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Celebrate Jesus Christ’s victory of grace!

તાવના

ગુજરાતી at AionianBible.org/Preface
The Holy Bible Aionian Edition ® is the world’s first Bible un-translation! What is an untranslation? Bibles are translated into each of our languages from the original Hebrew,
Aramaic, and Koine Greek. Occasionally, the best word translation cannot be found and
these words are transliterated letter by letter. Four well known transliterations are Christ,
baptism, angel, and apostle. The meaning is then preserved more accurately through
context and a dictionary. The Aionian Bible un-translates and instead transliterates ten
additional Aionian Glossary words to help us better understand God’s love for individuals
and all mankind, and the nature of afterlife destinies.
The first three words are aiōn, aiōnios, and aïdios, typically translated as eternal and
also world or eon. The Aionian Bible is named after an alternative spelling of aiōnios.
Consider that researchers question if aiōn and aiōnios actually mean eternal. Translating
aiōn as eternal in Matthew 28:20 makes no sense, as all agree. The Greek word
for eternal is aïdios, used in Romans 1:20 about God and in Jude 6 about demon
imprisonment. Yet what about aiōnios in John 3:16? Certainly we do not question
whether salvation is eternal! However, aiōnios means something much more wonderful
than infinite time! Ancient Greeks used aiōn to mean eon or age. They also used the
adjective aiōnios to mean entirety, such as complete or even consummate, but never
infinite time. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs. So aiōnios
is the perfect description of God's Word which has everything we need for life and
godliness! And the aiōnios life promised in John 3:16 is not simply a ticket to eternal life
in the future, but the invitation through faith to the consummate life beginning now!
The next seven words are Sheol, Hadēs, Geenna, Tartaroō, Abyssos, and Limnē Pyr.
These words are often translated as Hell, the place of eternal punishment. However, Hell
is ill-defined when compared with the Hebrew and Greek. For example, Sheol is the
abode of deceased believers and unbelievers and should never be translated as Hell.
Hadēs is a temporary place of punishment, Revelation 20:13-14. Geenna is the Valley of
Hinnom, Jerusalem's refuse dump, a temporal judgment for sin. Tartaroō is a prison for
demons, mentioned once in 2 Peter 2:4. Abyssos is a temporary prison for the Beast
and Satan. Translators are also inconsistent because Hell is used by the King James
Version 54 times, the New International Version 14 times, and the World English Bible
zero times. Finally, Limnē Pyr is the Lake of Fire, yet Matthew 25:41 explains that
these fires are prepared for the Devil and his angels. So there is reason to review our
conclusions about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.
This un-translation helps us to see these ten underlying words in context. The original
translation is unaltered and a note is added to 63 Old Testament and 200 New Testament
verses. To help parallel study and Strong's Concordance use, apocryphal text is removed
and most variant verse numbering is mapped to the English standard. We thank our
sources at eBible.org, Crosswire.org, unbound.Biola.edu, Bible4u.net, and NHEB.net.
The Aionian Bible is copyrighted with creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0, allowing
100% freedom to copy and print, if respecting source copyrights. Check the Reader's
Guide and read online at AionianBible.org and with the Android App. Why purple? King
Jesus’ Word is royal… and purple is the color of royalty!
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ે ાણાે
ડ
રીડરની માગદ શકા
લાેસરી
નકશા

Destiny
ચ ાે, Doré

અાે ડ ટે ટામે ટ

ઈ વરે તે માણસને વાડીમાંથી દૂ ર કયા અને

વનના વૃ ની સીમાને સાચવવા તેમણે અેદન વાડીની પૂવગમ અ ન પી તરવાર સાથે
ક બાેને ચાેકીદાર તરીકે ગાેઠ યા.
ઊપ

૩:૨૪

ઊપ

દરેક બીજદાયક શાક જે અાખી પૃ વી પર છે અને દરેક વૃ જેમાં વૃ નાં

ારં ભે ઈ વરે અાકાશ તથા પૃ વી ઉ પ ન કયા. પૃ વી અ ત ય ત તથા
૧ ખાલી
હતી. પાણી પર અંધા ં હતું. ઈ વરનાે અા મા પાણી પર ફરતાે
૨

હતાે. ૩ ઈ વરે ક ું, “ યાં અજવાળું થાઅાે” અને અજવાળું થયું. ૪ ઈ વરે
અજવાળું

ેયું કે તે સા ં છે . તેમણે અજવાળું તથા અંધા ં અલગ કયા. ૫

ઈ વરે અજવાળાને “ દવસ” ક ાે અને અંધારાને “રાત” કહી. અામ સાંજ
થઈ તથા સવાર થઈ, થમ દવસ. ૬ ઈ વરે ક ું, “પાણીની વ ચે અંત ર
થાઅાે અને પાણીને પાણીથી અલગ કરાે.” ૭ ઈ વરે અંત ર બના યું અને
અંત ર ની નીચેના પાણીને અંત ર ની ઉપરના પાણીથી અલગ કયા. અે
માણે થયું. ૮ ઈ વરે અંત ર ને “અાકાશ” ક ું. સાંજ થઈ તથા સવાર
થઈ, બી ે દવસ. ૯ ઈ વરે ક ું, “અાકાશ નીચેનાં પાણી અેક જ યામાં
અેક થાઅાે અને કાેરી ભૂ મ દેખાઅાે.” અે માણે થયું. ૧૦ ઈ વરે કાેરી
જ યાને “ભૂ મ” કહી અને અેક થયેલા પાણીને “સમુ ાે” ક ા. તેમણે

ેયું

કે તે સા ં છે . ૧૧ ઈ વરે ક ું, “પૃ વી પર બીજદાયક શાક તથા ફળવૃ
પાેતપાેતાની

ત માણે, જેનાં બીજ પાેતામાં છે તેઅાેને પૃ વી ઉગાવે.”

અે માણે થયું. ૧૨ ઘાસ તથા પાેતપાેતાની
પાેતપાેતાની

ત માણે બીજદાયક શાક,

ત માણે ફળદાયક વૃ , જેનાં બીજ પાેતામાં છે તેઅાેને

પૃ વીઅે ઉગા યાં. ઈ વરે

ેયું કે તે સા ં છે . ૧૩ સાંજ થઈ તથા સવાર થઈ,

ી ે દવસ. ૧૪ ઈ વરે ક ું, “રાત અને દવસ જુ દાં પાડવા સા અાકાશમાં
યાે તઅાે થાઅાે અને તેઅાે ચ ાે, ઋતુઅાે, દવસાે તથા વષાને અથ થાઅાે.
૧૫ પૃ વી પર અજવાળું અાપવા માટે અાકાશના અંત ર માં

યાે તઅાે

થાઅાે.” અે માણે થયું. ૧૬ ઈ વરે બે માેટી યાે તઅાે બનાવી. દવસ
પર અમલ ચલાવનારી અેક માેટી યાે ત અને રાત પર અમલ ચલાવનારી
તેનાથી નાની અેક યાે ત બનાવી. તેમણે તારાઅાે પણ બના યા. ૧૭ ઈ વરે
પૃ વી પર અજવાળું અાપવાને, ૧૮ દવસ અને રાત પર અમલ ચલાવવાને,
અંધારામાંથી અજવાળાં ને જુ દાં કરવાને અાકાશમાં તેઅાેને થર કયા. ઈ વરે
ેયું કે તે સા ં છે . ૧૯ સાંજ થઈ તથા સવાર થઈ, ચાેથાે દવસ. ૨૦ ઈ વરે
ક ું, “પાણી પુ કળ

વજં તુઅાેને ઉપ વાે અને અાકાશમાં પ ીઅાે ઉડાે.”

૨૧ ઈ વરે સમુ માંના માેટા

પાેતપાેતાની
માણે દરેક

વાે બના યા, દરેક કારનાં

ત માણે પાણીઅે પુ કળ ઉપ

વજં તુઅાે, જે

યાં અને પાેતપાેતાની

તનાં પ ીને ઉ પ ન કયા. ઈ વરે

ત

ેયું કે તે સા ં છે . ૨૨

ઈ વરે તેઅાેને અાશીવાદ અાપતા ક ું, “સફળ થાઅાે, વધાે અને સમુ ાેમાંના
પાણીને ભરપૂર કરાે. પૃ વી પર પ ીઅાે વધાે.” ૨૩ સાંજ થઈ તથા સવાર
થઈ, પાંચમાે દવસ. ૨૪ ઈ વરે ક ું કે , “ ાણીઅાેને પાેતપાેતાની

ત

માણે, અેટલે ા યપશુઅાે, પેટે ચાલનારાં તથા વનપશુઅાે પાેતપાેતાની

ત

માણે તેઅાેને પૃ વી ઉપ વાે.” અે માણે થયું. ૨૫ ઈ વરે પાેતપાેતાની
ત માણે વનપશુઅાેને, પાેતપાેતાની
ચાલનારાંને બના યાં. તેમણે
અાપણા વ પ તથા

ત માણે પૃ વી પરનાં બધાં પેટે

ેયું કે તે સા ં છે . ૨૬ ઈ વરે ક ું કે , “અાપણે

તમા માણે માણસને બનાવીઅે. તેઅાે સમુ નાં

માછલાં પર, અાકાશનાં પ ીઅાે પર, પશુઅાે પર, અાખી પૃ વી પર તથા
પૃ વી પર પેટે ચાલનારાં પર શાસન કરે.” ૨૭ ઈ વરે પાેતાના વ પ માણે
માણસને ઉ પ ન કયુ. તેમણે ઈ વરના વ પમાં તેને ઉ પ ન કયુ. તેમણે
પુ ષ અને

ીને ઉ પ ન કયા. ૨૮ ઈ વરે તેઅાેને અાશીવાદ અા યાે અને

તેઅાેને ક ું કે , “સફળ થાઅાે અને વધતાં

અાે. પૃ વીને ભરપૂર કરાે અને

તેને વશ કરાે. સમુ નાં માછલાં પર, અાકાશનાં પ ીઅાે પર, પૃ વી પર
ચાલનારાં સઘળાં ાણીઅાે પર અમલ ચલાવાે.” ૨૯ ઈ વરે ક ું કે , “જુ અાે,

બીજદાયક ફળ છે તેઅાેને મ તમને અા યાં છે . તેઅાે તમારા ખાેરાકને સા
થશે. ૩૦ પૃ વીનું દરેક પશુ, અાકાશમાંનું દરેક પ ી, પૃ વી પર પેટે ચાલના ં
દરેક ાણી જેમાં

વનનાે વાસ છે , તેઅાેના ખાેરાકને સા મ સવ લીલાેતરી

અાપી છે .” અે માણે થયું. ૩૧ ઈ વરે જે સવ ઉ પ ન કયુ તે તેમણે

ેયું. તે

સવા મ હતું. સાંજ થઈ તથા સવાર થઈ, છ ાે દવસ.
અાકાશ, પૃ વી તથા તેમાનાં સવ સ વાેનું સજન પૂણ થયું.
૨ અામ
ઈ વરે પાેતાનું જે કામ હતું તે પૂણ કયુ અને પાેતાનાં કરેલાં સવ કામાેથી

૨

પરવારીને સાતમા દવસે અારામ કયા. ૩ ઈ વરે સાતમા દવસને અાશીવાદ
અા યાે અને તેને પ વ ઠરા યાે, કે મ કે તેમણે જે સવ ઉ પ ન કયુ તે સઘળાં
કામ પછી તે દવસે તેમણે અારામ લીધાે હતાે. ૪ અા અાકાશ તથા પૃ વીના
સજન સંબં ધત વૃ ાંત છે ; જયારે ભુ ઈ વરે પૃ વી તથા અાકાશ ઉ પ ન
કયા, ૫ યારે ખેતરની કાેઈપણ વન પ ત હજુ પૃ વીમાં ઊગી ન હતી અને
ખેતરમાં અનાજ ઊ યું ન હતું, કે મ કે ભુ ઈ વરે પૃ વી પર વરસાદ વરસા યાે
નહાેતાે અને જમીનને ખેડવા માટે કાેઈ માણસ ન હતું. ૬ પણ પૃ વી પર
ઝાકળ પ ું અને જમીનની અાખી સપાટી ભ
માટીનું માણસ બના યું, તેના નસકાેરામાં

ઈ. ૭ ભુ ઈ વરે ભૂ મમાંથી

વનનાે વાસ ફૂં

ાે અને માણસ

સ વ થયું. ૮ ભુ ઈ વરે પૂવ તરફ અેદનમાં અેક વાડી બનાવી અને તેમાં
તેમણે પાેતાના સજલ માણસને મૂ
કારનાં વૃ જે

ું. ૯ યહાેવા ઈ વરે ભૂ મમાંથી સવ

ેવામાં સુંદર તથા ખાવામાં સારાં તેઅાેને બના યાં. વળી

વાડીની વચમાં

વનનું વૃ તથા ભલુંભૂંડું ણવાનું વૃ પણ ઉગા યાં. ૧૦
વાડીને પાણી પાવા સા અેક નદી અેદનમાંથી વહે તી થઈ. યાંથી તેના ભાગ
પ

ા અને ચાર નદીઅાે થઈ. ૧૧ પહે લીનું નામ પીશાેન છે ; જેનાે વાહ

અાખા હવીલા દેશને ઘેરે છે , યાં સાેનું છે . ૧૨ તે દેશનું સાેનું સા ં છે . યાં
બદાેલાખ તથા અકીક પાષાણ પણ છે . ૧૩ બી
જેનાે વાહ અાખા કૂ શ દેશને ઘેરે છે . ૧૪ ી

નદીનું નામ ગીહાેન છે .

નદીનું નામ હી ે કેલ છે . તેનાે

વાહ અા શૂર દેશની પૂવ તરફ વહે છે . ચાેથી નદીનું નામ ાત છે . ૧૫ યહાેવા
ઈ વરે તે માણસને અેદનવાડીને ખેડવાને તથા તેની સંભાળ રાખવાને તેમાં
રા યાે. ૧૬ યહાેવા ઈ વરે તેને અા ા અાપી અને ક ું, “વાડીના દરેક વૃ નું
ફળ ખાવાને તું વતં છે . ૧૭ પણ સા ં અને નરસું

ણવાના વૃ નું ફળ તું

ખાઈશ ન હ, કે મ કે જે દવસે તું તે ખાશે, તે જ દવસે ન ે તા ં મરણ
થશે.” ૧૮ પછી યહાેવા ઈ વરે ક ું કે , “માણસ અેકલાે રહે તે સા ં નથી. હુ ં
તેને માટે યાે ય અેવી સહાયકારી બનાવીશ. ૧૯ ભુ, ઈ વરે ભૂ મમાંથી
ખેતરના દરેક પશુને અને અાકાશના દરેક પ ીને બના યાં. પછી તેઅાેને
માણસની પાસે લા યા. માણસે દરેક સ વને જે નામ અા યું તે તેનું નામ
પ

ું. ૨૦ તે માણસે સવ ા યપશુનાં, અાકાશનાં પ ીઅાેનાં તથા સવ

વનપશુઅાેનાં નામ પા

ાં, પણ તે માણસ અાદમને પાેતાના માટે અનુ પ

અેવી યાે ય સહાયકારી ન મળી હતી. ૨૧ યહાેવા ઈ વરે તે માણસને ભર
ઊંઘમાં ના યાે. તે ઊંઘી ગયાે, યારે ઈ વરે તેની પાંસળીઅાેમાંની અેક
પાંસળી લીધી અને ખાલી પડેલી જ યાઅે માંસ ભયુ. ૨૨ યહાેવા ઈ વરે
માણસમાંથી જે પાંસળી લીધી હતી, તેની તેમણે અેક
માણસ પાસે લા યા. ૨૩ તે માણસ બાેલી ઊ

ી બનાવી. તેને તે

ાે કે , “અા મારા હાડકામાંનું

હાડકું અને મારા માંસમાનું માંસ છે . તે 'નારી' કહે વાશે, કે મ કે તે નરમાંથી
લેવાયેલી છે .” ૨૪ તેથી માણસ તેનાં માતા અને પતાને છાેડીને, તેની પ ની
સાથે

ેડાયેલાે રહે શે અને તેઅાે અેક દેહ થશે. ૨૫ તે માણસ તથા તેની

પ ની બ ને વ
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હીન હતાં, પણ તેને લીધે તેઅાે શરમાતાં ન હતાં.

ઊપ

યહાેવા ઈ વરે ઉ પ ન કરેલાં સવ ાણીઅાેમાં સાપ સાૈથી વધારે
પાેતાની પ ની હવાને ણી અને તે ગભવતી થઈ અને તેણે પુ
૩ હવે
૪ અાદમે
ધૂત હતાે. તેણે ીને ક ું કે , “શું ઈ વરે ખરેખર તમને અેવું ક ું છે કે ,
કાઈનને જ મ અા યાે. તેણે ક ું, “ઈ વરની કૃ પાથી મને દીકરાે જ યાે
'વાડીના કાેઈપણ વૃ નું ફળ તમારે ન ખાવું?'” ૨

ીઅે સાપને ક ું કે ,

છે .” ૨ પછી તેણે બી

પુ હાબેલને જ મ અા યાે. બ ને ભાઈઅાેમાંનાે

“વાડીનાં વૃ ાેનાં ફળ અમે ખાઈ શકીઅે છીઅે, ૩ પણ ઈ વરે કહે લું છે કે ,

હાબેલ ઘેટાંપાળક હતાે અને કાઈન ખેડૂત હતાે. ૩ અાગળ જતા અેમ થયું કે

“જે વૃ વાડીની મ યમાં છે તેનું ફળ 'તમારે ખાવું ન હ કે અડકવું ન હ.

ે

કાઈન ઈ વરને માટે ભૂ મનાં ફળમાંથી કં ઈક અપણ લા યાે. ૪ હાબેલ પાેતાનાં

ીને ક ું કે , “તમે મૃ યુ ન હ પામાે.

ઘેટાંબકરાંમાંનાં થમ જ મેલાં તથા ઉ મ અપણાે લા યાે. ઈ વરે હાબેલને

ણે છે કે જે દવસે તમે તેને ખાશાે તે જ દવસે તમારી

તથા તેના અપણને મા ય કયા, ૫ પણ કાઈનને તથા તેના અપણને અમા ય

અાંખાે ઉઘડી જશે અને તમે ઈ વર સમાન સા ં શું અને નરસું શું છે તે

કયા. તેથી કાઈન ઘણાે ગુ સે થયાે અને તેનું મા ઊતરી ગયું. ૬ યહાેવાહે

સમજનારાં થશાે.” ૬ તે વૃ નું ફળ ખાવામાં વા દ ,

ેવામાં સુંદર અને તે

કાઈનને ક ું કે , “તને શા માટે ગુ સાે અા યાે છે અને તા ં મા ઊતરી ગયું

ીઅે તે ફળ તાેડીને ખાધું

છે ? ૭ જે સા ં છે તે તું કરે, તાે શું તું મા ય ન હ થશે? પણ જે સા ં છે તે તું

અને તેની સાથે તેનાે પ ત હતાે તેને પણ અા યું. તેણે પણ ફળ ખાધું. ૭ યારે

ન હ કરે, તાે પાપ તારે ારે રહે છે અને તે તેની તરફ તા ં અાકષણ કરશે,

તેઅાે બ નેની અાંખાે ઉઘડી ગઈ અને તેઅાે સમ યા કે અમે વ

પણ તું તેના પર

ખાશાે તાે તમે મૃ યુ પામશાે.'” ૪ સાપે
૫ કે મ કે ઈ વર

ાન અાપવાને ઇ છવા ેગ છે , અેવું

ણીને

હીન છીઅે.

ત મેળવી શકીશ.” ૮ કાઈને પાેતાના ભાઈ હાબેલને

તેથી તેઅાેઅે અં રનાં પાંદડાં સીવીને પાેતાને માટે અા છાદન બના યાં.

ક ું કે , “ચાલ, અાપણે ખેતરમાં જઈઅે.” તેઅાે ખેતરમાં ગયા, યારે યાં

૮ દવસના ઠં ડા પહાેરે વાડીમાં ભુ ઈ વરનાે ચાલવાનાે અવાજ તેઅાેના

કાઈને પાેતાના ભાઈ હાબેલ વ

સાંભળવામાં અા યાે, તેથી તે માણસ તથા તેની પ ની પાેતાને ભુ ઈ વરના

કાઈનને ક ું, “તારાે ભાઈ હાબેલ

સા ન યથી દૂ ર રાખવા માટે વાડીના વૃ ાેની વચમાં સંતાયાં. ૯ યહાેવા ઈ વરે

હુ ં મારા ભાઈનાે રખેવાળ છંુ ?” ૧૦ ઈ વરે ક ું, “અા ત શું કયુ છે ? તારા

અાદમને હાંક મારી કે , “તું

ભાઈનું લાેહી ભૂ મમાંથી મને હાંક મારે છે . ૧૧ હવે તારા ભાઈનું લાેહી તારા

ાં છે ?” ૧૦ અાદમે ક ું કે , “મ વાડીમાં તમારાે

ઊઠીને તેને મારી ના યાે. ૯ પછી ઈ વરે
ાં છે ?” તેણે ક ું, “હુ ં

ણતાે નથી? શું

ાે અને હુ ં ગભરાયાે. કે મ કે હુ ં વ

હીન છંુ . તેથી હુ ં સંતાઈ

ગયાે.” ૧૧ ઈ વરે ક ું, “તને કાેણે ક ું કે , તું નવ

છે ? જે ફળ ન ખાવાની

૧૨ તું ગમે તેટલી મહે નતથી ભૂ મને ખેડશે, પણ તે પાેતાનાં ફળ તને અાપશે

મ તને અા ા અાપી હતી, તે ફળ ત ખાધું છે શું?” ૧૨ તે માણસે ક ું કે ,

ન હ. તું પૃ વી પર નરા તની માફક અહ તહ ભટકતાે રહે શે.” ૧૩ કાઈને

“મારી સહાયકારી તરીકે જે

ઈ વરને ક ું કે , “હુ ં સહન ક ં તે કરતાં તમે મને વધારે સ

અવાજ સાંભ

ી તમે મને અાપી હતી તેણે મને ફળ અા યું

અને મ ખાધું.” ૧૩ યહાેવા ઈ વરે તે

ીને ક ું, “અા ત શું કયુ?”

ીઅે

હાથથી લેવાને જે ભૂ મઅે પાેતાનું મુખ ઉઘા

મને અાજે અહ થી હાંકી કા

ું છે , તેથી તું શા પત થયાે છે .

કરી છે . ૧૪ તમે

ાે છે અને હવે તમારી અાગળથી મારે સંતાવાનું,

ક ું કે , “સાપે મને છે તરી. તેથી મ ફળ ખાધું.” ૧૪ યહાેવા ઈ વરે સાપને ક ું

પૃ વી પર ભટકવાનું તથા નાસતા ફરવાનું થશે. હવે જે કાેઈ મને

કે , “ત અા કૃ ય કયુ છે , તેથી તું સવ ા યપશુઅાે તથા વનપશુઅાેની વ ચે

મારી નાખશે.” ૧૫ ઈ વરે તેને ક ું કે , “જે કાેઈ તને મારી નાખશે, તેને સાત

હવે શા પત છે . તું પેટે ચાલશે અને પાેતાના

ગણી સ

ધૂળ ખાવી પડશે. ૧૫ તારી અને

વનના સવ દવસાે સુધી તારે

ેશે તે મને

થશે.” પછી ઈ વરે કાઈનને અાેળખવા સા તેના શરીર પર

ીની વ ચે તથા તારા સંતાનની અને તેના

ચ મૂ ું કે જે કાેઈ તેને જુ અે, તે તેને મારી નાખે ન હ. ૧૬ કાઈન ઈ વરની

સંતાનની વ ચે હુ ં વૈર કરાવીશ. તે તા ં માથું છંૂ દશે અને તું તેની અેડીઅે ડં ખ

સમ તામાંથી ચા યાે ગયાે. અને જઈને અેદનની પૂવના નાેદ દેશમાં ર ાે.

મારશે.” ૧૬ વળી યહાેવા ઈ વરે

ીને ક ું કે , “હુ ં તારી ગભવ થાનું દુ ઃખ

૧૭ કાઈને તેની પ ની સાથે વૈવા હક સંબંધ બાં યાે અને તે ગભવતી થઈ.

ઘ ં જ વધારીશ અને તું દુ ઃખે બાળકને જ મ અાપીશ. તું તારા પ તને માટે

તેણે હનાેખને જ મ અા યાે. કાઈને અેક નગર બાં યું અને તેનું નામ પાેતાના

ઝં ખીશ, પણ તે તારા પર અ ધકાર ચલાવશે.” ૧૭ તેમણે અાદમને ક ું,

દીકરાના નામ પરથી હનાેખ નગર રા યું. ૧૮ હનાેખથી ઇરાદ જ યાે. ઇરાદ

“કે મ કે ત તારી પ નીની વાત માની લીધી છે અને જે સંબંધી મ તને અા ા

મહૂ યાઅેલનાે પતા હતાે. મહૂ યાઅેલ મથૂશાઅેલનાે પતા હતાે. મથૂશાઅેલ

અાપી હતી, 'તારે તે ન ખાવું' તે વૃ નું ફળ ત ખાધું. તેથી તારા અે કૃ યથી

લામેખનાે પતા હતાે. ૧૯ લામેખે બે

ભૂ મ શા પત થઈ છે . તેમાંથી તું તારા અાયુ યનાં સવ દવસાેમાં પ ર મ

અાદા અને બી નું નામ સ લા હતું. ૨૦ અાદાઅે યાબાલને જ મ અા યાે. તે

કરીને ખાેરાક મેળવશે. ૧૮ ભૂ મ તારે માટે કાંટા તથા ઝાંખરાં ઉગાવશે અને

તંબુઅાેમાં રહે નારાઅાેનાે તથા પશુપાલકાેનાે અા દ પતા હતાે. ૨૧ તેના ભાઈનું

તું ખેતરનું શાક ખાશે. ૧૯ તું ભૂ મમાં પાછાે જશે યાં સુધી તું તારા માના

નામ યૂબાલ હતું. તે તાર તથા પવનથી વાગતાં વાં જ ાે વગાડનારાઅાેનાે

પરસેવાથી રાેટલી ખાશે કે મ કે તું તેમાંથી લેવાયાે હતાે. કે મ કે તું ધૂળ છે અને

અા દ પતા હતાે. ૨૨ સ લાઅે પણ તૂબાલકાઈનને જ મ અા યાે. જે સવ

પાછાે ધૂળમાં ભળી જશે. ૨૦ તે માણસે તેની પ નીનું નામ હવા પા

ું કે મ

તાંબાના તથા લાેખંડનાં હ થયાર બનાવનાર હતાે. તૂબાલકાઈનની બહે ન

કે તે સમ માનવાેની માતા થવાની હતી. ૨૧ યહાેવા ઈ વરે અાદમ તથા

નાઅમા હતી. ૨૩ લામેખે પાેતાની પ નીઅાેને ક ું કે , “અાદા તથા સ લા, હુ ં

તેની પ ની માટે પશુઅાેનાં ચમનાં વ

જે કહુ ં તે સાંભળાે. કે મ કે મને ઘાયલ કરનારને અને મને જખમી કરનાર અેક

બના યાં અને તેઅાેને પહે રા યાં. ૨૨

ભુ ઈ વરે ક ું કે , “હવે તે માણસ અાપણામાંના અેકના જેવાે સા ં અને
નરસું

ણનાર થયાે છે . તેથી હવે રખેને તે હાથ લાંબાે કરીને

ફળ ખાય અને અમર થઈ

વનના વૃ નું

ય.” ૨૩ તે માટે જે જમીનમાંથી તેનું સજન

જુ વાનને મ મારી ના યાે છે . ૨૪

ીઅાે સાથે લ ન કયા: અેકનું નામ

ે કાઈનને મારવાનાે બદલાે સાત ગણાે

લેવાય, તાે લામેખનાે સ ાેતેર ગણાે લેવાશે.” ૨૫ પછી અાદમથી સગભા
થયેલી તેની પ ની હવાઅે બી

અેક દીકરાને જ મ અા યાે. તેનું નામ શેથ

કરાયું હતું, તે ખેડવાને, ભુ ઈ વરે તેને અેદન વાડીમાંથી બહાર કાઢી મૂકયાે.

રાખવામાં અા યું. યારે હવાના ઉ ગાર અા હતા: “કાઈને હાબેલને મારી

૨૪ ઈ વરે તે માણસને વાડીમાંથી દૂ ર કયા અને

વનના વૃ ની સીમાને

ના યાે હતાે. અે હાબેલના બદલામાં ઈ વરે મને બી ે દીકરાે અા યાે છે .”

સાચવવા તેમણે અેદન વાડીની પૂવગમ અ ન પી તરવાર સાથે ક બાેને

૨૬ શેથની પ નીઅે પણ દીકરાને જ મ અા યાે. તેણે તેનું નામ અનાેશ રા યું.

ચાેકીદાર તરીકે ગાેઠ યા.

અનાેશના જ મ પછી લાેકાેમાં ઈ વરને ાથના કરવાની શ અાત થઈ.

ઊપ

12

વંશાવળીની વગતાે અા માણે છે . ઈ વરે પાેતાની તમા
૫ અાદમની
માણે માણસનું સજન કયુ. પુ ષ તથા ીને તેમણે સ યા, તેઅાેને

ઈ વરને પૃ વી પર માણસને ઉ પ ન કરવા બદલ દુ ઃખ થયું અને તે નરાશ

અાશીવાદ અા યાે અને તેઅાેની ઉ પ ના દવસે તેઅાેનું નામ માનવ ત

પૃ વી પરથી સમૂળગાે નાશ કરીશ; તે સાથે પશુઅાેને, પેટે ચાલનારાં અને

પાડવામાં અા યું. ૩ જયારે અાદમ અેકસાે ીસ વષનાે થયાે, યારે તેને તેની

અાકાશનાં પ ીઅાેને પણ ન કરીશ. કે મ કે તેઅાેને ઉ પ ન કયાથી હુ ં

તમા તથા વ પ માણે તેની પ નીઅે દીકરાને જ મ અા યાે. તેણે તેનું નામ

દયભંગ થયાે છંુ .” ૮ પણ નૂહના અાચરણથી ઈ વર સંતુ હતા. ૯ નૂહ
અને તેના કુ ટું બ વશેનું અા વૃ ાંત છે : નૂહ યાયી માણસ હતાે અને તેના

૨

શેથ પા

ું. ૪ શેથના જ મ પછી અાદમ અાઠસાે વષ

યાે અને તે ઘણાં
દીકરા અને દીકરીઅાેનાે પતા થયાે. ૫ અાદમ નવસાે ીસ વષની ઉંમરે મરણ
પા યાે. ૬ જયારે તેના પુ અનાેશનાે જ મ થયાે યારે શેથ અેકસાે પાંચ
યાે, તે
ઘણાં દીકરા તથા દીકરીઅાેનાે પતા થયાે. ૮ શેથ નવસાે બાર વષની ઉંમરે

થયા. ૭ ઈ વરે ક ું કે , “જે માનવ તને મ ઉ પ ન કરી છે , તેનાે હવે હુ ં

સમયના લાેકાેમાં તે નદાષ હતાે. તે ઈ વરની સાથે મા ણકપણે ચા યાે. ૧૦
તેને ણ દીકરાઅાે હતા: શેમ, હામ તથા યાફે થ. ૧૧ ઈ વર અાગળ પૃ વી

વષનાે થયાે. ૭ અનાેશનાે જ મ થયા પછી, શેથ અાઠસાે સાત વષ

થઈ હતી અને હસાથી ભરપૂર થઈ હતી. ૧૨ ઈ વરે પૃ વીમાં નજર

મરણ પા યાે. ૯ જયારે તેના પુ કે નાનનાે જ મ થયાે યારે અનાેશ નેવું વષનાે

કરી; તાે જુ અાે, યાં પૃ વી પર સવ માણસાે
અને દુ રાચારી થઈ ગયા
હતા. ૧૩ ઈ વરે નૂહને ક ું કે , “હુ ં ેઉં છંુ કે સવ માનવ ત ન થવાની

હતાે. ૧૦ કે નાનના જ મ પછી તે અાઠસાે પંદર વષ

યાે. તે ઘણાં દીકરા
તથા દીકરીઅાેનાે પતા થયાે. ૧૧ અનાેશ નવસાે પાંચ વષની ઉંમરે મરણ

છે , કે મ કે પૃ વીમાં તેઅાેની હસા અને દુ રાચાર યાપી ગયાે છે . ન ે, હુ ં

પા યાે. ૧૨ જયારે તેના પુ માહલાઅેલનાે જ મ થયાે યારે કે નાન સ ેર

લાકડાંનું વહાણ બનાવ. તે વહાણમાં માે બનાવ. વહાણની અંદર તથા

વષનાે હતાે. ૧૩ માહલાઅેલનાે જ મ થયા પછી કે નાન અાઠસાે ચાળીસ વષ

બહાર ડામર લગાવીને તેનું અાવરણ કર. ૧૫ તું તેને અા માણે બનાવ:

સુધી

યાે. તે ઘણાં દીકરા તથા દીકરીઅાેનાે પતા થયાે. ૧૪ કે નાન નવસાે
દસ વષની ઉંમરે મરણ પા યાે. ૧૫ યારે તેના પુ યારેદનાે જ મ થયાે યારે

અેટલે વહાણની લંબાઈ ણસાે હાથ, પહાેળાઈ પચાસ હાથ અને તેની

માહલાઅેલ પાંસઠ વષનાે હતાે. ૧૬ યારેદનાે જ મ થયા પછી માહલાઅેલ

અને તું તેમાં નીચેનાે, વ ચેનાે તથા ઉપરનાે અેવા ણ ખંડાે બનાવ. ૧૭

અાઠસાે ીસ વષ

યાે. તે ઘણાં દીકરા તથા દીકરીઅાેનાે પતા થયાે. ૧૭
માહલાઅેલ અાઠસાે પંચા ં વષની ઉંમરે મરણ પા યાે. ૧૮ જયારે તેના પુ

સાંભળ, અાકાશ નીચેના સવ સ વાે કે જેઅાેમાં

હનાેખનાે જ મ થયાે યારે યારેદ અેકસાે બાસઠ વષનાે હતાે. ૧૯ હનાેખનાે

પૃ વી પરનાં સવ

જ મ થયા પછી યારેદ અાઠસાે વષ

યાે. તે ઘણાં દીકરા તથા દીકરીઅાેનાે
પતા થયાે. ૨૦ યારેદ નવસાે બાસઠ વષની ઉંમરે મરણ પા યાે. ૨૧ તેના પુ

છંુ . તું, તારી સાથે તારા દીકરા, તારી પ ની અને તારી પુ વધુઅાેને હુ ં વહાણમાં
સલામત રાખીશ. ૧૯ સવ કારના નવરાેમાંથી બ બે સ વાે, અેટલે અેક

મથૂશેલાહનાે જ મ થયાે યારે હનાેખ પાંસઠ વષનાે હતાે. ૨૨ હનાેખ ણસાે

નર તથા અેક નારી બચાવવા માટે તારી સાથે તું વહાણમાં લાવ. ૨૦ દરેક

તેઅાેનાે પૃ વી પરથી સમૂળગાે નાશ કરીશ. ૧૪ તું પાેતાને સા દેવદારના

ઊંચાઈ ીસ હાથ હાેય. ૧૬ વહાણમાં છતથી અેક હાથ નીચે બારી બનાવ.
વનનાે વાસ છે તે

બધાનાે સંપૂણ નાશ કરવા માટે હુ ં પૃ વી પર જળ લય લાવવાનાે છંુ . તેનાથી

વષ ઈ વરની સંઘાતે ચા યાે અને તે ઘણાં દીકરા તથા દીકરીઅાેનાે પતા

વ મરણ પામશે. ૧૮ પણ હુ ં તારી સાથે મારાે કરાર ક ં

તનાં પ ીઅાે, પશુઅાે તથા પેટે ચાલનારાંઅાેમાંથી નર અને નારીની અેક

થયાે. ૨૩ હનાેખનું પૃ વી પરનું અાયુ ય ણસાે પાંસઠ વષનું હતું. ૨૪ હનાેખ

અેક

ઈ વરની સંઘાતે ચાલતાે હતાે. પછી તે અ ય થઈ ગયાે, કે મ કે ઈ વરે તેને

પાસે વહાણમાં તેનાે સં હ કરી રાખ. તે તારે માટે તથા તેઅાેને માટે ખાેરાક

લઈ લીધાે હતાે. ૨૫ જયારે તેના પુ લામેખનાે જ મ થયાે યારે મથૂશેલાહ

થશે. ૨૨ ઈ વરની અા ા અનુસાર નૂહે બધાં કામ પૂરાં કયા.

અેકસાે સ યાસી વષનાે હતાે. ૨૬ લામેખનાે જ મ થયા પછી મથૂશેલાહ

ક ું, “તું, તારા કુ ટું બ સાથે, વહાણમાં અાવ, કે મ કે અા
૭ ઈપેઢીમાંવરે નૂમારીહને સમ
તું અેકલાે જ યાયી માલૂમ પ ાે છે . દરેક શુ

સાતસાે યાસી વષ

યાે. તે ઘણાં દીકરા તથા દીકરીઅાેનાે પતા થયાે.
૨૭ મથૂશેલાહ નવસાે અગણાે સ ેર વષની ઉંમરે મરણ પા યાે. ૨૮ જયારે
લામેખ અેકસાે યાસી વષનાે થયાે યારે તે અેક દીકરાનાે પતા થયાે. ૨૯
તેણે તેનું નામ નૂહ રા યું અને ક ું કે , “અા ઈ વરે શા પત કરેલી ભૂ મ પર
અમારા સખત કામ અને અમારા હાથાેના સખત પ ર મથી અમને વસામાે
અાપશે.” ૩૦ નૂહનાે જ મ થયા પછી લામેખ પાંચસાે પંચા ં વષ

યાે. તે

ઘણાં દીકરા તથા દીકરીઅાેનાે પતા થયાે. ૩૧ લામેખ સાતસાે સ ાેતેર
વષની ઉંમરે મરણ પા યાે. ૩૨ નૂહ પાંચસાે વષનાે થયાે પછી તે શેમ, હામ
તથા યાફે થનાે પતા થયાે.

૬ યારે અેમ થયું કે,

પૃ વી પર માણસાે વધવા લા યાં. તેમાં દીકરીઅાેના પણ જ મ થયા,
૨ ઈ વરના દીકરાઅાેઅે

ેયું કે માણસાેની દીકરીઅાે

મનમાેહક છે . તેઅાેમાંથી તેઅાેઅે પાેતાને માટે તેમને પ નીઅાે તરીકે પસંદ
કરી. ૩ ઈ વરે ક ું કે , “મારાે અા મા માનવ તમાં સદા રહે શે ન હ, કે મ કે
તેઅાે શરીર છે . તેઅાેનું અાયુ ય અેકસાે વીસ વષનું રહે શે.” ૪ ઈ વરના
દીકરાઅાેઅે માણસાેની દીકરીઅાે સાથે લ ન કયા અને તેઅાેથી તેમને બાળકાે
થયાં. તેઅાેમાં પૃ વી પર પુરાતનકાળના સશ ત અને નામાં કત મહાકાય
પુ ષાે હતા. ૫ ઈ વરે

ેયું કે , પૃ વી પર માનવ તના દુ રાચાર ઘણાં વધી

ગયા છે અને તેઅાેના દયના વચારાેની દરેક ક પના દુ જ છે . ૬ તેથી

ેડને વહાણમાં લાવ. ૨૧ સવ કારની ખા સામ ી ભેગી કરીને તારી

૨

પશુઅાેમાંથી સાત નર અને સાત નારીને લાવ અને અશુ પશુઅાેમાંથી બે
નર અને બે નારીને વહાણમાં લે. ૩ તેની સાથે અાકાશનાં પ ીઅાેમાંનાં સાત
નર અને સાત નારીને પણ તારી સાથે લે, કે જેથી જળ લય પછી તેઅાેની
ેપ

વધતી રહે . ૪ સાત દવસ પછી હુ ં પૃ વી પર ચાળીસ દવસ

અને ચાળીસ રાત સુધી વરસાદ વરસાવીશ. મ ઉ પ ન કયા છે અે સવ
સ વાેનાે હુ ં પૃ વી પરથી નાશ કરીશ.” ૫ ઈ વરે જે સવ અા ા નૂહને અાપી
હતી તે માણે તેણે કયુ. ૬ જળ લયના સમયે નૂહની ઉંમર છસાે વષની
હતી. ૭ જળ લય થવાનાે હાેવાને કારણે નૂહ, તેના દીકરા, તેની પ ની અને
તેની પુ વધૂઅાે અેકસાથે વહાણમાં ગયાં. ૮ શુ તથા અશુ પશુઅાે,
પ ીઅાે તથા પૃ વી પર પેટે ચાલનારાં સવ સ વાે હતા, ૯ તેઅાેમાંના
દરેક નર તથા નારીની

ેડી ઈ વરની અા ા અનુસાર વહાણમાં ગયા. ૧૦

સાત દવસ પછી પૃ વી પર જળ લય થયાે. ૧૧ નૂહના અાયુ યનાં છસાેમા
વષના બી

મ હનાને સ રમે દવસે જળ ન ધના માેટા ઝરા ફૂ ટી નીક

ા

અને અાકાશમાંથી મુશળધાર વરસાદ વર યાે. ૧૨ ચાળીસ દવસ તથા
ચાળીસ રાત સુધી પૃ વી પર સતત વરસાદ વર યાે. ૧૩ તે જ દવસે નૂહ,
તેના દીકરાઅાે શેમ, હામ, યાફે થ તથા તેની પ ની અને પુ વધૂઅાે સ હત
વહાણમાં ગયાે. ૧૪ તેઅાેની સાથે પાેતપાેતાની
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ત માણે સવ વ ય પશુ,

ઊપ

પાેતપાેતાની

ત માણે સવ પાલતુ પશુ, પાેતપાેતાની

ચાલનારાં અને પાેતપાેતાની

ત માણે દરેક

પ ીઅાે વહાણમાં ગયાં. ૧૫ સવ દેહધારી

ત માણે સવ પેટે

અેક વેદી બાંધી. અે વેદી પર તેણે શુ પશુઅાેમાંથી તથા શુ પ ીઅાેમાંથી

તનાં માેટાં તથા નાનાં સવ

કે ટલાંકના દહનીયાપણ કયા. ૨૧ યહાેવાહે સુગંધીઅાેથી સ ન થઈને પાેતાના

વનનાે વાસ છે

દયમાં ક ું કે , “બાળપણથી જ માણસના દયનું વલણ દુ હાેય છે તે છતાં

તેમાંથી બ બે નૂહ પાસે વહાણમાં ગયાં. ૧૬ જેઅાે વહાણમાં ગયાં તે સવ

ત જેમાં

પણ હવે પછી માનવ તને ન કરીને હુ ં ભૂ મને ફરી શા પત ન હ ક ં . જેમ

ાણીઅાેમાં નર તથા નારી હતાં; ઈ વરે નૂહને અે માટેની અા ા અાપી હતી.

મ સવ સ વાેનાે નાશ કયા છે અેવું ફરીથી કદી હુ ં ન હ ક ં . ૨૨ પૃ વી રહે શે

પછી ઈ વરે વહાણનું ાર બંધ કયુ. ૧૭ પછી પૃ વી પર ચાળીસ રાત દવસાે

યાં સુધી વાવણી તથા કાપણીની માેસમ, ઠં ડી તથા ગરમી, ઉનાળાે તથા

સુધી જળ લય થયાે અને પાણી વધવાથી વહાણ પૃ વીની સપાટી પરથી

શયાળાે અને દવસ તથા રાત થયા વગર રહે શે ન હ.

ઊંચકાઈને તરતું થયું. ૧૮ પાણીનાે પુરવઠાે વ યાે અને પૃ વી પર તે ઘ ં ઊંચે

ઈ વરે નૂહને તથા તેના દીકરાઅાેને અાશીવાદ અા યાે અને તેઅાેને
૯ પછી
ક ું કે , “સફળ થાઅાે, વધાે અને પૃ વીને ભરપૂર કરાે. પૃ વીના દરેક

ચ

ું અને વહાણ પાણી પર તરવા લા યું. ૧૯ પૃ વી પર પાણી અેટલું બધું

વ યું કે પૃ વી પરના સવ ઊંચા પહાડાે પાણીથી ઢં કાઈ ગયા. ૨૦ પવતાેનાં
સાૈથી ઊંચા શખર કરતાં પણ પાણીની સપાટી પંદર હાથ જેટલી ઊંચી વધી
ગઈ. ૨૧ પૃ વી પર ફરનારાં સવ પશુઅાે, પ ીઅાે,

નવરાે, વ ય ાણીઅાે,

વજં તુઅાે તથા સવ માણસાે મરણ પા યા. ૨૨ કાેરી ભૂ મ પરનાં સવ,
જેઅાેનાં નસકાેરાંમાં
પૃ વીના સવ

વનનાે વાસ હતાે, તેઅાે સવનાે નાશ થયાે. ૨૩ અામ

વાે, અેટલે માણસાે, પશુઅાે, પેટે ચાલનારાં તથા અાકાશનાં

પ ીઅાે પૃ વી પરથી ન થયાં. મા નૂહ તથા તેની સાથે જેઅાે વહાણમાં
હતાં તેઅાે જ

વતાં ર ાં. ૨૪ પૃ વી પર અેકસાે પચાસ દવસાે સુધી પાણી

છવાયેલું ર ું.
વરે નૂહના કુ ટું બની તથા તેની સાથે જે સવ પશુ, પ ી તથા સ વાે
૮ ઈવહાણમાં
હતા તેઅાેની સંભાળ લીધી. તેમણે પૃ વી પર પવન ફૂં કા યાે
અને પાણીનું માણ અાેછંુ થવા લા યું. ૨ જળ ન ધના ઝરા, અાકાશનાં
ારાે બંધ થયાં અને વરસાદ વરસતાે અટકી ગયાે. ૩ જળ લય શ થયાના

૨

પશુ પર, અાકાશના દરેક પ ી પર, પૃ વી પર પેટે ચાલનારાં દરેક અને
સમુ નાં દરેક માછલાં તમારાથી બીશે અને ડરશે. તેઅાેને તમારા હાથમાં
અાપવામાં અાવેલા છે . ૩ પૃ વી પર ચાલનારાં બધા પશુ તમારે સા ખાેરાક
થશે. જે માણે મ તમને લીલાં શાક અા યાં છે તે માણે હવે હુ ં તમને સઘળું
બ છંુ . ૪ પણ તેનું માંસ તમારે વ અેટલે લાેહી સ હત ન ખાવું. ૫ હુ ં
ન ે તમારા લાેહીનાે બદલાે માગીશ. દરેક પશુ પાસેથી હુ ં બદલાે લઈશ.
કાેઈપણ માણસના હાથ પાસેથી, અેટલે કે , જે હાથે તેણે પાેતાના ભાઈની
હ યા કરી છે , તેના

વનાે બદલાે હુ ં માંગીશ. ૬ જે કાેઈ માણસનું લાેહી

વહે વડાવે, તેનું લાેહી પણ માણસથી વહે વડાવાશે, કે મ કે ઈ વરે પાેતાની
તમા માણે માણસને ઉ પ ન કયુ છે . ૭ તમે સફળ થાઅાે, અાખી પૃ વી
પર વંશવૃ

કરાે અને વધતા

અાે.” ૮ પછી ઈ વરે નૂહ સાથે તથા તેના

દીકરાઅાે સાથે વાત કરતા ક ું, ૯ “હુ ં જે કહુ ં છંુ તે સાંભળાે! હુ ં તારી સાથે
તથા તારી પાછળ અાવનાર સંતાનાે સાથે મારાે કરાર થાપન કરીશ. ૧૦ અને

અેકસાે પચાસ દવસાે પછી પૃ વી પરથી ધીરે ધીરે પાણી અાેસરવા લા યું. ૪

તમારી સાથે પ ી, પશુ અને પૃ વી પરનાં સવ

સાતમા મ હનાને સ રમે દવસે વહાણ અરારાટ પવત પર અાવીને થં યું.
મ હના પછી અ ય ઊંચા પહાડાેનાં

મારાે કરાર થાપન ક ં છંુ . ૧૧ તમારી સાથે હુ ં મારાે કરાર થાપન ક ં છંુ
કે , હવે પછી ફરી જળ લયથી સવ માનવ તનાે નાશ થશે ન હ. પૃ વીનાે

૫ પાણી અાેસરતાં ગયાં અને

ી

નવર તે સવની સાથે હુ ં

શખર દેખાયાં. ૬ ચાળીસ દવસ પછી નૂહે વહાણની બારી ઉઘાડી. ૭ તેણે

નાશ કરવાને ફરી કદી જળ લય થશે ન હ. ૧૨ ઈ વરે ક ું, “મારી તથા

અેક કાગડાને બહાર માેક યાે. પૃ વી પરનાં પાણી સુકાયાં ન હ યાં સુધી

તમારી વ ચે તથા તમારી સાથે જે દરેક સ વ ાણી છે તેની સાથે તથા

કાગડાે અામતેમ ઊડતાે ફયા. ૮ પછી જમીનની સપાટી પર પાણી અાેસયા

ભા વ પેઢીને સા કયા છે તે કરારનું અા ચ છે : ૧૩ મ મા ં મેઘધનુ ય

છે કે ન હ તે

વાદળમાં મૂ ું છે અને તે મારા તથા પૃ વી વ ચેના કરારની ચ

ેવા સા નૂહે અેક કબૂતરને માેક યું, ૯ પણ અાખી પૃ વી

પ થશે. ૧૪

પર પાણી હાેવાને લીધે કબૂતરને પાેતાના પગ મૂકવાની જ યા મળી ન હ,

જયારે પૃ વી પર હુ ં વરસાદ વરસાવીશ યારે અેમ થશે કે વાદળમાં મેઘધનુ ય

તેથી તે તેની પાસે વહાણમાં પાછંુ અા યું. નૂહે પાેતાનાે હાથ લંબાવીને તેને

દેખાશે, ૧૫ યારે મારી અને તમારી તથા સવ સાથે કરેલાે કરારનું હુ ં મરણ

પાેતાની પાસે વહાણમાં લઈ લીધું. ૧૦ બી

ેયા પછી

કરીશ. સવ સ વાેનાે નાશ કરવાને માટે ફરી કદી જળ લય થશે ન હ. ૧૬

નૂહે ફરીથી વહાણમાંથી કબૂતરને માેક યું. ૧૧ કબૂતર ફરીને સાંજે તેની પાસે

મેઘધનુ ય વાદળમાં દેખાશે અને ઈ વર પૃ વીનાં સવ સ વ ાણીની વ ચે,

પાછંુ અા યું. તેની ચાંચમાં જૈતૂનવૃ નું અેક પાંદડું હતું. તેથી નૂહને સમ યું કે
પૃ વી પરથી પાણી અાેસયા છે . ૧૨ તેણે બી સાત દવસાે સુધી રાહ ઈ
ે

જે સવકાળનાે કરાર છે તે યાદ રાખવાને હુ ં ધનુ યની સામે

સાત દવસ રાહ

ેઈશ.” ૧૭ પછી

ઈ વરે નૂહને ક ું, “મારી તથા પૃ વી પરના સવ સ વાેની વ ચે જે કરાર મ

અને ફરીથી કબૂતરને બહાર માેક યું. પણ તે તેની પાસે ફરી પાછંુ અા યું
ન હ. ૧૩ નૂહની ઉંમર છસાે અેક વષની થઈ યારે તે વષના થમ દવસે

બહાર અા યા તે શેમ, હામ તથા યાફે થ હતા. હામ કનાનનાે પતા હતાે. ૧૯

પૃ વી પરથી પાણી સુકાઈ ગયાં. નૂહે વહાણની છત ઉઘાડીને બહાર

ેયું, તાે

નૂહના અા ણ દીકરાઅાે હતા. તેઅાેથી અાખી પૃ વી પર વ તી થઈ. ૨૦ નૂહ

મ હનાને સ ાવીસમે દવસે

ખેતી કરવા લા યાે અને તેણે ા ાવાડી રાેપી. ૨૧ તેણે ા ાસવ પીધાે અને

ભૂ મની સપાટી કાેરી થયેલી હતી. ૧૪ બી

થા પત કયા છે તેનું અા ચ છે .” ૧૮ નૂહના દીકરા જેઅાે વહાણમાંથી

પૃ વી પરની ભૂ મ કાેરી થઈ ગઈ હતી. ૧૫ પછી ઈ વરે નૂહને ક ું કે , ૧૬ “તું,

તેને નશાે ચ

તારી પ ની, તારા દીકરાઅાે તથા તારી પુ વધૂઅાે વહાણમાંથી બહાર અાવાે.

કનાનના પતા હામે તેના પતાને નવ

૧૭ વળી દરેક

તેના બ ને ભાઈઅાેને તે વષે ક ું. ૨૩ તેથી શેમ તથા યાફે થે અેક વ

તનાં ાણીઅાેને, અેટલે પ ીઅાે, પશુઅાે તથા પૃ વી પર

ાે હાેવાથી તે તેના તંબુમાં નવ

થ તમાં જ સૂઈ ગયાે. ૨૨

અવ થામાં

ેયા અને બહાર જઈને

પેટે ચાલનારાં સવને તારી સાથે બહાર લાવ, કે જેથી તેઅાે પૃ વી પર સફળ

લીધું, તેને તેમના બ ને ખભા પર ના યું અને તેઅાેઅે પાછા પગલે ચાલીને

થાય અને વૃ

તેમના પતાના શરીરને અાેઢા ું. તેઅાેનાં મુખ બી

પામે.” ૧૮ તેથી નૂહ તેની સાથે તેના દીકરા, તેની પ ની અને

તેની પુ વધૂઅાે સ હત બહાર અા યાં. ૧૯ દરેક સ વ ાણી, દરેક પેટે
ચાલનારાં, દરેક પ ી તથા દરેક જે પૃ વી પર ચાલે છે તે પાેતપાેતાની

ત

માણે સવ વહાણમાંથી બહાર અા યાં. ૨૦ નૂહે ઈ વરને અપણ કરવા માટે

ઊપ

તેઅાેને પતાની નવ

તરફ ફે રવેલાં હતાં તેથી

અવ થા દેખાઈ ન હ. ૨૪ જયારે નૂહ નશામાંથી

યાે યારે તેના નાના દીકરાઅે તેની સાથે જે કયુ હતું તે તેણે

યું. ૨૫

તેથી તેણે ક ું કે , “કનાન શા પત થાય. દાસાેનાે દાસ તે તેના ભાઈઅાેને સા
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થશે.” ૨૬ તેણે ક ું કે , “ઈ વર, શેમના ભુની તુ ત થાઅાે. કનાન તેનાે
દાસ થાઅાે. ૨૭ યાફે થને યહાેવા વૃ

બનાવીઅે જેનાે બુરજ અાકાશાે સુધી પહાચે. અેનાથી અાપણે અાપ ં નામ

અાપાે, અને તે શેમના તંબુમાં તેનું ઘર

ત ત કરીઅે અને અાપણે પૃ વી પર વખેરાઈ જઈઅે ન હ.” ૫ તેથી

બનાવે. કનાન તેનાે દાસ થાઅાે.” ૨૮ જળ લય પછી નૂહ ણસાે પચાસ વષ
યાે. ૨૯ નવસાે પચાસ વષની ઉંમરે તે મરણ પા યાે.

અાદમના વંશ ે જે નગરનાે બુરજ બાંધતા હતા તે

અને યાફે થની વંશાવળી અા માણે છે .
૧૦ નૂજળહના લયદીકરા,પછીશેતેમઅ, હામ
ાેને જે દીકરાઅાે થયા તે અા હતા. ગાેમેર,

અેક છે , તેઅાેઅે અાવું કરવા માં ું છે ! તાે હવે જે કં ઈ તેઅાે કરવા ધારે તેમાં

૨

માગાેગ, માદાય, યાવાન, તુબાલ, મેશેખ તથા તીરાસ, યાફે થના દીકરાઅાે
હતા. ૩ અા કનાજ, રીફાથ તથા તાેગામા, ગાેમેરના દીકરાઅાે હતા. ૪
અે લશા, તાશ શ, ક ીમ અને દાેદાનીમ, યાવાનના દીકરાઅાે હતા. ૫
તેઅાેના વંશના લાેકાે પાેતપાેતાની ભાષા, કુ ળાે અને તેઅાેના દેશાે માણે
દ રયા કનારાના વભાગાેમાં અલગ અલગ થળે વ તયા હતા. ૬ કૂ શ,
મસરાઈમ, પૂટ અને કનાન, હામના દીકરાઅાે હતા. ૭ કૂ શના દીકરાઅાે સબા,
હવીલા, સા તા, રામા તથા સા તેકા હતા. રામાના દીકરા શેબા તથા દદાન
હતા. ૮ કૂ શનાે દીકરાે ન ાેદ, પૃ વી પરનાે પહે લાે શ તશાળી યાે ાે હતાે. ૯
તે યહાેવાહની અાગળ બળવાન શકારી હતાે. અે માટે કહે વાય છે કે , “ ન ાેદ
યહાેવાહની અાગળ બળવાન શકારી જેવાે હતાે.” ૧૦ તેણે શનઅાર દેશના
બા બલ, અેરેખ, અા ાદ તથા કા નેહ પર સાૈ થમ પાેતાના રા યની
થાપના શ અાત કરી હતી. ૧૧ યાંથી તે અાશૂરમાં ગયાે અને નનવે,
રહાેબાેથ ઈર, કાલા, ૧૨ રેસેન, જે નનવે તથા કાલાની વચમાં હતું, તે સવ
નગરાે તેણે બાં યાં. તેમાં રેસેન અેક માેટું નગર હતું. ૧૩ મસરાઈમ તે લૂદીમ,
અનામીમ લહાબીમ, નાફતુહીમ, ૧૪ પાથ સીમ, કા લુહીમ (તેનામાંથી
પ લ તીઅાેનાે ઉ ભવ થયાે હતાે) તથા કાફતાેરીમ અે સવનાે પતા હતાે.
૧૫ કનાનનાે

થમ દીકરાે સદાેન હતાે અને પછી હે થ, ૧૬ વળી યબૂસી,

અમાેરી, ગગાશી, ૧૭ હ વી, અારકી, સની, ૧૮ અારવાદી, સમારી તથા
હમાથીનાે પણ તે પતા હતાે. યાર પછી કનાનીઅાેનાં કુ ટું બાે વ તાર પા યા.
૧૯ કનાનીઅાેની સરહદ સદાેનથી ગેરાર જતા ગાઝા, સદાેમ, ગમાેરા, અાદમા

તથા સબાેઈમ જતા લાશા સુધી હતી. ૨૦ અા માણે હામના દીકરા, પાેતાનાં
કુ ટું બાે માણે, પાેતાની ભાષા માણે, તેઅાેના દેશાેમાં તથા પાેતપાેતાના
લાેકાેમાં વસેલા હતા. ૨૧ શેમને પણ દીકરાઅાે થયા. તેનાે માેટાે ભાઈ યાફે થ
હતાે. શેમ હે બેરના બધા લાેકાેનાે પૂવજ હતાે. ૨૨ શેમના દીકરાઅાે, અેલામ,
અાશૂર, અાપાકશાદ, લૂદ તથા અરામ હતા. ૨૩ અરામના દીકરાઅાે ઉસ,
હૂ લ, ગેથેર અને માશ હતા. ૨૪ અાપાકશાદ શેલાનાે પતા અને શેલા હે બેરનાે
પતા હતાે. ૨૫ હે બેરને બે દીકરા થયા. અેકનું નામ પેલેગ, કે મ કે તેના
દવસાેમાં પૃ વીના વભાગ થયાં. તેના ભાઈનું નામ યાેકટાન હતું. ૨૬ યાેકટાન
તે અા માેદાદ, શેલેફ, હસામાવેથ, યેરા; ૨૭ હદાેરામ, ઉઝાલ, દકલાહ; ૨૮
અાેબાલ, અ બમાઅેલ, શેબા; ૨૯ અાેફીર, હવીલા અને યાેબાબનાે પતા
હતાે. અે સવ યાેકટાનના દીકરા હતા. ૩૦ મેશાથી અાગળ જતા પૂવનાે પહાડ
સફાર અાવેલાે છે . યાં સુધી તેઅાેનાે વસવાટ હતાે. ૩૧ પાેતાના કુ ટું બાે
માણે, પાેતાની બાેલી માણે, પાેતાના દેશાે તથા પાેતાના લાેકાે માણે અા
શેમના દીકરાઅાે છે . ૩૨ તેઅાેની વંશાવળી માણે અને તેઅાેના દેશાે
માણે અે બધા નૂહના દીકરાઅાેનાં કુ ટું બાે છે . જળ લય પછી પૃ વી પરના
લાેકાેના વ વધ વભાગાે થયા.
પૃ વીમાં અેક જ ભાષા તથા અેક જ બાેલી વપરાતી હતી.
૧૧ હવેતેઅઅાખી
ાે પૂવ તરફ ગયા, તેઅાેઅે શનઅાર દેશમાં અેક સપાટ જ યા
૨

શાેધી યાં તેઅાે ર ા. ૩ તેઅાેઅે અેકબી ને ક ું કે , “ચાલાે, અાપણે ઈંટાે
બનાવીઅે અને તેને સારી રીતે પકવીઅે.” પ થરની જ યાઅે તેઅાેની પાસે
ઈંટાે અને ચૂનાની જ યાઅે ડામર હતાે. ૪ તેઅાેઅે ક ું, “અાપણે અેક શહે ર

ેવાને ઈ વર નીચે

ઊતયા. ૬ ઈ વરે ક ું, “જુ અાે, અા લાેકાે અેક છે અને તેઅાે સવની ભાષા
તેઅાેને કશાે અવરાેધ નડશે ન હ. ૭ અાવાે, અાપણે યાં નીચે ઉતરીઅે
અને તેઅાેની ભાષાને ગૂંચવી નાખીઅે, કે જેથી તેઅાે અેકબી ની બાેલી
સમ

શકે ન હ.” ૮ તેથી ઈ વરે તેઅાેને યાંથી અાખી પૃ વીની સપાટી

પર વખેરી ના યા અને તેઅાે નગરનાે બુરજ બાંધી શ

ા ન હ. ૯ તેથી

તે નગરને બા બલ અેટલે ગૂંચવણ કહે વામાં અાવે છે . કે મ કે ઈ વરે પૃ વી
પરની ભાષામાં ગૂંચવણ કરી અને ઈ વરે તેઅાેને યાંથી પૃ વી પર ચાેતરફ
વખેરી ના યા. ૧૦ શેમની વંશાવળી અા માણે છે . શેમ સાે વષનાે હતાે
અને જળ લયના બે વષ પછી તેના પુ અાપાકશાદનાે જ મ થયાે. ૧૧
અાપાકશાદના જ મ થયા પછી શેમ પાંચસાે વષ

યાે. તે બી

ઘણાં દીકરા

અને દીકરીઅાેનાે પતા થયાે. ૧૨ જયારે અાપાકશાદ પાં ીસ વષનાે થયાે,
યારે તેના પુ શેલાનાે જ મ થયાે. ૧૩ શેલાના જ મ થયા પછી અાપાકશાદ
ચારસાે ણ વષ

યાે અને તે બી

ઘણાં દીકરા અને દીકરીઅાેનાે પણ

પતા થયાે. ૧૪ જયારે શેલા ીસ વષનાે થયાે, યારે તેના પુ હે બેરનાે જ મ
થયાે. ૧૫ હે બેરનાે જ મ થયા પછી શેલા ચારસાે ણ વષ
બી

યાે અને તે

ઘણાં દીકરા તથા દીકરીઅાેનાે પણ પતા થયાે. ૧૬ હે બેર ચાે ીસ

વષનાે થયાે યારે તેના પુ પેલેગનાે જ મ થયાે. ૧૭ પેલેગનાે પતા થયા પછી
હે બેર ચારસાે ીસ વષ

યાે અને તે બી

દીકરા તથા દીકરીઅાેનાે પણ

પતા થયાે. ૧૮ પેલેગ ીસ વષનાે થયાે યારે તેના પુ રેઉનાે જ મ થયાે. ૧૯
રેઉનાે જ મ થયા પછી પેલેગ બસાે નવ વષ

યાે અને તે બી

દીકરા તથા

દીકરીઅાેનાે પણ પતા થયાે. ૨૦ રેઉ બ ીસ વષનાે થયાે યારે તેના પુ
સ ગનાે જ મ થયાે. ૨૧ સ ગનાે જ મ થયા પછી રેઉ બસાે સાત વષ
અને તે બી

યાે

દીકરા તથા દીકરીઅાેનાે પણ પતા થયાે. ૨૨ સ ગ ીસ વષનાે

થયાે યારે તેના પુ નાહાેરનાે જ મ થયાે. ૨૩ નાહાેરનાે જ મ થયા પછી
સ ગ બસાે વષ

યાે અને તે બી

દીકરા તથા દીકરીઅાેનાે પણ પતા

થયાે. ૨૪ નાહાેર અાેગણ ીસ વષનાે થયાે યારે તેના પુ તેરાહનાે જ મ
થયાે. ૨૫ તેરાહનાે જ મ થયા પછી નાહાેર અેકસાે અાેગણીસ વષ
અને તે બી

યાે

દીકરા તથા દીકરીઅાેનાે પણ પતા થયાે. ૨૬ તેરાહ સ ેર

વષનાે થયા પછી તેના પુ ઇ ામ, નાહાેર તથા હારાનના જ મ થયા. ૨૭ હવે
તેરાહની વંશાવળી અા છે . તેરાના પુ ાે ઇ ામ, નાહાેર તથા હારાન હતા.
હારાને લાેતને જ મ અા યાે. ૨૮ હારાન તેના પતા તેરાહની હાજરીમાં, તેના
જ મના દેશમાં, કા દીઅાેના ઉરમાં મૃ યુ પા યાે. ૨૯ ઇ ામે તથા નાહાેરે લ ન
કયા. ઇ ામની પ નીનું નામ સારાય અને નાહાેરની પ નીનું નામ મ કાહ
હતું. તે હારાનની દીકરી હતી, મ કા તથા ય કા હારાનના સંતાનાે હતા.
૩૦ હવે સારાય ન: સંતાન હતી; તેને કાેઈ સંતાન નહાેતું. ૩૧ તેરાહ તેના

દીકરા ઇ ામને તથા દીકરા હારાનના પુ લાેતને અને સારાય તેની પુ વધૂ
(ઇ ામની પ ની)ને લઈને ઉર જે કા દીઅાેનાે દેશ છે તે છાેડીને, કનાન
દેશમાં જવા નીક ા. પણ તેઅાે હારાનમાં અાવીને ર ાં. ૩૨ તેરાહ બસાે
પાંચ વષની ઉંમરે હારાનમાં મરણ પા યાે.
દેશ, તારા સગાંઅાે અને તારા
૧૨ હવેપતાનાઈ વરેકુ ટું બઇને છાેામનેડીનેક, જેું, “તુદેશં તારાે
હુ ં તને બતાવું યાં . હુ ં તારાથી
૨

અેક માેટી

ત ઉ પ ન કરીશ, હુ ં તને અાશીવાદ દઈશ, તા ં નામ માેટું
કરીશ અને તું અાશીવાદ પ થશે. ૩ જેઅાે તને અાશીવાદ અાપશે, તેઅાેને હુ ં
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અાશીવાદ અાપીશ અને જેઅાે તને શાપ અાપશે, તેઅાેને હુ ં શાપ અાપીશ.

બાજુ જશે, તાે હુ ં જમણી બાજુ જઈશ. અથવા

પૃ વીના સવ કુ ટું બાે તારી મારફતે અાશીવા દત થશે. ૪ તેથી ઈ વરે તેને જે

પછી હુ ં ડાબી બાજુ જઈશ.” ૧૦ તેથી લાેતે પાેતાની અાંખાે ઊંચી કરીને

માણે કરવાનું ક ું હતું તે માણે, ઇ ામ અને તેની સાથે તેનાે ભ ી ે

યદનનાે અાખાે દેશ સાેઅાર સુધી

ે તું જમણી બાજુ જશે, તાે

ેયાે કે તેમાં બધે પુ કળ પાણી છે .

લાેત પણ ગયાે. જયારે ઇ ામ હારાન દેશથી રવાના થયાે યારે તે પંચાેતેર

ઈ વરે સદાેમ તથા ગમાેરાનાે નાશ કયા અગાઉ તે દેશ ઈ વરની વાડીના જેવાે

વષનાે હતાે. ૫ ઇ ામે તેની પ ની સારાયને તથા તેના ભ ી

તથા મસર દેશના જેવાે હતાે. ૧૧ તેથી લાેતે પાેતાને સા યદનનાે અાખાે

મેળવેલી સવ સંપ ,

લાેતને તેઅાેઅે

નવરાે તથા જે દાસદાસીઅાે તેમને હારાનમાં ા ત

દેશ પસંદ કયા. તે પૂવ તરફ ગયાે. અામ ભાઈઅાે અેકબી થી અલગ

થયાં હતા તેઅાેને સાથે લીધાં. તેઅાે કનાન દેશમાં પહા યા. ૬ ઇ ામ કનાન

થયા. ૧૨ ઇ ામ કનાન દેશમાં ર ાે અને લાેત તે સપાટ દેશવાળા નગરાેમાં

દેશમાં શખેમથી મુસાફરી કરતાં માેરેના અેલાેન વૃ પાસે અા યાે. તે વખતે

ગયાે. તેણે સદાેમ નગરમાં થાયી વસવાટ કયા. ૧૩ હવે સદાેમના માણસાે

કનાનીઅાે તે દેશમાં રહે તા હતા. ૭ ઈ વરે ઇ ામને દશન અાપીને ક ું,

ઈ વરની વ

“હુ ં તારા વંશ ેને અા દેશ અાપીશ.” તેથી જેમણે તેને દશન અા યું હતું

પછી ઈ વરે ઇ ામને ક ું, “તું યાં ઊભાે છે યાંથી પાેતાની અાંખાે ઊંચી

તે ઈ વરના મરણમાં ઇ ામે યાં વેદી બાંધી. ૮ ઇ ામે યાંથી નીકળીને

કરીને ઉ ર, દ ણ, પૂવ તથા પ

બેથેલની પૂવ તરફ જે પવતીય દેશ છે યાં થળાંતર કયુ અને યાં તંબુ

તે હુ ં તને તથા તારા વંશ ેને સદાને માટે અાપીશ. ૧૬ અને હુ ં તારાે વંશ

ઊભાે કયા. તેની પ

પૃ વીની ધૂળની રજકણાે જેટલાે કરીશ.

મે બેથેલ તથા પૂવ અાય હતું. યાં તેણે ઈ વરને નામે

અત

તથા દુ રાચારી હતા. ૧૪ ઇ ામથી લાેત જુ દાે થયા
મ તરફ

ે. ૧૫ જે સવ દેશ તું જુ અે છે ,
ે કાેઈ માણસ ધૂળની રજકણાેને

વેદી બાંધી અને ઈ વરને ાથના કરી. ૯ પછી ઇ ામે નેગેબ તરફ જવા માટે

ગણી શકે તાે તે તારાે વંશ ગણી શકે . ૧૭ ઊઠ, અા દેશની લંબાઈ તથા

મુસાફરી ચાલુ રાખી. ૧૦ તે દેશમાં દુ કાળ પ

ાે હતાે. ભારે દુ કાળ હાેવાના

પહાેળાઈની સરહદ સુધી ફર, કારણ કે તે દેશ હુ ં તને અાપીશ.” ૧૮ તેથી

કારણે ઇ ામ મસરમાં રહે વા ગયાે. ૧૧ જયારે તે મસરમાં વે યાે યારે

ઇ ામે પાેતાનાે તંબુ ઉઠાવીને મામરેનાં અેલાેન વૃ ાે જે હે ાેનમાં છે યાં

તેણે તેની પ ની સારાયને ક ું કે , “હુ ં
૧૨ મસરીઅાે જયારે તને

ં છંુ કે તું દેખાવે સુંદર

ી છે .

ેશે અને તેઅાે કહે શે, 'અા તેની પ ની છે ' તેથી

તેઅાે મને મારી નાખશે, પણ તેઅાે તને

વતી રાખશે. ૧૩ તેથી તું કહે જે

કે , હુ ં તેની બહે ન છંુ . અે માટે કે તારે લીધે મા ં ભલું થાય અને મારાે
બચી

ય.” ૧૪ ઇ ામ જયારે મસરમાં વે યાે યારે મસરીઅાેઅે

સારાય ઘણી સુંદર છે . ૧૫ ફા નના સરદારાેઅે તેને

વ
ેયું કે

ેઈ, તેઅાેઅે ફા નની

અાગળ તેની શંસા કરી અને સારાયને ફા નના જનાનખાનામાં લઈ જવામાં
અાવી. ૧૬ ફા ને તેને લીધે ઇ ામ સાથે સારાે યવહાર કયા અને તેને ઘેટાં,
બળદાે, ગધેડાંઅાે, દાસાે, દાસીઅાે તથા ઊંટાેની ભેટ અાપી. ૧૭ પણ ઈ વર
ારા ઇ ામની પ ની સારાયને લીધે ફા ન તથા તેના ઘર પર મહામરકી
સ હત અાફત અાવી. ૧૮ ફા ને ઇ ામને બાેલા યાે અને ક ું કે , “અા ત
મારી સાથે શું કયુ છે ? ત મને કે મ ન ક ું કે , તે તારી પ ની છે ? ૧૯ ત શા માટે
ક ું કે , 'તે મારી બહે ન છે ?' ત અેવું કયુ અેટલે મ તેને મારી પ ની કરી લીધી
હતી. તાે હવે, અા રહી તારી પ ની. તેને લઈને તું તારે માગ ચા યાે

.”

૨૦ પછી ફા ને તેના સરદારાેને તેઅાે સંબંધી અા ા અાપી. તેથી તેઅાેઅે

ઇ ામને, તેની પ નીને અને તેઅાેની સાથે સવ સંપ ને દેશની બહાર માેકલી
અા યાં.

૧૩ ગયાે. લાેત પણ તેઅાેની સાથે ગયાે.
તેથી ઇ ામ તેની

થા પત કયા, યાં તે ર ાે અને ઈ વરને નામે અેક વેદી બાંધી.
રા અા ાફે લે, અે લાસારના રા અાયાખે, અેલામના
૧૪ રાશનઅારના
કદાેરલાઅાેમેરે અને ગાેઈમના રા તદાલે પાેતાની કાર કદ
દર મયાન, ૨ સદાેમના રા
શનાબ, સબાેઈમના રા

બેરા, ગમાેરાના રા

લડાઈ કરી. ૩ અે પાંચ રા અાે સ ીમની ખીણ જે હાલમાં ખારાે સમુ છે
તેમાં અેક થયા. ૪ બાર વષ સુધી તેઅાે કદાેરલાઅાેમેરના તાબે ર ા હતા,
પણ તેરમા વષ તેઅાેઅે બળવાે કયા. ૫ પછી ચાૈદમા વષ કદાેરલાઅાેમેર તથા
જે રા અાે તેની સાથે હતા, તેઅાેઅે અાવીને અા તરાેથકારનાઈમ દેશના
રફાઈઅાેને, હામ દેશના ઝૂ ઝીઅાેને, શાવેહ કયાથાઈમ દેશના અેમીઅાેને, ૬
હાેરીઅાે જે પાેતાના સેઈર નામના પવતમાં રહે તા હતા તેઅાેના પર અર ય
પાસેના અેલપારાન સુધી હુ મલા કરીને મારતા ર ા. ૭ પછી તેઅાે પાછા ફયા
અને અેન મ પાટ અેટલે કાદેશમાં અા યા અને અમાલેકીઅાેના અાખા દેશને
તથા હાસસાેનતામારમાં રહે નારા અમાેરીઅાેને પણ તેઅાેઅે હરા યા. ૮
પછી સદાેમનાે રા , ગમાેરાનાે રા , અાદમાનાે રા , સબાેઈમનાે રા ,
બેલા અેટલે સાેઅારના રા અે યુ ની તૈયારી કરીને, ૯ અેલામના રા
કદાેરલાઅાેમેર, ગાેઈમના રા

ી અને તેની સવ સંપ ને લઈને મસરથી નેગેબમાં
૨ ઇ ામ પાસે

નવરાે, ચાંદી

બશા, અાદમાના રા

શેમેબેર અને બેલા અેટલે સાેઅારના રા ની સામે

અે લાસારના રા
વ

તદાલ, શનઅારના રા

અા ાફે લ તથા

અાયાખ, અે ચાર રા અાેઅે પેલા પાંચ રા અાેની

લડાઈ કરી. ૧૦ હવે સ ીમની ખીણાેમાં ડામરના ઘણાં ખાડા હતા

તથા સાેનું પુ કળ માણમાં હાેવાથી તે ઘણાે ધનવાન હતાે. ૩ નેગેબથી

અને સદાેમ તથા ગમાેરાના રા અાે નાસી જઈને તેમાં પ

મુસાફરી કરીને યાં તેણે અગાઉ છાવણી કરી હતી યાં તે અાવી પહા યાે.

ર ા હતા તેઅાે પહાડ તરફ નાસી ગયા. ૧૧ પછી સદાેમ તથા ગમાેરામાંની

અા જ યા બેથેલ તથા અાયની વ ચે અાવેલી હતી. ૪ અહ તેણે અગાઉ વેદી

ચીજવ તુઅાે અને તેઅાેની સંપ

બાંધી હતી. અે વેદી અાગળ તેણે ઈ વરના નામે ાથના કરી. ૫ હવે લાેત, જે

તેઅાે ગયા, યારે તેઅાેઅે ઇ ામનાે ભ ી ે લાેત, જે સદાેમમાં રહે તાે હતાે,

ઇ ામની સાથે મુસાફરી કરી ર ાે હતાે, તેની પાસે પણ ઘેટાં, અ ય

તેને પણ પકડીને તેની સવ સંપ

નવરાે

ા. જે બાકી

લઈને પાેતાને ર તે ચા યા ગયા. ૧૨ જયારે
લઈને તેઅાે ચા યા ગયા. ૧૩ જે અેક

તથા તંબુ હતા. ૬ તે દેશ અેટલાે બધાે ફળ પુ ન હતાે કે તેઅાે બ ને અેકસાથે

જણ બચી ગયાે હતાે તેણે અાવીને હ ૂ ઇ ામને ખબર અાપી. તે વખતે

રહી શકે , કે મ કે તેઅાેના પાલતું પશુઅાેની સં યા ઘણી હતી. ૭ અેવામાં

ઇ ામ અમાેરી મામરેનાં અેલાેન વૃ પાસે રહે તાે હતાે. મામરે ઇ ામના મ ાે

ઇ ામના ગાેવા ળયાઅાે અને લાેતના ગાેવા ળયાઅાેની વ ચે ઝઘડાે થયાે. તે

અે કાેલ અને અાનેરનાે ભાઈ હતાે. ૧૪ જયારે ઇ ામે સાંભ ું કે દુ મનાેઅે

સમયે કનાનીઅાે તથા પ રઝીઅાે તે દેશમાં રહે તા હતા. ૮ તેથી ઇ ામે લાેતને

તેના સગાં સંબંધીઅાેને તાબે કયા છે , યારે તેણે પાેતાના ઘરમાં જ મેલા અને

ક ું, “તારી તથા મારી વ ચે અને તારા તથા મારા ગાેવા ળયાઅાેની વ ચે

તાલીમ પામેલા ણસાે અઢાર પુ ષાેને લઈને દાન સુધી સૈ યનાે પીછાે કયા.

તકરાર થવી ન

૧૫ તે રા ે તેણે તેઅાેની વ

ેઈઅે; કારણ કે અાપણે ભાઈઅાે છીઅે. ૯ શું તારી અાગળ

અાખાે દેશ નથી? તું અાગળ

ઊપ

અને પાેતાને મારાથી જુ દાે કર.

ે તું ડાબી

પાેતાના માણસાેના બે ભાગ પાડીને તેઅાે

પર હુ મલાે કયા અને દમ કસની ડાબી બાજુ ના હાેબા સુધી તેઅાેનાે પીછાે
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કયા. ૧૬ પછી તે પાેતાના સંબંધી લાેતને, તેની સંપ ને,

ીઅાેને તથા બી

તારા વંશ ેને અા યાે છે  ૧૯ કે નીઅાેનાે, ક નઝીઅાેનાે, કાદમાેનીઅાેનાે; ૨૦

દાસાેને પાછા લા યાે. ૧૭ કદાેરલાઅાેમેર તથા તેની સાથે જે રા અાે હતા,

હ ીઅાેનાે, પ રઝીઅાેનાે, રફાઈઅાેનાે; ૨૧ અમાેરીઅાેનાે, કનાનીઅાેનાે,

તેઅાેને હરાવીને ઇ ામ પાછાે અાવતાે હતાે યારે તેને મળવા સા સદાેમનાે

ગગાશીઅાેનાે તથા યબૂસીઅાેનાે દેશ તેઅાેને અા યાે છે .”

રા

ઇ ામની પ ની સારાયને બાળકાે થતાં ન હતાં. તેની અેક મસરી
૧૬ હવે
દાસી હતી. તેનું નામ હાગાર હતું. તેથી સારાયે ઇ ામને ક ું, “ ે,

શાવેહની ખીણમાં અેટલે રા ની ખીણમાં અા યાે. ૧૮ સાલેમનાે રા

મ ખીસદેક, રાેટલી તથા ા ારસ લઈને અા યાે. તે પરા પર ઈ વરનાે યાજક
હતાે. ૧૯ તેણે ઇ ામ અાશીવાદ અાપીને ક ું, “પરા પર ઈ વર, જે અાકાશ
તથા પૃ વીના ઉ પ નકતા છે તેમનાંથી ઇ ામ અાશીવા દત થાઅાે. ૨૦ જે
સવ ે ઈ વરે તારા શ ુઅાેને તારા હાથમાં સા યા છે , તેમની શંસા હાે.”
પછી ઇ ામે સવ સંપ માંથી તેને દસમાે ભાગ અા યાે. ૨૧ સદાેમના રા અે
ઇ ામને ક ું, “મને માણસાે અાપ અને પાેતાને સા સંપ

લઈ લે.” ૨૨

ઇ ામે સદાેમના રા ને ક ું, “ઈ વર, સવા ય ભુ કે , જેમણે અાકાશ તથા
પૃ વીને ઉ પ ન કયા, તેમને મ ગંભીરતાપૂવક વચન અા યું છે કે , ૨૩ હુ ં તારી
પાસે સૂતળી કે ચંપલની દાેરીનાે ટુ કડાેય અથવા તારી અ ય કાેઈપણ વ તુ
લઈશ ન હ, રખેને તું કહે કે , 'મ ઇ ામને અા યું તેથી તે ધનવાન થયાે છે .' ૨૪
જુ વાનાેઅે જે ખાધું છે તે હુ ં વીકા ં છંુ , મારી સાથે જે ભાઈઅાે અા યા
તેઅાેને અેટલે કે અાનેર, અે કાેલ તથા મામરેને તે મેળવેલી સંપ માંથી
હ સાે અાપજે.”
ઈ વરે દશન ારા ઇ ામ સાથે વાત કરતાં ક ું, “ઇ ામ, તું
૧૫ પછી
બીશ ન હ! હુ ં તારી ર ા કરીશ તથા માેટું તફળ અાપીશ.”

૨

ઇ ામે ક ું, “ ભુ ઈ વર, તમે મને શું અાપશાે? કે મ કે હુ ં ન: સંતાન છંુ અને
મારા ઘરનાે વારસ અા દમ કનાે અેલીઅેઝેર બનશે.” ૩ ઇ ામે ક ું, “તમે
મને હ

સુધી સંતાન અા યું નથી, માટે મારા ઘરનાે કારભારી મારાે વારસ

થશે.” ૪ પછી ઈ વરે તેને ક ું, “અે તારાે વારસ થશે ન હ, પણ તેના બદલે
તારાે જે પુ જ મશે તે જ તારાે વારસ થશે.” ૫ પછી ઈ વર ઇ ામને રા ે
ઘરની બહાર અાકાશ નીચે લઈ ગયા અને ક ું, “તું ઊંચે અાકાશ તરફ

ે

અને ગણી શકે તાે તારાઅાે ગણ,” પછી તેમણે તેને ક ું, “અે તારાઅાે જેટલાં
તારા સંતાન થશે.” ૬ તેણે ઈ વર પર વ વાસ કયા અને તેમણે તે તેના
યાયીપણાના અથ મા ય રા યાે. ૭ ઈ વરે તેને ક ું, “અા દેશ વતન તરીકે
તને અાપવા માટે કા દીઅાેના નગર ઉરમાંથી તને અહ લઈ અાવનાર ઈ વર
હુ ં છંુ .” ૮ તેણે ક ું, “ ભુ ઈ વર, હુ ં તેનાે વારસાે પામીશ, અેની ખાતરી
મને કે વી રીતે થાય?” ૯ પછી તેમણે તેને ક ું, “મારે માટે ણ વષની અેક
વાછરડી, ણ વષની બકરી, ણ વષનું ઘેટું, અેક હાેલું અને કબૂતરનું બ ચું

૨

ઈ વરે મને બાળકાે થવા દીધાં નથી. માટે તું મારી દાસી સાથે સૂઈ

, કદા પ

તેનાથી હુ ં બાળક ા ત ક ં .” ઇ ામે સારાયનું ક ું મા યું. ૩ ઇ ામ કનાન
દેશમાં દસ વષ ર ાે પછી તેની પ ની સારાયે તેની મસરી દાસી હાગારને તેના
પ ત ઇ ામને પ ની તરીકે અાપી. ૪ ઇ ામના હાગાર સાથેના સંબંધથી તે
યું કે હુ ં ગભવતી થઈ છંુ યારે તેણે તેની
શેઠાણીનાે તર કાર કયા. ૫ પછી સારાયે ઇ ામને ક ું, “મારી સાથે અા
ગભવતી થઈ. જયારે તેણે

ખાેટું થયું છે . મ મારી દાસી તને અાપી અને જયારે ખાતરી થઈ કે તે ગભવતી
માં હુ ં તુ છ થઈ છંુ . મારી અને તારી વ ચે ઈ વર યાય

થઈ છે યારે તેની

કરાે.” ૬ પણ ઇ ામે સારાયને ક ું, “તારી દાસી તારા અ ધકારમાં છે , જે તને
સા ં લાગે તે તેને કર.” તેથી સારાયે તેની સાથે કઠાેર વતાવ કયા. અેટલે તેની
પાસેથી હાગાર ભાગી ગઈ. ૭ અર યમાં શૂરના માગ પાણીનાે જે ઝરાે હતાે
તેની પાસે ઈ વરના દૂ તે તેને
તું

ાંથી અાવી અને

ેઈ. ૮ દૂ તે તેને ક ું, “સારાયની દાસી હાગાર,

ાં જઈ રહી છે ?” અને તેણે ક ું, “મારી શેઠાણી

સારાયની પાસેથી હુ ં નાસી જઈ રહી છંુ .” ૯ ઈ વરના દૂ તે તેને ક ું, “તું તારી
શેઠાણી પાસે પાછી

. અને તેની અાધીનતામાં રહે .” ૧૦ વળી ઈ વરના દૂ તે

તેને ક ું, “હુ ં તારાે વંશ ઘણાે વધારીશ. તારા વંશમાં અસં ય સંતાનાે થશે.”
૧૧ દૂ તે તેને અે પણ ક ું, “તું ગભવતી છે . તું દીકરાને જ મ અાપશે. તેને તું

ઇ માઅેલ નામ અાપજે. કે મ કે ઈ વરે તા ં દુ ઃખ સાંભ ું છે . ૧૨ તે માણસાે
મ યે જં ગલના ગદભ જેવાે થશે. તેનાે હાથ દરેકની વ
તેની વ

તથા દરેકનાે હાથ

થશે અને તે પાેતાના સવ ભાઈઅાેની સાથે દુ મનાવટથી રહે શે.”

૧૩ પછી તેણે ઈ વર; જેઅાે તેની સાથે વાત કરતા હતા તેમનું નામ “અેલ

રાેઈ” પા ું, કે મ કે તેણે ક ું, “ઈ વરે મારા પર

કરી છે શું?” ૧૪ તે માટે

તે ઝરાનું નામ બેરલાહાયરાેઈ રાખવામાં અા યું; તે કાદેશ તથા બેરેદની
વ ચે અાવેલાે છે . ૧૫ હાગારે ઇ ામના દીકરાને જ મ અા યાે અને ઇ ામે
હાગારથી જ મેલા તેના દીકરાનું નામ ઇ માઅેલ પા
ઇ માઅેલને જ મ અા યાે યારે ઇ ામ

ું. ૧૬ જયારે હાગારે

ાસી વષનાે હતાે.

અડધા ભાગને સામસામા મૂ ા, પણ તેણે પ ીઅાેને કા યાં ન હ. ૧૧ જયારે

ામ નવા ં વષનાે થયાે યારે ઈ વરે તેને દશન અાપીને ક ું,
૧૭ ઇ“હું સવસમથ
ઈ વર છંુ , તું મારી અાગળ ચાલ અને દાેષર હત થા.

શકારી પ ી તે મૃત દેહ ઉપર ધસી અા યાં યારે ઇ ામે તેઅાેને ઉડાડી દીધાં.

પછી હુ ં મારાે કરાર મારી તથા તારી વ ચે કરીશ અને તારા વંશને ઘણાે જ

૧૨ પછી સૂય અાથમતાે હતાે યારે ઇ ામ ભર ન ામાં પ

વધારીશ. ૩ ઇ ામ ભૂ મ સુધી નીચાે ન યાે. ઈ વરે તેની સાથે વાત કરતાં

લે.” ૧૦ તેણે અે સવ લીધાં, તેઅાેને વ ચેથી બે ભાગમાં કા યા અને દરેકના

ાે અને તેના પર

ભયંકર અંધકાર અાવી પ ાે. ૧૩ પછી ઈ વરે ઇ ામને ક ું, “તું ન ે

ણી

૨

ક ું, ૪ “ ે, તારી સાથે મારાે અા કરાર છે . તું ઘણી દેશ

તઅાેનાે પતા

લે કે , તારા વંશ ે વદેશમાં ભટકશે, ગુલામ બનશે અને તેઅાે પર ચારસાે

થશે. ૫ હવે તા ં નામ ઇ ામ ન હ રહે , પણ તા ં નામ ઇ ા હમ થશે 

વષ સુધી જુ લમ ગુ રવામાં અાવશે. ૧૪ તેઅાે જે લાેકાેની સેવા કરશે, તે

કે મ કે ઘણી દેશ

લાેકાેનાે યાય હુ ં કરીશ અને યાર પછી તેઅાે ઘણી સંપ

તને અ તશય સફળ કરીશ અને તારા વંશમાં ઘણી

લઈને યાંથી

તઅાેના પતા તરીકે મ તારી પસંદગી કરી છે . ૬ હુ ં
અને દેશ તીઅાે

મુ ત થઈને બહાર અાવશે. ૧૫ પણ તું પાેતાના પૂવ ન
ે ી પાસે શાં તઅે જશે
અને તું ઘણી વૃ ઉંમરે મૃ યુ પામશે અને દફનાવાશે. ૧૬ તારા વંશ ે યાંથી

ઉ પ ન થશે. તેમાંથી રા અાે પણ થશે. ૭ તારાે તથા તારા પછીના તારા

ચાેથી પેઢીમાં અહ પાછા અાવશે, કે મ કે અ યારે અહ રહે તા અમાેરીઅાેના

તારી વ ચે અને પેઢી દર પેઢી તારાં વંશ ેની વ ચે કરીશ. ૮ જે દેશમાં તું રહે

પાપનાે ઘડાે યારે ભરાઈ જશે અથવા તેઅાે શ ાને પા થશે.” ૧૭ સૂય

છે , તે અાખાે કનાન દેશ, હુ ં તને અને તારા પછીના તારા વંશ ેને કાયમી વતન

અાથમતાં અંધા ં થયું, યારે જુ અાે, અેક સળગતી સગડી તથા બળતી

તરીકે અાપીશ. અને હુ ં તેઅાેનાે ઈ વર થઈશ.” ૯ ઈ વરે તેને ક ું, “તારે

મશાલ અે ટુ કડાંઅાેની વ ચેથી પસાર થઈ. ૧૮ તે જ દવસે ઈ વરે ઇ ામ

તથા તારા પછીના તારા વંશ ેઅે પેઢી દરપેઢી મારા અે કરારનું પાલન કરવાનું

સાથે કરાર કરીને ક ું, “ મસરની નદીથી તે માેટી નદી ાત સુધી અા દેશ મ

રહે શે. ૧૦ મારી તથા તારી વ ચે અને તારા પછી તારા વંશ ે વ ચે, મારાે જે

વંશ ેનાે ઈ વર થવા સા , હુ ં મારાે કરાર સનાતન કરાર તરીકે મારી તથા

17

ઊપ

કરાર તમારે પાળવાે, તે અે જ કે તમારામાંના દરેક પુ ષે પાેતાની સુ નત

તૈયાર કરવા લા યાે. ૮ તેણે માખણ, દૂ ધ તથા ભાેજન માટે જે રાેટલી તથા

કરવી. ૧૧ તમારે તમારી ચામડીની સુ નત કરાવવી અને અે મારી અને તમારી

વાછરડું તૈયાર કયુ હતું તે લઈને તેઅાેની અાગળ પીર યાં. તેઅાે જમતા હતા

વ ચેના કરારની નશાની થશે. ૧૨ તમારામાંના દરેક છાેકરાંની તેના જ મ

તે દર મયાન તે તેઅાેની પાસે વૃ નીચે ઊભાે ર ાે. ૯ તેઅાેઅે તેને ક ું,

પછી અાઠમે દવસે સુ નત કરવી. અેટલે તમારી સમ પેઢીમાંથી, જે દરેક નર

“તારી પ ની સારા

બાળક તમારા ઘરમાં જ યાે હાેય તેની અને વદેશી પાસેથી નાણાં અાપી

ાં છે ?” તેણે જવાબ અા યાે, “ યાં, તંબુમાં છે .” ૧૦

ભુઅે તેને ક ું, “હુ ં ચાે સ વસંતમાં તારી પાસે પાછાે અાવીશ અને

ે,

વેચાતાે લીધાે હાેય પછી ભલે તે તમારા વંશનાે ન હાેય, તેની પણ સુ નત

તારી પ ની સારાને દીકરાે થશે.” તેની પાછળ જે તંબુનું બાર ં હતું, યાંથી

કરવી. ૧૩ જે તારા ઘરમાં જ મેલાે હાેય અને જે તારા પૈસાથી વેચાતાે લીધેલાે
હાેય તેની સુ નત જ ર કરવી. અામ તાે મારાે કરાર તમારા શરીરમાં સનાતન

સારાઅે તે વાત સાંભળી. ૧૧ હવે ઇ ા હમ તથા સારા વૃ હતાં અને તેઅાેને
ઘણાં વષ થયાં હતાં. જે ઉંમરમાં ીઅાે બાળકાેને જ મ અાપે છે , તે ઉંમર,

કરાર તરીકે રહે શે. ૧૪ દરેક પુ ષ જેના શરીરમાં સુ નત કરવામાં અાવી ન હ

સારા વટાવી ચૂકી હતી. ૧૨ તેથી સારા મનાેમન હસી પડી. તેણે ખુદને ક ું,

હાેય તેને પાેતાના લાેકાેમાંથી અલગ કરાશે. તેણે મારાે કરાર તાે ાે છે .” ૧૫

“હુ ં વૃ થઈ ગઈ છંુ અને મારાે પ ત પણ વૃ છે , તાે પછી કે વી રીતે પુ જ મે

ઈ વરે ઇ ા હમને ક ું, “તારી પ ની સારાયને હવે પછી સારાય ન કહે . તેના

અને હષ થાય?” ૧૩ ઈ વરે ઇ ા હમને ક ું, “શા માટે સારા અેમ કહે તાં

બદલે, તેનું નામ સારા થશે. ૧૬ હુ ં તેને અાશીવાદ અાપીશ અને હુ ં તેના ારા

હસી કે , 'શું હુ ં ખરેખર મારી વૃ ાવ થામાં બાળકને જ મ અાપી શકીશ?'

તને દીકરાે અાપીશ. હુ ં તેને અાશીવાદ અાપીશ અને તે દેશ

૧૪ ઈ વરને શું કં ઈ અશ

થશે. તેનાં સંતાનાેમાંથી દેશ

તઅાેની માતા

છે ? મ નયુ ત કરેલા સમયે, વસંતમાં, હુ ં તારી

તઅાેના રા અાે થશે.” ૧૭ પછી ઇ ા હમ

પાસે પાછાે અાવીશ. અાવતા વષના અા સમયે સારાને દીકરાે થશે.” ૧૫

જમીન સુધી નમી પડીને હ યાે અને પાેતાના મનમાં બાે યાે, “જે સાે વષનાે છે

પછી સારાઅે તે બાબતનાે ઇનકાર કરીને ક ું, “હુ ં તાે હસી નથી,” કે મ કે તે

તેને શું દીકરાે થાય ખરાે? નેવું વષની સારાને શું દીકરાે જ મે ખરાે?” ૧૮

ગભરાઈ હતી. તેમણે જવાબ અા યાે, “ના, તું ન ે હસી છે .” ૧૬ પછી

ઇ ા હમે ઈ વરને ક ું કે , “ ભુ ઇ માઅેલ તમારી સંમુખ

તે પુ ષાે યાંથી જવાને ઊ

વતાે રહે અે જ

ા અને સદાેમ તરફ

ેયું. ઇ ા હમ તેઅાેને

અમારે માટે બસ છે !” ૧૯ ઈ વરે ક ું, “ના, પણ તારી પ ની સારા તારા માટે

તેઅાેના ર તા સુધી વળાવવા તેઅાેની સાથે ગયાે. ૧૭ પણ ઈ વરે ક ું, “જે

અેક દીકરાને જ મ અાપશે અને તું તેનું નામ ઇસહાક પાડશે. તેની સાથે તેના

હુ ં કરવાનાે છંુ તે શું હુ ં ઇ ા હમથી સંતાડું ? ૧૮ કે મ કે ઇ ા હમથી ન ે

પછીના તેના વંશ ેને માટે હુ ં મારાે કરાર સદાના કરાર તરીકે થાપીશ. ૨૦

અેક માેટી તથા સમથ દેશ

ઇ માઅેલ માટે, મ તા ં સાંભ

ે, મ તેને અાશીવાદ અા યાે છે , હુ ં

અાશીવા દત થશે. ૧૯ મ તેને પસંદ કયા છે તેથી તે તેના દીકરાઅાેને તથા

તેને સફળ કરીશ અને તેને અ ત ઘણાે વધારીશ. તે બાર કુ ળાેના અાગેવાનાેનાે

તેના પછી થનાર તેના પ રવારને અેવું સૂચન કરશે કે , તેઅાે યાયી થવા તથા

ું છે .

ત થશે અને તેના વંશમાં પૃ વીના સવ લાેકાે

પતા થશે અને હુ ં તેનાં સંતાનાેની અેક માેટી કાેમ બનાવીશ. ૨૧ વળી ઇસહાક

યાય કરવાને મારાે માગ અપનાવે, તે માટે કે ઇ ા હમ સંબંધી મ જે ક ું છે ,

કે જેને અાવતા વષ નયુ ત કરેલા સમયે સારા તારે સા જ મ અાપશે,

તે તેઅાે પાળે.” ૨૦ પછી ઈ વરે ક ું, “કે મ કે સદાેમ તથા ગમાેરાની ફ રયાદાે

યારે હુ ં તેની સાથે મારાે કરાર થાપીશ.” ૨૨ ઈ વરે ઇ ા હમની સાથે વાત

ઘણી છે અને યાં લાેકાેના પાપ ઘણાં ગંભીર છે , ૨૧ માટે હુ ં હવે, યાં નીચે

કરવાનું પૂ ં કયુ અને ઈ વર તેની પાસેથી ગયા. ૨૩ પછી ઇ ા હમે પાેતાના

ઊતરીશ અને

દીકરા ઇ માઅેલને, પાેતાના ઘરમાં જે સવ જ મેલાં તેઅાેને તથા પાેતાને પૈસે

ેઈશ કે જે ફ રયાદ મારા સુધી પહાચી છે તે માણે તેઅાે

થયા છે કે ન હ.

ે અેવું ન હ હાેય તાે મને માલૂમ પડશે. ૨૨ તેથી

જે સવ વેચાતા લીધેલા, અેવા ઇ ા હમના કુ ટું બાેમાંના દરેક પુ ષને લઈને,

તે પુ ષાે યાંથી વળીને સદાેમ તરફ ગયા, પણ ઇ ા હમ ઈ વરની સમ

જેમ તેને ઈ વરે ક ું હતું તેમ, તે જ દવસે તેઅાેની સુ નત કરી. ૨૪ જયારે

ઊભાે ર ાે. ૨૩ પછી ઇ ા હમે પાસે અાવીને ક ું, “શું તમે દુ ાેની સાથે

ઇ ા હમની સુ નત કરવામાં અાવી યારે તે નવસાે નવા ં વષનાે હતાે. ૨૫

યાયીઅાેનાે પણ નાશ કરશાે? ૨૪ કદાચ તે નગરમાં પચાસ યાયી લાેકાે

અને તેના દીકરા ઇ માઅેલની સુ નત કરવામાં અાવી યારે તે તેર વષનાે હતાે.

હાેય, તાે શું તમે તેનાે નાશ કરશાે અને યાં અે પચાસ યાયી છે તેને લીધે

૨૬ ઇ ા હમની તથા તેના દીકરા ઇ માઅેલની સુ નત અેક જ દવસે થઈ. ૨૭

તેને ન હ બચાવાે? ૨૫ અેવું કરવાનું તમે ટાળાે. અેટલે

લાેકાેની સાથે

તેના ઘરના સવ પુ ષાે જેઅાે તેના ઘરમાં જ યા હતા તથા વદેશીઅાે પાસેથી

યાયીઅાેને મારી નાખવા. અને દુ ાે જેવાે જ યવહાર યાયીઅાેની સાથે થાય

પૈસે વેચાતા લીધેલા હતા તેઅાેની સુ નત તેની સાથે થઈ.

અેવું તાે તમે ન હ જ કરાે! અાખી પૃ વીના યાયાધીશ શું યાય ન હ કરશે?”

રના સમયે જયારે ઇ ા હમ તંબુના બારણામાં બેઠાે હતાે, યારે
૧૮ બપાે
ઈ વરે મામરેનાં અેલાેન વૃ ની પાસે તેને દશન અા યું. તેણે અાંખાે

૨૬ ઈ વરે ક ું, “

૨

ઊંચી કરીને

ેયું, તાે ણ પુ ષાે તેની ન ક ઊભા હતા. જયારે તેણે તેઅાેને

ેયા, યારે તે તેઅાેને મળવાને તંબુના બારણામાંથી દાે ાે અને જમીન સુધી
નમીને તેઅાેને ણામ કયા. ૩ તેણે ક ું, “હે મારા ભુ, ે હવે હુ ં તમારી
માં કૃ પા પા યાે હાેઉં, તાે તમે તમારા દાસ પાસેથી જતા રહે શાે ન હ. ૪
હુ ં થાેડું પાણી લાવું છંુ તેથી તમે તમારા પગ ધુઅાે અને અા વૃ નીચે તમે
અારામ કરાે. ૫ હવે મને થાેડું ભાેજન લાવવા દાે, કે જેથી તમે ફૂ ત પામાે.
યાર પછી તમે અાગળ જ ે, સા ં તાે હુ ં તમારે માટે રાેટલી લાવું.” અને
તેઅાેઅે ક ું, “તું કહે છે તે માણે કર.” ૬ પછી ઇ ા હમ ઉતાવળે સારાની
પાસે તંબુમાં ગયાે અને ક ું, “જ દી કર. ણ માપ મદાે મસળ અને રાેટલી
તૈયાર કર.” ૭ પછી ઇ ા હમ દાેડીને યાં તેના

નવર હતાં યાં ગયાે

અને અેક પુ તથા કુ મળું વાછરડું લાવીને નાેકરને અા યું, જે તેને ઉતાવળે

ઊપ

ે સદાેમ નગરમાં મને પચાસ યાયી મળશે, તાે તેઅાેને

સા હુ ં નગરને બચાવીશ.” ૨૭ ઇ ા હમે ઉ ર અા યાે અને ક ું, “મ શું
કયુ છે ? હુ ં ધૂળ તથા રાખ હાેવા છતાં મ ભુ ઈ વરની અાગળ બાેલવાની
હમત કરી છે ! ૨૮

ે યાં પચાસ યાયીમાં પાંચ અાેછા હાેય તાે પાંચ અાેછા

હાેવાના લીધે શું તમે તે નગરનાે નાશ કરશાે?” અને તેમણે ક ું, “ ે મને
યાં પ તાળીસ યાયી મળશે, તાે પણ હુ ં તેનાે નાશ ન હ ક ં .” ૨૯ તેણે ફરી
તેમની સાથે વાત કરી અને ક ું, “કદાચ યાં ચાળીસ યાયી મળે તાે?”
તેમણે ઉ ર અા યાે, “ચાળીસને લીધે પણ હુ ં અેમ ન હ ક ં .” ૩૦ તેણે ક ું,
“કૃ પા કરીને ભુ, ગુ સે ના થાઅાે તાે હુ ં બાેલું. કદાચ યાં ીસ યાયી મળે
તાે?” તેમણે ઉ ર અા યાે, “ ે યાં ીસ યાયી મળે તાે પણ હુ ં નગરને અેવું
કરીશ ન હ.” ૩૧ તેણે ક ું, “મ ભુ અાગળ બાેલવાની હમત કરી છે !
કદાચ યાં વીસ મળે તાે.” તેમણે ઉ ર અા યાે, “વીસ યાયીને લીધે પણ હુ ં
તેનાે નાશ ન હ ક ં .” ૩૨ અંતે તેણે ક ું, “ ભુ, કૃ પા કરીને ગુ સે ન થાઅાે
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તાે અા છે લી વાર હુ ં બાેલું. કદાચ યાં દસ યાયી માણસાે મળે તાે?” તેમણે

બતાવી છે . પરં તુ હુ ં પવત પર પણ બચી શકતાે નથી, કે મ કે મારા પર અાફત

ક ું, “દસને લીધે પણ હુ ં તેનાે નાશ ન હ ક ં .” ૩૩ ઇ ા હમ સાથે વાત પૂરી

અાવશે અને હુ ં મરણ પામીશ. ૨૦ હવે જુ અાે, નાસી જવાને માટે પેલું નાનું

કરી થઈ. તે સાથે જ ઈ વર તેમના માગ ચા યા ગયા અને ઇ ા હમ તેના ઘરે

નગર પાસે છે . કૃ પા કરીને મને યાં નાસી જવા દાે, કે જેથી મારાે

વ બચી

ય. ૨૧ તેમણે તેને ક ું, “ઠીક છે , તારી અા વનંતી હુ ં મા ય રાખું છંુ , ત જે

પાછાે ગયાે.
મમાં સાંજે બે દૂ ત અા યા. યારે લાેત સદાેમના
૧૯ સદાે
હતાે. લાેત તેઅાેને ેઈને મળવા ઊ ાે અને સા ાંગ

વેશ ારે બેઠાે
ણામ કયા. ૨

તેણે ક ું, “મારા ભુ, કૃ પા કરાે, હુ ં તમને વનંતી ક ં છંુ કે તમારા દાસને
ઘરે અાવાે, રાતવાસાે કરાે અને મારા મહે માન થાઅાે. પછી વહે લા ઊઠીને
તમારા માગ જ ે.” અને તેઅાેઅે ક ું, “ના, અમે તાે અાખી રાત નગરના
ચાેકમાં વતાવીશુ.” ૩ પણ તેણે તેઅાેને ઘણાે અા હ કયા તેથી તેઅાે તેની
સાથે ગયા અને તેના ઘરમાં વેશ કયા. તેણે ભાેજન અને બેખમીરી રાેટલી
તૈયાર કરી અને તેઅાે જ યા. ૪ પરં તુ તેઅાેના સૂઈ ગયા અગાઉ નગરના
માણસાેઅે, અેટલે સદાેમ નગરના દરેક ભાગથી ધસી અાવેલા વૃ ાે અને
જુ વાનાે લાેકાેઅે ઘરને ઘેરી લીધું. ૫ તેઅાેઅે લાેતને બાેલા યાે અને તેને ક ું,
“જે માણસાે અાજ રા ે તારી પાસે અા યા તેઅાે

ાં છે ? તેઅાેને અમારી

પાસે બહાર લાવ, કે અમે તેઅાે પર બળા કાર કરીઅે.” ૬ તેથી લાેત બારણા
બહાર તેઅાેની પાસે ગયાે અને પછી તેણે પાેતે તે બાર ં બંધ કરી દીધું. ૭

નગરનાે ઉ લેખ કયા છે , તેનાે નાશ હુ ં ન હ ક ં . ૨૨ ઉતાવળ કર! યાં નાસી
, કે મ કે તારા યાં પહા યા સુધી હુ ં કં ઈ જ કરી શકતાે નથી.” તે માટે
તે નગરનું નામ સાેઅાર પ

ું. ૨૩ લાેત સાેઅાર પહા યાે યારે પૃ વી પર

સૂય ઊ યાે હતાે. ૨૪ પછી ભુ ઈ વરે અાકાશમાંથી સદાેમ તથા ગમાેરા
પર ગંધક તથા અાગ વરસા યાં. ૨૫ તેમણે તે નગરનાે, સવ નીચાણનાે,
નગરમાં રહે નારાં સવનાે તથા ભૂ મ પર ઊગેલી વન પ ત નાશ કયા. ૨૬ પણ
લાેતની પ ની જે તેની પાછળ હતી, તેણે પાછળ ફરીને
તે

ેયું અને તે જ ણે

ારનાે થાંભલાે થઈ ગઈ. ૨૭ ઇ ા હમ વહે લી સવારે ઊ

ાે અને જે

થળે તે ઈ વરની અાગળ ઊભાે ર ાે હતાે યાં તે અા યાે. ૨૮ તેણે સદાેમ
તથા ગમાેરાની તરફ અને અાખા નીચાણના દેશ તરફ નજર કરી. તેણે
ેયું, તાે જુ અાે, ભ ીના ધુમાડાની પેઠે તે દેશનાે ધુમાડાે ઊંચે ફે લાતાે જતાે
હતાે. ૨૯ અામ યારે ઈ વરે તે મેદાનાેના નગરાેનાે નાશ કયા, યારે ઈ વરે
ઇ ા હમને યાદ કયા. યાં લાેત રહે તાે હતાે, તે નગરાેનાે નાશ તેમણે કયા,
યારે અેવા નાશમાંથી તેમણે લાેતને બહાર લાવીને બચાવી લીધાે. ૩૦ પણ

તેણે ક ું, “મારા ભાઈઅાે, હુ ં તમને વનંતી ક ં છંુ કે તમે અેવું ખરાબ કામ
કરશાે ન હ. ૮ મારી બે દીકરીઅાે છે . તેઅાેનાે કાેઈ પુ ષ સાથે સંબંધ થયેલાે

લાેત સાેઅારમાંથી નીકળીને પાેતાની બે દીકરીઅાે સાથે પહાડમાં જઈને ર ાે,

નથી. હુ ં વનંતી ક ં છંુ કે મને તેઅાેને તમારી પાસે બહાર લાવવા દાે અને
તમારી
માં જે તમને સા ં લાગે, તે તેઅાેને કરાે, પણ જે માણસાે મારા

ગુફામાં વસવાટ કયા. ૩૧ માેટી દીકરીઅે નાનીને ક ું, “અાપણા પતા વૃ

ઘરે મહે માન તરીકે અા યા છે તેઅાેને કં ઈ ન કરાે.” ૯ તેઅાેઅે ક ું, “પાછાે
હટ!” તેઅાેઅે અે પણ ક ું, “અા અહ વદેશીની જેમ રહે વાને અા યાે હતાે
અને હવે તે અાપણાે યાયાધીશ થવા બેઠાે છે ! હવે તેઅાેના કરતા અમે
તારી સાથે વધારે ખરાબ યવહાર કરીશું.” તેઅાેઅે લાેતને, ધ ાધ ી
કરી અને દરવા ે તાેડી નાખવા માટે ન ક અા યાં. ૧૦ પણ અંદર રહે લા
પુ ષાેઅે પાેતાના હાથ લંબાવીને તેઅાેની પાસેથી લાેતને ઘરમાં ખચી લીધાે
અને બાર ં બંધ કરી દીધું. ૧૧ અને ઘરના બારણા પાસે જે હતા, તે સવને
અંધ બનાવી દીધા. તેઅાે ઘરનું બાર ં શાેધતાં શાેધતાં થાકી ગયા. ૧૨ પછી
તેઅાેઅે લાેતને ક ું, “અહ તારી પાસે બી

કાેઈ છે ? તારાે જમાઈ, તારા

દીકરાઅાે, તારી દીકરીઅાે તથા નગરમાં જે સવ તારાં હાેય તેઅાેને, અહ થી
બહાર માેકલી દે. ૧૩ અમે અા જ યાનાે નાશ કરવાના છીઅે, કારણ કે અા
લાેકાેનાં ખરાબ કૃ યાે તેઅાેની વ

ઈ વરની અાગળ પુ કળ માણમાં

થયાં છે . તેથી તેઅાેનાે નાશ કરવાને ઈ વરે અમને માેક યા છે .” ૧૪ લાેત
બહાર અા યાે, અેટલે તેની દીકરીઅાે સાથે લ ન કરવાનું વચન અાપનારા તેના
જમાઈઅાેને ક ું, “જ દી, અા જ યાથી બહાર જતા રહાે, કે મ કે ઈ વર અા
નગરનાે નાશ કરવાના છે .” પણ તેના જમાઈઅાેને અેમ લા યું કે તે મ ક કરે
છે . ૧૫ વહે લી સવારે દૂ તાેઅે લાેતને તાકીદ કરીને ક ું, “ઊઠ, તારી પ નીને
તથા તારી બે દીકરીઅાે જે અહ છે તેઅાેને લઈને નીકળી

, જેથી નગરને

કે મ કે સાેઅારમાં રહે તાં તે બીતાે હતાે. તેથી તેણે પાેતાની બે દીકરીઅાે સાથે
થયા છે અને દુ નયાની રીત માણે અાપણી સાથે સંબંધ બાંધવાને અહ અા
જ યા પર કાેઈ પુ ષ નથી. ૩૨ ચાલ, અાપણે અાપણા પતાને ા ાસવ
પીવડાવીઅે અને અાપણે તેમની સાથે સૂઈ જઈઅે, કે જેથી અાપણે અાપણા
પતાનાે વંશ વધારીઅે.” ૩૩ તેથી તેઅાેઅે તે રા ે પાેતાના પતાને ા ાસવ
પીવડા યાે. પછી માેટી દીકરી અંદર જઈને પાેતાના પતાની સાેડમાં સૂઈ ગઈ;
તે
બી

ારે સૂઈ ગઈ અને તે

ારે ઊઠી, અેની ખબર લાેતને પડી ન હ. ૩૪

દવસે માેટી દીકરીઅે નાનીને ક ું, “સાંભળ, ગઈ કાલે રા ે હુ ં અાપણા

પતાની સાથે સૂઈ ગઈ હતી. ચાલ અાજે રા ે પણ અાપણે તેમને ા ાસવ
પીવડાવીઅે અને તું પણ અંદર જઈને તેમની સાેડમાં સૂઈ

, કે જેથી અાપણે

અાપણા પતાનાે વંશ વધારીઅે.” ૩૫ તેઅાેઅે તે રા ે પણ પતાને ા ાસવ
પીવડા યાે. પછી નાની દીકરી ઊઠીને તેની સાેડમાં સૂઈ ગઈ. તે
ગઈ અને

ારે સૂઈ

ારે ઊઠી, અેની કશી ખબર લાેતને પડી ન હ. ૩૬ લાેતની બ ને

દીકરીઅાે પાેતાના પતા ારા ગભવતી થઈ. ૩૭ માેટી દીકરીઅે અેક દીકરાને
જ મ અા યાે અને તેનું નામ માેઅાબ રા યું. તે અાજ સુધીના માેઅાબીઅાેનાે
પૂવજ છે . ૩૮ અે જ માણે નાનીઅે પણ અેક દીકરાને જ મ અા યાે અને તેનું
નામ તેણે બેનઅા મી રા યું. તે અાજ સુધીના અા માેનીઅાેનાે પૂવજ છે .
મુસાફરી કરતા નેગેબ દેશ તરફ જઈને કાદેશ તથા શૂરની
૨૦ ઇવ ચેા હમ
ર ાે. તેણે ગેરારમાં વદેશી તરીકે વસવાટ કયા. ઇ ા હમે
૨

થનારી સ માં તું નાશ ન પામે.” ૧૬ પણ તે વલંબ કરતાે હતાે. તેથી તે

પાેતાની પ ની સારા વષે ક ું, “તે મારી બહે ન છે .” તેથી ગેરારના રા

દૂ તાેઅે તેના, તેની પ નીના અને તેની બે દીકરીઅાેના હાથ પક

અબીમેલેખે માણસાે માેકલીને સારાને બાેલાવી લીધી. ૩ પણ રા ે વ નમાં

ા, કે મ કે

ઈ વર તેની પર દયાળુ હતા. તેઅાે તેમને બહાર લા યા અને તેઅાેને નગરની

ઈ વરે અબીમેલેખને ક ું, “તું પાેતાને મરણ પામેલાે

બહાર પહાચા

ત પચાવી પાડી છે , તે અેક પુ ષની પ ની છે .” ૪ હવે અબીમેલેખ તેની

ાં. ૧૭ તેઅાે તેમને બહાર લા યા યારે તે દૂ તાેમાંના અેકે

લાેતને ક ું, “તું પાેતાનાે

ેતાે ન હ અને

પાસે ગયાે ન હતાે અને તેણે ક ું, “ ભુ, શું તમે યાયી લાેકાેનાે પણ નાશ
કરશાે? ૫ શું ઇ ા હમે પાેતે જ મને ક ું ન હતું કે , 'તે મારી બહે ન છે ?'

જજે.” ૧૮ લાેતે તેઅાેને ક ું, “અાે, મારા ભુ, અેમ ન હ! ૧૯ તમારાે દાસ

વળી તે

માં કૃ પા પા યાે છે અને મારાે

! પાછળ

ીને

મેદાનમાં કાેઈ જ યાઅે રાેકાતાે ન હ. તારાે નાશ ન થાય માટે પવત પર નાસી
તમારી

વ બચાવવા નાસી

ણજે, કે મ કે જે

વ બચાવવા માટે તમે માેટી કૃ પા

ીઅે પાેતે પણ ક ું હતું કે , 'તે મારાે ભાઈ છે .' મ મારા સાચા

દયથી તથા નદાષ હાથથી અા કામ કયુ છે .” ૬ પછી ઈ વરે વ નમાં
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ં છંુ કે ત તારા સાચા દયથી અા કામ કયુ છે અને

તેને ક ું, “હા, હુ ં
મ પણ તને મારી વ

અપરાધ કરવાથી અટકા યાે છે . તેથી મ તને તેને

પશવા માટે પરવાનગી અાપી ન હ. ૭ તેથી, તે માણસની પ નીને તું પાછી
અાપ. કે મ કે તે બાેધક છે . તે તારા માટે ાથના કરશે અને તું
ે તું તેને પાછી ન હ અાપે, તાે

વળી તારી દાસીના દીકરાથી પણ હુ ં અેક દેશ

ત ઉ પ ન કરીશ. કે મ કે તે

પણ તા ં સંતાન છે .” ૧૪ ઇ ા હમ વહે લી સવારે ઊ

ાે. તેણે રાેટલી તથા

પાણી ભરેલું અેક પા લઈને હાગારના ખભા પર મૂ

ું. છાેકરાે તેને સાપીને

વશે. પણ

તેઅાેને વદાય કયા. હાગાર યાંથી નીકળીને બેરશેબાના અર યમાં ભટકતી

ણજે કે તું તથા તારા સવ લાેકાે ન ે

ફરી. ૧૫ ર તામાં પા માંનુ પાણી પૂ ં થઈ ગયું યારે તેણે છાેકરાંને અેક

મરણ પામશાે.” ૮ અબીમેલેખે વહે લી સવારે ઊઠીને પાેતાના સવ ચાકરાેને

ઝાડ નીચે મૂ

બાેલા યા. તેણે તેઅાેને અા સવ બાબતાે કહી સંભળાવી અને તે માણસાે

તેણે ક ું, “છાેકરાનું મરણ હુ ં કે વી રીતે

ઘણાં ગભરાયા. ૯ પછી અબીમેલેખે ઇ ા હમને બાેલાવીને ક ું, “અા ત

હાગારે ઊંચા અવાજે દન કયુ. ૧૭ ઈ વરે છાેકરાનાે અવાજ સાંભ

અમને શું કયુ છે ? મ તારાે શાે અપરાધ કયા છે કે , તું મારા પર તથા મારા

ઈ વરના દૂ તે અાકાશમાંથી હાગારને હાંક મારીને ક ું, “હાગાર, તને શું થયું

રા ય પર માેટું પાપ લા યાે છે ? જે કામ કરવા યાે ય ન હતું તે ત મારા

છે ? ગભરાઈશ ન હ, કે મ કે છાેકરાે યાં છે યાંથી ઈ વરે તેનાે અવાજ

યે કયુ છે .” ૧૦ અબીમેલેખે ઇ ા હમને ક ું, “તને અાવું કરવા કાેણે

સાંભ ાે છે . ૧૮ ઊઠ, છાેકરાંને તારા હાથમાં ઊંચકી લે; કે મ કે ઈ વર તેનાથી

ેરણા અાપી?” ૧૧ ઇ ા હમે ક ું, “કે મ કે મને લા યું, ' ન ે અા જ યાઅે

અેક માેટી દેશ

ાે. ૧૬ પછી તે મીટર જેટલે અંતરે દૂ ર જઈને બેઠી, કે મ કે
ેઈ શકું ?” બાળકની સામે બેસીને
ાે.

ત ઉ પ ન કરવાનાે છે . ૧૯ પછી ઈ વરે તેની અાંખાે ઊઘાડી

ઈ વરનાે ભય રખાતાે નથી અને તેઅાે મારી પ નીના લીધે મને મારી નાખશે,

અને તેણે પાણીનાે અેક કૂ વાે

અેવું સમ ને મ અેમ કયુ.' ૧૨ અેક રીતે, તે મારી બહે ન છે , અે સાચું છે ,

છાેકરાંને પાણી પીવાને અા યું. ૨૦ ઈ વર તે છાેકરા સાથે હતા અને તે માેટાે

અેટલે તે મારા પતાની દીકરી છે , પણ મારી માતાની દીકરી નથી; અને તે

થયાે. અર યમાં રહીને તે ધનુધારી થયાે. ૨૧ તે પારાનના અર યમાં ર ાે

મારી પ ની થઈ. ૧૩ જયારે ઈ વરે મને મારા પતાનું ઘર છાેડવાનું અને અેક

અને તેની માતાઅે મસર દેશની અેક ક યા સાથે તેનાં લ ન કરા યાં. ૨૨

જ યાઅેથી બી

જ યાઅે મુસાફરી કરવાનું જણા યું, યારે મ તેને ક ું,

અબીમેલેખ અને તેના સેનાપ ત ફીકાેલે ઇ ા હમને ક ું, “જે સવ તું કરે છે

'મારી પ ની તરીકે તું મને વ વાસુ રહે જ:ે જે થળે અાપણે જઈઅે યાં તું

તેમાં ઈ વર તારી સાથે છે . ૨૩ તે માટે હવે અહ મારી અાગળ ઈ વરની

મારા વષે કહે જ,ે “અા મારાે ભાઈ છે .”'” ૧૪ પછી અબીમેલેખે ઇ ા હમને

હજૂ રમાં કહે કે , મારી સાથે, મારા દીકરા સાથે અને મારા વંશ ે સાથે, તું દગાે

ઘેટાં, બળદાે, દાસાે તથા દાસીઅાે અા યાં અને તેણે તેની પ ની સારા પણ તેને

ન હ કરે. વળી તારી સાથે જ વ વસનીય કરાર કયા છે તે માણે મારી

પાછી અાપી. ૧૫ અબીમેલેખે ક ું, “ ે, મારાે દેશ તારી અાગળ છે . યાં

સાથે અા દેશ કે જેમાં તું રહે છે તેમાં વતજે.” ૨૪ અને ઇ ા હમે ક ું, “હુ ં

તને યાે ય લાગે યાં રહે .” ૧૬ સારાને પણ તેણે ક ું, “ ે, મ તારા ભાઈને

ઈ વરની હજૂ રમાં સમ લઈને કહુ ં છંુ કે અેમ કરીશ.” ૨૫ પછી અબીમેલેખના
દાસાેઅે તેની પાસેથી પાણીનાે જે કૂ વાે બળજબરીથી લઈ લીધાે હતાે તેના

હ ર ચાંદીના સ ા અા યાં છે . તે તારી સાથેના સવની અાંખાે અાગળ તારે

ેયાે. યાં જઈને તેણે પાણીનું પા ભયુ અને

માટે પડદા પ છે અને દરેક ય તની અાગળ, તું સંપૂણપણે સાચી ઠરી છે .”

વષે ઇ ા હમે અબીમેલેખને ફ રયાદ કરી. ૨૬ અબીમેલેખે ક ું, “અે કામ

૧૭ પછી ઇ ા હમે ઈ વરને ાથના કરી કે તેઅાે અબીમેલેખને, તેની પ નીને

કાેણે કયુ છે , તે હુ ં

તથા તેની દાસીઅાેને સા

સુધી મ તે વષે સાંભ ું નથી.” ૨૭ તેથી ઇ ા હમે ઘેટાં તથા અ ય

કરે કે જેથી તેઅાે બાળકાેને જ મ અાપી શકે . ૧૮

કે મ કે ઇ ા હમની પ ની સારાને કારણે ઈ વરે અબીમેલેખના ઘરમાંની તમામ
ીઅાેનાં ગભ થાન બંધ કયા હતાં.
જેમ ક ું હતું તેમ સારા પર તેમણે કૃ પા
૨૧ ઈવચનવરેસારાને
અા યું હતું તે માણે તેમણે કયુ.

ણતાે નથી. અા પહે લાં ત મને વાત કરી નથી અને અાજ
નવરાે

લાવીને અબીમેલેખને અા યાં અને તે બ નેઅે કરાર કયા. ૨૮ પછી ઇ ા હમે
ટાેળાંમાંથી સાત ઘેટીઅાે લઈને અલગ રાખી. ૨૯ અબીમેલેખે ઇ ા હમને

કરી અને ઈ વરે જે
૨ સારા ગભવતી થઈ

અને ઇ ા હમને સા તેની વૃ ાવ થામાં, જેમ ઈ વરે તેને ક ું હતું, તેમ
ન ી કરેલ સમયે તેણે દીકરાને જ મ અા યાે. ૩ ઇ ા હમે સારાથી જ મેલા
દીકરાનું નામ ઇસહાક રા યું. ૪ ઈ વરે ઇ ા હમને અાપેલી અા ા અનુસાર
તેણે પાેતાનાે દીકરાે ઇસહાક અાઠ દવસનાે થયાે, યારે તેની સુ નત કરી.
૫ જયારે તેનાે દીકરાે ઇસહાક જ યાે યારે ઇ ા હમ સાે વષનાે હતાે. ૬

સારાઅે ક ું, “ઈ વરે મને હસાવી છે ; દરેક જે અા વાત સાંભળશે તેઅાે મારી

પૂ

ું, “ત અા સાત ઘેટીઅાે લઈને અલગ રાખી તેનાે અથ શાે છે ?” ૩૦ તેણે

જવાબ અા યાે, “અા સાત ઘેટીઅાે મારા હાથથી તું લે કે જેથી અા કૂ વાે મ
ખાે ાે છે તેના વષે તેઅાે મારે માટે સા ી થાય.” ૩૧ તે માટે તે જ યાનું નામ
તેણે બેરશેબા અા યું, કે મ કે યાં તે બ નેઅે ઈ વરની હજૂ રમાં કરાર કયા
હતાે. ૩૨ અામ તેઅાેઅે બેરશેબામાં કરાર કયા અને પછી અબીમેલેખ અને
તેનાે સેનાપ ત ફીકાેલ પ લ તીઅાેના દેશમાં પાછા ગયા. ૩૩ ઇ ા હમે બેર
શેબામાં અેક અેશેલ વૃ રાે યું. યાં તેણે સનાતન ભુ ઈ વરની તુ ત કરી.
૩૪ ઇ ા હમ પ લ તીઅાેના દેશમાં ઘણાં દવસાે સુધી વદેશીની જેમ ર ાે.

છાેકરાંને પાેતાનું દૂ ધ પીવડાવશે? તેની વૃ ાવ થામાં પણ મ તેના માટે અેક

વરે ઇ ા હમની અાધીનતાની કસાેટી કરી. તેમણે તેને
૨૨ કયારું, “ઇબાદ ઈા હમ!”
ઇ ા હમે ક ું, “હુ ં અા ર ાે.” પછી ઈ વરે

દીકરાને જ મ અા યાે છે !” ૮ તે બાળક માેટાે થયાે અને તેને દૂ ધ છાેડાવવામાં

ક ું, “તારાે અેકનાે અેક દીકરાે, ઇસહાક, જેના પર તું ખૂબ ેમ કરે છે , તેને

અા યું. ઇસહાકે જયારે દૂ ધ છાે ું તે દવસે ઇ ા હમે માેટી મજબાની કરી.

લઈને માે રયા દેશમાં

૯ પણ હાગાર મસરીના ારા ઇ ા હમને જે દીકરાે થયાે હતાે તેને સારાઅે

દહનીયાપણ કર.” ૩ તેથી ઇ ા હમ વહે લી સવારે ઊ

મ કરી કરતાે

પર

સાથે હસશે.” ૭ તેણે અેમ પણ ક ું, “ઇ ા હમને કાેણ કહે શે કે સારા

ેયાે. ૧૦ તેથી તેણે ઇ ા હમને ક ું, “અા દાસી તથા તેના

દીકરાને કાઢી મૂક: કે મ કે અા દાસીનાે દીકરાે મારા દીકરા ઇસહાકની સાથે

૨

ાે અને તેણે ગધેડા

ન બાં યું. તેના બે યુવાન ચાકરાેને તથા દીકરા ઇસહાકને તેની સાથે

લીધા. દહનીયાપણને સા લાકડાં પણ લીધાં. ઈ વરે જે જ યા બતાવી હતી
યાં તેઅાે ગયા. ૪ ી

વારસનાે ભાગીદાર થશે ન હ.” ૧૧ અા વાત ઇ ા હમને પાેતાના દીકરાને
લીધે ઘણી દુ ઃખદાયક લાગી. ૧૨ પણ ઈ વરે ઇ ા હમને ક ું, “અા બાળક

. અને યાંના પવતાેમાંના હુ ં તને બતાવું તે પર તું તેનું

દવસે ઇ ા હમે દૂ રથી તે જ યાને નહાળી. ૫

ઇ ા હમે તેના જુ વાનાેને ક ું, “તમે અહ ગધેડા પાસે રહાે, હુ ં તથા ઇસહાક

તથા તારી દાસીને લીધે તું ઉદાસ થઈશ ન હ. અા બાબત વશે જે સવ

યાં ઉપર જઈશું. અમે અપણ કરીને તમારી પાસે પાછા અાવીશું.” ૬ પછી

સારાઅે તને ક ું છે , તે સાંભળ, કે મ કે તારાે વંશ ઇસહાકથી ગણાશે. ૧૩

ઇ ા હમે દહનીયાપણ માટેનાં લાકડાં ઊંચકી લેવા માટે પાેતાના દીકરા

ઊપ
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ઇસહાકને અા યાં. તેણે પાેતાના હાથમાં અ ન તથા છરાે લીધાં અને તેઅાે

મને સુ ત કરે.” ૧૦ હવે અે ાેન હે થના દીકરાઅાે સાથે જ બેઠેલાે હતાે. અને

બ ને સાથે પવત પર ગયા. ૭ ઇસહાકે તેના પતા ઇ ા હમને ક ું, “મારા

પાેતાના નગરના દરવા માં પેસનારા હે થના સવ દીકરાઅાેના સાંભળતાં

પતા” અને તેણે ક ું, “બાેલ, મારા દીકરા, હુ ં અા ર ાે.” તેણે ક ું, “જુ અાે,

અે ાેન હ ીઅે ઇ ા હમને ઉ ર અા યાે, ૧૧ “અેવું ન હ, મારા મા લક. મા ં

અહ અ ન તથા લાકડાં તાે છે , પણ દહનીયાપણને માટે ઘેટું

ાં છે ? ૮

સાંભળ. હુ ં ખેતર અને તેમાં ગુફા છે તે પણ તને હુ ં અાપું છંુ . મારા લાેકાેના

ઇ ા હમે ક ું, “મારા દીકરા, દહનીયાપણને સા ઈ વર પાેતે ઘેટું પૂ ં

દીકરાઅાેના દેખતાં તે હુ ં તને તારી મૃત પ નીને દફનાવવા માટે અાપું છંુ .”

પાડશે.” અને તેઅાે અાગળ ચા યા. ૯ જે જ યા વશે ઈ વરે તેમને ક ું હતું,

૧૨ પછી દેશના લાેકાેની અાગળ ઇ ા હમે ણામ કયા. ૧૩ તેણે તે દેશના

યાં તેઅાે પહા યા યારે ઇ ા હમે યાં વેદી બનાવી અને તેના પર લાકડાં

લાેકાેના સાંભળતાં અે ાેનને ક ું, “પણ

ે તારી મર

હાેય તાે કૃ પા કરી

ગાેઠ યાં. પછી તેના દીકરા ઇસહાકને બાંધીને તેને વેદી પરનાં લાકડાં પર

મા ં સંભાળ. હુ ં ખેતરને માટે કમત ચૂકવીશ. મારી પાસેથી પયા લે. યાં હુ ં

મૂ ાે. ૧૦ ઇ ા હમે તેના દીકરાને મારવાને માટે હાથમાં છરાે લીધાે. ૧૧ પછી

મારી મૃત પ નીને દફનાવીશ.” ૧૪ અે ાેને ઇ ા હમને ઉ ર અા યાે, ૧૫

તેણે છરાે ઉગા યાે અેવામાં ઈ વરના દૂ તે અાકાશમાંથી તેને હાંક મારીને ક ું,

“કૃ પા કરી, મારા મા લક, મા ં સાંભળ. ચારસાે શેકેલ ચાંદીના સ ાની

“ઇ ા હમ, ઇ ા હમ!” અને તેણે ક ું, “બાેલાે, હુ ં અહ છંુ .” ૧૨ દૂ તે તેને
ક ું, “તારા દીકરા પર તારાે હાથ ઉગામીશ ન હ અને તેને કશી ઈ કરીશ

જમીન, તે મારી અને તારી વ ચે શા લેખામાં છે ?

ન હ, કે મ કે મને ખાતરી થઈ છે કે ત તારા અેકનાઅેક દીકરાને, મારાથી પાછાે

સંભાળતાં ક ું હતું અેટલા માણમાં ચારસાે શેકેલ ચાંદીના સ ા (અંદાજે

રા યાે નથી. તું ઈ વરની બીક રાખે છે .” ૧૩ ઇ ા હમે ઉપર

સાતસાે અસી

અેક ઘેટાે

ેયું અને યાં

દફનાવ.” ૧૬ ઇ ા હમે અે ાેનનું સાંભ

તારી મૃત પ નીને યાં

ું અને તેણે હે થના દીકરાઅાેના

પયા) અે ાેનને ચૂક યા. ૧૭ તેથી મા પેલામાં મામરેની

ેયાે. તેનાં શગડાં ઝાડીમાં ભરાયેલાં હતા. ઇ ા હમે તેના દીકરાને

અાગળ અે ાેનનું જે ખેતર, જે ગુફા તથા ખેતરની ચારે બાજુ ની સરહદની

બદલે અે ઘેટાંનું દહનીયાપણ કયુ. ૧૪ પછી તેણે દહનીયાપણની અે જ યાનું

અંદર જે સવ વૃ ાે તે, ૧૮ તેના નગરના દરવા માં સવ જનારાંની અાગળ

નામ “યહાેવાહ યરેહ” પા

ું.” તે અાજ સુધી અે નામે અાેળખાય છે તેનાે

હે થના દીકરાઅાેની હાજરીમાં ઇ ા હમને વતનને માટે સાપવામાં અા યાં. ૧૯

અથ અે છે કે , “ઈ વરના પવત પર ઈ વર પૂ ં પાડે છે .” ૧૫ ઈ વરના

તે પછી, ઇ ા હમે કનાન દેશનું મામરે જે હે ાેન છે , તેની અાગળ, મા પેલાના

દૂ તે અાકાશમાંથી ઇ ા હમ સાથે ફરીથી વાત કરી, ૧૬ અને ક ું કે , “અા

ખેતરની ગુફામાં પાેતાની મૃત પ ની સારાને દફનાવી. ૨૦ હે થના દીકરાઅાેઅે

ઈ વરની વાણી છે , “મ પાેતાના સમ ખાધા છે , ત અે કામ કયુ છે અને તારા

ઇ ા હમને ક

અેકનાઅેક દીકરાને ત પાછાે રા યાે નથી, ૧૭ તેથી ન ે હુ ં તને અાશીવાદ

ઘણાં વષનાે થયાે હતાે અને ઈ વરે તેને સવ
૨૪ ઇબાબતેા હમપુ વૃકળ અને
અાશીવાદ અા યાં હતા. તેણે પાેતાના ઘરના

અાપીશ અને અાકાશના તારા તથા સમુ કનારાની રેતી જેટલાં તારાં સંતાન
વધારીશ; અને તારાં સંતાન તેમના શ ુઅાેના નગરના વેશ ારને કબજે
કરશે. ૧૮ તારા વંશ ેથી પૃ વીના સવ લાેક અાશીવા દત થશે, કે મ કે ત
મા ં ક ું મા યું છે .” ૧૯ પછી ઇ ા હમ તથા ઇસહાક પાેતાના જુ વાન ચાકરાે
પાસે પાછા અા યા, યાંથી તેઅાે બેરશેબા અા યા અને યાં ર ા. ૨૦ પછી
ઇ ા હમને જણાવવામાં અા યું કે , “તારા ભાઈ નાહાેરની પ ની મ કાઅે
દીકરાઅાેને જ મ અા યાે છે .” ૨૧ તેઅાેનાં નામ અા માણે છે : તેનાે માેટાે
દીકરાે ઉસ, તેનાે ભાઈ બૂઝ, પછી કમુઅેલ (અરામનાે પતા), ૨૨ કે સેદ,
હઝાે, પ દાશ, યદલાફ અને બથુઅેલ. ૨૩ રબકા બથુઅેલની દીકરી હતી.
ઇ ા હમના ભાઈ નાહાેરને માટે મ કાઅે અા અાઠ દીકરાઅાેને જ મ અા યાે
હતાે. ૨૪ બથુઅેલની ઉપપ ની, રઉમાઅે પણ ચાર બાળકાે ટેબા, ગાહામ,
તાહાશ તથા માકાને જ મ અા યાે.

૨૩ હે

સારાના અાયુ યનાં વષા અેકસાે સ ાવીસ હતાં. ૨ તે કનાન દેશના
ાેનમાં અાવેલા કયાથઅાબામાં મરણ પામી. ઇ ા હમે સારાને

તાનને માટે, તે ખેતરનાે તથા તેમાંની ગુફાનાે કબ ે અા યાે.
૨

સવ વના કારભારી વ ર ચાકરને ક ું, “મારી

ંઘ નીચે તારાે હાથ મૂક ૩

અને ભુ જે અાકાશના તથા પૃ વીના ઈ વર છે , તેમના સાેગન અાપીને હુ ં તને
કહુ ં છંુ કે , કનાનીઅાે કે , જેઅાેમાં હુ ં રહુ ં છે તેઅાેની દીકરીઅાેમાંથી મારા
દીકરાને સા તું પ ની લાવીશ ન હ. ૪ પણ તું મારા દેશમાં મારા કુ ટું બીઅાે
પાસે

અને મારા દીકરા ઇસહાકને માટે ક યા શાેધી લાવ.” ૫ ચાકરે તેને

ક ું, “કદાચ તે ક યા મારી સાથે અા દેશમાં અાવવા રા

ન હાેય તાે? તાે શું
ઉં?” ૬

યાંથી તું અા યાે છંુ તે દેશમાં તારા દીકરાને વસવા માટે હુ ં લઈ

ઇ ા હમે તેને ક ું, “ યાન રાખ કે તું મારા દીકરાને યાં લઈ જઈશ ન હ! ૭
અાકાશના ભુ ઈ વર, જે મને મારા પતાના ઘરમાંથી અને મારા સંબંધીઅાેના
દેશમાંથી બહાર લા યા અને જેમણે મને સાેગન સાથે ખાતરીદાયક અા યું છે
કે , 'અા દેશ હુ ં તારા સંતાનને અાપીશ,' તેઅાે તારી અાગળ પાેતાના દૂ તને
માેકલશે અને યાંથી તેઅાે મારા દીકરાને માટે ક યા મળે અેવું કરશે. ૮
તાેપણ

ે તે ક યા તારી સાથે અાવવાને રા

ન હાેય, તાે તું મારા અા સમથી

ાે અને દન કયુ. ૩ પછી ઇ ા હમે સારાના મૃતદેહ પાસે

મુ ત થશે. કે વળ મારા દીકરાને તું અહ થી યાં લઈ જઈશ ન હ.” ૯ તેથી

ઊભા રહીને હે થના દીકરાઅાેને ક ું, ૪ “હુ ં તમારી મ યે વદેશી છંુ . કૃ પા કરી

ચાકરે પાેતાના મા લક ઇ ા હમને વચન અા યું અને તે વાત સંબંધી સમ

મને મારી મૃત પ નીને દફનાવવા માટે તમારા લાેકાેમાં જ યા અાપાે.” ૫ હે થના

ખાધા. ૧૦ તે ચાકરે તેના મા લકનાં ઊંટાેમાંથી દસ ઊંટ લીધાં અને તેના

દીકરાઅાેઅે ઇ ા હમને ઉ ર અા યાે, ૬ “મારા મા લક, અમા ં સાંભળ.

મા લક તરફથી વ વધ કારની ઘણી ભેટાે પણ પાેતાની સાથે લીધી. તે લઈને

અમારી મ યે તાે તું ઈ વરના રાજકુ માર જેવાે છે . જે જ યા તને પસંદ પડે યાં

તે રવાના થયાે અને મુસાફરી કરીને અરામનાહશાઇમના નાહાેરના શહે રમાં

અમારી કાેઈપણ કબરમાં તારી મૃત પ નીને દફનાવ. તેને દફનાવવાને માટે

અા યાે. ૧૧

અમારામાંથી કાેઈપણ પાેતાની કબર અાપવાની ના ન હ પાડે.” ૭ ઇ ા હમે

બહાર કૂ વા પાસે બેસા

ઊઠીને તે દેશના લાેકાેને, અેટલે હે થના દીકરાઅાેને ણામ કયા. ૮ તેણે

ઇ ા હમના ઈ વર, અાજે મા ં કામ સફળ કરાે. મારા મા લક ઇ ા હમ પર

તેઅાેની સાથે વાતચીત કરીને ક ું, “હુ ં અહ મારી મૃત પ નીને દફનાવું, અેવી

દયા કરાે. ૧૩ હુ ં અહ પાણીના ઝરા પાસે ઊભાે છંુ અને નગરના માણસાેની

ે તમારી સંમ ત હાેય, તાે મા ં સાંભળાે. મારે માટે સાેહારના દીકરા અે ાેનને

દીકરીઅાે પાણી ભરવાને બહાર અાવશે. ૧૪ યારે અેમ થવા દે ે કે જે

વનંતી કરાે. ૯ તેને પૂછાે કે મા પેલાની ગુફા જે તેની પાેતાની મા લકીની છે

યુવતીને હુ ં અેમ કહુ ં કે , 'કૃ પા કરીને તારી ગાગર ઉતાર કે હુ ં તેમાંથી પાણી
પીઉં,' યારે તે મને અેમ કહે કે , 'પીઅાે અને તમારા ઊંટાેને પણ હુ ં પાણી

માટે શાેક પા

અને જે તેના ખેતરની સરહદ પર છે , તે પૂરતી કમતે તમારી મ યે કબરને માટે
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ીઅાેના પાણી ભરવાના સમયે સં યાકાળે તેણે ઊંટાેને નગરની
ાં. ૧૨ પછી તેણે ાથના કરી, “ ભુ, મારા મા લક

ઊપ

પીવડાવીશ,' તે અે જ યુવતી હાેય કે જેને તમે તમારા દાસ ઇસહાકને સા

માેકલશે અને તારાે માગ સફળ કરશે, કે જેથી મારાં સગાઅાેમાંથી તથા મારા

પસંદ કરેલી હાેય. અેનાથી મને ખાતરી થશે કે તમે મારા મા લક સાથે કરેલા

પતાના ઘરમાંથી મારા દીકરાને સા તું ક યા લાવી શકે . ૪૧ પણ

કરાર અનુસાર વ વાસુ વચનબ રહે લા છાે.” ૧૫ તેની અા ાથના પૂરી

કુ ટું બીઅાે પાસે

થયા અગાઉ રબકા ખભા પર ગાગર સાથે યાં અાવી. રબકા, ઇ ા હમના

સાેગનથી છૂટાે થશે.' ૪૨ તેથી અાજે જયારે હુ ં કૂ વાની પાસે અાવી પહા યાે

ભાઈ નાહાેરની પ ની મ કાના દીકરા બથુઅેલની દીકરી હતી. ૧૬ તે ઘણી

ે તું મારા

ય અને તેઅાે યાંથી તને ક યા અાપે ન હ, તાે તું મારા

યારે મ ાથના કરી, 'મારા મા લક ઇ ા હમના ઈ વર, કૃ પા કરાે, ન ે મારી

સુંદર અને યુવાન હતી. કાેઈ પુ ષ સાથે તેણે સંબંધ બાં યાે ન હતાે. તે કૂ વા

મુસાફરીમાં

પાસે અાવી અને પાેતાની ગાગર ભરીને નીચે ઊતરી. ૧૭ તેને

ેઈને ચાકર

પાસે ઊભાે છંુ . યારે અેવું થવા દાે કે જે યુવતી અહ પાણી ભરવા અાવે અને

દાેડીને તેની પાસે ગયાે અને ક ું, “કૃ પા કરીને તારી ગાગરમાંથી થાેડું પાણી

તેને હુ ં કહુ ં , “કૃ પા કરીને તારી ગાગરમાંથી થાેડું પાણી મને પીવડાવ,” ૪૪ અને

મને પીવા માટે અાપ.” ૧૮ તેણે ક ું, “મારા મા લક, પીઅાે,” અને તેણે

તે યુવતી મને કહે , “પીઅાે અને તમારા ઊંટાેને સા પણ હુ ં પાણી ભરીશ.”

ઉતાવળ કરીને પાેતાની ગાગર હાથ પરથી ઉતારીને તેને પાણી પાયું. ૧૯ તેને

તે જ મારા મા લકના દીકરાને સા ઈ વરથી પસંદ કરાયેલી યુવતી હાેય.'

પાણી પીવડા યા પછી તેણે ક ું, “તારાં ઊંટાે પણ પાણી પી રહે યાં સુધી હુ ં

૪૫ હુ ં ાથના કરી ર ાે તે પહે લાં, રબકા ખભા પર ગાગર લઈને યાં અાવી

તેમને સા ં પાણી ભરીશ.” ૨૦ પછી તેણે ઝડપથી પાેતાની ગાગર હવાડામાં

અને તેણે કૂ વા પાસે અાવીને પાણી ભયુ. તેથી મ તેને ક ું, 'કૃ પા કરીને મને

ખાલી કરી અને પાણી ભરવાને ફરીથી કૂ વા તરફ દાેડી. તેણે તેનાં સવ ઊંટાેને

પાણી પીવડાવ.' ૪૬ તેણે ઉતાવળ કરીને ખભા પરથી ગાગર ઉતારીને ક ું,

માટે પાણી ભયુ. ૨૧ ઇ ા હમના ચાકરે તેને

'પીઅાે અને તમારા ઊંટાેને પણ હુ ં પાણી પીવડાવીશ.' મ પાણી પીધું અને

ેઈ. ઈ વરે તેની મુસાફરી

ે તમે મને સફળતા અાપવાના જ હાેય, ૪૩ તાે હુ ં અહ કૂ વા

સફળ કરી છે કે ન હ, તે સમજવા માટે તે શાંત ર ાે. ૨૨ ઊંટાે પાણી પી ર ાં

તેણે ઊંટાેને પણ પીવડા યું. ૪૭ મ તેને પૂ

પછી અેમ થયું કે તે માણસે અડધા તાેલાની સાેનાની અેક નથની અને તેના

'હુ ં મારા દાદાદાદી નાહાેર અને મ કાના દીકરા બથુઅેલની દીકરી છંુ .' પછી મ

ું, 'તું કાેની દીકરી છે ?' તેણે ક ું,

હાથને સા દસ તાેલા સાેનાની બે બંગડી બહાર કાઢી. ૨૩ તેણે તેને પૂ

ું,

તેના નાકમાં નથની અને તેના બ ને હાથમાં બંગડી પહે રાવી, ૪૮ અને મ

“તું કાેની દીકરી છે ? કૃ પા કરી મને કહે કે શું અમારે માટે તારા પતાના ઘરમાં

સા ાંગ દં ડવત ણામ કરીને ઈ વરની અારાધના કરી અને મારા મા લક

ઉતારાે મળી રહે શે?” ૨૪ રબકાઅે તેને ક ું, “ મ કાનાે દીકરાે બથુઅેલ,

ઇ ા હમના ઈ વર, જેમણે તેના દીકરાને સા મારા મા લકનાં વજનાેમાંથી

જે નાહાેરનાે દીકરાે છે , તેની હુ ં દીકરી છંુ .” ૨૫ વળી તેણે અે પણ ક ું,

ક યા લેવા માટે મને સાચા માગ દાેરી લા યા હતા તેમની તુ ત કરી. ૪૯ તે

“અમારી પાસે ઘણાે ઘાસચારાે છે અને ઉતારાની જ યા પણ છે .” ૨૬ પછી તે

માટે, હવે,

માણસે માથું નમાવીને ઈ વરની તુ ત કરી, ૨૭ અને ક ું, “મારા મા લક

તાે મને સંમ ત દશાવાે,

ઇ ા હમના ઈ વર, જેમણે મારા મા લક સાથે કરેલા કરાર અનુસાર પાેતાના

પાછાે વળું.” ૫૦ પછી લાબાને તથા બથુઅેલે ઉ ર અા યાે, “અે વાત તાે

વ વાસુપણાનાે તથા સ યતાનાે યાગ કયા નથી, તેમની તુ ત થાઅાે. ઈ વર

ઈ વરથી ન ી થયેલી છે ; અમે તને અામ કે તેમ કહી શકતા નથી. ૫૧ હવે

મારા મા લકના સગાંઅાેના ઘરે મને દાેરી લા યા છે .” ૨૮ પછી તે યુવતી

ે તમે મારા મા લકની સાથે વ વાસ તથા કૃ પાથી વતવાના હાેય
ે સંમત ના હાે તાે પણ મને જણાવાે, કે જેથી હુ ં

ે, રબકા તારી સમ છે , તેને લ ન માટે લઈ

, જેથી ઈ વરના ક ા

દાેડીને ઘરે ગઈ અને તેની માતાને અને તેના કુ ટું બીઅાેને અે વાત જણાવી. ૨૯

માણે તે તારા મા લકના દીકરાની પ ની થાય.” ૫૨ ઇ ા હમના ચાકરે

રબકાને અેક ભાઈ હતાે. તેનું નામ લાબાન હતું. લાબાન ર તાની બાજુ પરના

તેઅાેની વાત સાંભળી યારે તેણે સા ાંગ દં ડવત ણામ કરીને ઈ વરની તુ ત

પાણીના ઝરા પાસે ઊભેલા ઇ ા હમના ચાકરની પાસે દાેડી ગયાે. ૩૦ તેણે

કરી. ૫૩ તે ચાકરે વ

નથની તથા પાેતાની બહે નના હાથમાં બંગડીઅાે

ેઈ. જયારે તેણે તેની બહે ન

તેના ભાઈને તથા તેની માતાને પણ કમતી ભેટાે અાપી. ૫૪ પછી તેણે અને

ાે અને ચાંદીના તથા સાેનાના દાગીના રબકાને અા યાં,

રબકાઅે કહે લી વાત સાંભળી કે , “તે માણસે મને અેમ ક ું છે ,” યારે તે તે

તેની સાથે જે માણસાે હતા તેઅાેઅે ખાધું પીધું. રા ે મુકામ કયા. તેઅાે સવારે

માણસની પાસે ગયાે. તે કૂ વા પાસે ઊંટાે સાથે ઊભાે હતાે. ૩૧ લાબાને ક ું,

ઊ

“તું ઈ વરથી અાશીવા દત છે , અાવ, બહાર કે મ ઊભાે છે ? મ તારા માટે

રબકાના ભાઈ તથા માતાઅે ક ું, “ રબકાને અમારી સાથે અાેછામાં અાેછા

ઉતારાે તથા ઊંટાેને સા જ યા તૈયાર કરી છે .” ૩૨ તેથી તે માણસ ઘરમાં

દસેક દવસ રહે વા દે. યાર પછી તે અાવશે.” ૫૬ પણ તેણે તેઅાેને ક ું,

અા યાે અને તેણે ઊંટાે પરનાે સામાન ઉતાયા. લાબાને ઊંટાેને ઘાસચારાે અને
તેને તથા તેના સાથી માણસાેનાે અ ત થસ કાર કયા અને પાણી અા યું. ૩૩

“ઈ વરે મારાે માગ સફળ કયા છે , માટે તમે મને રાેકશાે ન હ. મને વદાય કરાે
કે હુ ં મારા મા લક પાસે ઉં.” ૫૭ તેઅાેઅે ક ું, “અમે દીકરીને બાેલાવીને

તેઅાેઅે તેની અાગળ જમવાનું પીર યું, પરં તુ તેણે ક ું, “મારે જે કહે વાનું છે

તેને પૂછીઅે.” ૫૮ તેથી તેઅાેઅે રબકાને બાેલાવીને તેને પૂ

અે જણા યાં અગાઉ હુ ં જમીશ ન હ.” તેથી લાબાને ક ું, “બાેલ.” ૩૪ તેણે

માણસ સાથે જવા તૈયાર છે ?” તેણે જવાબ અા યાે, “હા હુ ં જઈશ.” ૫૯

ક ું, “હુ ં ઇ ા હમનાે ચાકર છંુ .” ૩૫ ઈ વરે મારા મા લકને ઘણાે અાશીવાદ

તેથી તેઅાેઅે પાેતાની બહે ન રબકાને, તેની દાઈને, ઇ ા હમના દાસને તથા

અા યાે છે અને તે મહાન થયાે છે . તેમણે તેને ઘેટાં, ઊંટાે, ગધેડાં તથા અ ય

તેના માણસાેને વદાય કયા. ૬૦ તેઅાેઅે રબકાને અાશીવાદ અાપતા તેને

નવરાે, ચાંદી, સાેનું, દાસાે અને દાસીઅાે અા યાં છે . ૩૬ મારા મા લકની

ક ું, “અમારી બહે ન, તું કરાેડાેની માતા થજે અને તારા વંશ ે પાેતાના

પ ની સારાઅે તેની વૃ ાવ થામાં દીકરાને જ મ અા યાે છે અને તેની પાસે જે

વેરીઅાેના વેશ ારને કબજે કરાે.” ૬૧ પછી રબકા તથા તેની દાઈઅાે

છે તે બધું મારા મા લકે તેને અા યું છે . ૩૭ મારા મા લકે ઈ વરની સમ તામાં

ઊઠીને ઊંટાે પર બેઠી અને ઊંટાે તે માણસની પાછળ ચા યા. ચાકર રબકાને

મને અેવું ક ું, 'જે કનાનીઅાેના દેશમાં હુ ં રહુ ં છંુ તેઅાેની દીકરીઅાેમાંથી
મારા દીકરાને સા તું પ ની ન લાવ. ૩૮ પણ મારા પતાના ઘરે તથા મારા

લઈને પાેતાને માગ વ ાે. ૬૨ હવે ઇસહાક બેરલાહાયરાેઈને માગ ચાલતાે

સગાંઅાેની પાસે તું

માટે ખેતરમાં ગયાે. યારે તેણે પાેતાની અાંખાે ઊંચી કરી તાે તેણે ઊંટાેને

અને મારા દીકરાને સા તું પ ની લાવ.' ૩૯ મ મારા

ા, યારે તેણે ક ું, “મને મારા મા લકને યાં જવાને વદાય કરાે.” ૫૫

ું, “શું તું અા

અા યાે, કે મ કે તે નેગેબ દેશમાં રહે તાે હતાે. ૬૩ ઇસહાક સાંજે મનન કરવા

મા લકને ક ું, 'કદાચ તે ક યા મારી સાથે અાવે ન હ તાે?' ૪૦ પણ તેણે

અાવતાં

મને ક ું, 'જે ઈ વરની અાગળ હુ ં ચાલુ છંુ તેઅાે તેમના દૂ તને તારી સાથે

તે ઊંટ પરથી નીચે ઊતરી. ૬૫ તેણે ચાકરને ક ું, “અા માણસ કાેણ છે કે
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ેયાં! ૬૪ રબકાઅે નજર મલાવીને જયારે ઇસહાકને

ેયાે, યારે

જે અાપણને મળવાને ખેતરમાં અાવે છે ?” ચાકરે ક ું, “તે મારાે મા લક

ઇસહાક અેસાવ પર ેમ રાખતાે હતાે કે મ કે જે પશુઅાેનાે તે શકાર કરતાે તે

છે .” તેથી તેણે પાેતાના દુ પ ાથી મુખ પર અાવરણ કયુ. ૬૬ ચાકરે જે કયુ

ઇસહાક ખાતાે હતાે. પણ રબકા યાકૂ બ પર ેમ રાખતી હતી. ૨૯ અેક

હતું તે બધું તેણે ઇસહાકને કહી સંભળા યું. ૬૭ પછી ઇસહાક તેને પાેતાની

દવસે યાકૂ બે શાક રાં યું હતું, યારે અેસાવ ખેતરમાંથી અા યાે. તે થાકે લાે

માતા સારાના તંબુમાં લા યાે અને તેણે રબકાનાે અાેવારણાં લીધા. રબકા

હતાે. ૩૦ અેસાવે યાકૂ બને ક ું, “પેલા લાલ શાકમાંથી મને ખાવાને અાપ કે મ

ઇસહાકની પ ની થઈ. ઇસહાકે તેના પર ેમ દશા યાે. માતાના મરણ પછી

કે હુ ં થાકી ગયાે છંુ !” તે માટે તેનું નામ અદાેમ કહે વાયું. ૩૧ યાકૂ બે ક ું,

રબકાઅે ઇસહાકને ખૂબ દલાસાે અા યાે.

“પહે લાં તું મને તા ં

હમે બી પ ની સાથે લ ન કયા હતા. તેનું નામ કટૂ રા હતું.
૨૫ ઇકટૂારાઅે
ઝ ાન, યાેકશાન, મદાન, મ ાન, ય બાક તથા શૂઅાને

મરવાની અણી પર છંુ . અા વ ર પદ મારે કશા કામમાં અાવવાનું નથી.” ૩૩

૨

જ મ અા યાે. ૩ શેબા તથા દદાન અે યાેકશાનના પુ ાે હતા. અાશૂ રમના
લાેકાે, લટુ શીમના લાેકાે તથા લઉમીમના લાેકાે દદાનના વંશ ે હતા. ૪
અેફા, અેફેર, હનાેખ, અબીદા તથા અે દાહ અે મ ાનના પુ ાે હતા. અે બધા

યે પ ં વેચાતું અાપ.” ૩૨ અેસાવે ક ું, “ ે, હુ ં

યાકૂ બે ક ું, “પહે લા તું મારી અાગળ સાેગન લે.” અેસાવે સાેગન લીધા અને
પાેતાનું યે પ ં યાકૂ બને વેચી દીધું. ૩૪ યાકૂ બે અેસાવને રાેટલી તથા દાળનું
બનાવેલું શાક અા યાં. તેણે ખાધું, પીધું અને પછી તે ઊઠીને પાેતાને ર તે
ચા યાે ગયાે. અા રીતે અેસાવે પાેતાની વ ર તાને તુ છ ગણી.

અાપી. ૬ પણ પાેતાની ઉપપ નીના દીકરાઅાેને તેણે કે ટલીક ચીજવ તુની

ઇ ા હમના સમયમાં પહે લાે દુ કાળ પ ાે હતાે, તે ઉપરાંત
૨૬ હવે
તે દેશમાં બી ે દુ કાળ પ ાે, યારે ઇસહાક પ લ તીઅાેના રા

બ સાે અાપીને તેઅાેને પાેતાની તથા પાેતાના દીકરા ઇસહાક પાસેથી પૂવ

અબીમેલેખની પાસે ગેરારમાં ગયાે. ૨ ઈ વરે તેને દશન અાપીને ક ું, “તું

તરફના દેશમાં માેકલી દીધા. ૭ ઇ ા હમે અેકસાે પંચાેતેર વષનું અાયુ ય
પૂ ં કયુ. ૮ પછી ઘણી વૃ ા ઉંમરે તે મરણ પા યાે અને તે પાેતાના પૂવ ે

થઈને રહે , હુ ં તારી સાથે રહીશ અને તને અાશીવાદ અાપીશ; કે મ કે તને

સાથે મળી ગયાે. ૯ તેના દીકરા ઇસહાકે તથા ઇ માઅેલે મા પેલાની

તથા તારા વંશ ેને હુ ં અા અાખાે દેશ અાપીશ અને તારા પતા ઇ ા હમની

ગુફામાં, અેટલે મામરેની ન ક સાેહાર હ ીના દીકરા અે ાેનના ખેતરમાં,

અાગળ મ જે સાેગન લીધા છે તે હુ ં પૂરા કરીશ. ૪ હુ ં તારા વંશ ેને વધારીને

તેને દફના યાે. ૧૦ હે થના દીકરાઅાે પાસેથી અા ખેતર ઇ ા હમે વેચાતું

અાકાશના તારાઅાે જેટલા કરીશ અને અા સવ દેશાે હુ ં તારા વંશ ેને

લીધું હતું. તેમાં ઇ ા હમને તેની પ ની સારાની કબર પાસે દફનાવવામાં

અાપીશ. પૃ વીનાં સવ કુ ળ તારાં સંતાનમાં અાશીવાદ પામશે. ૫ હુ ં અેમ

અા યાે. ૧૧ ઇ ા હમના મરણ પછી, તેના દીકરા ઇસહાકને ઈ વરે અાશીવાદ

કરીશ કે મ કે ઇ ા હમે મારી વાણી માનીને મા ં ફરમાન, મારી અા ાઅાે,

અા યાે અને ઇસહાક બેરલાહાયરાેઈ પાસે ર ાે. ૧૨ હવે ઇ ા હમનાે

મારા વ ધઅાે તથા મારા નયમાે પા ા છે .” ૬ તેથી ઇસહાક ગેરારમાં ર ાે.

દીકરાે ઇ માઅેલ, જેને સારાની દાસી હાગાર મસરીઅે જ મ અા યાે હતાે,

૭ જયારે યાંના માણસાેઅે તેની પ ની વષે પૂ

તેની વંશાવળી અા માણે છે . ૧૩ ઇ માઅેલના દીકરાઅાેનાં નામ તેઅાેની

બહે ન છે .” કે મ કે તે મારી પ ની છે , અેવું કહે તાં તે ગભરાતાે હતાે, રખેને

કટૂ રાના વંશ ે હતા. ૫ ઇ ા હમે પાેતાના વારસાની મલકત ઇસહાકને

મસરમાં ન જતાે; જે દેશ વશે હુ ં તને કહીશ યાં રહે . ૩ અા દેશમાં તું વાસી

પેઢીઅાે માણે અા છે : ઇ માઅેલનાે થમજ નત નબાયાેથ, યાર પછી

ું, યારે તેણે ક ું, “તે મારી

યાંના માણસાે રબકાને લીધે તેને મારી નાખે, કારણ કે તે પાળી હતી.” ૮

કે દાર, અાદબઅેલ, મ સામ, ૧૪ મશમા, દુ મા, મા સા, ૧૫ હદાદ, તેમાં,

પછી ઇસહાક યાં ઘણાે સમય ર ાે અને પ લ તીઅાેના રા

યટુ ર, નાફીશ તથા કે દમા ઇ માઅેલના દીકરા હતા. ૧૬ તેઅાેનાં ગામાે તથા

બારીઅેથી

મુકામાે માણે તેઅાેનાં નામ અે હતાં; તેઅાેના કુ ળાેના બાર સરદારાે હતા. ૧૭

હતા. ૯ અબીમેલેખે ઇસહાકને બાેલાવીને ક ું, “ ે, તે ન ે તારી પ ની છે .

ઇ માઅેલનું અાયુ ય અેકસાે સાડ ીસ વષનું હતું. પછી તે મરણ પા યાે

તાે પછી તું અેમ કે મ બાે યાે કે , 'તે મારી બહે ન છે ?'” ઇસહાકે તેને ક ું,

અને તેના પૂવ ેની સાથે વલીન થઈ ગયાે. ૧૮ હવીલાથી અાશૂર જતા

“મ અેવું વચારેલું કે તેને પડાવી લેવા માટે કદાચ મને કાેઈ મારી નાખે.”

મસર દેશની સામેના શૂર સુધી તેઅાે વ યા હતા. તેઅાે તેમના ભાઈઅાેના

૧૦ અબીમેલેખે ક ું, “ત અા અમને શું કયુ છે ? લાેકાેમાંથી કાેઈપણ અેક

વરાેધી હતા. ૧૯ ઇ ા હમના દીકરા ઇસહાકની વંશાવળી અા છે : ઇ ા હમ

જણે તારી પ ની સાથે સંબંધ બાં યાે હાેત અને અેવું કયાને લીધે ત અમારી

ઇસહાકનાે પતા હતાે. ૨૦ ઇસહાકે અરામી લાબાનની બહે ન પા ાનારામના

પાસે અપરાધ કરા યાે હાેત.” ૧૧ તેથી અબીમેલેખે સવ લાેકાેને ચેતવીને

અરામી બથુઅેલની દીકરી રબકા સાથે લ ન કયા યારે તે ચાળીસ વષનાે

ક ું, “અા માણસને અથવા તેની પ નીને નુકશાન કરનાર તે ન ે માયા

હતાે. ૨૧ ઇસહાકની પ ની નઃસંતાન હતી માટે તેણે તેને સા ઈ વરને

જશે.” ૧૨ ઇસહાકે તે દેશમાં વાવણી કરી અને તે જ વષ સાે ગણી કાપણી

ાથના કરી. ઈ વરે તેની ાથનાનાે જવાબ અા યાે અને તેની પ ની રબકા

કરી, કે મ કે ઈ વરે તેને અાશીવાદ અા યાે હતાે. ૧૩ તે ધનવાન થયાે અને

ગભવતી થઈ. ૨૨ તેના પેટમાં છાેકરાઅાે ધ ામુ ી કરતા હતા. અેટલે તેને

વૃ

થયું કે , “મારી સાથે અામ કે મ બ યું?” તે વષે તેણે ઈ વરને પૃ છા કરી. ૨૩
ઈ વરે તેને ક ું, “તારા પેટમાં બે કુ ળ છે અ યારથી જ બે
થશે. અેક

બી

અાે અલગ

કરતાં બળવાન થશે અને માેટાે દીકરાે નાનાનાે

દાસ થશે.” ૨૪ જયારે તેની ગભવ થાના દવસાે પૂરા થયા, યારે તેના પેટમાં
ે ડયા નર બાળકાે હતા. ૨૫ જે થમ જ યાે તેનાે વણ લાલ ં વાટીવાળા
વ

જેવાે હતાે. તેમણે તેનું નામ અેસાવ પા

અબીમેલેખે

ેયું તાે જુ અાે, ઇસહાક અને તેની પ ની રબકાને લાડ કરતાે

પામતાં ઘણાે

ત ત થયાે. ૧૪ તેની પાસે ઘણાં ઘેટાં તથા અ ય

નવર થયાં અને તેનું કુ ટું બ પણ માેટું થયું. તેથી પ લ તીઅાેને તેના

યે

અદેખાઈ થઈ. ૧૫ તેથી તેના પતા ઇ ા હમના દવસાેમાં જે સવ કૂ વા તેના
પતાના દાસાેઅે ખાે ા હતા તે પ લ તીઅાેઅે માટીથી પૂરી દીધા હતા. ૧૬
અબીમેલેખે ઇસહાકને ક ું, “તું અમારી પાસેથી દૂ ર

, કે મ કે તું અમારા

કરતાં ઘણાે બળવાન થયાે છે .” ૧૭ તેથી ઇસહાક યાંથી નીકળીને ગેરારના

ું. ૨૬ યાર પછી અેસાવની

નીચાણમાં જઈને વ યાે. ૧૮ તેના પતા ઇ ા હમના દવસાેમાં પાણીના જે

અેડી હાથમાં પકડીને તેનાે ભાઈ જ યાે. તેનું નામ યાકૂ બ પાડવામાં અા યું.

કૂ વા હતા જે તેના મરણ પછી પ લ તીઅાેઅે પૂરી દીધા હતા, તે કૂ વાઅાે

તેણે તેઅાેને જ મ અા યાે યારે ઇસહાક સાઠ વષનાે હતાે. ૨૭ તે છાેકરાઅાે

ઇસહાકે ફરીથી ખાેદા યા. તે કૂ વાઅાેનાં જે નામ તેના પતાઅે રા યા હતાં,

માેટા થયા. અેસાવ કુ શળ શકારી તથા જં ગલમાં ફરનાર માણસ હતાે; પણ

તે જ નામ ઇસહાકે રા યાં. ૧૯ જયારે ઇસહાકના દાસાેઅે ખીણમાં ખાે ું

યાકૂ બ શાંત કૃ તનાે હતાે. તે પાેતાનાે સમય તંબુમાં વતાવતાે હતાે. ૨૮ હવે

યારે તેઅાેને યાં વહે તા પાણીનાે અેક કૂ વાે મ
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છે ” અેમ કહે તાં ગેરારના ઘેટાંપાળકાે ઇસહાકના ઘેટાંપાળકાે સાથે ઝઘડયા

મને પશ કરે અને હુ ં પકડાઈને તેમને છે તરનાર જેવાે માલૂમ પડું તાે મારા

અને તેથી તે કૂ વાનું નામ ઇસહાકે “અેસેક” રા યું, કે મ કે તેઅાે તેની સાથે

પર અાશીવાદને બદલે શાપ ન હ અાવી પડે? ૧૩ તેની માતાઅે તેને ક ું,

ઝઘ

ા હતા. ૨૧ પછી તેઅાેઅે બી ે કૂ વાે ખાે ાે અને તે વષે પણ તેઅાે

“મારા દીકરા, તે શાપ મારા પર અાવાે. મા મા ં કહે વું માન અને જઈને

ઝઘ

ા, તેથી તેણે તેનું નામ “ સટના” અેટલે ગુ સાનાે કૂ વાે રા યું. ૨૨

લવારાં લઈ અાવ.” ૧૪ તેથી યાકૂ બ ગયાે અને લવારાં લઈને તેની માતાની

યાંથી નીકળી જઈને તેણે બી ે કૂ વાે ખાે ાે પણ તેને સા તેઅાે ઝઘડયા

પાસે અા યાે; તેની માતાઅે તેના પતાને ભાવતું હતું તેવું વા દ ભાેજન

ન હ. તેથી તેણે તેનું નામ રહાેબાેથ રા યું જેનાે અથ અે છે કે , 'હવે ઈ વરે

બના યું. ૧૫ રબકાઅે તેના જયે દીકરા અેસાવનાં સારાં વ

અમારા માટે જ યા કરી છે તેથી અા દેશમાં અમે સમૃ થઈશું.' ૨૩ પછી

ઘરમાં હતાં તે લઈને તેના નાના દીકરા યાકૂ બને પહે રા યાં. ૧૬ તેણે તેના બ ને

ઇસહાક યાંથી બેરશેબા ગયાે. ૨૪ તે જ રા ે તેને દશન અાપીને ઈ વરે

હાથ પર તથા તેના ગળાના સુંવાળા ભાગ પર લવારાનાં ચમ વ ટાળી દીધાં.

ક ું, “હુ ં તારા પતા ઇ ા હમનાે ઈ વર છંુ . બીશ ન હ, કે મ કે હુ ં તારી સાથે

૧૭ વળી તેણે તૈયાર કરેલું વા દ ભાેજન રાેટલી તથા શાક તેના દીકરા

છંુ , મારા સેવક ઇ ા હમને લીધે હુ ં તને અાશીવાદ અાપીશ અને તારાે વંશ
વધારીશ.” ૨૫ ઇસહાકે યાં વેદી બાંધી અને ઈ વર સાથે વાત કરી. યાં તેણે

યાકૂ બના હાથમાં અા યાં. ૧૮ યાકૂ બે તેના પતા પાસે જઈને ક ું, “મારા

તેનાે તંબુ બાં યાે અને તેના દાસાેઅે અેક કૂ વાે ખાે ાે. ૨૬ પછી અબીમેલેખ

પતાને ક ું, “હુ ં અેસાવ તમારાે જયે દીકરાે છંુ ; તમા ં ક ા માણે મ કયુ

ગેરારથી તેના મ અહુ ઝઝાથ તથા તેના સેનાપ ત ફીકાેલ સાથે ઇસહાકની

છે . હવે, બેઠા થઈને મારાે શકાર ખાઅાે અને મને અાશીવાદ અાપાે.” ૨૦

પાસે અા યાે. ૨૭ ઇસહાકે તેઅાેને ક ું, “તમે મને નફરત કરાે છાે અને તમારી

ઇસહાકે તેના દીકરાને ક ું, “મારા દીકરા, તને અાટલાે જ દી શકાર કે વી

પાસેથી મને દૂ ર માેકલી દીધાે છે છતાં તમે મારી પાસે કે મ અા યા છાે?” ૨૮

રીતે મ ાે?” તેણે ક ું, “કે મ કે ઈ વર તારા ભુ, તેને મારી પાસે લા યા.”

તેઅાેઅે ક ું, “અમે પ રીતે

૨૧ ઇસહાકે યાકૂ બને ક ું, “મારા દીકરા, મારી ન

ેયું છે કે ઈ વર તારી સાથે છે . તેથી અમે

ન ી કયુ કે , અાપણી વ ચે, હા, તારી તથા અમારી વ ચે

જે તેની પાસે

પતા.” તેણે ક ું, “મારા દીકરા, હુ ં અા ર ાે, તું કાેણ છે ?” ૧૯ યાકૂ બે તેના

ત ા કરવામાં

પશ ક ં અને

ક અાવ જેથી હુ ં તને

ં કે તું જ મારાે સાચાે દીકરાે અેસાવ છે કે ન હ? ૨૨

અાવે અને અમે તારી સાથે કરાર કરીઅે, ૨૯ જેમ અમે તા ં નુકસાન કયુ

યાકૂ બ તેના પતા ઇસહાકની પાસે અા યાે; ઇસહાકે તેને પશ ને ક ું, “અા

નથી, તારી સાથે સારાે યવહાર કયા છે અને શાં તથી તને વદાય કયા, તેમ

અવાજ તાે યાકૂ બનાે અવાજ છે પણ હાથ તાે અેસાવના છે .” ૨૩ તેના હાથ

તું અમા ં નુકસાન ન કર. ન ે, તું ઈ વરથી અાશીવા દત છે .” ૩૦ તેથી

તેના ભાઈ અેસાવના જેવા ં વાટીવાળા હતા માટે ઇસહાક તેને અાેળખી

ઇસહાકે તેઅાેને સા

શ

મજબાની કરી, તેઅાે જ યા અને ા ાસવ પીધાે. ૩૧

તેઅાેઅે વહે લી સવારે ઊઠીને અેકબી

સાથે

ાે ન હ, તેથી તેણે તેને અાશીવાદ અાપવાનું ન ી કયુ. ૨૪ તેણે ક ું,

ત ા કરી. પછી ઇસહાકે

“શું તું ન ે મારાે દીકરાે અેસાવ જ છે ?” અને તેણે ક ું, “હા, હુ ં અે જ

તેઅાેને વદાય કયા અને તેઅાે તેની પાસેથી શાં તઅે ગયા. ૩૨ તે જ દવસે
ઇસહાકના દાસાેઅે જે કૂ વાે ખાે ાે હતાે, તે વષે તેઅાેઅે અાવીને ક ું, “અમને

છંુ .” ૨૫ ઇસહાકે ક ું, “અે ભાેજન મારી પાસે લાવ અેટલે હુ ં તારાે શકાર
ખાઉં અને તને અાશીવાદ અાપું.” યાકૂ બ તેની પાસે ભાેજન લા યાે. ઇસહાકે

પાણી મ

ું છે .” ૩૩ તેણે કૂ વાનું નામ શબા રા યુ, તેથી અાજ સુધી તે

ખાધું અને યાકૂ બ તેના માટે જે ા ાસવ લા યાે હતાે તે પણ તેણે પીધાે.

નગરનું નામ બેરશેબા છે . ૩૪ જયારે અેસાવ ચાળીસ વષનાે થયાે યારે તેણે

૨૬ પછી તેના પતા ઇસહાકે તેને ક ું, “મારા દીકરા, હવે પાસે અાવ અને

હ ી બેરીની દીકરી યહૂ દીથ તથા હ ી અેલાેનની દીકરી બાસમાથ સાથે

મને ચુંબન કર. ૨૭ યાકૂ બે તેની પાસે અાવીને તેને ચુંબન કયુ. તેણે તેનાં

લ ન કયા. ૩૫ પણ અા

વ

ીઅાેઅે ઇસહાક તથા રબકાને દુ ઃખી કયા.

ઇસહાક વૃ થયાે અને તેની અાંખાેનું તેજ અેટલું બધું ઘ ું કે
૨૭ જયારે
તે નહાળી શકતાે ન હતાે. યારે તેણે પાેતાના માેટા દીકરા અેસાવને
બાેલાવીને ક ું, “મારા દીકરા.” તેણે તેને ક ું, “બાેલાે પતા .” ૨ તેણે
ે, હુ ં વૃ થયાે છંુ . મારા મરણનાે દવસ હુ ં ણતાે નથી. ૩ તે
માટે તારાં હ થયાર, અેટલે તારા બાણનાે ભાથાે અને તા ં ધનુ ય લઈને
ક ું, “અહ
જં ગલમાં

. મારા માટે શકાર કર. ૪ મને પસંદ છે તેવું વા દ ભાેજન મારે
માટે તૈયાર કર અને મારી પાસે લાવ કે , તે હુ ં ખાઉં અને હુ ં મરણ પામું તે
પહે લાં તને અાશીવાદ અાપું.” ૫ હવે જયારે ઇસહાક તેના દીકરા અેસાવની
સાથે વાત કરતાે હતાે યારે રબકાઅે તે સાંભ

ું હતું. અેસાવ શકાર કરી

લાવવા માટે જં ગલમાં ગયાે. ૬ યારે રબકાઅે તેના નાના દીકરા યાકૂ બને
ક ું, “ ે, તારા ભાઈ અેસાવની સાથે તારા પતાને મ વાત કરતા સાંભ ા
છે . તેમણે ક ું, ૭ 'તું શકાર લાવીને મારે સા વા દ ભાેજન તૈયાર કર, કે
હુ ં તે ખાઉં અને હુ ં મરણ પામું તે અગાઉ ઈ વરની હજૂ રમાં તને અાશીવાદ
અાપું.' ૮ માટે, મારા દીકરા, હુ ં તને જે અા ા ક ં તે માણે મા ં કહે વું માન.
૯ તું અાપણાં ટાેળાંમાંથી ઘેટાંબકરાંનાં બે સારાં લવારાં મારી પાસે લઈ અાવ.

તેનું હુ ં તારા પતાને ભાવતું વા દ ભાેજન તેમને માટે બનાવી અાપીશ. ૧૦
તે તું તારા પતા અાગળ લઈ જજે, કે જેથી તે ખાઈને તેમના મરણ અગાઉ
તને અાશીવાદ અાપે.” ૧૧ યાકૂ બે તેની માતા રબકાને ક ું, “મારાે ભાઈ
અેસાવ ં વાટીવાળાે માણસ છે અને હુ ં સુંવાળાે છંુ . ૧૨ કદાચ મારાે પતા

ઊપ

ાેની સુગંધ લીધી અને તેને અાશીવાદ અાપીને ક ું, “ ે, ઈ વરથી

અાશીવાદ પામેલા ખેતરની સુગંધ જેવી મારા દીકરાની સુગંધ છે . ૨૮ માટે
ઈ વર તને અાકાશનું ઝાકળ. પૃ વીની રસાળ જ યા, પુ કળ ધા ય તથા નવાે
ા ારસ અાપાે. ૨૯ લાેકાે તારી સેવા કરે અને દેશ

તઅાે તારી અાગળ

નમે. તું તારા ભાઈઅાેનાે મા લક થા અને તારી માતાના દીકરા તારી અાગળ
નમાે. જે દરેક તને શાપ અાપે, તે શા પત થાય. જે તને અાશીવાદ અાપે, તે
અાશીવાદ પામે.” ૩૦ ઇસહાક યાકૂ બને અાશીવાદ અાપી ર ાે પછી યાકૂ બ
પાેતાના પતા ઇસહાકની અાગળથી છાનાેમાનાે બહાર ગયાે અને અે જ સમયે
તેનાે ભાઈ અેસાવ શકાર કરીને પાછાે અા યાે. ૩૧ પણ વા દ ભાેજન
તૈયાર કરીને તેના પતાની પાસે લા યાે અને તેના પતાને ક ું, “મારા પતા
ઊઠીને તારા દીકરાનાે શકાર ખાઅાે, કે જેથી તમે મને અાશીવાદ અાપાે.”
૩૨ તેના પતા ઇસહાકે તેને ક ું, “તું કાેણ છે ?” તેણે ક ું, “હુ ં તારાે

દીકરાે અેસાવ છંુ .” ૩૩ ઇસહાક બહુ ૂ

ઊ

યે

ાે અને બાે યાે, “ યારે જે

શકાર મારીને મારી પાસે લા યાે હતાે તે કાેણ હતાે? તારા અા યા અગાઉ તે
સવમાંથી મ ખાધું અને મ તેને અાશીવાદ અા યાે. તે અાશીવા દત થશે પણ
ખરાે.” ૩૪ જયારે અેસાવે પાેતાના પતાની વાત સાંભળી, યારે તે માેટી તથા
બહુ કારમી બૂમ પાડીને ર ાે અને પાેતાના પતાને ક ું, “મારા પતા, મને હા
મને પણ, અાશીવાદ અાપ.” ૩૫ ઇસહાકે ક ું, “તારા ભાઈઅે કપટ કયુ છે .
તેણે અાવીને તારાે અાશીવાદ લઈ લીધાે છે .” ૩૬ અેસાવે તેને ક ું, “શું
તેનું નામ યાકૂ બ ઠીક નથી પા
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ું? તેણે મને બે વાર છે તયા છે . તેણે મા ં

યે પ ં લઈ લીધું. અને
અને તેણે પૂ

ે, હવે તેણે મારાે અાશીવાદ પણ લઈ લીધાે છે .”

ું, “શું ત મારા માટે અાશીવાદ રા યાે નથી?” ૩૭ ઇસહાકે

નીચે મૂકીને તે યાં સૂઈ ગયાે. ૧૨ તેને વ ન અા યું. વ નમાં પૃ વી પર ઊભી
કરેલી અેક સીડી તેના

ેવામાં અાવી. તેનાે ઉપરનાે ભાગ અાકાશ સુધી

ઉ ર અાપીને અેસાવને ક ું, “ ે, મ તેને તારાે મા લક બના યાે છે અને તેના

પહાચતાે હતાે અને ઈ વરના દૂ તાે તેની પર ચઢતા ઊતરતા હતા. ૧૩ ઉપર

સવ ભાઈઅાે તેના દાસાે થવાને માટે મ તેને અા યાં છે . અને મ તેને પાેષણને

ઈ વર ઊભા હતા અને તેમણે ક ું, “હુ ં તારા પતા ઇ ા હમ તથા ઇસહાકનાે

માટે ધા ય તથા ા ારસ અા યાં છે . મારા દીકરા, હુ ં તારે સા શું ક ં ?”

ઈ વર છંુ . જે ભૂ મ પર તું ઊંઘે છે , તે હુ ં તને તથા તારા સંતાનને અાપીશ. ૧૪

૩૮ અેસાવે પાેતાના પતાને ક ું, “મારા પતા, મને અાપવા માટે શું તારી

પૃ વીની રજ જેટલાં તારા સંતાન થશે અને અે સંતાનાે પૂવ, પ

પાસે અેકપણ અાશીવાદ બાકી ર ાે નથી? મારા પતા, મને, હા મને પણ

તથા દ ણ તરફ દૂ ર સુધી ફે લાશે. તારામાં તથા તારા સંતાનમાં પૃ વીનાં સવ

અાશીવાદ અાપ.” અને અેસાવ પાેક મૂકીને ર

કુ ળાે અાશીવાદ પામશે. ૧૫

મ, ઉ ર

તેને ઉ ર અાપતા ક ું, “ ે, યાં તું રહે છે તે પૃ વીના ભરપૂરીપણાથી તથા

ે, હુ ં તારી સાથે છંુ , યાં કં ઈ તું જશે યાં હુ ં
તને સંભાળીશ. અા દેશમાં હુ ં તને પાછાે લાવીશ; હુ ં તને યાગી દઈશ ન હ.

ઉપરના અાકાશના ઝાકળથી તારે દૂ ર રહે વાનું થશે. ૪૦ તું તારી તલવારથી

જે વચન મ તને અા યું છે તે હુ ં પૂ ં કરીશ.” ૧૬ યાકૂ બ ઊંઘમાંથી

ાે. ૩૯ તેના પતા ઇસહાકે

વશે. તારે તારા ભાઈની સેવા કરવી પડશે. પણ જયારે તું તેની સામે થશે,
યારે તું તારી ગરદન પરથી તેની ઝૂં સરી ફગાવી દઈ શકશે.” ૪૧ યાકૂ બને તેના

અને તેણે ક ું, “ ન ે ઈ વર અા જ યાઅે છે તે મ

ગી ગયાે

યું ન હ.” ૧૭ તે

ગભરાયાે અને બાે યાે, “અા જ યા કે વી ભયાનક છે ! અા ઈ વરના ઘર

પતાઅે અાશીવાદ અા યાે હતાે તેને લીધે અેસાવે યાકૂ બનાે ષ
ે કયા. અેસાવે

સવાય બીજું કં ઈ નથી. અા વગનું ાર છે .” ૧૮ યાકૂ બ વહે લી સવારે ઊ ાે

પાેતાના મનમાં ક ું, “મારા પતાને માટે શાેકના દવસાે પાસે છે ; અે પૂરા

અને જે પ થર તેણે તેના માથા નીચે મૂ

થયા પછી હુ ં મારા ભાઈ યાકૂ બને મારી નાખીશ.” ૪૨ રબકાને તેના યે
દીકરા અેસાવની અે વાત જણાવવામાં અાવી. તેથી તેણે પાેતાના નાના દીકરા

ાે હતાે તે તેણે લીધાે. તેણે તેને

તંભની જેમ ઊભાે કયા અને તેના ઉપરના ભાગ પર જૈત તેલ રે ું. ૧૯ તેણે
તે જ યાનું નામ બેથેલ પા ું,

યાકૂ બને બાેલાવડા યાે અને તેને ક ું, “ ે, તારાે ભાઈ અેસાવ તને મારી

ે કે તે નગરનું મૂળ નામ લૂઝ હતું. ૨૦ યાકૂ બે

ત ા કરી કે , “ ે ઈ વર મારી સાથે રહે શે અને અા માગ કે જેમાં હુ ં ચાલું

હવે, મારા દીકરા, મારી વાત માન અને ઊઠીને મારા ભાઈ લાબાનની પાસે

છંુ તેમાં મા ં ર ણ કરશે, મને ખાવાને અ ન અને પહે રવાને વ અાપશે,
૨૧ અને મને મારા પતાના ઘરે સુર ત લાવશે, તાે તેમને હુ ં મારા ભુ, ઈ વર

હારાનમાં નાસી

માનીશ; ૨૨ અને અા પ થર જે મ તંભની જેમ ઊભાે કયા છે તે યાદગીરીનું

નાખે અેવું

ેખમ તારે માથે છે . તેના મનમાં અેવા વચારાે ચાલે છે . ૪૩ માટે
. ૪૪ તારા ભાઈનાે ાેધ તારા પરથી ઊતરે ન હ યાં સુધી

થાેડા દવસ તેની પાસે રહે જ.ે ૪૫ તારા ભાઈનાે ાેધ તારા પરથી ઊતરે

પવ

અને તેને ત જે કયુ છે તે ભૂલી

દશાંશ પાછંુ અાપીશ.”

ય, યારે હુ ં તને યાંથી બાેલાવીશ. શા

માટે હુ ં તમને બ નેને અેક જ દવસે ગુમાવું?” ૪૬ રબકાઅે ઇસહાકને ક ું,
“હે થની દીકરીઅાેના કારણથી હુ ં
જેવી જ પ ની

વવાથી કં ટાળી ગઈ છંુ . હે થની દીકરીઅાે

ે યાકૂ બ અા દેશની દીકરીઅાેમાંથી લાવે, તાે મારે

વવું શા

કામનું?”

૨૮ અાપી, “કનાન દેશની ક યાઅાેમાંથી તું કાેઈની સાથે લ ન કરીશ
ઇસહાકે યાકૂ બને બાેલાવીને તેને અાશીવાદ અા યાે અને તેને અા ા

ન હ. ૨ ઊઠ, પા ાનારામમાં તારી માતાના પતા બથુઅેલને ઘરે

અને

યાંથી તારી માતાના ભાઈ અેટલે તારા મામા લાબાનની દીકરીઅાેમાંથી

થાનક થશે અને ઈ વર જે કં ઈ મને અાપશે તેમાંથી હુ ં ન ે તેમને

યાકૂ બ યાંથી અાગળ મુસાફરી કરીને પૂવના લાેકાેના દેશમાં
૨૯ પછી
અા યાે. તેણે ેયું કે , ખેતરમાં અેક કૂ વાે હતાે. યાં તેની ન ક
૨

ઘેટાંનાં ણ ટાેળાં હતાં. તે કૂ વામાંથી તેઅાે ટાેળાંને પાણી પીવડાવતા હતા.
કૂ વા પર માેટાે પ થર ઢાંકવામાં અાવેલાે હતાે. ૩ જયારે યાં સવ ટાેળાં ભેગાં
થતાં યારે ઘેટાંપાળકાે કૂ વાના પ થરને ગબડાવી દેતા અને ઘેટાંને પાણી
પીવડાવતા હતા પછી તે પ થરને પાછાે તેની જ યાઅે કૂ વા પર મૂકી દેતાં. ૪
યાકૂ બે તેઅાેને પૂ

ું, “મારા ભાઈઅાે, તમે

હારાનના છીઅે.” ૫ તેણે તેઅાેને પૂ

ાંના છાે?” તેઅાેઅે ક ું, “અમે

ું, “શું તમે નાહાેરના દીકરા લાબાનને

અેકની સાથે તું લ ન કર. ૩ સવસમથ ઈ વર તને અાશીવાદ અાપે, ફળવંત

અાેળખાે છાે?” તેઅાેઅે ક ું, “હા, અમે તેને અાેળખીઅે છીઅે.” ૬ તેણે

કરે અને વૃ

તેઅાેને પૂ

અાપે કે જેથી તારા સંતાનાે અસં ય થાય. ૪ ઇ ા હમને

ું, “શું તે ેમકુ શળ છે ?” તેઅાેઅે ક ું, “તે ેમકુ શળ છે . તું

અાપેલાે અાશીવાદ ઈ વર તને તથા તારા પછીના તારાં સંતાનને પણ અાપે

સામે

ે, તેની દીકરી રાહે લ ઘેટાંને લઈને અાવી રહી છે .” ૭ યાકૂ બે ક ું,

અને જે દેશ ઈ વરે ઇ ા હમને અાપેલાે છે જેમાં તું વાસી છે તેનાે વારસાે

“હ

તાે સાંજ પડી નથી. ઘેટાંને ભેગા કરવાનાે સમય થયાે નથી. માટે તમે

તને મળે.” ૫ ઇસહાકે યાકૂ બને વદાય કયા. યાકૂ બ પા ાનારામમાં બથુઅેલ

ઘેટાંને પાણી પીવડાવાે, પછી તેઅાેને લઈ

અરામીના દીકરા અને યાકૂ બ તથા અેસાવની માતા રબકાના ભાઈ લાબાનને

ક ું, “ઘેટાંનાં બધાં ટાેળાં અને ભરવાડાે અેકઠાં ન હ થાય યાં સુધી અમે

યાં ગયાે. ૬ હવે, અેસાવે

અાે અને ચરવા દાે.” ૮ તેઅાેઅે

ેયું કે ઇસહાકે યાકૂ બને અાશીવાદ અા યાે છે

તેઅાેને પાણી પીવડાવી શકતા નથી. કૂ વા પરથી પ થર ખસેડાય તે પછી

અને તેને પા ાનારામમાંથી ક યા મેળવીને લ ન કરવા માટે યાં માેક યાે છે .

અમે ઘેટાંને પાણી પીવડાવી શકીઅે છે . ૯ તે તેઅાેની સાથે વાત કરતાે હતાે

અેસાવે અે પણ

ેયું કે ઇસહાકે તેને અાશીવાદ અાપતાં અા ા કરી કે ,

અેટલામાં રાહે લ તેના પતાનાં ઘેટાં લઈને અાવી. તે તેઅાેને ચરાવતી અને

“કનાન દેશની ક યાઅાેમાંથી તું કાેઈની સાથે લ ન કરીશ ન હ,” ૭ અને

સાચવતી હતી. ૧૦ યાકૂ બે તેના મામા લાબાનની દીકરી રાહે લને તથા તેમનાં

યાકૂ બ તેના માતા પતાની અા ા માનીને પા ાનારામમાં ગયાે છે . ૮ અેસાવે

ઘેટાંને

ેયું કે મારા પતા ઇસહાકને કનાન દેશની ક યાઅાે પસંદ નથી. ૯ તેથી તે
તેના કાકા ઇ માઅેલના કુ ટું બમાં ગયાે અને પાેતાની પ નીઅાે હાેવા ઉપરાંત
યાંની

ી સાથે લ ન કયુ. તે ઇ ા હમના દીકરા, ઇ માઅેલની દીકરી,

ેયાં યારે યાકૂ બે પાસે અાવીને કૂ વાના મા પરથી પ થર ખસે

ાે

અને તેના મામા લાબાનના ઘેટાંને પાણી પાયું. ૧૧ યાકૂ બે રાહે લને ચુંબન કયુ
અને રડી પ

ાે. ૧૨ યાકૂ બે રાહે લને જણા યું કે , “હુ ં તારા પતાનાે સંબંધી

અેટલે તેની બહે ન રબકાનાે દીકરાે છંુ .” અે

ણીને રાહે લે દાેડી જઈને તેના

નબાયાેથની બહે ન માહાલાથ હતી. ૧૦ યાકૂ બ બેરશેબાથી નીકળીને હારાન

પતાને ખબર અાપી. ૧૩ જયારે લાબાને તેની બહે નના દીકરા યાકૂ બની

તરફ ગયાે. ૧૧ તે અેક ન

ત જ યાઅે અા યાે અને સૂય અાથમી જવાથી

ખબર સાંભળી યારે તે તેને મળવા દાેડી અા યાે અને ભેટીને તેને ચૂ યાે

યાં મુકામ કયા. તેણે તે જ યાઅેથી અેક પ થર લીધાે અને પાેતાના માથા

અને તેને પાેતાના ઘરે લા યાે. યાકૂ બે લાબાનને પાેતાના અાવવા વષેની વાત
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કરી. ૧૪ લાબાને તેને ક ું, “વા તવમાં, અાપણે અેક જ લાેહી તથા માંસના

૬ પછી રાહે લે ક ું, “ઈ વરે મા ં સાંભ

છીઅે.” પછી યાકૂ બ તેની સાથે લગભગ અેક મ હના સુધી ર ાે. ૧૫ પછી

સાંભળીને મને દીકરાે અા યાે છે .” તે માટે તેણે તેનું નામ 'દાન' પા

લાબાને યાકૂ બને ક ું, “તું મારાે સંબંધી છે , તે માટે તારે મારા કામકાજ મફત

રાહે લની દાસી બ હા ફરી ગભવતી થઈ અને તેણે યાકૂ બના બી

કરવા

જ મ અા યાે. ૮ રાહે લે ક ું, “મ મારી બહે ન સાથે જબરદ ત લડાઈ લડી

ેઈઅે ન હ. મને કહે , તું કે ટલું વેતન લઈશ?” ૧૬ હવે, લાબાનને બે

દીકરીઅાે હતી. માેટી દીકરીનું નામ લેઅા અને નાનીનું નામ રાહે લ હતું. ૧૭

ું છે . તેમણે ન ે મારી વનંતી
ું. ૭

દીકરાને

તી છંુ .” તેણે તેનું નામ 'નફતાલી' પા ું. ૯ જયારે લેઅાઅે
ેયું કે તેને પાેતાને સંતાન જનમવાનું બંધ થયું છે , યારે તેણે તેની દાસી

છે અને હુ ં

લેઅાની અાંખાે નબળી હતી. રાહે લ દેખાવમાં સુંદર તથા ઘાટીલી હતી. ૧૮
યાકૂ બ રાહે લને ેમ કરતાે હતાે તેથી તેણે ક ું, “તારી નાની દીકરી, રાહે લને

ઝ પાને યાકૂ બની પ ની થવા સા અાપી. ૧૦ લેઅાની દાસી ઝ પાઅે

સા ં સાત વષ હુ ં તારી ચાકરી કરીશ. ૧૯ લાબાને ક ું, “બી

યાકૂ બના દીકરાને જ મ અા યાે. ૧૧ લેઅાઅે ક ું, “અાના પર ઈ વરની દયા

કાેઈને હુ ં

મારી દીકરી અાપું તેના કરતાં હુ ં તેને અાપું તે સા ં છે . મારી સાથે રહે .” ૨૦

છે !” તેથી તેણે તેનું નામ 'ગાદ' પા

યાકૂ બે રાહે લને સા સાત વષ સુધી લાબાનની સેવા કરી; તે સાત વષ તેને

યાકૂ બથી બી ે દીકરાે જ યાે. ૧૩ લેઅાઅે ક ું, “હુ ં અા શષીત છંુ ! કે મ કે

બહુ અાેછા દવસાે જેવા લા યાં, કે મ કે તે રાહે લને ેમ કરતાે હતાે. ૨૧ પછી

અય

યાકૂ બે લાબાનને ક ું, “હવે મારી પ ની મને અાપ કે મ કે મારી ચાકરીનાં

અા શષીત પા ું. ૧૪ બેન ઘઉંની કાપણીના દવસાેમાં ખેતરમાં ગયાે હતાે

વષાની મુ ત પૂરી થઈ છે , જેથી હુ ં તેની સાથે સુખ ભાેગવું.” ૨૨ તેથી લાબાને
યાંના સવ માણસાેને નમં ત કરીને મજબાની કરી. ૨૩ રા ે અંધારામાં,

ું. ૧૨ પછી લેઅાની દાસી ઝ પાને

ીઅાે મને અાશીવા દત માનશે.” તેથી તેણે તેનું નામ 'અાશેર' અેટલે

યાં અેક છાેડ પર ર ગણાં હતા. તેમાંથી કે ટલાંક ર ગણાં તે લેઅાની પાસે
લઈ અા યાે. તે

ેઈને રાહે લે લેઅાને ક ું, “તારા દીકરાના ર ગણાંમાંથી

લાબાન તેની દીકરી લેઅાને યાકૂ બની પાસે લા યાે અને યાકૂ બે તેની સાથે

થાેડાં મને અાપ.” ૧૫ લેઅાઅે તેને ક ું, “ત મારા પ તને લઈ લીધાે છે , અે

શરીરસુખ મા યું. ૨૪ લાબાને તેની દીકરી લેઅાને સેવા ચાકરી માટે ઝ પા

શું અાેછંુ છે ? તાે હવે મારા દીકરાનાં ર ગણાં પણ તારે લેવાં છે ?” રાહે લે

નામે દાસી પણ અાપી. ૨૫ સવારે યાકૂ બના

ેવામાં અા યું કે , તે તાે લેઅા

ક ું, “તારા દીકરાનાં ર ગણાં બદલે અાજ રા ે યાકૂ બ તારી સાથે સહશયન

ું, “અા ત મને શું કયુ છે ? શું રાહે લને સા મ

કરશે.” ૧૬ સાંજે યાકૂ બ ખેતરમાંથી અા યાે. લેઅા તેને મળવાને બહાર

તારી સેવા ચાકરી કરી નહાેતી? ત મને શા માટે છે તયા?” ૨૬ લાબાને ક ું,

ગઈ અને ક ું, “અાજે રા ે તારે મારી સાથે સહશયન કરવાનું છે . કે મ કે

“માેટી દીકરીના લ ન અગાઉ નાની દીકરીનું લ ન કરવું અેવાે રવાજ અમારા

મારા દીકરાનાં ર ગણાં અાપીને મ અા શરત કરી છે .” માટે તે રા ે યાકૂ બ

દેશમાં નથી. ૨૭ અા દીકરી સાથે નવવધુ તરીકે નું અઠવા ડયું પૂ ં કર પછી

તેની સાથે સૂઈ ગયાે. ૧૭ ઈ વરે લેઅાનું સાંભ

બી ં સાત વષ તું મારી ચાકરી કરજે અને તેના બદલામાં અમે રાહે લને પણ

તેણે યાકૂ બના પાંચમા દીકરાને જ મ અા યાે. ૧૮ લેઅાઅે ક ું, “ઈ વરે મને

તને અાપીશું.” ૨૮ યાકૂ બે તે માણે કયુ અને લેઅા સાથે અઠવા ડયું પૂ ં

બદલાે અા યાે છે , કે મ કે મ મારા પ તને મારી દાસી અાપી હતી.” તેણે તેનું

કયુ. પછી લાબાને તેની દીકરી રાહે લ પણ યાકૂ બને પ ની તરીકે અાપી. ૨૯

નામ 'ઇ સાખાર' પા

વળી રાહે લની સેવા માટે બ હા નામે દાસી પણ અાપી ૩૦ યાકૂ બે રાહે લ

છ ા દીકરાને જ મ અા યાે. ૨૦ લેઅાઅે ક ું, “ઈ વરે મને સારી ભેટ અાપી

સાથે પણ લ ન કયુ. તે લેઅા કરતાં રાહે લ પર વધારે ેમ રાખતાે હતાે.

છે . હવે મારાે પ ત મને માન અાપશે, કે મ કે મ તેના છ દીકરાને જ મ અા યાે

તેથી યાકૂ બે બી ં સાત વષ લાબાનની ચાકરી કરી હતી. ૩૧ ઈ વરે

છે . “માટે તેણે તેનું નામ ઝબુલાેન પા

હતી! યાકૂ બે લાબાનને પૂ

ેયું કે

લેઅાને ેમ કરવામાં અાવતાે નથી, તે માટે તેમણે તેનું ગભ થાન ઉઘા

ું,

ું અને તે ગભવતી થઈ.

ું. ૧૯ લેઅા ફરી ગભવતી થઈ અને તેણે યાકૂ બના

ું. ૨૧ યાર પછી તેણે અેક દીકરીને

જ મ અા યાે અને તેણીઅે તેનું નામ દીના પા

ું. ૨૨ ઈ વરે રાહે લને યાદ

પણ રાહે લ ન: સંતાન હતી. ૩૨ લેઅા ગભવતી થઈ અને તેણે દીકરાને

કરીને તેની ાથના સાંભળી. તેને સંતાન ા તનાે અાશીવાદ અા યાે. ૨૩ તે

જ મ અા યાે. તેનું નામ બેન પાડવામાં અા યું. કે મ કે તેણે ક ું, “ઈ વરે

ગભવતી થઈ અને તેણે દીકરાને જ મ અા યાે. તેણે ક ું, “ઈ વરે મારી શરમ

મા ં દુ ઃખ

ેયું છે માટે હવે મારાે પ ત મને ેમ કરશે.” ૩૩ પછી તે ફરીથી

દૂ ર કરી છે ” ૨૪ તેણે તેનું નામ 'યૂસફ' પાડીને ક ું, “ઈ વર અેક બી ે

ગભવતી થઈ અને દીકરાને જ મ અા યાે. તેણે ક ું, “હુ ં નાપસંદ છંુ તે ઈ વરે

દીકરાે પણ મને અાપાે.” ૨૫ રાહે લે યૂસફને જ મ અા યાે યાર પછી યાકૂ બે

સાંભ

શમયાેન પા ું. ૩૪ પછી તે ી વાર ફરી ગભવતી થઈ અને દીકરાને જ મ

લાબાનને ક ું, “મને વદાય કર, કે જેથી હુ ં મારાે દેશ, અેટલે મારા પાેતાના
ઘરે ઉં. ૨૬ મારી પ નીઅાે તથા મારાં બાળકાે જેઅાેને સા મ તારી સેવા

અા યાે. તેણે ક ું, “હવે અા સમયે મારાે પ ત મારી સાથે ેમથી બંધાશે. કે મ

ચાકરી કરી છે , તે મને અાપ. મને જવા દે, કે મ કે મ તારી જે ચાકરી કરી છે , તે

કે મ તેના ણ દીકરાને જ મ અા યાે છે .” તે માટે તેનું નામ લેવી રાખવામાં

તું

અા યું. ૩૫ તે ચાેથી વખત ગભવતી થઈ અને દીકરાને જ મ અા યાે. તેણે

હાેય તાે રહે , કે મ કે ઈ વર ારા મને જણાયું છે કે તારે લીધે ઈ વરે મને ઘણાે

ક ું, “હવે અા સમયે હુ ં ઈ વરની તુ ત કરીશ.” તેથી તેણે તેનું નામ યહૂ દા

અાશીવાદ અા યાે છે .” ૨૮ પછી તેણે ક ું, “તારી ઇ છા અનુસાર તું જેટલું

પા

માંગીશ તેટલું હુ ં તને અાપીશ.” ૨૯ યાકૂ બે તેને ક ું, “તું

ું છે , માટે તેમણે અા દીકરાે પણ મને અા યાે છે ” તેણે તેનું નામ

ું. યાર પછી તેને સંતાન જનમવાનું બંધ થયું.

રાહે લે ેયું કે તે પાેતે બાળકાેને જ મ અાપી શકતી નથી યારે
૩૦ જયારે
તેણે તેની બહે ન પર અદેખાઈ રાખી અને યાકૂ બને ક ું, “મને બાળકાે
અાપ ન હ તાે હુ ં મરી જઈશ.” ૨ યાકૂ બે રાહે લ પર ગુ સે થઈને ક ું, “ઈ વર
જેમણે તને બાળકાેનાે જ મ અાપતા અટકાવી છે , શું હુ ં તેમને થાને છંુ ?” ૩
તેણે ક ું, “તું, મારી દાસી બ હાની પાસે

કે જેથી તે તારા સંબંધથી

બાળકાેને જ મ અાપે અને તેનાથી હુ ં બાળકાે મેળવી શકું .” ૪ તેણે પ ની
તરીકે તેની દાસી બ હા યાકૂ બને અાપી અને યાકૂ બે તેની સાથે પ ની તરીકે નાે
સંબંધ રા યાે. ૫ બ હા ગભવતી થઈ. તેણે યાકૂ બના દીકરાને જ મ અા યાે.

ઊપ

ણે છે .” ૨૭ લાબાને તેને ક ું, “ ે, હવે તારી

કે વી ચાકરી કરી છે અને તારાં

માં મ કૃ પા ા ત કરી

ણે છે કે મ તારી

નવરાેમાં કે ટલાે બધાે વધારાે થયાે છે . ૩૦

હુ ં અહ અા યાે તે પહે લાં તારી પાસે થાેડું હતું અને હવે તે ઘ ં વધી ગયું
છે . યાં મ કામ કયુ છે યાં ઈ વરે તને અાશીવાદ અા યાે છે . હવે મારા
પાેતાના ઘર કુ ટું બ માટે પણ મારે ઘ ં કરવાનું છે . તે હુ ં

ારે પૂ ં કરીશ?”

૩૧ લાબાને ક ું, “તને હુ ં શું વેતન અાપું?” યાકૂ બે ક ું, “તું મને કશું જ ન

અાપીશ.

ે તું મારા માટે અાટલું કરે તાે હુ ં ફરી તારાં ઘેટાંબકરાંને ચારીશ

અને તેમને સંભાળીશ. ૩૨ અાજે મને તારાં બધાં ઘેટાંબકરાંના ટાેળાંમાં જવા
દે કે તેમાંથી છાંટવાળાં, ટપકાંવાળાં તથા કાળાં ઘેટાંને અને ટપકાંવાળાં તથા
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છાંટવાળાં બકરાંને હુ ં અલગ ક ં . મારા વેતન તરીકે તું તે મને અાપ. ૩૩

લેઅાઅે તેને ઉ ર અા યાે, “શું અમારા પતાના ઘરમાં અમારે સા કં ઈ

જયારે મારા વેતન તરીકે અાપેલાં ઘેટાંબકરાં તું તપાસશે યારે પાછળથી મારી

હ સાે કે વારસાે છે ? ૧૫ શું તેમણે અમારી સાથે વદેશી જેવાે યવહાર કયા

મા ણકતા માટે તેઅાે સા ી પ થશે કે બકરાંમાં જે છાંટવાળા કે ટપકાંવાળા

નથી? કે મ કે તેણે અમને વેચી દીધી છે અને અમારા તમામ પૈસા પણ ખાઈ

નથી અને ઘેટાંમાં પણ જે કાળાં નથી અેવાં

ે મારી પાસે મળે તાે તે સવ

ગયા છે . ૧૬ કે મ કે ઈ વરે અમારા પતા પાસેથી જે સંપ

લઈ લીધી, તે

ચાેરીનાં ગણાશે.” ૩૪ લાબાને ક ું, “તારી માંગણી માણે હુ ં સંમત છંુ .”

સવ અમારી તથા અમારા બાળકાેની છે . તાે પછી હવે, ઈ વરે તમને જે કં ઈ

૩૫ તે દવસે લાબાને પ ાવાળાં તથા ટપકાંવાળાં બકરાં અને છાંટવાળી તથા

ક ું છે તે માણે કરાે.” ૧૭ પછી યાકૂ બે ઊઠીને તેના દીકરાઅાેને તથા તેની

સફે દ ટપકાંવાળી બધી બકરીઅાેને અને ઘેટાંઅાેમાંથી પણ જે કાળાં હતા

પ નીઅાેને ઊંટાે પર બેસા

તેઅાેને અલગ કયા અને અે ઘેટાંબકરાં યાકૂ બના દીકરાઅાેને સુ ત કયા. ૩૬

જવાને તેણે તેનાં સવ ઘેટાંબકરાં તથા જે બધી સંપ

અને ણ દવસનાે વાસ થાય અેટલા અંતર દૂ ર તેઅાેને લઈ જવા જણા યું.

અેટલે જે અ ય

યાકૂ બે લાબાનનાં બાકી રહે લા ઘેટાંબકરાંને યાં જ રહીને સાચ યાં. ૩૭

બધાની સાથે યાં રવાના થવાની શ અાત કરી. ૧૯ પછી લાબાન પાેતાનાં

યાકૂ બે લીમડાની, બદામની તથા અામાન ઝાડની લીલીછમ ડાળીઅાે કાપી

ઘેટાંને કાતરવા ગયાે હતાે અને રાહે લે તેના પતાના ઘરની મૂ તઅાે ચાેરી

અને તેની છાલ અેવી રીતે ઉખાડી કે તેમાં સફે દ પ ા દેખાય. ૩૮ પછી તેણે

લીધી હતી. ૨૦ યાકૂ બે પાેતાના જવાની ખબર તેને અાપી ન હ અને લાબાન

નવરાે પાણી પીવા અાવે યાં ખાડામાં જે ડાળીઅાે છાેલી હતી તે તેઅાેની

અરામીને છે તયા. ૨૧ તેની પાસે જે હતું તે સવ લઈને તે વદાય થયાે અને

અાગળ ઊભી કરી. જયારે તેઅાે પાણી પીતા યારે તેઅાે ગભ ધારણ કરવા

ઝડપથી નદી પાર ઊતરી ગયાે અને ગ યાદ પવત તરફ અાગળ વ યાે. ૨૨

ાં. ૧૮ તેના પતા ઇસહાકના દેશ કનાન તરફ

નવરાેની સંપ

તેણે મેળવી હતી,

તેણે પા ાનારામમાં ા ત કરી હતી તે

માટે અાશ ત થતાં હતા. ૩૯ ડાળીઅાે અાગળ ઘેટાંબકરાં ગભધારણ કરતાં

ીજે દવસે લાબાનને કહે વામાં અા યું કે યાકૂ બ નાસી ગયાે છે . ૨૩ તેથી તે

હતાં પછી તેઅાેઅે પ ાદાર, છાંટવાળાં તથા ટપકાંવાળાં બ ચાંઅાેને જ મ

તેની સાથે તેના સગાંઅાેને લઈને સાત દવસની મુસાફરી જેટલા અંતર સુધી

અા યાે. ૪૦ યાકૂ બે ઘેટીને અલગ કરી અને લાબાનનાં

નવરાેમાં જે પટાદાર

તેની પાછળ પ ાે. તે ગ યાદ પવત પર તેની અાગળ નીકળી અા યાે હતાે.

તથા સવ કાળાં હતાં તેઅાેની તરફ તેઅાેના મા રા યાં. પછી તેણે પાેતાના

૨૪ હવે રા ે લાબાન અરામીના વ નમાં ઈ વરે ક ું હતું, “તું યાકૂ બને ખ ં

ટાેળાંને જુ દાં પા

ાં અને લાબાનનાં ટાેળાંની પાસે તેમને રા યાં ન હ. ૪૧

અથવા ખાેટું કહે વા વષે સાવચેત રહે જ.ે ” ૨૫ લાબાન યાકૂ બની અાગળ

જયારે ટાેળાંમાંના સશ ત ાણી સંવનન કરતાં યારે યાકૂ બ તે ડાળીઅાે

પહાચી ગયાે હતાે. હવે યાકૂ બે પહાડ પર તેનાે તંબુ બાં યાે હતાે. લાબાને પણ

ટાેળાંની નજરાે અાગળ ખાડામાં મૂકતાે હતાે. ૪૨ પણ ટાેળાંમાંના નબળા

તેના સગાંઅાે સાથે ગ યાદ પહાડ પર તંબુ બાં યાે હતાે. ૨૬ લાબાને યાકૂ બને

પશુ અાવતાં યારે તે તેઅાેની અાગળ ડાળીઅાે મૂકતાે નહાેતાે. તેથી નબળા

ક ું, “અા ત શું કયુ છે , ત મને છે તયા અને લડાઈમાં પકડેલા કે દીઅાેની જેમ

ઘેટાંબકરાં લાબાનનાં અને સશ ત યાકૂ બનાં થયાં. ૪૩ પ રણામે યાકૂ બના

મારી દીકરીઅાેને તું લઈ

ઘેટાંબકરાંમાં ઘણાે વધારાે થયાે. તેની પાસે દાસાે તથા દાસીઅાે, ઊંટાે તથા

કુ યુ તથી મને અ ણ રા યાે છે . હુ ં ગીતાેથી, ખંજરીથી તથા વીણા વગાડીને

ગધેડાં ઉપરાંત વશાળ માણમાં અ ય

ઊજવણી કરીને તને વદાય અાપત. ૨૮ ત મને મારા પાૈ ાેને ચુંબન કરવા

નવરાેની સંપ

હતી.

બે લાબાનના દીકરાઅાેને અેવી વાતાે કહે તા સાંભ ાં કે , “જે
૩૧ હવેસઘળુયાકૂં અાપણા
પતાનું હતું તે યાકૂ બે લઈ લીધું છે . અાપણા પતાની
સવ સંપ
કે તેના

તેણે મેળવી છે .” ૨ યાકૂ બે લાબાનના મુખ પર

ેતાં તેને જણાયું

યેનું લાબાનનું વલણ બદલાયેલું છે . ૩ પછી ઈ વરે યાકૂ બને ક ું,

“તું તારા પતૃઅાેના દેશમાં તથા તારા કુ ટું બીજનાે પાસે પાછાે

અને હુ ં તારી

સાથે હાેઈશ. ૪ યાકૂ બે માણસ માેકલીને રાહે લને તથા લેઅાને ખેતરમાં તેના
ટાેળાં પાસે બાેલાવી લીધાં. ૫ અને તેઅાેને ક ું, “તમારા પતાનું મારા

યેનું

વલણ બદલાઈ ગયું છે પણ મારા પતાના ઈ વર મારી સાથે છે . ૬ તમે

ણાે

છાે કે મ મારા પૂરા સામ ય સ હત તમારા પતાની ચાકરી કરી છે . ૭ તમારા
પતાઅે મને ઠ યાે છે અને મારા વેતનનાે કરાર દસ વાર ભંગ કરેલાે છે . પણ
ઈ વરે તેનાથી મા ં નુકસાન થવા દીધું ન હ.” ૮ તેણે ક ું હતું કે , 'છાંટવાળાં
પશુઅાે તા ં વેતન થશે,' પછી સવ ાણીઅાેને છાંટવાળાં બ ચાં થયાં.
વળી તેણે ક ું, પ ાવાળાં પશુઅાે તા ં વેતન થશે અને પછી સવ પશુઅાેને
પ ાવાળાં બ ચાં જ યાં. ૯ અે રીતે ઈ વરે તમારા પતાના
મને અા યાં છે . ૧૦ અેક વાર મ વ નમાં

નવરાેને લઈને

ેયું કે ગભધારણ કરવાની ઋતુમાં

જે બકરાં ટાેળાં સાથે મળીને અાવતાં હતાં તેઅાે પ ાદાર, છાંટવાળાં તથા
કાબરચીતરાં હતાં. ૧૧ ઈ વરના દૂ તે મને વ નમાં ક ું, 'યાકૂ બ.' મ ક ું, 'હુ ં
અા ર ાે.' ૧૨ તેણે ક ું, 'તારી અાંખાે ઊંચી કરીને

ે કે ટાેળાં સાથે જે બકરાં

સંબંધ બાંધે છે તેઅાે સવ પ ાદાર, છાંટવાળા તથા કાબરચીતરા છે . કે મ કે
લાબાન તને જે કરે છે તે સવ મ

ેયું છે . ૧૩ યાં ત તંભને અ ભ ષ ત

ત ા લીધી હતી, તે બેથેલનાે ઈ વર હુ ં છંુ .
હવે અા દેશમાંથી તું તારી જ મભૂ મના દેશમાં પાછાે .” ૧૪ રાહે લે તથા
કયા હતાે અને યાં ત મારી

ય છે ? ૨૭ શા માટે છાનાેમાનાે નાસી

ય છે ? ત

દીધું ન હ અને મારી દીકરીઅાેને 'અાવ ે' કહે વા પણ ન દીધુ. ત ભારે મૂખાઈ
કરી છે . ૨૯ તને નુકસાન કરવાની તાકાત મારા હાથમાં છે પણ તારા પતાના
ઈ વરે ગતરા ે મારી સાથે વાત કરતા ક ું, 'તું યાકૂ બને ખ ં ખાેટું કહે વા વષે
સાવચેત રહે જ.ે ' ૩૦ અને હવે તારે જવું

ેઈઅે, કે મ કે તારા પતાના ઘર

માટે તું ઘણાે અાતુર થયાે છે . પણ ત મારી મૂ તઅાેને કે મ ચાેરી લીધી છે ?”
૩૧ યાકૂ બે ઉ ર અાપીને લાબાનને ક ું, “હુ ં તારાથી ગભરાઈ ગયાે હતાે

અને મ વચાયુ કે કદાચ તું તારી દીકરીઅાે મારી પાસેથી બળજબરીથી લઈ
લેશે તેથી હુ ં છાની રીતે નાસી અા યાે. ૩૨ જેણે તારા દેવાે ચાેયા હશે તે
વતાે રહે શે ન હ. મારી પાસે જે કં ઈ છે તા ં છે .

ે મૂ તઅાે હાેય તાે તે

અાપણા સગાઅાેની હાજરીમાં તું લઈ લે.” કે મ કે યાકૂ બ

ણતાે નહાેતાે

કે રાહે લે તેઅાેને ચાેરી લીધી હતી. ૩૩ લાબાન યાકૂ બના તંબુમાં, લેઅાના
તંબુમાં અને બે દાસીઅાેના તંબુમાં ગયાે, પણ તેને તે મૂ તઅાે મળી ન હ. તે
લેઅાના તંબુમાંથી બહાર નીકળીને રાહે લના તંબુમાં ગયાે. ૩૪ હવે રાહે લ
ઘરની મૂ તઅાેને લઈને ઊંટાેના

ન ઉપર તેઅાેને મૂકીને તે પર બેઠી હતી માટે

લાબાનને તે મળી ન હ. ૩૫ તેણે તેના પતાને ક ું, “મારા પતા, ગુ સે ન
થાઅાે, કે મ કે

ીઅાેની રીત માણે મને થયું હાેવાથી હુ ં તમારી અાગળ

ઊઠી શકતી નથી.” અામ લાબાને શાેધ કરી પણ ઘરની મૂ તઅાે તેને મળી
ન હ. ૩૬ યાકૂ બ ગુ સે થયાે અને લાબાન સાથે વવાદ કયા. યાકૂ બે લાબાનને
ક ું, “મારાે અપરાધ શાે છે ? મા ં પાપ શું છે કે તું અાટલી ઉ રીતે મારી
પાછળ પ

ાે છે ? ૩૭ કે મ કે ત મારાે સવ સામાન તપા યાે છે . પણ તારા

ઘરનું કશું મળી અા યું નથી.

ે ચાેરેલું કશું પકડાયું હાેય તાે તે અહ અાપણા

સંબંધીઅાેની અાગળ મૂક, કે જેથી તેઅાે અાપણા બ નેનાે યાય કરે. ૩૮
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વીસ વષથી હુ ં તારી સાથે ર ાે છંુ . તારી ઘેટીઅાે તથા તારી બકરીઅાે જ મ

ક ું, “અમે તારા ભાઈ અેસાવની પાસે ગયા હતા. તે તને મળવાને અાવી

અાપવામાં અસફળ ગઈ નથી, ના તાે હુ ં તારા ટાેળાંનાં ઘેટાંઅાેને ખાઈ ગયાે.

ર ાે છે અને તેની સાથે ચારસાે માણસાે છે . ૭ તેથી યાકૂ બ ઘણાે ગભરાઈને

૩૯ ફાડી નાખેલું હુ ં તારી પાસે લા યાે ન હતાે. તેનું નુકસાન હુ ં પાેતે ભાેગવી

ચતાતુર થયાે. તેણે પાેતાની સાથેના લાેકાેના, ઘેટાંબકરાંના, ઊંટાેના તથા

લેતાે હતાે. દવસે અથવા રા ે ચાેરાઈ ગયેલું તે તું મારી પાસેથી માગતાે. ૪૦

અય

દવસે તાપથી તથા રા ે હમથી મારાે ય થયાે; અને મારી અાંખની ઊંઘ

અેક છાવણી પાસે અાવીને તેની પર હુ મલાે કરે, તાે બાકી રહે લી છાવણી

જતી રહી; અેવી મારી હાલત હતી. ૪૧ અા વીસ વષ સુધી હુ ં અે માણે તારા

બચી જશે. ૯ યાકૂ બે ક ું, “ ભુ, મારા પતા ઇ ા હમ તથા પતા ઇસહાકના

ઘરમાં ર ાે. તારી બે દીકરીઅાેને સા ચાૈદ વષ તથા તારાં

ઈ વર, જેમણે મને ક ું હતું, 'તું તારા દેશ તથા તારા સંબંધીઅાેની પાસે પાછાે

નવરાેને સા છ

નવરાેના ભાગ પાડીને બે છાવણી કરી. ૮ તેણે ક ું, “ ે અેસાવ

વષ મ તારી ચાકરી કરી છે . ત દસ વાર મારા વેતનનાે કરાર ભંગ કયા હતાે.

અને હુ ં તને સમૃ કરીશ,' ૧૦ તમે કરેલા કરાર સંબંધી તમે મારા પર જે

ે મારા દાદા ઇ ા હમ તથા પતા ઇસહાક જે ઈ વરના ભયમાં ચાલતા

કૃ પા કરી છે તેને તથા તમારી સ ય ન ાને હુ ં લાયક જ નથી. કે મ કે હુ ં કે વળ

૪૨

હતા, તે ઈ વર મારી સાથે ન હાેત, તાે ન ે અા વખતે તું મને ખાલી હાથે

મારી લાકડી લઈને યદન પાર ગયાે હતાે અને હવે મારી પાસે

વદાય કરત. ઈ વરે તારાે અ યાચાર તથા મારી સખત મહે નત

અને તેથી તેમણે ગતરા ે તને ઠપકાે અા યાે છે .” ૪૩ લાબાને ઉ ર અાપીને

ટાેળાંની બે છાવણી છે . ૧૧ કૃ પા કરીને મારા ભાઈના હાથથી અેટલે અેસાવના
હાથથી મને બચાવાે, કે મ કે હુ ં તેનાથી ગભરાઉં છંુ કે તે અાવીને મારા પર,

યાકૂ બને ક ું, “અા દીકરીઅાે મારી દીકરીઅાે છે , અા છાેકરાઅાે મારા છાેકરા

મારા દીકરાઅાે પર તથા તેઅાેની માતાઅાે પર હુ મલાે કરે. ૧૨ પણ તમે તાે

છે અને અા ટાેળાં મારાં ટાેળાં છે . જે સવ તું જુ અે છે તે મા ં છે . પણ હવે અા

કહે લું છે કે , ' ન ે હુ ં તને સમૃ કરીશ અને સમુ ના કાંઠાની રેતી જેની સં યા

મારી દીકરીઅાેને તથા તેઅાેઅે જે બાળકાેને જ મ અા યાે છે , તેઅાેને લીધે

ગણી શકાય ન હ, તેના જેટલાે તારાે વંશ કરીશ.'” ૧૩ યાકૂ બ તે રા ે યાં જ

તને હુ ં શું ક ં ? ૪૪ તેથી હવે ચાલ, અાપણે બ ને કરાર કરીઅે અને તે મારી

ર ાે. તેના ભાઈ અેસાવને ભેટ અાપવા સા તેની પાસે જે હતું તેમાંથી તેણે

તથા તારી વ ચે સા ી થશે.” ૪૫ તેથી યાકૂ બે પ થર લીધાે અને તંભ તરીકે

થાેડું લીધું. ૧૪ અેટલે બસાે બકરીઅાે, વીસ બકરાં, બસાે ઘેટીઅાે તથા વીસ

તેને ઊભાે કયા. ૪૬ યાકૂ બે તેના સંબંધીઅાેને ક ું, “પ થર અેકઠા કરાે.”

ઘેટાં, ૧૫ ીસ દુ ઝણી ઊંટડી તેઅાેનાં બ ચાં સ હત, ચાળીસ ગાય, દસ

તેથી તેઅાેઅે પ થર લાવીને ઢગલાે કયા. પછી તેઅાેઅે તે ઢગલા પાસે ખાધું.

બળદ, વીસ ગધેડીઅાે તથા દસ ગધેડાં લીધાં. ૧૬ અે સવના જુ દાં જુ દાં ટાેળાં

૪૭ લાબાને તે ઢગલાને યગારસાહદૂ થા ક ાે અને યાકૂ બે તેને ગાલેદ ક ાે.

કરીને તેણે તેના દાસાેના હાથમાં સા યાં અને તેના દાસાેને ક ું, “તમે મારી

૪૮ લાબાને ક ું, “મારી તથા તારી વ ચે અા પ થરનાં ગંજ અાજે સા ી

અાગળ

છે .” તે માટે તેનું નામ ગાલેદ કહે વાશે. ૪૯ તેનું નામ મ પાહ પણ પાડવામાં

અા ા અાપી, “મારાે ભાઈ અેસાવ તને મળે અને તને પૂછે, 'તું

ેયાં છે

અા યું, કે મ કે લાબાને ક ું, “જયારે અાપણે અેકબી થી જુ દા પડીઅે,
યારે ઈ વર મારી અને તારી પર નજર રાખે. ૫૦

ે તું મારી દીકરીઅાે

સાથે ખરાબ વતન કરે અથવા મારી દીકરીઅાે સવાય બી

પ નીઅાે કરે,

ાં

નવરાેના

અાે અને દરેક ટાેળાંઅાેની વ ચે અંતર રાખાે. ૧૭ તેણે પહે લાને
ાંનાે છે ? તું

ય છે ? તારી અાગળ અા જે ાણીઅાે ચાલે છે તે કાેનાં છે ?' ૧૮ યારે

તું કહે જ,ે 'તેઅાે તારા દાસ યાકૂ બનાં છે . તેઅાે મારા માેટા ભાઈ અને મા લક
અેસાવને માેકલેલી ભેટ છે . અને

ે, તે પણ અમારી પાછળ અાવે છે .'”

તાે અાપણી વ ચે કાેઈ માણસ ન હ પણ ઈ વર સા ી છે .” ૫૧ લાબાને

૧૯ યાકૂ બે બી

યાકૂ બને ક ું, “અા પ થરનાં ગંજને અેટલે તારી તથા મારી વ ચે મ જે તંભ

સવને પણ સૂચનાે અા યાં કે , “જયારે તમે અેસાવને મળાે યારે અે જ માણે

ઊભાે કયા છે તે

કહે ે. ૨૦ તમે અેમ પણ કહે ે, 'તારાે દાસ યાકૂ બ અમારી પાછળ અાવે

ે. ૫૨ અા ગંજ અને અા તંભ સા ીને અથ થાય. તા ં

ને, ી ને તથા જે માણસાે ટાેળાંની પાછળ જતા હતા તે

અ હત કરવાને અા ગંજ અાેળંગીને હુ ં તારી પાસે અાવવાનાે નથી અને અા

છે .''' કે મ કે તેણે વચાયુ, “જે ભેટાે મારી અાગળ

ગંજ તથા તંભ અાેળંગીને મા ં અ હત કરવાને તું મારી પાસે અાવીશ ન હ.

કરીશ. જયારે પાછળથી હુ ં તેને મળીશ યારે કદાચ તે મારાે વીકાર કરે.” ૨૧

૫૩ ઇ ા હમના ઈ વર તથા નાહાેરના ઈ વર, અેટલે તેઅાેના પતાના ઈ વર

તેથી સવ ભેટાે તેની અાગળ ગઈ. તે રા ે તે પાેતાની છાવણીમાં ર ાે. ૨૨

અાપણી વચમાં યાય કરાે.” યાકૂ બે પાેતાના પતા ઇસહાક જે ઈ વરનાે ભય

યાકૂ બ રા ે ઊ

રાખતા હતા તેમના સમ ખાધા. ૫૪ યાકૂ બે પહાડ પર બ લદાન અા યું અને

તેના અ ગયાર દીકરાઅાેને લીધા અને યા બાેકના નદીની પાર માેક યા. ૨૩

ભાેજન કરવાને તેના સંબંધીઅાેને બાેલા યા. તેઅાેઅે ભાેજન કયુ અને અાખી

અા રીતે તેણે તેઅાેને તેની સઘળી સંપ

રાત પહાડ પર વતાવી. ૫૫ વહે લી સવારે લાબાન ઊ

૨૪ યાકૂ બ અેકલાે રહી ગયાે અને સવાર થતાં સુધી અેક પુ ષે તેની સાથે

ાે અને પાેતાના

ય છે , તેથી હુ ં તેને શાંત

ાે અને તેણે તેની બે પ નીઅાે, તેઅાેની બે દાસીઅાે તથા
સાથે નદીની પાર પહાચાડી દીધા.

પાૈ ાેપાૈ ીઅાેને તથા પાેતાની દીકરીઅાેને ચુંબન કરીને તેઅાેને અાશીવાદ

મલયુ કયુ. ૨૫ જયારે તે માણસે

અા યાે. પછી લાબાન યાંથી પાછાે વળીને પાેતાને ઘરે પાછાે ગયાે.

તેણે તેની

ંઘના સાંધા પર હાર કયા અને તેની સાથે મલયુ કરતાં કરતાં

બ પણ પાેતાના ર તે ચાલતાે થયાે અને ર તામાં ઈ વરના દૂ તાે
૩૨ યાકૂ
તેને મ ા. જયારે યાકૂ બે તેઅાેને ેયા યારે તે બાે યાે, “અા

યાકૂ બની

ંઘનાે સાંધાે ખસી ગયાે. ૨૬ તે માણસે ક ું, “સવાર થઈ છે માટે

૨

તાે ઈ વરની છાવણી છે ,” તેથી તેણે તે જ યાનું નામ 'માહનાઇમ' પા
૩ યાકૂ બે પાેતાની અાગળ અદાેમના દેશમાંના સેઈર

ું.

દેશમાં તેના ભાઈ

અેસાવની પાસે સંદેશાવાહકાે માેક યા. ૪ તેણે તેઅાેને અા ા અાપીને ક ું,
“મારા મા લક અેસાવને તમે અેમ કહે ે: તારાે સેવક યાકૂ બ કહે છે કે :
'અાજ સુધી મામા લાબાનને યાં હુ ં ર ાે હતાે. ૫ મારી પાસે બળદ, ગધેડાં,
ઘેટાંબકરાં, દાસ તથા દાસીઅાે છે . મ મારા માણસાેને અા ખબર અાપવાને
મારા ઘણી પાસે માેક યા છે , જેથી તું મારા

યે ભલાઈ અને સહાનુભૂ ત

દશાવે.” ૬ અેસાવને મળીને પાછા અા યા પછી સંદેશાવાહકાેઅે યાકૂ બને

ઊપ

ેયું કે તે તેને હરાવી શ

ાે નથી યારે

મને જવા દે.” યાકૂ બે ક ું, “તું મને અાશીવાદ ન હ અાપે યાં સુધી હુ ં તને
જવા દઈશ ન હ.” ૨૭ તે માણસે તેને પૂ

ું, “તા ં નામ શું છે ?” યાકૂ બે

ક ું, “યાકૂ બ.” ૨૮ તે માણસે ક ું, “હવેથી તા ં નામ યાકૂ બ ન હ, પણ
ઇઝરાયલ કહે વાશે. કે મ કે ઈ વરની તથા માણસાેની સાથે ત સંઘષ કયા છે
અને તું જય પા યાે છે .” ૨૯ યાકૂ બે તેને પૂ

ું, “કૃ પા કરી તું તા ં નામ મને

કહે .” તેણે ક ું, “મા ં નામ તું શા માટે પૂછે છે ?” પછી તેણે તેને અાશીવાદ
અા યાે. ૩૦ યાકૂ બે તે જ યાનું નામ પનીઅેલ પા
ઈ વરને મુખાેમુખ

ેયા છે તાેપણ મારાે

પનીઅેલની પાર જતાે હતાે યારે સૂયાદય થયાે. તે
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ું, કે મ કે તેણે ક ું, “મ

વ બચી ગયાે છે .” ૩૧ યાકૂ બ
ંઘના કારણે લંગડાતાે

ચાલતાે હતાે. ૩૨ તે માટે ઇઝરાયલના લાેકાે અાજ સુધી
માંસ ખાતા નથી. કે મ કે તે માણસે યાકૂ બની
ઈ

કરી હતી. તેનાથી યાકૂ બની

ંઘના સાંધા પરનું

ંઘના સાંધા પરના નાયુને

ંઘનાે સાંધાે ખસી ગયાે હતાે.

તથા તેઅાેની બે દાસીઅાેને બાળકાે વહચી અા યાં. ૨ પછી તેણે દાસીઅાેને
તથા તેઅાેનાં સંતાનાેને અાગળ રા યાં, તે પછી લેઅા તથા તેના પુ ાે અને તે
પછી છે લે રાહે લ તથા યૂસફને રા યાં. ૩ તે પાેતે સાૈની અાગળ ચાલતાે
ર ાે. તેના ભાઈની પાસે તે અા યાે યાં સુધીમાં તેણે સાત વાર નમીને તેને
દં ડવત ણામ કયા. ૪ અેસાવ તેને મળવાને ઉતાવળે અા યાે. તે તેને ગળે
ેયું તાે તેણે

ીઅાે તથા છાેકરાંને

ા. ૫ જયારે અેસાવે સામે

ેયા. તેણે ક ું, “તારી સાથે અા કાેણ

છે ?” યાકૂ બે ક ું, તેઅાે તાે ઈ વરે કૃ પા કરીને તારા દાસને અાપેલાં સંતાનાે
છે .” ૬ પછી દાસીઅાે તેઅાેનાં સંતાનાે સાથે અાગળ અાવી અને તેઅાેઅે
સા ાંગ દં ડવત ણામ કયા. ૭ પછી લેઅા પણ તેનાં સંતાનાે સાથે અાવી અને
તેઅાેઅે પણ સા ાંગ દં ડવત ણામ કયા. છે લે યૂસફ તથા રાહે લ અા યાં
અને તેઅાેઅે પણ સા ાંગ દં ડવત ણામ કયા. ૮ અેસાવે ક ું, “અા જે
સવ

નવરાેના ટાેળાં મને મ ાં તેનાે મતલબ શું છે ?” યાકૂ બે ક ું, “મારા

મા લકની નજરમાં કૃ પા પામવા માટેની અે ભેટ છે .” ૯ અેસાવ બાે યાે,
“મારા ભાઈ, મારી પાસે પૂરતું છે . તા ં સઘળું તું તારી પાસે રાખ.” ૧૦
યાકૂ બે ક ું, “અેમ ન હ, ે હુ ં તારી નજરમાં કૃ પા પા યાે હાેઉં તાે કૃ પા કરી
મારા હાથથી મારી ભેટ વીકાર, કે મ કે
તા ં મુખ

ણે ઈ વરનું મુખ

ેયું હાેય તેમ મ

ેયું છે અને ત મને વીકાયા છે . ૧૧ મારી જે ભેટ તારી પાસે

લાવવામાં અાવી છે તે કૃ પા કરી વીકાર, કે મ કે ઈ વરે મારા ઉપર કૃ પા કરી
છે તેથી મારી પાસે પુ કળ છે .” યાકૂ બે તેને અા હ કયા અને અેસાવે તેનાે
વીકાર કયા. ૧૨ પછી અેસાવે ક ું, “ચાલાે, અાપણે અાપણા ર તે જઈઅે.
હુ ં તારી અાગળ ચાલીશ.” ૧૩ યાકૂ બે તેને ક ું, “મારા મા લક તું
સંતાનાે કશાેર છે અને બકરીઅાેનાં તથા અ ય
છે .

ણે છે કે

નવરાેના બ ચાં મારી સાથે

ે તેઅાેને અેક દવસ પણ વધારે લાંબા અંતરે હાંકવામાં અાવે તાે સવ

ટાેળાં મરી

ય અેવું થાય. ૧૪ માટે મારા મા લક તારા દાસની અાગળ

સેઈરમાં તારી પાસે અાવી પહાચીશ, યાં સુધી જે

. હુ ં

નવરાે મારી અાગળ છે

તેઅાે તથા સંતાનાે ચાલી શકે તે માણે હુ ં ધીમે ધીમે ચાલતાે અાવીશ.”
૧૫ અેસાવે ક ું, “મારી સાથેના લાેકાેમાંથી હુ ં થાેડા તારી પાસે રહે વા દઉં
છંુ .” પણ યાકૂ બે ક ું, “શા માટે? હુ ં મારા મા લકની નજરમાં કૃ પા પામું
અેટલું પૂરતું છે .” ૧૬ તેથી તે દવસે અેસાવ સેઈર જવાને પાછાે ફયા. ૧૭
સુ ાેથમાં યાકૂ બ ચાલતાે અા યાે, તેણે પાેતાને માટે ઘર બાં યું અને તેનાં
ઢાેરને માટે અા ય થાનાે બના યા. અે માટે તે જ યાનું નામ સુ ાેથ પ

ું.

૧૮ જયારે યાકૂ બ પા ાનારામમાંથી અા યાે, યારે તે કનાન દેશના શખેમ

સુધી સહીસલામત અા યાે. તેણે શહે રની ન ક મુકામ કયા. ૧૯ પછી જે
જમીનના ટુ કડામાં તેણે પાેતાનાે મુકામ કયા હતાે, તે જમીન તેણે શખેમના
પતા હમાેરના દીકરાઅાેની પાસેથી સાે ચાંદીના સ ાથી વેચાતી લીધી. ૨૦
યાં તેણે વેદી બાંધી અને તેનું નામ અેલઅેલાેહેઇઝરાયલ પા

૩૪ બહાર ગઈ.

હવે લેઅાથી જ મેલી યાકૂ બની દીકરી દીના તે દેશની

તેને

૨ હમાેર હ વી જે દેશનાે રા

ું.
ીઅાેને મળવા

હતાે, તેના દીકરા શખેમે

ેઈને તેને પકડી અને બળા કાર કયા. ૩ યાકૂ બની દીકરી દીના પર તેનું

દલ માેહી પ

મા ં લ ન કરાવી અાપ.” ૫ હવે યાકૂ બે સાંભ
સાથે તેણે બળા કાર કયા છે . તેના દીકરા ખેતરમાં

બે સામે દૂ ર સુધી નજર કરી તાે ેવામાં અા યું કે , અેસાવ તથા
૩૩ યાકૂ
તેની સાથે ચારસાે માણસાે અાવી ર ા હતા. યાકૂ બે લેઅાને, રાહે લને

ભેટીને ચૂ યાે. પછી તેઅાે ભાવુક થઈને રડી પ

વાત કરી. ૪ શખેમે પાેતાના પતા હમાેરને ક ું, “અા યુવાન ક યા સાથે

ું. તેણે તે જુ વાન દીના પર ેમ કયા અને તેણે તેની સાથે

ું કે મારી દીકરી દીનાની
નવરાેની પાસે હતા,

તેથી તેઅાે અા યા યાં સુધી યાકૂ બ ચૂપ ર ાે. ૬ શખેમનાે પતા હમાેર
યાકૂ બની સાથે વાતચીત કરવાને તેની પાસે બહાર ગયાે. ૭ જયારે યાકૂ બના
દીકરાઅાેઅે અે સાંભ ું યારે તેઅાે ગુ સે ભરાયા અને ખેતરમાંથી અા યા.
તેઅાે ાે ધત થયા, કે મ કે શખેમે યાકૂ બની દીકરી સાથે બળા કાર કરીને
ઇઝરાયલને બદનામ કયુ હતું અા બનાવ અણઘટતાે હતાે. ૮ હમાેર તેઅાેની
સાથે વાતચીત કરીને બાે યાે, “મારાે દીકરાે શખેમ તમારી દીકરીને ેમ કરે છે .
કૃ પા કરી તેને તેની સાથે લ ન કરાવી અાપાે. ૯ અાપણે અરસપરસ વવાહ
કરીઅે, અેટલે તમારી દીકરીઅાે અમને અાપાે અને અમારી દીકરીઅાે તમે
પાેતાને માટે લાે. ૧૦ તમે અમારી સાથે રહાે અને દેશ તમારી અાગળ છે , તેમાં
તમે રહાે અને વેપાર કરીને માલ મલકત મેળવાે. ૧૧ શખેમે તેના પતા તથા
ભાઈઅાેને ક ું, “મહે રબાની કરીને મારી પર કૃ પા દશાવાે, તાે તમે મને જે
કહે શાે તે હુ ં અાપીશ. ૧૨ તમે મારી પાસે ગમે તેટલું મૂ ય તથા ભેટ માગાે
અને જે તમે મને કહે શાે, તે માણે અાપીશ, પણ અા યુવાન ક યા દીનાના
લ ન મારી સાથે કરાવાે.” ૧૩ તેઅાેની બહે ન દીના પર તેણે બળા કાર કયા
હતાે, માટે યાકૂ બના દીકરાઅાેઅે શખેમ તથા તેના પતા હમાેરને કપટથી
ઉ ર અા યાે. ૧૪ તેઅાેઅે તેઅાેને ક ું, “જે માણસની સુ નત ન થઈ હાેય
તેને અમારી બહે ન અાપવી અે કામ અમે કરી શકતા નથી, કે મ કે તેથી અમારી
બદનામી થાય. ૧૫ કે વળ અા શરતે અમે તમા ં માનીઅે કે : જેમ અમે સુ નત
પામેલા છીઅે, તેમ તમારાં સવ પુ ષાેની સુ નત કરાય. ૧૬ પછી અમે અમારી
દીકરીઅાેનાં લ ન તમારી સાથે કરાવીઅે, તમારી દીકરીઅાે સાથે અમે લ ન
કરીઅે અને તમારી સાથે રહીઅે. અાપણે પર પર અેકતામાં અાવીઅે. ૧૭
પણ

ે સુ નત કરવા વષે તમે અમા ં ન સાંભળાે, તાે અમે અમારી બહે નને

લઈને ચા યા જઈશું.” ૧૮ તેઅાેની વાત હમાેર તથા તેના દીકરા શખેમને
સારી લાગી. ૧૯ તે જુ વાન માણસે તે માણે કરવામાં વાર ન લગાડી, કે મ કે
તે યાકૂ બની દીકરી માટે અાશ ત થયેલાે હતાે. તે પાેતાના પતાના ઘરમાં સવ
કરતાં માનીતાે હતાે. ૨૦ હમાેર તથા તેનાે દીકરાે શખેમ પાેતાના નગરના
દરવાજે અા યા અને પાેતાના નગરના માણસાે સાથે વાતચીત કરીને ક ું, ૨૧
“અા માણસાે અાપણી સાથે શાં તથી રહે છે , તે માટે તેઅાેને દેશમાં રહે વા દાે;
અને તેમાં વેપાર કરવા દાે કે મ કે ન ે, અા દેશ તેઅાે માટે પૂરતાે છે . અાપણે
તેઅાેની દીકરીઅાે સાથે લ ન કરીઅે અને તેઅાે અાપણી દીકરીઅાે સાથે લ ન
કરે. ૨૨ તેથી જેમ તેઅાેમાંના દરેક પુ ષની સુ નત કરવામાં અાવે છે , તેમ
અાપણા પણ દરેક પુ ષની સુ નત કરવામાં અાવે, કે વળ અા અેક શરતે
તેઅાે અાપણી સાથે રહે વા અને અેકતામાં
ટાેળાં, તેઅાેની સંપ

ેડાવાને સંમત થશે. ૨૩ તેઅાેના

તથા તેઅાેનાં ઢાેરઢાંક, શું અાપણાં ન હ થશે? તેથી

અાપણે તેઅાેની વાત માનીઅે. તેઅાે અાપણી મ યે રહે શે.” ૨૪ શહે રના સવ
પુ ષાેઅે હમાેર તથા તેના દીકરા શખેમનાે

તાવ વીકારી લીધાે અને સવ

પુ ષાેની સુ નત કરવામાં અાવી. ૨૫ ી

દવસે, સુ નતના કારણે જયારે

તેઅાે પીડાતા હતા, યારે યાકૂ બના બે દીકરા, દીનાના ભાઈઅાે, શમયાેન તથા
લેવીઅે તેમની તરવાર લીધી અને અાે ચતા નગરમાં ધસી જઈને સવ પુ ષાેને
મારી ના યા. ૨૬ તેઅાેઅે હમાેરને તથા તેના દીકરા શખેમને તરવારની ધારથી
માયા અને શખેમના ઘરેથી દીનાને લઈને ચા યા ગયા. ૨૭ યાકૂ બના બાકીના
દીકરાઅાેઅે મૃ યુ પામેલાઅાેના અે નગરમાં અાવીને તેને લૂ
લાેકાેઅે તેઅાેની બહે નને
ગધેડાં અને અ ય
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ું, કે મ કે તે

કરી હતી. ૨૮ તેઅાેઅે તેઅાેનાં ઘેટાંબકરાં,

નવરાે તથા નગરમાં તથા ખેતરમાં જે હતું તે સવ તેઅાેની

ઊપ

સંપ

સ હત લૂંટી લીધું. ૨૯ તેઅાેનાં સવ બાળકાે તથા તેઅાેની પ નીઅાેને

ગયાે. તે ઘટના ઇઝરાયલના સાંભળવામાં અાવી. યાકૂ બના બાર દીકરા હતા.

તેઅાેઅે કબજે કરી. વળી તેઅાેઅે તેઅાેના ઘરાેમાં જે હતું તે બધું પણ લઈ

૨૩ લેઅાના દીકરા: યાકૂ બનાે

લીધું. ૩૦ યાકૂ બે શમયાેનને તથા લેવીને ક ું, “તમે મારા પર મુ કે લી લા યા

ઇ સાખાર તથા ઝબુલાેન. ૨૪ રાહે લના દીકરા: યૂસફ તથા બ યામીન.

છાે, અા દેશના રહે વાસીઅાે અેટલે કનાનીઅાે તથા પ રઝીઅાેમાં તમે મને

૨૫ રાહે લની દાસી બ હાના દીકરા: દાન તથા નફતાલી. ૨૬ લેઅાની દાસી

તર કારપા કયા છે . સં યામાં મારા માણસાે થાેડા છે .
વ

ે તેઅાે મારી

ઝ પાના દીકરા: ગાદ તથા અાશેર. યાકૂ બના દીકરા જે તેને પા ાનારામમાં

અેકઠા થઈને હુ મલાે કરે તાે પછી મારાે અને મારા પ રવારનાે નાશ

થયા તેઅાે અે હતા. ૨૭ મામરે, અેટલે કયાથઅાબા જે હે ાેન કહે વાય છે ,

થશે.” ૩૧ પણ શમયાેન તથા લેવીઅે ક ું, “શખેમ ગ ણકાની સાથે જેવું
વતન કરે તેવું જ વતન અમારી બહે ન સાથે કરે અે શું બરાબર છે ?”
વરે યાકૂ બને ક ું, “હવે તું બેથેલમાં અને યાં રહે . જયારે
૩૫ ઈતું તારા
ભાઈ અેસાવથી ડરીને નાસી ગયાે હતાે યારે જેમણે તને
દશન અા યું હતું, તે ઈ વરને સા તું યાં વેદી બાંધ.” ૨ પછી યાકૂ બે તેના
ઘરનાંને તથા જે સવ તેની સાથે હતાં તેઅાેને ક ું, “તમારી વ ચે જે અ ય
દેવાે છે તેઅાેને દૂ ર કરાે, પાેતપાેતાને શુ કરાે અને તમારાં વ
૩ પછી અાપણે બેથેલમાં જઈઅે. જે ઈ વરે મારી અાપ

સાંભ
સા

બદલાે.

ના દવસે મને

ાે હતાે અને યાં કં ઈ હુ ં ગયાે યાં જેઅાે મારી સાથે ર ા, તેમને
યાં વેદી બાંધવાની છે .” ૪ તેથી તેઅાેઅે તેમની પાસે જે અ ય દેવાે

હતા, તથા તેમના કાનમાં જે કું ડળાે હતાં તે સવ યાકૂ બને અા યાં. યાકૂ બે
શખેમની પાસે અેલાેન વૃ

નીચે તેઅાેને દાટી દીધાં. ૫ જેમ જેમ તેઅાે

અાગળ વધતાં ગયાં, તેમ તેમ ઈ વરે તેઅાેની ચારેગમનાં નગરાેને ભયભીત
કયા. તેથી યાંના લાેકાેઅે યાકૂ બના દીકરાઅાેનાે પીછાે કયા ન હ. ૬ યાકૂ બ
તથા તેની સાથેના સવ લાેકાે કનાન દેશમાં અાવેલા લૂઝ અેટલે બેથેલમાં
પહા યાં. ૭ તેણે યાં વેદી બાંધી અને તે જ યાનું નામ અેલબેથેલ પા ું, કે મ
કે જયારે તે તેના ભાઈથી નાસી જતાે હતાે, યારે યાં ઈ વરે તેને દશન અા યું
હતું. ૮ રબકાની સંભાળ રાખનારી દાઈ દબાેરા મૃ યુ પામી. તેને બેથેલ
પાસે અેલાેન વૃ નીચે દફનાવામાં અાવી તેથી તે વૃ નું નામ અેલાેનબાખૂથ
રાખવામાં અા યું. ૯ જયારે પા ાનારામથી યાકૂ બ અા યાે યારે ઈ વરે તેને
ફરી દશન અા યું અને અાશીવાદ અા યાે. ૧૦ ઈ વરે તેને ક ું, “તા ં નામ
યાકૂ બ છે પણ હવેથી તા ં નામ યાકૂ બ કહે વાશે ન હ. તા ં નામ ઇઝરાયલ
થશે.” તેમણે તેનું નામ ઇઝરાયલ પા ું. ૧૧ ઈ વરે તેને ક ું, “હુ ં સવસમથ
ઈ વર છંુ . તું સફળ થા અને વૃ

પામ. તારા વંશમાં

અાે અને

અાેના

સમુદાયાે પેદા થશે અને તારાં સંતાનાેમાંથી કે ટલાંક રા અાે થશે. ૧૨ મ જે
દેશ ઇ ા હમને તથા ઇસહાકને અા યાે છે , તે હુ ં તને અાપીશ અને તારા પછી
તારા સંતાનાેને પણ હુ ં તે દેશ અાપીશ.” ૧૩ જે જ યાઅે ઈ વરે તેની સાથે
વાત કરી હતી યાંથી તેઅાે ચા યા ગયા. ૧૪ યાં ઈ વરે તેની સાથે વાત કરી
હતી તે જ યાઅે યાકૂ બે પ થરનું અેક મારક અેટલે તંભ ઊભાે કયા. તેણે
તેના પર પેયાપણ કયુ તથા તેલ રે

ું. ૧૫ યાં ઈ વરે તેની સાથે વાત કરી

હતી તે જ યાનું નામ યાકૂ બે બેથેલ પા ું. ૧૬ તેઅાે બેથેલથી અાગળ વ યા.
અે ાથ પહાચવાને હ

થાેડું અંતર બાકી ર ું હતું યારે રાહે લને સૂ તપીડા

થઈ. તેને સખત દુ ઃખાવાે ઊપ

ાે. ૧૭ જયારે તે સખત પીડાતી હતી યારે

તેને તેની દાઈઅે ક ું, “બીશ ન હ, કે મ કે હવે તને બી ે દીકરાે જ યાે છે .”
૧૮ જયારે તેનાે

બેનાેની પા

વ જવા જેવાે થયાે યારે તેના છે લાં વાસે તેણે તેનું નામ

ું પણ તેના પતાઅે તેનું નામ બ યામીન પા

ું. ૧૯ રાહે લ

મૃ યુ પામી. તેને અે ાથ અેટલે બેથલેહેમને ર તે દફનાવવામાં અાવી. ૨૦
યાકૂ બે તેની કબર પર તંભ ઊભાે કયા, તે અાજ સુધી રાહે લની કબરનાે
તંભ કહે વાય છે . ૨૧ ઇઝરાયલ મુસાફરી કરતાં અાગળ વ યાે અને અેરેદના
બુરજની પેલી બાજુ અે મુકામ કયા. ૨૨ જયારે ઇઝરાયલ તે દેશમાં હતાે,
યારે બેન તેના પતાની ઉપપ ની બ હાની પાસે જઈને તેની સાથે સૂઈ

ઊપ

યે દીકરાે બેન તથા શમયાેન, લેવી, યહૂ દા,

યાં ઇ ા હમ તથા ઇસહાક ર ાં હતા, યાં યાકૂ બ તેના પતા ઇસહાકની
પાસે અા યાે. ૨૮ ઇસહાકનું અાયુ ય અેકસાે અસી વષનું હતું. ૨૯ ઇસહાક
ઘણી વૃ ઉંમરે મરણ પા યાે અને તેના પૂવ ે સાથે મળી ગયાે. તેના દીકરા
અેસાવે તથા યાકૂ બે તેને દફના યાે.
સાવ અેટલે અદાેમની વંશાવળી અા છે . અેસાવે કનાનીઅાેની
૩૬ અેદીકરીઅાે
સાથે લ ન કયા. અા તેની પ નીઅાે હતી: અાદા જે અેલાેન
૨

હ ીની દીકરી; અાેહાેલીબામાહ જે સબાેન હ વીની દીકરી અનાની દીકરી
હતી, ૩ અને બાસમાથ જે ઇ માઅેલની દીકરી, નબાયાેથની બહે ન. ૪
અાદાઅે અ લફાઝને જ મ અા યાે અને બાસમાથે રેઉઅેલને જ મ અા યાે.
૫ અાેહાેલીબામાહઅે યેઉશ, યાલામ તથા કાેરાને જ મ અા યાં. અેસાવને

કનાન દેશમાં જે દીકરા જ યા હતા તેઅાે અે હતા. ૬ અેસાવ તેની પ નીઅાે,
તેના દીકરા, તેની દીકરીઅાે, તેના ઘરના સવ લાેકાે, તેનાં સવ

નવરાે, તથા

તેની સવ માલ મલકત જે તેણે કનાન દેશમાં મેળવી હતી, તે સવ લઈને
તેના ભાઈ યાકૂ બની પાસેથી બી
કે તેઅાેની સંપ

દેશમાં ગયાે. ૭ તેણે અામ કયુ કે મ

અેટલી બધી હતી કે તેઅાે અેકસાથે રહી શકે તેમ ન

હતું. જે દેશમાં તેઅાે રહે તા હતા યાં તેઅાેનાં
અાશરાે ન મ

નવરાેને લીધે તેઅાેને કાેઈ

ાે. ૮ તેથી અેસાવ અેટલે જે અદાેમ કહે વાય છે તેણે સેઈર

પહાડ પર જઈને વસવાટ કયા. ૯ સેઈર પહાડ પરના અદાેમી લાેકના પૂવજ,
અેસાવની વંશાવળી અા માણે છે . ૧૦ અેસાવના દીકરાઅાે: અેસાવની
પ ની અાદાનાે દીકરાે અ લફાઝ; અને અેસાવની પ ની બાસમાથનાે દીકરાે
રેઉઅેલ. ૧૧ તેમાન, અાેમાર, સફાે, ગાતામ તથા કનાઝ અે અ લફાઝના
દીકરા હતા. ૧૨ અેસાવના દીકરા અ લફાઝની ઉપપ ની ત ના હતી, તેણે
અ લફાઝને માટે અમાલેકને જ મ અા યાે. અેસાવની પ ની અાદાના દીકરા અે
છે . ૧૩ રેઉઅેલના દીકરા અા છે : નાહાથ, ઝે રા, શા મા તથા મઝઝા. અા
અેસાવની પ ની બાસમાથના દીકરા હતા. ૧૪ સબાેનની દીકરી અનાની દીકરી
અાેહાેલીબામાહ જે અેસાવની પ ની હતી તેના દીકરા અા છે : તેણે યેઉશ,
યાલામ તથા કાેરાને જ મ અા યાે. ૧૫ અેસાવના વંશ ેનાં સરદારાે અા હતાં:
અેસાવના યે દીકરા અ લફાઝના દીકરા: તેમાન, અાેમાર, સફાે, કનાઝ,
૧૬ કાેરા, ગાતામ તથા અમાલેક હતા. જે સરદારાે અ લફાઝથી અદાેમ દેશમાં

થયા તેઅાે અે છે . તેઅાે અાદાના પાૈ ાે હતા. ૧૭ અેસાવના દીકરા રેઉઅેલના
કુ ટું બાે અા છે : નાહાથ, ઝે રા, શા મા, મઝઝા. અે વંશ ે રેઉઅેલથી અદાેમ
દેશમાં થયા. અે અેસાવની પ ની બાસમાથના દીકરા હતા. ૧૮ અેસાવની
પ ની અાેહાેલીબામાહના દીકરા અા છે : યેઉશ, યાલામ, કાેરા. અે સરદારાેને
અેસાવની પ ની અાેહાેલીબામાહ જે અનાની દીકરી હતી તેણે જ મ અા યાં
હતા. ૧૯ અેસાવના દીકરા અને તેઅાેના સરદારાે અા છે . ૨૦ સેઈર હાેરીના
દીકરા જે દેશના રહે વાસીઅાે હતા તેઅાે અા છે : લાેટાન, શાેબાલ, સબાેન,
અના, ૨૧ દશાેન, અેસેર તથા દશાન. તે સેઈર હાેરીઅાેના કુ ટું બનાં સરદારાે
જે અદાેમ દેશમાં થયા અે હતા. ૨૨ લાેટાનના દીકરા હાેરી તથા હે મામ હતા.
ત ના લાેટાનની બહે ન હતી. ૨૩ શાેબાલના દીકરા અા છે , અેટલે અા વાન,
માનાહાથ, અેબાલ, શફાે તથા અાેનામ. ૨૪ સબાેનના દીકરા અા છે , અેટલે
અેયાહ તથા અના, જેને તેના પતા સબાેનનાં ગધેડાં ચરાવતાં અર યમાં
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ગરમ પાણીનાં ઝરા મ ા હતા તે અે છે . ૨૫ અનાનાં સંતાનાે અા છે : દશાેન

તેના પતાઅે તે વાત મનમાં રાખી. ૧૨ તેના ભાઈઅાે તેઅાેના પતાના ટાેળાં

તથા અનાની દીકરી અાેહાેલીબામાહ. ૨૬ દશાેનના દીકરા અા છે ; હે દાન,

ચરાવવાને શખેમમાં ગયા. ૧૩ ઇઝરાયલે યૂસફને ક ું, “શું તારા ભાઈઅાે

અે બાન, ય ાન તથા ખરાન. ૨૭ અેસેરના દીકરા અા છે ; બ હાન, ઝાવાન,

શખેમમાં ઘેટાંબકરાં ચરાવતા નથી? હુ ં તને તેઅાેની પાસે માેકલું છંુ .” યૂસફે

તથા અકાન. ૨૮ દશાનના દીકરા અા છે ; ઉસ તથા અરાન. ૨૯ હાેરીઅાેના

તેને ક ું, “હુ ં તૈયાર છંુ .” ૧૪ તેણે તેને ક ું, “હવે

સરદારાે અા છે ; લાેટાન, શાેબાલ, સબાેન તથા અના. ૩૦ દશાેન, અેસેર,

ટાેળાં સારાં છે કે ન હ તે

, તારા ભાઈઅાે તથા

ે અને મારી પાસે ખબર લઈ અાવ.” પછી યાકૂ બે

દશાન; સેઈર દેશમાં સરદારાેની યાદી માણે હાેરીઅાેનું કુ ટું બ અે છે . ૩૧

તેને હે ાેનની ખીણમાંથી રવાના કયા અને યૂસફ શખેમમાં ગયાે. ૧૫ જુ અાે,

ઇઝરાયલીઅાે પર કાેઈ રા અે રા ય કયા પહે લા અદાેમ દેશમાં જે રા અાે

યૂસફ ખેતરમાં ભટકતાે હતાે અેટલામાં અેક માણસ તેને મ

રા ય કરતા હતા તે અા છે : ૩૨ બેઅાેરનાે દીકરાે બેલા અદાેમમાં રા ય કરતાે

તેને પૂ

હતાે અને તેના શહે રનું નામ દનહાબા હતું. ૩૩ જયારે બેલા મૃ યુ પા યાે,

કૃ પા કરી, મને કહે કે , તેઅાે અમારા પશુઅાેનાં ટાેળાંને

યારે તેની જ યાઅે બાેસરામાંના ઝે રાનાે દીકરાે યાેબાબ રા

ાે. તે માણસે

ું, “તું કાેને શાેધે છે ?” ૧૬ યૂસફે ક ું, “હુ ં મારા ભાઈઅાેને શાેધું છંુ .
ાં ચરાવે છે ?” ૧૭

થયાે. ૩૪

તે માણસે ક ું, “તેઅાે દાેથાન તરફ ગયા છે , કે મ કે મ તેઅાેને અેવું કહે તાં

જયારે યાેબાબ મૃ યુ પા યાે યારે તેની જ યાઅે તેમાન દેશના હુ શામે રાજ

સાંભ ાં હતા કે , “ચાલાે અાપણે દાેથાન જઈઅે.” યૂસફે પાેતાના ભાઈઅાેની

કયુ. ૩૫ જયારે હુ શામ મૃ યુ પા યાે યારે તેની જ યાઅે બદાદના દીકરા

પાછળ જઈને દાેથાનમાં તેઅાેને શાેધી કા

હદાદે રાજ કયુ. તેણે માેઅાબના દેશમાં મ ાનીઅાેને હરા યા હતા. તેના

અને તેઅાેની પાસે તે અાવી પહાચે તે અગાઉ તેને મારી નાખવાને પતરાે

શહે રનું નામ અવીથ હતું. ૩૬ યારે હદાદ મૃ યુ પા યાે યારે તેની જ યાઅે

ર યાે. ૧૯ તેના ભાઈઅાેઅે અેકબી ને ક ું, “જુ અાે, અા વ નપ ત અાવી

માસરેકામાંના સા લાઅે રાજ કયુ. ૩૭ જયારે સા લા મૃ યુ પા યાે યારે તેની

ર ાે છે . ૨૦ હવે ચાલાે, અાપણે તેને મારી નાખીને કાેઈઅેક ખાડામાં નાખી

જ યાઅે નદી પાસેના રહાેબાેથના શાઉલે રાજ કયુ. ૩૮ જયારે શાઉલ મૃ યુ

દઈઅે. પછી અાપણે

પા યાે યારે તેની જ યાઅે અા બાેરના દીકરા બાલહાનાને રાજ કયુ. ૩૯

પછી તેના વ નનું શું થાય છે તે અાપણે

જયારે અા બાેરનાે દીકરાે બાલહાનાન મૃ યુ પા યાે યારે તેની જ યાઅે હદારે

અને ભાઈઅાેના હાથમાંથી તેણે તેને છાેડા યાે. તેણે ક ું, “અાપણે તેનાે

ાં. ૧૮ તેઅાેઅે તેને દૂ રથી

ેયાે

હે ર કરીશું કે , 'કાેઈ જં ગલી પશુ તેને ખાઈ ગયું છે .'
ેઈશું.” ૨૧ બેને તે સાંભ

ું

રાજ કયુ. તેના શહે રનું નામ પાઉ હતું. તેની પ નીનું નામ મહે ટાબઅેલ હતું, તે

વ લેવાે નથી.” ૨૨ તેઅાેના હાથમાંથી તેને છાેડાવીને તેના પતાને સાપવા

માટરેદની દીકરી, મેઝાહાબની પાૈ ી હતી. ૪૦ અેસાવના વંશ ેના, તેમના

માટે બેને તેઅાેને ક ું, “તેનું લાેહી ન વહે વડાવીઅે. પણ અા અર યમાં જે

કુ ટું બનાં અાગેવાનાેના નામ તેમના દેશ માણે અા છે : ત ના, અા વા,

ખાડાે છે તેમાં તેને નાખી દઈઅે; પણ તેને કશી ઈ

યથેથ, ૪૧ અાેહાેલીબામાહ, અેલા, પીનાેન, ૪૨ કનાઝ, તેમાન, મ સાર, ૪૩

જયારે તેના ભાઈઅાેની પાસે પહા યાે, યારે તેઅાેઅે તેના અંગ પરનાે ઝ ભાે

મા દીઅેલ તથા ઇરામ; તેઅાેઅે કબજે કરેલ દેશમાં તેમના વતન માણે

ઝૂં ટવી લીધાે. ૨૪ તેઅાેઅે તેને પકડીને ખાડામાં નાખી દીધાે. પણ તે ખાડાે

અદાેમના કુ ટું બાેના વડા અે છે . અદાેમીઅાેનાે પતા અેસાવ છે .

ખાલી હતાે અને તેમાં પાણી ન હતું. ૨૫ પછી તેઅાે ભાેજન કરવા માટે નીચે

બ તેનાે પતા જે દેશમાં રહે તાે હતાે તેમાં, અેટલે કનાન દેશમાં
૩૭ યાકૂ
ર ાે. યાકૂ બના વંશ સંબં ધત અા વૃતાંત છે . યૂસફ સ ર વષનાે

બેઠા. તેઅાેઅે તેમની અાંખાે ઊંચી કરીને

જુ વાન થયાે, યારે તે તેના ભાઈઅાેની સાથે ઘેટાંબકરાં સાચવતાે હતાે. તે

ભાઈઅાેને ક ું, “ ે અાપણે અાપણા ભાઈને મારી નાખીને તેનું લાેહી સંતાડી

૨

તેના પતાની પ નીઅાે બ હા તથા ઝ પાના દીકરાઅાેની સાથે હતાે. યૂસફ
તેઅાેના દુ રાચારની

ણ તેના પતાને કરતાે રહે તાે હતાે. ૩ હવે ઇઝરાયલ

તેના સવ દીકરાઅાે કરતાં યૂસફ પર વશેષ ેમ રાખતાે હતાે, કે મ કે તે
તેના વૃ ાવ થાનાે દીકરાે હતાે. તેણે તેને સા ઝ ભાે સીવડા યાે. ૪ તેના
ભાઈઅાેઅે

યું કે તેઅાેનાે પતા તેના તમામ દીકરાઅાેમાંથી યૂસફ પર

વશેષ ેમ કરે છે . તેથી તેઅાે તેને નફરત કરતા હતા અને તેની સાથે શુ
દયથી વાત કરતા નહાેતા. ૫ યૂસફને વ ન અા યું અને તેણે તેના ભાઈઅાેને
તેના વષે કહી સંભળા યું. તેથી તેઅાે તેને વધારે નફરત કરવા લા યા. ૬
તેણે તેઅાેને ક ું, “મ જે વ નમાં

ેયું છે તે મહે રબાની કરી સાંભળાે. ૭

અાપણે ખેતરમાં અનાજની પૂળીઅાે બાંધતા હતા. યારે મારી પૂળી ઊભી
થઈ. તેની સામે તમારી પૂળીઅાે ચારેતરફ ઊભી રહી. તેઅાે મારી પૂળીની
અાગળ નમી.” ૮ તેના ભાઈઅાેઅે તેને ક ું, “શું તું ખરેખર અમારા પર રાજ
કરશે? શું તું ખરેખર અમારા પર અ ધકાર ચલાવશે?” તેઅાે તેના વ નને
લીધે તથા તેની વાતને લીધે તેના પર વધારે નફરત કરવા લા યા. ૯ તેને
ફરી બીજું વ ન અા યું. તે વષે તેણે તેના ભાઈઅાેને ક ું, “જુ અાે, મને
બીજું અેક વ ન અા યું: સૂય, ચં તથા અ ગયાર તારાઅાે મારી અાગળ
ન યાં.” ૧૦ જેવું તેણે તેના ભાઈઅાેને ક ું તેવું તેણે તેના પતાને પણ ક ું
અને તેના પતાઅે તેને ધમકા યાે. તેણે તેને ક ું, “જે વ ન તને અા યું તે શું
છે ? તારી અાગળ જમીન સુધી નમવાને હુ ં , તારી માતા તથા તારા ભાઈઅાે
શું ખરેખર અાવીશું?” ૧૧ તેના ભાઈઅાેને તેના પર અદેખાઈ અાવી, પણ

કરીઅે ન હ.” ૨૩ યૂસફ

ેયું, તાે, ઇ માઅેલીઅાેનાે સંઘ

ગ યાદથી અાવતાે હતાે. પાેતાની સાથે સુગંધીઅાે, લાેબાન તથા બાેળથી
લાદેલાં ઊંટાેને લઈને તેઅાે મસર દેશમાં જતા હતા. ૨૬ યહૂ દાઅે તેના
દઈઅે તાે તેથી અાપણને શું મળે? ૨૭ ચાલાે, અાપણે તેને ઇ માઅેલીઅાેને
વેચી દઈઅે અને અાપણે તેને કશું નુકસાન કરીઅે ન હ. કે મ કે તે અાપણાે
ભાઈ તથા અાપણા કુ ટું બનાે છે .” તેના ભાઈઅાેઅે તેનું કહે વું વીકાયુ. ૨૮
મ ાની વેપારીઅાે તેઅાેની પાસેથી પસાર થઈને જતા હતા યારે યૂસફના
ભાઈઅાેઅે તેને ખાડામાંથી બહાર લાવીને વીસ ચાંદીના સ ામાં યૂસફને
ઇ માઅેલીઅાેને વેચી દીધાે. ઇ માઅેલીઅાે મસરમાં લઈ ગયા. ૨૯ બેન
પાછાે ખાડાની પાસે અા યાે અને જુ અાે, યૂસફ તાે ખાડામાં નહાેતાે. તેણે
તેનાં વ

ાે ફાડીને શાેક દ શત કયા. ૩૦ તેણે તેના ભાઈઅાેની પાસે પાછા
ાં છે ? અને હુ ં ાં ઉં?” ૩૧ પછી તેઅાેઅે અેક

અાવીને ક ું, “યુસફ

બક ં કા યું અને યૂસફના ઝ ભાને લઈને તેના લાેહીમાં પલા ાે. ૩૨ પછી
તેઅાે તે ઝ ભાને તેના પતાની પાસે લા યા અને તે બતાવીને ક ું, “અા
ઝ ભાે અમને મ

ાે છે . કૃ પા કરી અાેળખ, તે તારા દીકરાનાે ઝ ભાે છે કે

ન હ?” ૩૩ યાકૂ બે તે અાેળખીને ક ું, “તે મારા દીકરાનાે ઝ ભાે છે . કાેઈ
જં ગલી પશુઅે તેને ફાડી ખાધાે છે . ચાે સ યૂસફને ફાડી ખાવામાં અા યાે
છે .” ૩૪ યાકૂ બે તેનાં વ

ાે ફાડયાં અને તેની કમરે ટાટ બાં યું. તેણે તેના

દીકરાને માટે ઘણાં દવસાે સુધી શાેક કયા. ૩૫ તેના સવ દીકરાઅાે તથા તેની
સવ દીકરીઅાે તેને દલાસાે અાપવા માટે અાવીને ઊભા ર ાં. પણ તેણે
દલાસાે પામવાની ના પાડી. તેણે ક ું, “હુ ં ન ે શાેક કરતાે શેઅાેલમાં મારા
દીકરાની પાસે જઈશ.” તેનાે પતા તેને સા ર ાે. (Sheol h7585) ૩૬ પેલા

31

ઊપ

મ ાનીઅાેઅે યૂસફને મસરમાં ફા નના ર કાેના સરદાર પાેટીફારને વેચી

જયારે તેને યાં લાવવામાં અાવી યારે તેણે પેલા પુરાવા સાથે તેના સસરાને

દીધાે.

સંદેશ કહે વડા યાે કે , “અા વ તુઅાે જેની છે , તેનાથી હુ ં ગભવતી થયેલી છંુ ”

યહૂ દા તેના ભાઈઅાેની પાસેથી જઈને હીરા નામે અેક
૩૮ તેઅદુસમયે
લામીને યાં ર ાે. યાં યહૂ દા અેક કનાની માણસની દીકરી

તેણે ક ું, “અા મુ ા, અછાેડાે તથા લાકડી કાેનાં છે , તે મહે રબાની કરીને તું

૨

જેનું નામ શૂઅા હતું તેને મ

ાે. તેણે તેની સાથે લ ન કયુ અને તેની સાથે

સંબંધ કયા. ૩ શૂઅા સગભા થઈ અને તેણે દીકરાને જ મ અા યાે. તેણે તેનું
નામ અેર પા ું. ૪ તે ફરીથી ગભવતી થઈ અને દીકરાને જ મ અા યાે. તેણે
તેનું નામ અાેનાન પા

ું. ૫ તેણે ી

દીકરાને જ મ અા યાે અને તેનું નામ

શેલા પા ું. યારે યહૂ દા ખઝીબમાં રહે તાે હતાે. ૬ યહૂ દાઅે તેના જયે દીકરા
અેરનાં લ ન કરા યાં. તેની પ નીનું નામ તામાર હતું. ૭ યહૂ દાનાે જયે દીકરાે
અેર ઈ વરની

અે દુ હતાે. તેથી ઈ વરે તેને મરણાધીન કયા. ૮ યહૂ દાઅે

અાેનાનને ક ું, “તું તારા ભાઈની પ ની પર ેમ કર. તેના

યે ભાઈની ફરજ

બ વ અને તારા ભાઈને સા સંતાન નપ વ.” ૯ અાેનાને વચાયુ કે અે
સંતાન તેનું ન હ ગણાય. તેથી, જયારે પણ તે તેના ભાઈની પ નીની પાસે
જતાે, યારે તેના ભાઈના નામે સંતાન ન અપાય તે માટે તે પાેતાનું વીય તેના
ભાભીના અંગમાં જવા દેવાને બદલે બહાર વેડફી દેતાે હતાે. ૧૦ તેનું અા
કૃ ય ઈ વરની નજરમાં ખરાબ હતું. તેથી ઈ વરે તેને પણ મરણાધીન કયા.
૧૧ પછી યહૂ દાઅે તેની પુ વધૂ તામારને ક ું કે , “મારાે દીકરાે શેલા પુ ત

વયનાે થાય, યાં સુધી તું તારા પતાના ઘરમાં વધવા તરીકે રહે .” કે મ કે તેણે
વચાયુ કે , “કદાચ તે પણ તેના ભાઈઅાેની જેમ મૃ યુ પામે.” પછી તામાર
જઈને તેના પતાના ઘરમાં રહી. ૧૨ ઘણાં દવસાે પછી, યહૂ દાની પ ની શૂઅા
મૃ યુ પામી. યહૂ દા દલાસાે પા યા પછી તે તેના મ હીરા અદુ લામી સાથે
તેના ઘેટાં કાતરનારાઅાેની પાસે ત ના ગયાે. ૧૩ તામારને ખબર મળી, “ ે,
તારાં સસરા તેના ઘેટાં કાતરવાને ત ના જઈ ર ાે છે .” ૧૪ તેણે તેની વૈધ ય
અવ થાનાં વ

તેના શરીર પરથી ઉતાયા અને ઘૂંઘટથી પાેતાને અા છા દત

કરીને અેનાઈમના દરવા
કે મ કે તેણે

પાસે, ત નાના માગની બાજુ અે જઈને બેઠી.

યું કે શેલા માેટાે થયાે છે , પણ તેને તેની પ ની થવા માટે

અાપવામાં અાવી નથી. ૧૫ જયારે યહૂ દાઅે તેને
ગ ણકા હશે, કે મ કે તેણે તેનું મુખ ઢાં

ેઈ, યારે તેણે વચાયુ કે તે

ું હતું. ૧૬ તે માગની બાજુ અે તેની

પાસે ગયાે અને ક ું, “ચાલ, મને તારી સાથે સંબંધ બાંધવા દે.” કે મ કે તે તેની
પુ વધૂ છે અે તે

ણતાે નહાેતાે. તેણે ક ું, “મારી સાથે સંબંધ બાંધવાના

બદલામાં તું મને શું અાપીશ? ૧૭ તેણે ક ું, “ટાેળાંમાંથી અેક લવા ં હુ ં તને
માેકલી અાપું છંુ .” તેણીઅે ક ું, યાં સુધી તું તે ના માેકલે યાં સુધી તું મને
કશું ગીરવે અાપું? ૧૮ તેણે ક ું, હુ ં તને શું ગીરવે અાપી શકું ? તેણે ક ું,
“તારી મુ ા, તારાે અછાેડાે તથા તારા હાથમાંની લાકડી.” તેણે તેને તે અા યાં.
પછી તે તેની પાસે ગયાે. તેના સંસગથી તે ગભવતી થઈ. ૧૯ તે ઊઠીને ચાલી.
પછી તેણે તેનાે ઘુંઘટ ઉતાયા અને તેનાં વૈધ યનાં વ

પહે યા. ૨૦ તે

ીના

હાથમાંથી ગીરવે મૂકેલી વ તુ લેવા માટે યહૂ દાઅે તેના મ અદુ લામીની
સાથે લવા ં માેક યું, પણ તે તેને મળી ન હ. ૨૧ પછી અદુ લામીઅે તે
જ યાના માણસાેને પૂ

ું, “જે ગ ણકા અેનાઈમ પાસેના માગ પર હતી તે

ાં છે ?” તેઅાેઅે ક ું, “અહ તાે કાેઈ ગ ણકા નથી.” ૨૨ તે યહૂ દાની પાસે
પાછાે અા યાે અને ક ું, “મને તે મળી નથી. યાંના માણસાેઅે પણ ક ું
કે , 'અહ કાેઈ ગ ણકા ન હતી.'” ૨૩ યહૂ દાઅે ક ું, “તે ભલે તેની પાસે
વ તુઅાે રાખે, રખેને અાપણે શરમજનક થ તમાં મુકાઈઅે. તેને લીધે, મ
અા લવા ં માેક યું, પણ તને તે મળી ન હ.” ૨૪ પછી અાશરે ણેક મ હના
પછી યહૂ દાને ખબર મળી કે , “તેની પુ વધૂ તામારે ય ભચાર કયા છે અને તે
ગભવતી થઈ છે .” યહૂ દાઅે ક ું, “તેને અહ લાવાે અને સળગાવી દાે.” ૨૫

ઊપ

અાેળખી લે.” ૨૬ યહૂ દાઅે અે વ તુઅાેને અાેળખી અને ક ું, “તે મારા કરતાં
યાયી છે , કારણ કે મ તેને મારા દીકરા શેલાને પ ની તરીકે ન અાપી. તે પછી
તેણે તેની સાથે સંબંધ બાં યાે ન હ. ૨૭ તેની સૂ તના સમયે અેમ થયું કે ,
તેના પેટમાં

ે ડયાં બાળકાે હતાં. ૨૮ જ મ અાપતી વખતે થમના અેક

બાળકે તેનાે હાથ બહાર કા

ાે તેથી દાસીઅે તેનાે હાથ પક

ાે અને તેના

હાથ પર લાલ દાેરાે બાં યાે. તેણે ક ું, “અાનાે જ મ થમ થયાે છે .” ૨૯
પછી તેણે તેનાે હાથ પાછાે ખ યાે યારે, તેના ભાઈનાે જ મ થયાે અને દાસીઅે
ક ું, તું કે મ કરીને જ મ પા યાે? તેણે તેનું નામ પેરેસ પા

ું. ૩૦ પછી તેનાે

ભાઈ, જેને હાથે લાલ દાેરાે હતાે તે જ મ પામયાે. તેનું નામ ઝે રા પ

ું.

સફને મસરમાં લાવવામાં અા યાે. યાં જે ઇ માઅેલીઅાે તેને
૩૯ યૂલઈને
અા યા હતા, તેઅાેની પાસેથી પાેટીફાર નામનાે અેક મસરી, જે
ફા નનાે અેક અમલદાર તથા ર કાેનાે સરદાર હતાે, તેણે યૂસફને વેચાતાે
લીધાે. ૨ ઈ વર યૂસફની સાથે હતા. પાેટીફાર ઘણા સંપ વાન માણસ
હતાે. યૂસફે તેના મા લક, મસરી પાેટીફારના ઘરમાં વસવાટ કયા. ૩ તેના
મા લકે

ેયું કે ઈ વર યૂસફની સાથે છે અને તે જે કં ઈ કરે છે તેમાં ઈ વર તેને

સફળ કરે છે . ૪ તેથી યૂસફ તેની

માં કૃ પાપા થયાે અને તેણે પાેટીફારની

સેવા કરી. પાેટીફારે તેને તેના ઘરનાે કારભારી ઠરાવીને તેનું જે સવ હતું
તે તેનાે વહીવટ તેના હાથમાં સા યાે. ૫ તેણે તેના ઘરનાે તથા તેની સવ
મલકતનાે કારભારી તેને ઠરા યાે, યાર પછીથી ઈ વરે યૂસફને લીધે તેના
ઘરને અાશીવાદ અા યાે. ઘરમાં તથા ખેતરમાં જે સવ તેનું હતું તે પર ઈ વરનાે
અાશીવાદ હતાે. ૬ પાેટીફારનું જે હતું તે સવ તેણે યૂસફના હાથમાં સા યું.
તે જે અ ન ખાતાે તે સવાય તેનું પાેતાનું શું શું છે , અે કં ઈપણ તે

ણતાે

નહાેતાે. યૂસફ સુંદર તથા અાકષક હતાે. ૭ પછી અેવું થયું કે તેના મા લક
પાેટીફારની પ નીઅે યૂસફ પર કુ

કરીને ક ું, “મારી સાથે સૂઈ

.” ૮

પણ તેણે ઇનકાર નકાર કરીને તેના મા લકની પ નીને ક ું, “ ે, ઘરમાં શું શું
મારા હવાલામાં છે તે મારાે મા લક

ણતાે નથી અને તેણે તેનું જે સવ છે તે

મારા હાથમાં સા યું છે . ૯ અા ઘરમાં મારા કરતાં કાેઈ માેટાે નથી. તેણે તારા
વના બી

કશા જ પર મારા માટે રાેક લગાવી નથી, કે મ કે તું તેની પ ની છે .

તાે પછી અાવું માેટું દુ કમ કરીને હુ ં શા માટે ઈ વરનાે અપરાધી થાઉં?” ૧૦
દરરાેજ તે યૂસફને માેહપાશમાં અાકષતી હતી, પણ તેણે તેના પર માે હત
થવાનાે તથા તેની સાથે રહે વાનાે ઇનકાર કયા. ૧૧ અેક દવસે અેમ થયું કે
યૂસફ પાેતાનું કામ કરવા માટે ઘરમાં ગયાે. ઘરનું અ ય કાેઈ માણસ અંદર ન
હતું. ૧૨ યારે પાેટીફારની

ીઅે યૂસફના વ

સૂઈ

તેના હાથમાં રહે વા દઈને નાસીને બહાર જતાે

.” પણ તે તેનું વ

ર ાે. ૧૩ જયારે

ીઅે

ેયું કે તે તેનું વ

ાે પકડીને ક ું, “મારી સાથે

તેના હાથમાં મૂકીને બહાર નાસી

ગયાે છે , ૧૪ યારે તેણે તેના ઘરમાંનાં માણસાેને બાેલાવીને તેઅાેને ક ું,
“જુ અાે, મારાે પ ત પાેટીફાર અાપ ં અપમાન કરવાને અા હ ૂ માણસને
અાપણી પાસે લા યાે છે . તે મારી સાથે સુવા માટે મારી પાસે અા યાે અેટલે મ
બૂમ પાડી. ૧૫ અને મ જયારે બૂમ પાડી, યારે તે સાંભળીને તે તેનું વ
મારા હાથમાં રહે વા દઈને નાસી ગયાે અને બહાર જતાે ર ાે.” ૧૬ તેનાે પ ત
ઘરે અા યાે યાં સુધી તેણે તેનું વ

પાેતાની પાસે રાખી મૂ ું. ૧૭ તેણે તેના

પ ત સમ ખુલાસાે કયા કે , “અા હ ૂ દાસ કે જેને તું અાપણા ઘરમાં લા યાે
છે , તે મારી અાબ લેવા માટે મારી પાસે અા યાે હતાે. ૧૮ પણ જયારે મ
બૂમ પાડી, યારે તે તેનું વ
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મારી પાસે રહે વા દઈને નાસી છૂ

ાે.” ૧૯

જયારે તેના મા લકે તેની પ નીની કહે લી વાત સાંભળી કે , “તારા દાસે મને

યૂસફે મુ ય રસાેઈયાને અથ સમ

અામ કયુ,” યારે તે ઘણાે ગુ સે થયાે. ૨૦ તેણે યૂસફને જે જ યાઅે રા ના

અાપી. ૨૩ પણ મુ ય પા વાહકે યૂસફને યાદ કયા ન હ. તે તેને ભૂલી ગયાે.

કે દીઅાે કે દ કરાતા હતા, તે કે દખાનામાં પુરાવી દીધાે. ૨૧ પણ ઈ વર યૂસફની

૪૧ બે વષયાં સુપછીંદર ફાતથાનનેપુ

સાથે હતા અને તેમણે તેના પર દયા કરી. તેને કે દખાનાના અમલદારની

માં

કૃ પા પમાડી. ૨૨ જે કે દીઅાે કે દખાનામાં હતા તેઅાે સવને અમલદારે યૂસફના
હાથમાં સાે યા. યાં જે કામ તેઅાે કરતા તેની દેખરેખ યૂસફ રાખતાે હતાે. ૨૩
તે કે દખાનાનાે અમલદાર યૂસફનાં કાેઈપણ કામમાં માથું મારતાે ન હતાે કે તેની
ચતા કરતાે ન હતાે. કે મ કે ઈ વર યૂસફની સાથે હતા. તેણે જે કં ઈ કામ કયુ
તેમાં ઈ વરે તેને સફળતા બ ી.

૪૦ રસાેઈયાઅે તેમના મા લક મસરના રા

૨

યાે હતાે તે માણે ફા ને તેને ફાંસી

વ ન અા યું. તેમાં તે નદીની પાસે ઊભાે હતાે.
અેવી સાત ગાયાે નદીમાંથી બહાર અાવીને

સરકટના બીડમાં ચરવા લાગી. ૩ અચાનક તેઅાેની પાછળ કદ પી તથા
સૂકાઈ ગયેલી અેવી બી

સાત ગાયાે નદીમાંથી બહાર અાવી. તેઅાે નદીને

કનારે અ ય ગાયાેની પાસે ઊભી રહી. ૪ પછી કદ પી તથા સૂકાઈ ગયેલી
ગાયાે પેલી સાત સુંદર તથા પુ ગાયાેને ગળી ગઈ. અેટલામાં ફા નની ઊંઘ
ઊડી ગઈ. ૫ પછી તે પાછાે ઊંઘી ગયાે અને તેને બીજું વ ન અા યું. અેક

અે બીનાઅાે પછી અેમ થયું કે મસરના રા ના પા વાહકે તથા

સાંઠા પર દાણા ભરેલાં તથા સારાં અેવાં સાત કણસલાં અા યાં. ૬ તેઅાેની

નાે ગુ હાે કયા. ૨ ફા ન

પછી સુકાઈ ગયેલાં તથા પૂવના પવનથી ચીમળાયેલાં અેવાં સાત કણસલાં

તેના બ ને સેવકાે પર, અેટલે મુ ય પા વાહક તથા મુ ય રસાેઈયા પર

અા યાં. ૭ અને સુકાઈ ગયેલાં કણસલાં પેલા સાત પાકાં તથા દાણા ભરેલાં

ાે ધત થયાે. ૩ યાં યૂસફ બંદીવાન હતાે તે કે દખાનામાં અેટલે અંગર કાેના
ઉપરી અમલદારને યાં તેણે તે બ નેને કે દ કરા યા. ૪ અંગર કાેના ઉપરી

કણસલાંને ગળી ગયાં. ફા ન

ગી ગયાે. તેને થયું કે , તે તાે વ ન હતું. ૮

સવારે તે ઊ ાે યારે તેનું મન ગભરાયું. તેણે મસરના સવ શા

અમલદારે યૂસફને તેઅાેના ઉ રદાયી તરીકે ની યાે. તેણે તેઅાેની દેખભાળ

ાનીઅાેને બાેલા યા; અને પાેતે

ીઅાેને તથા

ેયેલાં વ ન વષે તેઅાેને જણા યું; પણ

રાખી. તેઅાે કે ટલીક મુદત સુધી કે દમાં ર ા. ૫ અા કે દી પા વાહકને તથા

તેઅાેમાં અેવાે કાેઈ ન હતાે કે જે ફા નનાં વ નનાે અથ જણાવી શકે . ૯

રસાેઈયાને અેક જ રા ે, વ નના જુ દા જુ દા અથ માણે, વ ન અા યાં. ૬

અેટલામાં મુ ય પા વાહકે ફા નને ક ું, “અાજે મને મારાે અપરાધ યાદ

યૂસફે સવારે તેઅાેની પાસે અંદર અાવીને તેઅાેને

ેયા યારે તેઅાે ઉદાસ

અાવે છે . ૧૦ જયારે ફા નને પાેતાના દાસાે પર ગુ સાે અા યાે હતાે અને મને

હતા. ૭ ફા નના અે અમલદારાે કે જેઅાે તેની સાથે તેના મા લકના ઘરમાં

તથા મુ ય રસાેઈયાને અંગર કાેના ઉપરી અમલદારના ઘરમાં નજરકે દ કયા

કે દી હતા તેઅાેને યૂસફે પૂ

હતા, ૧૧ યારે મને અને તેને અેક જ રા ે વ ન અા યાં હતાં. ૧૨ યાં અેક

ું, “તમે અાજે ઉદાસ કે મ દેખાઅાે છાે?” ૮

તેઅાેઅે તેને ક ું, “અમને બ નેને વ ન અા યું છે અને તેનાે અથ બતાવે

હ ૂ જુ વાન જે અંગર કાેના ઉપરી અમલદારનાે દાસ હતાે, તે અમારી સાથે

અેવાે કાેઈ મળી શકે તેમ નથી.” યૂસફે તેઅાેને ક ું, “અથ બતાવવાે અે

કે દમાં હતાે. અમે તેને અમારા વ નાે જણા યાં અને તેણે અમારા વ નના

શું ઈ વરનું કામ નથી? તમારા વ ન વષે મને જણાવાે તાે ખરા!” ૯

અથ કહી બતા યા હતા. તેણે અમને બ નેને અમારા વ ન માણે ખુલાસા

મુ ય પા વાહકે તેનું વ ન યૂસફને જણા યું, “જુ અાે, મારા વ નમાં મારી

કરી બતા યાં હતા. ૧૩ તેણે અમને વ નના જે ખુલાસા કરી બતા યા હતા,

સામે અેક ા વેલાે દેખાયાે. ૧૦ તે ા વેલાને ણ ડાળીઅાે હતી. તેઅાેને

તે જ માણે થયું. મને મારી પદવી પર પાછાે નયુ ત કરવામાં અા યાે અને

ણે કળીઅાે અાવી, માેર ખી યાે અને તેના ગુ છામાં ા ાે પાકી. ૧૧

રસાેઈયાને ફાંસી અાપવામાં અાવી હતી.” ૧૪ ફા ને માણસાે માેકલીને

ફા નનાે યાલાે મારા હાથમાં હતાે. મ ા ાે લઈને ફા નના યાલામાં તેનાે

યૂસફને બાેલાવી મંગા યાે. તેઅાે તેને અંધારી કાેટડીમાંથી ઉતાવળે બહાર

રસ નચાેવીને અે યાલાે ફા નના હાથમાં અા યાે.” ૧૨ યૂસફે તેને ક ું,

લા યા. તેની હ મત કરાવી. તેને નવાં વ

“અેનાે અથ અા છે : ણ ડાળી તે ણ દવસ છે . ૧૩ ણ દવસમાં ફા ન

હાજર કયા. ૧૫ ફા ને યૂસફને ક ું, “મને વ ન અા યું હતું, પણ તેનાે અથ

તને

ાે પહે રા યાં અને ફા નની સમ

ત ત કરશે અને તને પાછાે તારી અસલ ફરજ પર પુનઃ નયુ ત કરશે.

જણાવનાર કાેઈ નથી. પણ મ તારા વષે સાંભ ું છે કે , તું વ ન સાંભળીને

તું તેનાે પા વાહક હતાે યારની ણાલી માણે તું ફા નને તેનાે યાલાે તેના

તેનાે અથ કહી જણાવે છે .” ૧૬ યૂસફે ફા નને ઉ ર અા યાે, “હુ ં ન હ, પણ

હાથમાં અાપીશ. ૧૪ પણ તા ં સા ં થાય યારે કૃ પા કરીને મને યાદ કરીને

ઈ વર અાપને શાં ત થાય અેવાે ઉ ર અાપશે.” ૧૭ ફા ને યૂસફને ક ું, “હુ ં

મારા પર દયા કરજે. મારા વષે ફા નને જણાવીને અા કે દમાંથી હુ ં બહાર

મારા વ નમાં નદીને કનારે ઊભાે હતાે. ૧૮ યાં પુ તથા સુંદર અેવી સાત

અાવું અેવું કરજે. ૧૫ કે મ કે હ ૂઅાેના દેશમાંથી હુ ં ખરેખર ફકાઈ ગયેલાે છંુ .

ગાયાે નદીમાંથી બહાર અાવીને સરકટના બીડમાં ચરવા લાગી. ૧૯ તેઅાેની

અહ પણ કે દમાં નંખાવા જેવાે કાેઈ અપરાધ મ કરેલાે નથી.” ૧૬ જયારે

પાછળ નબળી, બહુ કદ પી તથા સુકાઈ ગયેલી અેવી બી

મુ ય રસાેઈયાઅે

નદીમાંથી બહાર અાવી. તે અેટલી બધી કદ પી હતી કે તેમના જેવી કદ પી

ેયું કે ખુલાસાનાે અથ સારાે છે , યારે તેણે યૂસફને ક ું,

સાત ગાયાે

“મને પણ વ ન અા યું હતું. રાેટલી ભરેલી ણ ટાેપલીઅાે મારા માથા પર

ગાયાે મ અાખા મસર દેશમાં કદી

હતી. ૧૭ ઉપલી ટાેપલીમાં ફા નને માટે સવ કારનાં પકવાન હતાં, પણ

ગાયાે બી

મારા માથા પરની અે ટાેપલીઅાેમાંથી પ ીઅાે ખાઈ જતા હતાં.” ૧૮ યૂસફે

પણ તેઅાે તેને ખાઈ ગઈ હાેય અેવું માલૂમ પ ું ન હ, પણ તેઅાે અગાઉની

ઉ ર અાપીને ક ું, “અેનાે અથ અા છે . તે ણ ટાેપલી ણ દવસ છે . ૧૯

જેમ જ કદ પી અને નબળી રહી. પછી હુ ં

ણ દવસમાં ફા ન તા ં માથું તારા ધડ પરથી દૂ ર કરશે અને તને ઝાડ પર

ેઈ નથી. ૨૦ તે કદ પી તથા દુ બળી

સાત પુ ગાયાેને ગળી ગઈ. ૨૧ યારે તેઅાે તેને ખાઈ ગઈ, તાે

ગયાે યારે મ મારા વ નમાં

ગી ગયાે. ૨૨ ફરીથી હુ ં ઊંધી

ેયું કે , અેક સાંઠા પર દાણાઅે ભરેલાં તથા

લટકાવવામાં અાવશે. પ ીઅાે તા ં માંસ ખાશે.” ૨૦ ીજે દવસે, અેટલે

પાકાં અેવાં સાત કણસલાં અા યાં, ૨૩ અને તેઅાેની પાછળ સુકાઈ ગયેલાં

ફા નના જ મ દવસે અેમ થયું કે તેણે તેના સવ સેવકાેને મજબાની અાપી.

તથા પૂવના પવનથી ચીમળાઈ ગયેલાં અેવાં સાત કણસલાં અા યાં. ૨૪

તેણે તેના બી

સુકાઈ ગયેલાં કણસલાં પેલા સાત સારાં કણસલાંને ગળી ગયાં. અા વ ન મ

અ ધકારીઅાે સમ

કરતાં મુ ય પા વાહક તથા મુ ય

રસાેઈયા પર યાન અા યું. ૨૧ તેણે મુ ય પા વાહકને તેની અસલની પદવી
પર પાછાે નયુ ત કયા અને તેણે યાલાે ફા નના હાથમાં ફરીથી મુ ાે. ૨૨

ાનીઅાેને ક ા, પણ કાેઈ અેવાે મ

ાે ન હ કે જે મને તેનાે અથ જણાવી

શકે .” ૨૫ યૂસફે ફા નને ક ું, “અાપનાં વ નાે અેક જેવા જ છે . ઈ વર જે
કરવાના છે તે તેમણે અાપને જણા યું છે . ૨૬ જે સાત સારી ગાયાે તે સાત
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વષા છે અને સાત સારાં કણસલાં તે પણ સાત વષા છે . વ નાે તાે અેકસમાન

ભરેલા હતા. ૫૫ જયારે અાખાે મસર દેશ ભૂખે મરવા લા યાે, યારે લાેકાેઅે

જ છે . ૨૭ તેઅાેની પાછળ જે સુકાઈ ગયેલી તથા કદ પી ગાયાે અાવી તે સાત

ફા નની અાગળ અનાજને માટે કાલાવાલા કયા. ફા ને સવ મસરીઅાેને

વષ છે અને દાણા વગરના તથા પૂવના વાયુથી ચીમળાયેલાં જે સાત કણસલાં

ક ું, “યૂસફની પાસે

તે દુ કાળનાં સાત વષ છે . ૨૮ જે વાત મ ફા નને કહી તે અા છે . ઈ વર જે

સવ કાેઠારાે ઉઘાડીને મસરીઅાેને અનાજ વેચાતું અા યું.

કરવાના છે તે તેમણે અાપને બતા યું છે . ૨૯ જુ અાે, અાખા મસર દેશમાં

તે દુ કાળ બહુ વકટ હતાે. ૫૭ સવ દેશાેના લાેકાે મસર દેશમાં યૂસફની પાસે

ઘણી પુ કળતાનાં સાત વષ અાવશે. ૩૦ પછી દુ કાળના સાત વષ અાવશે

અનાજ વેચાતું લેવાને અા યા, કે મ કે અાખી પૃ વી પર સખત દુ કાળ હતાે.

અને મસર દેશમાં સવ પુ કળતા ભૂલી જવાશે અને દુ કાળ દેશનાે નાશ કરશે.

યાકૂ બના ણવામાં અા યું કે મસરમાં અનાજ મળે છે . તેથી
૪૨ હવે
તેણે તેના દીકરાઅાેને ક ું, “તમે અેકબી સામે ેતા કે મ ઊભા

૩૧ તે અાવનાર દુ કાળને કારણે દેશમાં પુ કળતા જણાશે ન હ કે મ કે તે દુ કાળ

બહુ કપરાે હશે. ૩૨ ફા નને બે વાર વ ન અા યાં તે અે માટે કે અે વાત
ઈ વરે ન ી ઠરાવી છે અને ઈ વર તે થાેડી જ વારમાં પૂરી કરવાના છે . ૩૩
હવે ફા ને બુ વંત તથા
દેશ પર ઠરાવવાે

ાની અેવા માણસને શાેધી કાઢીને તેને મસર

ેઈઅે. ૩૪ વળી ફા ને અામ કરવું: દેશ પર ઉપરીઅાે

ઠરાવવા અને પુ કળતાનાં સાત વષ દર મયાન પેદાશનાે પાંચમાે ભાગ લઈને
રા યભંડારમાં ભરે. ૩૫ જે સારાં વષ અાવશે, તેઅાેમાં તેઅાે સઘળાે ખાેરાક
અેકઠાે કરે અને ફા નના હાથ નીચે સઘળું અનાજ નગરેનગર ખાેરાકને માટે
અેકઠું કરીને તેને રાખી મૂકે. ૩૬ પછી દુ કાળનાં જે સાત વષ મસર દેશમાં
અાવશે તે માટે તે અ ન દેશને માટે સં હ થશે. અા રીતે દુ કાળથી દેશનાે નાશ
ન હ થાય. ૩૭ અા વાત ફા નને તથા તેના સવ દાસાેને સારી લાગી. ૩૮
ફા ને પાેતાના દાસાેને ક ું, “જેનામાં ઈ વરનાે અા મા હાેય, અેવાે અાના
જેવાે અ ય કાેઈ માણસ અાપણને મળે ખરાે?” ૩૯ તેથી ફા ને યૂસફને ક ું,
“ઈ વરે અા સવ તને બતા યું છે , તે

ેતાં તારા જેવાે બુ માન તથા ાની

બી ે કાેઈ જણાતાે નથી. ૪૦ તું મારા રા યનાે ઉપરી થા. મારા સવ લાેકાે
તારી અા ા માણે ચાલશે. રા યાસન પર હુ ં અેકલાે જ તારા કરતાં માેટાે
હાેઈશ.” ૪૧ ફા ને યૂસફને ક ું, “અાજથી હુ ં તને અાખા મસર દેશના
મુ ય અ ધકારી તરીકે નયુ ત ક ં છંુ .” ૪૨ ફા ને પાેતાની મુ ાવાળી વ ટી
અ ધકારના તક તરીકે યૂસફની અાંગળીઅે પહે રાવી. તેને મલમલનાં વ ાે
અને સાેનાનાે હાર પહે રા યાે. ૪૩ તેને બી

દર

ના રથમાં બેસા

ાે

અને લાેકાે તેની અાગળ “ઘૂંટણ ટેકવાે” અેમ પાેકારાે પાડતા. ફા ને તેને
અાખા મસર દેશનાે ઉપરી નયુ ત કયા. ૪૪ ફા ને યૂસફને ક ું, “હુ ં ફા ન
છંુ અને મસરના અાખા દેશમાં તારાે સંપૂણ અ ધકાર રહે શે.” ૪૫ ફા ને
યૂસફનું નામ “સાફનાથ પાનેઅા” પા ું. અાેનના યાજક પાેટીફારની પુ ી
અાસનાથ સાથે તેનાં લ ન કરા યાં. યૂસફ અાખા મસર દેશમાં સ માન
પા યાે. ૪૬ યૂસફ મસરના રા

ફા નની સમ દેશનાે અ ધપ ત થયાે, યારે

તે ીસ વષનાે હતાે. તેણે અાખા મસર દેશમાં ફરીને મા હતી મેળવી. ૪૭
પુ કળતાનાં સાત વષમાં જમીનમાંથી પુ કળ અનાજ પા ું. ૪૮ મસર દેશમાં
અે સાત વષ દર મયાન ઉપજેલું સઘળું અનાજ તેણે અેકઠું કયુ. તે અનાજ
નગરાેમાં ભરી રા યું. દરેક નગરની અાસપાસ જે ખેતરાે હતાં તેઅાેનું અનાજ
તેણે તે જ નગરમાં ભેગું કયુ. ૪૯ યૂસફે સમુ ની રેતી જેટલાં અનાજનાે સં હ
કયા. અેટલું બધું અનાજ અેક થયું કે તેનાે તેણે હસાબ રાખવાનું પણ
મૂકી દીધું. ૫૦ દુ કાળનાં વષા અા યાં તે અગાઉ યૂસફને બે દીકરા થયા, જે
અાસનાથ, અાેનના યાજક પાેટીફારની દીકરીથી જ યા. ૫૧ યૂસફે પાેતાના
યે દીકરાનું નામ મના શા પા ું, કે મ કે તેણે ક ું, “ઈ વરે મારાં સવ ક
તથા મારા પતાના ઘરનું સવ મને વીસરાવી દીધું છે .” ૫૨ બી
તેણે અે ાઇમ પા

દીકરાનું નામ

ું, કે મ કે તેણે ક ું, “મારા દુ ઃખના દેશમાં ઈ વરે મને

સફળ કયા છે .” ૫૩ મસર દેશમાં ભરપૂરીપણાનાં જે સાત વષ અા યાં
હતાં તે વતી ગયાં. ૫૪ યૂસફના ક ા માણે, દુ કાળનાં સાત વષ શ થયાં.
દુ કાળ સવ દેશાેમાં યાપેલાે હતાે, પણ અાખા મસર દેશમાં અ નના ભંડાર

ઊપ

અાે અને તે તમને જે કહે તે કરાે.” ૫૬ પછી યૂસફે
ે કે મસર દેશમાં

છાે?” ૨ મારા સાંભળવામાં અા યું છે કે , “ મસરમાં અનાજ ઉપલ ધ છે .
યાં

અાે અને યાંથી અાપણે સા અનાજ વેચાતું લાવાે કે અાપણે ખાઈને

મરણથી બચીઅે અને

વતા રહીઅે.” ૩ યૂસફના દસ ભાઈઅાે અનાજ

ખરીદવાને મસરમાં ગયા. ૪ પણ તેઅાેની સાથે યૂસફના ભાઈ બ યામીનને
યાકૂ બે માેક યાે ન હ, કે મ કે તેણે ક ું, “કદાચને તેના પર કં ઈ વ ન અાવી
પડે.” ૫ બી

લાેકાે કે જેઅાે અનાજ વેચાતું લેવા અાવેલા હતા તેઅાેની સાથે

ઇઝરાયલના દીકરા પણ અનાજ માટે અા યા હતા. કે મ કે કનાન દેશમાં પણ
દુ કાળ હતાે. ૬ અહ મસર દેશનાે અ ધપ ત યૂસફ હતાે. દેશના સવ લાેકાેને
અનાજ વેચાતું અાપનાર તે જ હતાે. યૂસફના ભાઈઅાે અા યા અને તેઅાેઅે
જમીન સુધી માથાં નમાવીને તેને સા ાંગ દં ડવત ણામ કયા. ૭ યૂસફે પાેતાના
ભાઈઅાેને

ેયાં. તેઅાેને અાેળ યા, પણ તે

ણે તેઅાેને અાેળખતાે ન

હાેય તેમ તેઅાેની સાથે વ યા. તેણે તેઅાેની સાથે કઠાેરતાથી વાત કરીને
પૂ

ું, “તમે

ાંથી અા યા છાે?” તેઅાેઅે ક ું, “અમે કનાન દેશથી અનાજ

વેચાતું લેવાને અા યા છીઅે. ૮ યૂસફે તેના ભાઈઅાેને અાેળ યા પણ તેઅાેઅે
તેને અાેળ યાે ન હ. ૯ યૂસફને તેઅાે વષે જે વ ન અા યાં હતાં તે યાદ
અા યાં. તેણે તેઅાેને ક ું, “તમે

સૂસ છે . અનાજને બહાને

સૂસી કરવા

અા યા છાે.” ૧૦ તેઅાેઅે તેને ક ું, “ના, મારા મા લક, તારા દાસાે અનાજ
વેચાતું લેવાને અા યા છે . ૧૧ અમે સવ અેક માણસના દીકરાઅાે છીઅે. અમે
મા ણક પુ ષાે છીઅે.
તાે દેશની

સૂસાે નથી.” ૧૨ પણ યૂસફે તેઅાેને ક ું, “ના, તમે

સૂસી માટે અા યા છાે.” ૧૩ તેઅાે બાે યા, “અમે તારા દાસાે

બાર ભાઈઅાે છીઅે, કનાન દેશના અેક માણસના દીકરા છીઅે. જુ અાે, નાનાે
ભાઈ અમારા પતાની પાસે છે અને અેક ભાઈનાે તાે પ ાે નથી.” ૧૪ યૂસફે
તેઅાેને ક ું, “જેમ મ તમને ક ું કે તમે

સૂસ છાે, અે વાત ખરી છે . ૧૫

તેથી તમારી તપાસ કરવામાં અાવશે. ફા નના

વના સમ કે તમારાે નાનાે

ભાઈ અહ અા યા વના તમને અહ થી જવા દેવામાં અાવશે ન હ. ૧૬ તમે
તમારામાંથી અેકને માેકલાે. તે તમારા ભાઈને લઈને અહ અાવે. તમને કે દમાં
રાખવામાં અાવશે. તમારી વાતની ખાતરી કરાશે કે તમે સાચું બાેલાે છાે કે
ન હ. હુ ં તાે ફા નના સમ ખાઈને કહુ ં છંુ કે તમે સૂસ જ છાે.” ૧૭ તેણે
તેઅાેને ણ દવસ સુધી કે દમાં પૂરી રા યા. ૧૮ ીજે દવસે યૂસફે તેઅાેને
વતા રહાે. કે મ કે હુ ં ઈ વરથી ડ ં છંુ . ૧૯ ે
તમે મા ણક અને સાચા પુ ષાે હાે, તાે તમારામાંનાે અેક ભાઈ કે દખાનામાં
ક ું, “તમે અેક કામ કરાે અને
રહે અને બાકીના

અાે અને દુ કાળને લીધે તમારા ઘર માટે અનાજ લઈ

અાે. ૨૦ તમારા નાના ભાઈને મારી પાસે લાવાે. જેથી તમારી વાત સાચી
ઠરશે અને તમે મરણને પા થશાે ન હ.” તેથી તેઅાેઅે અેમ જ કયુ. ૨૧
તેઅાેઅે અેકબી ને ક ું, “ ન ે અાપણે અાપણા ભાઈ સંબંધી અપરાધી
છીઅે, કે મ કે જયારે તેણે કાલાવાલા કયા યારે અાપણે તેની પીડા
તેનું સાંભ ું ન હ. તેથી અા સંકટ અાપણા પર અાવી પ

ેઈ, પણ

ું છે .” ૨૨ બેને

તેઅાેને ઉ ર અા યાે, “શું મ તમને ક ું ન હતું, 'અા છાેકરા સંબંધી તમે પાપ
ન કરાે?' પણ તમે મા યું ન હ. હવે તેના લાેહીનાે બદલાે લેવામાં અાવે છે .”
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૨૩ તેઅાે

ણતા ન હતા કે યૂસફ તેમની વાત સમજે છે , કે મ કે તેઅાેની

માણસે પૂછપરછ કરીને ક ું, 'શું તમારાે પતા હજુ હયાત છે ? શું તમારાે

અને યૂસફની વ ચે દુ ભા ષયા મારફતે વાતચીત થતી હતી. ૨૪ યૂસફ તેના

બી ે કાેઈ ભાઈ છે ?' અમે તેના

ભાઈઅાેની પાસેથી દૂ ર જઈને રડી પ

નાે માણે તેને ઉ ર અા યાે. અમને શું

ાે. તેણે તેઅાેની પાસે પાછા અાવીને

ખબર કે તે અેમ કહે શે, 'તમારા ભાઈને અહ લાવાે?'” ૮ યહૂ દાઅે તેના પતા

વાત કરી. તેઅાેમાંથી શમયાેનને લઈને તેઅાેના દેખતાં તેને બાં યાે. ૨૫ પછી

ઇઝરાયલને ક ું, “અમારી સાથે બ યામીનને માેકલ કે , અમે રવાના થઈઅે

યૂસફે તેના ચાકરાેને અા ા અાપી કે તેઅાેની ગૂણાેમાં અનાજ ભરાે, દરેક

અને મસરમાંથી અનાજ લાવીઅે કે જેથી અાપણે

માણસે ચૂકવેલાં નાણાં તેમની ગૂણમાં પાછાં મૂકાે તથા તેઅાેની મુસાફરીને

જઈઅે ન હ. ૯ હુ ં તેની ખાતરી અાપું છંુ કે તું તેને મારી પાસેથી માગજે.

માટે ખાધસામ ી અાપાે. ચાકરાેઅે યૂસફની સૂચના માણે કયુ. ૨૬ તેઅાે

વતા રહીઅે અને મરી

ે હુ ં તેને તારી પાસે ન લાવું અને તેને તારી અાગળ રજૂ ન ક ં , તાે તેનાે

તેમનાં ગધેડાં પર અનાજ લાદીને યાંથી ઘરે જવા રવાના થયા. ૨૭ ર તામાં

દાેષ સદા મારા પર રહે શે. ૧૦ કે મ કે

રાતવાસાે કયા યારે અેક ભાઈઅે પાેતાનાં ગધેડાંને દાણા ખવડાવવાને તેની

ચાે સ અમે અ યાર સુધીમાં બી વાર જઈને પાછા અા યા હાેત.” ૧૧

ગૂણ છાેડી, યારે તેણે તેમાં પાેતાનાં નાણાં

ઇઝરાયલે તેઅાેને ક ું, “હવે

ેયાં. તે તેની ગૂણમાં મૂકેલા હતાં.

૨૮ તેણે તેના ભાઈઅાેને ક ું, “મારાં નાણાં મને પાછાં મ

ાં છે . તે મારી

ે અાપણે વલંબ કયા ન હાેત, તાે

ે અેમ જ હાેય, તાે અા દેશની કે ટલીક ઉ મ

ચીજ વ તુઅાે તે માણસને ભેટ તરીકે અાપવા માટે તમારી સાથે લઈ

અાે:

ગૂણમાં હતાં.” તેઅાેનાં મન ગભરાયા અને તેઅાે ભયભીત થયા. તેઅાેઅે

ખાસ કરીને દેશની પેદાશાે ખજૂ ર, મધ, મસાલા, બાેળ, પ તા તથા બદામ

ક ું, “ઈ વરે અાપણને અા શું કયુ છે ?” ૨૯ તેઅાે કનાન દેશમાં તેઅાેના

લઈ

અાે. ૧૨ તમારી માેટી ગૂણાેમાં મૂકીને પાછંુ અપાયેલું ના ં પણ લઈ
અાે. કદાચ અે ભૂલથી અાવી ગયું હશે. ૧૩ તમારા ભાઈ બ યામીનને પણ

પતા યાકૂ બ પાસે અા યા. તેઅાેની સાથે જે બ યું હતું તે બધી બાબતની વાત
પતા સમ

કરતાં તેઅાેઅે ક ું, ૩૦ “જે માણસ તે દેશનાે મા લક છે તે

અમારી સાથે કઠાેરતાથી વ યા અને અમને દેશના
તેને ક ું, 'અમે ામા ણક માણસાે છીઅે. અમે

સૂસ ગ યા. ૩૧ અમે
સૂસ નથી. ૩૨ અમે બાર

સાથે લઈ

અાે. તૈયાર થાઅાે અને મસરમાં તે માણસ પાસે ફરીથી

અાે.

૧૪ સવસમથ ઈ વર તમને તે માણસ ારા કૃ પા દશાવે કે જેથી તે તમારી સાથે

તમારા બી

ભાઈને તથા બ યામીનને મુ ત કરે.

ે મારે મારા દીકરાથી

ભાઈઅાે, અમારા પતાના દીકરા છીઅે. અેકનાે તાે પ ાે નથી અને નાનાે

વં ચત થવાનું થાય તાે તે સહન કરવું જ પડશે. ૧૫ તેઅાેઅે ભેટ લીધી,

અમારા પતાની પાસે હમણાં કનાન દેશમાં છે .' ૩૩ તે માણસે અેટલે દેશના

બમણાં નાણાં લીધાં અને બ યામીનને સાથે લઈને તેઅાે મસરમાં ગયા;

મા લકે અમને ક ું, 'તમે ામા ણક માણસાે છાે અેની ખાતરી માટે તમારા

અને યૂસફની સમ અાવીને ઊભા ર ા. ૧૬ જયારે યૂસફે તેઅાેની સાથે

અેક ભાઈને મારી પાસે રહે વા દાે. તમે તમારા ભૂખે મરતા કુ ટું બને માટે અનાજ

બ યામીનને

લઈને

ઘરમાં લઈ અાવ, પશુને કાપીને તેને રાંધીને તે માણસાેને માટે તૈયાર કર; કે

અાે. ૩૪ તમે તમારા નાના ભાઈને મારી પાસે લઈ અાવાે. તેથી હુ ં

ણીશ કે તમે

ેયાે, યારે તેણે તેના ઘરના કારભારીને ક ું, “અા માણસાેને

સૂસ નથી, પણ ામા ણક માણસાે છાે. પછી હુ ં તમારા

જેથી તેઅાે બપાેરે મારી સાથે જમે.” ૧૭ જે માણે યૂસફે ક ું હતું તે માણે

ભાઈને મુ ત કરીને તમને પાછાે અાપીશ અને તમને અા દેશમાં વેપાર કરવા

કારભારીઅે કયુ. તે તેઅાેને યૂસફના ઘરે લઈ અા યાે. ૧૮ તેઅાેને યૂસફના

દઈશ અેટલે શમયાેનને યાં રહે વા દેવાે પ ાે છે .'” ૩૫ તેઅાે પાેતાની ગૂણાે

ઘરમાં લાવવામાં અા યા તેથી તેઅાેને બીક લાગી. તેઅાે બાે યા, “અાપણે
થમ વાર અા યા યારે અાપણા થેલાઅાે સાથે જે ના ં પાછંુ અાપવામાં

ખાલી કરતા હતા યારે, દરેક માણસના નાણાંની થેલી તેની ગૂણમાં હતી.
જયારે તેઅાેઅે તથા તેઅાેના પતાઅે તેઅાેનાં નાણાંની થેલીઅાે

ેઈ યારે

અા યું હતું, તેને કારણે તે અાપણી વ

તક શાેધતાે હાેય અેવું શ

છે . તે

તેઅાે ખૂબ ગભરાયા. ૩૬ તેઅાેના પતા યાકૂ બે તેઅાેને ક ું, “અાે મારા

કદાચ અાપણી અટકાયત કરે, અાપણને ગુલામ બનાવે અને અાપણા ગધેડાં

દીકરાઅાે, તમે મને પુ હીન કયા છે . યૂસફ ર ાે નથી, શમયાેન મસરમાં છે

પણ જ ત કરી લે ખરાે.” ૧૯ તેઅાે યૂસફના ઘરના કારભારી પાસે ગયા,

અને તમે બ યામીનને લઈ જવા બધું જ મારી વ

ઘરના દરવા

થાય છે .” ૩૭ બેને

અાગળ તેઅાેઅે વાતચીત કરતાં તેને ક ું, ૨૦ “અાે અમારા

તેના પતાને ક ું, “ ે હુ ં બ યામીનને તારી પાસે પાછાે ન લાવું તાે તું મારા બે

મા લક, અમે થમવાર અનાજ ખરીદવાને અા યા હતા. ૨૧ યારે અેવું બ યું

દીકરાને મારી નાખજે. તેને મારા હાથમાં સાપ અને હુ ં તેને તારી પાસે પાછાે

હતું કે , અમે જયારે અમારા ઉતારાના થાને પહા યા અને અમે અમારા

લાવીશ.” ૩૮ યાકૂ બે ક ું, “મારાે દીકરાે તમારી સાથે ન હ અાવે. કે મ કે તેનાે

થેલાઅાે છાે

ભાઈ મરી ગયાે છે અને તે અેકલાે ર ાે છે . જે માગ તમે

અાે છાે યાં

ે

અમારા

ા, યારે અમારામાંના દરેકની ગૂણાેમાં અમે ચૂકવેલાં નાણાં

ેવામાં અા યાં. અમે તે નાણાં પાછાં લા યા છીઅે. ૨૨ તે ઉપરાંત

તેના પર વ ન અાવી પડે, તાે તમારાથી મારી અા વૃ ાવ થામાં મા ં મરણ

વધારાનાં નાણાં પણ અમે અનાજ ખરીદવા લા યા છીઅે. અમારા થેલાઅાેમાં

થાય, તમે અેવું કરવા ઇ છાે છાે.” (Sheol h7585)

નાણાં કાેણે મૂકેલાં હતાં અે અમે

શમાં ભયંકર દુ કાળ તાે યાપેલાે જ હતાે. તેઅાે મસરમાંથી જે
૪૩ દેઅનાજ
લા યા હતા, તે પૂ ં થવા અા યું હતું યારે તેઅાેના પતાઅે

શાં ત થાઅાે, ગભરાશાે ન હ. તમારા તથા તમારા પતાના ઈ વરે જ અે

૨

તેઅાેને ક ું, “તમે ફરીથી જઈને અાપણે માટે અ ન વેચાતું લઈ અાવાે.” ૩
યહૂ દાઅે તેને ક ું, “તે માણસે અમને ગંભીરતાથી ચેતવણી અાપેલી છે , ' ે
તમારાે ભાઈ તમારી સાથે ન હ અાવે, તાે તમે મારી અાગળ અાવી શકશાે
ન હ.' ૪

ે તું અમારા ભાઈને અમારી સાથે માેકલે તાે જ અમે જઈને અાપણે

માટે અનાજ લાવી શકીઅે અેવું છે . ૫ પણ

ે તું તેને ન હ માેકલે તાે અમે

જઈશું ન હ. કે મ કે તે માણસે અમને ક ું છે , 'તમારાે ભાઈ તમારી સાથે
ન હ અાવે, તાે તમે મારી અાગળ અાવી શકશાે ન હ.'” ૬ ઇઝરાયલે ક ું,
“અમારાે બી ે ભાઈ છે , અેમ તે માણસને કહીને તમે મારી સાથે અાવું વતન
કે મ કયુ?” ૭ તેઅાેઅે ક ું, “અાપણા વષે તથા અાપણા કુ ટું બ વષે તે

ના ં તમારા થેલાઅાેમાં મૂ

ણતા નથી.” ૨૩ કારભારીઅે ક ું, “તમને

ું હશે. મને તમારા નાણાં મ

ા હતા.” યાર

પછી કારભારી શમયાેનને તેઅાેની પાસે લા યાે. ૨૪ પછી કારભારી બધા
ભાઈઅાેને યૂસફના ઘરમાં લઈ ગયાે. તેણે તેઅાેને પાણી અા યું અને તેઅાેઅે
પગ ધાેયા. તેણે તેઅાેનાં ગધેડાંને ચારાે અા યાે. ૨૫ તેઅાેઅે

યું કે અમારે

યૂસફના ઘરે જમવાનું છે , માટે યૂસફ ઘરે અાવે તે પહે લા તેઅાેઅે ભેટાે તૈયાર
કરી. ૨૬ જયારે યૂસફ ઘરમાં અા યાે, યારે તેઅાેના હાથમાં જે ભેટાે હતી તે
તેની પાસે ઘરમાં લઈ અાવીને જમીન સુધી નમીને ણામ કયા. ૨૭ યૂસફે
તેઅાેની ખબરઅંતર પૂછીને ક ું, “જે વૃ

પતા વષે તમે મને ક ું હતું તે શું

ેમકુ શળ છે ? તે શું હ

હયાત છે ?” ૨૮ તેઅાેઅે ક ું, “તારાે દાસ અમારાે

પતા ેમકુ શળ છે . તે હ

હયાત છે .” ફરીથી તેઅાેઅે નમીને યૂસફને ણામ
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કયા. ૨૯ યૂસફે તેના ભાઈ બ યામીનને અેટલે તેની માતાના દીકરાને

ેયાે

પાસે પાછા

અાે.” ૧૮ પછી યહૂ દાઅે તેની પાસે અાવીને ક ું, “અાે મારા

અને બાે યાે, “શું અા તમારાે સાૈથી નાનાે ભાઈ છે કે જેના વષે તમે મને ક ું

મા લક, કૃ પા કરીને તારા અા દાસને તારા કાનમાં અેક વાત કહે વા દે

હતું?” તેણે પૂ

ફા ન સમાન છે તાે પણ તારા અા સેવક પર ાે ધત ન થઈશ. ૧૯ જયારે

ું, “મારા દીકરા, તું કે મ છે ? ઈ વરની કૃ પા તારા પર થાઅાે.”

ે કે તું

૩૦ યૂસફ ઉતાવળથી અાેરડાની બહાર ચા યાે ગયાે, કારણ કે તેના ભાઈને

મારા ઘણીઅે અમાેને પૂ

લીધે તેનું દય ભરાઈ અા યું. યાં જઈને તે ર

ધાેયાે અને બહાર અા યાે. તેની લાગણીઅાે દબાવી રાખીને બાે યાે, “ચાલાે,

અમે અમારા ઘણીને ક ું હતું કે , 'અમારે વૃ પતા છે અને પતાને માેટી
ઉંમરે મળેલ પુ અેટલે અમારાે નાનાે ભાઈ છે . તેનાે ભાઈ મૃ યુ પા યાે છે

અાપણે જમીઅે.” ૩૨ દાસાેઅે યૂસફને માટે, તેના ભાઈઅાેને માટે તથા જે

અને તેની માતાને તે અેકલાે જ પુ બાકી ર ાે છે તેથી તેના પતા તેના પર

મસરીઅાે તેની સાથે જમવાના હતા તેઅાેને માટે અલગ અલગ ટેબલ પર

ખૂબ ેમ કરે છે .' ૨૧ પછી ત તારા ચાકરાેને ક ું, 'તેને અહ મારી પાસે લાવાે

ભાેજન પીર યું. કે મ કે મસરીઅાે હ ૂઅાે સાથે જમતા ન હતા, મસરીઅાે

કે હુ ં તેને

હ ૂઅાેની સાથે અેક પંગતમાં જમતા ન હતા. ૩૩ યૂસફે ભાઈઅાેને તેઅાેની
ઉંમર માણે થમજ નતથી માંડીને માેટાથી નાના સુધી દરેકને માનુસાર

પતાથી અલગ થઈ શકે તેમ નથી. કે મ કે

તાે તેના પતાનું મૃ યુ થવાનાે સંભવ છે .' ૨૩ અને ત અમને ક ું, ' યાં સુધી

બેસા

તમારાે નાનાે ભાઈ તમારી સાથે ન હ અાવે યાં સુધી હુ ં તમારી સાથે બ

ાે. ૩૧ તેણે પાેતાનાે ચહે રાે

ા હતા. તેથી તેઅાે અંદરાેઅંદર વ મત થયા. ૩૪ યૂસફના ટેબલ

ું હતું કે , “શું તમારે પતા અથવા ભાઈ છે ?' ૨૦

ેઈ શકું .' ૨૨ અને અમે અમારા ઘણીને ક ું, 'તે છાેકરાે તેના
ે તે પાેતાના પતાને છાેડીને અાવે

પરના ખાેરાકમાંથી ભાઈઅાેને પીરસવામાં અા યું. બ યામીનને બધાના કરતાં

વાત ન હ ક ં .' ૨૪ પછી જયારે અમે અમારા પતાની પાસે ગયા, યારે અમે

પાંચગ ં વધારે પીરસાયું. તેઅાે સંતાેષથી જ યા અને યૂસફની સાથે અાનંદ

તેને અમારા ઘણીઅે કહે લા શ દાે સંભળા યા. ૨૫ પછી અમારા પતાઅે

કયા. પછી પુ કળ માણમાં ા ારસ પણ અાપવામાં અા યાે.

ક ું, 'ફરીથી

ા ઘરના કારભારીને અા ા અાપી કે , “અા માણસાેની
૪૪ યૂગૂસણફેાેમતેાં નઅનાજ
ભરી દાે. તેઅાે ઊંચકી શકે તેટલું અનાજ ભરાે અને

'અમારાથી ન હ જવાય.

દરેકની ગૂણાેમાં અનાજની ઉપર તેઅાેઅે ચૂકવેલા નાણાં પાછા મૂકીને ગૂણાે
બંધ કરાે. ૨ મારાે યાલાે જે ચાંદીનાે છે તે તથા અનાજના નાણાં સાૈથી
નાના ભાઈની ગૂણમાં ઉપર મૂકાે.” યૂસફે કારભારીને જેવું ક ું હતું તેમ તેણે
કયુ. ૩ સવાર થતાં જ તે માણસાે તેમનાં ગધેડાં સાથે રવાના થયા. ૪ તેઅાે
શહે રની બહાર પહા યા અેટલામાં તાે યૂસફે પાેતાના કારભારીને ક ું, “ઊઠ,
તે માણસાેનાે પીછાે કર. જયારે તું તેઅાેની પાસે પહાચે યારે તેઅાેને કહે જ,ે
'તમે ભલાઈનાે બદલાે દુ તાથી શા માટે વા ાે છે ? ૫ મારા મા લકનાે પાણી
પીવાનાે ચાંદીનાે યાલાે તમે કે મ ચાેરી લીધાે છે ? અે યાલાનાે ઉપયાેગ તાે
તે શુકન

ેવા માટે પણ કરે છે . અા તમે જે કયુ છે તે તાે દુ કૃ ય છે .'” ૬

કારભારીઅે તેમની પાસે પહાચીને તેઅાેને અા શ દાે ક ા. ૭ તેઅાેઅે તેને
ક ું, “શા માટે મારાે મા લક અા શ દાે અમને કહે છે ? અાવું કં ઈ પણ તારા
સેવકાે કદા પ ન કરાે! ૮ અગાઉ અમારી ગૂણાેમાંથી અમને પાછાં મળેલા
નાણાં જયારે અમે કનાનથી પાછા અા યા યારે અમે તે પરત લા યા હતા. તાે
પછી અમે તારા મા લકના ઘરમાંથી સાેના અથવા ચાંદીની ચાેરી શા માટે
કરીઅે? ૯ હવે તપાસી લે. અમારામાંથી જેની ગૂણાેમાંથી યાલાે મળે તે
માયા

ય. બાકીના અમે પણ મારા મા લકના ગુલામ થઈ જઈશું.” ૧૦

કારભારીઅે ક ું, “હવે તમારા ક ા માણે થશે. જેની પાસેથી તે યાલાે
મળશે તે ગુલામ થશે અને બી

બધા નદાષ ઠરશાે.” ૧૧ પછી દરેકે પાેતાની

ગૂણાે ઝડપથી ઉતારીને જમીન પર મૂકી અને તેને ખાેલી. ૧૨ કારભારીઅે
શાેધ કરી. તેણે માેટાથી માંડીને નાના સુધીના સવની ગૂણાે તપાસી. યારે
યાલાે બ યામીનની ગૂણમાંથી પકડાયાે. ૧૩ તેઅાેઅે પાેતાનાં વ
અને ર

ાે ફા ાં

ા. તેઅાે ગૂણાે પાછી ગધેડાં પર મૂકીને પાછા શહે રમાં અા યા. ૧૪

યહૂ દા તથા તેના ભાઈઅાે યૂસફના ઘરે અા યા. તે હજુ પણ યાં જ હતાે.
તેઅાેઅે તેની અાગળ જમીન સુધી પડીને નમન કયુ. ૧૫ યૂસફે તેઅાેને ક ું,
“તમે અા શું કયુ છે ? શું તમે ણતા નથી કે હુ ં શુકન ેઉં છંુ ?” ૧૬ યહૂ દા
બાે યાે, “અમે અમારા મા લકને શું કહીઅે? શું મા બતાવીઅે? અમે અમારી
તને કે વી રીતે યાયી ઠરાવીઅે? ઈ વરે અમારાે અ યાય યાનમાં લીધાે છે .
હવે અમે તથા જેની ગૂણમાંથી યાલાે મ

ાે તે તમારા ગુલામાે છીઅે.” ૧૭

યૂસફે ક ું, “અેવું ન હ. બધા ન હ પણ મા જેની પાસેથી યાલાે મ ાે છે તે
જ મારા ગુલામ તરીકે અહ રહે . બાકીના તમે બધા શાં તથી તમારા પતાની

ઊપ

અાે; અને કે ટલુંક અનાજ ખરીદી લાવાે.' ૨૬ પણ અમે ક ું,
ે અમારાે નાનાે ભાઈ અમારી સાથે અાવે, તાે જ

અમે જઈઅે, કે મ કે અમારા નાના ભાઈને અમારી સાથે લઈ ગયા વગર અમે
તે માણસની મુલાકાત કરી શકીશું ન હ.' ૨૭ અેટલે અમારા પતાઅે અમને
ક ું, 'તમે

ણાે છાે કે મારી પ નીઅે બે દીકરાઅાેને જ મ અા યાે હતાે. ૨૮

તેઅાેમાંનાે અેક મારાથી દૂ ર થઈ ગયાે છે અને મ ક ું, “ચાે સ તેના ટુ કડાં
થઈ ગયા છે . મ તેને અ યાર સુધી

ેયાે નથી.” ૨૯ પછી પતાઅે ક ું કે તમે

અાને પણ મારી પાસેથી લઈ જશાે અને અેને કાેઈ નુકસાન થશે, તાે અા ઉંમરે
મારે મરવાનું થશે.' (Sheol h7585) ૩૦ તેથી હવે, જયારે હુ ં મારા પતાની
પાસે પાછાે જઈશ યારે જે દીકરામાં તેનાે
૩૧ અને તેના

વ છે , તે અમારી સાથે ન હાેય,

ણવામાં અાવે કે તેનાે દીકરાે અમારી સાથે પાછાે અા યાે

નથી તાે તે અા વાતથી મૃ યુ પામશે અને અમારે અમારા પતાને દુ ઃખ સ હત
દફનાવવાનાં થશે. (Sheol h7585) ૩૨ કે મ કે હુ ં યહૂ દા મારા પતાની પાસે
બ યામીનનાે

મીન થયાે હતાે અને મ ક ું હતું, ' ે હુ ં તેને તારી પાસે પાછાે

ન લાવું, તાે હુ ં સવકાળ તારાે અપરાધી થઈશ.' ૩૩ હવે કૃ પા કરીને અા દીકરા
બ યામીનના બદલે તારા સેવકને અેટલે મને મારા ઘણીના ગુલામ તરીકે રાખ
અને બ યામીનને તેના ભાઈઅાેની સાથે પાછાે ઘરે જવા દે. ૩૪ કે મ કે ે તે
મારી સાથે ન હાેય, તાે હુ ં મારા પતાની પાસે કે વી રીતે ઉં? મારા પતા પર
જે અાપ

અાવે તે મારાથી

ેઈ શકાશે ન હ.”

યૂસફ તેની અાસપાસ ઊભા રહે લા સવ દાસાેની ઉપ થ તમાં
૪૫ પછી
તેની સંવેદના સમાવી રાખી શ ાે ન હ. તેણે માેટેથી હુ કમ કયા,
“દરેક ય ત મારી પાસેથી દૂ ર

ય.” તેઅાે ગયા યારે યૂસફે તેના ભાઈઅાે

અાગળ પાેતાની અાેળખ અાપી. તે વખતે કાેઈપણ ચાકર યાં હતાે ન હ. ૨
પછી યૂસફ માેટેથી ર

ાે. તેનું દન મસરીઅાેઅે તથા ફા નના મહે લમાંના

સાૈઅે સાંભ ું. ૩ યૂસફે પાેતાના ભાઈઅાેને ક ું, “હુ ં યૂસફ છંુ . શું અાપણા
પતા હજુ હયાત છે ?” તેના ભાઈઅાે તેને ઉ ર અાપી શ

ા ન હ. તેઅાે

યૂસફને અાેળખીને સખત ગભરાઈ ગયા હતા. ૪ પછી યૂસફે ભાઈઅાેને ક ું,
“કૃ પા કરી મારી પાસે અાવાે.” તેઅાે પાસે અા યા અને તેણે ક ું, “હુ ં તમારાે
ભાઈ યૂસફ છંુ , જેને તમે મસરમાં વેચી દીધાે હતાે. ૫ પરં તુ તમે મને અહ
વેચી દીધાે હાેવાને કારણે હવે કશાે અપરાધ કે ઉચાટ અનુભવશાે ન હ, કે મ કે
અે ઈ વરની યાેજના હતી.

વનાે બચાવવા માટે તેમણે મને તમારી અગાઉ

અહ માેક યાે છે . ૬ કે મ કે બે વષથી દેશમાં દુ કાળ છે અને હ

બી

પાંચ

વષ સુધી વાવણી તથા કાપણી થશે ન હ. ૭ પૃ વીમાં તમારાં સંતાનાે

વંત

36

રાખવાને તથા તમારા

વનાે બચાવવાને ઈ વરે તમારી અાગળ મને માેક યાે

મસરમાં જતા બીશ ન હ, કે મ કે યાં હુ ં તારાથી વશાળ

ઉ પ ન કરીશ.

છે . ૮ તેથી હવે તમે ન હ, પણ ઈ વર મને અહ લા યા હતા. તેમણે જ

૪ હુ ં તારી સાથે મસરમાં અાવીશ અને હુ ં યાંથી ન ે તારા વંશ

મને ફા નનાે સલાહકાર, તેના સમ રા યનાે ભુ તથા અાખા મસરનાે

લાવીશ. મસરમાં તારા મૃ યુસમયે યૂસફ તારી પાસે હશે.” ૫ યાકૂ બ બેર

અ ધપ ત બના યાે છે . ૯ તમે જેમ બને તેમ જ દી અાપણા પતા પાસે પાછા

શેબાથી રવાના થયાે. તેને લઈ જવાને જે ગાડાં ફા ને માેક યાં હતાં તેમાં

અાે અને તેને કહાે, 'તારાે દીકરાે યૂસફ અા માણે કહે છે , ઈ વરે મને

ઇઝરાયલના પુ ાેઅે પાેતાના પતા યાકૂ બને, પાેતાના બાળકાેને તથા પાેતાની

સમ

મસરનાે અ ધપ ત બના યાે છે . તું મારી પાસે અાવ અને વલંબ કરીશ

પ નીઅાેને બેસા ાં. ૬ તેમનાં

નવરાે તથા જે સંપ

ેને પાછા

તેઅાેઅે કનાન દેશમાં

ન હ. ૧૦ ગાેશેન દેશમાં તારાે મુકામ થશે. તું, તારાં સંતાનાે, તારા સંતાનાેનાં

મેળવી હતી તે લઈને યાકૂ બ તથા તેની સાથે તેના વંશ ે મસરમાં અા યા.

સંતાનાે, તારા

નવરાે તથા તા ં સવ વ અહ મારી ન ક રહે શાે. ૧૧ તું,

૭ તેના દીકરા તથા તેની સાથે તેના દીકરાના દીકરા, તેની દીકરીઅાે તથા

તા ં કુ ટું બ તથા જેઅાે પણ તારી સાથે છે તેઅાે સવ ગરીબાઈમાં ન અાવી

તેના દીકરાઅાેની દીકરીઅાેને તથા તેના સવ સંતાનને તે તેની સાથે મસરમાં

પડે તે માટે હુ ં સવનું પાલનપાેષણ કરીશ, હજુ દુ કાળનાં બી

પાંચ વષ

લા યાે. ૮ જે ઇઝરાયલપુ ાે મસરમાં અા યા તેઅાેનાં નામ અા છે : યાકૂ બ

બાકી છે .' ૧૨ ભાઈઅાે, જુ અાે, તમારી અાંખાે તથા મારા ભાઈ બ યામીનની

તથા તેના દીકરા: યાકૂ બનાે યે દીકરાે બેન; ૯ બેનના દીકરા: હનાેખ,

અાંખાે

પા લૂ, હે સરાેન તથા કામ ; ૧૦ શમયાેન તથા તેના દીકરા: યમુઅેલ, યામીન,

ેઈ રહી છે કે મા ં મુખ તમારી સાથે બાેલી ર ું છે . ૧૩ મસરમાં

મારાે સવ મ હમા તથા જે સવ તમે

ેયું તે મારા પતાને જણાવાે. જ દી

અાેહાદ, યાખીન, સાેહાર તથા કનાની પ નીનાે દીકરાે શાઉલ; ૧૧ લેવી તથા

જઈને મારા પતાને અહ લઈ અાવાે.” ૧૪ પછી યૂસફ તેના નાના ભાઈ

તેના દીકરા: ગેશાન, કહાથ તથા મરારી; ૧૨ યહૂ દા તથા તેના દીકરા: અેર,

બ યામીનને ભેટીને ર

ાે. ૧૫ તેણે

અાેનાન, શેલા, પેરેસ તથા ઝે રા, (પણ અેર તથા અાેનાન કનાન દેશમાં મરણ

સવ ભાઈઅાેને ચુંબન કયુ અને તેઅાેને ભેટીને ગળગળાે થયાે. તે પછી તેના

પા યા. પેરેસના દીકરા હે સરાેન તથા હામૂલ હતા); ૧૩ ઇ સાખાર તથા તેના

ભાઈઅાેઅે દય ખાેલીને તેની સાથે વાતચીત કરી. ૧૬ ફા નના કુ ટું બમાં અા

દીકરા: તાેલા, પુવાહ, યાેબ તથા શ ાેન; ૧૪ ઝબુલાેન તથા તેના દીકરા:

સમાચાર જણાવાયા કે , “યૂસફના ભાઈઅાે અા યા છે .” યારે ફા નને તથા

સેરેદ, અેલાેન તથા યાહલેલ. ૧૫ અા લેઅાથી પા ાનારામમાં જ મેલા દીકરા

તેના દાસાેને તે વાત સારી લાગી. ૧૭ ફા ને યૂસફને ક ું, “તું તારા ભાઈઅાેને

તથા તેની દીકરી દીના. તેઅાે સવ મળીને તે ીસ જણ હતાં. ૧૬ ગાદ તથા તેના

કહે , 'તમે અામ કરાે, તમારાં પશુઅાે પર અનાજ લાદીને કનાન દેશમાં

અાે.

દીકરા: સફયાેન, હા ગી, શૂની, અે બાેન, અેરી, અરાેદી તથા અારઅેલી; ૧૭

૧૮ પછી તમારા પતાને તથા તમારા સમ કુ ટુ ં બને અહ મસરમાં મારી પાસે

અાશેર તથા તેના દીકરા: ય ના, ય યા, ય વી, બ રયા તથા તેઅાેની બહે ન

લઈ અાવાે. હુ ં તેઅાેને મસર દેશનાે ઉ મ દેશ રહે વા માટે અાપીશ અને

સેરા; અને બ રયાના દીકરા: હે બેર તથા મા કીઅેલ. ૧૮ લાબાને તેની દીકરી

દેશની ઉ મ પેદાશાે તેઅાે ખાશે.' ૧૯ હવે હુ ં તને તારા ભાઈઅાેને અા માણે

લેઅાને જે દાસી ઝ પા અાપી હતી તેનાં સંતાનાે અે છે . તેઅાે તેને યાકૂ બ

કહે વાની અા ા અાપું છંુ , 'અા માણે કરાે. તમારાં બાળકાેને માટે તથા
તમારી પ નીઅાેને માટે મસર દેશમાંથી ગાડાં લઈ અાે અને તેમાં બેસાડીને

દીકરા: યૂસફ તથા બ યામીન; ૨૦ યૂસફના મસર દેશમાં જ મેલા દીકરાઅાે

તમારા પતા સ હત બધાને અહ લઈ અાવાે. ૨૦ તમારી માલ મલકતની

મના શા તથા અે ાઇમ. તેઅાેને અાેનના યાજક પાેટીફારની દીકરી અાસનાથે

ચતા ન કરાે, કે મ કે અાખા મસર દેશમાં જે ઉ મ છે તે તમા ં છે .'” ૨૧

જ મ અા યાે હતાે; ૨૧ બ યામીનના દીકરા: બેલા, બેખેર, અા બેલ, ગેરા,

ઇઝરાયલના પુ ાેઅે તે મા ય રા યું. યૂસફે ફા નની અા ા માણે તેઅાેને

નામાન, અેહી, રાેશ, મુ પીમ, હુ પીમ તથા અાદ. ૨૨ તેઅાે રાહે લના દીકરા,

ગાડાં અા યાં અને તેઅાેની મુસાફરીને માટે સવ યવ થા પણ કરી અાપી. ૨૨

જે યાકૂ બ ારા થયા. તેઅાે સવ મળીને ચાૈદ જણ હતા; ૨૩ દાન તથા તેનાે

તેઅાેમાંના દરેકને યૂસફે અેક

દીકરાે હુ શીમ; ૨૪ નફતાલી તથા તેના દીકરા: યાહસેલ, ગૂની, યેસેર તથા

ાે અને બ યામીન પણ તેને ભેટીને ર

ેડી વ

ણસાે ચાંદીના સ ા અને પાંચ

ેડ વ

ાે અા યાં, પણ બ યામીનને તેણે

ારા થયાં, તેઅાે સવ મળીને સાેળ જણ હતાં; ૧૯ યાકૂ બની પ ની રાહે લના

ાે અા યાં. ૨૩ તેણે તેના પતાને

શ લેમ. ૨૫ લાબાને તેની દીકરી રાહે લને જે દાસી બ હા અાપી તેના દીકરા

માટે અા માણે ભેટસાેગાદાે માેકલી: મસર દેશની ઉ મ વ તુઅાેથી લાદેલા

અે છે જેઅાે યાકૂ બ ારા તેને થયા. તે સવ મળીને સાત જણ હતા. ૨૬

દસ ગધેડાં; અને મુસાફરીને માટે તેના પતાને સા અનાજ, રાેટલી તથા

યાકૂ બના દીકરાઅાેની પ નીઅાે સવાય કનાનમાં જ મેલાં જે સવ માણસ

અ ય ખાેરાકથી લાદેલી દસ ગધેડીઅાે. ૨૪ અા રીતે તેણે તેના ભાઈઅાેને

યાકૂ બ સાથે મસરમાં અા યાં તેઅાે છાસઠ જણ હતાં. ૨૭ યૂસફના દીકરા જે

વદાય કયા અને તેઅાેના જતા અગાઉ તેણે તેઅાેને ક ું, “જુ અાે, માગમાં

મસર દેશમાં તેને જ યા હતા, તે બે હતા. યાકૂ બના ઘરનાં સવ માણસાે જે

મુસાફરી દર મયાન લડી પડતાં ન હ.” ૨૫ તેઅાે મસરમાંથી નીકળીને કનાન

મસરમાં અા યાં તેઅાે સ ેર હતાં. ૨૮ યાકૂ બે તેની અાગળ યહૂ દાને યૂસફની

દેશમાં તેના પતા યાકૂ બની પાસે અા યા. ૨૬ તેઅાેઅે તેને ક ું, “યૂસફ હ

પાસે માેક યાે કે તે અાગળ જઈને ગાેશેનનાે માગ બતાવે અને તેઅાે ગાેશેન

સુધી

દેશમાં અા યા. ૨૯ યૂસફે તેના રથ તૈયાર કયા અને તેના પતા ઇઝરાયલને

વે છે અને તે અાખા મસર દેશનાે અ ધપ ત થયેલાે છે .” તે સાંભળીને

યાકૂ બ ત ધ થઈ ગયાે, તેણે તેઅાેની વાત પર વ વાસ કયા ન હ. ૨૭ પણ
યારે યૂસફે તેઅાેને જે જે વાત કરી હતી તે સવ તેઅાેઅે પતાને જણાવી અને
યૂસફે તેને લેવા માટે જે ગાડાં માેક યા હતાં તે જયારે તેના પતા યાકૂ બે

મળવાને તે ગાેશેનમાં અા યાે. પતાને
ર

ેઈને યૂસફ ભેટીને ઘણી વાર સુધી

ાે. ૩૦ ઇઝરાયલે યૂસફને ક ું, “મ તા ં મુખ

ેયું અને તું હ

હયાત

ેયાં,

છે . હવે મા ં મરણ ભલે અાવે.” ૩૧ યૂસફે તેના ભાઈઅાેને તથા તેના પતાના

યારે તે વ થ થયાે. ૨૮ ઇઝરાયલે ક ું, “અાટલું પૂરતું છે . મારાે દીકરાે

ઘરનાંને ક ું, “હુ ં જઈને ફા નને જણાવીને કહીશ કે , 'મારા ભાઈઅાે તથા

યૂસફ હજુ

વે છે . મારા મૃ યુ પહે લા હુ ં મસરમાં જઈશ અને તેને

ેઈશ.”

પાેતાના કુ ટું બકબીલા અને સવ સ હત બેરશેબા અા યાે.
૪૬ ઇઝરાયલ
અહ તેણે પાેતાના પતા ઇસહાકના ઈ વરને અપણાે ચઢા યાં.
૨

ઈ વરે ઇઝરાયલને રા ે વ નમાં દશન અાપીને ક ું, “યાકૂ બ, યાકૂ બ.”

મારા પતાના ઘરનાં જે કનાન દેશમાં હતાં તેઅાે મારી પાસે અા યાં છે . ૩૨
તેઅાે ભરવાડ છે અને

નવરાે પાળનારા છે . તેઅાે તેમનાં બકરાં, અ ય

નવરાે તથા તેઅાેનું જે સવ છે તે બધું લા યા છે .' ૩૩ અને અેમ થશે કે ,
જયારે ફા ન તમને બાેલાવે અને તમને પૂછે, તમારાે યવસાય શાે છે ?' ૩૪
યારે તમારે અા માણે કહે વું, 'તારા ચાકરાેનાે અેટલે અમારાે તથા અમારા

તેણે ક ું, “હુ ં અહ છંુ .” ૩ તેમણે ક ું, “હુ ં ભુ, તારા પતાનાે ઈ વર છંુ .
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નવરાે પાળવાનાે છે .' અા

સીમાના અેક છે ડાથી તે બી

છે ડા સુધી લાેકાેને નગરાેમાં માેક યા. ૨૨ ફ ત

માણે કહે શાે અેટલે તમને ગાેશેન દેશમાં રહે વાની પરવાનગી મળશે. કે મ કે

યાજકાેની જમીન તેણે વેચાતી લીધી ન હ, કે મ કે યાજકાેને ફા નની પાસેથી

મસરીઅાે ભરવાડાેને ધ ારે છે .”

ભાગ મળતાે હતાે. તેઅાેનાે જે ભાગ ફા ને તેઅાેને અા યાે હતાે તેનાથી તેઅાે

યૂસફ ફા નને મળવા ગયાે. તેણે ફા નને ક ું, “મારા પતા,
૪૭ પછી
મારા ભાઈઅાે તથા તેઅાેનાં બકરાં, અ ય નવરાે તથા જે સવ

ગુજરાન ચલાવતા હતા. તેથી તેઅાેઅે તેમની જમીન વેચવી પડી ન હ. ૨૩

તેઅાેનું છે તે સ હત તેઅાે કનાન દેશથી અા યા છે . તેઅાે ગાેશેન દેશમાં
છે .” ૨ તેણે પાેતાના ભાઈઅાેમાંના પાંચનાે પ રચય ફા ન સાથે કરા યાે. ૩
ફા ને તેના ભાઈઅાેને પૂ

ું, “તમારાે યવસાય શાે છે ?” અમે તારા દાસાે

અમારા પૂવ ેની જેમ ભરવાડાે છીઅે. ૪ પછી તેઅાેઅે ફા નને ક ું, “અમે
અા દેશમાં વાસી તરીકે અા યા છીઅે. કે મ કે કનાન દેશમાં દુ કાળ ભારે
હાેવાને લીધે અમારા ટાેળાંને સા ચારાે નથી. માટે હવે અમને કૃ પા કરીને
ગાેશેન દેશમાં રહે વા દે.” ૫ પછી ફા ને યૂસફને ક ું, “તારા પતા તથા
તારા ભાઈઅાે તારી પાસે અા યા છે . ૬ અાખાે મસર દેશ તારી અાગળ છે .
દેશમાં ઉ મ થળે તારા પતાને તથા તારા ભાઈઅાેને રહે વા દે. તેઅાે ગાેશેન
દેશમાં રહે .
મારાં

ે તું

ણતાે હાેય કે તેઅાેમાં કાેઈ માણસાે હાે શયાર છે , તાે

નવરાે પણ તેઅાેના હવાલામાં સાપ.” ૭ પછી યૂસફે તેના પતા

યાકૂ બને ફા નની સમ બાેલા યાે. યાકૂ બે ફા નને અાશીવાદ અા યાે. ૮
ફા ને યાકૂ બને ક ું, “તમારી ઉંમર કે ટલી થઈ છે ?” ૯ યાકૂ બે ફા નને ક ું,
“મારા

વન વાસના અેકસાે ીસ વષ થયાં છે . અે અ ત પ ર મવાળા ર ાં

છે . હ

મારા પતૃઅાેના વાસમાં તેઅાેની ઉંમરના જેટલાં મારા વષા થયાં

નથી.” ૧૦ પછી યાકૂ બ ફા નને અાશીવાદ અાપીને તેની હજૂ રમાંથી બહાર
ગયાે. ૧૧ યૂસફે તેના પતાને તથા તેના ભાઈઅાેને રહે વાને જ યા અાપી. તેણે
તેઅાેને મસર દેશની ઉ મ જ યામાં અેટલે રામસેસમાં ફા નની અા ા
માણે વસવાનાે દેશ અા યાે. ૧૨ યૂસફે તેના પતાને, ભાઈઅાેને તથા તેના

પછી યૂસફે લાેકાેને ક ું, “જુ અાે, મ તમને તથા તમારી જમીનને ફા નને માટે
અાજે વેચાતાં લીધાં છે . હવે અહ તમારા માટે બયારણ છે . તે હુ ં તમને અાપું
છંુ . જમીનમાં તેની વાવણી કર ે. ૨૪ તેમાંથી જે ઊપજ થાય તેનાે પાંચમાે
ભાગ ફા નને અાપ ે અને બાકીના ચાર ભાગ ખેતરના બીજ માટે, તમારા
પાેતાના, તમારાં ઘરનાં તથા તમારાં છાેકરાંનાં ખાેરાકને માટે તમે રાખ ે.”
૨૫ તેઅાેઅે ક ું, “ત અમારા

વ બચા યા છે . અમારા પર તારી કૃ પા

રાખજે અને અમે ફા નના દાસ થઈને રહીશું.” ૨૬ મસર દેશમાં યૂસફે અેવાે
કાનૂન બના યાે કે બધી જમીનનાે પાંચમાે ભાગ ફા નને મળે અને અે કાનૂન
અાજ સુધી ચાલે છે . ફ ત યાજકાેની જમીન ફા નના તાબામાં ન અાવી. ૨૭
ઇઝરાયલ અને તેનાં સંતાનાે મસર દેશના ગાેશેનમાં ર ા. તેના લાેકાેઅે યાં
માલ મલકત વસાવી. તેઅાે સફળ થઈને બહુ વ યા. ૨૮ યાકૂ બને મસર
દેશમાં અા યે સ ર વષ થયાં, તેની ઉંમરના વષા અેકસાે સુડતાળીસ થયાં.
૨૯ જયારે તેના મરણનાે સમય પાસે અા યાે, યારે તેણે તેના દીકરા યૂસફને

બાેલાવીને ક ું, “હવે

ે તને મારા પર વહાલ હાેય તાે મને વચન અાપ. તું

ખરા દયથી મારી સાથે વતજે અને મહે રબાની કરીને મૃ યુ પછી મને મસરમાં
દફનાવીશ ન હ. ૩૦ જયારે મા ં મરણ થાય યારે તું મને મસરમાંથી કનાન
લઈ જજે અને મારા પતૃઅાેની સાથે તેઅાેના કબર થાનમાં દફનાવજે.” યૂસફે
ક ું, “હુ ં તારા ક ા માણે કરીશ.” ૩૧ ઇઝરાયલ બાે યાે, “મારી અાગળ
ત ા લે,” યૂસફે તેની અાગળ

ત ા લીધી. પછી ઇઝરાયલ અાેશીકા પર

માથું ટેકવીને પથારીમાં સૂઈ ગયાે.

અાખા દેશમાં અ ન ન હતું; કે મ કે દુ કાળ વધતાે જતાે હતાે. મસર દેશ તથા

થયા પછી કાેઈઅે યૂસફને ક ું, “ ે, તારાે પતા બીમાર
૪૮ અેપ બાબતાે
ાે છે .” તેથી તે પાેતાના બે દીકરા મના શાને તથા અે ાઇમને સાથે

કનાન દેશના લાેકાે દુ કાળને કારણે વેદના

પતાના ઘરનાં સવને તેઅાેની સં યા માણે અ ન પૂ ં પા

ું. ૧૩ હવે તે

ત થયા. ૧૪ લાેકાેઅે જે અ ન

લઈને પતાની પાસે ગયાે. ૨ યાકૂ બને કાેઈઅે ખબર અાપી, “ ે, તારાે દીકરાે

વેચાતું લીધું તેને બદલે જે નાણાં મસર દેશમાંથી તથા કનાન દેશમાંથી મ ા,

યૂસફ તારી પાસે અાવી પહા યાે છે ,” યારે ઇઝરાયલ બળ કરીને પલંગ પર

તે સવ યૂસફે અેકઠા કયા. પછી યૂસફે તે નાણાં ફા નના રા યભંડારમાં જમા

બેઠાે થયાે. ૩ યાકૂ બે યૂસફને ક ું, “કનાન દેશના લૂઝમાં સવસમથ ઈ વરે

કરા યા. ૧૫ જયારે મસર દેશમાં તથા કનાન દેશમાં નાણાંની અછત થઈ,

મને દશન અા યું હતું. તેમણે મને અાશીવાદ અાપીને, ૪ ક ું હતું, ' યાન

યારે સવ મસરીઅાે યૂસફની પાસે અાવીને બાે યા, “અમને ખાવાનું અાપ!

અાપ, હુ ં તને સફળ કરીશ અને તને વધારીશ. હુ ં તારાથી માેટાે સમુદાય

શા માટે અમે તારી અાગળ મરીઅે? અમારી પાસે હવે નાણાં ર ાં નથી.” ૧૬

ઉ પ ન કરીશ. તારા પછી હુ ં તારા વંશ ેને અા દેશ સદાકાળના વતનને માટે

યૂસફે ક ું, “ ે તમારાં નાણાં પતી ગયાં હાેય, તાે તમારાં

નવરાે અાપાે

અાપીશ.' ૫ હવે મસર દેશમાં તારી પાસે મારા અા યા અગાઉ તારા બે

નવરાેના બદલે હુ ં તમને અનાજ અાપીશ.” ૧૭ તેથી તેઅાે

દીકરા મસર દેશમાં જ યા છે તેઅાે અેટલે અે ાઇમ તથા મના શા મારા છે .

અને તમારાં
પાેતાના

નવરાે યૂસફ પાસે લા યાં. યૂસફે ઘાેડા, બકરાં, અ ય

નવરાે

બેન તથા શમયાેનની જેમ તેઅાે મારા થશે. ૬ તેઅાે પછી તારાં જે સંતાનાે

તથા ગધેડાંના બદલામાં તેઅાેને અનાજ અા યું. તેણે પશુઅાેના બદલામાં તે

થશે તેઅાે તારાં થશે; અને તારા તરફથી અે ાઇમ તથા મના શાને મળનારા

વષ તેઅાેનું ભરણપાેષણ કયુ. ૧૮ જયારે તે વષ પૂ ં થયું, યારે તેઅાેઅે

ભાગના વારસ થશે. ૭ જયારે અમે પા ાનથી અાવતા હતા યારે અે ાથ

બી

પહાચવાને થાેડાે ર તાે બાકી હતાે અેટલામાં રાહે લ મારા દેખતાં માગમાં

વષ યૂસફની પાસે અાવીને તેને ક ું, “નાણાંની અછત છે અે અમે

અમારા ઘણીથી છુપાવી રાખતાં નથી. વળી અમારા

નવરાે પણ તારી

કનાન દેશમાં મૃ યુ પામી. યાં અે ાથના અેટલે બેથલેહેમના માગમાં મ તેને

પાસે છે . અમારા શરીરાે તથા અમારી જમીન સવાય અમારી પાસે બીજું

દફનાવી.” ૮ ઇઝરાયલે યૂસફના દીકરાઅાેને

કં ઈ બાકી ર ું નથી. ૧૯ તારા દેખતાં અમે, અમારા ખેતરાે સ હત શા માટે

૯ યૂસફે તેના પતાને ક ું, “તેઅાે મારા દીકરા છે , જેમને ઈ વરે મને અહ

મરણ પામીઅે? અનાજને બદલે અમને તથા અમારી જમીનને વેચાતાં લે અને

અા યાં છે .” ઇઝરાયલે ક ું, “તેઅાેને મારી પાસે લાવ કે હુ ં તેઅાેને અાશીવાદ

અમે તથા અમારા ખેતર ફા નને હવાલે કરીશું. અમને અનાજ અાપ કે અમે

અાપું.” ૧૦ હવે ઇઝરાયલની અાંખાે તેની વૃ ાવ થાને કારણે ઝાંખી પડી

વતા રહીઅે, મરીઅે ન હ. અમે મજૂ રી કરીશું અને જમીન પડતર ન હ

હતી, તે બરાબર

ેઈને પૂ

ું કે , “અા કાેણ છે ?”

ેઈ શકતાે ન હતાે. તેથી યૂસફ તેઅાેને તેની અેકદમ ન ક

રહે .” ૨૦ તેથી યૂસફે મસરીઅાેની સવ જમીન ફા નને સા વેચાતી લીધી.

લા યાે અને તેણે તેઅાેને ચુંબન કરીને તેઅાેને બાથમાં લીધા. ૧૧ ઇઝરાયલે

દરેક મસરીઅે પાેતાની જમીન ફા નને વેચી દીધી હતી, કે મ કે દુ કાળ તેઅાેને

યૂસફને ક ું, “મને જરા પણ અાશા નહાેતી કે હુ ં તા ં મુખ

માથે સખત હતાે. અા રીતે તે દેશની જમીન ફા નની થઈ. ૨૧ તેણે મસરની

ઈ વરે તાે તારા સંતાન પણ મને બતા યાં છે .” ૧૨ યૂસફે તેઅાેને ઇઝરાયલ
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પાસેથી થાેડા દૂ ર કયા અને પાેતે જમીન સુધી નમીને તેને ણામ કયા. ૧૩

અાંખાે લાલ અને દૂ ધને લીધે તેના દાંત વેત થશે. ૧૩ ઝબુલાેન સમુ ના

પછી યૂસફે તે બ નેને લઈને પાેતાને જમણે હાથે અે ાઇમને ઇઝરાયલના

કાંઠાની પાસે રહે શે. તે વહાણાેને સા બંદર પ થશે અને તેની સરહદ સદાેન

ડાબા હાથની સામે અને પાેતાને ડાબે હાથે મના શાને ઇઝરાયલના જમણા

સુધી વ તારવામાં અાવશે. ૧૪ ઇ સાખાર બળવાન ગધેડાે, ઘેટાંના વાડાની

હાથની સામે રા યા અને અેમ તેઅાેને તેની પાસે લા યાે. ૧૪ ઇઝરાયલે તેનાે

વ ચે સૂતેલાે છે . ૧૫ તેણે સારી અારામદાયક જ યા અને અને સુખ દ દેશ

જમણાે હાથ લાંબાે કરીને અે ાઇમ જે નાનાે હતાે તેના માથા પર મૂ ાે અને
તેનાે ડાબાે હાથ મના શાના માથા પર મૂ
અે રીતે મૂ

ેયાે છે . તે બાે ે ઊંચકવાને તેનાે ખભાે નમાવશે; અને તે વૈત ં કરનારાે

ાે. તેણે સમજપૂવક તેના હાથ

ગુલામ થશે. ૧૬ ઇઝરાયલનાં અ ય કુ ળાેની માફક, દાન તેના લાેકાેનાે યાય

ા હતા. અામ તાે મના શા યે હતાે. ૧૫ ઇઝરાયલે યૂસફને

કરશે. ૧૭ દાન માગની બાજુ માંના સાપ જેવાે, અને સીમમાં ઊડતા ઝે રી સાપ

અાશીવાદ અાપીને ક ું, “જે ઈ વરની અાગળ મારા પતૃઅાે ઇ ા હમ તથા

જેવાે થશે, તે ઘાેડાની અેડીને અેવાે ડં ખ મારશે, કે તેનાે સવાર લથડી પડશે.

ઇસહાક ચા યા, જે ઈ વરે મને અાજ સુધી સંભા ાે અને ૧૬ દૂ ત વ પે મને

૧૮ હે ઈ વર, મ તમારા ઉ ારની રાહ

સવ દુ તાથી બચા યાે છે , તે અા દીકરાઅાેને અાશીવાદ અાપાે. તેઅાે મા ં ,

હુ મલાે કરશે, પણ ગાદ

મારા દાદા ઇ ા હમનું તથા પતા ઇસહાકનું નામ

પુ કારક થશે; અને તે રાજવી મ ાન પૂરા પાડશે. ૨૧ નફતાલી છૂટી મૂકેલી

ત ત કરનારા થાઅાે.

તેઅાે પૃ વીમાં વધીને વશાળ સમુદાય થાઅાે.” ૧૭ જયારે યૂસફે

ેઈ છે . ૧૯ ગાદ પર હુ મલાખાેરાે

તકાર કરીને તેમને પછાડશે. ૨૦ અાશેરનું અ ન

ેયું કે તેના

હરણી છે , તે ઉ મ વચનાે ઉ ચારે છે . ૨૨ યૂસફ ફળ પુ ડાળી છે ; તે ઝરા

પતાઅે તેનાે જમણાે હાથ અે ાઇમના માથા પર મૂ ાે, યારે તે નાખુશ થયાે.

પાસેના વૃ પરની ફળવંત ડાળી છે , અા ડાળી દીવાલ પર વકસે છે . ૨૩

અે ાઇમના માથા પરથી મના શાના માથા પર મૂકવાને તેણે તેના પતાનાે

ધનુધારીઅાેઅે તેના પર હુ મલાે કયા, અને તેના પર તીરં દા

હાથ ઊંચાે કયા, ૧૮ અને પતાને ક ું, “મારા પતા, અેમ ન હ; કે મ કે

અા યાે અને તેને સતા યાે. ૨૪ પણ તેનું ધનુ ય થર રહે શે, પણ યાકૂ બના

મના શા યે છે . તેના માથા પર તારાે જમણાે હાથ મૂક.” ૧૯ તેનાે પતાઅે

સામ યવાન ઈ વરના હાથે અે તીરાે નાકામયાબ કયા. અને તે ઘેટાંપાળક

ં છંુ , મારા દીકરા, હુ ં

તથા ઇઝરાયલનાે ખડક થયાે. ૨૫ તારા પતાના ઈ વર જે તારી સહાય કરશે

ઇનકાર કરતા ક ું, “હુ ં

ં છંુ . તે પણ અેક

કરી, તેને ાસ

થશે અને તે પણ મહાન થશે. પણ તેનાે નાનાે ભાઈ તાે તેના કરતાં વધારે

તેમનાંથી, અેટલે સવશ તમાન ઈ વર જે ઉપર અાકાશના અાશીવાદાેથી

મહાન થશે અને તેનાં વંશ ેની બેશુમાર વૃ

તથા નીચે ઊંડાણના અાશીવાદાેથી,

થશે.” ૨૦ ઇઝરાયલે તે દવસે

નવરાે તથા સંતાનાેના અાશીવાદાેથી

તેઅાેને અા રીતે અાશીવાદ અા યાે, “ઇઝરાયલ લાેકાે તમા ં નામ લઈને

તને વે ત કરશે. ૨૬ તારા પતાના અાશીવાદ મારા પૂવ ેના અાશીવાદાે

અેકબી ને અાશીવાદ અાપીને કહે શે, 'ઈ વર અે ાઇમ તથા મના શા જેવાે

કરતાં અ ત વશેષ થયેલા છે , તે અનંતકા ળક પવતાેની અ ત દૂ રની સીમા

તને બનાવે.'” અા રીતે તેણે અે ાઇમને મના શા કરતાં અ

થાન અા યું. ૨૧

સુધી વ તરેલા છે ; તેઅાે યૂસફના શર પર રહે શે, અા અાશીવાદાે પાેતાના

ઇઝરાયલે યૂસફને ક ું, “હુ ં મરણ પામી ર ાે છંુ , પણ ઈ વર તમારી સાથે

ભાઈથી જુ દા કરાયેલા યૂસફના માથા પર મુગટ સમાન થશે. ૨૭ બ યામીન

રહે શે અને તમને અાપણા પતૃઅાેના કનાન દેશમાં પાછા લઈ જશે. ૨૨ મ

પશુને ફાડી ખાનાર ભૂ યા વ જેવાે છે : સવારે તે શ ુઅાેનાે શકાર કરશે;

શખેમનાે દેશ તારા ભાઈઅાેને ન હ પણ તને અા યાે છે . અે દેશ મ મારી

અને સં યાકાળે લૂંટ વહચશે.” ૨૮ અે સવ ઇઝરાયલનાં બાર કુ ળ છે ; તેઅાેના

તરવારથી તથા ધનુ યથી અમાેરીઅાેના હાથમાંથી

પતાઅે તેઅાેને જે ક ું અને તેઅાેને જે અાશીવાદાે અા યાં તે અે છે . તેણે

તી લીધાે હતાે.”

બે તેના દીકરાઅાેને બાેલાવીને ક ું, “તમે ભેગા થાઅાે કે
૪૯ યાકૂ
ભ વ યમાં તમા ં શું થશે તે હુ ં તમને કહી જણાવું. “યાકૂ બના
૨

પુ ાે, તમે અેકઠા થાઅાે અને સાંભળાે. તમારા પતા ઇઝરાયલને સાંભળાે.
૩

બેન, તું મારાે જયે પુ , મા ં બળ તથા મારા સામ યમાં થમ છે ,

ગાૈરવમાં તથા તાકાતમાં તું ઉ કૃ છે . ૪ તું વહે તા પાણી જેવાે અ થર
હાેવાથી અ ીમ થાનની
અને તેને

ત ા પામશે ન હ, તું તારા પતાની પથારીઅે ગયાે

કરી; ત અાવું દુ રાચરણ કયુ તેથી સાૈ કરતાં તા ં થાન ઊતરતું

રહે શે. ૫ શમયાેન તથા લેવી ભાઈઅાે છે . હસાખાેરીના હ થયારાે તેઅાેની
તરવારાે છે . ૬ તેથી હે મારા અા મા તું અલગ રહે , તેઅાેની બેઠકાેમાં સામેલ
ન થા.

ે કે મારા દયમાં તેઅાેને માટે ગવ તાે છે . તેઅાેઅે ાેધમાં માણસની

હ યા કરી છે . ઉ મ ાઈથી બળદની નસ કાપી નાખીને તેને લંગડાે કયા છે . ૭

યેકને તેઅાેની યાે યતા માણેના અાશીવાદ અા યાં. ૨૯ પછી તેણે તેઅાેને
સૂચનાે અાપીને ક ું, “હુ ં મારા પૂવ ે પાસે જવાનાે છંુ ; અે ાેન હ ીના
ખેતરમાંની ગુફામાં મારા પતૃઅાેની પાસે, ૩૦ અેટલે કનાન દેશમાં મામરેની
સામેના મા પેલા ખેતરમાં જે ગુફા અે ાેન હ ીના ખેતર સ હત ઇ ા હમે
કબર તાનને માટે વેચાતી લીધી હતી તેમાં મને દફનાવ ે. ૩૧ યાં મારા દાદા
ઇ ા હમને તથા દાદી સારાને દફનાવવામાં અાવેલા છે . વળી મારા પતા
ઇસહાક તથા માતા રબકાને દફનાવેલા છે . યાં મ લેઅાને પણ દફનાવી
છે . ૩૨ અે ખેતર તથા તેમાંની ગુફા હે થના લાેકાે પાસેથી ખરીદવામાં અા યા
હતાં.” ૩૩ જયારે યાકૂ બે તેના દીકરાઅાેને સૂચનાે તથા અં તમ વાતાે કહે વાનું
પૂ ં કયુ યારે તેણે પાેતાના પલંગ પર લંબાવીને ાણ છાે

ાે અને પાેતાના

પૂવ ેની સાથે ભળી ગયાે.

 કે મ કે તેઅાે નદય હતા. હુ ં તેઅાેને યાકૂ બના સંતાનાેમાંથી અલગ કરીશ

ા પતાના દેહને ભેટીને ર ાે અને તેને ચુંબન કયુ.
૫૦ પછીયૂસયૂફેસતેફનતેા નદાસાે
માં જે વૈદાે હતા તેઅાેને તેના પતાના દેહમાં

અને ઇઝરાયલમાં તેઅાેને વખેરી નાખીશ. ૮ યહૂ દા, તારા ભાઈઅાે તારી

સુગંધીઅાે ભરવાની અા ા અાપી. તેથી વૈદાેઅે ઇઝરાયલના દેહમાં સુગંધીઅાે

શંસા કરશે. તારાે હાથ તારા શ ુઅાેનાે નાશ કરશે. તારા ભાઈના પુ ાે તને

ભરી. ૩ સુગંધીઅાે ભરવાનું કામ ચાલીસ દવસ પછી પૂ ં થયું. યાકૂ બના

નમન કરશે. ૯ યહૂ દા સહનું બ ચું છે . મારા દીકરા, તું શકારનું ભાેજન

મરણ ન મ ે મસરીઅાેઅે સ ેર દવસ શાેક પા ાે. ૪ જયારે તેના શાેકના

તેઅાેનાે ાેધ શા પત થાઅાે, કે મ કે તે ઉ હતાે  તેઅાેનાે રાેષ શા પત થાઅાે

૨

પતાવીને અા યાે છે . તે સહ તથા સહણની જેમ શાં તથી નીચે બેઠાે છે . તેને

દવસાે પૂરા થયા યારે યૂસફે ફા નની રાજસભાને ક ું, “તમે મારા પર

ઉઠાડવાની હમત કાેણ કરશે? ૧૦ યાં સુધી શીલાે અાવશે ન હ યાં સુધી

સહાનુભૂ ત દશાવેલી છે . તાે હવે મારા વતી ફા નને અેમ કહાે, ૫ 'મારા

યહૂ દાથી રાજદં ડ અલગ થશે ન હ, લાેકાે તેની અાધીનતામાં રહે શે. ૧૧ તેણે
ા ારસમાં ધાેયાં છે

પતાઅે મને સમ અાપીને ક ું હતું કે , “હુ ં મૃ યુ પામવાનાે છંુ . મ મારા માટે
કનાન દેશમાં કબર ખાેદાવેલી છે , યાં મને દફનાવ ે.” તાે હવે ફા ન

અને તેનાે ઝ ભાે ા ાેના રસ પી ર તમાં ધાેયાે છે . ૧૨ ા ારસને લીધે તેની

મારા પતાને દફનાવવા માટે મને જવા દે. અે વ ધ પૂરી કયા પછી હુ ં પાછાે

તેના વછે રાને ા વેલાઅે બાં યાે છે , તેણે તેના વ
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અાવીશ.'” ૬ ફા ને જવાબ અા યાે, “તારા પતાઅે તને સમ અા યાં છે તે
મુજબ તારા પતાને દફનાવવા માટે

.” ૭ યૂસફ તેના પતાને દફનાવવા માટે

ગયાે. ફા નના સવ અ ધકારીઅાે, તેના ઘરના સ યાે, મસર દેશના સવ ઉ ચ
અ ધકારીઅાે પણ તેની સાથે ગયા. ૮ યૂસફના ઘરનાં સવ, તેના ભાઈઅાે અને
તેના પતાના ઘરનાં સવ પણ ગયાં. તેઅાેઅે તેમનાં નાનાં બાળકાે, તેમના
ટાેળાં તથા તેમનાં અ ય

નવરાેને ગાેશેન દેશમાં રહે વા દીધાં. ૯ તેની સાથે

રથાે તથા ઘાેડેસવારાે સ હત લાેકાેનાે વશાળ સમુદાય હતાે. ૧૦ જયારે તેઅાે
યદનની સામે પાર અાટાદની ખળી છે યાં પહા યા યારે તેઅાેઅે અા ં દ કયુ.
પતાને માટે સાત દવસ સુધી શાેક કયા. ૧૧ અાટાદની ખળીમાં તે દેશના
કનાનીઅાેઅે તે શાેકનું વાતાવરણ

ેયું, યારે તેઅાે બાે યા, “ મસરીઅાેના

માટે અા અેક શાેકની માેટી જ યા છે .” તે માટે તે જ યાનું નામ અાબેલ
મસરાઈમ કહે વાય છે , જે યદન પાર છે . ૧૨ પાેતાના દીકરાઅાેને જેવા
સલાહસૂચનાે યાકૂ બે અા યાં હતાં તે માણે તેઅાેઅે પતાને સા કયુ. ૧૩
તેના દીકરાઅાે તેને કનાન દેશમાં લા યા અને મામરે ન ક, મા પેલાના
ખેતરમાંની ગુફામાં તેને દ ના યાે. ઇ ા હમે કબર તાન માટે તે ખેતર ગુફા
સ હત અે ાેન હ ી પાસેથી વેચાતું લીધું હતું. ૧૪ તેના પતાને દફના યા પછી
યૂસફ તથા તેના ભાઈઅાે અને જેઅાે તેના પતાને દફનાવવા માટે તેની સાથે
ગયા હતા, તે સવ મસરમાં પાછા અા યા. ૧૫ પતાના મૃ યુને લીધે યૂસફના
ભાઈઅાે ગભરાઈ ગયા. તેઅાેને મનમાં થયું કે , “ ે યૂસફ અાપણાે ષ
ે કરશે
અને અાપણે તેની સાથે જે દુ યવહાર કયા હતાે તેનું વેર વાળવાનું તે ઇ છશે
તાે અાપ ં શું થશે?” ૧૬ તેથી તેઅાેઅે યૂસફને સંદેશ કહે વડાવી માેક યાે,
“તારા પતાઅે મૃ યુ પા યા અગાઉ સૂચન અાપીને અમને ક ું હતું, ૧૭ 'તમે
અા માણે યૂસફને કહે ે, “તેઅાેઅે તારી સાથે જે ખરાબ વતન કયુ અને
તારાે અપરાધ કયા તે માટે કૃ પા કરીને તારા ભાઈઅાેને માફ કરજે.”' તેથી
અમને તારા ભાઈઅાેને કૃ પા કરીને તું માફ કર.” જયારે તે સંદેશ તેને મ

ાે

યારે યૂસફ ગળગળાે થઈ ગયાે. ૧૮ તેના ભાઈઅાેઅે જઈને તેને સા ાંગ
ણામ કયા. તેઅાેઅે ક ું, “ ે, અમે તારા દાસાે છીઅે.” ૧૯ પણ યૂસફે
તેઅાેને જવાબ અા યાે, “બીશાે ન હ. શું હુ ં ઈ વરના થાને છંુ ? ૨૦ તમે તાે
મા ં ખરાબ કરવા ઇ

ું હતું પણ તમે અાજે જેમ

ેયું તેમ ઘણાં લાેકાેના

વ બચાવવા ઈ વરે તેમાં સા ં કયુ. ૨૧ તે માટે હવે ગભરાશાે ન હ. હુ ં પાેતે
તમારી તથા તમારાં બાળકાેની સંભાળ રાખીશ.” અેમ તેણે તેઅાેને દલાસાે
અા યાે અને તેઅાેની સાથે હે તથી વાત કરી. ૨૨ યૂસફ પાેતાના ભાઈઅાે અને
સંતાનાે સાથે મસરમાં ર ાે. તે અેકસાે દસ વષની વયે મરણ પા યાે. ૨૩
યૂસફે ી

પેઢી સુધી અે ાઇમનાં બાળકાે

માખીરના દીકરાઅાે પણ

ેયાં. તેણે મના શાના દીકરા

ેયા. તેઅાે યૂસફના ખાેળામાં માેટા થયા. ૨૪

યારે મૃ યુ થવાનું હતું યારે યૂસફે તેના ભાઈઅાે અને પ રવારને ક ું, “હુ ં તાે
મૃ યુ પામી ર ાે છંુ પણ ઈ વર ન ે તમારી ખબર લેશે અને તેમણે જે દેશ
સંબંધી અાપણા પતૃઅાે ઇ ા હમ, ઇસહાક તથા યાકૂ બની અાગળ

ત ા

લીધી હતી, તે મુજબ ઈ વર અા દેશમાંથી અાપણા દેશમાં તમને લઈ જશે.”
૨૫ પછી યૂસફે ઇઝરાયલપુ ાેને

ત ા લેવડાવીને ક ું, “ઈ વર તમારી

પાસે ન ે અાવશે; તમે અહ થી

અાે તે સમયે તમે મારાં અ થ અહ થી

લઈ જ ે.” ૨૬ યૂસફ અેકસાે દસ વષનાે થઈને મૃ યુ પા યાે અને તેઅાેઅે
તેના દેહમાં સુગંધીઅાે ભરીને તેને મસરમાં શબપેટીમાં સાચવી રા યાે.
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છાેકરાની બહે નને ઊભી રાખી. ૫ અેટલામાં ફા નની રાજકું વરી નદીમાં

જે પુ ાે પાેતાના કુ ટું બકબીલા સ હત તેઅાેના પતા યાકૂ બ
૧ ઇઝરાયલના
સાથે મસર દેશમાં અા યા તેઅાેનાં નામ અા છે :
બેન, શમયાેન, લેવી
૨

અને યહૂ દા, ૩ ઇ સાખાર, ઝબુલાેન અને બ યામીન, ૪ દાન, નફતાલી, ગાદ
અને અાશેર. ૫ યાકૂ બ અને તેનાં સંતાનાે મળીને કુ લ સ ેર અા મા હતા.
તેના બધા ભાઈઅાે અને તે પેઢીનાં સવ માણસાે મૃ યુ પા યાં. ૭ પછીની
પેઢીના ઇઝરાયલીઅાે સફળ થયા અને સં યામાં ઘણા માણમાં વ યા અને
બળવાન થયા; તેઅાેની વ તીથી દેશ ભરચક થઈ ગયાે. ૮ પછી મસરમાં
સ ા પર અા યાે, તેને યૂસફ વષે કશી

તે રા અે પાેતાની

ણકારી ન હતી. ૯

ને ક ું, “અા ઇઝરાયલીઅાેને જુ અાે; તેઅાે અાપણા

કરતાં સં યામાં વધારે અને ખૂબ બળવાન છે . ૧૦ માટે અાપણે તેઅાે સાથે
ચાલાકીથી વત અે, ન હ તાે તેઅાે વધી જશે અને સં ેગાેવશાત અાપણને
કાેઈની સાથે લડાઈ થાય તાે સંભવ છે કે તેઅાે અાપણા દુ મનાે સાથે ભળી
ય, અાપણી સામે લડે અને દેશમાંથી જતા રહે .” ૧૧ તેથી મસરીઅાેઅે
ઇઝરાયલીઅાે પાસે સખત મજૂ રી કરાવીને તેઅાેને પીડા અાપવા માટે તેઅાેના
ઉપર મુકાદમાે ની યા. તેઅાેની જબરજ તી વેઠીને ઇઝરાયલીઅાેઅે ફા નને
માટે પીથાેમ અને રામસેસ નગરાે તથા પુરવઠા કે ાે બાં યાં. ૧૨ પણ જેમ
જેમ તેઅાે ઇઝરાયલીઅાેને પીડા અાપતા ગયા તેમ તેમ તેઅાે સં યામાં વૃ
પામતા ગયા. તેથી મસરના લાેકાે ઇઝરાયલના લાેકાેથી ઘણા ભયભીત થયા.
૧૩ મસરના લાેકાેઅે ઇઝરાયલીઅાે પાસે સખત વેઠ કરાવી. ૧૪ તેઅાેની

પાસે

ત તની મજૂ રી કરાવવા માંડી. ઈંટ અને ચૂનાે તૈયાર કરવાની તથા
ખેતરાેમાં ખેડવાથી માંડીને લણણી સુધીની મહે નતનાં કામાે કરાવીને તેઅાેનું
વન અસ

બનાવી દીઘું. ૧૫ મસરમાં શ ાહ અને પૂઅાહ નામની બે
ીઅાેની સૂ ત કરાવવા માટે ખાટલા પાસે

તેઅાેને છાેકરા જ મે તાે તેઅાેને મારી નાખવા. પણ
તેઅાેને

અાે યારે

ે

ે છાેકરી જ મે તાે તમારે

વતી રહે વા દેવી.” ૧૭ પરં તુ અા દાયણાે ઈ વરની બીક રાખનારી

અને વ વાસુ હતી, અેટલે તેઅાેઅે મસરના રા ની અા ા માની ન હ અને
છાેકરાઅાેને

વતા રહે વા દીધા. ૧૮ અે

ણીને રા અે દાયણાેને બાેલાવીને

ક ું, “તમે અાવું શા માટે કયુ? મારી અા ા કે મ ઉથાપી? નરબાળકાેને કે મ
વતા રહે વા દીધા?” ૧૯ યારે દાયણાેઅે ફા નને ક ું, “હે રા , હ ૂ
ીઅાે મસરી

ીઅાે જેવી નબળી હાેતી નથી. તેઅાે સશ ત અને ખડતલ

હાેય છે ; અમે પહાચીઅે તે પહે લાં જ તેઅાે જલદીથી સંતાનાેને જ મ અાપી
દે છે .” ૨૦ તેથી ઈ વરે અે દાયણાે પર કૃ પા દશાવી. ૨૧ અામ ઇઝરાયલ
પણ સં યામાં અને શ તમાં વૃ

પામતી રહી. દાયણાે ઈ વરથી

ડરીને ચાલતી હતી અેટલે ઈ વરે તેઅાેને સંતાનાેનાં કૃ પાદાન અા યાં. ૨૨
પછી ફા ને પાેતાના બધા લાેકાેને ફરમાન કયુ કે , “નવા જ મેલા બધા જ
ઇઝરાયલી છાેકરાને નદીમાં ફકી દેવા, પણ છાેકરીઅાે ભલે

વતી રહે .”

ઇઝરાયલના લેવી કુ ળના અેક જુ વાને પાેતાના જ કુ ળની
૨ અેક યાસમયમાં
સાથે લ ન કયુ. તેઅાેના સંસારમાં અેક દીકરાનાે જ મ થયાે. તે
૨

ખૂબ સુંદર હતાે. તેની માઅે તે દીકરાને ણ માસ સુધી સંતાડી રા યાે. ૩
પરં તુ તેનાથી વધારે સમય સુધી તેને સંતાડી રાખવાનું શ

ન હતું, તેથી

તેણે ગાેમતૃણની અેક પેટી બનાવી, તેને ચીકણી માટી અને ડામરથી લ પીને
છાેકરાને તેમાં સુવા

ાે. પછી પેટીને તે નદી કનારે બ અાેના છાેડ વ ચે

મૂકી અાવી. ૪ પછી તે છાેકરાનું શું થાય છે , તે

ેવા માટે થાેડેક દૂ ર તે

તેમાં અેક છાેકરાે હતાે. તે રડતાે હતાે. તેના દયમાં બાળક
૭ તે સમ

ેયું, તાે

યે લાગણી થઈ.

ગઈ કે , અા કાેઈ હ ૂનાે જ છાેકરાે છે , પછી તે છાેકરાની બહે ન
ીને બાેલાવી

લાવું? તે અા છાેકરાને સાચવે અને તેના લાલનપાલનમાં તમારી મદદ કરે?”
૮ ફા નની દીકરીઅે તેને ક ું, “હા, જઈને બાેલાવી લાવ.” અેટલે તે છાેકરી

જઈને તે બાળકની માતાને જ બાેલાવી લાવી. ૯ ફા નની દીકરીઅે તેને
ક ું, “અા નાના છાેકરાને લઈ

અને મારા વતી તેને સંભાળીને તનપાન

કરાવજે. તે બદલ હુ ં તને સા ં વેતન અાપીશ.” તેથી

ી તેના છાેકરાને લઈ

ગઈ અને તેનું લાલનપાલન કયુ. ૧૦ પછી તે છાેકરાે માેટાે થયાે. અેટલે તે તેને
ફા નની કું વરી પાસે લઈ ગઈ અને તેને સા યાે. કું વરીઅે તેને પાેતાના પુ ની
જેમ ઉછે યા. “મ અેને પાણીમાંથી બહાર કા

ાે હતાે, અેમ કહીને કું વરીઅે

તેનું નામ 'મૂસા' (અેટલે પાણીમાંથી બહાર કાઢેલાે) રા યું.” ૧૧ સમય વીતતાં
મૂસા માેટાે થયાે. અેક દવસ તે પાેતાના સાથી હ ૂ લાેકાે પાસે ગયાે, યાં તેણે
ેયું કે પાેતાના માણસાે પર સખત કામ કરાવવા માટે બળજબરી થાય છે .
વળી તેના

ેવામાં અા યું કે અેક મસરી અેક હ ૂને મારતાે હતાે. ૧૨ મૂસાઅે

અામતેમ નજર કરી તાે તેને ખાતરી થઈ કે પાેતાને કાેઈ

ેતું નથી, અેટલે તેણે

મસરીને મારી ના યાે અને તેના શબને રેતીમાં દફનાવી દીધું. ૧૩ બીજે દવસે
તે ફરીથી બહાર ફરવા નીક ાે, યારે તેણે બે હ ૂઅાેને અંદરાેઅંદર લડતા
ેયા. જેનાે વાંક હતાે તે માણસને તેણે ક ું, “તું શા માટે તારા પાેતાના જ
હ ૂભાઈને મારે છે ?” ૧૪ અેટલે તેણે મૂસાને ક ું, “તને અમારા પર ઉપરી
અને યાયાધીશ કાેણે બના યાે છે ? ત ગઈકાલે પેલા મસરીની હ યા કરી
તેમ તું મારી હ યા કરવા માગે છે ?” તે સાંભળીને મૂસા ડરી ગયાે, કારણ

હ ૂ દાયણાે હતી. તેઅાેને મસરના રા અે કડક અાદેશ અા યાે, ૧૬ “ યારે
તમે હ ૂ

કનારે અામતેમ ફરવા લાગી. કું વરીની નજર પેલી પેટી પર પડી. તેણે પાેતાની
દાસીને માેકલીને તે પેટી મંગાવી લીધી. ૬ કું વરીઅે પેટી ઉઘાડીને

ફા નની દીકરીની પાસે અાવી. તેને ક ું, “હુ ં જઈને કાેઈ હ ૂ

યૂસફ તાે અગાઉથી જ મસરમાં અા યાે હતાે. ૬ કે ટલાક સમય બાદ યૂસફ,

અેક નવાે રા

નાન કરવા માટે યાં અાવી. તેની સાથે તેની દાસીઅાે પણ હતી. તેઅાે નદી

કે તેણે

યું કે તેણે કરેલી હ યાની બધાંને ખબર પડી ગઈ છે . ૧૫ અા

વાતની

ણ ફા નને થઈ, તેણે મૂસાને પકડીને મારી નાખવાનાે હુ કમ કયા.

પણ મૂસા મસરમાંથી મ ાન દેશમાં નાસી ગયાે. અેક વખત તે યાં અેક
કૂ વા પાસે બેઠાે હતાે. ૧૬ યારે મ ાનના યાજકની સાત દીકરીઅાે યાં
અાવી. અને પાેતાના પતાનાં ઘેટાંબકરાંને પાણી પીવડાવવા માટે કૂ વામાંથી
પાણી ખચીને હાેજ ભરવા લાગી. ૧૭ પણ યાં કે ટલાક ભરવાડાે અા યા,
તેઅાે અા યુવતીઅાેને નસાડવા લા યા, પણ મૂસા તેઅાેની મદદે અા યાે અને
તેઅાેને ભરવાડાેથી છાેડાવીને તેઅાેનાં ઘેટાંબકરાંને પાણી પાયું. ૧૮ પછી અા
દીકરીઅાે તેઅાેના પતા રેઉઅેલ પાસે ગઈ યારે તેણે પૂ

ું, “અાજે તમે

ટાેળાંને પાણી પાવાનું કામ અાટલું બધું વહે લું કે વી રીતે પૂ ં કયુ?” ૧૯
તેઅાેઅે જવાબ અા યાે, “અેક મસરીઅે ભરવાડાેથી અમા ં ર ણ કરીને
અમારે માટે તેણે પાણી પણ કાઢી અા યું અને ઘેટાંબકરાંને પાયું.” ૨૦ પછી
રેઉઅેલે પાેતાની દીકરીઅાેને પૂ
જ રહે વા દઈને કે મ અા યાં?

ું, “બેટા, અે મસરી કયાં છે ? તમે તેને યાં
અાે, જમવા માટે તેને અાપણા ઘરે બાેલાવી

લાવાે.” ૨૧ નમં ણ મળવાથી મૂસા અા યાે. અને તેઅાેના ઘરે રહે વા સંમત
થયાે. રેઉઅેલે પાેતાની દીકરીઅાેમાંની અેક સ પાેરાનાં લ ન મૂસા સાથે કયા.
૨૨ તેઅાેના કુ ટુ ં બમાં અેક દીકરાે જન યાે. મૂસાઅે તેનું નામ ગેશામ (અેટલે

વદેશી) પા

ું. કે મ કે તે વખતે મૂસા વદેશમાં મુસાફર હતાે. ૨૩ કે ટલાંક

વષા વીતી ગયા પછી મસરનાે રા

મૃ યુ પા યાે. ઇઝરાયલીઅાે ગુલામીમાં

પડાતા હતા. તેઅાે અા ં દ કરીને મદદ માટે ભુને પાેકાર કરતા હતા. તેઅાેનાે
વલાપ અને ાથના ભુઅે સાંભળી. ૨૪ અા દન અને અાતનાદ સાંભળીને
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ઈ વરને ઇ ા હમ, ઇસહાક અને યાકૂ બ સાથે કરેલા કરારનું મરણ થયું. ૨૫
ભુઅે તેઅાે પર ક ણાભરી

મસરનાે રા

કરી. અને તેઅાેના ઉ ારનાે સમય અાવી

તમને યાં ન હ જવા દે. હા, કાેઈ સામ યવાન હાથ જ તમને

યાં લઈ જશે. ૨૦ અાથી હુ ં મારા સામ ય ારા તેઅાેની વ ચે ચમ કાર

પહા યાે હાેવાથી તેઅાેની મુલાકાત લીધી.

બતાવીશ અને મસરના લાેકાેને મારીશ. યાર પછી તે તમને જવા દેશે.

મૂસા પાેતાના સસરાના અેટલે મ ાનના યાજક ય ાેનાં ઘેટાંબકરાં
૩ હવે
સાચવતાે હતાે; અેક દવસ તે ઘેટાંબકરાંને ચરાવવા અર યની પ મ

૨૧ અને મસરીઅાેની નજરમાં ઇઝરાયલી લાેકાે પર દયા દશાવાય તેવું હુ ં

દશામાં ઈ વરના પવત હાેરેબ પર ગયાે. ૨ યાં યહાેવાહના દૂ તે ઝાડવાં વ ચે
અાગના ભડકામાં તેને દશન દીધું. તેણે

ેયું ઝાડવું સળગતું હતું. પણ બળીને

ભ મ થતું ન હતું. ૩ તેથી મૂસાઅે વચાયુ કે , “હુ ં ન ક જઈને અા મહાન
ય ેઉં. અા ઝાડવું બળે છે પણ ભ મ કે મ થતું નથી?” ૪ યહાેવાહે ેયું
કે મૂસા અહ ઝાડવું

ેવા અાવી ર ાે છે , તેથી તેમણે ઝાડવામાંથી તેને બૂમ

પાડી, “મૂસા, મૂસા!” અને મૂસાઅે ક ું, “હા, હુ ં અહ જ છંુ .” ૫ યારે
યહાેવાહે ક ું, “ન ક અાવીશ ન હ, તારાં પગરખાં ઉતાર. કારણ કે યાં તું
ઊભાે છે તે ભૂ મ પ વ છે .” ૬ “હુ ં તારા પતૃઅાે ઇ ા હમ, ઇસહાક અને
યાકૂ બનાે ઈ વર છંુ .” તે સાંભળીને મૂસાઅે પાેતાનું મુખ ઢાંકી દીઘું. કે મ કે
ઈ વર તરફ

ેતાં તેને બીક લાગી. ૭ પછી યહાેવાહે ક ું, “મ મસરમાં

મારા લાેકાેને દુ ઃખી હાલતમાં

ેયા છે . તેઅાેના મુકાદમાે તેમને પીડા અાપે છે

તેથી તેઅાેનાે વલાપ મ સાંભ ાે છે . તેઅાેની મુ કે લીઅાે મ
તેઅાેને મસરીઅાેના સકં

ણી છે . ૮ હુ ં

માંથી મુ ત કરાવવા અને તેઅાેને અે દેશમાંથી

બહાર લાવીને અેક સારા, વશાળ અને દૂ ધમધથી ભરપૂર દેશમાં લઈ જવા
માટે અા યાે છંુ . યાં હાલમાં કનાનીઅાે, હ ીઅાે, અમાેરીઅાે, પરીઝીઅાે,
હ વીઅાે અને યબૂસીઅાે રહે છે . ૯ મ ઇઝરાયલીઅાેનું દન સાંભ
અને મસરીઅાે તેઅાેના ઉપર જે અ યાચાર ગુ રે છે તે મ નહા

ું છે
ા છે .

૧૦ માટે હવે, મારા ઇઝરાયલી લાેકાેને મસરમાંથી બહાર લઈ અાવવા હુ ં

તને ફા ન પાસે માેકલું છંુ .” ૧૧ પરં તુ મૂસાઅે ઈ વરને ક ું, “હુ ં તે કાેણ કે
ફા નની પાસે જઈને ઇઝરાયલીઅાેને મસરમાંથી બહાર કાઢી લાવું?” ૧૨
પણ ઈ વરે ક ું, “હુ ં અવ ય તારી સાથે જ હાેઈશ. અને મ જ તને માેક યાે
છે , અેની નશાની તારા માટે અે થશે કે

યારે તું અે લાેકાેને મસરમાંથી

બહાર લઈ અાવશે પછી તમે સાૈ અા પવત પર મારી ભ ત કરશાે.” ૧૩
મૂસાઅે ઈ વરને ક ું, “હુ ં ઇઝરાયલ લાેકાે પાસે ઉં અને તેઅાેને કહુ ં કે ,
'તમારા પતૃઅાેના ભુઅે મને તમારી પાસે માેક યાે છે .' અને તેઅાે મને
પૂછે કે , 'તેમનું નામ શું છે ?' તાે હુ ં તેઅાેને શાે જવાબ અાપું?” ૧૪ યારે
ઈ વરે મૂસાને ક ું, “હુ ં જે છંુ તે છંુ .” તું ઇઝરાયલીઅાેને કહે જે કે 'હુ ં છંુ અે
મને તમારી પાસે માેક યાે છે .'” ૧૫ વળી ઈ વરે મૂસાને અેવું પણ ક ું,
“તું ઇઝરાયલીઅાેને કહે જે કે , 'તમારા પતૃઅાેના ઈ વર યહાેવાહે અેટલે
કે ઇ ા હમ, ઇસહાક અને યાકૂ બના ઈ વરે મને તમારી પાસે માેક યાે છે .
મા ં નામ સદાને માટે અે જ છે અને પેઢી દરપેઢી લાેકાે મને અે નામે જ યાદ
રાખશે.'” ૧૬ વળી ઈ વરે ક ું, “તું

અને ઇઝરાયલના વડીલાેને ભેગા

કરીને તેઅાેને કહે જે કે , 'તમારા પતૃઅાેના ઈ વર, ઇ ા હમ, ઇસહાક અને
યાકૂ બના ભુઅે, મને દશન અાપીને ક ું છે મ ન ે તમારી ખબર લીધી છે
અને મસરમાં તમે જે મુ કે લીઅાે સહન કરી ર ા છાે તે મ

ેઈ છે ; ૧૭

અને મ નણય કયા છે કે હુ ં તમને અા દુ દશામાંથી મુ ત કરાવીને કનાનીઅાે,
હ ીઅાે, અમાેરીઅાે, પરીઝીઅાે, હ વીઅાે અને યબૂસીઅાેના દેશમાં લઈ
જઈશ. અે દેશ દૂ ધ અને મધથી ભરપૂર છે .”' ૧૮ લાેકાે તારી વાણી સાંભળશે,
પછી તું અને ઇઝરાયલના વડીલાે મસરના રા
' હ ૂઅાેના ઈ વર યહાેવા અમને મ

પાસે જઈને તેને કહે ે કે ,

ા છે . અે અમારા ઈ વર યહાેવાહની

અાગળ ય ાપણ કરવા માટે અમે ણ દવસની મુસાફરી કરીને જઈ શકીઅે
અેટલે દૂ ર અર યમાં અમને જવા દે.' ૧૯
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ે કે મને ખબર તાે છે જ કે

કરીશ. તેને પ રણામે યારે તમે મસરમાંથી બહાર જવા રવાના થશાે યારે
ખાલી હાથે બહાર ન હ અાવાે. ૨૨ પણ દરેક
પાસેથી અને પાેતાના ઘરમાં રહે નારી મસરી
અને સુંદર કમતી વ

ી પાેતાની મસરી પડાેશણ
ી પાસેથી સાેનાચાંદીનાં ઘરેણાં

ાે માગી લેશે અને તમે પાેતાના દીકરાદીકરીઅાેને તે

પહે રાવશાે. અામ તમે મસરીઅાેનું ધન લૂંટી લેશાે.”
યું, “ ભુ હુ ં ઇઝરાયલના લાેકાેને કહીશ કે
૪ યહાેયારેવમૂાહેસમનેાઅે માેઈ કવરનેયાે છેજણા
, યારે તેઅાે મારા કહે વા પર વ વાસ ન હ કરે
અને કહે શે કે , “યહાેવાહે તને દશન દીધું નથી.” ૨ પરં તુ યહાેવાહે મૂસાને
ક ું, “તારા હાથમાં શું છે ?” મૂસાઅે જવાબ અા યાે, “લાકડી.” ૩ યારે
યહાેવાહે ક ું, “તારી લાકડીને જમીન પર નાખ.” અેટલે મૂસાઅે લાકડી
જમીન પર નાખી, યારે તે બદલાઈને સાપ બની ગઈ. તે

ેઈને મૂસા બી

ગયાે અને યાંથી ખસી ગયાે.” ૪ પરં તુ યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “તું સાપની
અાગળ

અને તારા હાથથી તેને પૂંછડીથી પકડી લે.” અેટલે મૂસાઅે સાપને

પક ાે યારે તેના હાથમાં સાપની લાકડી બની ગઈ. ૫ તેથી યહાેવાહે ક ું,
“તારી લાકડીનાે અા માણે ઉપયાેગ કરજે, અેટલે લાેકાેને વ વાસ બેસશે કે
તેઅાેના પતૃઅાેના ઈ વર ભુઅે અેટલે ઇ ા હમ, ઇસહાક અને યાકૂ બના
ઈ વરે તને દશન દીધું છે .” ૬ વશેષમાં યહાેવાહે તેને ક ું, “હુ ં તને બી ે
ચમ કાર બતાવું છંુ . તારાે હાથ ત પહે રેલા ઝ ભા નીચે છાતી પાસે મૂક.”
તેમ કયા પછી મૂસાઅે યારે હાથ પાછાે બહાર કાઢયાે યારે તેનાે હાથ કુ
રાેગથી બરફ જેવાે સફે દ થઈ ગયાે હતાે. ૭ પછી યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “તારાે
હાથ પાછાે ઝ ભા નીચે છાતી પર મૂક.” અેટલે તેણે તે માણે કયુ, પછી
જયારે તેણે હાથ બહાર કાઢયાે યારે તે હાથ અગાઉના જેવાે દુ ર ત થઈ ગયાે
હતાે. ૮ પછી યહાેવાહે ક ું, “ ે લાેકાે લાકડીના ચમ કારની નશાની પછી
પણ તા ં કહે વું ન હ માને તાે અા બી
પર ભરાેસાે કરશે. ૯ વળી

ચમ કારની નશાનીથી તેઅાે તારા

ે અા બે ચમ કારાે બતા યા પછી પણ તેઅાે

તારી વાત ના સાંભળે, તાે તું નાઈલ નદીમાંથી થાેડું પાણી લઈને જમીન પર
ઢાેળજે, યાં તે પાણી ર ત થઈ જશે.” ૧૦ પરં તુ મૂસાઅે યહાેવાહને ક ું, “હે
ભુ યહાેવા, હુ ં સાચું કહુ ં છંુ કે , હુ ં કાેઈ સારાે વ તા નથી. હુ ં લાેકાે સાથે
કુ શળતાપૂવક વાત કરવાની મતા ધરાવતાે નથી. તમારી સાથે વાતચીત
થઈ તે પછી પણ હુ ં બાેલવામાં મંદ છંુ . મારી

ભ બરાબર ચાલતી નથી.”

૧૧ યારે યહાેવાહે તેને ક ું, “માણસનું મુખ કાેણે બના યું છે ? તેને મૂક કે

બ ધર અને તેને અંધ કે નહાળી શકતાે કાેણ બનાવે છે ? અને માણસને
દેખતાે કે અંધ કાેણ બનાવે છે ? અા બધું હુ ં જ કરી શકું છંુ . હુ ં યહાેવા છંુ . ૧૨
માટે હવે , તારા મુખમાં હુ ં શ દાે મૂકીશ અને તારે શું કહે વું તે હુ ં તને
શીખવીશ.” ૧૩ છતાં મૂસાઅે ક ું, “હે ભુ યહાેવા, કૃ પા કરીને મારા સવાય
બી

કાેઈને માેકલાે, મને ન હ.” ૧૪ અાવા અનાદરને લીધે યહાેવા મૂસા પર

ખૂબ ગુ સે થયા અને ક ું, “તારી સાથે હુ ં તારા ભાઈ હા નને માેકલીશ. તે
કુ શળ વ તા છે . વળી

ે, તે તને મળવા અાવી ર ાે છે , તને

ેઈને તેનું

દય અાનંદ પામશે. ૧૫ તું તેની સાથે વાત કરજે અને શું કહે વાનું છે તે તેને
શીખવજે. હુ ં તમારા બ નેના મુખમાં વાણી મૂકીશ અને તમાે બ નેઅે શું
કરવાનું છે તે તમને શીખવીશ. ૧૬ તે તારા વતી લાેકાેની સાથે વાત કરશે. તે
તા ં મુખ બનશે અને તું તેને માટે ઈ વરને ઠેકાણે થશે. ૧૭ માટે હવે અા
તારી લાકડી સાથે લઈ
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. અેના વડે તું ચમ કારાે કરી બતાવજે.” ૧૮ પછી

યાંથી મૂસા પાેતાના સસરા ય ાે પાસે પાછાે અા યાે અને તેને ક ું, “કૃ પા

થઈ ગયા છે . તેથી બૂમાે પાડે છે કે , અમને અમારા ઈ વરને ય ાે કરવા જવા

ેવા માગું છંુ કે

દાે. ૯ તેઅાેને સતત અેટલા બધા કામમાં રાેકી રાખાે કે પછી તેઅાેની પાસે

.” ૧૯ મૂસા

મૂસાની જૂ ઠી વાતાે સાંભળવાનાે સમય જ રહે ન હ.” ૧૦ તેથી અે લાેકાેના

. હવે યાં તારે માટે

મુકાદમાેઅે તેઅાેને જણા યું કે , “ફા ને નણય કયા છે કે , તે ઈંટાે પાડવા માટે

કરીને મને મારા લાેકાે પાસે મસરમાં પાછાે જવા દે.” હુ ં
તેઅાે હ

હયાત છે કે ન હ! ય ાેઅે તેને ક ું, “શાં તથી

મ ાનમાં હતાે, યારે ઈ વરે તેને ક ું, “તું મસરમાં
કશું

ેખમ નથી. કે મ કે જે લાેકાે તને મારી નાખવા માટે શાેધતા હતા તેઅાે

તે તમને પરાળ ન હ અાપે. ૧૧ તમારે

તે જ તમારા કામ માટે પરાળ ભેગું

બધા મૃ યુ પા યા છે .” ૨૦ અાથી મૂસા પાેતાની પ ની અને પુ ાેને ગધેડા પર

કરી લાવવું પડશે. તેથી

બેસાડીને પાછાે મસર જવા રવાના થયાે. તેણે પેલી લાકડી પાેતાની સાથે
રાખી. ૨૧ ર તામાં યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “ મસરમાં પહા યા પછી મ જે

ઈંટાેની સં યાનું માણ તાે અેટલું જ રહે શે. તે અાેછંુ કરવામાં ન હ અાવે.”
૧૨ અાથી લાેકાે પરાળ ભેગું કરવા માટે અાખા મસરમાં ફરી વ ા. ૧૩

ચમ કારાે તને નશાની તરીકે બતા યા છે તે તું ફા ન સમ કરી બતાવજે.

મુકાદમાે ધમકી અાપતા જ ર ા કે , “અગાઉ પરાળ મળતું હતું યારે રાેજનું

પણ હુ ં તેને હઠા હી બનાવી દઈશ અેટલે તે તારા લાેકાેને જવા દેશે ન હ. ૨૨

જેટલું કામ કરતા હતા તેટલું જ કામ તમારે પૂ ં કરવું પડશે.” ૧૪ ફા નના

તે વખતે તું ફા નને કહે જ:ે 'યહાેવા કહે છે કે : ઇઝરાયલ મારાે જયે પુ

મુકાદમાેઅે ઇઝરાયલીઅાે પર દેખરેખ માટે જે ઉપરીઅાેને નયુ ત કયા હતા

છે ૨૩ અને મ તને ક ું છે કે , “મારા પુ ને મારી ભ ત કરવા માટે જવા

તેઅાેને ખૂબ માર મારીને પૂછવામાં અાવતું હતું કે , “જેટલી ઈંટાે અ યાર સુધી

દે.” અને

તમે પાડતા હતા તેટલાં માણમાં અગાઉની માફક કે મ પૂરી કરતા નથી?”

ે તું તેને જવા દેવાની ના પાડશે, તાે હુ ં તારા જયે પુ ને મારી

અાે, પરાળ ભેગું કરાે. તાેપણ તમારે બનાવવાની

નાખીશ.'” ૨૪ મૂસા મસર તરફ મુસાફરી કરી ર ાે હતાે યારે અેક થળે

૧૫ અેટલે ઇઝરાયલીઅાેના ઉપરીઅાે ફા નની સમ

તેણે મુકામ કયા, યાં યહાેવા તેને મ ા અને તેને મારી નાખવાનું ઇ છા કરી.

કરવા લા યા, “તમે તમારા સેવકાે સાથે અાવાે વતાવ કે મ રાખાે છાે? ૧૬

૨૫ પણ સ પાેરાઅે ચકમકનાે અેક ધારદાર પ થર લઈને તેના વડે પાેતાના

હવે અમને પરાળ અાપવામાં અાવતું નથી તેમ છતાં અમને કહે વામાં અાવે

પુ ની સુ નત કરી. તેની ચામડી મૂસાના પગે અડકાડીને તેણે ક ું, “ખરેખર

છે કે પૂરતી ઈંટાે પાડાે; જરા જુ અાે તાે ખરા, અમને કે વાે ાસ અાપવામાં

તું તાે મારા લાેહીનાે વર છે .” ૨૬ તેથી યહાેવાહે મૂસાને જતાે કયા. યારે

અાવે છે ! ખરેખર, વાંક તાે તમારા ઉપરીઅાેનાે જ છે .” ૧૭ યારે ફા ને

સ પાેરાઅે ક ું, “સુ નતના કારણથી તું મારે માટે લાેહીનાે વર છે .” ૨૭

તેઅાેને ધમકા યા, “તમે લાેકાે અાળસુ થઈ ગયા છાે, તેથી કહાે છાે કે અમને

યહાેવાહે હા ન સાથે વાત કરી હતી અને તેને ક ું હતું, “અર યમાં

યહાેવાહના ય ાે કરવા જવા દાે. ૧૮ હવે

અને તારા ભાઈ મૂસાને મળ.” તેથી હા ન ઈ વરના પવત પર જઈને તેને

પરાળ પૂ ં પાડવામાં ન હ અાવે; અને ઈંટાેની સં યા તાે ન ી કરેલ માણે

મ ાે અને ભે ાે. ૨૮ મૂસાઅે પાેતાને યહાેવાહે જે બાબત કહી હતી અને જે

તમારે પૂરી કરવી જ પડશે.” ૧૯ ઇઝરાયલી ઉપરીઅાેના યાનમાં અા યું કે

ચમ કારાે બતાવવાનું જણા યું હતું તેની મા હતી તેને અાપી. ૨૯ મૂસા અને

હવે તેઅાેની થ ત કફાેડી થવાની છે . કારણ કે તેઅાે હવે અગાઉના જેટલી

હા ન મસરમાં ગયા અને યાં ઇઝરાયલીઅાેના લાેકાેના બધા વડીલાેને
અેક ત કયા. ૩૦ અને યહાેવાહે મૂસાને કહે લી સવ વાતાે હા ને તેઅાેને કહી

ઈંટાે તૈયાર કરાવી શકતા નથી. ૨૦ અને પછી ફા નની પાસેથી તેઅાે પાછા
અા યા યારે ર તામાં ઊભેલા મૂસા અને હા ન તેઅાેને સામા મ ા. ૨૧

સંભળાવી તથા મૂસાઅે તેઅાેની સમ ચમ કાર કરી બતા યા. ૩૧ લાેકાેઅે

તેઅાેઅે મૂસા અને હા નને ક ું, “તમે શું કયુ છે અે યહાેવા યાનમાં લે અને

વ વાસ કયા કે યહાેવાહે જ તેઅાેને માેક યા છે . વડીલાેઅે સાંભ

તમને શ ા કરે. કારણ તમે અમને ફા નની અને તેના સેવકાેની નજરમાં

ું અને

અાવીને અાતનાદ

અાે, કામે લાગી

અાે, તમને

તેઅાે સમ યા કે ઈ વરે પાેતાના લાેક ઇઝરાયલની ખબર લીધી છે અને

તર કૃ ત બનાવી દીઘા છે ; અને તેઅાે અમને મારી નાખે તે માટે

તેઅાેનાં દુ ઃખ

ેયાં છે , યારે તેઅાેઅે શર ઝુ કાવીને યહાેવાહની તુ ત કરી.

તેઅાેના હાથમાં તલવાર અાપી છે !” ૨૨ યારે મૂસાઅે યહાેવાહને ાથના

ી સાથે વાત કયા પછી મૂસા અને હા ને મસરના રા ફા ન
૫ લાેપાસેકાેનઅાવીને
તેને ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવા કહે છે , 'મારા

કરી, “હે ભુ યહાેવા, તમે અા લાેકાેની અાવી ખરાબ હાલત શા માટે કરી?

લાેકાેને મારે માટે પવ પાળવા સા અર યમાં જવા દે.'” ૨ પરં તુ ફા ને ક ં,ુ
“યહાેવા તે વળી કાેણ છે કે હુ ં તેની સૂચના માનીને ઇઝરાયલીઅાેને જવા દઉં?
તમે જેને ઈ વર માનાે છાે, તેને હુ ં અાેળખતાે નથી, વળી હુ ં ઇઝરાયલીઅાેને
જવા દેવાની પણ ના પાડું છંુ .” ૩ યારે હા ન અને મૂસાઅે ક ું, “ હ ૂઅાેના
ઈ વરે અમને લાેકાેને દશન અા યું છે . અમારા ઈ વરનું ભજન કરવા માટે તું

ણે તમે

વળી તમે મને શા માટે માેક યાે છે ? ૨૩ હે ભુ, હુ ં તમારા નામે ફા ન સાથે
વાત કરવા ગયાે યારથી તેણે અા લાેકાેનું અ હત કરવા માં

ું છે અને તમે

તમારા લાેકાેને બચાવવા માટે કશું કરતા નથી.”
યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “હવે, તને ેવા મળશે કે હુ ં ફા નની શી
૬ પછી
હાલત ક ં છંુ . મારા સામ યને કારણે ફા ન તેઅાેને જવા દેશે. અને
મારા બળવાન હાથનાં પરા મને કારણે તે ઇઝરાયલ લાેકાેને દેશમાંથી મુ ત

અમને અર યમાં ણ દવસનાે વાસ કરવા જવા દે, યાં અમે યહાેવાહને

કરશે.” ૨ અને ઈ વરે મૂસાને ક ું, “હુ ં યહાેવા છંુ .” ૩ અને 'સવસમથ

ય ાપણ કરીશું.

ઈ વર' અે નામે મ ઇ ા હમ, ઇસહાક અને યાકૂ બને દશન અા યું હતું.

ે અમને ન હ જવા દે તાે ઈ વર તરફથી દેશ પર મરકી

અને તરવાર પી અાફત અાવી પડશે.” ૪ પરં તુ મસરના રા અે તેઅાેને

ઈ વર, (યહાેવા) અે મારા નામની

ક ું કે , “હે મૂસા અને હા ન, તમે લાેકાેના કામમાં કે મ અડચણ પ થાઅાે

સાથે કરાર કયા હતાે. તેઅાે જે દેશમાં જઈને વ યા હતા તે કનાન દેશ તેઅાેને

ણકારી તેઅાેને ન હતી. ૪ મ તેઅાેની

છાે? તમે તમા ં કામ કરાે અને લાેકાેને તેમનું કામ કરવા દાે.” ૫ વળી

અાપવાનું મ વચન અા યું હતું. તેઅાે યાં રહે તા હતા, પણ તે તેઅાેનાે પાેતાનાે

તેણે ક ું, “હમણાં અાપણા દેશમાં હ ૂ લાેકાેની સં યા વધી ગઈ છે અને

દેશ ન હતાે. ૫ મ ઇઝરાયલી લાેકાેની રડારાેળ સાંભળી છે . તેઅાે મસરમાં

તમે તે લાેકાેને કામ કરતાં અટકાવવા માગાે છાે.” ૬ તે જ દવસે ફા ને

ગુલામ છે અને મ મારાે કરાર યાદ કયા છે . ૬ તેથી ઇઝરાયલીઅાેને કહે કે ,

ઇઝરાયલી લાેકાે પાસે સખત કામ કરાવવા માટે મુકાદમાેને અાદેશ અા યાે

'હુ ં યહાેવા છંુ .' હુ ં તેઅાેનું ર ણ કરીશ. મારા સામ ય વડે મસરીઅાેની

કે , ૭ “હવે તમારે ઈંટાે પાડવા માટે લાેકાેને પરાળ અાપવું ન હ; તેઅાે

તે

ગુલામીમાંથી તેઅાેને મુ ત કરીશ. હુ ં મસરીઅાેને ભયંકર શ ા કરીશ.

પરાળ લઈ અાવે. ૮ વળી યાન રાખ ે કે , અ યાર સુધી તેઅાે જેટલી ઈંટાે

૭ “હુ ં તેઅાેને મારા લાેક તરીકે વીકારીશ. યારે તેઅાેને ખબર પડશે કે

બનાવતા અા યા છે અેમાં ઘટાડાે થવાે

મસરની ગુલામીમાંથી તેઅાેને મુ ત કરનાર તેઅાેનાે ઈ વર હુ ં છંુ . ૮ હુ ં યહાેવા

ેઈઅે ન હ. હવે અે લાેકાે અાળસુ
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છંુ , મ ઇ ા હમ, ઇસહાક અને યાકૂ બને જે દેશ અાપવાનાે કરાર કયા છે , તે
દેશમાં હુ ં ઇઝરાયલ લાેકાેને લઈ જઈશ. વતન તરીકે અે દેશ તેઅાેને અાપીશ

પુરાવા માટે 'કાેઈ ચમ કાર બતાવાે.' યારે તું હા નને કહે જે કે , 'તારી લાકડી

અને વારસ બનાવીશ.” ૯ મૂસાઅે ઈ વરની અે વાત લાેકાેને કહી. પણ તે

બની જશે.” ૧૦ પછી મૂસા અને હા ન મસરના રા

વખતે તેઅાે અાકરી ગુલામીથી હતાશ થઈ ગયેલા તેથી તેઅાેઅે ઈ વરની

યહાેવાહની અા ા માણે તેમણે કયુ. હા ને ફા ન અને તેના અમલદારાે

વાત કાને ધરી ન હ. ૧૦ યારે યહાેવાહે મૂસાને ક ું, ૧૧ “તું જઈને મસરના

સમ પાેતાની લાકડી જમીન પર નાખી અને તે સાપ બની ગઈ. ૧૧ યારે

રા

ફા ને ાની પં ડતાેને અને

ફા નને કહે કે , તે ઇઝરાયલીઅાેને તારા દેશમાંથી જવા દે.” ૧૨ પરં તુ

લઈને ફા નની અાગળ જમીન પર નાખી દે' અે નાખશે યારે લાકડી સાપ
ફા ન પાસે ગયા. અને

દુ ગરાેને બાેલા યા. મસરના

દુ ગરાેઅે પણ

મૂસાઅે યહાેવાહને ક ું, “ઇઝરાયલી લાેકાે જ મા ં સાંભળતાં નથી; તાે પછી

મં તં

ફા ન તાે શાનાે સાંભળે? વળી મને તાે છટાપૂવક બાેલતાં પણ અાવડતું

લાકડીઅાે જમીન પર નાખી. અે લાકડીઅાેના સાપ બની ગઈ. પણ હા નની

નથી.” ૧૩ પરં તુ યહાેવાહે મૂસા અને હા ન સાથે વાતચીત કરી. તેઅાેને

લાકડી તેઅાેની લાકડીઅાેને ગળી ગઈ. ૧૩ તેમ છતાં ફા ને હઠા હ છાે ાે

અા ા કરી કે , “તમે મસરના રા

અાે. અને તેને તાકીદ

ન હ. લાેકાેને જવા દેવાની ના પાડી. અને યહાેવાહના ક ા મુજબ મૂસા અને

અાપાે કે ઇઝરાયલી લાેકાેને મસરમાંથી મુ ત કરે.” ૧૪ ઇઝરાયલીઅાેના

હા નની કહે લી વાત ફા ને લ માં લીધી ન હ. ૧૪ પછી યહાેવાહે મૂસાને

પતૃઅાેનાં કુ ળાેના અાગેવાનાે અા છે : ઇઝરાયલના જયે

ક ું, “ફા ન હઠીલાે થયાે છે , અે મારા લાેકાેને જવા દેવાનાે ઇનકાર કરે છે ;

ફા ન પાસે

બેનના ચાર પુ ાે:

ારા હા નના જેવાે જ ચમ કાર કરી બતા યાે. ૧૨ તેઅાેઅે પાેતાની

હનાેખ, પા લૂ, હે ાેન અને કામ . ૧૫ શમયાેનના પુ ાે; યમુઅેલ, યારીન,

૧૫

અાેહાદ, યાખીન, સાેહાર તથા કનાની પ નીથી જ મેલાે શાઉલ. ૧૬ લેવીના

ઘાટ પર ઊભાે રહે જ,ે અને જે લાકડી સાપ થઈ ગઈ હતી, તે સાથે લઈને

પુ ાે: ગેશાન, કહાથ અને મરારી. લેવીનું અાયુ ય અેકસાે સાડ ીસ વષનું

જજે. ૧૬ “ફા ન અાવે યારે કહે જે કે , હ ૂઅાેના ઈ વર યહાેવાહે મને તારી

હતું. ૧૭ ગેશાનના પુ ાે: લ ની અને શમઈ. ૧૮ કહાથના પુ ાે: અા ામ,

પાસે માેક યાે છે અને કહે વડા યું છે કે , મારા લાેકાેને મા ં ભજન કરવા માટે

ય હાર, હે ાેન અને ઉ ઝયેલ. કહાથનું અાયુ ય અેકસાે તે ીસ વષનું હતું.

અર યમાં જવા દે; ' ે અ યાર સુધી ત યહાેવા ની વાત કાને ધરી નથી.' ૧૭

૧૯ મરારીના પુ ાે: માહલી અને મૂશી. અા બધા ઇઝરાયલના પુ લેવીના

હવે યહાેવા કહે છે કે , 'હુ ં યહાેવા છંુ . અેની તમને ખબર પડી જશે. હવે હુ ં

વંશ ે હતા. ૨૦ અા ામે પાેતાની ફાેઈ યાેખેબેદ સાથે લ ન કયુ. તેઅાેના

મારા હાથમાંની લાકડી નાઈલ નદીના પાણી પર પછાડીશ અેટલે સમ પાણી

કુ ટું બમાં હા ન અને મૂસાના જ મ થયા. અા ામનું અાયુ ય અેકસાે સાડ ીસ

ર ત થઈ જશે. ૧૮ નાઈલ નદીની માછલીઅાે મરી જશે. નદીમાંથી દુ ગધ

વષનું હતું. ૨૧ ય હારના પુ ાે: કાેરાહ, નેફેગ અને ઝ ી. ૨૨ ઉ ઝયેલના

ફે લાશે અને મસરવાસીઅાેને માટે અેનું પાણી પીવાલાયક પણ રહે શે ન હ.'”

પુ ાે: મશાઅેલ, અે સાફાન અને સ ી. ૨૩ હા નનું લ ન અા મીનાદાબની

૧૯ પછી યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “તું હા નને કહે કે , તારી લાકડી હાથમાં

પુ ી અને નાહશાેનની બહે ન અલીશેબા સાથે થયું. તેઅાેના પુ ાે: નાદાબ,

લઈને મસરનાં તમામ જળાશયાે, નદીઅાે, નહે રાે અને તળાવાે પર તારાે હાથ

અબીહૂ , અેલાઝાર અને ઈથામાર. ૨૪ કાેરાહના પુ ાે: અા સીર, અે કાના

ફે રવ અેટલે તેમાંનુ બધું જ પાણી ર ત બની જશે. અને સમ

અને અ બઅાસાફ. ૨૫ હા નના પુ અેલાઝારે પૂટીઅેલની પુ ી સાથે લ ન

લાકડાંનાં અને પ થરનાં બધાં વાસણાેમાંના પાણીનું પણ ર ત થઈ જશે.”

કયુ. તેઅાેનાે પુ : ફીનહાસ. તેઅાે બધા લેવીના વંશ ે હતા. ૨૬ અા રીતે

૨૦ તેથી મૂસા અને હા ને યહાેવાહે અાપેલી અા ાનું પાલન કયુ. હા ને

હા ન અને મૂસા લેવી કુ ળના વંશ ે હતા. તેઅાેની સાથે ઈ વરે વાત કરી

ફા ન અને તેના અમલદારાેના દેખતાં લાકડી વડે નાઈલના પાણી પર હાર

હતી કે , “ઇઝરાયલીઅાેને તેઅાેનાં કુ ળાેના સમૂહ માણે મસરમાંથી બહાર

કયા. તેથી તેમાંનું બધું જ પાણી ર ત થઈ ગયું. ૨૧ નદીમાંની બધી માછલીઅાે

લઈ અાવાે.” ૨૭ અે જ હા ન અને મૂસાઅે મસરના રા

મરી ગઈ. અને નદીમાંથી દુ ગધ સરવા લાગી. અને મસરના લાેકાે માટે નદીનું

ફા ન સાથે વાત

ે ફા ન સવારે નાઈલ નદીના કનારા પર અાવશે. તું તેને મળવા ને

મસર દેશમાં

કરીને તેને ક ું કે , “તે ઇઝરાયલી લાેકાેને મસરની બહાર જવા દે.” ૨૮

પાણી પીવા લાયક ર ું ન હ. સમ

ઈ વરે મસર દેશમાં મૂસા સાથે વાત કરી તે દવસે; ૨૯ તેમણે મૂસાને ક ું,

૨૨ તાે સામે પ ે મસરના

“હુ ં યહાેવા છંુ , હુ ં તને કહુ ં છંુ , તે બધું જ તું મસરના રા ફા નને કહે જ.ે ”
૩૦ અને મૂસાઅે ઈ વરની સમ ક ું કે , “હુ ં પ રીતે બાેલી શકતાે નથી તાે

ફા ને મૂસા અને હા નની વાત કાને ન ધરી. યહાેવાહના જણા યા મુજબ

પછી ફા ન મારી વાત કે વી રીતે સાંભળશે?”

ગયાે. ૨૪ નાઈલ નદીનું પાણી મસરવાસીઅાેથી પવાય અેવું ર ું ન હતું.

વાહે મૂસાને ક ું, “ ે, મ તને ફા નની અાગળ ઈ વરને ઠેકાણે
૭ યહાે
ઠરા યાે છે . તારાે ભાઈ હા ન તારાે બાેધક થશે. હુ ં તને જે અાદેશ

તેથી તેઅાેઅે નદીની અાજુ બાજુ કૂ વાઅાે ખાે ા અને વીરડા ગા

૨

અાપું છંુ તે બધા તું હા નને જણાવજે. તારાે ભાઈ હા ન અે વગત ફા નને
જણાવશે કે ફા ન ઇઝરાયલી લાેકાેને મસર દેશમાંથી જવા દે. ૩ પણ હુ ં
ફા નને હઠા હી બનાવી દઈશ, જેથી તું જે કં ઈ કહે શે, તેને તે માનશે ન હ.
તેથી હુ ં દેશમાં અનેક ચમ કારાે કરીશ. ૪ પણ ફા ન તમા ં સાંભળશે ન હ,
અેટલે હુ ં મસર દેશ પર મારાે હાથ ઉગામીશ, કઠાેર શ ા કરીશ. અને
મારાં સૈ યાેને, મારી ઇઝરાયલી

ને, મસરમાંથી બહાર લાવીશ. ૫ યારે

મસરના લાેકાેને ખબર પડશે કે , “હુ ં યહાેવા છંુ , તેઅાે

ેતા રહે શે અને હુ ં

મારા લાેકાેને મુ ત કરીશ.” ૬ મૂસાઅે અને હા ને યહાેવાહના અાદેશાેનું
પાલન કયુ. ૭ તેઅાેઅે દરબારમાં ફા નની સમ રજૂ અાત કરી. યારે મૂસાની
ઉંમર અસી વષની અને હા નની ઉંમર યાસી વષની હતી. ૮ યહાેવાહે મૂસા
અને હા નને ક ું, ૯ “ યારે ફા ન તમને અેવું કહે કે , તમારા પરા મના

નગમન

મસરમાંનું તમામ પાણી ર ત થઈ ગયું.

દુ ગરાેઅે પણ પાેતાના તં મં થી તે માણે કયુ.

ફા ન હઠીલાે થઈ ગયાે. ૨૩ તેણે કશું ગણકાયુ ન હ. ફા ન પાેતાના મહે લમાં
ા. ૨૫

યહાેવાહે નાઈલ નદી પર હાર કયા પછી સાત દવસ પસાર થઈ ગયા.
યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “ફા ન પાસે જઈને તેને જણાવ કે યહાેવા
૮ પછી
અેવું કહે છે : 'મારા લાેકાેને મારી સેવા કરવા જવા દે.' પણ ે તું
૨

તેઅાેને જવા દેવાની ના પાડશે તાે, હુ ં મસર દેશમાં દેડકાંઅાે ારા ઉપ વ
કરાવીશ. ૩ નાઈલ નદી દેડકાંઅાેથી ભરાઈ જશે. વળી અે દેડકાં નદીમાંથી
બહાર અાવીને તારા મહે લમાં, ઘરાેમાં, શયનખંડમાં તથા પલંગમાં અને તારા
અમલદારાેના તથા
જશે. ૪ તું તારી

નાં ઘરાેમાં, રસાેડામાં અને પાણીનાં પા ાેમાં ભરાઈ
અને તારા અમલદારાે ઠેરઠેર દેડકાંના ઉપ વથી હે રાન

થઈ જશાે.” ૫ પછી યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “હા નને કહે કે , તે પાેતાના
હાથની લાકડીને નહે રાે, નદીઅાે અને સરાેવરાે તરફ ઊંચી કરે. જેથી મસર
દેશ પર દેડકાંઅાે ચઢી અાવે.” ૬ યારે હા ને મસર દેશમાં અાવેલા પાણીનાં
થળાે તરફ તેના હાથ ઊંચા કયા અને પાણીમાંથી દેડકાંઅાે બહાર અાવીને
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સમ

દુ ગરાેઅે પણ અેવું જ કયુ.

માટે અર યમાં જવા દઈશ, પરં તુ તમારે ઘણે દૂ ર જવું ન હ અને મારા માટે

તેઅાે પણ મસર દેશમાં દેડકાંઅાે લઈ અા યા. ૮ પછી ફા ને મૂસા અને

મસર દેશમાં છવાઈ ગયાં. ૭ મસરના

પણ ાથના કરવી.” ૨૯ મૂસાઅે ક ું, “સા ં , હુ ં અહ થી તારી અાગળથી

હા નને બાેલાવીને ક ું, “તમે યહાેવાહને ાથના કરાે કે તે મને અને મારી

જઈને તરત જ યહાેવાહને વનંતી કરીશ કે , ફા ન અને તારા અમલદારાેને

ને દેડકાંના ઉપ વથી છાેડાવે, અે દેડકાંને દૂ ર કરે. પછી હુ ં તમારા લાેકાેને

તથા તારી

ને અાવતી કાલે સવારે માખીઅાેના ાસથી મુ ત કરે. પણ

યહાેવાહને ય ાે અપવા જવા દઈશ.” ૯ મૂસાઅે ફા નને ક ું, “સા ં , તું

તમે અમને મૂખ ન બનાવતા, યહાેવાહને ય ાે અપવા અમને અર યમાં જવા

કૃ પા કરીને મને કહે કે મારે તારા માટે, તારા અમલદારાે માટે અને તારી

દેવાના છે ; અમને ના પાડવાનું નથી.” ૩૦ અેટલે મૂસા ફા ન પાસેથી વદાય

માટે યહાેવાહને

થઈને યહાેવા પાસે ગયાે અને ાથના કરી, ૩૧ અને યહાેવાહે મૂસાની વનંતી

ારે ાથના કરવી, જેથી દેડકાં તમારી પાસેથી અને તમારા

ઘરાેમાંથી પાણીનાં થળાેમાં જતા રહે અને યાં જ રહે .” ૧૦ ફા ને ક ું,

અનુસાર કયુ. યારે ફા ન, તેના અમલદારાે અને તેની

“અાવતી કાલે.” મૂસાઅે ક ું, “તું કહે છે તે માણે થશે.” જેથી તને માલૂમ

માખીઅાેના

ાસથી મુ ત થયા. દેશમાં અેક પણ માખી રહી ન હ. ૩૨ પરં તુ ફા ન તાે ફરી

પડશે કે અમારા ઈ વર યહાેવા સમાન અ ય કાેઈ ઈ વર નથી. ૧૧ દેડકાં

પાછાે હઠા હી થઈ ગયાે અને તેણે ઇઝરાયલી લાેકાેને જવા દીધા ન હ.

તારી અાગળથી અને ઘરાેમાંથી અને તારા મહે લમાંથી અને તારા અમલદારાે

વાહે મૂસાને ક ું, “ફા નની પાસે
અને તેને કહે કે ,
૯ હયારેૂઅયહાે
ાેના ઈ વર યહાેવા અેમ કહે છે કે , 'મારા લાેકાેને મા ં ભજન કરવા

તેમ જ

ની અાગળથી જતાં રહે શે. અને તેઅાે પાણીનાં થળાેમાં અને

નાઈલ નદીમાં જ રહે શે.” ૧૨ પછી મૂસા અને હા ન ફા ન પાસેથી વદાય
થયા. મૂસાઅે દેડકાંઅાે વષે યહાેવાહને વનંતી કરી. ૧૩ અને યહાેવાહે
મૂસાની વનંતી માણે કયુ. ઘરાેમાંનાં, ઘરના ચાેકમાંનાં તથા ખેતરાેમાંનાં
દેડકાં મરી ગયાં. ૧૪ મરેલાં દેડકાંઅાેના ઢગલા ભેગા થયા. તેથી દેશભરમાં
દુ ગધ સરી ગઈ. ૧૫ પણ યારે ફા ને

ેયું કે છૂટકાે મ ાે છે , યારે
યહાેવાહના ક ા માણે ફા ને પાેતાનું દય હઠીલું કરીને તેઅાેનું મા યું
ન હ. ૧૬ પછી યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “હા નને કહે કે , તે પાેતાની લાકડી
જમીન પરની ધૂળ પર મારે. કે જેથી અાખા મસર દેશમાં સવ ધૂળની જૂ
થઈ

ય.” ૧૭ મૂસાઅે હા નને ક ું, હા ને હાથમાં લાકડી લઈને જમીનની

ધૂળ પર હાર કયા, અેટલે સવ ધૂળની જૂ થઈ ગઈ. અને તે જુ અાે માણસાે
અને

નવરાે પર છવાઈ ગઈ. ૧૮ મસરના

દુ ગરાેઅે પાેતાના જં તરમંતરનાે

ઉપયાેગ ારા અેવું જ કરવાનાે ય ન કયા, પરં તુ તેઅાેને ન ફળતા મળી. ૧૯
હવે

દુ ગરાેઅે ફા નની અાગળ કબૂલ કયુ કે , અા તાે ઈ વરની શ તથી જ

બનેલું છે . પરં તુ ફા ને તેઅાેને સાંભ

ા ન હ, તે હઠીલાે જ ર ાે. યહાેવાહે

ક ું હતું અે જ માણે ફા ન વ યા. ૨૦ યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “તું ફા ન
પાસે જજે. ફા ન સવારે નદી કનારે ફરવા નીકળે યારે સવારે વહે લાે ઊઠીને
તેની રાહ

ેઈ યાં ઊભાે રહે જ.ે અને તે અાવે યારે કહે જે કે , યહાેવા અેવું કહે

છે કે , 'મારા લાેકાેને મા ં ભજન કરવા જવા દે. ૨૧
જવા દે તાે હુ ં તારા પર, તારા અમલદારાે પર તથા તારી

ે તું મારા લાેકાેને ન હ
પર તથા ઘરાેમાં

માખીઅાે માેકલીશ. અને મસરના લાેકાેનાં ઘરાે માખીઅાેથી ભરાઈ જશે;
ઠેરઠેર માખીઅાે જ હશે.'” ૨૨ પણ તે દવસે હુ ં મારા ઇઝરાયલી લાેકાેને
સંભાળી લઈશ. જે ગાેશેન ાંતમાં તેઅાે વસે છે યાં માખીનું નામ નશાન હશે
ન હ, અેટલે તને ખાતરી થશે કે સમ પૃ વીમાં હુ ં અેકલાે જ યહાેવા છંુ . ૨૩
અામ હુ ં મારા લાેક અને તારા લાેક વ ચે ભેદભાવ રાખીશ; તને મારા ચમ કાર
ેવા મળશે.” ૨૪ પછી યહાેવાહે તે મુજબ કયુ. તેમના ક ા માણે ફા નના
મહે લમાં, તેના અમલદારાેનાં ઘરાેમાં તથા અાખા મસર દેશમાં માખીઅાેનાં
ઝું ડેઝુંડ ધસી અા યાં અને સમ દેશ માખીઅાેથી પરેશાન થઈ ગયાે હતાે. ૨૫
અેટલે ફા ને મૂસા અને હા નને બાેલા યા. તેઅાેને ક ું, “તમે લાેકાે તમારા
ઈ વરને અા દેશમાં ય ાપણ ચઢાવાે.” ૨૬ પરં તુ મૂસાઅે ક ું, “અે માણે
કરવું ઉ ચત નથી, કારણ કે અમે અમારા ઈ વર યહાેવાહને અપણ ચઢાવીઅે
તેને મસરના લાેકાે અપ વ ગણે છે . તેથી મસરના લાેકાે જેને પ વ ગણે છે
તેવી અાહુ ત

ે અમે અાપીઅે તાે તેઅાે અમને પ થરાે મારીને મારી નાખે

ન હ? ૨૭ અમને ણ દવસ સુધી અર યમાં જવા દે અને અમારા ઈ વર
યહાેવાહને ય ાે અપવા દે. યહાેવાહે અમને અેવું કરવા ફરમાવેલું છે .” ૨૮
અેટલે ફા ને ક ું, “હુ ં તમને લાેકાેને તમારા ઈ વર યહાેવાહને ય ાે અપવા

જવા દે.' ૨ હજુ પણ

ે તું ના પાડશે અને તેઅાેને રાેકી રાખશે તાે યાનથી

સાંભળી લે, ૩ હુ ં ખેતરનાં તારાં

નવરાે અેટલે ઘાેડાઅાેમાં, ગધેડાંઅાેમાં,

ઊંટાેમાં, ગાયબળદાેમાં અને ઘેટાંબકરાંઅાેમાં ભારે રાેગચાળાે ફે લાવીશ અને
તને સ

કરીશ. ૪ પરં તુ હુ ં ઇઝરાયલીઅાેનાં અને મસરનાં

ભેદભાવ રાખીશ. જેથી ઇઝરાયલીઅાેનું અેક પણ

નવરાે વ ચે

નવર મરશે ન હ.” ૫

“હુ ં અાવતી કાલે અા દેશમાં અેનાે અમલ કરીશ.” ૬ અને બીજે દવસે સવારે
મસરમાં ઈ વરે પાેતાના ક ા માણે કયુ, મસરીઅાેનાં બધાં
ગયાં પરં તુ ઇઝરાયલીઅાેનું અેક પણ

નવર મરી

નવર મયુ ન હ. ૭ ફા ને પાેતાના

માણસાેને તપાસ કરવા માેક યા કે ઇઝરાયલના લાેકાેનું અેકે

નવર મયુ

છે કે ન હ. તપાસ ારા તેને જણાવવામાં અા યું કે ઇઝરાયલીઅાેનું અેક
પણ

નવર મયુ નથી. અાટલું થયા છતાં ફા ને હઠા હ ચાલુ રા યાે. તેણે

લાેકાેને જવા દીધા ન હ. ૮ યહાેવાહે મૂસા અને હા નને ક ું, “તમારા હાથમાં
ભ ીમાંથી મુ ીઅાે ભરીને રાખ લાે અને મૂસા ફા નના દેખતાં તેને હવામાં
ઊંચે ઉડાડે. ૯ અે રાખની ઝીણી રજકણાે અાખા મસર દેશમાં ફે લાઈ જશે.
તેની અસરથી સમ

મસરના માણસાે અને

નવરાેને શરીરે ગૂમડાં ફૂ ટી

નીકળશે.” ૧૦ અેટલે મૂસા અને હા ને ભ ીમાંથી રાખ લીધી. પછી ફા નની
અાગળ ઊભા રહીને મૂસાઅે અાકાશ તરફ રાખ ઉડાડી. તેના ફે લાવાથી
માણસાેને અને
કરતાં રાેકી શ
ગૂમડાં ફૂ ટી નીક

નવરાેને ગૂમડાં થયાં. ૧૧ મસરના
ા ન હ, કારણ કે

દુ ગરાે મૂસાને અાવું

દુ ગરાેને તથા બધા જ મસરના લાેકાેને

ાં હતાં. ૧૨ પરં તુ યહાેવાહે ફા નનું દય હઠીલું બના યું.

અને તેમણે ક ું હતું તે માણે ફા ને મૂસાની અને હા નની વાત સાંભળી
ન હ. ૧૩ પછી યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “સવારમાં વહે લાે ઊઠીને ફા ન પાસે
જજે. અને તેને કહે જે કે , હ ૂઅાેના ઈ વર યહાેવા અેવું કહે છે કે , 'મારા
લાેકાેને મા ં ભજન કરવા જવા દે.' ૧૪

ે તું ન હ જવા દે તાે હુ ં મારી બધી

મરકીઅાે તારા પર, તારા સરદારાે પર અને તારા લાેકાે પર માેકલીશ. યારે તને
ખબર પડશે કે જગતમાં મારા જેવાે અ ય કાેઈ ઈ વર નથી.” ૧૫

ે અ યાર

સુધીમાં મ, તારા પર અને તારી

કરી હાેત

પર મરકી માેકલીને તને સ

તાે તું ભૂ મ ઉપરથી ન થઈ ગયાે હાેત. ૧૬ પણ મ તને અેટલા માટે

વતાે

રા યાે છે કે હુ ં તને મા ં પરા મ બતાવું. અને સમ પૃ વી પર મા ં નામ
ગટ થાય. ૧૭ શું તું હજુ પણ મારા લાેકાેની વ

છે ? તું મારા લાેકાે સાથે

પાેતાને ઊંચાે રાખીને તેઅાેને જવા દેતાે નથી? ૧૮ યાદ રાખજે, અાવતી કાલે
અા જ સમયે હુ ં ભારે કરાનાે અેવાે વરસાદ વરસાવીશ કે મસરની થાપનાથી
અાજ સુધી અેવા કરા મસરમાં કદીય વર યા નથી. ૧૯ અેટલે અ યારે જ
માણસાે માેકલીને તારાં

નવરાેને તથા ખેતરમાં જે કાેઈ હાેય તે બધાંને

સુર ત જ યાઅે મંગાવી લેજ.ે કારણ જે કાેઈ માણસ કે
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હશે અને તેઅાેને ઘરમાં લાવવામાં અા યાં ન હ હાેય, તેઅાેના પર કરા વરસશે

કયા યારથી અાજસુધી

અને તેઅાે મરણ પામશે. ૨૦ ફા નના કે ટલાક અમલદારાે યહાેવાહની અા

જશે.” પછી મૂસા ફા ન પાસેથી ચા યાે ગયાે. ૭ ફા નના સરદારાેઅે તેને

વાણી સાંભળીને ગભરાઈ ગયા. તેઅાેઅે જ દીથી પાેતાના ચાકરાેને અને

ક ું, “અમે

નવરાેને ઘરમાં લાવી દીધાં. ૨૧ પણ જેઅાેઅે યહાેવાહની વાણીને યાનમાં
લીધી ન હ તેઅાેઅે પાેતાના ગુલામાેને અને

નવરાેને ખેતરમાં જ રહે વા દીઘાં.

ેયાં ના હાેય અેટલાં બધાં જ થાબંધ તીડાે છવાઈ

ાં સુધી અા લાેકાે તરફથી ાસ ભાેગવતા રહીશું? અે લાેકાેને

તેઅાેના ઈ વર યહાેવા નું ભજન કરવા જવા દે. શું તું નથી

ણતાે કે હવે

મસરનાે સવનાશ થવા બેઠાે છે ?” ૮ અેટલે મૂસાને અને હા નને ફા ન

૨૨ યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “તારા હાથ અાકાશ તરફ લંબાવ, જેથી અાખા

પાસે બાેલાવવામાં અા યા. ફા ને તેઅાેને ક ું, “ભલે, તમે

મસર દેશમાં માણસાે,

નવરાે અને ખેતરની બધી વન પ ત પર કરા પડે.”

તમારા ઈ વર યહાેવાહનું ભજન કરાે. પણ મને જણાવાે કે તમે કાેણ કાેણ

૨૩ પછી મૂસાઅે પાેતાની લાકડી અાકાશ ભણી ઊંચી કરી અેટલે યહાેવાહે

જશાે?” ૯ મૂસાઅે જવાબ અા યાે, “અમે અમારા યુવાનાેને, વય કાેને,

ભારે ગજના સાથે જમીન પર કરા વરસા યા. તે સાથે પૃ વી પર અ ન ધસી

દીકરાદીકરીઅાેને, ઘેટાંબકરાંઅાેને તથા અ ય

અા યાે અને અાખા મસર દેશ પર કર તૂટી પડયા. ૨૪ વરસતા કરાની સાથે

બધાં જ જઈશું. કારણ અે અમારા માટે અમારા યહાેવાહનું પવ છે .” ૧૦

વીજળી ઝબકારા મારતી હતી. મસર દેશ થપાયાે યારથી અાજસુધી કદી

ફા ને તેઅાેને ક ું, “જેમ હુ ં તમને અને તમારાં સવ બાળકાેને મસરમાંથી

ન પડયાે હાેય અેવાે ભારે કરાનાે વરસાદ અાખા દેશમાં પડયાે. ૨૫ તેને લીધે

જવા દઈશ. ઈ વર તમારી સાથે રહાે.

મસરના ખેતરાેમાંની તમામ વન પ ત અને પાકનાે નાશ થઈ ગયાે. અને

કપટ વચારી ર ા છાે. ૧૧ ના, બધાં જ ન હ, પણ તમારામાંથી મા પુ ત

કરાના કારણે અાખા મસર દેશમાં જે માણસાે,

પુ ષાે જ યહાેવાહનું ભજન કરવા

નવરાે, તથા ખેતરાેમાં જે

અાે અને

નવરાેને લઈ જઈશું. અમે

ે કે મને તાે અેવું લાગે છે કે તમે

અાે. બાકીનાં જઈ શકશે ન હ.” પછી

કાંઈ હતું તે બધાનાે નાશ થયાે. કરાઅે ખેતરાેમાંના દરેક છાેડને તેમ જ ઝાડને

ફા ને મૂસા અને હા નને યાંથી કાઢી મૂ ા. ૧૨ પછી યહાેવાહે મૂસાને ક ું,

ન કયા. ૨૬ ફ ત ગાેશેન ાંતમાં કે યાં ઇઝરાયલીઅાે રહે તા હતા યાં કરા

“ મસર દેશ પર તારાે હાથ ઊંચાે કર અેટલે તમામ ભૂ મ પર તીડાે છવાઈ

પડયા ન હ. ૨૭ પછી ફા ને મૂસા અને હા નને બાેલાવીને તેઅાેને ક ું, “અા

જશે. અે તીડાે કરાથી બચી ગયેલાં તમામ વૃ ાે અને છાેડવાઅાેને અને અ ય

વખતે મ પાપ કયુ છે , યહાેવા યાયી છે . હુ ં તથા મારી

અપરાધી છીઅે.

વન પ તને ખાઈ જશે.” ૧૩ મૂસાઅે પાેતાની લાકડીને મસર દેશ પર ઊંચી

૨૮ તમે યહાેવાહને અરજ કરાે, કારણ કે અા કરા અને ભયંકર ગજનાથી અમે

કરી. યહાેવાહે તે અાખાે દવસ અને અાખી રાત દર યાન પૂવ તરફથી પવનનાે

ાસી ગયા છીઅે. હુ ં તમને જવા દઈશ, હવે તમારે અહ રાેકાવું ન હ પડે.”

મારાે ચલા યાે અને સવાર થતાં સુધીમાં તાે પૂવથી અાવતાે તાેફાની પવન

૨૯ મૂસાઅે ફા નને ક ું, “હુ ં નગરમાંથી બહાર જઈશ. યારે હુ ં ાથના માટે

તીડાેનાં ટાેળેટાેળાં લઈ અા યાે. ૧૪ સમ

યહાેવાહની અાગળ મારા હાથ લંબાવીશ. અેટલે તરત વીજળીના કડાકા બંધ

અાખા દેશની ભૂ મ પર બેસી ગયાં. અાવાં તીડાેનાં ટાેળાં અગાઉ કદી અા યાં

થઈ જશે. અને કરા પડવાનું પણ અટકી જશે. અા પરથી તને ખબર પડશે કે

નહાેતાં અને ભ વ યમાં કદા પ અાવશે પણ ન હ. ૧૫ ઢગલાબંધ તીડાે ભૂ મ

અાખી પૃ વી ભુની છે . ૩૦ પણ હુ ં

ં છંુ કે તું અને તારા અમલદારાે તથા

મસર પર તીડાે પથરાઈ ગયાં અને

પર છવાઈ ગયાં. તેઅાેથી ભૂ મ ઢં કાઈ ગઈ. કરાથી સમ

મસર દેશના જે

લાેકાે હજુ પણ યહાેવાહથી ડરવાના નથી. અને તેમનું સ માન પણ કરવાના

વૃ ાે અને વન પ ત બચી ગયાં હતાં તેના પરનાં બધાં જ ફળ તીડાે ખાઈ

નથી.” ૩૧ શણ અને જવનાે ઘાણ વળી ગયાે. કારણ કે જવ ઊગી નીક ા
હતા અને શણને ફૂ લ બેઠાં હતાં. ૩૨ પરં તુ ઘઉં અને કઠાેળ ન થયા ન હ

ગયાં. સમ

કારણ કે તેને પાકવાની વાર હતી. ૩૩ મૂસા ફા નને છાેડીને નગર બહાર

ઉતાવળ કરીને મૂસા અને હા નને બાેલાવીને ક ું, “મ તમારા ઈ વર ભુ

અા યાે. અને તેણે યહાેવા સમ પાેતાના હાથ લંબાવીને ાથના કરી. અેટલે

અને તમારી વ

કડાકા અને કરા બંધ થઈ ગયા. ૩૪ પછી યારે ફા ને

ેયું કે વષા, કરા

કરાે અને તમારા ઈ વર યહાેવાહને વનંતી કરાે તે મને તીડાેના ાસમાંથી અને

અને કડાકા બંધ થઈ ગયા અેટલે ફરીથી તેણે અને તેના સરદારાેઅે પાેતાના

માેત જેવી હાલતમાંથી બચાવે. ૧૮ મૂસા ફા નની પાસેથી વદાય થયાે. અને

દય હઠીલાં કયા. ૩૫ ફા ને લાેકાેને મુ ત રીતે જવા દેવાની ના પાડી દીધી.

તેણે યહાેવાહને ાથના કરી. ૧૯ અેટલે યહાેવાહે પવનની દશા બદલી નાખી;

મસર દેશનાં લીલાં વૃ ાે અને અ ય વન પ ત નામશેષ થઈ

ગયાં. ખેતરમાંનાં વૃ ાે કે વન પ ત પર અેકે પાંદડું ર ું ન હ. ૧૬ પછી ફા ને
પાપ કયુ છે . ૧૭ અાટલી વખત અા મારાે અપરાધ માફ

યહાેવાહે મૂસાને ક ું હતું તે માણે જ થયું. ફા ન પાછાે હઠે ભરાયાે.

અને પ

યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “તું ફા ન પાસે . મ તેને અને
૧૦ પછી
તેના સરદારાેને અેટલા માટે હઠા હી બના યા છે કે જેથી હુ ં મા ં

રાતા સમુ માં નાખી દીધાં. સમ

ચમ કા રક સામ ય તેઅાેની સમ

ગટ ક ં . ૨ અને તું તારા પુ ને અને

પાૈ ાેને કહી શકે કે મ અા મસરના લાેકાેને કે વી સખત શ ા કરી હતી, અને
મ તેઅાેને કે વા ચમ કાર બતા યા હતા. અાથી તમને ખબર પડશે કે હુ ં જ
યહાેવા છંુ .” ૩ મૂસા અને હા ન ફા ન પાસે ગયા અને ક ું, “ હ ૂઅાેના
યહાેવા કહે છે ; 'તું કયાં સુધી મારી અા ા ઉથા યા કરીશ? મારા લાેકાેને
મા ં ભજન કરવા જવા દે.' ૪ સાંભળી લે,

ે તું મારા લાેકાેને મા ં ભજન

ઉપાસના કરવા જવા દેવાની ના પાડશે તાે ખાતરી રાખજે અાવતી કાલે
હુ ં તારા દેશમાં તીડાેનાે ઉપ વ માેકલીશ. ૫ અે તીડાે જમીન પર અેવાં
છવાઈ જશે કે જમીન દેખાશે જ ન હ. અને કરાની વષા પછી તારી પાસે
જે કાંઈ બચેલું છે , તે તેઅાે ખાઈ જશે; તેઅાે તારા ખેતરમાંના તમામે છાેડ
ખાઈ જશે. ૬ તેઅાે તારા મહે લાેને તથા તારા અમલદારાેના અને તમામ
મસરવાસીઅાેનાં ઘરાેને ભરી દેશે. તારા પતૃઅાેઅે મસરમાં વસવાટ શ

નગમન

મમાંથી ભારે તાેફાની પવન ફું કાવા લા યાે. અે પવને તીડાેને ઉડાડીને
મસરમાં અેક પણ તીડ ર ું ન હ. ૨૦ પરં તુ

યહાેવાહે ફા નને વળી પાછાે હઠા હી બના યાે. અને તેણે ઇઝરાયલીઅાેને
જવા ન દીધા. ૨૧ પછી યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “તારા હાથ અાકાશ તરફ
ઊંચા કર. મસર દેશમાં ગાઢ અંધકાર યાપી જશે. માણસાેઅે અંધારામાં
અટવાવું પડશે.” ૨૨ અેટલે મૂસાઅે અાકાશ તરફ હાથ ઊંચાે કયા. યારે
ગાઢ અંધકારને લીધે મસર દેશમાં ઘાેર અંધા ં છવાઈ ગયું. મસરમાં ણ
દવસ સુધી અંધકાર છવાયેલાે ર ાે. ૨૩ કાેઈ પણ ય ત બી

કાેઈને

ેઈ શકતી ન હતી. અને ણ દવસ સુધી કાેઈ પાેતાની જ યાઅેથી ઊઠી
શ ું ન હ. પરં તુ અા યની વાત અે હતી કે યાં ઇઝરાયલીઅાેના વસવાટ
હતાે તે સવ ઘરાેમાં તાે કાશ ઝગમગી ર ાે હતાે. ૨૪ ફા ને ફરીથી મૂસાને
બાેલા યાે અને ક ું, “તમે લાેકાે

અાે, યહાેવાહનું ભજન કરાે. તમે તમારી

સાથે તમારાં બાળકાેને પણ લઈ જઈ શકાે છાે. ફ ત તમારાં ઘેટાંબકરાં
અને અ ય

નવરાેને અહ રહે વા દે ે.” ૨૫ પણ મૂસાઅે ક ું, “અમે

અમારાં ઘેટાંબકરાં સ હત
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નવરાેને અમારી સાથે લઈ જઈશું; અેટલું જ

ન હ પરં તુ યારે અમે લાેકાે જઈશું યારે તારે અમને ય

માટેનાં અપણાે

રાખેલા હલવાનને કાપે. ૭ તમારે તે હલવાનાેનું ર ત લઈને જે ઘરમાં તે

પણ અાપવાં પડશે. અને અમે લાેકાે અે અપણાે ઈ વર યહાેવાહને ચઢાવીશું.

ખાવાનું હાેય તે ઘરની બ ને બારસાખ પર અને અાેતરં ગ પર છાંટવું

૨૬ અમે લાેકાે અમારાં

૮ “તે જ રા ે તમારે હલવાનના માંસને શેકવું અને તેને બેખમીર રાેટલી તથા

નવરાે અમારી સાથે અમારા ઈ વર યહાેવાહનું

ેઈઅે.

ભજન કરવા માટે લઈ જઈશું. ખરીવાળું અેક પણ પશુ અહ રહે શે ન હ.

કડવી ભા

અમારાં પશુઅાેમાંથી અમે અમારા ઈ વર યહાેવાહને ય ચઢાવવાના છીઅે

માથું અને અાંતરડાં સાથે શેકીને ખાવું. ૧૦ તે રા ે જ બધું માંસ ખાઈ લેવું.

સાથે ખાવું.” ૯ અે માંસ કાચું કે પાણીમાં બાફીને ન ખાવું. પગ,

અને યાં સુધી અમે નયત જ યાઅે પહાચીઅે ન હ યાં સુધી અમને કે વી

અને

રીતે ખબર પડે કે અમારે યહાેવાહને શું અપણ કરવાનું છે ?” તેથી બધાં જ

મૂકવું. ૧૧ તમારે તે અા રીતે જ ખાવું; તમારે વાસનાં વ

ે અેમાંનું કં ઈ વધે અને સવાર સુધી રહે તાે તેને તમારે અાગમાં બાળી
ાે પહે રવાં, પગમાં

નવરાેને અમે અમારી સાથે લઈ જઈશું.” ૨૭ યહાેવાહે વળી પાછાં ફા નને

પગરખાં પહે રવાં, હાથમાં લાકડી લેવી અને ઉતાવળ કરીને ખાવું. કે મ કે અા

હઠા હી બના યાે, તેથી ફા ને તેઅાેને જવા દેવા માટે ના પાડી દીધી. ૨૮ અને

યહાેવાહનું પા ખા છે . ૧૨ “કે મ કે રા ે હુ ં મસરમાં ફરીશ અને અાખા મસર

ફા ને મૂસાને ક ું, “મારી પાસેથી જતાે રહે , મા ં મુખ હવે પછી ફરીથી તું

દેશના બધા મનુ યના અને પશુઅાેના થમજ નતાેને મારી નાખીશ. મસરના

ેવા અાવીશ ન હ. અેમ છતાં

ે તું મને મળવા અાવીશ તાે તે દવસે તું

બધા દેવાેને પણ હુ ં સ

કરીશ. અને હુ ં તેઅાેને બતાવીશ કે હુ ં યહાેવા છંુ .

માયા જશે.” ૨૯ પછી મૂસાઅે ફા નને ક ું, “તું જે કહે છે તે સાચું છે . હુ ં

૧૩ પરં તુ તમારા ઘર પર છાંટવામાં અાવેલું ર ત અે ચ

ફરીથી કદી તને બ મળવા અાવવાનાે નથી અને તા ં મુખ

ેવાનાે નથી.”

અેટલે તમારા ઘરને ટાળીને હુ ં અાગળ જઈશ. મસરના લાેકાે પર મરકી

યારે યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “ફા ન અને મસર પર હુ ં બી અેક
૧૧ અાફત
લાવીશ. યાર પછી તે તમને અહ થી જવા દેશે; તે કાેઈને અહ

અાવશે. પણ તમારા ઘરાેમાં વનાશક મરકી અાવશે ન હ. ૧૪ તેથી તમે લાેકાે

રહે વા ન હ દે; બધાને માેકલી દેશે. ૨ તમે ઇઝરાયલીઅાેને કહે ે કે ; ' યેક
પુ ષ પાેતાના પડાેશી પાસેથી અને

યેક

ી પાેતાની પડાેશણ પાસેથી

સાેનાચાંદીના ઘરેણાં માગી લે.' ૩ પછી યહાેવાહે મસરવાસીઅાેના દયમાં
ઇઝરાયલીઅાે

યે સદભાવ ઉપ

યાે. ફા નના ચાકરાે અને લાેકાેની

નજરમાં મૂસા મહાન અને અાદરપા મનાયાે.” ૪ મૂસાઅે લાેકાેને ક ું,
“યહાેવા અેવું કહે છે કે , 'અાજે મ યરા અે હુ ં મસરમાં ફરીશ.' ૫ અને
મસર દેશમાંના સવ થમજ નત પછી તે રા યાસન પર બરાજનાર ફા નનાે
થમજ નત હાેય કે ઘંટીઅે દળણાં દળનારી દાસીનાે થમજ નત હાેય તે સવ
મૃ યુ પામશે.'” ૬ અને સમ

મસર દેશમાં અગાઉ કદી પણ થઈ ના હાેય

અેવી ભારે રડારાેળ સ શે. અેવું અા ં દ ભ વ યમાં ફરીથી કદી થશે ન હ. ૭
પરં તુ ઇઝરાયલના કાેઈ પણ મનુ ય કે
તેઅાેની સામે કૂ તરા પણ

નવરનું કાેઈ નામ લઈ શકશે ન હ.

ભ હલાવશે ન હ. અેના પરથી તમે

ણી શકશાે

કે યહાેવા મસરીઅાે તથા ઇઝરાયલપુ ાે વ ચે ભેદ રાખે છે . ૮ પછી તમારા
અા બધા જ ચાકરાે મારી પાસે અાવશે. મને પગે લાગશે. અને કહે શે કે ,
તમે તથા તમારા બધા લાેકાે જતા રહાે. અને યારપછી જ હુ ં તાે અહ થી
જવાનાે છંુ . પછી મૂસા કાેપાયમાન થઈને ફા નની પાસેથી જતાે ર ાે.” ૯
પછી યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “ફા ને તમારી વાત કે મ સાંભળી ન હ? અે માટે
કે હુ ં મસર દેશમાં વધારે ચમ કારાે બતાવી શકું .” ૧૦ તેથી મૂસાઅે અને
હા ને ફા નના દેખતાં જ અા બધા ચમ કારાે કરી બતા યા. અને યહાેવાહે
ફા નને હઠા હી બના યાે અને તેણે ઇઝરાયલીઅાેને પાેતાના દેશની બહાર
જવા દીઘા ન હ.

૧૨

રહે શે જેને હુ ં

ેઈશ

અાજની અા રાતનું સદા મરણ કર ે અને અેને યહાેવાહના પા ખાપવ તરીકે
પાળ ે. અને ન ય નયમાનુસાર તમારા વંશ ેઅે પણ યહાેવાહના માનમાં
તેની ઊજવણી કરવી.” ૧૫ “અા પ વ પવના સાત દવસાે દર યાન તમારે
બેખમીરી રાેટલી ખાવી. પવના પહે લે દવસે પાેતપાેતાના ઘરાેમાંથી બધું જ
ખમીર દૂ ર કરવું. અને

ે કાેઈ માણસ અા સાત દવસ સુધી ખમીરવાળી

રાેટલી ખાય તાે તેને ઇઝરાયલથી જુ દાે કરવામાં અાવે. ૧૬ અા પ વ પવના
થમ દવસે અને અં તમ સાતમા દવસે પ વ મેળાવડા ભરવા. અે દવસાે
દર યાન બીજું કાેઈ કામ કરવું ન હ. મા

યેકે જ રયાત મુજબ જમવાનું

તૈયાર કરવાનું કામ કરવું. ૧૭ તમારે બેખમીર રાેટલીનું પવ પાળવું, કારણ કે
અે જ દવસે હુ ં તમારા લાેકાેને મસર દેશમાંથી બહાર લા યાે હતાે. તેથી
અે દવસે તમારા વંશ ેઅે પરં પરા મુજબ અા વ ધ પાળવાે. ૧૮ થમ
માસના ચાૈદમા દવસની સાંજથી માંડીને તે માસના અેકવીસમા દવસની
સાંજ સુધી તમારે ખમીર વગરની રાેટલી ખાવી. ૧૯ સાત દવસ સુધી તમારાં
ઘરાેમાં ખમીર હાેવું

ેઈઅે ન હ.

ે કાેઈ માણસ ખમીરવાળી વાનગી

ખાશે તાે તેનાે ઇઝરાયલની જમાતમાંથી બ હ કાર કરવામાં અાવશે. પછી
તે દેશનાે વતની હાેય કે પરદેશી હાેય. ૨૦ ખમીરવાળી કાેઈ પણ વાનગી
તમારે ખાવી ન હ અને તમારાં બધાં જ ઘરાેમાં તમારે ખમીર વગરની રાેટલી
જ ખાવી.” ૨૧ તેથી મૂસાઅે ઇઝરાયલના બધા જ વડીલાેને અેક જ યાઅે
બાેલા યા. અને તેઅાેને ક ું, “ અાે, તમારા પ રવાર માણે હલવાન લઈ
અાવાે અને પા ખાના અે બ લને કાપાે. ૨૨ પછી ઝુ ફા ડાળી લઈને તેને
હલવાનના ર તના પા માં બાેળીને અાેતરં ગ પર અને બ ને બારસાખ પર તે
પા માંનું ર ત લગાડ ે. અને સવાર સુધી તમારામાંથી કાેઈઅે ઘરમાંથી
બહાર નીકળવું ન હ.” ૨૩ કારણ કે મસરવાસીઅાેના બધા થમજ નતાેનાે

મૂસા અને હા ન યારે મસરમાં હતા યારે યહાેવાહે તેઅાેને ક ું,

સંહાર કરવા યહાેવા દેશમાં ઘરેઘરે ફરશે. અને તે સમયે તેઅાે તમારા ઘરની

૨ “તમારા લાેકાે માટે અા માસ વષનાે થમ માસ ગણાશે.” ૩ સમ

બ ને બારસાખ પર અને અાેતરં ગ પર ર ત

ઇઝરાયલીઅાે માટે અાદેશ છે કે : “અા માસના દસમા દવસે

ેશે અેટલે તે તમા ં ઘર ટાળીને

યેક પુ ષે

અાગળ જશે. અને મરણના દૂ તને તમારા ઘરમાં વેશીને કાેઈનાે સંહાર

ે કુ ટું બમાં અાખું

કરવા દેશે ન હ. ૨૪ તમે લાેકાે અા વ ધને સદા યાદ રાખ ે. અને તમે તથા

અેક હલવાન પૂરેપૂ ં ખાઈ શકે તેટલાં માણસાે ના હાેય તાે તેઅાેઅે પાેતાના

તમારા દીકરાઅાે કાયમના વ ધ તરીકે પાળ ે. ૨૫ વળી યહાેવાહે તમને જે

પડાેશીઅાેને નમં ણ અાપવું. અને તેઅાેની તથા કુ ટું બની સં યા માણે

દેશ અાપવાનું વચન અાપેલું છે તે દેશમાં તમે પહાચાે યારે પણ તમારે અા

પાેતાના પતાના કુ ટું બ દીઠ અેક હલવાન લેવું. ૪ અને

હલવાન લેવું. પુ ષના અાહાર માણે હલવાન વષે વચારીને ન ી કરવું.”

નયમનું પાલન કરવું. ૨૬ યારે તમને તમારાં સંતાનાે તરફથી પૂછવામાં અાવે

૫ પસંદ કરેલ હલવાન ખાેડખાંપણ વગરનાે થમ વષનાે ઘેટાે અથવા બકરાે

કે , 'અાપણે અા પવ શા માટે પાળીઅે છીઅે?' ૨૭ યારે તમે સમ વ ે

જ હાેવાે

કે , 'અે તાે યહાેવાહના માનમાં પાળવાનાે પા ખા ય

ેઈઅે. ૬ તમારે અા હલવાનને અે જ માસના ચાૈદમા દવસ સુધી

સાચવી રાખવાે. તે દવસે સં યાકાળે તમામ ઇઝરાયલીઅાે પાેતપાેતાની પાસે

છે ,' કારણ કે યારે

યહાેવાહે મસરવાસીઅાેનાે સંહાર કયા, યારે અાપણાં ઘરાેને તેમણે ઉગારી
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લીધાં હતાં. યારે અાપણા ઇઝરાયલીઅાેઅે મ તક નમાવીને ભજન કયુ

૫૦ ઇઝરાયલના બધા લાેકાેઅે અેમ જ કયુ. યહાેવાહે મૂસાને અને હા નને

હતું. ૨૮ યહાેવાહે જે અાદેશ મૂસાને અને હા નને અા યાે હતાે, તે માણે

અા ા કરી હતી તે માણે તેઅાેઅે કયુ. ૫૧ તે જ દવસે યહાેવા ઇઝરાયલી

ઇઝરાયલી લાેકાેઅે તેનાે અમલ કયા. ૨૯ અને મ યરા અે યહાેવાહે મસર

લાેકાેને તેઅાેનાં કુ ળાે સ હત મસર દેશમાંથી બહાર લઈ અા યા.

દેશના ફા નના રાજકું વર, જે તેના સહાસન પર બેસતાે હતાે, કે દીઅાેના

યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “તમામ ઇઝરાયલીઅાેઅે પાેતાના બધા
૧૩ પછી
જ થમજ નતને પ વ કરવા. પ રવારમાં થમ જ મેલા પુ ષને તથા

તથા મસર દેશમાંના સવ થમજ નતાેનાે તથા મસરનાં સવ

નવરાેના

થમજ નતાેનાે સંહાર કયા. ૩૦ યારે ફા ન અને તેના બધા જ સરદારાે
તથા બધા મસરવાસીઅાે મધરાતે

ગી ઊ

ા અને હચમચી ગયા. સમ

મસરમાં હાહાકાર અને વલાપ થયાે. કે મ કે જે ઘરમાં કાેઈ થમજ નત
માયા ગયાે ના હાેય અેવું અેક પણ ઘર બાકાત ન હતું. ૩૧ તે રા ે ફા ને
મૂસાને અને હા નને તાકીદે બાેલા યા. અને તેઅાેને ક ું, “તમે અને સમ
ઇઝરાયલ લાેકાે અમારા મસરી લાેકાેમાંથી અહ થી તા કા લક વદાય થઈ
અાે. અને તમે જે ક ું હતું તે માણે જઈને યહાેવાહનું ભજન કરાે. ૩૨
અને તમારા ક ા માણે તમે તમારાં ઘેટાંબકરાં અને અ ય
લઈ

નવરાેને પણ

અાે. અને મને અાશીવાદ અાપાે.” ૩૩ વળી મસરવાસીઅાેઅે પણ

તેઅાેને જલદીથી અા દેશમાંથી ચા યા જવાનાે અા હ કયા. અને ક ું કે
“અમે તાે મરી ગયા!” ૩૪ ઇઝરાયલીઅાે પાસે રાેટલીના લાેટમાં ખમીર
નાખવાનાે સમય ર ાે ન હ તેથી તેઅાેઅે ખમીર મેળ યા વનાનાે લાેટ જે
કથરાેટાેમાં હતાે તેને ચાદરમાં બાંધીને ખભા પર મૂકી દીધી. ૩૫ પછી જતાં પૂવ
તેઅાેઅે મૂસાના ક ા માણે “પાેતાના મસરી પડાેશીઅાે પાસેથી વ

ાે તથા

સાેનાચાંદીનાં ઘરેણાં માગી લીધાં. ૩૬ યહાેવાહે મસરવાસીઅાેના દયમાં
ઇઝરાયલીઅાે

યે સદભાવ પેદા કયા, તેથી ઇઝરાયલીઅાેઅે જે જે મા યું

તે તેઅાેઅે તેઅાેને અા યું. અામ તેઅાેને મસરીઅાેની સંપ
૩૭ ઇઝરાયલીઅાે મસરના રામસેસથી સુ

ા ત થઈ.”

ાેથ અા યા. તેઅાેમાં છે લાખ

પુ ત વયના પુ ષાે હતા. તે ઉપરાંત સગીરાે અને

ીઅાે હતાં. ૩૮ અ ય

તના લાેકાે પણ માેટી સં યામાં તેઅાેની સાથે હતા. વળી પુ કળ ઘેટાંબકરાં
અને અ ય

નવરાે પણ હતાં. ૩૯ મસરમાંથી યાણ કરતી વખતે લાેટમાં

ખમીર નાખવાનાે સમય ન હાેવાથી મસરથી લાેટની જે કણક તેઅાે સાથે
લા યા હતા તેની બેખમીરી રાેટલી બનાવી. તેઅાેને મસરમાંથી ઝટપટ
વદાય થઈ જવાનું થયેલું હાેવાથી તેઅાેથી ભાથું તૈયાર કરી શકાયું ન હતું.
૪૦ ઇઝરાયલી લાેકાે મસરમાં ચારસાે ીસ વષ સુધી ર ા હતા. ૪૧ અને

ચારસાે ીસ વષ પૂરાં થયાં તે જ દવસે યહાેવાહના અા લાેકાેનાં તમામ
કુ ળાે મસરમાંથી વદાય થયાં. ૪૨ અા અેક બહુ જ ખાસ રાતને લાેકાેઅે
યાદ રાખવી કે મસર દેશમાંથી યહાેવા તેઅાેને બહાર લા યા તે કારણે તે
રાત તેમના માનાથ ઇઝરાયલના સવ લાેકાેઅે વંશપરં પરાગત તેને અેક રાત
તરીકે ઊજવવાની છે .” ૪૩ પછી યહાેવાહે મૂસાને અને હા નને ક ું, “અા
પા ખાનાે વ ધ છે . કાેઈ પણ બનઇઝરાયલી વદેશી પા ખા ખાય ન હ.
૪૪ પરં તુ ઇઝરાયલી ય તઅે મૂ ય ચૂકવીને ખરીદેલ અને સુ નત કરેલ

હશે તે પા ખા ખાઈ શકશે.” ૪૫ પરં તુ પરદેશમાંથી અાવીને અહ વસેલાે
કાેઈ માણસ, પગારીદાર નાેકર અથવા મજૂ ર તે ખાઈ શકે ન હ. ૪૬ “દરેક
પ રવારે પા ખાનું અા ભાેજન પાેતાના ઘરમાં જ કરવાનું છે . તેમાંનું જરાય
માંસ બહાર લઈ જવું ન હ. તમારે હલવાનનું અેકેય હાડકું ભાગવું ન હ.”
૪૭ સમ

ઇઝરાયલી લાેક અા પવને અવ ય પાળે અને ઊજવે. ૪૮ પણ

કાેઈ વદેશી તમારી સાથે રહે તાે હાેય, તે

ે યહાેવાહનું પા ખાપવ પાળવા

ઇ છતાે હાેય તાે તે અને તેના ઘરના બધા પુ ષાે સુ નત કરાવે યારપછી તે
પા ખાપવ પાળી શકે . તેને દેશના વતની જેવાે માનવામાં અાવે. પરં તુ સુ નત
કરા યા વનાના કાેઈ પણ માણસે તે ખાવું ન હ. ૪૯ “દેશમાં વતનીઅાે માટે
અને તમારી સાથેના વાસી પરદેશીઅાે માટેના નયમાે અેક સરખા જ હાેય.”

નગમન

૨

પશુને મારે માટે પ વ કરવા; તેઅાે મારા છે .” ૩ મૂસાઅે લાેકાેને ક ું, “જે
દવસે તમે મસરમાંથી અેટલે ગુલામીના ઘરમાંથી બહાર અા યા તે દવસને
તમે યાદ રાખ ે, યહાેવા પાેતાના પરા મ વડે તમને બહાર લા યા છે . તેથી
તમારે ખમીરવાળી રાેટલી ખાવી ન હ. ૪ અાબીબ માસના અા દવસે તમે
બહાર અા યા છાે. ૫ અને તમારા પતૃઅાેને અાપેલા વચન માણે યહાેવા
તમને દૂ ધમધથી ભરપૂર અેવા કનાનીઅાે, હ ીઅાે, અમાેરીઅાે, હ વીઅાે
અને યબૂસીઅાેના દેશમાં લઈ

ય યારે તમારે અા માણે ભજન કરવું.”

૬ “સાત દવસ સુધી તમારે ખમીર વગરની રાેટલી ખાવી. સાતમે દવસે

ઈ વરનું અા પવ પાળવું.” ૭ અે સાત દવસ સુધી બેખમીરી રાેટલી ખાવી.
તમારા અાખા દેશમાં

ાંય પણ ખમીરવાળી રાેટલી હાેવી

ેઈઅે ન હ.

૮ તે દવસે તમારે તમારાં બાળકાેને કહે વું કે , 'ઈ વર અમને મસરમાંથી

બહાર લા યા યારે યહાેવાહે અમારા માટે જે કયુ હતું, તે માટે અા પવ
પાળવામાં અાવે છે .' ૯ “અા પવનું પાલન તમારા હાથ પર અને તમારી અાંખાે
વ ચે કપાળ પર યાદગીરીના સૂચક ચ જેવું રહે શે. તે તમને યાદ રખાવશે
તમારા મુખમાં યહાેવાહનાં વચનાે રહે . કે મ કે યહાેવા તમને સામ યવાન
હાથથી મસરમાંથી બહાર લઈ અા યા છે . ૧૦ અેટલા માટે તમારે અા
પવ દર વષ નયત સમયે પાળવું અને ઊજવવું.” ૧૧ “યહાેવા તમને અને
તમારા પૂવ ેને અાપેલા વચન માણે તમને કનાનીઅાેના દેશમાં લઈ

ય

અને તે દેશ તમને અાપે, ૧૨ યારે તમારા સવ થમજ નતાેને તથા સવ
પશુઅાેનાં થમજ નતાેને તમારે યહાેવા ને માટે સમ પત કરવા જેથી તમામ
નર થમજ નતાે યહાેવાહના થાય. ૧૩

યેક ગધેડાના થમ બ ચાંને તેને

બદલે અેક હલવાન અપણ કરીને, યહાેવા પાસેથી તે પાછંુ મેળવવું. અને
તેને મેળવવાની કે છાેડાવવાની તમારી મર

ે

ના હાેય તાે તેની ગરદન તમારે

ભાંગી નાખવી. વળી તમારા પુ ાેમાંના સવ થમજ નતાેને પણ તારે મૂ ય
અાપીને છાેડાવવા” ૧૪ “ભ વ યમાં તમારાં બાળકાે તમને પૂછે કે , 'અાનાે
અથ શાે છે ?' યારે તમે કહે ે કે , 'યહાેવા પાેતાના હાથનાં સામ ય વડે
અમને મસરમાંથી, ગુલામીના દેશમાંથી બહાર લા યા હતા. ૧૫ ફા ન હઠે
ચડયાે હતાે, તેથી તે અમને બહાર જવા દેતાે ન હતાે. યારે યહાેવાહે મસર
દેશના બધા થમજ નતને અેટલે થમજ નત પુ ષાેનાે તથા થમજ નત
નર

નવરાેનાે સંહાર કયા હતાે. તેથી થમજ નત સવ નર પશુઅાેને અમે

યહાેવાહને અપણ કરીઅે છીઅે, પણ અમારા પુ ાેમાંના અપણ કરેલા સવ
થમજ નતાેને અમે મૂ ય ચૂકવીને છાેડાવીઅે છીઅે.' ૧૬ અને અે વ ધ
તમારા હાથ પર ચ

પ તથા તમારી અાંખાેની વ ચે કપાળ પર ચાંદ પ બની

રહે શે; કારણ કે યહાેવા અાપણને પાેતાના પરા મી હાથથી મસરની બહાર
લઈ અા યા હતા. અેની અા મૃ ત બની છે .” ૧૭ યારે ફા ને લાેકાેને જવા
દીઘા યારે અેમ બ યું કે પ લ તીઅાેના દેશમાં થઈને જવાનાે ર તાે ટૂં કાે હાેવા
છતાં પણ તે ર તે તેઅાેને લઈ ગયા ન હ. કે મ કે યહાેવાહે વચાયુ કે , “રખેને
યુ થાય અને લાેકાે પાેતાનાે વચાર બદલી પાછા મસર ચા યા

ય.” ૧૮

અેટલે યહાેવા તેઅાેને બીજે ર તે થઈને અેટલે રાતા સમુ પાસેના અર યના
ર તે તેઅાેને લઈ ગયા. ઇઝરાયલપુ ાે શ

સજજ થઈને મસરમાંથી બહાર

અા યા હતા. ૧૯ મૂસાઅે યૂસફનાં અ થ સાથે લઈ લીધાં હતાં. કે મ કે
યૂસફે ઇઝરાયલપુ ાેને સાેગન દઈને ક ું હતું કે , “યહાેવા જ ર તમારી મદદે
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અાવશે, તમને અહ થી છાેડાવશે. યારે તમે વદાય થાઅાે તે વખતે તમે મારાં

તેઅાેની અાગળથી ખસીને તેઅાેની પાછળ થં યાે. ૨૦ અા રીતે મેઘ તંભ

અ થ અહ થી લઈ જ ે.” ૨૦ પછી ઇઝરાયલીઅાેઅે સુ ાેથથી યાણ

મસરીઅાેના સૈ ય અને ઇઝરાયલીઅાેના સૈ યની વ ચે અાવીને થં યાે.

કરીને અને અેથામમાં અર યની સરહદ પર મુકામ કયા. ૨૧ દવસે તેઅાેને

યારે વાદળાે અને અંધકાર હાેવા છતાં મેઘ તંભ પણ રા ે ઇઝરાયલીઅાેને

ર તાે બતાવવા માટે યહાેવા મેઘ તંભમાં તેમ જ રા ે તેમને કાશ મળે તેથી

કાશ અાપતાે હતાે. મસરની સેના માટે સમ રા ી દર મયાન અંધકાર

અ ન તંભમાં તેઅાેની અાગળ ચાલતા હતા. ૨૨ દવસે મેઘ તંભ અને રા ે

હાેવાને લીધે તે ઇઝરાયલીઅાે પાસે અાવી શકી ન હ. ૨૧ મૂસાઅે પાેતાનાે

અ ન તંભ તેઅાેની અાગળથી જરા પણ ખસતા ન હતા, યહાેવા સતત

હાથ લાલ સમુ પર ઊંચાે કરીને લંબા યાે, અેટલે યહાેવાહે અાખી રાત

તેઅાેની સાથે રહે તા હતા.

પૂવ તરફથી ભારે પવન ફૂં કાવીને સમુ ને પાછાે હઠા યાે, તેથી તેના પાણીના

યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “ઇઝરાયલી લાેકાેને કહે કે , પાછા
૧૪ પછી
ફરીને પીહાહીરાેથની અાગળ, મ દાેલ અને લાલસમુ ની વ ચે બાલ
૨

સફાેનની અાગળ સમુ ને કનારે છાવણી કરે. ૩ અેટલે ફા નને અેવું લાગશે
કે , “ઇઝરાયલીઅાે અર યમાં ભૂલા પ
૪ હુ ં ફા નનું

ા છે અને અટવાઈ ગયા છે .”

દય હઠીલું કરીશ, અેટલે તે તમારાે પીછાે કરશે. પણ હુ ં

તેના લ કરનાે પરાજય કરીને મારાે મ હમા વધારીશ. યારે મસરવાસીઅાે
ણશે કે , હુ ં ઈ વર છંુ .” અને ઇઝરાયલીઅાેઅે ઈ વરના ક ા માણે
કયુ. ૫ યારે ફા નને ખબર અાપવામાં અાવી કે , ઇઝરાયલી લાેકાે જતા
ર ા છે . યારે તેનું અને તેના સરદારાેનું વલણ બદલાઈ ગયું. તેઅાેને થયું
કે , “અાપણે શું કયુ? અાપણે તેઅાેને કે મ જવા દીધા? અાપણે અાપણા
ગુલામાેને ગુમા યા છે .” ૬ અેટલે ફા ને પાેતાનાે રથ અને લ કરને તૈયાર કયુ.
૭ ફા ને પાેતાના રથદળમાંથી સાૈથી

ે છસાે સરદારાેને અને અ ય રથાે

સ હત તેઅાેના સરદારાેને સાથે લીધા. ૮ યહાેવાહે મસરના રા

ફા નને

હઠીલાે બના યાે, તે પાેતાનું સૈ ય લઈને નીડર ઇઝરાયલીઅાેની પાછળ
પ ાે. ૯ મસરના લ કરના અસં ય ઘાેડેસવારાે તથા રથસવારાે તથા અ ય
સૈ નકાેઅે ઇઝરાયલીઅાેનાે પીછાે કયા. અને તેઅાે બાલસફાેનની અાગળ
પીહાહીરાેથની પાસે સમુ કનારે છાવણીમાં તેઅાેની ન ક અાવી પહા યા.
૧૦ ફા ન તેઅાેની ન

ક અાવી પહા યાે, તે

ેઈને ઇઝરાયલીઅાેને ખબર

પડી કે મસરીઅાે તેઅાેની પાછળ પ ા છે ! તેથી તેઅાે ખૂબ ભયભીત થયા
અને તેઅાેઅે સહાય માટે યહાેવાહને પાેકાર કયા. ૧૧ તેઅાેઅે મૂસાને ક ું, “તું
અમને શા માટે મસરમાંથી બહાર લા યાે છે ? શું મસરમાં કબરાે નહાેતી? તું
તાે અમને અા રણ દેશમાં મરવા માટે લા યાે છે . શાં તપૂવક મૃ યુ પામવા
અમારે માટે મસરમાં ઘણી કબરાે હતી. ૧૨ અમે મસરમાં જ તને નહાેતું ક ું
કે , 'અમને લાેકાેને અમે જેમ છીઅે તેમ રહે વા દે, મસરવાસીઅાેની સેવા કરવા
દે? અમારે માટે અહ અર યમાં મરવા કરતાં મસરવાસીઅાેની ગુલામી
કરવી અે વધારે સા ં હતું.” ૧૩ પરં તુ મૂસાઅે લાેકાેને અા વાસન અા યું,

બે ભાગ પડી ગયા. અને સમુ ની જ યાઅે કાેરી જમીન બનાવી હતી. ૨૨
ઇઝરાયલી લાેકાે કાેરી જમીન પર ચાલીને સમુ માં થઈને પાર ગયા. તેઅાેની
ડાબી અને જમણી બાજુ અે પાણીની દીવાલાે બની ગઈ હતી. ૨૩ મસરીઅાે
તેઅાેની પાછળ પડયા. ફા નના બધા જ રથસવારાે, ઘાેડેસવારાે તથા અ ય
સૈ નકાે તેઅાેની પાછળ સમુ ની વ ચે પહાચી ગયા. ૨૪ પછી ભાતના થમ
પહાેરમાં અ ન તંભ તથા મેઘ તંભમાંથી યહાેવાહે મસરીઅાેના સૈ ય પર
નજર કરી. તેઅાેના પર હુ મલાે કયા. તેઅાેનાે પરાજય કયા. ૨૫ યહાેવાહે
તેઅાેના રથનાં પૈડાં જમીનમાં અેવા ખુંપાવી દીધાં કે તે ફરી શકતાં ન હતાં.
અાથી સૈ નકાે બૂમ પાડવા લા યા, “અા તાે યહાેવા પાેતે ઇઝરાયલીઅાેને પ ે
અાપણી સામે લડી ર ા છે . ચાલાે, અાપણે પાછા જતા રહીઅે.” ૨૬ પછી
યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “હવે તું તારાે હાથ સમુ પર ઊંચાે કરીને લંબાવ. જેથી
મસરવાસીઅાે પર, તેમના રથસવારાે પર અને તેઅાેના ઘાેડેસવારાે પર પાણી
ફરી વળે.” ૨૭ અેટલે તે પરાેઢ થવાના સમયે મૂસાઅે સમુ પર હાથ લંબા યાે
યારે સમુ પાેતાની અસલ થ તમાં પાછાે અાવી ગયાે. મસરના સૈ યઅે
સમુ માં નાસભાગ કરવા માંડી પણ યહાેવાહે તેઅાેને સમુ માં વ ચાેવ ચ
ડુ બાવી માયા. ૨૮ સમુ ના પાણીઅે પાછાં વળીને રથસવારાેને, ઘાેડેસવારાેને
અને ફા નના સમ સૈ યને ડુ બાડી દીધું. તેઅાેમાંથી કાેઈ બચી શ

ું ન હ.

૨૯ પરં તુ ઇઝરાયલના લાેકાે તાે સમુ ની વ ચેથી કાેરી ભૂ મ પર થઈને પસાર

થઈ ગયા. તેઅાેની ડાબી અને જમણી બાજુ અે પાણીની ભ તાે થઈ ગઈ હતી.
૩૦ અા રીતે તે દવસે યહાેવાહે ઇઝરાયલીઅાેને મસરીઅાેના હાથમાંથી

બચાવી લીધા. અને ઇઝરાયલીઅાેઅે સમુ કનારે મસરીઅાેના મૃતદેહાે
પડેલા

ેયા. ૩૧ અને યહાેવાહે મસરીઅાે વ

જે પરા મ કયુ હતું તે

ેઈને તેઅાે ગભરાઈ ગયા અને યહાેવા પર અને તેના સેવક મૂસા પર તેઅાેઅે
વ વાસ કયા.
મૂસાઅે અને ઇઝરાયલના લાેકાેઅે યહાેવાહની સમ અા
૧૫ પછી
તુ તગાન ગાયું: “હુ ં યહાેવાહની સમ ગાયન કરીશ, તેમણે મહાન

“ગભરાશાે ન હ. યાં છાે યાં જ મ મતાપૂવક ઊભા રહાે અને જુ અાે કે

વજય ા ત કયા છે . તેમણે ઘાેડા અને સવારાેને સમુ માં ડુ બાડી દીધા છે ;

અાજે યહાેવા તમારાે કે વી અ યબ રીતે બચાવ કરે છે ! જે મસરવાસીઅાેને

૨ યહાેવા મા ં સામ ય અને ગીત છે ; તે મારાે ઉ ાર થયા છે . અા મારા

તમે અ યારે જુ અાે છાે તેઅાે હવે પછી

ારેય તમને દેખાશે ન હ. ૧૪ તમારે

ઈ વર છે અને હુ ં તેમની તુ ત કરીશ. મારા પૂવ ેના ઈ વર, હુ ં તેમને મહાન

તાે અાંગળી પણ અડાડવાની નથી; મા

ેયા કરવાનું છે . યહાેવા તમારે માટે

માનું છંુ . ૩ યહાેવા તાે યાે ા છે , તેમનું નામ યહાેવા છે . ૪ તેમણે ફા નનાં

યુ કરશે.” ૧૫ પછી યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “મને પાેકારાે કરવાની શી જ ર

રથદળાેને સમુ માં ડુ બાડી દીધા; અને તેના માનીતા સરદારાેને પણ સૂફ

છે ? ઇઝરાયલી લાેકાેને કહે કે અાગળ કૂ ચ કરે, વાસ ચાલુ રાખે. ૧૬ તું તારી

સમુ માં ડુ બાડી દીઘા છે . ૫ પાણીના વાહાે તેઅાેના પર ફરી વ ા છે . તેઅાે

લાકડીને રાતા સમુ પર ઊંચી કર. તારાે હાથ સમુ ઉપર લંબાવ અને સમુ

પ થરની માફક છે ક ત ળયે ડૂ બી ગયા છે . ૬ હે યહાેવા! તમારાે જમણાે

બે ભાગ થઈ જશે. ઇઝરાયલ લાેકાે સમુ ની કાેરી જમીન પર થઈને સમુ

હાથ, પરા મે મ હમાવાન છે . હે યહાેવા! તમારાે જમણાે હાથ શ ુઅાેને

પાર કરશે. ૧૭ પછી હુ ં મસરવાસીઅાેને હઠીલા અને અાવેશી બનાવીશ.

પછાડીને તેમના ચૂરા કરે છે . ૭ તમારી સામે થનારને તમે તમારી ે તાના

અેટલે તેઅાે તમારા પર સમુ તરફ ધસી અાવશે. ફા નને, તેના રથસવારાે,

માહા યથી પાયમાલ કરાે છાે. તમે તમારા ભયાનક કાેપથી તેઅાેને ઘાસના

ઘાેડેસવારાે અને સમ સૈ યને હુ ં ન કરીશ. તેઅાે મા ં ગાૈરવ નહાળશે. ૧૮

પૂળાની જેમ બાળી નાખાે છાે. ૮ હે યહાેવા, તમારા ઉ છવાસથી પાણીના;

યારે ફા ન અને તેના સૈ ય સ હત સમ

મસરવાસીઅાેને ખબર પડશે કે

અને માે ંઅાે અટકીને તેમના

ણે ઊંચા ટેકરા બની ગયા. અને દ રયાના

હુ ં યહાેવા છંુ .” ૧૯ પછી ઇઝરાયલી સૈ યની અાગળ ચાલતાે યહાેવાહનાે

ઊંડાણમાં જળના વાહાે ઠરી ગયા. ૯ શ ુઅે સંક પ કયા કે , 'હુ ં પાછળ

જે દૂ ત હતાે તે યાંથી ખસીને તેઅાેની પાછળ ગયાે, તેથી મેઘ તંભ પણ

પડીશ, અને હુ ં તેઅાેનું ધન લૂંટી લઈશ. હુ ં મારી તરવાર ઉગામીશ. અને મારે
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હાથે તેઅાેનાે નાશ કરીશ.' ૧૦ પરં તુ હે યહાેવા! તમે તમારાે પવન ફૂં

ાે.

યહાેવાહે પાેતાને હાથે અમને મસરમાં મારી ના યા હાેત તાે સા ં થાત.

ાં. તેઅાે સીસાની માફક સમુ ના

અેવું થયું હાેત તાે અા અર યમાં અમને બધાને ભૂખે મરવાનાે વારાે અા યાે

મહાજળમાં ડૂ બી ગયા. ૧૧ હે યહાેવા, તમારા જેવા અ ય કાેઈ ઈ વર નથી?

હાેત ન હ.” ૪ યારે યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “હુ ં તમારે માટે રાેટલીનાે વરસાદ

તમારા જેવા પરમપ વ , મ હમાવાન; તાે ાેમાં ભયજનક અને પરા મી

વરસાવીશ. અા બધા લાેકાેઅે દરરાેજ બહાર અાવીને તેમાંથી તે દવસ પૂરતી

બી

કાેણ છે ? ૧૨ અને પૃ વી તેઅાેને ત કાળ ગળી ગઈ, તમે કે વળ જમણાે

રાેટલી પાેતાને માટે ભેગી કરી લે; જેથી તેઅાે મારા કાનૂન અનુસાર ચાલશે કે

હાથ ઊંચાે કયા. ૧૩ તમે તમારા લાેકાેને છાેડા યા. તમારા ેમ અને ક ણાથી

ન હ તે વષે હુ ં તેઅાેની પરી ા ક ં . ૫ લાેકાે દરરાેજ તે દવસ પૂરતી જ

તમારા સામ ય વડે તમે તેઅાેને; તમારા પ વ

નવાસમાં દાેરી લા યા છાે.

રાેટલીનાે સં હ કરે, પરં તુ છ ા દવસે રાેજ કરતાં બમણી રાેટલી ભેગી

અા સાંભળીને કં પે છે , સવ પ લ તી વાસીઅાે પીડા પા યા છે . ૧૫ તે

કરે અને પાેતાના થળે રાંધે.” ૬ અને મૂસા અને હા ને ઇઝરાયલી લાેકાેને

અને સમુ ના પાણી તેઅાે પર ફરી વ

૧૪

સમયે અદાેમના સરદારાે અા યચ કત થયા, માેઅાબના શ તશાળી અને

ક ું, “અાજે રા ે તમે યહાેવાહની શ ત

પરા મી પુ ષાેને ૂ રી થઈ; અને બધા કનાનવાસીઅાેનાં ગા ાે શ થલ

મસર દેશમાંથી તમને બચાવીને બહાર લાવનાર તે ઈ વર તાે યહાેવા છે .

થઈ ગયાં; ૧૬ તેઅાે ઉપર ભય અને ાસ અાવી પડયા, અને તમે મુ ત

૭ કાલે સવારે તમે લાેકાે યહાેવાહનું ગાૈરવ

કરેલા લાેકાે યાં સુધી ન

વ

ત થાને ન પહાચાે; , અને તેઅાેની મુસાફરી

ેશાે, અને તમને ખબર પડશે કે
ેશાે કારણ કે તેમણે તેઅાેની

ની તમારી ફ રયાદ કાને ધરી છે , તમે હમેશાં અમને ફ રયાદ કરાે છાે,

પૂરી ન થાય યાં સુધી, તમારા ભુજના સામ યથી તેઅાે પ થર જેવા ત ધ

પણ અમે અેમાં શું કરી શકીઅે?” ૮ પછી મૂસાઅે ક ું, “યહાેવા, સાંજે

થઈ ગયા, ૧૭ હે ભુ જયાં તમારાે અાવાસ છે અને જે પ વ

તમને ખાવા માટે માંસ અાપશે અને સવારે ઘરાઈને ખાઅાે અેટલી રાેટલી

થાન તમે

થા પત કયુ છે ; અેટલે તમારા પ વ પવતમાં તેઅાેને લાવીને તમે તેઅાેને

અાપશે. કારણ કે તમે તેમની વ

યાં થાયી વસાવવાના છાે. યાં તમે તમા ં ભ ત થાન બાંધશાે. ૧૮ હે

છે . તમારી ફ રયાદ અમારી વ

જે ફ રયાદાે કરાે છાે તે તેમણે સાંભળી
નથી, પણ યહાેવાહની વ

છે . અમે તે

યહાેવા, તમે સદાસવકાળ સુધી રા ય કરવાના છાે.” ૧૯ ખરેખર અેવું બ યું

વળી કાેણ?” ૯ પછી મૂસાઅે હા નને ક ું, તું ઇઝરાયલી લાેકાેને કહે કે ,

કે , યારે ફા નના ઘાેડેસવારાે, રથાે અને તેઅાેના સવારાેઅે સમુ માં વેશ

'તમે યહાેવાહની સમ અાવાે. કારણ કે તેમણે તમારી ફ રયાદાે સાંભળી

કયા, યારે યહાેવાહે સમુ નાં પાણી પાછાં વાળીને તેઅાે પર ફે રવી વા

ાં;

છે .'” ૧૦ ઇઝરાયલનાે સમ સમુદાય અેક જ થાને ભેગાે થયાે હતાે. યારે

પરં તુ ઇઝરાયલી લાેકાે તાે સમુ મ યે થઈને કાેરી જમીન પર ચાલીને પસાર

હા ન તેઅાેની સાથે વાત કરતાે હતાે. તે દર મયાન તેઅાેઅે અર ય તરફ

થઈ ગયા. ૨૦ પછી હા નની બહે ન મ રયમ બાે ધકાઅે ખંજરી હાથમાં
લીધી અને તમામ

ેયું, તાે વાદળમાં યહાેવાહના ગાૈરવનું દશન થયું. ૧૧ યહાેવાહે મૂસાને ક ું,

ીઅાે તેની પાછળ પાછળ ખંજરીઅાે વગાડતાં અને

નાચતાં નાચતાં તેની પાછળ ચાલી. મ રયમે અને

૧૨ “મ ઇઝરાયલના લાેકાેની ફ રયાદ સાંભળી છે ; તેઅાેને કહે કે , 'સાંજે તમે

ીઅાેઅે નાચગાન શ

માંસ ખાશાે અને સવારે તમે ઘરાઈને રાેટલી ખાશાે;' અને તમને ખાતરી થશે

કયા. ૨૧ મ રયમે તેઅાેને ગવડા યું, “ઈ વરની અાગળ ગાયન કરાે, કે મ કે

કે હુ ં તમારાે ઈ વર યહાેવા છંુ .” ૧૩ તે રા ે અેવું બ યું કે લાવરીઅાેઅે ઊડી

તેમણે ગાૈરવી વજય ા ત કયા છે , તેમણે ઘાેડા અને તેના સવારાેને સમુ ના

અાવીને છાવણીને ભરી દીધી; સવારમાં છાવણીની અાસપાસ ઝાકળ પ ું.

ઊંડાણમાં ડુ બાડી દીધા છે .” ૨૨ પછી મૂસા ઇઝરાયલી લાેકાેને રાતા સમુ થી

૧૪ સૂરજ ઊગતાં ઝાકળ ઊડી ગયું અને હમના જેવાે બારીક નાનાે પદાથ

અાગળ લઈ ગયાે. અને તેઅાે યાંથી નીકળીને શૂરના અર યમાં અા યા;

અર યની સપાટી પર પડેલાે હતાે. ૧૫ ઇઝરાયલી લાેકાે અે

ેઈને પર પર

તેઅાે યાં ણ દવસ અે અર યમાં અાગળ ચાલતા ર ા. યાં તેઅાેને પાણી

પૂછવા લા યા, “અે શું છે ?” કે મ કે તેઅાે અા પદાથ વષે

ણતા નહાેતા.

મ

ું ન હ. ૨૩ પછી તેઅાે 'મારાહ' નામની જ યાઅે અાવી પહા યા. પણ

યાંનાં પાણી પી શ

યારે મૂસાઅે તેઅાેને ક ું, “અે તાે યહાેવાહે તમને ખાવા માટે અાપેલાે

ા ન હ, કે મ કે તે કડવાં હતાં. તેથી અે જ યાનું નામ

'મારાહ' પડયું. ૨૪ તેથી બધા લાેકાેઅે મૂસાની વ

ખાેરાક છે .” ૧૬ યહાેવાહની અેવી અા ા છે કે , 'તમે

યેક જણ પાેતાના

બબડાટ કયા કે , “અમે

અાહાર જેટલું ભેગું કરી લાે. તમારે તમારા કુ ટું બના માણસાેની સં યા માણે

શું પીઈઅે?” ૨૫ અેટલે મૂસાઅે યહાેવાહને ાથના કરી, અેટલે યહાેવાહે તેને

તમારા તંબુમાં રહે નારા માટે ય ત દીઠ અેક અાેમેર જેટલું તે લેવું.' ૧૭

અેક વૃ નું થડ બતા યું. મૂસાઅે તેને પાણીમાં ના યું અને પાણી મીઠાં થઈ

અને ઇઝરાયલી લાેકાેઅે અે માણે કયુ. પણ તેમાંના કે ટલાકે વધારે તાે

ગયાં. યાં યહાેવાહે તેઅાેની કસાેટી કરી. તેઅાેને માટે વ ધ તથા અેક નયમ

કે ટલાકે અાેછંુ ભેગું કરી લીધું. ૧૮ અને પછી તેઅાેઅે અાેમેરના મા પયાથી

ઠરા યાે. અને યાં જ તેમની કસાેટી કરી. ૨૬ યહાેવાહે ક ું, “ ે તમે તમારા

મા યું યારે જેણે વધુ લીધું હતું તેને વધી પ

ઈ વર યહાેવાહની વાણી કાળ થી સાંભળશાે અને જે સ ય છે તેને પાળશાે

કયુ હતું તેને ખૂ

તાે મ મસરીઅાે પર જે રાેગચાળાે ફે લા યાે હતાે તેમાંનાે કાેઈ હુ ં તમારા પર

કરાયું હતું. ૧૯ મૂસાઅે તેઅાેને ક ું, “તમારામાંથી કાેઈઅે તેમાંથી સવારને

માેકલીશ ન હ. કે મ કે તમારા રાેગ મટાડનાર હુ ં તમારાે ઈ વર યહાેવા છંુ .”

માટે રાખી મૂકવું ન હ.” ૨૦ પરં તુ કે ટલાકે મૂસાનું ક ું મા યું ન હ. તેઅાેઅે

૨૭ પછી તેઅાે અેલીમ અાવી પહા યા, યાં પાણીના બાર ઝરા હતા અને

તેમાંથી થાેડુંઘ ં સવારને માટે રા યું તાે સવારે તેમાં કીડા પડેલા હતા. અને તે

સ ેર ખજૂ રીઅાે હતી, અહ

ગંધાઈ ઊઠયું. તેથી મૂસા તેમના પર ગુ સે થયાે. ૨૧ રાેજ સવારે

યાં પાણી હતું તે જ યાઅે તેઅાેઅે છાવણી

ું ન હ.

ું ન હ અને જેણે અાેછંુ ભેગું
યેક માણસથી પાેતાના અાહાર પૂરતું જ અેકઠું

યેક જણ

કરી.

પાેતાના અાહાર જેટલાે ખાેરાક ભેગાે કરતાે હતાે અને સૂય તપતાે યારે જે

અે અેલીમથી પાેતાની મુસાફરી શ કરી. તેઅાે
૧૬ ઇઝરાયલીઅાે
મસરમાંથી બહાર અા યા પછી બી માસને પંદરમે દવસે અેલીમ

વ યું હાેય તે બધું અાેગળી જતું હતું. ૨૨ અઠવા ડયાના છ ે દવસે તેઅાેઅે
બમણાે અેટલે ય ત માણે બે અાેમેર જેટલાે ખાેરાક ભેગાે કયા. પછી
સમુદાયના બધા અાગેવાનાેઅે અાવીને મૂસાને તે વષે જણા યું. ૨૩ મૂસાઅે

અને સનાઈની વ ચે અાવેલા સીનના અર યમાં અાવી પહા યા. ૨ અહ

તેઅાેને ક ું, યહાેવાહની અે અા ા છે કે , “અાવતી કાલે વ ામ અેટલે

બધા ઇઝરાયલી લાેકાેઅે અાખા અર યમાં મૂસા અને હા નની વ

યહાેવાહનાે પ વ સા બાથ છે ; તેથી તમારે જે રાંધવું હાેય તે રાંધી લાે, અને

બબડાટ કય રા યાે. ૩ તેઅાેઅે મૂસા અને હા નને ક ું, “ યારે અમે
માંસથી ભરેલાં વાસણ પાસે બેસીને ધરાતાં સુધી ખાતા હતા, યારે જ

નગમન

ે

જે વધે તે તમારા માટે સવાર સુધી રાખી મૂકાે.” ૨૪ અાથી મૂસાની અા ા
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માણે તેઅાેઅે તેમાંથી સવારને માટે રાખી મૂકયું, પણ તેમાં કીડા પડયા ન હ
અને તે ગંધાઈ ઊ

હાથમાં લઈને પવતના શખર પર ઊભાે રહીશ.” ૧૦ યહાેશુઅાઅે મૂસાની

ું પણ ન હ. ૨૫ અને મૂસાઅે ક ું, “અાજે તે ખાઅાે,

અા ાનાે વીકાર કયા. તે અમાલેકીઅાે સામે જં ગે ચડયાે. મૂસા તથા હા ન

કારણ કે અાજે વ ામવાર છે , યહાેવાહનાે દવસ છે ; અાજે તે તમને ખેતરમાં

અને હૂ ર પવતના શખર પર પહાચી ગયા. ૧૧ યાં મૂસા યારે પાેતાના

મળશે ન હ. ૨૬ સ તાહના છે દવસ તમે અે ભેગું કરાે; પણ સાતમાે દવસ

હાથ ઊંચા કરતાે, યારે ઇઝરાયલનાે વજય થતાે; પરં તુ યારે તે પાેતાના

સા બાથ છે , તેમાં તમને કં ઈ મળશે ન હ.” ૨૭ સાતમા દવસે કે ટલાક લાેકાે

હાથ નીચા કરતાે, યારે અમાલેકીઅાે

તે ભેગું કરવા માટે બહાર ગયા, પણ તેમને કં ઈ મ ું ન હ. ૨૮ યારે યહાેવાહે

થા ા અેટલે તે લાેકાેઅે અેક પ થર લાવીને યાં મૂ ાે. મૂસા તેના પર બેઠાે.

મૂસાને ક ું, “કયાં સુધી તમે મારી અા ાઅાે અને નયમાેનું પાલન કરવાનાે

અને અેક બાજુ થી હા ને તથા બી

તતા હતા. ૧૨ પણ મૂસાના હાથ

બાજુ થી હૂ રે ટેકાે દઈને મૂસાના હાથાેને

ઇનકાર કરશાે?” ૨૯ જુ અાે, યહાેવાહે તમને વ ામવાર અા યાે છે , તેથી છ ે

થર રા યા, અામ સૂયા ત થતાં સુધી તેના હાથ ઊંચા ર ા. ૧૩ યહાેશુઅા

દવસે તે તમને બે દવસ ચાલે તેટલાે ખાેરાક અાપશે, અેટલે સાતમે દવસે

અને તેના લાેકાેઅે અમાલેકીઅાેને તરવારથી યુ માં પરા જત કયા. ૧૪ પછી

તેઅાેઅે દરેકે પાેતપાેતાના નવાસમાં જ રહે વું અને બહાર નીકળવું ન હ.”

યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “અા બાબતની યાદગીરી રાખવા માટે તેને પુ તકમાં

૩૦ તેથી તે લાેકાેઅે સાતમે દવસે વ ામ કયા. ૩૧ ઇઝરાયલી લાેકાેઅે તે

લખ. અને યહાેશુઅાને કહે કે , હુ ં અમાલેકનું નામ નશાન અાકાશ તથા પૃ વી

વ શ ખાેરાકનું નામ “મા ના” પા

ું. મા ના ધાણાના દાણા જેવું સફે દ

પરથી સદાયને માટે નાબૂદ કરીશ.” ૧૫ યાર બાદ મૂસાઅે અેક વેદી બંધાવી

હતું. તેનાે વાદ મધ ચાેપડેલી પાતળી પૂરીના જેવાે હતાે. ૩૨ યારે મૂસાઅે

અને તેને “યહાેવા ન સી” અેવું નામ અા યું. ૧૬ તેણે ક ું કે , “મ મારા હાથ

ક ું, “યહાેવાહે તમને અાદેશ અા યાે છે કે , 'તમારા વંશ ેને માટે તેમાંથી

યહાેવાહના સહાસન તરફ લંબા યા હતા અને યહાેવાહે

અેક અાેમેર જેટલું મા ના રાખી મૂકાે; જેથી હુ ં તમને મસરમાંથી બહાર લઈ

વંશપરં પરાગત અમાલેક સાથે યુ કરશે.”

અા યાે યારે મ તમને લાેકાેને જે ભાેજન ખવડા યું હતું તે તેઅાે

વાહે મૂસા અને ઇઝરાયલી લાેકાેને જે અનેક કારે સહાય કરી
૧૮ યહાે
હતી, તે બાબતમાં તથા જે રીતે તે ઇઝરાયલના લાેકાેને માટે જે કં ઈ

ેઈ શકે .'”

૩૩ પછી મૂસાઅે હા નને ક ું કે , “અેક વાસણ લઈને તેમાં અેક અાેમેર મા ના

ભરીને તમારા વંશ ેને માટે સાચવી રાખવા સા તેને યહાેવાહની સમ
મૂકાે.” ૩૪ યહાેવાહે મૂસાને અા ા અા યા મુજબ હા ને તેને સાચવી રાખવા
માટે કરારકાેશ અાગળ તેને મૂ ું. ૩૫ પછી યાંથી ઇઝરાયલી લાેકાે વસવાટ
કરવા યાે ય દેશમાં અા યા, અે દર મયાન તેઅાેઅે તે મા ના ખાધું. તેઅાે
કનાન દેશની સરહદમાં પહા યા યાં સુધી તેઅાેઅે મા ના ખાધું. ૩૬ મા નાના
માપ માટે વપરાતા પા માં અેક અાેમેર મા ના સમાતું હતું. અેક અાેમેર અેટલે
અેફાહનાે દસમાે ભાગ.
લાેકાેની સમ જમાતે સીનના રણમાંથી છાવણી
૧૭ ઇઝરાયલના
ઉઠાવીને યહાેવાહની અા ા મુજબ અાગળ યાણ કરીને રફીદીમમાં

ત ા કરી છે કે , તે

કયુ હતું તે વષે તથા યહાેવાહે ઇઝરાયલીઅાેને કે વીરીતે મસરમાંથી મુ ત
કયા હતા તે વષે મૂસાના સસરાઅે અેટલે મ ાનના યાજક ય ાેઅે સાંભ ું.
૨ મૂસાઅે પાેતાની પ ની સ પાેરાહને તેના બે પુ ાે સ હત માેકલી દીધી હતી

યારે તેના સસરા ય ાેઅે તેઅાેને પાેતાને ઘરે રા યાં હતાં. ૩ મૂસાના બે
પુ ાેમાંના થમ પુ નું નામ 'ગેશામ' પાડવામાં અા યું હતું; તેનાે અથ થાય છે
કે 'હુ ં પરદેશમાં વાસી થયેલાે છંુ .' ૪ બી

પુ નું નામ 'અે લઅેઝેર' હતું.

તેનાે અથ થાય છે કે 'ઈ વરે મારી સહાય કરીને મને ફા નની તરવારથી
બચા યાે છે .' ૫ અેટલા માટે ય ાે મૂસાની પ ની અને પુ ાેને લઈને અર યમાં
ઈ વરના પવત અાગળ જયાં મૂસાઅે છાવણી કરીને મુકામ કયા હતાે યાં

મુકામ કયા. પરં તુ યાં લાેકાેને પીવા માટે પાણી દુ લભ હતું. ૨ તેથી લાેકાેઅે

તેની પાસે અા યાે. ૬ તેણે મૂસાને સંદેશાે માેક યાે કે , “હુ ં તારાે સસરાે ય ાે

મૂસા સાથે તકરાર કરી અને ક ું, “અમને પીવા માટે પાણી અાપ.” અેટલે

અહ અા યાે છંુ અને તારી પ ની અને બે પુ ાેને તારી પાસે લા યાે છંુ .” ૭

મૂસાઅે તેઅાેને ક ું, “તમે લાેકાે મારી સાથે શા માટે તકરાર કરાે છાે?

તેથી મૂસા તેના સસરાને મળવા સામાે ગયાે. અને ણામ કરીને તેણે તેને

તમે યહાેવાહની કસાેટી શા માટે કરાે છાે?” તમે અેમ સમ ે છાે કે ઈ વર

ચુંબન કયુ. બ નેઅે પર પર ેમકુ શળતાની ખબર પૂછી. પછી તેઅાે મૂસાની

અાપણી સાથે નથી?” ૩ પરં તુ લાેકાે બહુ તર યા હતા. તેથી તેઅાેઅે મૂસા

છાવણીમાં તેના તંબુમાં ગયા. ૮ યાં મૂસાઅે પાેતાના સસરા ય ાેને યહાેવાહે

વ

ી, બાળકાેને અને

ઇઝરાયલના લાેકાે માટે ફા ન અને મસરના લાેકાેના જે હાલહવાલ કયા

નવરાેને તરસે મારવા શા માટે મસર દેશમાંથી અહ લઈ અા યાે?” ૪

હતા તથા ઇઝરાયલના લાેકાેને માગમાં જે જે વટં બણાઅાેનાે સામનાે કરવાે

અાથી મૂસાઅે યહાેવાહને યાચના કરી, “અા લાેકાેને માટે હુ ં શું ક ં ? તેઅાે

પડયાે હતાે અને યહાેવાહે તેઅાેને કે વી રીતે બચા યા હતા, તે વષે બધું કહી

મને પ થરે મારી નાખવા તૈયાર થયા છે .” ૫ યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “ ,

સંભળા યું. ૯ યહાેવાહે ઇઝરાયલના લાેકાેને મસરના લાેકાેના હાથમાંથી

ઇઝરાયલના કે ટલાક વડીલાેને સાથે લઈને તું લાેકાેની અાગળ ચાલતાે થા.

છાેડાવીને તેઅાેના પર જે ઉપકાર કયા હતાે તે

જે લાકડીથી ત નાઈલ નદી પર હાર કયા હતાે તે તારા હાથમાં રાખજે.

થયાે. ૧૦ અને ય ાેઅે ક ું, “યહાેવાહની તુ ત કરાે કે જેમણે ઇઝરાયલી

બડબડાટ કરતાં ક ું કે , “તું અમને, અમારાં

ણીને ય ાે ખૂબ સ ન

ે, હાેરેબ પવતના અેક ખડક ઉપર હુ ં તારી સામે ઊભાે રહીશ, પછી

લાેકાેને મસરવાસીઅાેના અને ફા નના હાથમાંથી છાેડા યા છે . ૧૧ હવે

તું તે ખડક પર હાર કરજે, અેટલે તે ખડકમાંથી પાણી નીકળશે, જેથી

મને ખાતરી થઈ છે કે , સવ દેવાે કરતાં યહાેવા મહાન છે ; મસરવાસીઅાેઅે

લાેકાેને પીવા પાણી મળશે.” ઇઝરાયલના વડીલાેના દેખતાં મૂસાઅે તે મુજબ

તમારી સાથે ગેરવતાવ રા યાે યારે તમને સાૈને યહાેવાહે તેઅાેના પં માંથી

કયુ. (અેટલે યાં પાણીનું વહે ણ થયું.) ૭ મૂસાઅે તે જ યાનું નામ મા સાહ

મુ ત કયા છે .” ૧૨ પછી મૂસાના સસરા ય ાે યાજકે ઈ વરને ય ાે અને

(પુરાવાે) અને મરીબાહ (ઝઘડાે) રા યું. કારણ કે અા અે જ જ યા હતી યાં

દહનીયાપણાે ચઢા યાં. અને હા ન ઇઝરાયલના સવ વડીલાેને સાથે લઈને

ઇઝરાયલના લાેકાે અેની વ

થયા હતા. અને તેઅાેઅે યહાેવાહની કસાેટી

ઈ વર સમ મૂસાના સસરા સાથે રાેટલી ખાવાને માટે અા યાે. ૧૩ બીજે

ણવા માગતા હતા કે યહાેવા અમારી વ ચે છે કે ન હ?

દવસે સવારે મૂસાઅે ઘણા લાેકાેનાે યાય કરવાનું શ કયુ. તેઅાે યાય

૮ અમાલેકીઅાેઅે રફીદીમ અાગળ અાવીને ઇઝરાયલીઅાે પર હુ મલાે કયા. ૯

મેળવવા માટે સવારથી સાંજ સુધી અાવતા રહે તા હતા અને પાેતાનાે વારાે

પછી મૂસાઅે યહાેશુઅાને ક ું કે , “તું અાપણામાંથી

અાવે અેની રાહ

૬

કરી હતી, તે લાેકાે

ેઈતા માણસાે પસંદ

કરી લે. અાવતી કાલે અમાલેકીઅાે સામે યુ કર. હુ ં ઈ વરની લાકડી મારા

ેતા હતા. ૧૪ મૂસા લાેકાે માટે જે કં ઈ કરતાે હતાે તે

સઘળું મૂસાના સસરાઅે
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ેયું, તેથી તેણે મૂસાને ક ું, “લાેકાેના માટે તું અા

નગમન

શું કરે છે ? યાયાધીશ તરીકે તું અેકલાે બેસે છે અને અાટલા બધા લાેકાે

તભાવ મૂસાઅે ઈ વરની સમ

હે ર કયા. ૯ પછી યહાેવાહે મૂસાને ક ું,

તારી પાસે સવારથી સાંજ સુધી અાવીને ઊભા રહે છે ! તેનું શું કારણ છે ?”

“ ે હુ ં ઘાડાં વાદળમાં તારી પાસે અાવું છંુ , જેથી હુ ં તારી સાથે બાેલું યારે

૧૫ યારે મૂસાઅે ક ું, “લાેકાે મારી પાસે તેઅાેની સમ યાઅાેના સંબંધમાં

લાેકાે સાંભળી શકે અને તારા પર સદાસવદા વ વાસ રાખે.” અને મૂસાઅે

યહાેવાહની ઇ છા વષે પૂછવા માટે અાવે છે . ૧૬ વળી અે લાેકાેમાં કાેઈ

લાેકાેઅે જે કયુ હતું તે યહાેવાહને કહી સંભળા યું.” ૧૦ પછી યહાેવાહે મૂસાને

વવાદ થયાે હાેય, તેના યાયચુકાદા માટે મારી પાસે અાવે છે . તેઅાેમાં કાેણ

ક ું, “તું લાેકાે પાસે

સાચું છે તે હુ ં ન ી ક ં છંુ . અા રીતે હુ ં તેઅાેને યહાેવાહના નયમાે અને
વ ધઅાે વષે શીખવું છંુ .” ૧૭ પરં તુ મૂસાને તેના સસરાઅે ક ું, “તું જે

પાેતાનાં શરીરાે શુ કરે અને પાેતાનાં વ

રીતે અા કરી ર ાે છે તે પ ધ ત યાે ય નથી. ૧૮ તું તંગ અાવી જશે. તારા

પવત પર ઊતરવાનાે છંુ . ૧૨ તે વેળાઅે તું પવતની ચારેબાજુ લાેકાેને માટે હદ

અેકલાથી અા કામનાે બાે ે ઉપાડી શકાય અેવાે નથી. તું અેકલાે અે ન હ કરી

ન ી કરજે અને તેઅાેને કહે જે કે , 'સાવચેત રહે ે, પવત પર ચઢશાે ન હ

શકે .” ૧૯ હુ ં તને સલાહ અાપું છંુ અને તારે શું કરવું

અને તેની તળેટીને પણ અડકશાે ન હ. અને જે કાેઈ તેને અડકશે તે ન ે

ેઈઅે, અે તને બતાવું

માટે તૈયાર થઈ

અને તેઅાેને કહે કે , અાજે અને અાવતીકાલે તેઅાે
ાે ધુઅે, ૧૧ અને ી

દવસને

ય; કારણ કે , ીજે દવસે હુ ં સવ લાેકાેના દેખતાં સનાઈના

છંુ . “હુ ં ઈ વરને ાથના ક ં છંુ કે તે તને મદદ કરે. તારે યહાેવા સમ અે
લાેકાેના ત ન ધ થવું ેઈઅે અને તે લાેકાેના નાે યહાેવાહની સમ

માયા જશે.' ૧૩

રજૂ કરવા

ે કાેઈ ય ત તેને હાથ અડકાડે, તાે તેને પ થરે મારવાે

અથવા તીરથી વ ધી નાખવાે. તે પશુ હાેય કે માણસ હાેય પણ તે બચશે

ેઈઅે. ૨૦ અને તારે લાેકાેને યહાેવાહના નયમાે તથા વ ધઅાે

ન હ, જયારે રણ શગડું લાંબા અવાજે વાગે યારે જ લાેકાે ઢાેળાવ ચઢીને

તેઅાે પાળે અને તાેડે ન હ તે માટે ચેતવવાના છે અને તેઅાેને શીખવવાનું છે .

પવત પાસે અાવે.” ૧૪ અાથી મૂસા પવત પરથી નીચે ઊતરીને લાેકાે પાસે

તેઅાેને

ગયાે. અને તેણે તેઅાેને શુ કયા. અને તેઅાેઅે પાેતાનાં વ

વનનાે સાચાે માગ કયાે છે અને શું કરવું તે સમ વવાનું છે .” ૨૧

ાે ધાેઈ ના યાં.

“ વશેષમાં તું યહાેવાહની બીક રાખનાર તથા સવ લાેકાેમાંથી હાે શયાર

૧૫ પછી મૂસાઅે તે લાેકાેને ક ું, “ ી

અને વ વાસપા હાેય, લાંચ શવતને ધ ારનાર તથા ન વાથ હાેય

સુધી

અેવા માણસાેને પસંદ કરીને તેઅાેને હ ર હ ર, સાે સાે, પચાસ પચાસ

મેઘગજનાઅાે અને વીજળીઅાે થવા લા યાં. પવત ઉપર કાળું ઘાડું વાદળ

અને દશ દશ માણસાેના ઉપરીઅાે તરીકે નયુ ત કર. ૨૨ પછી અે ઉપરી

છવાઈ ગયું, અને રણ શગડાનાે બહુ માેટાે અવાજ થયાે, જેથી છાવણીમાં

ત ન ધઅાેને લાેકાેનાે યાય કરવા દે.
હાેય તાે ઉપરી

ે કાેઈ બહુ જ ગંભીર સમ યા

ત ન ધ નણય કરશે અને પછી તેઅાે તારી પાસે અાવી

શકશે. પરં તુ સામા ય કારના

નાેનાે નણય તાે તેઅાે જ કરશે. અામ તારા

કાયમાં તેઅાે સહભાગી થશે અને તા ં કામ સરળ થશે. ૨૩ હવે

દવસને માટે તૈયાર થઈ જ ે. યાં

ી સંગ કરશાે ન હ.” ૧૬ પછી ીજે દવસે સવારમાં અાકાશમાં

સવ લાેકાે ૂ

ઊઠયા. ૧૭ અેટલે મૂસા યહાેવાહને મળવા માટે સવ લાેકાેને

છાવણીમાંથી બહાર લા યાે; અને તેઅાે પવતની તળેટીમાં ઊભા ર ા. ૧૮
અ ન ારા યહાેવા સનાઈ પવત પર ઊતયા, અેટલે અાખા પવત પર ધુમાડાે

ે તું અા

યા યાે. અ નનાે અે ધુમાડાે ભ ીના ધુમાડાની જેમ ઉપર ચઢવા લા યાે. અને

બધું કરીશ, તાે યહાેવાહની ઇ છા પૂણ થશે. તને થાક લાગશે ન હ. અને

અાખાે પવત

અાવનારા લાેકાે પણ સંપૂણપણે સંતાેષી થઈ પાેતાના ઘરે પાછા ફરશે.”

અવાજની તી તા વધવા લાગી યારે મૂસા યહાેવા સમ વાત કરવા લા યાે

ેરથી કં પવા લા યાે. ૧૯ અને પછી યારે રણ શગડાના

૨૪ મૂસાઅે પાેતાના સસરાની સલાહ વીકારી અને તેણે તે માણે અમલ

અને યહાેવા ગડગડાટ જેવા અવાજથી તેને જવાબ અાપતા હતા. ૨૦ યહાેવા

કયા. ૨૫ તેણે સવ ઇઝરાયલના લાેકાેમાંથી ચુનંદા માણસાે પસંદ કયા અને

સનાઈ પવતના શખર ઉપર ઊતયા; તેમણે મૂસાને પવતના શખર પર

તેઅાેમાંથી હ રના, સાેના, પચાસના, તથા દશ માણસાેના ઉપરી તરીકે

બાેલા યાે; તેથી મૂસા પવત પર ગયાે. ૨૧ યાં યહાેવા અે મૂસાને ક ું, “નીચે

નયુ ત કયા. ૨૬ યાર બાદ તેઅાે જ બધાે સમય લાેકાેનાે યાય કરવા

, અને લાેકાેને સાવધાન કર કે , તેઅાે મારા દશનાથ નયત હદ અાેળંગીને

લા યા. ફ ત મુ કે લ

નાે હાેય તાે જ તેઅાે મૂસા અાગળ લાવતા અને નાના

ઘસી અાવે ન હ.

સામા ય

તે હલ કરતા હતા. ૨૭ પછી મૂસાઅે પાેતાના સસરા

યાજકાે મારી ન ક અાવે, તેઅાેઅે પાેતાને શુ કયા ન હ હાેય તાે હુ ં તેઅાેને

નાે તેઅાે

ય ાેને વદાય અાપી. ય ાે તેના વતનમાં પાછાે ગયાે.

સખત સ

દેશમાંથી યાણ કયા પછી ી માસના થમ
૧૯ જમસરઇઝરાયલીઅાે
સનાઈના અર યમાં અાવી પહા યા.

દવસે
૨ તેઅાે

રફીદીમથી સનાઈના અર યમાં અા યા યારે સનાઈ પવતની અાગળ
છાવણી કરી. ૩ અે પવત પર જઈને મૂસા યહાેવા સમ ઊભાે ર ાે. અને
યહાેવાહે તેને પવત પર ક ું, “ઇઝરાયલી લાેકાેને અને યાકૂ બનાં સંતાનાેને અા
કહે જે કે , ૪ 'તમે તમારી નજરે

ેયું કે મ મસરવાસીઅાેને શું શું કયુ છે . અને

તમને મસરમાંથી ગ ડની જેમ પાંખાે પર ઊંચકીને હુ ં મારી પાસે કે વી રીતે
લા યાે.' ૫ તેથી હવે
પાળશાે, તાે સવ

ે તમે મારા ક ા માણે કરશાે અને મારા કરારને
અાેમાં મા તમે જ ખાસ

થશાે. સમ પૃ વી

મારી છે . તેમાં હુ ં તમને જ મારા ખાસ લાેકાે તરીકે પસંદ ક ં છંુ . ૬ તમે મારે
સા ખાસ યાજકાેનું રા ય બનશાે તથા પ વ દેશ ત થશાે.' અા બધું
તારે ઇઝરાયલના લાેકાેને કહે વાનું છે .” ૭ અાથી મૂસાઅે અાવીને લાેકાેના
વડીલાેને બાેલાવડા યા. અને યહાેવાહે તેને જણાવેલાં બધાં વચનાે તેઅાેની
સમ

કહી સંભળા યાં. ૮ તે સાંભળીને સવ લાેકાેઅે અેકસાથે જવાબ

અા યાે, “યહાેવાહે જે ફરમા યું છે તે બધાનું અમે પાલન કરીશું.” લાેકાેનાે અા

નગમન

ે તેઅાે અેવું કરશે તાે તેઅાે માયા જશે. ૨૨ વળી જે

કરીશ.” ૨૩ અેટલે મૂસાઅે યહાેવાહને ક ું, “લાેકાે સનાઈ

પવત પાસે અાવી શકશે ન હ, કારણ કે તમે પાેતે અમને અા ા કરી છે કે ,
પવતની ચારેબાજુ હદ નયત કર ે કે લાેકાે તેને અાેળંગીને પ વ મેદાનમાં
અાવે ન હ.” ૨૪ અેટલે યહાેવાહે તેને ક ું, “ , નીચે ઊતર; અને હા નને
ઉપર લઈ અાવ, પરં તુ યાજકાે કે લાેકાે હદ અાેળંગીને મારી પાસે ઘસી અાવે
ન હ અેનું યાન રાખજે, ન હ તાે હુ ં તે લાેકાેને ન કરીશ.” ૨૫ પછી મૂસાઅે
નીચે ઊતરીને યહાેવાહે જણાવેલી વાત લાેકાેને કહી સંભળાવી.
યહાેવાહે અા સવ વચનાે ઉ ચારતાં ક ું: “હુ ં તમારાે ઈ વર
૨૦ પછી
યહાેવા છંુ . હુ ં તમને મસર દેશમાં યાં તમે ગુલામ હતા યાંથી બહાર
૨

લઈ અા યાે છંુ . તેથી તમારે અા અાદેશાે માનવા પડશે. ૩ “તમારે કાેઈ દેવાેની
પૂ

કરવી ન હ, મા મારી જ ભ ત કરવી.” ૪ “તમારે અાકાશમાંની કે

પૃ વી પરની કે પૃ વી નીચેના પાણીમાંની કાેઈ પણ વ તુની મૂ ત કે

તમા

બનાવવી ન હ. ૫ તમારે તેઅાેને સા ાંગ ણામ કરવા ન હ કે તેઅાેની પૂ
કરવી ન હ. કારણ કે હુ ં જ તમારાે ઈ વર યહાેવા છંુ . મારા લાેકાે જગતના
દેવાેની પૂ

કરે અે મને પસંદ નથી. જે મારી વ

પાપ કરે છે , તેઅાે મારા

દુ મન બને છે અને હુ ં તેઅાેને અને તેઅાેના સંતાનાેને ી
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તથા ચાેથી પેઢી

સુધી સ

કરનારની હ રાે પેઢી પર હુ ં દયાભાવ દશાવીશ. ૭ “તમારે તમારા ઈ વર

કરીશ. ૬ પરં તુ મારા પર ેમ રાખનાર અને મારી અા ાનું પાલન

છૂટવું નથી.'” ૬ ે અાવું બને તાે ગુલામના મા લકે તેને યાયધીશાેને સમ
લાવવાે અને બારસાખ અાગળ ઊભાે રાખીને સાેયથી તેનાે કાન વ ધવાે;

યહાેવાહનું નામ યથપણે ન લેવું. કારણ કે તે માણસાેને હુ ં નદાષ ગણીશ

અેટલે તે કાયમને માટે તેના મા લકનાે ગુલામ બની રહે શે. ૭ “અને

ન હ. જેઅાે મા ં નામ યથપણે લેશે તેને સ

કયા વના હુ ં રહે વાનાે નથી.”

માણસ પાેતાની દીકરીને દાસી થવા માટે વેચે, તાે ગુલામ પુ ષાેની માફક તે

ળવવાનું યાદ રાખ ે.” ૯ છ દવસ તમારે

તમારાં બધાં કામકાજ કરવાં, પરં તુ સાતમાે દવસ વ ામવાર તાે તમારા

છૂટે ન હ. ૮ જેણે તેને ખરીદી હાેય તેને ે તે ન ગમે, તાે તે તેના પતાને પાછી
વેચી શકે , ે મા લકે તેની સાથે લ ન કરવાનું વચન અા યું હાેય, તાે પારકા

ઈ વર યહાેવાહનાે છે . ૧૦ તેથી તે દવસે તમારે કે તમારા પુ ાેઅે કે તમારી

લાેકાેને તેને વેચવાની તેની સ ા રહે તી નથી, કે મકે તેણે તેની

પુ ીઅાેઅે, તમારા દાસદાસીઅાેઅે કે તમારાં

છે . ૯ પરં તુ

૮ “ વ ામવારની પ વ તા

નવરાેઅે કે તમારા ગામમાં

ે કાેઈ

યે ઠગાઈ કરી

ે તેણે તેના પાેતાના પુ માટે તેને રાખવી હાેય તાે તેની સાથે

રહે તા વદેશીઅે કાેઈ કામ કરવું ન હ, કારણ કે , ૧૧ છ દવસમાં મ યહાેવાહે

તેણે પુ ી જેવાે યવહાર રાખવાે. ૧૦ “ ે તે બી

અાકાશ, પૃ વી, સમુ તથા તેમાંની તમામ વ તુઅાે ઉ પ ન કરી હતી અને

તેણે તેની થમ પ નીના અ ન, વ

સાતમે દવસે મ વ ામ કયા હતાે, તેથી મ યહાેવાહે વ ામવારને અાશીવાદ

ઘટાડાે કરવાે ન હ. ૧૧ અને

અાપીને તેને પ વ ઠરા યાે છે . ૧૨ “તમારાં માતા પતાનું સ માન કરાે, જેથી હુ ં

ન હ તાે તે વના મૂ યે છૂટી થાય. ૧૨ “જે કાેઈ અ ય માણસને મારીને તેની

તમને જે દેશ અાપનાર છંુ તેમાં તમે લાંબુ અાયુ ય પામાે. ૧૩ તમારે ખૂન

હ યા કરે તાે તેને માેતની સ

કરવું ન હ. ૧૪ તમારે ય ભચાર કરવાે ન હ. ૧૫ તમારે ચાેરી કરવી ન હ.

ઇરાદાથી છુપાઈ ર ાે ના હાેય પણ ઈ વર તેના હાથમાં કાેઈને સાપે અને

૧૬ તમારે પડાેશી કે માનવબંધુ વ

હ યા કરાય તાે તેને નાસી જવા માટે હુ ં અા ય થાન નયત કરીશ, યાં તે

જૂ ઠી સા ી પૂરવી ન હ. ૧૭ તમારા

પ ની સાથે લ ન કરે, તાે

અને તેના પ ની તરીકે ના હ માં કશાે

ે તે તેની પ ની

યે અા ણ ફર ે અદા કરે

થાય. ૧૩ પરં તુ

ે કાેઈ માણસ ખૂન કરવાના

પડાેશીના ઘરની લાલસા રાખવી ન હ; તમારા પડાેશીની પ ની કે તેના દાસ કે

નાસી જશે.” ૧૪ “પરં તુ

તેની દાસી કે તેનાે બળદ કે તેનું ગધેડું કે તમારા પડાેશીની કાેઈ પણ વ તુની

કરે, પાેતાના પડાેશી પર ઘસી જઈને તેને દગાથી મારી નાખે; તાે તેને મારી વેદી

લાલસાલાેભ, લાલચ, ઉ કટ ઇ છા રાખવી ન હ.” ૧૮ બધા લાેકાે ગજના,

અાગળથી લઈ જઈને પણ શ ા પે તેને મારી નાખવાે.” ૧૫ અને

ે કાેઈ

અને રણ શગડાનાે નાદ સાંભળીને તથા વીજળીના ચમકારા અને પવતમાંથી

પાેતાના પતાને કે માતાને મારે, તાે તેને ન ી મૃ યુની સ

ે કાેઈ

નીકળતાે ધુમાડાે

ચાેરીછૂપીથી માનવહરણ કરે અને તેને વેચે, અથવા તાે તેને પાેતાના તાબામાં

ેઈને ભયભીત થઈને થરથર ૂજતા દૂ ર જ ઊભા ર ા. ૧૯

ે કાેઈ ાેધે ભરાઈને

ણી

પછી તેઅાેઅે મૂસાને ક ું, “અમારી સાથે તું જ બાેલ, તાે અમે સાંભળીશું,

રાખે, તાે તેને ન ી મૃ યુની સ

પણ યહાેવા અમારી સાથે બાેલે ન હ.

કે માતાને શાપ અાપે તાે પણ તેને મૃ યુની સ

ે તે બાેલશે તાે અમે બધા મરી

થાય. ૧૭ અને

ેઈને બી ની હ યા

થાય. ૧૬

ે કાેઈ પાેતાના પતાને
થાય. ૧૮ અને

ે કાેઈ

જઈશું.” ૨૦ અેટલે મૂસાઅે તે લાેકાેને ક ું, “ગભરાશાે ન હ, કારણ કે

બે માણસાે અેક બી

યહાેવા તાે તમારી કસાેટી કરવા અા યા છે કે , જેથી તમે બધા તેમનાે ડર

બી ને પ થરથી કે મુ ીથી અેવાે મારે કે તે મરી ન

રાખાે અને પાપ ન કરાે.” ૨૧ “પરં તુ તેમ છતાં લાેકાે તાે દૂ ર જ ઊભા ર ા

થાય. ૧૯ પછી યારે તે સા ે થઈને લાકડી લઈને હરતાેફરતાે થઈ

અને મૂસા ઘનઘાેર વાદળ ન ક યાં યહાેવા હતા યાં ગયાે.” ૨૨ પછી

જે માણસે તેને માયા હાેય તે છૂટી

યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “તું ઇઝરાયલના લાેકાેને અેમ કહે કે , મ તમારી સાથે

અને કામની નુકસાની ભરપાઈ કરવી અને સંપૂણ સા ે થાય યાં સુધીની

અાકાશમાંથી વાત કરી છે અે તમે

સારવારની તથા અ ય જવાબદારી મારનારની રહે . ૨૦ અને

તે

ેયું છે . ૨૩ તેથી મારી અાગળ તમારે

સાથે ઝઘડાે કરતા હાેય, અને તેમાંનાે અેક જણ
ય પરં તુ પથારીવશ
ય, તાે

ય ખરાે, પરં તુ તેણે પેલા માણસને સમય
ે કાેઈ માણસ

કાેઈ સાેનાચાંદીની મૂ તઅાે ન બનાવવી. તમારે અાવા ખાેટા દેવાે બનાવવા

પાેતાના ગુલામ કે દાસીને લાકડી વડે મારે અને તેનું મૃ યુ થાય, તાે મારનાર

ન હ.” ૨૪ “મારા માટે તમે લાેકાે અેક માટીની વેદી બનાવ ે, અને તેના પર

ગુનેગાર ગણાય અને સ પા બને. ૨૧ પરં તુ

તમારાં ઘેટાંબકરાં અને અ ય

દવસ

નવરાેમાંથી મને દહનીયાપણ અને શાં યપણ

વતું રહે , તાે તેના મા લકને સ

ે તે ગુલામ કે દાસી અેક કે બે

થાય ન હ. કારણ અે ગુલામ કે

ચઢાવ ે. જે સવ જગાઅે હુ ં મા ં નામ થાપીશ, યાં હુ ં તમારી પાસે અાવીશ

દાસી તેની પાેતાની સંપત છે . ૨૨

ે કાેઈ માણસાે લડતાઝઘડતા હાેય યારે

અને તમને અાશીવાદ અાપીશ. ૨૫

તેમાંનાે કાેઈ ગભવતી

પહાચાડે અને તે

ે તમે મારા માટે પ થરની વેદી બાંધાે,

તાે ઘડેલા પ થરની ન હ પણ અસલ પ થરની બાંધશાે. કારણ કે તમે
તેના પર કાેઈ પણ અાે ર વાપરાે તાે તે અશુ બની

ે

ય. ૨૬ તેમ જ તમારે

તેટલાે દં ડ યાયાધીશના ચુકાદા માણે ઈ

પગ થયાં પર થઈને મારી વેદી ઉપર ચઢવું ન હ, રખેને તમે ઉઘાડા દેખાઅાે.”

ેઈ

યહાેવાહે મૂસાને ક ું, હવે તારે જે કાનૂનાે લાેકાેની અાગળ રજૂ
૨૧ પછી
કરવાના છે તે અા છે . “ ે તમે કાેઈ હ ૂ ગુલામ ખરીદાે, તાે તે છ
૨

વરસ પયત તમારી સેવા કરે અને સાતમે વષ તે છૂટાે થઈ
ચૂક યા વના છૂટાે થઈ શકે . ૩ ગુલામ થતાં અગાઉ
અેવી જ અવ થામાં અેકલાે છૂટાે થઈ

ય. પરં તુ

ય અને કશું

ે તે કું વારાે હાેય, તાે તે
ે ગુલામ થતાં અગાઉ

ે

તેનાં લ ન થયેલાં હાેય, તાે છૂટાે થતી વખતે તેની સાથે તેની પ ની પણ મુ ત
થશે. ૪

ે કદાચ અગાઉ તેનાં લ ન થયેલાં ના હાેય અને ગુલામી અવ થા

દર મયાન

ે તેનાે મા લક તેનાં લ ન કરાવી અાપે અને તેની સાથે પ ની, પુ

અને પુ ીઅાેનાે વધારાે થાય તાે પણ તે અેકલાે જ છૂટાે થાય. પરં તુ
બાળકાે તાે મા લકનાં થાય.” ૫ “પરં તુ

ી તથા

ે તે ગુલામ પ રીતે અેવું કહે કે ;

'હુ ં તાે મારા મા લકને તથા મારી પ નીને તથા મારાં બાળકાેને ેમ ક ં છંુ ; મારે

ીને ઈ

સમય પહે લાં જ મ અાપે પણ ગંભીર ઈ

ી તેના બાળકને પૂરા

ના થાય તાે તે

ીનાે પ ત માગે

પહાચાડનારે અાપવાે. ૨૩ પણ

પછી બીજું કં ઈ નુકસાન થાય, તાે તેની શ ા

વને બદલે

વ. ૨૪

અાંખને બદલે અાંખ, દાંતને બદલે દાંત, હાથને બદલે હાથ, પગને બદલે
પગ. ૨૫ દઝાડવાને બદલે દઝાડવું, ઘાને બદલે ઘા, ચીરાના બદલે ચીરાે અે
માણે બદલાે લેવાે. ૨૬ અને

ે કાેઈ માણસ પાેતાના ગુલામ કે દાસીને

અાંખ પર મારીને તેને ફાેડી નાખે, તાે તેણે અાંખની નુકસાનીના બદલામાં
તેઅાેને છૂટાં કરી દેવાં. ૨૭ અને

ે તે પાેતાના ગુલામનાે કે દાસીનાે દાંત તાેડી

નાખે, તાે તેના દાંતની નુકસાનીના બદલામાં તેઅાેને મુ ત કરી દેવા. ૨૮ વળી
ે કાેઈ બળદ

ી કે પુ ષને શગડું મારે, તેથી તેનું મૃ યુ થાય, તાે તે બળદને

પ થરા મારીને મારી નાખવાે. અને તેનું માંસ ખાવું ન હ, બળદનાે મા લક
ગુનેગાર ગણાય ન હ. ૨૯ પણ
ટેવ હાેય અને તે વષે તેનાે મા લક

ે તે બળદને પહે લેથી જ શગડું મારવાની
ણતાે હાેય, તેમ છતાં તેણે તેને કાબૂમાં

રા યાે ના હાેય અને તે બળદ કાેઈ પુ ષ કે
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ીને મારી નાખે, તાે તે બળદને

નગમન

પ થરાે મારીને મારી નાખવાે અને તેના મા લકને પણ માેતની સ
પરં તુ મૃ યુની સ ને બદલે

કરવી. ૩૦

વનચર પશુઅે તેને ફાડી ખાધું હાેય, તાે તેનાે વધેલાે ભાગ પુરાવા તરીકે રજૂ

ે તેનાે દં ડ કરવામાં અા યાે હાેય, તાે બળદના

કરવાે. પછી ફાડી ખાધેલા પશુનું નુકસાન ભરપાઈ કરવાનું રહે તું નથી. ૧૪

વના બદલામાં જે કાંઈ મૂ ય ઠરાવવામાં અાવે તે તેણે ચૂકવવું. ૩૧ અને

ે

અને

ે કાેઈ માણસ પાેતાના પડાેશી પાસેથી કાેઈ પશુ ઉછીનું માગી લે અને

બળદે કાેઈના પુ કે પુ ીને શગડું માયુ હાેય, તાે પણ અા જ કાનૂન લાગુ

તેનાે મા લક તેની સાથે ના હાેય અેવા સં ેગાેમાં તેને કશી ઈ

પડે. ૩૨

તે મરી

ે અે બળદ કાેઈ ગુલામ કે દાસીને શગડું મારે તાે તેના મા લકે

થાય અથવા

ય, તાે ઉછીનું લેનારે તેનાે પૂરેપૂરાે બદલાે ભરપાઈ કરી અાપવાે. ૧૫

ગુલામ કે દાસીને ીસ તાેલા ચાંદી અાપવી અને બળદને પ થરાે મારીને મારી

મા લક તેની સાથે હાેય, તાે ઉછીનું લેનારે નુકસાન ભરપાઈ કરવાનું રહે તું

નાખવાે. ૩૩

નથી. અને

ે કાેઈ માણસ ખાડાે ખાેદે અને તેને ઢાંકે ન હ અને

ે તેમાં

ે ભાડે લીધું હાેય તાે ફ ત ભાડું ચૂકવવાનું રહે . ૧૬

ે કાેઈ

કાેઈનાે બળદ કે કાેઈનું ગધેડું પડે, ૩૪ તાે ખાડાના ખાેદનારે નુકસાન ભરપાઈ

માણસ અપ રણીત કુ મા રકાને લલચાવીને તેની સાથે સંબંધ બાંધે, તાે તેનું

કરવું. તેણે અે પશુના મા લકને તેની કમત જેટલાં નાણાં ભરપાઈ કરવાં.

પારં પા રક મૂ ય ચૂકવીને તે તેની સાથે લ ન કરે. ૧૭

અને મરેલું પશુ પાેતે લઈ જવું. ૩૫ અને

સાથે લ ન કરાવવાની ના પાડે, તાે કુ મા રકાના પારં પા રક મૂ ય જેટલું ના ં

બળદને શગડું મારે અને તે મરી

ે કાેઈ માણસનાે બળદ બી ના

ય, તાે તે બ ને

વતા બળદને વેચી

અાપવાનું રહે . ૧૮ મં તં નાે ઉપયાેગ કરનાર

નાખે અને તેની કમત વહચી લે તથા મરેલું પશુ પણ વહચી લે. ૩૬ અથવા

૧૯

બળદના મા લકને

અેટલે કે યહાેવા સવાય બી

ે પહે લેથી જ ખબર હાેય કે અે બળદને કે ટલાક સમયથી

ીને

નવરની સાથે કુ કમ કરનારને મૃ યુદંડની સ

ે તેનાે બાપ તેની

વતી રહે વા દેવી ન હ.
કરવી. ૨૦ મારા સવાય

કાેઈ પણ દેવને ય

કરનાર અને અાહુ ત

મારવાની ટેવ છે અને અેના મા લકે અેને કાબૂમાં રા યાે ન હાેય, તાે તેનું

અાપનાર માણસનું નામ નશાન રહે વા દેવું ન હ. ૨૧ તમારે વદેશીઅાેને હે રાન

નુકસાન ભરપાઈ કરી અાપવું. બળદને બદલે બળદ અાપવાે, અને અે મૃત

કરવા ન હ, તેઅાેના પર ાસ ગુ રવાે ન હ, કારણ કે , તમે પાેતે મસર

પશુ પણ તેનું થાય.

દેશમાં વદેશી હતા. ૨૨ કાેઈ વધવા કે અનાથ બાળકને રં ડશાે ન હ. ૨૩

બળદ કે ઘેટું ચાેરે અને તેને કાપે અથવા વેચી નાખે,
૨૨ તાે ે તેકાેણઈે અેમાણસ
ક બળદને બદલે પાંચ બળદ અને અેક ઘેટાંને બદલે ચાર

મને પાેકારશે અને હુ ં તેઅાેનાે પાેકાર સાંભળીશ. ૨૪ પછી મારાે કાેપ ભભૂકી

ઘેટાં અાપવાં. ૨

ે કાેઈ ચાેરી કરતાં પકડાયા અને તેની હ યા થાય તાે અે

ખૂન ન ગણાય, પણ ૩

ે તે સૂયાદય પછી ચાેરી કરવાના ઇરાદાથી ઘરમાં

ઘૂસે અને પકડાઈ જતાં તેને મારી નાખવામાં અાવે તાે અે ખૂન ગણાય. ચાેરેલા
માલની નુકસાની ચાેરી કરનાર ભરી અાપે; અને
ચાેરીનાે દં ડ ભરવા માટે તે પાેતે વેચાઈ
પાસે

ે તે કં ગાલ હાેય તાે તેની

ય. ૪ પરં તુ

ે ચાેરેલું

નવર તેની

વતું મળી અાવે, પછી તે બળદ હાેય, ગધેડું હાેય કે ઘેટું હાેય; તાે તે

બમ ં ભરપાઈ કરી અાપે. ૫

ે કાેઈ માણસ પાેતાનાં

નવર ખેતરમાં કે

ા ની વાડીમાં છૂટાં મૂકે અને તેઅાે બી ના ખેતરાેમાં ભેલાણ કરે, તાે તેણે
પાેતાના ખેતરની અથવા ા ની વાડીની સવા મ ઊપજમાંથી નુકસાની
ભરપાઈ કરી અાપવી. ૬

ે કાેઈ માણસ પાેતાના ખેતરમાં કાંટાઝાંખરાં

સળગાવવા અાગ પેટાવે અને અાગ પડાેશીના ખેતરમાં ફે લાઈ
પાક અથવા અનાજ બળી

ય અને તેનાે

ય; તાે જેણે અાગ લગાડી હાેય તેણે પૂરેપૂ ં

નુકસાન ભરપાઈ કરી અાપવું. ૭

ે કાેઈ માણસ પાેતાના પડાેશીને નાણાં

કે મલકત સાચવવા માટે સાપે અને તે પેલા માણસના ઘરમાંથી ચાેરાઈ
ય; અને

ે ચાેર પકડાય, તાે તેણે બમ ં ભરપાઈ કરી અાપવું. ૮ પરં તુ

ે ચાેર પકડાઈ ના

ય તાે તે ઘરધણીઅે પાેતાને યાયધીશાે અાગળ રજૂ

કરવાે અને યાયધીશ તેની ચાેરી સંબંધી યાે ય નણય કરશે. ૯
માણસાે બળદ વષે, ગધેડા વષે, ઘેટાં વષે, વ

ે કાેઈ બે

વષે કે કાેઈ ખાેવાયેલી

વ તુ વષે અસહમત હાેય અને તેમાંનાે અેક કહે : 'અા મા ં છે .' પણ બી ે
કહે : 'ના, અા મા ં છે .' તાે બ નેઅે તકરાર માટે યાયાધીશ પાસે જવું અને
યાયાધીશ સાચાે યાય અાપશે. યાયાધીશ જેને ગુનેગાર ગણાવે તેણે બી
માણસને બમ ં ભરપાઈ કરી અાપવું. ૧૦

ે કાેઈ માણસ પાેતાના પડાેશીને

ગધેડું, બળદ, ઘેટું કે બીજું કાેઈ પશુ સાચવવા સાપે; અને તે મરી
અથવા તેને કાેઈ ઈ

થાય, અથવા કાેઈ ઉપાડી

ય,

ય, અને કાેઈ સા ી

હાેય ન હ, ૧૧ તાે પછી તે માણસે સમ વવું કે તેણે ચાેરી નથી કરી અથવા
ાણીને ઈ

પહાચાડી નથી. તેણે યહાેવાહના સમ સાથે કહે વાનું કે તેણે

ચાેરી નથી કરી; અને તેના મા લકે અે કબૂલ રાખવું; અને પછી પડાેશીઅે
નુકસાન ભરપાઈ કરવાનું રહે તું નથી. ૧૨ પરં તુ

ે પડાેશીઅે તે પશુની ચાેરી

કરી હાેય, તાે તેણે મા લકને નુકસાન ભરપાઈ કરી અાપવું. ૧૩

નગમન

ે કાેઈ

ે તમે કાેઈ પણ કારે તેઅાેને ાસ અાપશાે અથવા દુ ઃખી કરશાે તાે તેઅાે
ઊઠશે. અને હુ ં તમને તરવારથી મારી નાખીશ; તાે તમારી પ ની વધવા
થશે અને તમારાં પાેતાનાં બાળકાે અનાથ થશે. ૨૫ તમે મારા લાેકાેમાંના
કાેઈ ગરીબ માણસને નાણાં ધીરાે, તાે તેના

યે લેણદાર જેવાે યવહાર ન

રાખશાે અને તેની પાસે યાજ લેશાે ન હ. ૨૬

ે તમે તમારા પડાેશીનું વ

ગીરે રાખાે, તાે સૂયા ત થતાં અગાઉ તમારે તે તેને પાછંુ અાપવું. ૨૭ કારણ
કે અે અેનું અેકમા અાેઢવાપાથરવાનું છે . તે બીજું શું અાેઢીને સૂઅે?

ે

તે મને પાેકારશે, તાે હુ ં તેને સાંભળીશ, કારણ કે હુ ં કૃ પાળુ છંુ . ૨૮ તમારા
ઈ વરની નદા ન કરાે તથા તમારા પાેતાના લાેકાેના કાેઈ અાગેવાનને શાપ
અાપવાે ન હ. ૨૯ તમારે તમારા ખેતરની ઊપજ તથા તમારા ા ારસના
ભરપૂરીપણામાંથી અપણ કરવામાં ઢીલ કરવી ન હ અને તમારાે જયે પુ
મને અ પત કરવાે. ૩૦ તમારાં બળદાે અને ઘેટાંના થમજ નત મને અાપવાં.
સાત દવસ સુધી તે ભલે પાેતાની માતાની સાથે રહે . અાઠમે દવસે તમારે તે
મને અાપી દેવાં. ૩૧ અને તમે લાેકાે મારા પ વ લાેક થાઅાે; તમારે જં ગલી
પશુઅે મારેલા કાેઈ પશુનું માંસ ન ખાવું, તે કૂ તરાંને સા નાખી દેવું.
જૂ ઠી અફવા માનવી ન હ, કે ફે લાવવી ન હ. દુ જનને સાથ
૨૩ “તમારે
અાપીને ખાેટી સા ી પૂરવી ન હ. બહુ મતીથી દાેરવાઈને તમારે
૨

ખાેટું કામ કરવું ન હ, તેમ જ યાયલયમાં સા ી અાપતી વખતે યાયના
ભાેગે બહુ મતીનાે પ લેવાે ન હ. ૩ માણસ ગરીબ હાેય તાે તેની ગરીબીના
કારણે યાયાલયમાં તેના

યે પ પાત ન રાખવાે.

ે તે સાચાે હાેય તાે અેનાે

જ પ લેવાે.” ૪ તમારા શ ુનાે બળદ કે ગધેડાે નાસી જતાે નજરે પડે તાે
તમારે તેના મા લકને યાં પાછાે પહાચાડવાે. ૫

ે તમે તમારા દુ મનના

ગધેડાને ભારથી ચગદાઈને પડેલાે જુ અાે, તાે તેને અે જ હાલતમાં છાેડીને
ચા યા જશાે ન હ, તમારે સહાય અાપીને તેને બેઠાે કરવાે પછી જ તેને છૂટાે
કરવાે. ૬ તમારે ગરીબ માણસને તેની યાય

યામાં અ યાય ન કરવાે. ૭

જૂ ઠા અા ેપાે કરવા ન હ, નદાષ અને યાયીને મૃ યુની સ

કરવી ન હ.

નદાષ માણસને મારી નાખનાર ખરાબ માણસને હુ ં નદાષ ન હ માનું. ૮
તમારે કદીય લાંચ લેવી ન હ. કારણ કે લાંચ દેખતાને અંધ બનાવે છે . તેથી
તેઅાે સ ય

ેઈ શકતા નથી. તે સારા માણસને ખાેટું બાેલતા કરે છે . ૯
તમારે વદેશી લાેકાે પર ાસ ગુ રવાે ન હ, તમે લાેકાે મસરમાં વદેશી
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હતા, અેટલે તમે વદેશીઅાેની લાગણીને સમ ે છાે. ૧૦ છ વષ પયત તમારે

રાતા સમુ થી પ લ તીઅાેના સમુ સુધી તમારી સરહદ ન ી કરી અાપીશ.

ખેતરમાં વાવેતર કરવું અને તેની ઊપજ અેક ત કરવી. ૧૧ પણ સાતમે વષ

અે દેશના વતનીઅાેને હુ ં તમારા હાથમાં સાપી દઈશ અને તમે તેઅાેને તમારી

તમારે કશુંય વાવવું ન હ અને જમીન પડતર રહે વા દેવી. જમીનને અેક વષ

અાગળથી નસાડી મૂકશાે. ૩૨ તમે તેઅાેની સાથે કે તેઅાેના દેવાે સાથે કાેઈ

અારામ કરવા દેવાે. વા યા વગર જે કં ઈ ઊગે તેને તે વષ ગરીબાેને લેવા દેવું

સંબંધ બાંધશાે ન હ, કે કરારાે કરશાે ન હ. ૩૩ તેઅાે તમારા દેશમાં વસે ન હ,

અને તેમાં વધેલું વનના પશુઅાેને ખાઈ જવા દેવું. વળી તમારે તમારી ા ની

રખેને તેઅાે તમારી પાસે મારી વ

અને જૈતૂનની વાડીમાં પણ અા માણે કરવું. ૧૨ તમારે છ દવસ કામ કરવું

દેવાેની સેવા કરશાે તાે તેઅાે તમારે માટે ફાંદા પ થઈ પડશે.

પણ સાતમે દવસે વ ામ કરવાે, જેથી તમારા બળદને અને ગધેડાને પણ

વાહે મૂસાને ક ું, “તું અને હા ન, નાદાબ તથા અબીહૂ તેમ
૨૪ યહાે
જ ઇઝરાયલના વડીલાેમાંના સ ેર મારી સમ અાવાે; અને થાેડે દૂ ર

અારામ મળે. અને તમારા ઘરમાં કામ કરતા દાસદાસી અને પરદેશી પણ
વ ામ પામીને તાજગી અનુભવે. ૧૩ મ તમને જે બધું ક ું છે તેનું યાન
રાખ ે. અ ય દેવાેની પૂ
સાંભળવા મળવું

કરશાે ન હ. તથા તમારા મુખથી તેઅાેનું નામ

ેઈઅે ન હ. ૧૪ “ તવષ તમારે મારાં ણ પવા પાળવાં

અને ઊજવવાં. અને મારી ઉપાસના કરવી. ૧૫ અાબીબ મ હનામાં બેખમીરી
રાેટલીનું પવ પાળવું. તે વખતે સાત દવસ સુધી મારી અા ા મુજબ તમારે
બેખમીરી રાેટલી ખાવી. કારણ કે , અે માસમાં તમે મસરમાંથી બહાર અા યા
હતા અને કાેઈઅે ખાલી હાથે મારી પાસે અાવવું ન હ.” ૧૬ બીજું કાપણીનું
પવ છે . તે પાળવું. ઉનાળામાં તમે ખેતરમાં જે વાવેતર કયુ હાેય તેની થમ
ઊપજ ા ત થાય યારે ખેતરમાંથી ઉપજ ભેગી કરાે અે સમયે તે પવ પાળવું.
૧૭

તવષ ણ વખત તમારામાંના

યેક પુ ષે મારી ખાસ જ યાઅે,

મારી સાથે તમારા મા લક સાથે હાજર રહે વું. ૧૮ તમારે મારા બ લદાનનું
ર ત ખમીરવાળી રાેટલી સાથે ધરાવવું ન હ તેમ જ પવની ચરબી સવાર
સુધી રાખી મૂકવી ન હ. ૧૯ તમારી જમીનની થમ ઊપજનાે ઉ માે મ
ભાગ તમારે તમારા યહાેવાહના ભ ત થાનમાં લાવવાે. વળી લવારાને તેની
માતાના દૂ ધમાં રાંધવું ન હ. ૨૦ અને તમારા માટે મ જે જ યા તૈયાર કરી
છે યાં તમને લઈ જવા માટે હવે હુ ં તમારી અાગળ અેક દૂ ત માેકલું છંુ તે
ર તામાં તમા ં ર ણ કરશે. ૨૧ તમે લાેકાે તેનાથી
તેનું ક ું કર ે. તેની વ

ળવીને રહે ે અને

બળવાે કરશાે ન હ, તે તમારાે ગુનાે માફ કરશે

ન હ. કારણ કે મા ં નામ તેનામાં છે . ૨૨ પરં તુ

ે તમે તેની અા ાઅાેનું

પાલન કરશાે અને હુ ં જે કહુ ં તે બધું કરશાે, તાે હુ ં તમારી સાથે રહીશ અને
તમારા શ ુઅાે સાથે લડીશ. અને તમને હે રાન અને ાસ કરનારને હુ ં સ
અાપીશ. ૨૩ કારણ કે , મારાે દૂ ત તમારી અાગળ અાગળ ચાલશે. અને તમને
અમાેરીઅાે, હ ીઅાે, પરીઝીઅાે, કનાનીઅાે, હ વીઅાે અને યબૂસીઅાેના
દેશમાં લઈ જશે. અને હુ ં તેઅાેનાે સવનાશ કરીશ. ૨૪ તમારે તે લાેકાેના
દેવાેની પૂ

કરવી ન હ, તેમની અાગળ નમવું ન હ. તમારે તે લાેકાેની જેમ

રહે વાનું નથી; તમારે તેઅાેની મૂ તઅાેને ન કરવાની છે . અને તે લાેકાેના
તંભાેને ભાગીને ભુ ા કરી નાખવાના છે . ૨૫ વળી તમારે તમારા ઈ વર
યહાેવાહની જ સેવા કરવાની છે અને હુ ં તમારાં અ નજળ પર અાશીવાદ
વરસાવીશ. અને તમારા તમામ રાેગાે હુ ં દૂ ર કરીશ. ૨૬ તમારા દેશમાં કાેઈ
પણ

ીને ગભપાત થશે ન હ તથા કાેઈ

ી ન: સંતાન પણ હશે ન હ; હુ ં

તમને લાેકાેને પૂરેપૂ ં અાયુ ય અાપીશ. ૨૭ તમે યારે દુ મનાે સાથે લડતા
હશાે, યારે હુ ં મા ં સામ ય તમારી સામે માેકલીશ અને તે બધાને હુ ં થથરાવી
દઈશ. તથા તમારા બધા જ દુ મનાે તમારાથી ગભરાઈને જતા રહે અેવું હુ ં
કરીશ. ૨૮ તદુ પરાંત હુ ં તમારી અાગળ ભમરીઅાેને માેકલીશ, તે હ વી,
કનાની તથા હ

ે તમે તેઅાેના

રહીને મા ં ભજન કરાે. ૨ પછી તું અેકલાે મારી પાસે અાવજે, અ ય કાેઈ ન
અાવે. અને લાેકાે તાે તારી સાથે ઉપર અાવે જ ન હ.” ૩ યારબાદ મૂસાઅે
અાવીને લાેકાેને યહાેવાહના બધા વચનાે અને બધી અા ાઅાે કહી સંભળાવી.
પછી બધા લાેકાે અેકી અવાજે બાેલી ઊઠયા, “યહાેવા અે જે બધી વાતાે કહી
છે તે બધાનું પાલન અમે કરીશું. ૪ પછી મૂસાઅે યહાેવાહનાં બધા અાદેશાે
લખી ના યા અને સવારમાં વહે લા ઊઠીને તેણે પવતની તળેટીમાં અેક વેદી
બાંધી અને ઇઝરાયલના બાર કુ ળસમૂહ માણે બાર તંભ બાં યા.” ૫ પછી
તેણે કે ટલાક નવયુવાનાેને ય ાે અપવા માેક યા. અને તેઅાેઅે યહાેવાહને
દહનીયાપણ અને શાં યપણ તરીકે બળદાેનું અપણ કયુ. ૬ અને મૂસાઅે
ય નું અડધું ર ત અેક વાસણમાં રા યું અને અડધું ર ત તેણે વેદી પર
છાં

ું. ૭ પછી તેણે કરારનું પુ તક લીધું અને બધા લાેકાેને માેટેથી વાંચી

સંભળા યું અેટલે તેઅાે બાેલી ઊઠયા, “યહાેવાહે જે જે ક ું છે તે બધું અમે
માથે ચઢાવીશું અને તે માણે કરીશું.” ૮ પછી મૂસાઅે વાસણમાંથી ર ત
લઈને લાેકાે પર છાં

ું અને ક ું, “અા પુ તકમાં લખેલાં વચનાે માણે

યહાેવાહે તમારી સાથે જે કરાર કયા છે , તેને પાકાે કરનાર અા ર ત છે .” ૯ તે
પછી મૂસા, હા ન, નાદાબ, અબીહૂ અને ઇઝરાયલીઅાેના સ ેર વડીલાેને
સાથે લઈને તે ઉપર ગયાે. ૧૦ યાં તેઅાેઅે ઇઝરાયલના ઈ વરનું દશન કયુ
અને ઈ વરના પગ નીચે

ણે નીલમના જેવી ફરસબંધી હતી. તે વ છ

અાકાશના જેવી હતી. ૧૧ ઇઝરાયલના બધા અાગેવાનાેઅે યહાેવાહને

ેયાં.

પણ યહાેવાહે તેઅાેનાે નાશ ન કયા. તેઅાે બધાઅે સાથે ખાધું અને પીધું. ૧૨
યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “તું મારી પાસે પવત પર અાવ અને યાં રહે ; અને મ જે
શલાપાટીઅાે ઉપર નયમાે અને અા ાઅાે લ યાં છે , તે હુ ં તને અાપીશ જેથી
તું લાેકાેને સમ વી શકે .” ૧૩ અાથી મૂસા તથા તેનાે સેવક યહાેશુઅા ઊ ા.
અને મૂસા યહાેવાહના પવત પર ગયાે. ૧૪ જતાં જતાં તેણે વડીલાેને ક ું,
“અમે તમારી પાસે પાછા અાવીઅે, યાં સુધી તમે અહી અમારી રાહ
અને જુ અાે, હા ન અને હૂ ર તમારી સાથે છે ;
તેઅાેની પાસે

ે ે.

ે કાેઈને કં ઈ તકરાર હાેય તાે

ય.” ૧૫ પછી મૂસા પવત પર ચઢયાે અને વાદળાેઅે પવતને

ઢાંકી દીધાે. ૧૬ યહાેવાહનું ગાૈરવ સનાઈ પવત પર ઊતયુ. અને છ દવસ
સુધી વાદળાેઅે પવતને ઢાંકી રા યાે. અને સાતમે દવસે યહાેવાહે વાદળમાંથી
હાંક મારીને મૂસાને બાેલા યાે. ૧૭ અને યહાેવાહનું ગાૈરવ ઇઝરાયલીઅાેને
પવતની ટાેચે ચંડ અ ન જેવું દેખાયું. ૧૮ અને મૂસા વાદળમાં વેશ કરીને
પવત પર ગયાે; અને તે ચાળીસ દવસ અને ચાળીસ રાત પયત અે પવત પર
ર ાે.

ય અને

વાહે મૂસાને ક ું, “ઇઝરાયલી લાેકાેને કહે કે , તેઅાે મારા માટે
૨૫ યહાે
જે અપણ અાપવા ઇ છે છે તે રા ખુશીથી અાપે. તે તમારે મારે માટે

નવરાેની સં યા વધી જતાં તમે બધા મુ કે લીમાં મુકાઈ

અપણ તરીકે વીકારવું. ૩ તમારે તેઅાેની પાસેથી અાટલી વ તુઅાે અપણ

લાેકાેને તમારી અાગળથી નસાડી મૂકશે. ૨૯ હુ ં અેક જ

વષમાં અે બધાને કાઢી મૂકીશ ન હ, રખેને બધી જમીન વેરાન થઈ
જગંલમાં વનચર

પાપ કરાવે. કે મ કે

અાે. ૩૦ તમારી સં યાનાે અેટલાે બધાે વધારાે થાય અને તમે સમ દેશનાે
કબ ે લઈ શકાે યાં સુધીમાં તાે હુ ં તેમને ધીરે ધીરે નસાડી મૂકીશ. ૩૧ હુ ં

૨

તરીકે વીકારવી; સાેનું, ચાંદી, તાંબું ૪ અને ભૂરા,

ંબુ ડયા તથા કરમ

રં ગનું કમતી ઊન; શણનું ઝી ં કાપડ તથા બકરાંના વાળ, ૫ ઘેટાંનાં ચામડાં
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જે પકવેલાં અને લાલ રં ગમાં રં ગેલાં હાેય તથા ચામડાં અને બાવળનાં લાકડાં.

ેઈઅે. ૩૯ અા બધાં સાધનાે બનાવવા માટે અેક તાલંત શુ સાેનું વાપરજે.

૬ વળી દીવા માટે તેલ, અ ભષેકના તેલને માટે તથા સુવા સત ધૂપને માટે

૪૦ ત પવત પર

સુગંધીઅાે, ૭ ઉરપ ક અને અેફાેદમાં જડવા માટે ગાેમેદ પાષાણાે અને અ ય

તું દશ પડદાનાે મંડપ બનાવજે. અા પડદા ઝીણા કાંતેલા શણના
૨૬ વળી
અને નપુણ વણકરાેના વણેલા વ ના અને ભૂરા, કરમ તથા

પાષાણાે. ૮ અને તેઅાે મારા માટે અેક પ વ થાન બનાવે, જેથી હુ ં તેઅાેની
વ ચે રહી શકું . ૯ હુ ં મંડપનાે નમૂનાે તથા તેના સવ સામાનનાે નમૂનાે બતાવું
તે માણે તમારે તે બનાવવું. ૧૦ બાવળના લાકડાનાે અઢી હાથ લાંબાે,
દાેઢ હાથ પહાેળાે અને દાેઢ હાથ ઊંચાે અેક પ વ કાેશ બનાવવાે. ૧૧ તેને
અંદરથી તથા બહારથી ચાે ખા સાેનાથી મઢવાે અને તેની ફરતે સાેનાની પ ી
જડવી. ૧૨ પછી તેને ઊંચકવા માટે સાેનાનાં ચાર કડાં બનાવવાં અને તેમને
તેના ચાર ખૂણે જડી દેવાં; અેક બાજુ અે બે કડાં અને બી

બાજુ અે બે કડાં.

૧૩ બાવળના દાંડા બનાવીને પછી તું તેમને સાેનાથી મઢજે. ૧૪ અને કાેશને

ઉપાડવા માટે અે દાંડા દરેક બાજુ ના કડામાં ભરવી દેવા. ૧૫ દાંડા કાેશનાં
કડામાં રહે વા દેવા, બહાર કાઢવા ન હ. ૧૬ અને હુ ં તને કરારના ચ તરીકે જે
બે પાટીઅાે અાપું તે તું તેમાં મૂકજે. ૧૭ વળી ચાે ખા સાેનાનું અઢી હાથ લાંબું
અને દાેઢ હાથ પહાેળું દયાસન તમારે બનાવવું. ૧૮ અને તમારે સાેનાના બે
ક બાે ટીપેલા સાેનામાંથી ઘડીને દયાસનના બે છે ડા માટે બનાવવા. ૧૯ અને
અેક ક બ અેક છે ડા પર અને બી ે દયાસનના બી
ક બ દયાસનની સાથે અેવી રીતે

છે ડા પર બેસાડવાે, અે

ેડી દેવા કે દયાસન અને ક બાે અેક થઈ

ય. ૨૦ અે ક બાેની પાંખાે ઊંચે અાકાશ તરફ ફે લાયેલી રાખવી. તેઅાેનાં
મુખ અેકબી ની સામે હાેય અને દયાસન તરફ વળેલાં હાેય. ૨૧ અે દયાસન
ઉપર મૂકવું અને કાેશમાં હુ ં તને અાપું તે કરારની બે પાટીઅાે મૂકવી. ૨૨ અને
યાં હુ ં તને મળીશ. ઇઝરાયલી લાેકાે માટે જે અા ાઅાે હુ ં તને અાપીશ
તે સવ વષે, કરારલેખના કાેશ પરના દયાસન ઉપરથી તથા બે ક બાેની
વચમાંથી, હુ ં તારી સાથે વાત કરીશ. ૨૩ વળી તું બાવળના લાકડાંનું બે હાથ
લાંબું, અેક હાથ પહાેળું અને દાેઢ હાથ ઊંચું અેવું અેક મેજ બનાવજે. ૨૪ તું
તેને શુ સાેનાથી મઢજે અને તેને ફરતી સાેનાની કનારી લગાડજે. ૨૫ તું તેને
ફરતી ચાર અાંગળની કાેર બનાવજે અને કાેરની અાસપાસ સાેનાની કનારી
બનાવજે. ૨૬ તેને માટે સાેનાનાં ચાર કડાં બનાવીને તું તેમને તેના ચાર પાયાના
ચાર ખૂણામાં જડી દેજ.ે ૨૭ મેજ ઊંચકવાના દાંડાની જ યા થાય માટે કડાં
કનારની પાસે મૂકવાં. ૨૮ મેજ ઊંચકવા માટે બાવળના દાંડા બનાવજે અને

સાેનાનાં બનાવજે. ૩૦ તું સદા મારી અાગળ મેજ પર અપલી રાેટલી રાખજે.
૩૧ વળી શુ

સાેનાનું અેક દીપવૃ બનાવ. તે ઘડતર કામનું હાેય અને તેની

બેઠક, તેનાે દાંડાે, તેનાં ચાડાં, તેની કળીઅાે તથા તેનાં ફૂ લાે, તે સવ અેક જ
ટુ કડામાંથી ઘડી કાઢેલાં હાેય. ૩૨ તેની બાજુ અાેમાંથી છ શાખાઅાે નીકળે;
અેક બાજુ માંથી દીપવૃ ની ણ શાખાઅાે અને બી

બાજુ માંથી દીપવૃ ની

ણ શાખાઅાે. ૩૩ અેક શાખામાં બદામફૂ લના અાકારના ણ યાલા, અેક
કળી તથા અેક ફૂ લ અને બી

શાખામાં બદામફૂ લના અાકારના ણ યાલા,

અેક કળી તથા અેક ફૂ લ; તે માણે દીપવૃ માંથી નીકળતી છ શાખાઅાે
હાેય. ૩૪ દીપવૃ માં બદામફૂ લના અાકારના ચાર યાલા, તેઅાેની કળીઅાે
તથા તેઅાેનાં ફૂ લાે સ હત હાેય. ૩૫ દીવીને છ ડાળી હાેવી
બ ને બાજુ થી ણ શાખા નીકળવી

ેઈઅે. શાખાની દરેક

ેઈઅે, દાંડીની
ેડીની નીચે અેક

અેક કળી હાેય. અે કળીઅાે અને ડાળીઅાે દીવીની સાથે જડી દીધેલી હાેય.
૩૬ અને બધું જ શુ

સાેનાની અેક જ પાટલીમાંથી ઘડીને બનાવેલું હાેય. ૩૭

દીવી માટે સાત કાે ડયાં બનાવવાં અને તે અેવી રીતે ગાેઠવવાં કે તેઅાેનાે
કાશ સામેની બાજુ અે પડે. ૩૮ અેના ચી પયા અને તાસક શુ સાેનાનાં હાેવાં

નગમન

રાખજે.

ંબલી પડદા તૈયાર કરજે. અે પડદાઅાે ઉપર જરીથી કળામય રીતે ક બાે
ભરાવજે. ૨

યેક પડદાે અ ાવીસ હાથ લાંબાે અને ચાર હાથ પહાેળાે

હાેય; બધા જ પડદા અેક સરખા માપના હાેય. ૩ પાંચ પડદા અેકબી
સાથે

ેડાય અને બી

સમૂહના પડદા પર

પાંચ પડદા પણ અેકબી
ંબુ ડયા રં ગના વ

સાથે

ેડાય. ૪ પહે લા

નાં નાકાં મૂકાવજે. બી

સમૂહના

છે લા પડદા પર પણ અેવું જ કરજે. ૫ પહે લા સમૂહના પડદામાં તું પચાસ
નાકાં બનાવજે અને બી

સમૂહના પડદામાં પચાસ નાકાં બનાવજે તે નાકાં

અેકબી ની સામસામાં અાવવાં

ેઈઅે. ૬ પછી સાેનાની પચાસ કડીઅાે

બનાવજે અને તેઅાે વડે તું પડદાને અેકબી

સાથે

ેડી દેજ.ે અેટલે અેક

અાખાે મંડપ બનશે. ૭ અા પ વ મંડપ ઉપર તંબુ બનાવવા માટે તું બકરાંના
વાળના વ

ના અ ગયાર પડદા તૈયાર કરજે. ૮ અે અ ગયાર પડદા અેક

સરખા માપના હાેવા

ેઈઅે. દરેક પડદાે ીસ હાથ લાંબાે અને ચાર હાથ

પહાેળાે હાેય. ૯ અેમાંના પાંચ પડદાને અેક સાથે સીવીને સળંગ અેક પડદાે
બનાવજે. બાકીના છ પડદાને ભેગા સીવીને બી ે પડદાે બનાવજે. અેમાંનાે
છ ાે પડદાે તંબુના વેશ ાર ઉપર બેવડાે વાળજે. ૧૦ અને સમૂહનાે જે છે લાે
પડદાે છે તેની બાજુ અે પચાસ નાકાં અને બી

પડદાની બાજુ અે પચાસ નાકાં

બનાવજે. ૧૧ અને પ ળની પચાસ કડીઅાે બનાવજે અને તેને પેલા નાકાંમાં
પરાેવી બ ને પડદાને

ેડી દઈને અેક સળંગ તંબુ બનાવજે. ૧૨ અને તંબુ

પરથી વધારાનાે લટકતાે રહે તાે ભાગ મંડપના પાછલા ભાગ પર લટકતાે
રાખજે. ૧૩ તંબુની બ ને બાજુ અે પડદાઅાે તંબુના છે ડેથી અેક હાથ નીચા
રહે શે. અાથી અા તંબુ પ વ મંડપને સંપૂણ રીતે અા છાદન કરશે. ૧૪ તંબુ
માટે ઘેટાંના લાલ રં ગેલાં ચામડાંનું બીજું અા છાદન બનાવજે અને તેના પર
ઢાંકવા માટે મુલાયમ ચામડાનું અા છાદન બનાવજે. ૧૫ પ વ મંડપના ટેકા
માટે તું બાવળનાં પા ટયાં બનાવીને ઊભા મૂકજે. ૧૬
લાંબું અને દાેઢ હાથ પહાેળું હાેય. ૧૭

યેક પા ટયું દસ હાથ

યેક પા ટયામાં અેકબી ની સાથે

ેડાયેલાં બે સાલ હાેય; પ વ મંડપની બધી જ બારસાખાે સરખી હાેવી

તેને સાેનાથી મઢજે. ૨૯ મેજ માટે વાસણાે બનાવજે; અેટલે થાળીઅાે,
ચમચીઅાે, કડછીઅાે અને પેયાપણને માટે વાટકા બનાવ. તું તેમને ચાે ખા

ેયેલા નમૂના માણે અા બધું બનાવવાની કાળ

ેઈઅે. ૧૮ પ વ મંડપની દ ણની બાજુ માટે વીસ પા ટયાં બનાવજે. ૧૯
અને

યેક પા ટયાનાં બે સાલને બેસાડવા માટે તેની નીચે બે કૂં ભી અેમ

ચાંદીની કુ લ ચાલીસ કૂં ભીઅાે બનાવજે. ૨૦ અે જ માણે મંડપની ઉ રની
બાજુ માટે પણ વીસ પા ટયાં, ૨૧ ચાંદીની ચાલીસ કૂં ભીઅાે બનાવજે, જેથી
દરેક પા ટયાં નીચે બ બે કૂં ભી અાવે. ૨૨ પ વ મંડપની પ

મ તરફના

પાછળના ભાગ માટે છ પા ટયાં બનાવજે. ૨૩ અને મંડપના પાછળના ભાગના
બે ખૂણાને માટે તું બે પા ટયાં બનાવજે. ૨૪ અા ખૂણા પરનાં પા ટયાં નીચેથી
અેકબી

સાથે બંધ બેસતાં હાેય અને છે ક ઉપર અેક કડી બધાં પા ટયાંને

સાથે રાખે. બ ને ખૂણાઅાેમાં અેમ કરવું. બે ખૂણા માટેનાં બે પા ટયાં અા
રીતે બનાવજે અેટલે બે ખૂણા બની જશે. ૨૫ અામ, અાઠ પા ટયાં અને
ચાંદીની સાેળ કૂં ભી થશે.

યેક પા ટયાં નીચે બ બે કૂં ભીઅાે રાખજે. ૨૬

વળી તું બાવળના લાકડાની અાડી વળીઅાે બનાવજે. પ વ મંડપની અેક
બાજુ નાં પા ટયાને માટે પાંચ ભૂંગળાે બનાવજે. ૨૭ પ વ મંડપની બી
બાજુ નાં પા ટયાં માટે પાંચ ભૂંગળાે, તેમ જ પ

મ તરફથી પાછલી બાજુ માટે

પાંચ ભૂંગળાે. ૨૮ વચલી વળી પા ટયાની વ ચે તંબુના અેક છે ડાથી બી
છે ડા સુધી અાવે. ૨૯ વળી પા ટયાંને સાેનાથી મઢાવજે અને ર ગને ભેરવવા
માટે તેમાં સાેનાનાં કડાં બેસાડવાં અને ર ગને પણ તું સાેનાથી મઢાવજે. ૩૦
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તને પ વ મંડપનાે જે નમૂનાે મ પવત પર બતા યાે છે તે માણે તું પ વ

તેનાં ત ળયાં પ ળનાં હાેવાં

મંડપ ઊભાે કરજે. ૩૧ તું ભૂરા, કરમ

અાે રાે, તંબુના ખીલાઅાે અને બી

અને લાલ ઊનનાે અને ઝીણા

ેઈઅે. ૧૯ પ વ મંડપમાં વપરાતાં તમામ
વ તુઅાે પ ળની હાેવી

ેઈઅે.

કાંતેલા શણનાે અેક ખાસ પડદાે તંબુમાં ભાગ પાડવા માટે બનાવજે. અેના

ચાેકને ફરતા પડદાઅાેની ખીલીઅાે પ ળની બનેલી હાેવી

ઉપર જરી વડે કલામય રીતે ક બાેની અાકૃ તઅાે ભરાવજે. ૩૨ અને તું

ઉપર મૂકવાના અખંડ દીવા માટે ઘાણીઅે પીલેલું જૈતૂનનું ઉ મ તેલ લાવી

તેને સાેનાથી મઢેલા બાવળના ચાર થાંભલા પર લટકાવજે, તેઅાેને સાેનાની

અાપવા ઇઝરાયલીઅાેને અા ા કરજે. ૨૧ મુલાકાતમંડપમાં સા યકાેશ

અાંકડીઅાે અને તેઅાેની કૂં ભીઅાે પાની હાેઈ. ૩૩ અે અાંકડીઅાે નીચે

અાગળના પડદાની બહારની બાજુ અે હા ન તથા તેના પુ ાે સાંજથી તે સવાર

તું પડદાે લટકાવજે. અને કરારનાે તકતીઅાેવાળાે કાેશ અે પડદા પાછળ

સુધી યહાેવા અાગળ તેની યવ થા કરે. અા વ ધનું ઇઝરાયલીઅાેઅે અને

મૂકજે. અે પડદાે પ વ

તેઅાેના વંશ ેઅે પેઢી દર પેઢી પાલન કરવાનું છે .

પવ

થાનને પરમ પ વ

થાનથી જુ દું પાડશે. ૩૪ પરમ

થાનમાં કરારકાેશ પર અા છાદન કરજે. ૩૫ પ વ જ યાની અંદર

પડદાની પેલી બાજુ અે જે ખાસ મેજ બના યું છે તે મૂકજે અને તેને તંબુની
ઉ ર બાજુ અે ગાેઠવજે. પછી દીવીને દ ણ તરફ બાજઠની સામે મૂકજે. ૩૬
વળી, તું પ વ મંડપના વેશ ાર માટે ભૂરા, કરમ

અને લાલ ઊનનાે

અને ઝીણા કાંતેલા શણનાે જરી વડે સુંદર ભરતકામ કરેલાે પડદાે બનાવજે.
૩૭ અને અે પડદા માટે બાવળના લાકડાની સાેનાથી મઢેલી અને સાેનાની

કડીવાળી પાંચ થાંભલી બનાવજે અને અે થાંભલીઅાે માટે પ ળની ઢાળેલી
પાંચ કૂં ભીઅાે બનાવજે.
લાકડાની બનાવજે, તે ચાેરસ હાેય અને પાંચ હાથ
૨૭ વેલાંદબી બાવળના
ી, પાંચ હાથ પહાેળી અને ણ હાથ ઊંચી હાેય. ચારે ખૂણે
૨

ેઈઅે. ૨૦ દીવી

માંથી તું તારા ભાઈ હા નને અને તેના પુ ાે નાદાબ,
૨૮ ઇઝરાયલીઅાે
અબીહૂ , અેલાઝાર, અને ઇથામારને અલગ કરીને મારી સેવા માટે
યાજકાે તરીકે સમ પત કરજે. ૨ તારા ભાઈ હા નને માટે પ વ પાેષાક તૈયાર
કરાવજે, જેથી તેનાે માેભાે અને ગાૈરવ જળવાય. ૩ મ જે વ

કલાકારાેને

કાૈશ ય બ યું છે , તેઅાેને સૂચના અાપ કે હા ન માટે પાેષાક તૈયાર કરે કે જે
પ રધાન કરીને યાજક તરીકે તે મારી સમ સેવા કરે. ૪ તેઅાે અા પાેષાક
બનાવે: ઉરપ ક, અેફાેદ, ઝ ભાે, સફે દ ગૂંથેલાે લાંબાે

માે, પાઘડી તથા

કમરબંધ; તેઅાેઅે તારા ભાઈ હા ન તથા તેના પુ ાે માટે મારા યાજકાે તરીકે
સેવા બ વે યારે ગણવેશ તરીકે પહે રવાના અલગ પ વ વ
૫ અે વ

ાે સાેનેરી દાેરા તથા ભૂરા,

ંબુડા અને કરમ

ાે બનાવવાં.

રં ગનાં ઊનનાં અને

ચાર શગ બનાવજે અને તે વેદીના લાકડામાંથી જ બનાવજે અને તેની ચારે

ઝીણા કાંતેલા શણના કાપડમાંથી જ બનાવવાં. ૬ તેઅાે સાેનેરી દાેરા તથા

બાજુ થી ખૂણા

ભૂરા,

ેડી દેજ,ે જેથી તે અેક બની

ય યારબાદ વેદીને પ ળથી

ઢાંકી દેજ.ે ૩ અને તેનાં ભ મપા ાે, પાવડાઅાે, તપેલાં

પાંખી સાધનાે

ંબુ ડયા અને કરમ

રં ગનાં ઝીણાં કાંતેલા શણનાં કાપડનાે અેફાેદ

બનાવે; અા અેફાેદ સાૈથી વધુ ન ણાત કલાકારાે જ તૈયાર કરે. ૭ અેના

તથા સગડીઅાે બનાવજે અને તેનાં સઘળાં પા ાે પ ળનાં બનાવજે. ૪

બે છે ડા

વળી વેદી માટે તું પ ળની

અેવી જ બનાવટનાે હાેય; સાેનેરી દાેરાે, ભૂરા,

ળી બનાવજે; તથા

પ ળનાં ચાર કડાં બનાવજે. ૫ પછી તું અે

ળીના ચાર ખૂણામાં તું

ેડવા માટે અેને ખભા પાસે બે કં ધપટી હાેય. ૮ કમરબંધ પણ
ંબુડા અને કરમ

રં ગના

ળી વેદીની છાજલી નીચે

ઊન અને ઝીણા કાંતેલા શણના દાેરાઅાેમાંથી ગૂંથીને બનાવેલાે હાેય. ૯

અેવી રીતે મૂકજે કે જેથી તે વેદીની ઊંચાઈને અડધે સુધી પહાચે. ૬ અને
વેદીને માટે તું બાવળના દાંડા બનાવજે અને તેને પ ળથી મઢી દેજ.ે ૭

વળી ગાેમેદના બે પાષાણાે લેવા અને પછી તેના પર ઇઝરાયલ પુ ાેનાં નામ
કાેતરવાં. ૧૦ યેક પાષાણ પર ઉંમરના ઊતરતા મે છ નામ કાેતરવામાં

વળી વેદીને ઊંચકતી વખતે અે દાંડા વેદીની દરેક બાજુ અે અાવેલા કડામાં

અાવે. અામ, તેઅાેના જ મ દવસના મમાં બારે કુ ળનાં નામાે કાેતરવામાં

ભેરવજે. ૮ વેદી પા ટયાના ખાેખા જેવી પાેલી બનાવજે. પવત પર મ જેમ તને

અાવે. ૧૧ અા મુ ા બનાવનાર કલાકાર પાસે તારે બે પાષાણ પર ઇઝરાયલ

બતા યું હતું તેમ તેઅાે તેને બનાવે. ૯ મંડપની અાજુ બાજુ ચાેક બનાવજે. તેની

પુ ાેનાં નામ કાેતરાવવાં અને તેમને સાેનાના ચાેકઠામાં જડવાં. અને ઇઝરાયલ

દ ણ બાજુ અે કાંતેલા ઝીણા શણનાે સાે હાથ લાંબાે પડદાે બનાવજે. ૧૦

પુ ાેના મારક તરીકે ઉરાવરણની કં ધપટી સાથે જડી દેવા. ૧૨ હા ને

પડદાઅાે લટકાવવા માટે પ ળના વીસ તંભાે બેસાડવા અને અે તંભાેના

અા નામાે પાેતાના બે ખભા પર કમતી પ થર ધારણ કરીને યહાેવા પાસે

સ ળયા અને અાંકડા ચાંદીના બનાવજે. ૧૧ ચાેકની ઉ ર બાજુ અે પણ અે

જવું જેથી તેને તેઅાેનું મરણ રહે . ૧૩ અેફાેદ પર પાષાણને બેસાડવા માટે

જ માણે કરવાનું છે . પ ળની કૂં ભીઅાેમાં બેસાડેલા વીસ તંભાે સાથે

શુ સાેનાનાે ઉપયાેગ કરવાે. ઉપર તારે સાેનાનાં ચાેકઠાં લગાડવાં. ૧૪ અને

ેડેલા ચાંદીના સ ળયાઅાે ઉપર ચાંદીના અાંકડાઅાે વડે સાે હાથ લાંબા

દાેરીની જેમ વણેલી શુ સાેનાની બે સાંકળી બનાવવી અને તે ચાેકઠાં સાથે

પડદાઅાે લટકાવવાના છે . ૧૨ અે ચાેકની પ

મ બાજુ ને ઢાંકવા માટે પચાસ

ેડી દેવી. ૧૫ પછી ખૂબ કાળ પૂવક અેફાેદ બનાવવામાં ઉપયાેગી અેવી

હાથ લાંબા પડદા હાેય અને તેને માટે દશ તંભાે અને દશ કૂં ભીઅાે હાેય.

કલાકૃ તવાળું યાયકરણનું ઉરપ ક બનાવવું, અે સાેનેરી દાેરાે તથા ભૂરા,

૧૩ પૂવ દશામાં પણ તે જ રીતે પચાસ હાથ લાંબા પડદાઅાે લટકાવજે.

ંબુ ડયા અને લાલ રં ગના ઊનનું તેમ જ ઝીણા કાંતેલા શણનું હાેય. ૧૬ તે

૧૪ વેશ ારની અેક બાજુ અે પંદર હાથના પડદા હાેય અને તેને માટે ણ

સમચાેરસ તથા બેવડું વાળેલું હાેય, તે અેક વત લાંબુ અને અેક વત પહાેળું

તંભાે અને ણ કૂં ભી હાેય. ૧૫ અને બી

બાજુ અે પણ પંદર હાથના

હાેય. ૧૭ વળી તેમાં ચાર હારમાં નંગ જડવાં. પહે લી હારમાં માણેક, પાેખરાજ

પડદા અને ણ તંભાે અને ણ કૂં ભી હાેય. ૧૬ વેશ ારને માટે વીસ હાથ

અને લાલ, ૧૮ બી

લાંબાે પડદાે બનાવજે, તે પડદાે ઝીણા કાંતેલા શણનાે, ભૂરા,

શ ન, અકીક અને યાકૂ ત, ૨૦ ચાેથી હારમાં પીરાેજ, ગાેમેદ તથા યાસ પસ

કરમ

ંબુડા અને

હારમાં લીલમ, નીલમ તથા હીરાે, ૧૯ ી

હારમાં

રં ગનાે, સુંદર ભરતકામવાળાે બનાવજે, ચાર કૂં ભીઅાેમાં બેસાડેલા

હાેય. અા બધાને સાેનામાં જ જડવાં. ૨૧

યેક પાષાણ પર ઇઝરાયલના

ચાર તંભાે પર તેને લટકાવવાનાે છે . ૧૭ ચાેકની અાજુ બાજુ ના બધા તંભાે

બાર પુ ાેમાંના અેક પુ નું નામ કાેતરાવવું.

યેક પાષાણ ઇઝરાયલના અેક

ચાંદીના સ ળયાથી

ેડાયેલા હાેય, તેમના અાંકડા ચાંદીના હાેય અને તેમની

કુ ળસમૂહનું તીક બનશે. ૨૨ ઉરપ ક માટે દાેરીની જેમ વણેલી શુ સાેનાની

કૂં ભીઅાે પ ળની હાેય. ૧૮ અા માણે ચાેક ઝીણા કાંતેલા શણના કાપડનાે

સાંકળીઅાે કરાવવી, તે સાંકળીઅાે વડે ઉરપ કનાે ઉપરનાે છે ડાે અેફાેદ સાથે

બનશે અને સાે હાથ લાંબાે અને પચાસ હાથ પહાેળાે થશે. ચાેકને ફરતા
પડદાની દીવાલાે પાંચ હાથ ઊંચી થશે. પડદાઅાે ઝીણા કાંતેલા શણના હાેય.

ેડવાનાે છે . ૨૩ વળી સાેનાની બે કડીઅાે બનાવવી અને તે ઉરપ કને ઉપરને
છે ડે

57

ેડી દેવી. ૨૪ અને અે બે કડીઅાે સાથે પેલી સાેનાની બે સાંકળી

ેડી

નગમન

દેવી. ૨૫ સાંકળીના બી

બે છે ડા બે ચાેકઠાં સાથે

ેડી દેવાં અને અે રીતે

અેફાેદની કં ધપટીઅાેના અાગલા ભાગ ઉપર તેમને
સાેનાની બી

ેડી દેવી. ૨૬ પછી

મુગટ મૂકજે. ૭ પછી અ ભષેકનું તેલ લઈ તે તું તેના માથા પર રેડી, તેનાે
અ ભષેક કરજે. ૮ યારબાદ તું તેના પુ ાેને લાવજે, તેઅાેને

મા પહે રાવવા,

બે કડીઅાે બનાવવી અને ઉરપ કમાં અંદરની બાજુ અે નીચેના

કમરે કમરબંધ તથા માથે ફટા બાંધવા. ૯ મારા શા વત કાનૂન અનુસાર

છે ડે લગાવવી. ૨૭ કમરબંધ પર અાવતા અેફાેદના અાગળના ભાગના નીચેના

તેઅાે યાજકપદે કાયમ રહે શે. અા રીતે હા નની અને તેના પુ ાેની યાજકપદે

છે ડા ઉપર સાેનાની બી

બે કડીઅાે લગાવવી. ૨૮ ઉરપ કનાે નીચેનાે ભાગ

ત ા કરવાની છે . ૧૦ યારબાદ વાછરડાને મુલાકાતમંડપની અાગળ લઈ

ભૂરા રં ગની પ ીઅાે વડે અેફાેદના નીચેના છે ડા પર અાવેલી કડીઅાે સાથે

અાવવાે અને હા ન અને તેના પુ ાેઅે તેના માથા ઉપર હાથ મૂકવા. ૧૧ પછી

ેડવાે. અામ કરવાથી ઉરપ ક અેફાેદથી છૂટું પડી જશે ન હ. ૨૯ યારે

યહાેવાહની સંમુખ મુલાકાતમંડપના વેશ ાર અાગળ વાછરડાનાે વધ કરવાે.

હા ન પ વ

થાનમાં વેશે, યારે તેની પાસે યાયકરણના ઉરાવરણ પર

ઇઝરાયલના બાર પુ ાેનાં નામ ધારણ કરેલાં હાેવાં

૧૨ વાછરડાનું થાેડું ર ત લઈને અાંગળી વડે વેદીનાં શગાેને લગાડવું, પછી

ેઈઅે. ૩૦ હં મેશા તેઅાે

બાકીનું બધું ર ત વેદીના પાયા અાગળ રેડી દેવું. ૧૩ પછી અંદરના ભાગાે પર

ઈ વરના મરણ અથ રહે શે. ઉરીમ અને તુ મીમને યાયકરણના ઉરપ કમાં

અાવેલી બધી જ ચરબી લેવી. પ ાશય અને બે મૂ પડની ઉપર અાવેલી

મૂકવાં. હા ન યારે યહાેવા સમ

ય, યારે તે તેની છાતી પર રહે . યારે

ચરબી પણ લઈ લેવી અને વેદી પર તેનું દહન કરવું. ૧૪ પરં તુ વાછરડાના

હા ન યહાેવા સમ ઉપ થત હાેય યારે અને ઇઝરાયલીઅાેનાે યાય કરતી

માંસને, ચામડીને અને તેના અંદરના અવયવાેને છાવણીની બહાર અ નથી

વખતે હં મેશા અા ઉરપ ક તેના અંગ પર રાખશે. ૩૧ અેફાેદનાે

માે અાખાે

બાળી મૂકવાં. તે પાપાથાપણ છે . ૧૫ યારબાદ અેક ઘેટાે લઈને હા ને અને

ભૂરા રં ગના કાપડનાે બનાવવાે અને તેની વચમાં માથા માટે ચીરાે રાખવાે. ૩૨

તેના પુ ાેઅે તેના માથા પર હાથ મૂકવા. ૧૬ પછી અે ઘેટાંનાે વધ કરીને, તેનું

અે ચીરાની કનાર ચામડાના

ર ત લઈને વેદીની ચારે બાજુ અે છાંટવું. ૧૭ પછી તે ઘેટાંને કાપીને કકડા

લેવી, જેથી તે ફાટી
ંબુડા અને કરમ

માના ગળાની જેમ ફરતેથી ગૂંથીને સીવી

ય ન હ. ૩૩ અને

માની નીચેની કનારીઅે ભૂરા,

રં ગના દાડમનું ભરતકામ કરાવવું. અને બે દાડમાેની

કરવા અને તેનાં અાંતરડાં તથા પગ ધાેઈ નાખવા, પછી તેઅાેને માથા અને
શરીરના બી

અવયવાે સાથે મૂકવા. ૧૮ પછી અાખા ઘેટાંનું વેદી પર દહન

વચમાં સાેનાની ઘૂઘરીઅાે મૂકવી, ૩૪ જેને લીધે નીચલી કનાર પર ફરતે

કરવું અે યહાેવાહના માનમાં દહનીયાપણ છે . અેની સુવાસથી હુ ં સ ન થાઉં

પહે લાં સાેનાની ઘૂઘરી, પછી દાડમ, ફરી ઘૂઘરી, પછી દાડમ અે રીતે હાર થઈ

છંુ , અે મારા માનમાં કરેલાે હાેમય છે . ૧૯ હવે પછી બી ે ઘેટાે લેવાે.
હા ને અને તેના પુ ાેઅે તેના માથા પર હાથ મૂકવા. ૨૦ પછી તે ઘેટાંનાે વધ

ય. હા ન યારે યાજક તરીકે સેવા કરે યારે અે પહે રે. ૩૫ યારે તે
પવ

ય અથવા યાંથી બહાર અાવે,

કરીને તેનું થાેડું ર ત લઈને હા ન અને તેના પુ ાેના જમણા કાનની બૂટીને,

યારે અે ઘૂઘરીઅાેનાે અવાજ સંભળાશે, જેથી તે મૃ યુ પામશે ન હ. ૩૬

થાનમાં યહાેવાહના સા ન યમાં

જમણા હાથનાં અંગૂઠાને તથા જમણા પગના અંગૂઠાને લગાડવું. ૨૧ યારબાદ

પછી શુ સાેનાનું અેક પા બનાવજે અને તેના પર 'યહાેવાહને પ વ ' અેમ

બાકીનું ર ત વેદીની ચારે બાજુ છાંટી દેવું. વેદી ઉપરના ર તમાંથી થાેડું ર ત

કાેતરાવવું. ૩૭ અે પા પાઘડીના અાગળના ભાગમાં ભૂરી દાેરી વડે બાંધવું.

અને અ ભષેકનું તેલ લઈ હા ન અને તેનાં વ

૩૮ હા ને અે પાેતાના કપાળ પર ધારણ કરવું જેથી ઇઝરાયલીઅાે જે પ વ

અને તેઅાેનાં વ

અપણાે અાપે તેમાં કાેઈ દાેષ હાેય તાે તે દાેષ હા ન પાેતાને માથે લઈ લે

અથ પ વ ગણાશે. ૨૨ પછી ઘેટાંના ચરબીવાળા ભાગ લેવા; તેની પૂંછડી,

અને હા ને તે કાયમ પાેતાના કપાળ પર પહે રી રાખવું જેથી યહાેવા પ વ

અંદરના અવયવાે પરની ચરબી, કાળ

અપણથી સ ન રહે . ૩૯ હા નનાે ઝ ભાે ઝીણા કાંતેલા શણનાે બનાવવાે

મૂ પડાે અને જમણી

અને પાઘડી પણ ઝીણા કાંતેલા શણની જ બનાવવી અને તેના કમરપટા પર

માટેનાે અા ઘેટાે છે . ૨૩ યહાેવા અાગળના બેખમીર રાેટલીના ટાેપલામાંથી

સુંદર જરીકામ કરાવવું. ૪૦ હા નના

યેક પુ ને માટે તેને માન અને અાદર

અેક રાેટલી, અેક માેવણવાળી ભાખરી અને અેક તેલ ચાેપડેલી રાેટલી

માે, કમરબંધ અને પાઘડી બનાવવાં જેથી તેનાે અાદર અને

લેવી. ૨૪ અે બધું હા નના અને તેના પુ ાેના હાથ પર મૂકવું અને અેના વડે

ગાૈરવ જળવાય. ૪૧ હા ન અને તેના પુ ાેને અા પાેષાક પહે રાવ અને તેઅાેને

યહાેવાહની અારાધના કરવી. ૨૫ પછી તેઅાેના હાથમાંથી તું તે લઈ લે અને

સેવા માટે અપણ કર અને તેઅાેને માથા ઉપર જૈત તેલનાે અ ભષેક કરીને

યહાેવા સમ દહનીયાપણ તરીકે વેદી પર તેનું દહન કરજે. અેની સુવાસથી

યાજકપદ માટે પ વ કર. તેઅાે યાજકાે તરીકે મારી સેવા કરશે. ૪૨ તેઅાેને

હુ ં સ ન છંુ . અે મારા માનમાં કરેલું દહનીયાપણ છે . ૨૬ પછી હા નની

માટે કમરથી તે સાથળ સુધી પહાચે અેવા અંતઃવ

બનાવવાં, જેથી તેઅાેની

દી ા માટે વપરાયેલા ઘેટાંની છાતી લઈને તેના વડે યહાેવાહની ઉપાસના

વ થા ન નપ ં કાેઈની નજરે ન પડે. ૪૩ હા ન અને તેના પુ ાે યારે

કરવી પછી અે તારાે હ સાે ગણાશે. ૨૭ હા ન અને તેના પુ ાેની દી ા માટે

અાપવા સા

નવ

પણ મુલાકાતમંડપમાં અથવા પ વ
હં મેશા અંતઃવ

થાનમાંની વેદી પાસે

ય, યારે તેઅાે

પહે રે, જેથી તેઅાે દાેષમાં ન પડે અને તેઅાે મૃ યુ ન પામે.

ાે પર તથા તેના પુ ાે પર

ાે પર છાંટવું અેટલે તેઅાે તથા તેઅાેનાં વ

ાે યહાેવાહને

પરની ચરબી અને ચરબી સાથે જ

ંધ લેવી કારણ કે હા ન અને તેના દીકરાઅાેની દી ા

વપરાયેલાં અને જેના વડે ઉપાસના કરાઈ છે તે અને ભેટ ધરાવેલી ઘેટાંની
છાતી અને

ંઘ તારે યાજકાે માટે અલગ રાખવાં. ૨૮ તે હા નનાે તથા તેના

હા ન અને તેના વંશ ે માટે અા કાયમી કાનૂન સદાને માટે છે .

પુ ાેનાે ઇઝરાયલ પુ ાે પાસેથી સદાનાે હક થશે. કે મ કે તે ઉ છાલીયાપણ છે ;

તરીકે હા ન અને તેના પુ ાેના માટેની વ ધ અા માણે
૨૯ યાજકાે
છે . ખાેડ વનાના બે ઘેટાં અને અેક વાછરડાે લેવાે. બેખમીરી

અને તે ઇઝરાયલપુ ાે તરફથી તેઅાેનાં શાં યપણના ય ાેનું ઉ છાલીયાપણ

૨

રાેટલી, તેલથી માેહેલી બેખમીરી ભાખરી અને તેલ ચાેપડેલી બેખમીરી
રાેટલી લેવી. અા બધું ઘઉંના મદાનું બનાવવું. ૩ તેઅાેને ટાેપલીમાં મૂકવાં
અને વાછરડાે તથા બે ઘેટાં સાથે તે લાવવું. ૪ યારબાદ હા ન અને તેના
પુ ાેને મુલાકાતમંડપનાં ાર પાસે લાવીને તેઅાેને નાન કરાવજે. ૫ પછી
હા નને

માે, ભરતકામવાળાે ઝ ભાે, અેફાેદ, ઉરાવરણ અને કમરબંધ

પહે રાવજે. ૬ અને તેના માથા પર પાઘડી પહે રાવીને તેની સાથે દી ાનાે પ વ

નગમન

થાય, અેટલે યહાેવાહને સા તેઅાેનું ઉ છાલીયાપણ થાય. ૨૯ હા નનાં
અા પ વ વ

ાે સાચવી રાખવાં અને હા નના મૃ યુ બાદ તેના પુ ાેને તે

વારસામાં અાપવાં. પેઢી દર પેઢી તેઅાે પાેતાની અ ભષેકની દી ા વ ધ વખતે
તે પહે રે. ૩૦ હા ન પછી જે કાેઈ મુ ય યાજક થાય તે મુલાકાતમંડપમાં અને
પવ

થાનમાં સેવા શ કરે તે અગાઉ સાત દવસ સુધી અા વ

ાે ધારણ

કરે. ૩૧ દી ા માટે અપણ કરાયેલ ઘેટાંનું માંસ લઈને કાેઈ શુ જ યાઅે તેને
બાફવું. ૩૨ યારબાદ હા ન અને તેના પુ ાેઅે મુલાકાતમંડપમાં વેશ ાર
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અાગળ અે ઘેટાંનું માંસ અને ટાેપલામાંની રાેટલીનું ભાેજન કરવું. ૩૩ તેમની
ત વ ધ માટે ઉપયાેગમાં લેવાયેલ પદાથા જ

તરીકે અાપવાે. ૧૪ વ તીગણતરીમાં નાધાયેલા વીસ વષના કે તેથી વધુ
ઉંમરના દરેક માણસે અા માણે અપણ કરવું. ૧૫ મને તમારા વનના

ખાવા; યાજકાે સવાય અ ય કાેઈ પણ ય તઅે તે ખાવા ન હ કારણ અે

બદલામાં અા અપણ અાપતી વખતે ધનવાને વધારે કે ગરીબે અાેછંુ અાપવાનું

પ વ છે . ૩૪ સવાર સુધી

નથી. ૧૬ ઇઝરાયલીઅાે પાસેથી મળેલાં

દી ા વ ધ વખતે તેમની ાય

ે માંસ કે રાેટલીમાંથી કાંઈ વધે તાે તેને અ નમાં

બાળી મૂકવું પણ ખાવું ન હ, કારણ અે પ વ છે . ૩૫ હા ન અને તેના પુ ાેને

ાય

વના બદલામાં અપણ કરેલાં

તનાં નાણાં મુલાકાતમંડપની સેવામાં ખચવાં. અા અપણ ઇઝરાયલી

મ જે અા ા કરી છે તે મુજબ જ કરવું. અેમની દી ાની વ ધ સાત દવસ

લાેકાેને માટે યહાેવાહની સમ તામાં મરણ પ થશે.” ૧૭ યહાેવાહે મૂસાને

ચલાવવી. ૩૬ દરરાેજ ાય

ત વ ધ માટે અેક વાછરડાનું બ લદાન અાપવું.

ક ું, ૧૮ “હાથપગ ધાેવા તારે પ ળના ત ળયાવાળી પ ળની કૂ ડી બનાવવી.

ત વ ધ કરવાથી તું અેને પાપમુ ત કરશે. યાર પછી તારે

અને તેને વેદી અને મુલાકાતમંડપની વ ચે મૂકીને તેમાં પાણી ભરવું. ૧૯

વેદી ઉપર ાય

વેદી પર તેલનાે અ ભષેક કરીને વેદીને પ વ બનાવવી. ૩૭ સાત દવસ સુધી

હા ને અને તેના પુ ાેઅે હાથપગ ધાેવામાં અે પાણીનાે ઉપયાેગ કરવાે. ૨૦

વેદીને શુ અને પ વ બનાવવી. યાર બાદ વેદી સંપૂણપણે અ યંત પ વ

તેમણે અે પાણીથી હાથપગ ધાેયા હશે તાે તેઅાે મુલાકાતમંડપમાં સેવા કરવા

બનશે. પછી

ે

ે કાેઈ તેના સંપકમાં અાવશે તે પ વ બની જશે. ૩૮ તારે વેદી
ત દન અેક વષની ઉંમરના બે

જશે અથવા અપણ ચઢાવવા વેદી પાસે જશે યારે તેઅાે મૃ યુ પામશે ન હ.

પર અાટલા બ લ ચઢાવવા, કાયમને માટે

૨૧ તેઅાે મૃ યુ ન પામે તેટલાં માટે તેઅાેઅે અચૂક હાથપગ ધાેવા. અા કાનૂન

હલવાન અપણ કરવા. ૩૯ અેક હલવાન તારે સવારમાં અને બીજું હલવાન

તેમણે અને તેમના વંશ ેઅે પેઢી દર પેઢી પાળવાનાે રહે શે. હા ન અને

તારે સાંજે ચઢાવવું. ૪૦ થમ ઘેટાં સાથે તમારે અેક કલાે શુ તેલમાં માેહેલાે

તેના પુ ાે માટે અા સૂચનાઅાે છે .” ૨૨ યહાેવાહે મૂસાને ક ું, ૨૩ “તારે ે

અેક કલાે મદાનાે ઝીણાે લાેટ તેમ જ પેયાપણ તરીકે અેક લીટર ા ારસ

ગુણવ ાવાળી સુગંધીઅાે લેવી, અેટલે પાંચસાે શેકેલ ચાે ખાે બાેળ, અઢીસાે

અપણ કરવાે. ૪૧ સાંજે અપણ થતાં હલવાનની સાથે સવારની જેમ મદાના

શેકેલ સુગંધીદાર તજ, અઢીસાે સુગંધીદાર બ , ૨૪ પાંચસાે શેકેલ દાલચીની

ઝીણા લાેટનું અને ા ારસનું અપણ કરજે. ઈ વરની સમ તે સુવા સત

અે બધું પ વ

અપણ અને અ નમાં થયેલ અપણ યાનમાં લેવાશે. અે ય ની સુવાસથી હુ ં
સ ન થાઉં છંુ . ૪૨ અા દહનીયાપણ મુલાકાતમંડપના વેશ ાર અાગળ

૨૫ ન ણાત સુગંધીઅાે બનાવનારાઅાે પાસે અા સવ પદાથાનું મ ણ કરીને

મારી નજર સમ

કરારકાેશને, ૨૭ બાજઠ તથા તેની બધી સામ ીઅાેને, દીવીને અને તેનાં

નય મત પેઢી દર પેઢી કરવાના છે . ૪૩ હુ ં યાં જ તમને

થાનના શેકેલ માણે લેવું. વળી જૈતૂનનું અેક કે ન તેલ લેવું.

અ ભષેકનું તેલ તૈયાર કરાવવું. ૨૬ અ ભષેકના તેલથી તું મુલાકાતમંડપને,

મળીશ અને ઇઝરાયલીઅાેને પણ મળીશ. મારા મ હમાથી અે થાન પ વ

સાધનાેને, ધૂપની વેદીને, ૨૮ દહનીયાપણની વેદીને અને તેનાં સાધનાેને તથા

થઈ જશે. ૪૪ હા, હુ ં મુલાકાતમંડપને, વેદીને અને યાજકાે તરીકે મારા સેવકાે

ઘાેડી સ હત હાથપગ ધાેવાની કૂં ડીને અ ભષેક કરજે. ૨૯ અા માણે અા

હા ન તથા તેના પુ ાેને પ વ કરીશ. ૪૫ અને હુ ં ઇઝરાયલના લાેકાે મ યે

બધી વ તુઅાે પ વ કર અેટલે તે બધી પરમપ વ બની જશે. અને જે

નવાસ કરીશ અને તેઅાેનાે ઈ વર થઈશ. ૪૬ તેઅાેને ખાતરી થશે કે તેઅાેની

કાેઈ તેમને પશ કરશે તે પ વ થશે. ૩૦ યાર પછી તારે હા નને અને

વ ચે રહે વા માટે તેઅાેને મસરમાંથી બહાર લાવનાર હુ ં યહાેવા તેઅાેનાે

તેના પુ ાેનાે અ ભષેક કરીને મારા યાજકાે તરીકે તેઅાેને પ વ કર. ૩૧ તારે

ઈ વર છંુ .

ઇઝરાયલીઅાેને કહે વું, 'તમારે પેઢી દર પેઢી અા મારે માટે અ ભષેકનું તેલ

માટે તારે બાવળના લાકડાની અેક વેદી બનાવવી.
૩૦ ધૂઅાપ વેબાળવા
દી અેક હાથ લાંબી, અેક હાથ પહાેળી અને બે હાથ ઊંચી
૨

હાેય. તેનાં લાકડામાંથી જ કાેતરીને તેના શગ બનાવવાં. શગ જુ દાં બનાવીને
વેદી પર

ેડવાં ન હ. તે શગ વેદી સાથે સળંગ હાેય. ૩ વેદીનાે ઉપરનાે

ભાગ, બાજુ અાે અને શગ શુ

સાેનાથી મઢી લેવાં અને અાખી વેદીની

ચારે બાજુ સાેનાની કનારી બનાવવી. ૪ અેની બે સામસામી બાજુ અાેઅે
કનારીની નીચે ઉપાડવાના દાંડા ભેરવવા માટે સાેનાનાં બ બે કડાં મૂકવાં. ૫
અે બે દાંડા બાવળના લાકડાના બનાવવા અને સાેનાથી મઢાવવા. ૬ દશ
અા ાઅાે જેમાં મૂકી છે તે સા યકાેશ અાગળના પડદા સામે અે વેદી મૂકવી.
યાં હુ ં તેઅાેને દશન અાપીશ. ૭ અે વેદી પર

ત દન સવારે બ ી તૈયાર

કરતી વખતે હા ને સુગંધી ધૂપ બાળવાે. ૮ અને રાેજ સાંજે તે બ ીઅાે
ગટાવે યારે યહાેવાહની સંમુખ ધૂપ બાળવાે. તારે પેઢી દર પેઢી કાયમ
યહાેવા સમ ધૂપ બાળવાે. ૯ તારે અે વેદી પર અ ય ધૂપ બાળવાે ન હ કે
દહનીયાપણ, ખા ાપણ કે પેયાપણ ચઢાવવાં ન હ. ૧૦ વષમાં અેક વાર
હા ને ાય

તને માટે પાપાથાપણનું ર ત લઈને શગ ઉપર લગાડી વેદીને

પ વ કરવાની છે . પેઢી દર પેઢી નય મત રીતે અા વા ષક વ ધનું પાલન
કરવું, કારણ કે અા વેદી યહાેવાહની પરમપ વ વેદી છે . ૧૧ યહાેવાહે
મૂસાને ક ું, ૧૨ “તું યારે ઇઝરાયલીઅાેની વ તીગણતરી કરે યારે જે
પુ ષાેનું નામ નાધાય તેણે જ પાેતાના

વનાં બદલામાં યહાેવા સમ ખંડણી

ભરવી, જેથી તું ગણતરી કરે યારે લાેકાે પર કાેઈ અાફત ન અાવે. ૧૩
વ તીગણતરીમાં નાધાયેલા બધા માણસાેઅે યહાેવાહને અડધાે શેકેલ અપણ

થાય. ૩૨ તે માણસાેના શરીરે ન લગાડાય અને તેના જેવું બીજું તેલ તમારે
બનાવવું ન હ, કે મ કે અે પ વ તેલ છે અને તમારે માટે અે પ વ ગણાશે. ૩૩
જે કાેઈ અા સુગંધીઅાેનું મ ણ કરી અાવું તેલ બનાવે અથવા જે યાજક નથી
તેવી કાેઈ ય ત ઉપર તે રેડે, તેને તેના સમાજમાંથી જુ દાે કરવામાં અાવે.'”
૩૪ યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “તારે મ સુગંધીઅાે વાપરવી નાટાફ, શહે લેથ,

હે બના અને શુ લાેબાન

યેકને સરખે ભાગે લેવાં. ૩૫ તેના મ ણમાંથી

સુગંધી ધૂપ બનાવવાે. અા ધૂપ ન ણાત કારીગર બનાવતાે હાેય તે રીતે
બનાવવાે. અે ધૂપને શુ અને પ વ રાખવા તેમાં મીઠું મેળવવું. ૩૬ અેમાંથી
થાેડાે ભાગ ઝીણાે ખાંડીને તેનાે ઉપયાેગ મુલાકાતમંડપમાં કરારકાેશ અાગળ,
જયાં હુ ં તને દશન અાપવાનાે છંુ યાં કરવાે. તમારે અા ધૂપને અ યંત પ વ
માનવાે. ૩૭ અા વ ધ માણેનાે જ ધૂપ બને તેવી બનાવટનાે ધૂપ તમે તમારા
પાેતાના ઉપયાેગ માટે બનાવશાે ન હ. તમારે તાે તેને પ વ વ તુ જ ગણવી.
૩૮ તેના જેવાે ધૂપ જે કાેઈ સૂંઘવાને માટે બનાવે, તેને તેના સમાજમાંથી અલગ

કરવામાં અાવે.”
યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “જુ અાે, મ યહૂ દાના કુ ળના હૂ રના દીકરા
૩૧ વળી
ઉરીના દીકરા બસાલેલને નામ લઈને બાેલા યાે છે . બુ , સમજણ,
૨

૩

ડહાપણ તથા સવ કારના કળાકાૈશ યની બાબતમાં મ તેને ઈ વરના
અા માથી ભરપૂર કયા છે . ૪ અે માટે કે તે હાે શયારીથી નમૂનાે તૈયાર કરે
અને સાેનામાં, ચાંદીમાં, પ ળમાં, ૫ જડવાને માટે પાષાણ કાેતરવામાં તથા
લાકડામાં નકશી કાેતરવામાં અને સવ કારની કારીગરીમાં તે કામ કરે. ૬
વળી તેની સાથે કામ કરવા માટે મ દાનના કુ ળના અહીસામાખના દીકરા

59

નગમન

અાહાેલીઅાબને પસંદ કયા છે . જે બુ માન છે તે સવનાં દયાેમાં મ બુ

ક ું કે , “હે યહાેવા, તમારા જે લાેકાેને તમે માેટા પરા મ વડે તથા બળવાન

મૂકી છે , અે માટે કે મ તને જે અા ા અાપી છે તે માણે તે સવ તેઅાે બનાવે.

હાથે મસર દેશમાંથી કાઢી લા યા છાે, તેઅાેની વ

૭ અા સાથે મુલાકાતમંડપ, કરારકાેશ, તે પરનું દયાસન, મંડપનાે સરસામાન;

ઊઠે છે ? ૧૨ મસરીઅાે શા માટે અા માણે બાેલે કે , 'તમે તેઅાેનું નુકસાન

૮ બાજઠ અને તેનાં પરની સામ ી, શુ

સાેનાની દીવી અને તેનાં સાધનાે,

કરવાને માટે, અેટલે પવતાેમાં મારી નાખવા તથા પૃ વીની પીઠ પરથી તેઅાેનાે

ધૂપ કરવાની વેદી, ૯ દહનીયાપણની વેદી અને તેનાં બધાં સાધનાે, હાથપગ

સંહાર કરવા કાઢી લા યા?' તમારા બળતા કાેપથી ફરાે અને તમારા લાેકાે

ધાેવાની કું ડી અને તેનું ત ળયું. ૧૦ યાજક હા ન અને તેના પુ ાે માટે સેવા

પર અાફત લાવવાનાે ઇરાદાે ફે રવાે. ૧૩ તમારા સેવકાે, ઇ ા હમ, ઇસહાક

સમયે પહે રવાનાં પ વ પાેષાક, ૧૧ અ ભષેક માટેનું તેલ અને પ વ થાનને

તથા ઇઝરાયલને અાપેલું તમા ં વચન યાદ કરાે. તમે જે વચન ક ું હતું,

માટે સુગંધીદાર ધૂપ; તે સવ સંબંધી મ તને જે અા ાઅાે અાપી છે તે માણે

'અાકાશના તારાઅાેના જેટલા હુ ં તારા સંતાન વધારીશ. અને તારા વંશ ેને

તેઅાે કરે.” ૧૨ યહાેવાહે મૂસાને ક ું, ૧૩ “ઇઝરાયલી લાેકાેને કહે : 'તમે જ ર

જે દેશ અાપવાનું મ વચન અા યું છે તે સમ દેશ હુ ં તેઅાેને અાપીશ. તેઅાે

મારા વ ામવારાે પાળાે, કે મ કે તમારી પેઢી દરપેઢી મારી અને તમારી વ ચે તે

સદાસવદા તેના વારસદાર બનશે.'” ૧૪ પછી જે અાફત યહાેવાહે પાેતાના

ણાે કે તમને પ વ કરનાર તે હુ ં યહાેવા છંુ . ૧૪

લાેકાે પર લાવવાનું ક ું હતું તે વષે તેમણે પાેતાનું મન ફે ર યું. ૧૫ પછી મૂસા

ચ

પ છે ; અે માટે કે તમે

તમારાે કાેપ કે મ તપી

અાથી તમારે વ ામવારનું પાલન કરવાનું છે , કારણ કે તમારા માટે અે પ વ

પાછાે ફરીને પવત પરથી નીચે ઊતયા અને બે શલાપાટી તેના હાથમાં હતી.

દવસ છે . જે કાેઈ તેની પ વ તાનાે ભંગ કરે, તેને માેતની સ

કરવી. જે

તે પાટીઅાેની બ ને બાજુ અે, અેટલે અાગળ પાછળ અેમ બ ને બાજુ અે દશ

કાેઈ વ ામવારે કામ કરે તેનાે સમાજમાંથી બ હ કાર કર ે. ૧૫ તમને

અા ાઅાે લખેલી હતી. ૧૬ તે શલાપાટીઅાે ઈ વરની કૃ ત હતી અને પાટી

છ દવસ કામ કરવાની છૂટ છે , પણ સાતમે દવસે યહાેવાહને માટે પ વ

પર કાેતરેલાે લેખ, તે ઈ વરનાે લેખ હતાે. ૧૭ જયારે યહાેશુઅાઅે લાેકાેની

અેવાે સંપૂણ વ ામનાે સા બાથ છે . જે કાેઈ વ ામવારે કાેઈ પણ કામ કરે

બૂમાબૂમનાે અવાજ સાંભ ાે, યારે તેણે મૂસાને ક ું, “છાવણીમાં લડાઈનાે

તેને માેતની સ

કરવી. ૧૬ માટે ઇઝરાયલના લાેકાેઅે મારી અને તેઅાેની

ઘાઘાટ થાય છે .” ૧૮ પણ મૂસાઅે ક ું, “અા કાેઈ વજયનાે નાદ નથી, તેમ

વ ચેના કરાર તરીકે વ ામવાર પેઢી દર પેઢી પાળવાનાે છે . ૧૭ સા બાથ

પરાજયનાે પાેકાર પણ નથી, પણ અા તાે ગાવાનાે અવાજ સંભળાય છે .” ૧૯

યહાેવા અને ઇઝરાયલી લાેકાેની વ ચે હં મેશના ચ

પ છે , કે મ કે યહાેવાહે

યારે મૂસા છાવણી પાસે પહા યાે, યારે વાછરડું અને નાચગાન

ેયાં.

છ દવસ સુધી અાકાશ અને પૃ વીની રચના કરી અને સાતમે દવસે તેમણે

મૂસાનાે ાેધ ભભૂકી ઊ ાે. તેણે પાેતાના હાથમાંથી શલાપાટીઅાે ફકી દીધી

કામ બંધ રાખીને વસામાે લીધાે.'” ૧૮ તેમણે સનાઈ પવત ઉપર મૂસાની

તેથી તે પવતની નીચે ભાંગી ગઈ. ૨૦ તે લાેકાેઅે જે વાછરડું બના યું હતું

સાથે વાતચીત પૂરી કરીને તેને બે કરારપાટી, અેટલે ઈ વરની અાંગળીથી

તે લઈને તેણે અ નમાં અાેગળી નંખા યું અને તેને વાટીને ભૂકાે કયા અને

લખેલી બે શલાપાટીઅાે અાપી.

પાણીમાં ભભરાવીને ઇઝરાયલી લાેકાેને તે પાણી પીવડા યું. ૨૧ પછી મૂસાઅે

લાેકાેઅે ેયું કે મૂસાને પવત પરથી ઊતરતાં વલંબ થાય
૩૨ છે યારે
, યારે તેઅાે હા નની પાસે અેકઠા થયા અને તેને ક ું, “ચાલ,

હા નને ક ું, “અા લાેકાેઅે તા ં શું બગા ું છે કે તું તેઅાેના પર અાવું માેટું

અમને દાેરવણી અાપવા માટે અમારે માટે દેવ બનાવ. કારણ કે જે માણસ
અમને મસર દેશમાંથી કાઢી લા યાે તે મૂસાનું શું થયું, તે અમે

ણતા

નથી.” ૨ અેટલે હા ને તેમને ક ું, “તમારી પ નીઅાેના, તમારા દીકરાઅાેના
તથા તમારી દીકરીઅાેના કાનાેમાં જે સાેનાની કડીઅાે છે , તે કાઢીને મારી
પાસે લાવાે.” ૩ તેથી સવ લાેકાે પાેતાના કાનાેમાં સાેનાની જે કડીઅાે હતી
તે કાઢીને હા ન પાસે લા યા. ૪ હા ને કડીઅાે લઈને તે અાેગાળી અને
ધાતુના બીબામાં ઢાળીને વાછરડાની અેક મૂ ત બનાવી અેટલે લાેકાે બાેલી
ઊ

ા, “હે ઇઝરાયલ, મસર દેશમાંથી તને કાઢી લાવનાર ઈ વર તે અા

છે .” ૫ હા ને

ેયું કે લાેકાે બહુ અાનંદમાં અાવી ગયા છે , તેથી તેની અાગળ

હા ને વેદી બાંધી અને અેવી

હે રાત કરી કે , “અાવતી કાલે યહાેવાહના

માનમાં ઉ સવ પાળવામાં અાવશે.” ૬ બીજે દવસે સવારમાં વહે લા ઊઠીને
લાેકાેઅે દહનીયાપણ અને શાં યપણાે ચઢા યાં અને યાર પછી તેઅાેઅે
ખાધું પીધું અને માેજમ
જ દીથી નીચે
અા યાે છે , તેઅાે

કરવા લા યા. ૭ પછી યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “

, કારણ કે તારા જે લાેકાેને તું મસરમાંથી બહાર લઈ
થઈ ગયા છે . ૮ મ તેઅાેને જે માગ ચાલવાની અા ા

કરી હતી તેનાથી અાટલા વહે લા તેઅાે ફરી ગયા છે . તેઅાેઅે પાેતાના માટે
વાછરડાની અેક મૂ ત બનાવી છે , તેની પૂ

કરી છે અને તેને અપણ ચઢા યા.

તેઅાેઅે ક ું, 'હે ઇઝરાયલ, તને મસરમાંથી બહાર લઈ અાવનાર દેવ તે
અા છે .'” ૯ પછી યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “મ અા લાેકાેને

ેયા છે અને

ે,

તે તાે હઠીલા લાેકાે છે . ૧૦ હવે પછી તું મને અટકાવીશ ન હ. મારાે ાેધ
તેઅાે પર તપી ઊઠે અને હુ ં તેઅાેનાે નાશ કરીશ. પછી હુ ં તારાથી અેક માેટી
દેશ

ત ઉ પ ન કરીશ.” ૧૧ પરં તુ મૂસાઅે ઈ વર યહાેવાહને વનંતી કરીને

નગમન

પાપ લા યાે છે ?” ૨૨ હા ને ક ું, “મારા મા લકનાે ાેધ ન સળગે; તું લાેકાેને
ણે છે કે તેઅાેનું વલણ તાે દુ તા તરફ છે . ૨૩ અે લાેકાેઅે મને ક ું, 'અમને
દાેરવણી અાપવા માટે દેવ બનાવી અાપ. કારણ કે અમને મસર દેશમાંથી
બહાર લાવનાર મૂસાનું શું થયું તે અમે

ણતા નથી.' ૨૪ અેટલે મ તેઅાેને

ક ું, 'તમારામાંથી જેમની પાસે સાેનાનાં ઘરેણાં હાેય તે ઉતારી નાખાે. તેઅાેઅે
મને સાેનાનાં ઘરેણાં અા યા અને મ તે અ નમાં ના યાં અેટલે તેમાંથી અા
વાછરડું નીકળી અા યું.'” ૨૫ મૂસાઅે

ેયું કે હા ને લાેકાે પરનાે પાેતાનાે

કાબૂ જવા દીધાે અને પ રણામે તેઅાેને હા યપા થવા દીધા હતા. ૨૬ પછી
મૂસાઅે છાવણીના વેશ ાર અાગળ ઊભા રહીને માેટા અવાજે પાેકાર કયા.
“યહાેવાહના પ માં હાેય તે મારી પાસે અાવે.” અેટલે સવ લેવીઅાે તેની પાસે
ભેગા થઈ ગયા. ૨૭ તેણે તેઅાેને ક ું, “ઇઝરાયલનાે ઈ વર યહાેવા અેમ કહે
છે : 'તમે બધા પાેતપાેતાની તરવાર લઈને સ જ થઈ

અાે, છાવણીમાં બધે

ફરી વળાે અને તમારા ભાઈઅાે, મ ાે અને પડાેશીઅાેને મારી નાખાે.'” ૨૮
લેવીઅાેઅે મૂસાના ક ા માણે કયુ. તે દવસે લાેકાેમાંથી લગભગ ણ
હ ર પુ ષાે માયા ગયા. ૨૯ મૂસાઅે લેવીઅાેને ક ું, “અાજે
પાેતાના દીકરાની વ

તથા પાેતાના ભાઈની વ

યેક માણસ

યહાેવાહને અ પત થઈ

અાે, જેથી યહાેવા અાજે તમને અાશીવાદ અાપે.” ૩૦ બીજે દવસે મૂસાઅે
ઉં છંુ . કદાચ હુ ં

લાેકાેને ક ું, “તમે મહાપાપ કયુ છે . હવે હુ ં યહાેવા પાસે

તમારા પાપની માફી મેળવી શકું .” ૩૧ અામ કહીને મૂસાઅે ફરી યહાેવા પાસે
જઈને ક ું, “અરે અા લાેકાેઅે માેટું પાપ કયુ છે અને પાેતાને માટે સાેનાનાે દેવ
બના યાે છે . ૩૨ પણ તમે તેઅાેના પાપને માફ કરાે તાે સા ં ; પણ

ે ન હ તાે

તમારા લખેલા પુ તકમાંથી મા ં નામ ભૂંસી નાખાે.” ૩૩ યહાેવાહે મૂસાને
ક ું, “જેણે મારી વ
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પાપ કયુ હશે, તેનું નામ હુ ં મારા પુ તકમાંથી ભૂંસી

નાખીશ. ૩૪ હવે ચાલ જે જ યા વષે મ તને ક ું છે , યાં અા લાેકાેને દાેરી
ેઈ લઈશ,

ખડક પર ઊભાે રહે . ૨૨ મા ં ગાૈરવ તારી નજર અાગળથી પસાર થાય યારે
હુ ં તને અા ખડકની ફાટમાં રાખીશ અને હુ ં પાેતે પસાર થઈ ઉં યાં સુધી

તે દવસે હુ ં તેઅાેના પાપને લીધે તેઅાેને શ ા કરીશ.” ૩૫ પછી હા ને

મારા હાથ વડે તને હુ ં ઢાંકી દઈશ. ૨૩ પછી હુ ં મારાે હાથ લઈ લઈશ અને તું

બનાવેલા વાછરડાની પૂ

મારી પીઠ

.

ે, મારાે દૂ ત તારી અાગળ ચાલશે. પણ જે દવસે હુ ં તેઅાેને

કરવા બદલ યહાેવાહે લાેકાેને અાકરી સ

કરી.

ેવા પામીશ, પણ મા ં મુખ તને દેખાશે ન હ.”

વાહે મૂસાને ક ું, “તું અહ થી
અને જે લાેકાેને તું મસર
વાહે મૂસાને ક ું, “ થમના જેવી જ પ થરની બે શલાપાટીઅાે
૩૩ યહાે
૩૪ યહાે
દેશમાંથી બહાર લઈ અા યાે છે , તેઅાેને લઈને જે દેશ વષે મ
બનાવ. અને તારાથી ભાંગી ગયેલી પાટીઅાે પર જે શ દાે લખેલા
ઇ ા હમ, ઇસહાક તથા યાકૂ બને સમ ખાઈને ક ું, 'તારા સંતાનને હુ ં તે

હતા, તે હુ ં અા પાટીઅાે પર લખીશ. ૨ સવારમાં સનાઈ પવત ઉપર અાવવા

અાપીશ,' તે દેશમાં

માટે તું તૈયાર રહે જે અને સનાઈ પવતના શખર પર ચઢી શખર પર મારી

. ૨ હુ ં તારી અાગળ મારા અેક દૂ તને માેકલીશ અને

કનાનીઅાે, અમાેરીઅાે, હ ીઅાે, પ રઝીઅાે, હ વીઅાે તથા યબૂસીઅાેને

રાહ

હાંકી કાઢીશ. ૩ અેટલે દૂ ધ તથા મધની ભરપૂર દેશમાં

કાેઈ માણસ દેખાય ન હ. તેમ જ પવતની અાસપાસ ઘેટાંબકરાં કે

. તું તાે હઠીલી

છે , માટે હુ ં તારી મ યે ચાલીશ ન હ, રખેને હુ ં ર તામાં તારાે સંહાર ક ં .” ૪
યારે લાેકાેઅે અા કઠાેર શ દાે સાંભ

ા યારે તેઅાેઅે શાેક કયા અને

ેતાે ઊભાે રહે જ.ે ૩ તારી સાથે કાેઈ ઉપર ના અાવે. તેમ જ પવત પર

પણ ચરતાં હાેવા

નવરાે

ેઈઅે ન હ.” ૪ મૂસાઅે થમની પાટીઅાેના જેવી જ

પ થરની બે શલાપાટીઅાે બનાવી અને સવારમાં તે વહે લાે ઊ

ાે અને

કાેઈઅે પાેતાના શરીર ઉપર દાગીના પહે યા ન હ. ૫ યહાેવાહે મૂસાને ક ું,

યહાેવાહે તેને જેમ ક ું હતું તે માણે તેના હાથમાં શલાપાટીઅાે લઈને

“ઇઝરાયલી લાેકાેને કહે કે , 'તમે લાેકાે હઠીલા છાે.

ે હુ ં તમારી સાથે અે

તે સનાઈ પવત પર ચઢી ગયાે. ૫ યહાેવા મેઘ તંભના પમાં નીચે ઊતરી

પળવાર પણ અાવું તાે તમારાે સંહાર કરી નાખું. અેટલે તમે તમારાં ઘરેણાં

અા યા અને તેની સાથે યાં ઊભા ર ા અને તેમણે પાેતાનું નામ “યહાેવા”

ઉતારી નાખાે કે , મારે તને શું કરવું તે હુ ં

ં.'” ૬ તેથી હાેરેબ પવતથી

માંડીને ઇઝરાયલી લાેકાેઅે પાેતાનાં ઘરેણાં ઉતારી મૂ

હે ર કયુ. ૬ યહાેવા તેની અાગળથી

હે ર કરતા પસાર થયા કે , “યહાેવા,

ાં. ૭ મૂસા મંડપ

યહાેવા દયાળુ તથા કૃ પાળુ ઈ વર, ાેધ કરવામાં ધીમા અને ક ણાથી ભરપૂર

લઈને છાવણી બહાર દૂ ર તે માંડવાે ઊભાે કરતાે હતાે અને તેણે તેનું નામ

તથા વ વાસપા છંુ . ૭ હુ ં યહાેવા હ રાે પેઢી સુધી ક ણા રાખનાર,
અ યાય, ઉ લંઘન તથા પાપની મા કરનાર અને દાે ષતને નદાષ ન હ જ

મુલાકાતમંડપ પા

ું. યહાેવાહને શાેધનાર

યેક માણસ નીકળીને છાવણી

બહારના મુલાકાતમંડપમાં જતાે. ૮ મૂસા યારે યારે મૂલાકાતમંડપમાં

ઠરાવનાર; પતાના અધમની સ

જતાે યારે યારે બધા લાેકાે ઊઠીને પાેતપાેતાના તંબુના દરવા

અાગળ

છાેકરાં પર બદલાે વાળનાર છંુ .” ૮ મૂસાઅે અેકદમ જમીન પર લાંબા થઈને

ઊભા રહીને, મૂસા મૂલાકાતમંડપમાં દાખલ થાય યાં સુધી તેને

ેઈ રહે તા.

સા ાંગ નમ કાર કયા. ૯ પછી તેણે ક ું, “હે ભુ યહાેવા, ે હુ ં તમારી
માં કૃ પા પા યાે હાેઉં તાે કૃ પા કરીને યહાેવા અમારી મ યે ચાલે, કે મ કે અા

૯ મૂસા

યારે મંડપમાં વેશ કરતાે યારે વાદળનાે તંભ નીચે ઊતરી

માંડવાના દરવા

અાગળ ઊભાે રહે તાે અને યહાેવા મૂસા સાથે વાત કરતા.

અને ચાેથી પેઢી સુધી છાેકરાંના

લાેકાે તાે હઠીલા છે . અમારાે અધમ અને અમારાં પાપ માફ કરાે અને અમાેને

અાગળ ભજન કરતા. ૧૧ યહાેવા મૂસા સાથે અેક માણસ

તમારાે વારસાે કરી લાે.” ૧૦ યહાેવાહે ક ું, “ ે, હુ ં કરાર ક ં છંુ . અાખી
પૃ વી પર તથા કાેઈ પણ
માં કદી કરાયાં ન હાેય અેવાં અા યકૃ યાે તારા

માણસ સાથે વાત કરે અે રીતે મુખાેપમુખ વાત કરતા. યાર પછી મૂસા

સવ લાેકાેની અાગળ હુ ં કરીશ. જે લાેકાેમાં તું રહે છે તે બધા યહાેવાહનું

૧૦ વાદળના તંભને દરવા

માંડવાના દરવા
બી

ી

અાગળ

ેતાં જ દરેક માણસ પાેતપાેતાના

ેશે, કે મ કે તારા સંબંધી જે કામ હુ ં કરવાનાે છંુ તે ભયંકર છે . ૧૧ હુ ં

પાછાે છાવણીમાં અાવતાે, પણ તેનાે નવયુવાન સેવક નૂનનાે દીકરાે યહાેશુઅા

કામ

કદી મંડપમાંથી બહાર નીકળતાે ન હ. ૧૨ મૂસાઅે યહાેવાહને ક ું, “તમે મને

અાજે તને જે અા ા અાપું છંુ તે તું પાળ.

કહાે છાે, 'અા લાેકાેને દાેરી લઈ

હ ીઅાેને, પ રઝીઅાેને, હ વીઅાેને તથા યબૂસીઅાેને તારી અાગળથી કાઢી

અાે,' પણ મારી સાથે તમે કાેને માેકલશાે તે

ે હુ ં અમાેરીઅાેને, કનાનીઅાેને,

તમે મને જણા યું નથી. પણ તમે ક ું, 'હુ ં તને નામથી અાેળખું છંુ અને મારી
માં તું કૃ પા પા યાે છે .' ૧૩ હવે ે તમારી
માં હુ ં કૃ પા પા યાે હાેઉં,

મૂકું છંુ . ૧૨

તાે કૃ પા કરીને મને તમારા માગ જણાવ ે કે , હુ ં તમને અાેળખું, અે માટે તે

તાેડી પાડવી, તેના તંભાેને ભાંગી નાખવા અને તેમની અશેરા મૂ તઅાેને

તમારા લાેકાે છે અે તમે લ માં લાે.” ૧૪ યહાેવાહે જવાબ અા યાે, “મારી
સમ તા તારી સાથે અાવશે અને હુ ં તને વસામાે અાપીશ.” ૧૫ મૂસાઅે તેને

કાપી નાખવી. ૧૪ કે મ કે તારે કાેઈ અ ય દેવની પૂ કરવી ન હ, કે મ કે હુ ં
યહાેવા છંુ , મા ં માન કાેઈ બી ને અાપવા ન દઉં અેવાે ઈ વર છંુ . ૧૫ તારે

ક ું હતું, “ ે તમારી સમ તા મારી સાથે ન અાવે તાે અહ થી અામને લઈ ન

દેશના રહે વાસીઅાેની સાથે કરાર કરવાે ન હ. તેઅાે ય ભચાર કરે છે તથા

અાે. ૧૬ કે મ કે હવે કે મ જણાય કે હુ ં તથા તમારા લાેકાે તમારી

ે, જે દેશમાં તું

ય તેના રહે વાસીઅાે સાથે તું કરાર ન કરતાે,

રખેને તારી મ યે તે ફાંદા પ થઈ પડે. ૧૩ તેના બદલે, તમારે તેઅાેની વેદીઅાે

માં કૃ પા

તેમના દેવાેની પાછળ ભટકી જઈને તેમના દેવાેને ય ચઢાવે છે અને કાેઈના

પા યા છીઅે? શું અેથી ન હ કે તમે અમારી સાથે અાવાે છાે, અેથી હુ ં તથા

અામં ણથી તું તેના અપણમાંથી ખાય. ૧૬ રખેને તું તેઅાેની દીકરીઅાે

તમારા લાેકાે પૃ વી ઉપરના સવ લાેકાેથી જુ દા છીઅે?” ૧૭ યહાેવાહે મૂસાને

સાથે તારા દીકરાઅાેના લ ન કરાવે અને તેમની દીકરીઅાે ય ભચાર કરશે

ક ું, “હા, ત જે માં યું છે તે હુ ં ચાે સ અાપીશ, કારણ કે તું મારી

માં

અને તેઅાેના દેવાેની પાછળ ભટકી જઈને તારા દીકરાઅાેને તેઅાેના દેવાેની

કૃ પા પા યાે છે અને હુ ં તને નામથી અાેળખું છંુ .” ૧૮ મૂસાઅે ક ું, “કૃ પા કરીને

પાછળ ભટકાવી દે. ૧૭ તું પાેતાને માટે કાેઈ દેવની ઢાળેલી મૂ ત ન બનાવ.

તમા ં ગાૈરવ મને દેખાડાે.” ૧૯ યહાેવાહે ક ું, “હુ ં મારી સંપૂણ ભલાઈ તારા

૧૮ તું બેખમીરી રાેટલીનું પવ પાળ. જેમ મ તને અા ા અાપી છે તે માણે

મુખ અાગળથી પસાર કરીશ અને તારી સમ મા ં નામ 'યહાેવા' તરીકે

અાબીબ માસમાં નયુ ત કરેલ સમયના સાત દવસાે સુધી તું બેખમીરી

હે ર કરીશ. હુ ં જેના પર કૃ પા કરવા ચાહુ ં તેના પર હુ ં કૃ પા કરીશ અને જેના
પર રહે મ કરવા ચાહુ ં તેના પર રહે મ કરીશ.” ૨૦ પણ યહાેવાહે ક ું, “તું
મા ં મુખ

ેઈ શકીશ ન હ, કારણ કે , કાેઈ પણ માણસ મને

ેઈને

રાેટલી ખા, કે મ કે તુ અાબીબ માસમાં મસર દેશમાંથી નીક

વતાે

રહી શકે ન હ.” ૨૧ યહાેવાહે ક ું, “ ે મારી પાસે અેક જ યા છે અને તું

ાે હતાે.

૧૯ સવ થમજ નત મારા છે , અેટલે તારા સવ નર પશુઅાે, ઘેટાંબકરાંનાં

થમજ નત. ૨૦ ગધેડાના પહે લા વાછરડાને તું હલવાન વડે ખંડી લે, પણ

ે

તેને ખંડી લેવાે ન હાેય તાે તું તેની ગરદન ભાંગી નાખ. તારા સવ થમજ નત
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દીકરાઅાેને તું ખંડી લે. અને મારી અાગળ કાેઈ ખાલી હાથે હાજર ન થાય. ૨૧

દયાસન તથા અાેથાનાે પડદાે. ૧૩ મેજ તથા તેને ઊંચકવાની દાંડીઅાે, તેનાં

છ દવસ તારે કામ કરવું, પણ સાતમાં દવસે તારે અારામ કરવાે. ખેડવાના

બધાં પા ાે તથા અપલી રાેટલી; ૧૪ દીપવૃ તથા તેનાં સાધનાે, દીવાઅાે

અને કાપણીના સમયે પણ તારે અારામ કરવાે. ૨૨ તું સ તાહાેનું પવ, અેટલે
ઘઉંની કાપણીના થમ ફળનું તથા વષના છે લાં સં હનું પવ પાળ. ૨૩ દર

તથા દીવાને માટે તેલ; ૧૫ ધૂપની વેદી અને તેની દાંડીઅાે, અ ભષેક માટેનું

વષ તારા સઘળા પુ ષાે ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવાહની અાગળ ણવાર

ય વેદી તથા તેની પ ળની

હાજર થાય. ૨૪ કે મ કે હુ ં તારી અાગળથી દેશ

તઅાેને હાંકી કાઢીશ

તેનું ત ળયું. ૧૭ અાંગણાની ભ તાે માટેના પડદાઅાે, તંભાે તથા તેઅાેની

અને તારી સીમાઅાે વધારીશ. યારે તું ણવાર ઈ વર તારા યહાેવાહની

કૂં ભીઅાે અને અાંગણાનાં વેશ ાર માટેના પડદાઅાે; ૧૮ મુલાકાતમંડપના

અાગળ હાજર થવાને જશે, યારે કાેઈ પણ માણસ તારી જમીનનાે લાેભ

અને તેના અાંગણા માટેના તંભાે, અાંગણાની દાેરીઅાે; ૧૯ પ વ

કરશે ન હ. ૨૫ ખમીર સાથે તું મારા ય નું ર ત ન ચઢાવીશ, તેમ જ પા ખા

સેવા કરવાના માટે ઝીણાં વણેલાં વ

પવનાે ય સવાર સુધી પ ાે ન રહે . ૨૬ તારી જમીનનું થમ ફળ તું ઈ વર

હા ન યાજકનાં પ વ વ

તારા યહાેવાહના ઘરમાં લાવ. તું બકરીનું બ ચું તેની માતાના દૂ ધમાં બાફીશ

ઇઝરાયલીઅાેની સમ સભા મૂસાની હજૂ રમાંથી રવાના થઈ. ૨૧ જેઅાેને

ન હ.” ૨૭ યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “તું અા વચનાે લખ, કે મ કે અા વચનાે

હાશ હતી અને જેઅાેના દયાેમાં અાપવાની ઇ છા હતી તે સવ અા યા અને

માણે મ તારી સાથે વાત કરી છે અને તારી તથા ઇઝરાયલીઅાેની સાથે

તેલ, સુગંધીદાર ધૂપ તથા મૂલાકાતમંડપનાે વેશ ાર માટેનાે પડદાે; ૧૬
ળી, તેના દાંડા તથા તેના પા ાે, કું ડી તથા

થાનમાં

ાે, અેટલે યાજકપદ બ વવાને માટે

ાે અને તેના દીકરાઅાેના વ

ાે.” ૨૦ પછી

મુલાકાતમંડપના કામને સા તથા તેની સવ સેવાને સા તથા પ વ વ

ાેને

કરાર કયા છે .” ૨૮ મૂસા યાં યહાેવા ની સાથે ચાળીસ દવસ તથા ચાળીસ

સા યહાેવાહને માટે અપણ લા યા. ૨૨ જેટલાં પુ ષાે તથા

રાત હતાે; તેણે રાેટલી ખાધી ન હતી, તેમ જ પાણી પણ પીધું ન હતું. તેણે

હતાં, તેઅાે અા યા. તેઅાે નથનીઅાે, કડીઅાે, વ ટીઅાે, બંગડીઅાે તથા

શલાપાટીઅાે ઉપર કરારના શ દાે, અેટલે દશ અા ાઅાે લખી. ૨૯ જયારે

સાેનાનાં ઘરેણાં લઈને અા યાં. યહાેવાહને સાેનાનું અપણ ચઢાવનાર

મૂસા સનાઈ પવત પરથી ઊતયા, યારે તેના હાથમાં દશ અા ાવાળી બે

માણસે અેમ કયુ. ૨૩

શલાપાટીઅાે હતી, મૂસા

યેક માણસ જેની પાસે ભૂરા,

ીઅાે રા
યેક

ંબુડા, કરમ

ણતાે ન હતાે કે તેનાે પાેતાનાે ચહે રાે ઈ વર સાથે

રં ગનાં ઊન, ઝી ં શણ, બકરાંના વાળ, ઘેટાંના રાતા રં ગેલા ચામડાં તથા

વાત કયાને લીધે કાશતાે હતાે. ૩૦ જયારે હા ન તથા સવ ઇઝરાયલીઅાેઅે

શીલ માછલાંનાં ચામડાં મળી અા યાં તે પણ તે લઈ અા યાે. ૨૪ જે કાેઈઅે

મૂસાને

પણ યહાેવાહને ચાંદી કે પ ળનું અપણ ચઢા યું તે સાૈ તે લા યા અને

ેયાે, યારે તેનાે ચહે રાે કાશતાે હતાે અને તેઅાે તેની પાસે અાવતાં

યેક

ગભરાતા હતા. ૩૧ પણ મૂસાઅે તેઅાેને બાેલા યા અને હા ન તથા સભાના

માણસ જેની પાસે સેવાના કાેઈ પણ કામને માટે બાવળનું લાકડું મળી અા યું

સવ અ ધકારીઅાે તેની પાસે અા યા. પછી મૂસાઅે તેઅાેની સાથે વાત કરી.

તે તે લા યાે. ૨૫ સવ બુ માન

૩૨ તે પછી સવ ઇઝરાયલીઅાે મૂસાની પાસે અા યા અને તેને સનાઈ પવત

કરમ

ીઅાે પાેતે કાંતેલું, અેટલે ભૂરા,

રં ગનું ઊન તથા ઝી ં શણ લાવી. ૨૬ જે સવ

ંબુડા,

ીઅાેના દયમાં

ઉપર યહાેવાહે જે બધી અા ાઅાે અાપી હતી, તે સવ તેણે તેઅાેને ફરમાવી.

ેરણા થઈ, તેઅાેઅે બકરાંના વાળ કાં યા. ૨૭ અ ધકારીઅાે ગાેમેદ પાષાણ,

૩૩ જયારે મૂસાઅે તેઅાેની સાથે બાેલવાનું પૂ ં કયુ, યારે તેણે પાેતાના મુખ

અેફાેદ તથા ઉરાવરણમાં જડવા માટે પાષાણાે લા યા. ૨૮ તેમ જ દીવા,

ઉપર મુખપટ ના યાે. ૩૪ યારે યારે મૂસા યહાેવા સમ વાત કરવા માટે

અ ભષેકના તેલ, સુગંધીદાર ધૂપને માટે સુગંધી

તેમની સમ જતાે, યારે યારે તે યાંથી બહાર અાવે યાં સુધી તે મુખપટને

૨૯ અા

રાખતાે નહાેતાે. તે તંબુમાંથી બહાર અાવીને પાેતાને જે જે અા ાઅાે મળી

અપણ લા યા; અેટલે જે સવ કામ મૂસાની હ તક કરવાની અા ા યહાેવાહે

હતી તે તે ઇઝરાયલીઅાેને કહી સંભળાવતાે. ૩૫ ઇઝરાયલીઅાેઅે મૂસાનાે

કરી હતી તેને માટે લાવવાની ઇ છા જે

ચહે રાે

ેયાે, તાે તેનાે ચહે રાે કાશતાે હતાે. પણ તે યહાેવાહની સાથે વાત

હતી તેણે અે માણે કયુ. ૩૦ મૂસાઅે ઇઝરાયલી લાેકાેને ક ું, “જુ અાે,

કરવાને અંદર જતાે યાં સુધી તે પાેતાના મુખ ઉપર ફરીથી મુખપટ રાખતાે.

યહાેવાહે યહૂ દાના કુ ળના હૂ રના દીકરા ઉરીના દીકરા, બસાલેલને નામ લઈને

સવ ઇઝરાયલીઅાેની અેક સભા ભેગી કરીને તેઅાેને ક ું,
૩૫ મૂ“અાસાઅેબાબતાે
અે છે કે યહાેવાહે તમને પાળવા માટે અા ા અાપી છે .

બાેલા યાે છે . ૩૧ બુ , સમજણ, ડહાપણ તથા સવ કારના કળાકાૈશ યની

૨ છ દવસ કામ કરવું, પણ સાતમાે દવસ તે તમારે માટે પ વ

દવસ થાય,

યહાેવાહને માટે તે વ ામનાે સા બાથ થાય. તે દવસે જે કાેઈ કામ કરે તે
મારી નંખાય. ૩ સા બાથના દવસે તમે યાં પણ રહે તા હાેય યાં અાગ
સળગાવવી ન હ.” ૪ મૂસાઅે ઇઝરાયલીઅાેની અાખી સભાને ક ું, “જે
અા ા યહાેવાહે અાપી છે તે અા માણે છે . ૫ યહાેવાહને માટે તમારામાંથી
અપણ લાે, જે કાેઈના મનમાં અાપવાની ઇ છા હાેય તે યહાેવાહને સા
અપણ લાવે: અેટલે સાેનું, ચાંદી, પ ળ, ૬ ભૂરા,

ંબુ ડયા, કરમ

રં ગનું

ઊન, શણનું ઝી ં કાપડ, બકરાંના વાળ; ૭ ઘેટાંનું લાલ રં ગેલુ ચામડું ,
સીલ માછલાંના ચામડાં, બાવળનાં લાકડાં; ૮ દીવાને માટે તેલ, અ ભષેકના

યાે અને તેલ લઈ અા યા.

માણે ઇઝરાયલી લાેકાે પાેતાની રા ખુશીથી યહાેવાહને માટે
યેક પુ ષ તથા

ીના મનમાં

બાબતે યહાેવાહે તેને ઈ વરના અા માથી ભરપૂર કયા છે . ૩૨ અે માટે કે
તે હાે શયારીથી નમૂના તૈયાર કરે અને સાેનામાં, ચાંદીમાં, પ ળમાં, ૩૩
જડવાને માટે પાષાણ કાેતરવામાં, લાકડામાં નકશી કાેતરવામાં તથા સવ
કારની ઉ મ કારીગરીમાં તે કામ કરે. ૩૪ યહાેવાહે તેને તથા દાનના કુ ળના
અહીસામાખના દીકરા અાહાેલીઅાબને તેણે શીખવવાનું મન અા યું છે . ૩૫
તેણે તેઅાેને સવ કારનું કામ કરવાનું કાૈશ ય અા યું છે કે તેઅાે કાેતરણીનું,
સીવણનું, ભરતકામના કરમ
કરવાનું, ભૂરા,

રં ગના વ

ંબુ ડયા તથા કરમ

ના પડદાઅાેના ભરતકામ તૈયાર
ઊનના અને ઝીણા શણના ભરત

ભરનારની અને વણકરની સવ કારની કારીગરી અેટલે હરકાેઈ કારની
કારીગરી કરનારની તથા નપુણ કાયા યાેજનારાઅાેની કારીગરી કરે.

અને ઉરાવરણમાં જડવાના પાષાણાે. ૧૦ તમારામાંથી જેઅાે ખાસ કુ શળ

લ, અાહાેલીઅાબ તથા જે બુ માન માણસાેના દયમાં
૩૬ બસાલે
યહાેવાહે પ વ થાનની સેવાનું બધું કામ કરવાની બુ , અ લ

કારીગરાે છે તેઅાે અાવે અને યહાેવાહે જે બનાવવાની અા ા કરી છે તે

મૂકેલી છે , તેઅાે સવ યહાેવાહે અાપેલી સવ અા ા માણે કામ કરે.” ૨ પછી

બનાવે; ૧૧ પ વ મંડપનાે તંબુ, તેનું અા છાદન, તેની કડીઅાે, તેનાં પા ટયાં,

મૂસાઅે બસાલેલ, અાહાેલીઅાબ તથા જે કારીગરાેને યહાેવાહે કાૈશ ય અા યું

તેની ભૂંગળાે, તેના તંભાે તથા તેની કૂં ભીઅાે; ૧૨ કાેશ તથા તેના દાંડા,

હતું અને જેઅાે કામ કરવાને તૈયાર હતા તે સવને બાેલા યા અને કામ શ

તેલ માટે, સુંગધીદાર ધૂપ માટે સુગંધી

નગમન

યાે, ૯ ગાેમેદ પાષાણાે, અેફાેદમાં
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કરવા જણા યું. ૩ જે બધું અપણ ઇઝરાયલી લાેકાે પ વ

થાનની સેવાના

સા પાંચ, ૩૨ મંડપની બી

બાજુ નાં પા ટયાને સા પાંચ ભૂંગળાે અને

કામને માટે તેના સાધન તરીકે લા યા હતા તે મૂસાઅે તેમને વાધીન કયુ. હ

પ

પણ લાેકાે દર સવારે રા ખુશીથી અપણ લાવતા હતા. ૪ તેથી પ વ થાનનું

ભૂંગળને પા ટયાંને મ ય ભાગે અેક છે ડાથી તે બી

કામ કરનારા બધા જ કારીગરાે પાેતપાેતાનું કામ છાેડીને અા યા. ૫ તેઅાેઅે

ઊંચાઈને અેક છે ડાથી તે બી

મૂસાને ક ું, “યહાેવાહે જે કામ કરવાની અા ા કરી છે તે પૂ ં કરવા માટે

સાેનાથી મ

જ રી હાેય તેના કરતાં ઘ ં વધારે લાેકાે લા યા કરે છે .” ૬ તેથી મૂસાઅે

અને ભૂંગળાેને સાેનાથી મઢી. ૩૫ તેણે ભૂરા,

અાખી છાવણીમાં અેવી સૂચનાઅાે અાપી કે પ વ

તથા ઝીણા કાંતેલા શણનાે પડદાે બના યાે. નપુણ કારીગરે ક બાેવાળાે તે

થાનના અપણને માટે

કાેઈઅે હવે કં ઈ કાય ન કરવું. પછી લાેકાે ભેટાે લાવતા અટ
સુધીમાં જે કાંઈ અા યું હતું તે બધું કામ પૂ ં કરવા માટે
વધારે હતું. ૮ તેઅાેમાંના
ભૂરા,

ંબુડા, કરમ

ા. ૭ અ યાર
ેઈઅે તેના કરતાં

યેક બુ માન માણસ જે તે કામ કરતાે હતાે તેણે

રં ગના, ઝીણા કાંતેલા શણના તથા લાલ ઊનના દશ

મ તરફ મંડપની પછીના પા ટયાંને માટે પાંચ ભૂંગળાે. ૩૩ તેણે વચલી
છે ડા સુધીની અડધી

છે ડા સુધી ખાેસી. ૩૪ તેણે અા પા ટયાઅાે

ાં. તેણે ભૂંગળાેને રાખવાની જ યાને માટે સાેનાનાં કડાં બના યાં
ંબુડા અને કરમ

ઊનનાે

બના યાે. ૩૬ તેણે તેને સા બાવળના લાકડાના ચાર તંભ બના યાં અને
તેઅાેને સાેનાથી મ

ા. તેઅાેના અાંકડા સાેનાના હતા અને તેણે તેઅાેને સા

ચાંદીની ચાર કૂં ભીઅાે બનાવી. ૩૭ તેણે મંડપના વેશ ાર માટે ભૂરા,
તથા કરમ

ંબુડા

રં ગનાે ભરત ભરનારના હાથે બનેલા ઝીણા કાંતેલા શણનાે

પડદાઅાેનાે મંડપ બના યાે. અા કામ બસાલેલનું હતું, જે હાે શયાર કારીગર

પડદાે બના યાે. ૩૮ તેના પાંચ તંભ તેઅાેના અાંકડા સુ ાં અને તેણે તેઅાેના

હતાે. ૯

મથાળાં તથા ચીપાે સાેનાથી મ

યેક પડદાની લંબાઈ અ ાવીસ હાથ તથા

યેક પડદાની પહાેળાઈ

ા અને તેઅાેની પાંચ કૂં ભીઅાે પ ળની

ચાર હાથ હતી. સવ પડદા અેક જ માપના હતા. ૧૦ બસાલેલે પાંચ પડદા

હતી.

અેકબી ની સાથે

લે બાવળના લાકડામાંથી પ વ કાેશ બના યાે. જેની લંબાઈ
૩૭ બસાલે
અઢી હાથ, પહાેળાઈ દાેઢ હાથ તથા ઊંચાઈ દાેઢ હાથ હતી. તેણે

ે ા અને બી

પાંચ પડદા અેકબી ની સાથે

૧૧ તેણે દરેક માેટા પડદાની બહારની બાજુ અે ભૂરા વ

નાકાં બના યાં અને બી

ે ા.

ની પ ીથી પચાસ

સમૂહના છે લાં પડદાની કનારે પણ તેણે અે જ

માણે કયુ. ૧૨ અેક પડદામાં તેણે પચાસ નાકાં બના યાં અને બી

પડદામાં

કનારે તેણે પચાસ નાકાં બના યાં. અામ નાકાં અેકબી ની સામસામે હતા.
૧૩ અા નાકાંઅાેને

ેડવા માટે તેણે પચાસ સાેનાની કડીઅાે બનાવી અને

તેના વડે અા બે પડદાઅાેને

ેડી દીઘા અેટલે પ વ મંડપનાે અેક સળંગ

મંડપ બ યાે. ૧૪ અે પ વ મંડપ ઉપર તંબુ બનાવવા માટે બસાલેલે બકરાંના
વાળના વ

ના અ ગયાર પડદાઅાે બના યાં. ૧૫

યેક પડદાની લંબાઈ

ીસ હાથ અને પહાેળાઈ ચાર હાથ હતી. તે અ ગયાર પડદા અેક જ માપના
હતા. ૧૬ તેણે પાંચ પડદા અેકબી
અેકબી

સાથે

સાથે

ે

ા અને બી

છ પડદાને

ે ા. ૧૭ તેણે પહે લા માેટા પડદાના છે લાં પડદાની કનારે

પચાસ નાકાં બના યાં અને બી
બના યાં. ૧૮ તેમને

માેટા પડદાની બાજુ અે બી

પચાસ નાકાં

ેડીને અાખાે તંબુ બનાવવા માટે બસાલેલે પ ળના

પચાસ ચાપડા બના યાં. ૧૯ તેણે તંબુને માટે ઘેટાંના લાલ રં ગેલાં ચામડાંનું
અા છાદન બના યું અને તે પર ચામડાંનું અા છાદન બના યું. ૨૦ બસાલેલે
પ વ મંડપને માટે બાવળના લાકડાંનાં ઊભાં પા ટયાં બના યાં. ૨૧

યેક

પા ટયાની લંબાઈ દશ હાથ અને દરેક પા ટયાની પહાેળાઈ દાેઢ હાથ હતી. ૨૨
યેક પા ટયાને અેકબી

સાથે

ેડવા માટે દરેકને બે સાલ હતાં. મંડપના

સવ પા ટયાને તેણે અે જ માણે કયુ. ૨૩ તેણે મંડપને માટે પા ટયાં બના યાં.
તેણે દ ણ બાજુ ને માટે વીસ પા ટયાં બના યાં. ૨૪ બસાલેલે તે વીસ
પા ટયાંની નીચે ચાંદીની ચાળીસ કૂં ભીઅાે બનાવી. અેક પા ટયાં નીચે તેનાં બે
સાલને માટે બે કૂં ભીઅાે અને બી

પાટીયા નીચે તેનાં બે સાલને માટે બે

કૂં ભીઅાે પણ બનાવી. ૨૫ ઉ ર તરફ મંડપની બી

બાજુ ને માટે વીસ

પા ટયાં બના યાં. ૨૬ અને તે વીસ પા ટયાંની ચાંદીની ચાળીસ કૂં ભીઅાે
બનાવી. અેક પાટીયા નીચે બે કૂં ભીઅાે અને બી

પાટીયા નીચે બે કૂં ભીઅાે

બનાવી. ૨૭ મુલાકાતમંડપનાે પાછળનાે ભાગ પ

મ દશામાં હતાે અને તેની

પછી તેને માટે તેણે છે પા ટયાં બના યાં હતાં. ૨૮ તેની પછીના છે ડાઅાેને માટે
તેણે બે પા ટયાં બના યાં. ૨૯ તેઅાે નીચેથી

ેડેલાં હતાં અને અે જ માણે

સળંગ ટાેચ સુધી જઈને તેઅાે અેક કડામાં

ેડાયેલાં હતાં. તેણે બે ખૂણામાં

બ નેને તે જ માણે કયુ. ૩૦ અામ અાઠ પા ટયાં હતાં, તેઅાેની ચાંદીની
સાેળ કૂં ભીઅાે હતી. અેટલે દરેક પાટીયા નીચે બ બે કૂં ભીઅાે બનાવી. ૩૧
તેણે બાવળના લાકડાની ભૂંગળાે બનાવી. મંડપની અેક બાજુ નાં પા ટયાને

૨

તેને અંદર તથા બહારથી શુ સાેનાથી મઢીને તેની અાસપાસ સાેનાની કનારી
બનાવી. ૩ તેણે તેના ચાર પાયામાં સાેનાનાં ચાર કડાં
બાજુ અે બે કડાં અને તેની બી

ે ાં, અેટલે તેની અેક

બાજુ અે બે કડાં. ૪ તેણે બાવળના લાકડાના

દાંડા બના યાં અને તેને સાેનાથી મઢી લીધાં. ૫ તેણે કાેશને ઊંચકવા માટે
તેની બાજુ પરનાં કડાંમાં તે દાંડા પરાેવી દીઘા. ૬ તેણે શુ સાેનામાંથી અઢી
હાથ લાંબુ અને દાેઢ હાથ પહાેળું દયાસન બના યું. ૭ તેણે સાેનાના બે ક બાે
બના યાં. તેણે તેમને દયાસનને બ ને છે ડે ઘડતર કામના બના યાં. ૮ અેક છે ડે
અેક ક બ અને બીજે છે ડે અેક ક બ. તેના બે છે ડા પરના ક બાે તેણે
દયાસનની સાથે સળંગ બના યાં. ૯ ક બાેની પાંખાે ઊંચે ફે લાવીને પાેતાની
પાંખાે વડે દયાસન પર અા છાદન કયુ. તેઅાેના મુખ સામસામાં હતા અને
દયાસનની તરફ ક બાેનાં મુખ હતાં. ૧૦ બસાલેલે બાવળના લાકડામાંથી બે
હાથ લાંબી, અેક હાથ પહાેળી અને દાેઢ હાથ ઊંચી મેજ બનાવી. ૧૧ અાખી
મેજને શુ સાેનાથી મઢી લઈને મેજની ચારે તરફની ધાર પર સાેનાની કનારી
બનાવી. ૧૨ તેણે તેની ફરતે ચાર ઈંચની કનાર બનાવી અને તેની ફરતે
સાેનાની કાેર મૂકી. ૧૩ તેણે તેને ઊંચકવા માટે સાેનાનાં ચાર કડાં બના યાં અને
ચાર ખૂણે ચાર પાયામાં જડી દીધાં. ૧૪ મેજ ઊંચકવાની દાંડીની જ યાઅાે
અેટલે કડાં અે કનારીની ન ક હતા. ૧૫ તેણે મેજ ઊંચકવા માટે બાવળના
લાકડાની દાંડીઅાે બનાવી અને તેને સાેનાથી મઢી લીધી. ૧૬ તેણે મેજ માટેનાં
વાસણાે, અેટલે થાળીઅાે, ચમચીઅાે, વાટકા, બરણીઅાે અને પેયાપણ
માટેના યાલા શુ સાેનાનાં બના યાં. ૧૭ તેણે શુ સાેનાનું દીપવૃ બના યું.
ઘડતર કામનું દીપવૃ તેણે બના યું. અેટલે તેની બેઠક તથા તેનાે દાંડાે, તેનાં
ચાડાં, તેની કળીઅાે તથા તેનાં ફૂ લ તે તેની સાથે સળંગ

ેડેલાં હતાં. ૧૮

દીપવૃ ની બ ને બાજુ અે ણ ણ અેમ કુ લ છ શાખાઅાે હતી. ૧૯ અેક
શાખામાં બદામફૂ લના અાકારનાં બનાવેલાં ણ ચાડાં, અેક કળી તથા અેક
ફૂ લ અને બી

શાખામાં બદામફૂ લના અાકારનાં બનાવેલાં ણ ચાડાં, અેક

કળી તથા અેક ફૂ લ, અામ દીપવૃ માંથી નીકળતી કુ લ છ શાખાઅાે હતી. ૨૦
દીપવૃ માં બદામફૂ લના અાકારના બનાવેલા ચાર ચાડાં, તેઅાેની કળીઅાે
તથા તેઅાેના ફૂ લ હતાં. ૨૧ દીપવૃ નાં તંભ ઉપર બ બે શાખાઅાેની દરેક
ેડી નીચે અેક અેક ફૂ લ હતું. વળી ટાેચની શાખાની
પણ અેક ફૂ લ હતું અને નીચેની શાખાઅાેની

ેડીના ઉપરના ભાગમાં

ેડીના નીચેના ભાગમાં અેક ફૂ લ

હતું, અામ ચાર ફૂ લ હતાં. ૨૨ દીવીની થાંભલી સાથે શાખાઅાે અને કળીઅાે
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ેડી દેવામાં અા યા હતાં અને અે બધું શુ સાેનાનાં ઘડતર કામનું હતું.

પ ળની બનાવેલી હતી. ૨૧ મંડપનાે અેટલે કે સા યમંડપનાે સામાન કે

૨૩ બસાલેલે તેના સાત દીવા, દીવી માટે સાત કાે ડયાં બના યાં. દવેટની

જે સવની ગણતરી લેવીઅાેની સેવાને માટે મૂસાના હુ કમ માણે હા ન

વાટ સમારવાની કાતર અને રાખદાનીઅાે શુ સાેનામાંથી બના યાં. ૨૪

યાજકના દીકરા ઇથામારની હ તક કરવામાં અાવી, તેની કુ લ સં યા અે

તેણે દીપવૃ

અને તેનાે સાજ બનાવવામાં અેક તાલંત શુ સાેનું વાપયુ

માણે છે . ૨૨ જે વષે યહાેવાહે મૂસાને અા ા અાપી હતી તે સવ યહૂ દાના

હતું. ૨૫ બસાલેલે ધૂપ માટેની વેદી બાવળના લાકડામાંથી બનાવી. તેની

કુ ળના હૂ રના દીકરા ઉરીના દીકરા બસાલેલે બના યું. ૨૩ તેને મદદ કરનાર

લંબાઈ અેક હાથ, પહાેળાઈ અેક હાથ તથા ઊંચાઈ બે હાથ અને સમચાેરસ

દાનના કુ ળના અહીસામાખનાે દીકરાે અાહાેલીઅાબ કાેતરકામ કરનાર, નકશી

હતી. તેના શગ તેની સાથે સળંગ

કાેતરનાર તથા બાહાેશ કારીગર અને ભૂરા,

ેડેલાં હતાં. ૨૬ અાખી વેદીને તેણે શુ

ંબુડા, કરમ

ઊન તેમ જ

સાેનાથી મઢી હતી, અેટલે તેની ચારે તરફની બાજુ અાે તથા તેના શગ અને

ઝીણા કાંતેલા શણનું ભરત ભરનાર હતાે. ૨૪ જે સાેનું પ વ

થાનના સવ

તેની અાસપાસ તેણે સાેનાની કનારી બનાવી. ૨૭ તેણે તેને માટે બે સાેનાનાં

કામને માટે વાપરવામાં અા યું, અેટલે અપણનું સાેનું, તે સઘળું અાેગણ ીસ

કડાં બનાવીને બ ને બાજુ અે કનારીની નીચે જડી દીધાં. જેથી તેને ઊંચકતી

તાલંત તથા પ વ

વખતે દાંડા પરાેવી શકાય. ૨૮ તેણે બાવળનાં લાકડાના દાંડા બનાવીને

વ તીગણતરીની નાધણી વખતે લાેકાે પાસેથી મળેલ ચાંદીનું વજન અેકસાે

સાેનાથી મ

તાલંત તથા પ વ

ા. ૨૯ તેણે અ ભષેક માટેનું પ વ તેલ તથા શુ ખુશબુદાર

સુગંધીઅાેનાે ધૂપ બના યાં.
લાકડામાંથી ય વેદી બનાવી. તેની લંબાઈ પાંચ હાથ,
૩૮ તેતેણનીે બાવળના
પહાેળાઈ પાંચ હાથ તથા તેની ઊંચાઈ ણ હાથ હતી અને તે
ચાેરસ હતી. ૨ તેના ચાર ખૂણા પર ચાર શગ હતાં, તે વેદીના લાકડામાંથી
જ બનાવેલાં હતાં. અા વેદી ઉપર પ ળનું અાવરણ ચઢાવવામાં અા યું
હતું. ૩ તેણે વેદીનાં બધાં જ પા ાે અેટલે ભ મપા ાે, તાવડીઅાે, તપેલાં,
પાં ખયાં અને સગડીઅાેને પ ળનાં બના યાં. ૪ તેણે વેદીની માટે તેની
ધારની નીચે અાસપાસ પ ળની ગૂંથેલી
તેવી બનાવી. ૫ તેણે પ ળની

ળી તેની અડધી ઊંચાઈઅે પહાચે

ળીના ચાર છે ડાને સા દાંડા રાખવાને

માટે ચાર કડાં બના યાં. ૬ બસાલેલે બાવળના લાકડાના દાંડા બનાવીને
તેને પ ળથી મઢી લીધા. ૭ વેદી ઊંચકવા માટે તેણે તેની બાજુ પરનાં
કડાંઅાેમાં પરાેવી દીધા. તેણે તે વેદી ખાેખા જેવી પાેલી રાખી હતી. ૮ તેણે
મુલાકાતમંડપના વેશ ાર પાસે સેવા કરનારી

ીઅાેની અારસીઅાેનાે

પ ળનાે હાેજ તથા તેનું પ ળનું ત ળયું બના યાં. ૯ તેણે અાંગ ં બના યું.
તેની દ ણ બાજુ ના પડદાની ભ ત સાે હાથ લાંબી હતી અને તે ઝીણા
કાંતેલા શણના પડદાઅાેની બનાવેલી હતી. ૧૦ અા પડદાને પકડી રાખવા
માટે વીસ તંભાે અને વીસ કૂં ભીઅાે પ ળની હતી. તંભાેના અાંકડા તથા
તેમના સ ળયા ચાંદીના બનાવેલા હતા. ૧૧ ઉ રની બાજુ અે સાે હાથ લાંબા
પડદા હતા અને તેને માટે પ ળના વીસ તંભાે અને વીસ કૂં ભીઅાે હતી તથા
અાંકડા અને સ ળયા ચાંદીના હતા. ૧૨ અાંગણાની પ

મ બાજુ અે પચાસ

હાથ લાંબા પડદા, દસ તંભાે તથા દસ કૂં ભીઅાે હતી અને અાંકડા અને
સ ળયા ચાંદીના હતા. ૧૩ અાંગણાની પૂવ તરફ પચાસ હાથ લાંબા પડદા
હતા. ૧૪ વેશ ારની અેક બાજુ ને માટે પડદા પંદર હાથનાં હતા. તેમના
તંભાે ણ તથા તેઅાેની કૂં ભીઅાે ણ હતી. ૧૫ બી
તેમ જ હતું. અાંગણાના વેશ ારની બી

બાજુ ને માટે પણ

બાજુ અે તથા પેલી બાજુ અે પંદર

હાથનાં પડદા હતા. તેમના તંભાે ણ તથા તેમની કૂં ભીઅાે ણ હતી. ૧૬
અાગણાંની અાસપાસના સવ પડદા ઝીણા કાંતેલા શણના હતા. ૧૭ તંભાેને
માટે કૂં ભીઅાે પ ળની હતી. તંભના અાંકડા તથા દાંડીઅાે ચાંદીના હતાં
અને તેઅાેના મથાળાં ચાંદીથી મઢેલાં હતા. અાંગણાના સવ તંભ ચાંદીથી
મઢેલા હતા. ૧૮ અાંગણાના વેશ ારનાે પડદાે ભરત ભરનારે બનાવેલાે,
ભૂરા,

ંબુડા, કરમ

રં ગનાે તથા ઝીણા કાંતેલા શણનાે હતાે. તેની લંબાઈ

વીસ હાથ, પહાેળાઈ પાંચ હાથ, અેટલે અાંગણાના પડદાઅાેના માપનાે હતાે.
૧૯ તેઅાેના ચાર તંભ તથા તેઅાેની પ ળની ચાર કૂં ભીઅાે હતાં. તેઅાેના

અાંકડા ચાંદીના તથા તેઅાેના મથાળાં તથા સ ળયા ચાંદીથી મઢેલાં હતાં.
૨૦ પ વ મંડપ તથા અાંગણાના બાંધકામમાં વપરાયેલી બધી ખીલીઅાે

નગમન

થાનના શેકેલ માણે સાતસાે ીસ શેકેલ હતું. ૨૫

થાનના શેકેલ માણે અેક હ ર સાતસાે પંચાેતેર હતું.
૨૬ વ તીગણતરીમાં વીસ વષની અને તેની ઉપરની ઉંમરના જેટલા પુ ષાે
હતા તેઅાેની સં યા છે લાખ ણ હ ર પાંચસાે પચાસ હતી, તેઅાેમાંથી
યેક પુ ષ અેક બેકા ચાંદી અેટલે પ વ થાનના શેકેલ માણે અધા શેકેલ
ચાંદી અાપી. ૨૭ પ વ થાન માટેની અને પડદા માટેની કૂં ભીઅાે બનાવવામાં
સાે તાલંત ચાંદી વપરાઈ હતી: તેમાંથી સાે કૂં ભીઅાે સાે તાલંતની, અેટલે
દરેક કૂં ભી અેક તાલંતની હતી. ૨૮ બાકીની અેક હ ર સાતસાે પંચાેતેર
શેકેલ ચાંદીમાંથી તેણે તંભાેના અાંકડા બના યાં તથા તેમનાં મથાળાં મ

ાં

તથા તેઅાેને સા સ ળયા બના યાં. ૨૯ અપલું પ ળ સ ેર તાલંત તથા
બે હ ર ચારસાે શેકેલ હતું. ૩૦ અા પ ળનાે ઉપયાેગ મુલાકાતમંડપના
વેશ ારની કૂં ભીઅાે, પ ળની વેદી, તેની પ ળની

ળી, વેદીના સવ

સાધનાે, ૩૧ અાસપાસના અાંગણાની કૂં ભીઅાે, મંડપની સવ મેખાે તથા
અાસપાસના અાંગણાની સવ મેખાે બના યાં.
થાનમાં સેવા કરતી વખતે લાેકાેઅે ભૂરા, ંબુડા અને કરમ
૩૯ પરંગવના ઝીણાં
વ ાે બના યાં. યહાેવાહે મૂસાને અા ા કરી હતી
તે મુજબ તેમણે હા નને માટે પ વ વ
ભૂરા,

ંબુડા, કરમ

ાે બના યાં. ૨ તેણે સાેનાનાે,

અને લાલ ઊન તથા ઝીણા કાંતેલા શણનાે અેફાેદ

બના યાે. ૩ સાેનાને ટીપીને બસાલેલે સાેનાના પાતળાં પતરાં બના યાં અને
તેને કાપીને તેના તાર બના યાં. અા તાર ભૂરા,

ંબુડા, કરમ

રં ગના

કાપડમાં વણી લેવામાં અા યા. અા કાય અેક બહુ જ કુ શળ કારીગરનું હતું.
૪ તેઅાેઅે અેફાેદને ખભે બાંધવાના પટા બનાવીને તેની બે બાજુ અે

ેડી

દીધા, જેથી તે બાંધી શકાય. ૫ અેફાેદનાે ચતુરાઈથી વણેલાે જે પટકાે તેને
બાંધવા સા તેના પર હતાે, તે તેની સાથે સળંગ હતાે તથા તેવી જ બનાવટનાે
હતાે; અેટલે સાેનાનાે ભૂરા,

ંબુડા, કરમ

રં ગનું ઊન તથા ઝીણા કાંતેલા

શણ સાથે ગૂંથીને બનાવેલાે હતાે અને તેની સાથે

ેડી દીધેલાે હતાે; જેમ

યહાેવાહે મૂસાને અા ા અાપી હતી તેમ. ૬ તેઅાેઅે ગાેમેદ પાષાણાે તૈયાર
કરીને તેમના પર ઇઝરાયલના બાર પુ ાેનાં નામ મુ ાની કાેતરણીથી કાેતરીને,
તેમને સાેનાના ચાેકઠામાં બેસા ા. ૭ યહાેવાહે મૂસાને અા ા અાપી હતી તે
માણે તેણે તેઅાેને ઇઝરાયલના બાર પુ ાેને સા
અેફાેદના ખભાના પ ા પર લગા

મરણ પાષાણાે થવા માટે

ા. ૮ તેણે યાયકરણ ઉરપ ક અેફાેદની

જેમ સુંદર કારીગરીથી બના યું હતું. તેને બનાવવા માટે તેણે સાેનાનું, ભૂરા,
ંબુડા, કરમ નું ઉન તથા ઝીણા કાંતેલા શણનું બના યું. ૯ તે ચાેરસ હતું.
તેણે ઉરપ ને બેવડું બના યું. બેવડાની લંબાઈ અેક વત અને પહાેળાઈ અેક
વત હતી. ૧૦ તેઅાેઅે તેમાં પાષાણની ચાર હારાે બેસાડેલી હતી. થમ
હારમાં માણેક, પાેખરાજ તથા લાલ ર ન હતા. ૧૧ બી
અને હીરાની હતી. ૧૨ ી
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હાર લીલમ, નીલમ

હાર શ ન, અકીક તથા યાકૂ તની હતી. ૧૩ ચાેથી

હાર ગાેમેદ, પરાેજ તથા યાસ પસની હતી. અે બધાં સાેનાનાં નકશીકામવાળા

બધાં સાધનાે લા યાં. ૪૧ પ વ થાનમાં સેવા કરવાના સમયે પહે રવાનાં સુંદર

ચાેકઠામાં જડેલા હતા. ૧૪ અા રીતે પાષાણાે તેઅાેના નામ માણે અેટલે

વ

ઇઝરાયલનાપુ ાેના નામ માણે બાર નંગાે હતા. તેના પર ઇઝરાયલના

પહે રવાનાં પ વ વ

પુ ાેનાં નામ કાેતરેલાં હતાં. બારે કુ ળાેમાંના દરેકનું નામ અેકેક પાષાણ પર

મુજબ બધું જ કામ ઇઝરાયલીઅાેઅે પૂણ કયુ હતું. ૪૩ મૂસાઅે બધું જ

મુ ાના જેવી કાેતરણીથી કાેતરેલું હતું. ૧૫ તેણે યાયકરણ ઉરપ ક માટે શુ

તપાસી લીધું અને યહાેવાહના જણા યા મુજબ બના યું છે અેની ખાતરી કરી

સાેનાની ગૂંથેલી દાેરી જેવી સાંકળીઅાે બનાવી. ૧૬ તેણે સાેનાની બે કળીઅાે

લીધી અને પછી મૂસાઅે તેઅાેને અાશીવાદ અા યાે.

બનાવી અને યાયકરણ ઉરપ ના બે ખૂણાઅાેમાં બેસાડી દીધી. તેઅાેઅે

યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “ થમ માસના થમ દવસે તું
૪૦ પછી
મુલાકાતમંડપ ઊભાે કરજે. તેની અંદર દશ અા ાઅાે મૂકેલી છે , તે

ખભાના ટુ કડાઅાે માટે બે સાેનાની નકશી બનાવી. ૧૭ તેઅાેઅે ઉરપ ના
છે ડા પર મૂકેલી કડીઅાેમાં સાેનાની સાંકળીઅાે
બી

બે છે ડા બે ચાેકઠાં સાથે

ેડી દીધી. ૧૮ અે સાંકળીના

ેડી દીધાં અને તેઅાેઅે તેમને અેફાેદના

અાગલા ભાગમાં તેની કં ધપટીઅાે પર લગા ા. ૧૯ તેઅાેઅે સાેનાની બી
બે કડીઅાે બનાવી અને તેઅાેને અેફાેદની ન કના ઉરપ ની અંદરની બાજુ ના
નીચલા ખૂણાઅે મૂકી. ૨૦ તેઅાેઅે બી

બે સાેનાની કડીઅાે બનાવીને

અેફાેદના ખભાના બે પટાના સામેના નીચેના છે ડે સાંધા ન ક અને સુંદર
ગૂંથેલા કમરપટાની ઉપરના ભાગમાં લગાવી દીધી. ૨૧ ઉરપ ના નીચલા
છે ડાને ભૂરી દાેરી વડે અેફાેદની કડીઅાે સાથે બાંધી દીધાે, જેથી યહાેવાહે
મૂસાને અા ા કરી હતી તે મુજબ યાયકરણ ઉરપ ક કરમપટા ઉપર રહે
અને છુ ું ન પડી ય. ૨૨ બસાલેલે અેફાેદ પરનાે માે અાખાે ભૂરા રં ગના
કાપડનાે બના યાે હતાે. ૨૩ તેણે માની વ ચે અેક કા ં પા ું અને તેની
કનાર સીવી લીધી. કનાર ફાટી ન

ય તે માટે સીવવામાં અાવી હતી. ૨૪

માની નીચેની બાજુ અે દાડમ ભરેલાં હતાં. તે કાંતેલા શણના, ભૂરા,
તથા કરમ

ંબુડા

રં ગના ભરતકામથી બનાવેલાં હતાં. ૨૫ તેમ જ તેઅાેઅે શુ

સાેનાની ઘૂઘરીઅાે બનાવીને તેને દાડમાે વ ચે નીચલી બાજુ અે મૂકી હતી. ૨૬
અે જ રીતે ઝ ભાની નીચેની બાજુ અે વારાફરતી દાડમ અને ઘૂઘરી અાવતાં
હતાં. યહાેવાહે મૂસાને અા ા કરી હતી તે માણે હા ન યહાેવાહની સેવા
કરતી વખતે અા ઝ ભાે પહે રતાે હતાે. ૨૭ તેઅાેઅે હા ન અને તેના પુ ાે માટે
ઝીણા કાંતેલા શણના અંગરખાં બના યાં. ૨૮ વળી તેઅાેઅે ઝીણા કાંતેલા
શણમાંથી પાઘડીઅાે, ફા ળયાં તથા ઝીણા કાંતેલા શણની ઈ રાે બના યાં.
૨૯ યહાેવાહની અા ા મુજબ ભૂરા, કરમ

, લાલ ઊનનાે ભરત ભરેલાે

તથા ઝીણા કાંતેલા શણનાે કમરપટાે બના યાે. ૩૦ તેઅાેઅે શુ સાેનાનું
પ વ મુગટનું પત ં બના યું; તેઅાેઅે તેના પર પ વ શ દાે કાેતરેલા હતા,
યહાેવાહને સા પ વ . ૩૧ તેને પાઘડીની ટાેચે બાંધવા સા તેઅાેઅે તેને
ભૂરા રં ગની પ ી સાથે બાંધેલી હતી. જેમ યહાેવાહે મૂસાને અા ા અાપી હતી
તેમ. ૩૨ અા રીતે યહાેવાહે મૂસાને અાપેલી અા ા અનુસાર મુલાકાતમંડપનું
કામ પૂણ થયું. અા બધું જ ઇઝરાયલીઅાેઅે અા ા મુજબ કયુ. ૩૩ તેઅાેઅે
પ વ મંડપ, તેનાે તંબુ અને તેનું બધું રાચરચીલું, તેની કડીઅાે, પા ટયાં,
વળીઅાે, તંભાે અને કૂં ભીઅાે; ૩૪ તેઅાેઅે તેને ઘેટાંના સૂકવેલા રાતા રં ગેલા
ચામડાંમાંથી બનાવેલા મંડપના અા છાદન અને ઝીણા ચામડામાંથી બનાવેલા
અા છાદન તથા અંતરપટ, ૩૫ કરારકાેશ, તેના દાંડા તથા તેનું અા છાદન
બના યાં. ૩૬ તેઅાે મેજ અને તેનાં બધાં સાધનાે તથા સમ તાની રાેટલી; ૩૭
શુ સાેનાનું દીપવૃ તથા તેનાં કાે ડયા, જે હારબંધ ગાેઠવવાનાં હતાં, તેનાં
બધાં સાધનાે અને પૂરવાનું તેલ; ૩૮ સાેનાની વેદી, અ ભષેક માટેનું તેલ,
સુગંધીદાર ધૂપ, મુલાકાતમંડપના વેશ ારનાે પડદાે; ૩૯ પ ળની વેદી, તેની
પ ળની બનાવેલી

ળી, તેના દાંડા અને તેનાં બધાં સાધનાે, હાેજ તથા તેનું

ત ળયું બના યાં. ૪૦ અાંગણાની ભ તાે માટેના પડદાઅાે અને તેને લટકાવવા
માટેનાં તંભાે તથા કૂં ભીઅાે, તેમ જ અાંગણાના વેશ ાર માટેના પડદાઅાે
અને તેના તંભાે, દાેરી અને ખીલાઅાે, મુલાકાતમંડપમાં સેવા માટે વાપરવાનાં

ાે તથા યાજક તરીકે ફરજ બ વતી વખતે હા ન અને તેના પુ ાેઅે
ાે મૂસાને બતા યાં. ૪૨ યહાેવાહે મૂસાને જણા યા

૨

૩

સા યકાેશ મંડપમાં મૂકજે; અને સા યકાેશને પડદાથી ઢાંકી દેજ.ે ૪ મેજને
અંદર લાવીને તેના પર પા ાે ગાેઠવજે અને દીવી લાવીને તેના પર દીવાઅાે
સળગાવજે. ૫ તું સાેનાની ધૂપવેદી સા યકાેશની સામે મૂકજે અને મંડપના
ારને પડદાે લગાડજે. ૬ તું ય વેદીને મુલાકાતમંડપના માંડવાના દરવા ની
સામે મૂક. ૭ તું હાેજને મુલાકાતમંડપની તથા વેદીની વ ચે મૂકજે અને તેમાં
પાણી ભરજે. ૮ તું મુલાકાતમંડપના બહારના ભાગમાં ચારે બાજુ અાંગ ં
તૈયાર કરીને અાંગણાના વેશ ારે પડદાે લટકાવજે. ૯ તું અ ભષેકનું તેલ
લઈ પ વ મંડપનાે તથા તેમાંની સવ વ તુઅાેનાે અ ભષેક કરીને તેની તથા
તેમાંના બધાં સાધનાેની શુ

કરજે તેથી અે પ વ થઈ જશે. ૧૦ તું વેદીનાે

અને તેનાં સવ સાધનાેનાે પણ અ ભષેક કરીને તેમને શુ કરજે તેથી તે પણ
અ યંત પ વ થઈ જશે. ૧૧ તું હાેજનાે અને તેના ત ળયાંનાે અ ભષેક કરીને
તેને પ વ કરજે. ૧૨ તું હા નને તથા તેના પુ ાેને મુલાકાતમંડપના વેશ ાર
અાગળ લાવજે અને તેઅાેને પાણીથી નાન કરાવજે. ૧૩ તું હા નને પ વ
વ

ાે પહે રાવીને તેનાે અ ભષેક કરજે અને યાજક તરીકે મારી સેવા કરવા

માટે તેને પ વ કરજે. ૧૪ તું તેના પુ ાેને લાવીને અંગરખાં પહે રાવજે. ૧૫
જેમ ત તેઅાેના પતાનાે અ ભષેક કયા હતાે તેમ તેઅાેનાે અ ભષેક કર.
તેઅાેનાે અ ભષેક કરવાથી તેઅાે અને તેમના વંશ ે કાયમ માટે યાજકાે
બનશે.” ૧૬ યહાેવાહે મૂસાને જે અા ા અાપી હતી તે માણે મૂસાઅે કયુ.
૧૭ બી

વષના થમ માસના થમ દવસે પ વ મંડપ ઊભાે કરવામાં

અા યાે. ૧૮ મૂસાઅે કૂં ભીઅાે ગાેઠવી, પા ટયાં બેસા ાં, વળીઅાે જડી દીધી,
ભૂંગળાે નાખી તથા તેના તંભાે રાે યા. ૧૯ યહાેવાહે તેને અા ા કરી હતી
તે માણે પ વ મંડપ ઉપર અાવરણ પાથરી દીધું અને તેની ઉપર તંબુનું
અા છાદન કયુ. ૨૦ તેણે સા યલેખ લઈને કાેશમાં મૂ ાે અને કાેશ પર દાંડા
ગાેઠ યા અને કાેશ પર દયાસન મૂ

ું. ૨૧ પ વ કાેશને તે પ વ મંડપમાં

લા યાે અને યહાેવાહની અા ા અનુસાર તેને ઢાંકવા પડદાે લટકા યાે. ૨૨
મુલાકાતમંડપમાં ઉ ર બાજુ અે તેણે પડદાની બહાર મેજ મૂ

ું. ૨૩ તેના

ઉપર યહાેવાહની અા ા અનુસાર યહાેવાહને અપલી રાેટલી મૂકી. ૨૪
મુલાકાતમંડપની અંદર મેજની સામે દ ણ બાજુ અે તેણે દીવી મૂકી. ૨૫
યહાેવાહની અા ા મુજબ તેના ઉપર યહાેવા સમ દીવા સળગા યાં. ૨૬
મુલાકાતમંડપમાં પડદાની અાગળ તેણે સાેનાની વેદી મૂકી. ૨૭ યહાેવાહની
અા ા અનુસાર તેમાં સુંગધી ધૂપ કયા. ૨૮ પ વ મંડપના વેશ ારે તેણે
પડદાે લટકા યાે. ૨૯ તેણે મુલાકાતમંડપના વેશ ાર પર અપણાેને બાળવા
માટે વેદી ગાેઠવી અને તેના ઉપર બળેલાં દહનીયાપણ અને ખા ાપણ અપણ
કરવા અા બધું તેણે યહાેવાહની અા ા મુજબ કયુ. ૩૦ તેણે મુલાકાતમંડપ
અને વેદીની વ ચે હાેજ ગાેઠવી અને તેમાં હાથપગ ધાેવા માટે પાણી રે ું. ૩૧
મૂસા, હા ન અને તેના પુ ાે મુલાકાતમંડપમાં વેશ કરવા માટે યાં હાથ પગ
ધાેતા. ૩૨ જયારે તેઅાે મુલાકાતમંડપમાં જતા અને યારે તેઅાે વેદીની પાસે
અાવતા, યારે તેઅાે નાન કરતા, જેમ યહાેવાહે મૂસાને અા ા અાપી હતી
તેમ. ૩૩ મૂસાઅે પ વ મંડપ અને વેદીની ચારેબાજુ અાંગ ં ઊભુ કયુ. તેણે

65

નગમન

અાંગણાના વેશ ારે પડદા વડે દરવા ે બના યાે. અા માણે મૂસાઅે કાય
પ રપૂણ કયુ. ૩૪ પછી મુલાકાતમંડપને વાદળે ઘેરી લીધાે. અને યહાેવાહનું
ગાૈરવ મંડપમાં યાપી ગયું. ૩૫ મૂસા મુલાકાતમંડપમાં વેશી શકયાે ન હ,
કે મ કે વાદળ તેના પર થર થયું હતું અને યહાેવાહનું ગાૈરવ મંડપમાં સરી
ગયું હતું. ૩૬ જયારે મેઘને મંડપ ઉપરથી ઊઠાવી લેવામાં અાવતાે, યારે
ઇઝરાયલીઅાે પાેતાની મુસાફરીમાં અાગળ અાવતા. ૩૭ પણ

ે વાદળ

પ વ મંડપ ઉપર થર થતું તાે વાદળ હઠે ન હ યાં સુધી તેઅાે મુકામ પામતા
ન હ. ૩૮ દવસ દર મયાન મુલાકાતમંડપ પર વાદળ અા છાદન કરે અને રાતે
વાદળ અ નમય બની
યેક મુકામને

નગમન

ય, અેટલે ઇઝરાયલી લાેકાે સમ

વાસ દર મયાન

ેઈ શકતા.
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તળેલું ખા ાપણ તારે યહાેવાહની અાગળ લાવવું અને તે યાજક અાગળ રજૂ

વાહે મૂસાને બાેલાવીને મુલાકાતમંડપમાંથી તેની સાથે વાત કરી
૧ યહાે
કે , “તું ઇઝરાયલી લાેકાેને અેમ કહે કે , ' યારે તમારામાંનાે કાેઈ
૨

માણસ યહાેવાહને અપણ ચઢાવે યારે તે અપણ તમારે પશુમાંનું, અેટલે
નવરમાંનું ખાસ કરીને ઘેટાંબકરાંમાંનું ચઢાવવું. ૩
નવરના દહનીયાપણનું હાેય, તાે તે બળદ હાેવું
વગરનું હાેવું

ેઈઅે. તેણે

ે કાેઈનું અપણ

ેઈઅે અને તે ખામી

નવરને મુલાકાતમંડપના વેશ ાર અાગળ

ચઢાવવું, જેથી તે પાેતે યહાેવાહની અાગળ મા ય થાય. ૪ જે ય ત તે
નવરને લઈને અાવે તેણે પાેતાનાે હાથ તે દહનીયાપણના માથા પર મૂકવાે
અેટલે ાય

કરવા તેનાે વીકાર કરવામાં અાવશે. ૫ પછી તે બળદને

યહાેવાહની સમ કાપે. યાજકાે, અેટલે હા નના પુ ાે, તેના ર તને લાવીને
મુલાકાતમંડપના વેશ ાર અાગળ અાવેલી વેદીની ચારે બાજુ અે છાંટે. ૬
પછી દહનીયાપણનું ચામડું તે ઉતારે અને કાપીને તેના ટુ કડા કરે. ૭ હા ન
યાજકના પુ ાે વેદી પર અ ન મૂકીને અ ન પર લાકડાં ગાેઠવે. ૮ યાજકાે,
અેટલે હા નના પુ ાે, તે ટુ કડા, માથું તથા ચરબી વેદી પરના બળતા લાકડાંનાં
અ ન પર ગાેઠવે. ૯ પણ

નવરના અાંત રક ભાગાે તથા પગ પાણીથી ધાેઈ

કરવું અને તે તેને વેદી પાસે લાવે. ૯ પછી યાજક તે ખા ાપણમાંથી કે ટલુંક
યાદગીરી માટે કાઢીને વેદી પર તેનું દહન કરે. તે યહાેવાહને માટે સુવા સત
હાેમય છે . ૧૦ ખા ાપણમાંથી જે બાકી રહે તે હા નનું તથા તેના પુ ાેનું
થાય. તે યહાેવાહને અ પત કરેલું યહાેવાહના હાેમય માં પરમપ વ વ તુ છે .
૧૧ જે ખા ાપણ તમે યહાેવાહ

યે ચઢાવાે તેઅાેમાંનું કાેઈ પણ ખમીરવાળું

બનાવેલું ન હાેય, કે મ કે તમારે યહાેવાહના હાેમય તરીકે કં ઈ પણ ખમીરનું
અથવા કં ઈ પણ મધનું દહન કરવું ન હ. ૧૨ થમ ફળના અપણ તરીકે
તેઅાેને તમારે યહાેવાહ

યે ચઢાવવા, પણ સુવાસને માટે વેદી પર તેઅાે ચઢે

ન હ. ૧૩ તમારે તમારાં ખા ાપણના

યેક અપણમાં મીઠું નાખવું. તમારા

ખા ાપણમાં ઈ વરના કરારના મીઠાની ખામી રહે વા ન દાે. તમારા
અપણ સાથે તમે તમારે મીઠું ચઢાવવું. ૧૪

ે તમે યહાેવાહ

યેક

યે થમ ફળનું

ખા ાપણ ચઢાવાે, તાે તમારા થમ ફળના ખા ાપણને માટે ભરેલાં કણસલાં
અંગારા પર શેકીને તા ં કણસલાંનાે પાક પાડીને તમારે ચઢાવવાે. ૧૫ તે પર
તમારે તેલ રેડવું અને તે પર લાેબાન મૂકવાે. અે ખા ાપણ છે . ૧૬ પછી યાજક
તીક પે તે પાકમાંથી થાેડાે પાક, તેલમાંથી થાેડું તેલ તથા તે પરનાે બધાે
લાેબાન લઈને યહાેવાહને ખા ાપણ તરીકે વેદીની અ નમાં દહન કરે. તે

નાખે. પછી યાજક વેદી પર તે બધાનું અપણ કરે. તે યહાેવાહને માટે સુવા સત

યહાેવાહને માટે હાેમય છે .

દહનીયાપણ અેટલે હાેમય

શાં યપણનાે ય હાેય અને ે તે નવર ચઢાવે, પછી
૩ તે નરે કાેઈહાેનુયં અપણ
કે નારી હાેય, તાે યહાેવાહ યે તે ખામી વગરનું ચઢાવે. તે

છે . ૧૦

ે દહનીયાપણને માટે તેનું અપણ

ટાેળામાંથી અેટલે કે ઘેટાંબકરાંમાંથી હાેય, તાે તે ખામી વગરનાે નર પશુ જ
હાેવાે

ેઈઅે. ૧૧ તે તેને વેદીની ઉ ર બાજુ અે યહાેવાહની સમ

કાપે.

યાજકાે, અેટલે હા નના પુ ાે, તેનું ર ત વેદીની અાગળ પાછળ અને ચારે
બાજુ અે છાંટે. ૧૨ તે તેને માથું તથા ચરબી સ હત કાપીને તેના ટુ કડા કરે અને
યાજક તેઅાેને વેદી પરના અ ન પરનાં લાકડાં પર ગાેઠવે. ૧૩ પણ અાંત રક
ભાગાે તથા પગને તે પાણીથી ધાેઈ નાખે. પછી યાજક તે બધું અપ ને વેદી પર
તેનું અપણ કરે. તે યહાેવાહને માટે સુવા સત દહનીયાપણ અેટલે હાેમય છે .
૧૪

ે યહાેવાહને માટે તેનું અપણ દહનીયાપણને માટે પ ીઅાેનું હાેય, તાે તે

હાેલાનું કે કબૂતરનાં બ ચાંનું અપણ ચઢાવે. ૧૫ યાજક તેને વેદી અાગળ
લાવીને તેનું માથું મરડી નાખે અને વેદી પર તેનું દહન કરે. પછી તેનું ર ત
વેદીની અેક બાજુ અે રેડી દે. ૧૬ તે તેની અ નની કાેથળી તેના મેલ સ હત કાઢી
લઈને વેદીની પૂવ બાજુ અે રાખ નાખવાની જ યાઅે ફકી દે. ૧૭ યાજક તે
પ ીને બે પાંખાે વ ચેથી ચીરે, પરં તુ તેના બે ભાગ જુ દા થવા ન દે. પછી
યાજક વેદી પરના અ ન પરનાં લાકડાં પર તેનું દહન કરે. તે યહાેવાહને માટે
સુવા સત દહનીયાપણ અેટલે હાેમય છે .

પાસે તેને કાપે. પછી યાજકાે, અેટલે હા નના પુ ાે તેનું ર ત વેદીની ચારે
બાજુ અે છાંટે. ૩ તે શાં યપણના ય માંથી યહાેવાહ

યે હાેમય ચઢાવે.

અાંતરડાની અાસપાસની ચરબી તથા અાંતરડાં પરની બધી ચરબી, ૪ બ ને
મૂ પડ તથા તે પરની ચરબી

ંઘાે પાસે હાેય છે તે તથા મૂ પડ સાથે કલે

પરનું ચરબીનું પડ તે કાઢી લે. ૫ હા નના પુ ાે વેદી પરના અ ન પર લાકડા
ઉપરના દહનીયાપણ પર તેનું દહન કરે. તે યહાેવાહને માટે સુવા સત હાેમય
છે . ૬

ે કાેઈ માણસ શાં યપણ તરીકે ઘેટાબકરાને યહાેવાહ સમ લાવે,

પછી તે નર હાેય કે નારી હાેય, તાે તે શાં યપણ ખામી વગરનું ચઢાવે. ૭

ે

તે હલવાનનું અપણ ચઢાવે, તાે તે તેને યહાેવાહની અાગળ ચઢાવે. ૮ તે
પાેતાના અપણના માથા પર પાેતાનાે હાથ મૂકે અને મુલાકાતમંડપની અાગળ
તેને કાપે. પછી હા નના પુ ાેઅે તેનું ર ત વેદીની ચારે બાજુ અે છાંટવું. ૯
શાં યપણના ય માંથી તે યહાેવાહને સા હાેમય ચઢાવે. તેની ચરબી, તેની
પુ પૂછડી અાખી અને અાખી કરાેડના હાડકાની લગાેલગથી તે કાપી લે

યારે કાેઈ ય ત યહાેવાહને ખા ાપણ ચઢાવે યારે તેનું અપણ
૨ મદાનુ
ં હાેય અને તે તેના પર તેલ રેડે અને તેના પર લાેબાન મૂકે. તે
૨

હા નના પુ ાેની પાસે અેટલે યાજકાેની પાસે તે લાવે અને તે તેમાંથી અેક
મુ ીભર મદાનાે લાેટ, તેલ અને બધું લાેબાન લે. પછી યાજક યાદગીરીને
માટે યહાેવાહને માટે સુવા સત ખા ાપણ તરીકે વેદી પર તેનું દહન કરે. ૩
ખા ાપણમાંથી જે બાકી રહે તે હા નનું તથા તેના પુ ાેનું થાય. તે યહાેવાહના
હાેમય ાેમાં સાૈથી પરમપ વ વ તુ ઈ વરને માટે છે . ૪ યારે તું ભ ીમાં
પકાવેલું ખા ાપણ લાવે, યારે તે મદાનું જ હાેય અને તે તેલથી માેહેલા
લાેટની બેખમીર પૂરીઅાે અથવા તેલ ચાેપડેલા બેખમીરી ખાખરા જ હાેય. ૫
ે તા ં અપણ તવામાં પકાવેલું ખા ાપણ હાેય, તાે તે પણ તેલથી માેહેલા
મદાનું જ બનાવેલું અને બેખમીરી હાેય. ૬ તારે તેના ભાગ કરીને ટુ કડા કરવા
અને તેના પર તેલ રેડવું. અા ખા ાપણ છે . ૭

૨

પાેતાના અપણના માથા પર પાેતાનાે હાથ મૂકે અને મુલાકાતમંડપના ાર

ે તા ં ખા ાપણ કઢાઈમાં

અને અાંતરડાની અાસપાસની ચરબી તથા અાંતરડા પરની સઘળી ચરબી,
૧૦ બ ને મૂ પડાે તથા તેની પરની કમર પાસેની ચરબી અને મૂ પડ સાથે

કલે

પરનું અંતરપડ તે કાઢી લે. ૧૧ અને યાજક વેદી પર તેનું દહન કરે; તે

યહાેવાહને માટે હાેમય

પ ખા પદાથ છે . ૧૨

ે માણસનું અપણ બકરાનું

હાેય, તાે તે યહાેવાહની અાગળ ચઢાવે. ૧૩ તે બકરાના માથા પર પાેતાનાે
હાથ મૂકે અને મુલાકાતમંડપની અાગળ તેને કાપે. પછી હા નના પુ ાેઅે તેનું
ર ત વેદીની ચારે બાજુ અે છાંટવું. ૧૪ તે માણસ અ નથી પાેતાનું અપણ
યહાેવાહને માટે ચઢાવે. તે અાંતરડાની અાસપાસની ચરબી તથા અાંતરડા
પરની સઘળી ચરબી કાઢી લે. ૧૫ બ ને મૂ પડાે અને તેની પરની કમર
પાસેની ચરબી, મૂ પડાે પાસે કલે

પરનું અંતરપડ તે કાઢી લે. ૧૬ અા

તમામનું યાજકે શાં યપણ તરીકે દહન કરવું, તે સુવાસને સા હાેમય

પ

ખા પદાથ છે . સઘળી ચરબી યહાેવાહની છે . ૧૭ તમારી વંશપરં પરા તમારાં

પકાવેલું હાેય, તાે તે તેલમાં તળીને મદાનું બનાવવું. ૮ અા રીતે શેકેલું,
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સઘળાં રહે ઠાણાેમાં અે હં મેશને માટે તમારાે વ ધ થાય, અેટલે ચરબી કે ર ત

બધી ચરબીનું દહન કરે. તેના પાપને લીધે યાજક તેને માટે ાય

તમારે ખાવાં જ ન હ.'”

અેટલે તેને મા કરવામાં અાવશે. ૨૭ જે કૃ યાે કરવાની યહાેવાહે મના કરી
છે તેમાંનું કાેઈ પણ પાપ કરીને કાેઈ સામા ય માણસ અ ણતા પાપ કરે અને

વાહે મૂસાને ક ું કે , “ઇઝરાયલના લાેકાેને કહે , 'જે કૃ યાે કરવાની
૪ યહાે
યહાેવાહે મના કરી છે તે ન કરવા તેનું પાલન કરે, ે કાેઈ ય ત
૨

અ ણતા મારી અા ાઅાેનું ઉ લંઘન કરે તેને માટે અા નયમાે છે . ૩

ે તે દાેષમાં પડે, ૨૮ તાે
ે

મુખ યાજક પાપ કરીને લાેકાે પર દાેષ મૂકે, તાે જે પાપ તેણે કયુ હાેય
તેને લીધે પાપાથાપણને સા તે યહાેવાહ

યે ખામી વગરનાે અેક જુ વાન

બળદ ચઢાવે. ૪ તે બળદને મુલાકાતમંડપના વેશ ાર પાસે યહાેવાહની
અાગળ લાવે અને બળદના માથા પર પાેતાનાે હાથ મૂકીને તેને યહાેવાહની
સમ

કાપે. ૫ અ ભ ષ ત યાજક તે બળદના ર તમાંથી કે ટલુંક લઈને

મુલાકાતમંડપમાં લાવે. ૬ યાજક પાેતાની અાંગળી તે ર તમાં બાેળીને તેમાંથી
યહાેવાહની અાગળ પરમપ વ

થાનના પડદાની સામે સાત વાર છાંટે. ૭

સુવા સત ધૂપની જે વેદી મુલાકાતમંડપમાં યહાેવાહની અાગળ છે તેનાં શગ
પર યાજક તે ર તમાંથી ચાેપડે અને જે ય વેદી મુલાકાતમંડપના વેશ ાર
પાસે છે તેના થડમાં બળદનું સઘળું ર ત તે રેડી દે. ૮ તેણે પાપાથાપણના
બળદની બધી ચરબી કાઢી લેવી; અાંતરડાં પરની અને તેની અાસપાસની
ચરબી, ૯ બે મૂ પડાે તથા તેની પરની કમર પાસેની ચરબી અને કલે

પરનું

અંતરપડ મૂ પડાે સુ ાં તેણે કાઢી લેવું. ૧૦ જેમ તે શાં યપણના ય ના
બળદમાંથી કાઢી લેવાય છે તેમ, યાજક ય વેદી પર તેઅાેનું દહન કરે. ૧૧
બળદનું ચામડું , તેનું બાકીનું માંસ, તેનું માથું, તેના પગ, તેનાં અાંતરડા તથા
તેનું છાણ, ૧૨ બળદનાે બાકીનાે ભાગ, તે છાવણીની બહાર કાેઈ વ છ
જ યાઅે, અેટલે રાખ નાખવાની જ યાઅે લાકડાં સળગાવીને તેને બાળી મૂકે.
યાં રાખ નાખવામાં અાવે છે યાં તેને બાળી નાખવામાં અાવે. ૧૩
ઇઝરાયલની

ત કરે,

ે સમ

અ ણતાં પાપ કરીને, તે બાબત સમુદાયની નજરથી ગુ ત

ે, જે પાપ વષે તે દાે ષત થયાે હાેય તેની તેને

ણ

કરવામાં અાવે, તાે તે અેક ખામી વગરની બકરીનું અપણ લાવે, જે પાપ વષે
તે દાે ષત થયાે હાેય તેને લીધે તે લાવે. ૨૯ તે પાેતાના હાથ પાપાથાપણના
માથા પર મૂકે અને દહનીયાપણની જ યાઅે પાપાથાપણને કાપે. ૩૦ યાજક
પાેતાની અાંગળી વડે તેના ર તમાંનું થાેડું ર ત લઈને ય વેદીનાં શગ પર તે
લગાડે અને બાકીનું બધું જ ર ત વેદીના પાયામાં રેડી દે. ૩૧ જેમ શાં યપણના
ય ની ચરબી કાઢી લેવામાં અાવે છે તેમ તેની બધી ચરબી તે કાઢી લે. યાજક
યહાેવાહ

યે સુવાસને માટે વેદી પર તેનું દહન કરે. યાજક તેને માટે ાય

કરે, અેટલે તેને મા કરવામાં અાવશે. ૩૨

ત

ે કાેઈ માણસ પાપાથાપણને

માટે હલવાનનું અપણ લાવે તાે તે ખાેડખાંપણ વગરની નારી લાવે. ૩૩ તે
પાેતાનાે હાથ પાપાથાપણના માથા પર મૂકે અને યાં દહનીયાપણ કપાય છે ,
યાં તે જ યાઅે પાપાથાપણને માટે તેને કાપે. ૩૪ યાજક પાેતાની અાંગળી વડે
પાપાથાપણના ર તમાંનું થાેડું ર ત લઈને ય વેદીનાં શગ પર લગાડે અને
બાકીનું બધું ર ત વેદીના પાયામાં રેડી દે. ૩૫ જેમ શાં યપણના ય માંથી
હલવાનની ચરબી કાઢી લેવામાં અાવે છે તેમ તેની બધી ચરબી તે કાઢી લે
અને યાજક યહાેવાહના હાેમય ાેની રીત માણે વેદી પર તેઅાેનું દહન કરે.
જે પાપ વષે તે દાે ષત થયાે હાેય તેને લીધે યાજક તેને માટે ાય

ત કરે અને

તે માણસને માફ કરવામાં અાવશે.

૫ તાે ે તેકાેણઈે પાેપણતે જય

ત સા ી હાેવા છતાં તેને શપથ અાપવામાં અાવે,
ેયેલું કે

ણેલું હાેય તે ન જણાવે તાે તે પાપમાં પડે

અને તેને માટે તે પાેતે જવાબદાર છે . ૨ અથવા જે બાબત ઈ વરે અશુ

રહે લી હાેય અને જે કૃ યાે કરવાની યહાેવાહે મના કરેલી છે તેમાંનું કાેઈ કૃ ય

તરીકે ઠરાવેલી છે તેનાે

કરીને તેઅાે દાે ષત થયા હાેય, ૧૪ તાે યારે જે પાપ તેઅાેઅે કયુ હાેય તેની

મૃતદેહ,
ય તના

ણ પડે યારે સમુદાય પાપાથાપણને માટે અેક જુ વાન બળદ ચઢાવે અને

ે કાેઈ માણસ પશ કરે, અેટલે અશુ પશુનાે

નવરનાે મૃતદેહ, અશુ સપ ટયાના મૃતદેહનાે પશ કરે અને તે
ણવામાં ન અાવતાં તેણે તેનાે પશ કયા હાેય તાે તે અશુ અને

તેને મુલાકાતમંડપની અાગળ લાવે. ૧૫ સભાના વડીલાે યહાેવાહની અાગળ

દાે ષત ગણાય. ૩ અથવા

તે બળદના માથા પર પાેતાના હાથ મૂકે અને યહાેવાહની સમ

તે બળદ

થયાે હાેય અને તેની અશુ તાનાે

ે કાેઈ પશ કરે અને તે તેના

કપાય. ૧૬ અ ભ ષ ત યાજક તે બળદનું થાેડું ર ત મુલાકાતમંડપમાં લાવે.

અા યું ન હાેય, તાે યારે તે તેના

ણવામાં અાવે યારે તે દાે ષત ગણાય. ૪

૧૭ યાજક પાેતાની અાંગળી તે ર તમાં બાેળીને યહાેવાહની સમ

અથવા

પડદા પર છાંટે. ૧૮ જે વેદી યહાેવાહની સમ

સાત વાર

મુલાકાતમંડપમાં છે તેના

શગ પર તે ર તમાંથી થાેડું ર ત રેડે અને બાકીનું બધું ર ત મુલાકાતમંડપના

ે કાેઈ માણસ કાેઈપણ અશુ તાથી અશુ
ણવામાં

ે કાેઈ માણસ દુ તા કરવાના અથવા સા ં કરવાના સાેગન પાેતાના

હાેઠાેથી વગર વચારે ખાઈને ગમે તેમ તે કહે અને
અા યું ન હાેય, તાે યારે તે તેના

ે તે તેના

ણવામાં

ણવામાં અાવે યારે તે તેઅાેમાંથી અેક

વેશ ાર અાગળની ય વેદીનાં પાયામાં રેડી દેવું. ૧૯ તેણે બળદની બધી

વષે દાે ષત ઠરે. ૫ યારે તે તેઅાેમાંથી અેક વષે દાે ષત ઠરે યારે અેમ થાય

ચરબી કાઢી લઈને વેદી પર બાળી મૂકવી. ૨૦ અે બળદને તે અા માણે કરે.

કે જે વષે તેણે પાપ કયુ હાેય તે તે કબૂલ કરે. ૬ પછી જે પાપ તેણે કયુ હાેય

પાપાથાપણના બળદની જેમ જ તેણે અે બળદનું પણ કરવું અને યાજક

તેને લીધે યહાેવાહને માટે તે પાેતાનું દાેષાથાપણ લાવે, અેટલે પાપાથાપણને

લાેકાેને માટે ાય

માટે ટાેળામાંથી નારી

ત કરે અને તેઅાેને માફ કરવામાં અાવશે. ૨૧ તે બળદને

છાવણીની બહાર લઈ

ય અને જેમ તેણે પહે લા બળદને બાળી ના યાે હતાે

તનું અેક

તેના પાપને લીધે તેને માટે ાય

નવર, અેટલે ઘેટું કે બકરી અને યાજક

ત કરે. ૭

ે તે હલવાનને ખરીદી ના શકતાે

ને માટે પાપાથાપણ છે . ૨૨ યારે કાેઈ

હાેય, તાે જે પાપ તેણે કયુ હાેય તેને લીધે દાેષાથાપણને સા તે યહાેવાહને

અ ધકારી પાપ કરીને જે બધાં કૃ યાે કરવાની તેના ઈ વર યહાેવાહે મના

માટે બે હાેલા અથવા કબૂતરનાં બે બ ચાં લાવે, અેક પાપાથાપણને માટે અને

કરીને અા ા અાપી છે તેમાંનું કાેઈ પાપ અ ણે કરીને દાે ષત ઠરે, ૨૩ યારે

બીજું દહનીયાપણને માટે. ૮ તે તેઅાેને યાજક પાસે લાવે, પાપાથાપણને માટે

તેમ અેને પણ બાળી દે. તે અાખી

ણ કરવામાં અાવે, તાે તે

જે હાેય તેને તે થમ ચઢાવે અને તે તેની ગરદન પરથી તેનું માથું મરડી નાખે,

અેક બકરાનું અેટલે અેક ખામી વગરના નરનું અપણ લાવે. ૨૪ બકરાના

પણ તેના શરીર પરથી તેની ગરદન જુ દી ન કરે. ૯ પછી તેણે પાપાથાપણના

માથા પર તે પાેતાનાે હાથ મૂકીને યાં યહાેવાહની સમ દહનીયાપણ કપાય

ર તમાંનું થાેડું ર ત વેદીની બાજુ પર છાંટવું અને બાકીનું ર ત વેદીના પાયામાં

છે યાં તે તેને કાપે. અા પાપાથાપણ છે . ૨૫ યાજક પાેતાની અાંગળી વડે

રેડી દેવું. અે પાપાથાપણ છે . ૧૦ પછી બીજું પ ી તે વ ધપૂવક દહનીયાપણ

પાપાથાપણના ર તમાંનું લઈને ય વેદીનાં શગ પર તે લગાડે અને બાકીનું

તરીકે ચઢાવે, તેણે જે પાપ કયુ હાેય તેને લીધે યાજક તેને માટે ાય

ર ત ય વેદીના પાયામાં રેડી દે. ૨૬ શાં યપણના ય ની ચરબીની જેમ તેની

અને તેને માફ કરવામાં અાવશે. ૧૧ પણ

ે જે પાપ વષે તે દાે ષત થયાે હાેય તેની તેને

લેવીય
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ત કરે

ે કાેઈ તે બે હાેલા કે કબૂતરનાં

બે બ ચાં ખરીદીને ચઢાવી ના શકે , તાે જે પાપ તેણે કયુ હાેય તેને લીધે

તીક તરીકે લઈને યહાેવાહને માટે સુવાસને અથ વેદી પર તેનું દહન કરે. ૧૬

પાપાથાપણને માટે અેક દશાંશ અેફાહ મદાનાે લાેટ તે પાેતાને માટે અપણ

તેમાંથી જે બાકી રહે તે હા ન તથા તેના પુ ાે ખાય. તેને પ વ જ યામાં

લાવે. તેણે તેમાં તેલ કે લાેબાન ન મૂકવાં, કારણ કે તે તાે પાપાથાપણ છે . ૧૨

ખમીર વગર ખાવું. મુલાકાતમંડપનાં અાંગણામાં તેઅાે તે ખાય. ૧૭ તેને

તે તેને યાજક પાસે લાવે અને યાજક તીક તરીકે તેમાંથી મુ ી ભરીને લાેટ

ખમીર સ હત શેકવું ન હ. મ અ ન ારા મળેલ ખા ાપણના તેમના ભાગ પે

લઈ વેદી પર યહાેવાહને ચઢાવેલાં ખા ાપણ સાથે દહન કરે. અે પાપાથાપણ

તેમને અાપેલા છે . પાપાથાપણની જેમ તથા દાેષાથાપણની જેમ તે પરમપ વ

છે . ૧૩ અા કૃ યાેમાંના જે કાેઈ વષે તેણે પાપ કયુ હાેય તાે યાજક તેને માટે

છે . ૧૮ હા નના વંશ ેમાંની કાેઈ પણ ય ત તે ખાઈ શકશે, યહાેવાહને

ાય

ત કરે અને તે ય તને માફ કરવામાં અાવશે. ખા ાપણની જેમ

અ નથી ચઢાવેલા ખા ાપણના અપણનાે તેમને પેઢી દર પેઢી કાયમનાે ભાગ

બાકીનું અપણ યાજકનું થાય.'” ૧૪ પછી યહાેવાહે મૂસાને ક ું, ૧૫ “ ે કાેઈ

મળશે. જે કાેઈ તેનાે પશ કરશે તે શુ બની જશે.'” ૧૯ તેથી યહાેવાહે

ય ત અા ાનું ઉ લંઘન કરીને યહાેવાહની પ વ વ તુઅાે વષે અ ણતાં

મૂસાને ફરીથી ક ું, ૨૦ “હા નનાે અ ભષેક થાય તે દવસે તેણે તથા તેના

પાપ કરે, તાે તે યહાેવાહ

યે પાેતાનું દાેષાથાપણ લાવે. ટાેળામાંથી ખામી

પુ ાેઅે યહાેવાહને માટે અા અપણ કરવું: અેટલે ખા ાપણને માટે નય મત

વગરનાે અેક ઘેટાે, શેકેલ ચાંદી, પ વ થાનના શેકેલ માણે, દાેષાથાપણને

અેક દશાંશ અેફાેદ મદાનાે લાેટ, તેમાંથી અધા સવારે તથા અધા સાંજે અપણ

માટે લાવે. ૧૬ જે પ વ વ તુ વષે તેણે પાપ કયુ હાેય તેનાે બદલાે તે

કરવામાં અાવે. ૨૧ તેને ભ ીમાં તવી ઉપર તેલથી તળવામાં અાવે. યારે

ભરી અાપે અને વળી તેનાે અેક પંચમાંશ તેમાં ઉમેરીને યાજકને તે અાપે.

તે તળાઈ

પછી યાજક તેને માટે દાેષાથાપણના ઘેટા વડે ાય

યહાેવાહ સમ સુવાસને અથ તારે ખા ાપણ ચઢાવવું. ૨૨ તેના પુ ાેમાંનાે

ત કરે અને તેને માફ

કરવામાં અાવશે. ૧૭ યહાેવાહે અાપેલી કાેઈ પણ અા ાનું ઉ લંઘન

ે કાેઈ

ય ત અ ણતાથી કરીને પાપ કરે, તાે તે દાે ષત ઠરે અને તેના પાપની

ય યારે તેને અંદર લાવવાે. તળેલા મદાના ચાેસલાં પાડીને

જે અ ભ ષ ત યાજક તેની પદવીઅે અાવે તે તે ચઢાવે. હં મેશના વ ધથી
તેનું યહાેવાહને માટે પૂરેપૂ ં દહન કરાય. ૨૩ યાજકના

યેક ખા ાપણનું

જવાબદારી તેને માથે. ૧૮ તે દાેષાથાપણને માટે ટાેળામાંનાે ખાેડખાંપણ

પૂરેપૂ ં દહન કરવું. તે ખાવું ન હ.” ૨૪ યહાેવાહે ફરીથી મૂસાને ક ું, ૨૫

વગરનાે ઘેટાે યાજક પાસે લાવે અને જે પાપ તેણે અ ણતાં કયુ હાેય, તાે તે

“હા ન તથા તેના પુ ાેને અેમ કહે કે , 'પાપાથાપણનાે નયમ અા છે : યાં

વષે યાજક તેને માટે ાય

દહનીયાપણ કપાય છે , યાં યહાેવાહની અાગળ પાપાથાપણ પણ કપાય છે .

ત કરે, અેટલે તેને મા કરવામાં અાવશે. ૧૯

અા દાેષાથાપણ છે અને તે ન ે યહાેવાહની અાગળ દાે ષત છે .”

તે પરમપ વ છે . ૨૬ જે યાજક પાપને માટે તેનું અપણ કરે, તે અે ખાય.

વાહે મૂસાને ક ું, “ ે કાેઈ ય ત પાપ કરીને યહાેવાહની અા ા
૬ યહાે
તાેડે, અેટલે ખાેટા યવહારમાં, ગીરવે મૂકવાની બાબતમાં, લૂંટફાટની

મુલાકાતમંડપના અાંગણામાં, અેટલે પ વ

૨

બાબતમાં પાેતાના પડાેશીને દગાે કરે અથવા તેણે પાેતાના પડાેશી પર જુ લમ
ગુ યા હાેય, ૩ અથવા કાેઈની ખાેવાયેલી વ તુ તેને મળી હાેય તે વષે તે
દગાે કરે અને જૂ ઠા સાેગન ખાય અથવા
કં ઈપણ કરીને પાપ કરે, ૪

ે કાેઈ માણસ અા બધામાંથી

ે તે પાપ કરીને દાે ષત થયાે હાેય, તાે અેમ

થાય કે , જે તેણે પડાવી લીધું હાેય અથવા જે વ તુ તેણે જુ લમથી મેળવી
હાેય અથવા જે અનામત તેને સાપાયેલી હાેય અથવા જે ખાેવાયેલી વ તુ
તેને મળી હાેય, ૫ અથવા જે કાેઈ ચીજ વષે તેણે જૂ ઠા સાેગન ખાધા

માંસનાે પશ કરે તે પ વ ગણાય અને
પડે, તાે જેના પર તે પ

થાને જમવું. ૨૭ જે કાેઈ તેના
ે તેનું ર ત કાેઈપણના વ

ું હાેય, તેને તારે પ વ

માટીનાં જે વાસણમાં માંસને બા
ે માંસ પ ળના વાસણમાં બા

પર

થાને ધાેઈ નાખવું. ૨૮ પણ

ું હાેય તે માટીના વાસણને ભાંગી નાખવું.
ું હાેય, તાે તેને ઘસીને ચાે ખા પાણીથી

ધાેઈ નાખવું. ૨૯ યાજકમાંનાે કાેઈ પણ પુ ષ તેમાંથી થાેડું ખાય કે મ કે તે
પરમપ વ છે . ૩૦ અને જેના ર તમાંનું પ વ થાનમાં ાય

ત કરવા માટે

મુલાકાતમંડપમાં કં ઈ લાવવામાં અા યું હાેય, તેવું કાેઈ પાપાથાપણ ખવાય
ન હ. તેને અ નમાં બાળી નાખવું.

અેક પંચમાંશ ઉમેરે, તે દાે ષત ઠરે તે જ દવસે તેણે જેનું તે હાેય તેને તે

ષાથાપણનાે નયમ અા છે . તે પરમપ વ છે .
જે જ યાઅે
૭ દાેદહનીયાપણ
કપાય છે , યાં તેઅાે દાેષાથાપણ કાપે અને તેનું ર ત તેઅાે

અાપવું ૬ પછી તે યહાેવાહની અાગળ પાેતાનું દાેષાથાપણ લાવે: ટાેળામાંનાે

વેદીની ચારે બાજુ અે છાંટે. ૩ તેણે તેમાંની બધી ચરબી કાઢી લઈ વેદી પર

અેક ખામી વગરનાે ઘેટાે યાજક પાસે દાેષાથાપણને માટે લાવે. ૭ યાજક

ચઢાવવી: પુ પૂંછડી, અાંતરડાં પરની ચરબી, ૪ બ ને મૂ પડાે અને કમરના

યહાેવાહ સમ તેને માટે ાય

ત કરે અને જે કાેઈ કૃ યથી તે દાે ષત થયાે

નીચલા ભાગના નાયુ પરની ચરબી તથા કલે

પરનાે ચરબીવાળાે ભાગ

હશે, તેની તેને મા કરવામાં અાવશે.” ૮ પછી યહાેવાહે મૂસાને ક ું, ૯

મૂ પડાે સ હત કાઢી લેવાં. ૫ યાજક યહાેવાહ

યે હાેમય ને માટે વેદી પર

“હા ન તથા તેના પુ ાેને અા ા કર કે , 'અા દહનીયાપણના નયમાે છે :

તેમનું દહન કરે. અા દાેષાથાપણ છે . ૬ યાજકાેમાંનાે દરેક પુ ષ તે ખાઈ શકે .

દહનીયાપણાે અાખી રાત સવાર સુધી વેદી પરની કઢાઈ ઉપર રહે અને વેદીના

તેને પ વ થાને જ ખાવું કે મ કે તે પરમપ વ છે . ૭ પાપાથાપણ દાેષાથાપણ

અ નને તેની ઉપર સળગતાે રાખવાે. ૧૦ અને યાજક અંદર તથા બહાર

જેવું જ છે . તે બ નેને માટે અેક સરખા જ નયમાે લાગુ પડે છે . જે યાજક તે

શણનાં વ

વડે ાય

હાેય, તે તે પાછી અાપે, તે ભરીપૂરીને પાછંુ અાપે અેટલું જ ન હ, પણ તેમાં

ાે પહે રે. અ નઅે ભ મ કરેલા વેદી પરના દહનીયાપણની રાખ

લઈને તે વેદીની બાજુ માં ભેગી કરે. ૧૧ તે પાેતાના વ
વ

ાે બદલે અને બી

ાે પહે રીને તે રાખને છાવણી બહાર વ છ જ યાઅે લઈ

૨

ત કરે, તેને તે મળે. ૮ જે યાજક કાેઈ માણસ વતી દહનીયાપણ

ચઢાવે, તે જ યાજક પાેતે ચઢાવેલા દહનીયાપણનું ચામડું પાેતાને માટે લે.

ય. ૧૨

૯ ભ ીમાં શેકેલું, કડાઈમાં કે તવામાં તળેલું સવ ખા ાપણ તે ચઢાવનાર

વેદી પરનાે અ ન સતત સળગતાે રાખવાે. તેને હાેલવાઈ જવા ન દેવાે અને

યાજકનું થાય. ૧૦ સવ તેલવાળું કે તેલ વગરનું ખા ાપણ હા નના સવ

ત દન સવારે યાજક તે પર લાકડાં બાળે. તે તેના ઉપર દહનીયાપણ ગાેઠવે

વંશ ેના સરખે ભાગે ગણાય. ૧૧ અા શાં યપણાેના ય ાે યહાેવાહ

યે જે

અને તેના ઉપર શાં યપણની ચરબીનું દહન કરે. ૧૩ વેદીનાે અ ન સતત

લાેકાે ચઢાવે, તેનાે નયમ અા માણે છે . ૧૨

સળગતાે રાખવાે. તેને હાેલવાઈ જવા ન દેવાે. ૧૪ ખા ાપણનાે નયમ અા

માટે અપણ ચઢાવતી હાેય, તાે તે અાભારથાપણની સાથે ખમીર વગરની

છે : હા નના પુ ાે ખા ાપણને યહાેવાહની સમ

વેદી સામે ચઢાવે. ૧૫

રાેટલી, પણ તે તેલ સાથે મ કરેલી હાેય, પૂરીને ખમીર વગર બનાવવી,

યાજક ખા ાપણાેમાંથી અેક મુ ી ભરીને મદાે, તેલ અને બધું જ લાેબાન

પણ તેના પર તેલ લગાવવું અને કે કને માેહેલા મદાના લાેટથી બનાવવી. ૧૩

69

ે કાેઈ ય ત અાભાર તુ ત

લેવીય

અાભાર તુ તને અથ પાેતાના શાં યપણના અપણ સાથે ખમીરવાળી રાેટલીનું

યહાેવાહને સા અપણ ચઢાવવાની ઇઝરાયલી લાેકાેને તેણે અા ા કરી હતી,

તે અપણ કરે. ૧૪ તેમાંના

યેક અપણમાંથી દરેક વ તુ યહાેવાહને માટે

તે દવસે યહાેવાહે સનાઈ પવત પર મૂસાને અા માણે અા ા કરી હતી.'”

ઉ છાલીયાપણ તરીકે તે ચઢાવે. શાં યપણાેનું ર ત વેદી પર છાંટનાર યાજકનું

વાહે મૂસાને ક ું હતું,
“હા ન તથા તેની સાથે તેના પુ ાે
૮ યહાે
વ ાે, અ ભષેકનું તેલ, પાપાથાપણનાે બળદ, બે ઘેટા તથા બેખમીર
૨

તે ગણાય. ૧૫ અાભાર તુ તને માટેનાં શાં યપણાેના ય નું માંસ અપણને
દવસે જ તે ખાઈ
રહે વા ન દે. ૧૬ પણ

ય. તે તેમાંથી કં ઈ પણ બી

દવસની સવાર સુધી

રાેટલીઅાેની ટાેપલી લે. ૩ મુલાકાતમંડપના વેશ ાર અાગળ અાખી સભાને

ે તેનું ય ાપણ અે કાેઈ માનતા કે અૈ છકાપણ હાેય,

ભેગી કરે.” ૪ તેથી મૂસાઅે યહાેવાહના કહે વા માણે કયુ, સમ સભા

તાે જે દવસે તે પાેતાનું અપણ ચઢાવે તે દવસે તે અે ખાય, પણ બાકી રહે લું
માંસ તે બીજે દવસે ખાય. ૧૭ પણ ય ના માંસમાંનું જે કં ઈ ી
સુધી રહે તેને અ નમાં બાળી નાખવું. ૧૮

મુલાકાતમંડપના વેશ ાર અાગળ ભેગી થઈ. ૫ પછી મૂસાઅે તે સભાને

દવસ

ે તેનાં શાં યપણના ય ના

માંસમાંનું કં ઈ પણ ીજે દવસે ખાવામાં અાવે તાે તે મા ય થશે ન હ, તેમ જ

પહે રાવીને ઉરપ કમાં તેણે ઉરીમ તથા તુ મીમ

શુ હાેય, તે તે માંસ ખાય. ૨૦ પણ જે કાેઈ માણસ અશુ હાેવા છતાં
શાં યપણમાંથી, અેટલે જે યહાેવાહનું છે , તે ખાય તાે તેને તેના લાેકાેથી
ે કાેઈ

શાં યપણના ય નું માંસ ખાય, તે ય ત પાેતાના લાેકાેમાંથી અલગ કરાય.'”
૨૨ પછી યહાેવાહે મૂસાને ક ું, ૨૩ “ઇઝરાયલી લાેકાેને બાેલાવીને કહે કે ,

ે

ચઢાવે છે તેની ચરબી જે

કાેઈ ખાય, તે ખાનાર માણસ પાેતાના લાેકાેમાંથી અલગ કરાય. ૨૬ તમે
કાેઈપણ કારનું ર ત, પછી તે પ ીનું હાેય કે પશુનું હાેય, તે તમારા કાેઈપણ
ઘરાેમાં ન ખાઅાે. ૨૭ જે ય ત કાેઈપણનું ર ત ખાય તાે તે માણસ તેના
લાેકાેમાંથી અલગ કરાય.'” ૨૮ તેથી યહાેવાહે મૂસાને ક ું, ૨૯ “ઇઝરાયલી
લાેકાેને અામ કહે કે , 'જે કાેઈ ય ત યહાેવાહને શાં યપણ ચઢાવવા લાવે
તાે તેણે તેનાે અમુક ભાગ યહાેવાહને વશેષ ભેટ તરીકે અપણ કરવાે. ૩૦
તે પાેતાના હાથે યહાેવાહના હાેમય ાે લાવે. તેણે ચરબી સ હત ાણીની
છાતી લાવવી, કે જેથી તેણે છાતીને, અાર યપણને સા યહાેવાહની અાગળ
અપણ કરાય. ૩૧ યાજકે ચરબીનું વેદીમાં દહન કરવું, પણ છાતીનાે ભાગ
હા ન તથા તેના વંશ ેનાે થાય. ૩૨ તમારાં શાં યપણાેના ય ાેમાંથી જમણી
ંઘ,

હા નના વંશ ેમાંનાે, યાજક, જે શાં યપણાેનું ર ત તથા તેની ચરબી ચઢાવે
તેના ભાગમાં

ય. ૩૪ કે મ કે ઇઝરાયલી લાેકાેઅે ચઢાવેલા શાં યપણના
પશુઅાેની છાતીનાે ભાગ અને ંઘ હુ ં રાખી લઉં છંુ અને મ તે હા ન, મુખ
યાજકને તથા તેના વંશ ેને તેઅાેના હં મેશના બાના તરીકે અા યાં છે . ૩૫ જે
દવસે મૂસાઅે હા ન તથા તેના પુ ાેને યાજક તરીકે રજૂ કયા તે દવસથી
યહાેવાહને અ નથી કરેલ અપણનાે હ સાે તે અા માણે છે : ૩૬ જે દવસે
યાજકનાે અ ભષેક કરવામાં અા યાે તે દવસે યહાેવાહે અા ભાગાે તેમને
અાપવાની ઇઝરાયલીઅાેને અા ા કરી હતી. અા નયમ સદા માટે તેમના
બધા વંશ ેને માટે બંધનકતા છે . વંશપરં પરા અા તેઅાેનાે અ ધકાર છે . ૩૭
ત ા યાનાે

તથા શાં યપણના ય ના નયમાે અા માણે છે . ૩૮ સનાઈના અર યમાં

કરવા સા તેઅાેનાે અ ભષેક કયા. ૧૨ તેણે હા નના માથા પર અ ભષેકનું
મૂસાને અા ા કરી હતી તેમ, તેણે હા નના પુ ાેને ઝ ભાઅાે પહે રા યાં અને

મૃ યુ પામેલ અથવા કાેઈ જં ગલી ાણીઅે મારી નાખેલા પશુની ચરબીનાે

દહનીયાપણનાે, ખા ાપણનાે, પાપાથાપણનાે, દાેષાથાપણનાે,

છાંટીને વેદીને તથા તેના સવ વાસણાેને, હાેજને તથા તેના ત ળયાને પ વ
તેલ રે ું અને તેને પ વ કરવા સા તેનાે અ ભષેક કયા. ૧૩ જેમ યહાેવાહે

'તમારે કાેઈ બળદ, ઘેટાં અથવા બકરાની ચરબી ખાવી ન હ. ૨૪ કુ દરતી રીતે

ંઘ ઉ છાલીયાપણને સા તમારે યાજકને અાપવી. ૩૩ જમણી

અાગળના ભાગમાં તેણે સાેનાનું પત ં અેટલે પ વ મુગટ લગા યાે. ૧૦
વ તુઅાે પર છાંટીને તે સવને પ વ કયા. ૧૧ તેણે વેદી પર સાત વખત તેલ

અથવા કાેઈપણ અશુ કે અમંગળ વ તુનાે પશ કરે અને યહાેવાહને માટેનાં

યે જે પશુનાે હાેમય

ેડી દીધા. ૯ જેમ યહાેવાહે

મૂસાને અા ા અાપી હતી તેમ, તેણે તેને માથે પાઘડી પહે રાવી અને પાઘડીના
મૂસાઅે અ ભષેકનું તેલ લઈને મુલાકાતમંડપ ઉપર અને તેમાંની બધી જ

માણસ અશુ વ તુનાે, અેટલે મનુ યના અશુ પણાનાે, અશુ પશુનાે

કાેઈ માણસ યહાેવાહને

માે પહે રા યાે

બાં યાે અને અે વડે તેણે તેના શરીર સાથે તે બાં યાે. ૮ તેણે તેને ઉરપ ક

વ તુનાે પશ થાય તે ખાવું ન હ. તેને અ નમાં બાળી મૂકવું. જે ય ત

કાેઈપણ રીતે તેનાે ઉપયાેગ કરવાે પણ તમારે તે ખાવું ન હ. ૨૫

ાે પહે રા યાં અને તેની કમરે કમરબંધ બાંધીને

અને તેને અેફાેદ પહે રાવીને તેણે અેફાેદનાે કારીગરીથી વણેલાે પટકાે તેની કમરે

અને જે માણસ તેમાંનું ખાશે તેનાે દાેષ તેને માથે. ૧૯ જે માંસને કાેઈ અપ વ

બી

મૂસાઅે હા ન તથા તેના પુ ાેને લાવીને પાણીથી નાન કરા યું. ૭ તેણે
હા નને ઉપવ

અપણ કરનારનાં લાભમાં તે ગણાશે પણ ન હ. તે વ તુ અમંગળ ગણાશે

જુ દાે કરવાે, કારણ કે તેણે જે પ વ છે તેને અશુ કયુ છે . ૨૧

જણા યું કે , “યહાેવાહે જે યા કરવાની અા ા અાપી હતી તે અા છે .” ૬

તેની કમરે કમરબંધ બાં યા અને માથે પાઘડી બાંધી. ૧૪ મૂસા પાપાથાપણને
માટે બળદને અાગળ લા યાે અને હા ને તથા તેના પુ ાેઅે પાપાથાપણના
બળદના માથા પર તેઅાેના હાથ મૂ ા. ૧૫ તેણે તે કા યાે અને મૂસાઅે ર ત
લઈને પાેતાની અાંગળીથી વેદીનાં શગની અાસપાસ તે ચાેપ

ું અને વેદીને

શુ કરીને બાકીનું ર ત વેદીના પાયામાં તેને માટે રેડી દીધું અને ઈ વરને માટે
તેને અલગ કરીને પ વ કરી. ૧૬ તેણે અાંતરડાં પરની બધી જ ચરબી,
કલે

પરની ચરબી અને બ ને મૂ પડાે તથા તે પરની ચરબી લીધી અને

મૂસાઅે વેદી પર તેનું દહન કયુ. ૧૭ પણ જેમ યહાેવાહે તેને અા ા કરી હતી
તેમ, તેણે બળદનું ચામડું , તેનું માંસ અને છાણ છાવણી બહાર અ નમાં
બાળી ના યાં. ૧૮ મૂસાઅે દહનીયાપણનાે ઘેટાે રજૂ કયા અને હા ને તથા
તેના પુ ાેઅે તે ઘેટાના માથા પર પાેતાના હાથ મૂ
નાખીને તેનું ર ત વેદીની અાસપાસ છાં

ા. ૧૯ તેણે તેને મારી

ું. ૨૦ તેણે તે ઘેટાંને કાપીને તેના

ટુ કડા કયા અને તેનું માથું, ચરબી તથા બધા ટુ કડાનું દહન કયુ. ૨૧ તેણે
અાંતરડાં તથા પગ પાણીથી ધાેયા અને વેદી પર અાખા ઘેટાંનું દહન કયુ.
જેમ યહાેવાહે મૂસાને અા ા અાપી હતી તે મુજબનું અે દહનીયાપણ હતું. તે
યહાેવાહને સા હાેમય

હતું. ૨૨ પછી મૂસાઅે બી

ઘેટાંને, અેટલે કે

ત ાના ઘેટાંને રજૂ કયા અને હા ન તથા તેના પુ ાેઅે તે ઘેટાના માથા પર
હાથ મૂ ા. ૨૩ હા ને તે કા યાે અને મૂસાઅે તેનું થાેડું ર ત લઈને હા નના
જમણા કાનની ટીશી પર, તેના જમણા હાથના અંગૂઠા પર તથા તેના જમણા
પગના અંગૂઠા પર તે લગા ું. ૨૪ તે હા નના પુ ાેને લાવીને તેમના જમણા
કાનની ટીશી પર, તેમના જમણા હાથના અંગૂઠા પર તથા તેમના જમણા
પગના અંગૂઠા પર થાેડું ર ત લગા ું. પછી મૂસાઅે વેદીની ચારે બાજુ અે ર ત
છાં ું. ૨૫ તેણે ચરબી,

ડી પૂંછડી, અાંતરડાં પરની સઘળી ચરબી, કલે

પરની ચરબી, બ ને મૂ પડાે અને તેની ચરબી તેમ જ જમણી
૨૬ જે બેખમીર રાેટલીની ટાેપલી યહાેવાહની સમ

ંઘ લીધી.

હતી, તેમાંથી તેણે અેક

બેખમીરી ટુ કડાે તથા તેલમાં માેહેલી અેક નાની રાેટલી તથા અેક ખાખરાે

લેવીય
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લઈને તેઅાેને ચરબી ઉપર તથા જમણી

ંઘ ઉપર મૂ ાં. ૨૭ તેણે અા બધું

વેદી પરના દહનીયાપણ ઉપર તેઅાેનું દહન કયુ. ૧૫ હા ને લાેકાેનું અપણ

હા ન તથા તેના પુ ાેના હાથમાં મૂકીને યહાેવાહ સમ અપણાે કયા. ૨૮

રજૂ કયુ, લાેકાેના પાપાથાપણના બકરાંને લઈને પહે લાં બકરાની જેમ તેને

પછી મૂસાઅે તે બધું તેમના હાથમાંથી પાછંુ લઈને દહનીયાપણને માટે વેદી

કાપીને પાપને લીધે તેનું અપણ કયુ. ૧૬ તેણે દહનીયાપણ રજૂ કયુ અને

પર તેઅાેનું દહન કયુ. તેઅાે સુવાસને અથ

ત ાને માટે હતા. તે યહાેવાહને

યહાેવાહની અા ા માણે તેનું અપણ કયુ. ૧૭ તેણે ખા ાપણ રજૂ કયુ;

માટે અેક અપણની ભેટ હતી. ૨૯ મૂસાઅે પશુની છાતી લઈને યહાેવાહની

તેમાંથી અેક મુ ી લઈ સવારના દહનીયાપણ સાથે વેદી પર તેનું દહન કયુ. ૧૮

સમ તેનું અપણ કયુ. જેમ યહાેવાહે મૂસાને અા ા અાપી હતી તેમ, અે

તેણે લાેકાેના શાં યપણ માટે બળદ અને ઘેટાંને કાપીને તેઅાેનું અપણ કયુ.

તાે યાજકના સંકલનના ઘેટામાંથી મૂસાનાે હ સાે હતાે. ૩૦ મૂસાઅે થાેડું

હા નના પુ ાેઅે તેને ર ત અા યું, જેને તેણે વેદીની ચારે બાજુ અે છાં ું. ૧૯

અ ભષેકનું તેલ અને થાેડું વેદી પરનું ર ત લઈને હા ન તથા તેનાં વ

બળદના ચરબીવાળા ભાગાે, ઘેટાંની ચરબીવાળી પૂંછડી, અાંતરડા પરની

તેના પુ ાે પર તથા તેની સાથે તેના પુ ાેનાં વ
હા નને તથા તેના વ

ાે પર છાં

ાે પર,

ું. અા રીતે તેણે

ાેને અને તેના પુ ાેને તથા તેઅાેના વ

ાેને પ વ

પરની ચરબીવાળાે

ભાગ લીધા. ૨૦ તેઅાેઅે છાતી પર ચરબી મૂકી અને તે ચરબીનું તેણે વેદી

કયા. ૩૧ તેથી મૂસાઅે હા નને તથા તેના પુ ાેને ક ું, “મુલાકાતમંડપના
વેશ ાર અાગળ તે માંસ બાફાે અને જેમ મ અા ા કરીને ક ું, 'હા ન તથા
તેના પુ ાે તે ખાય,' તે માણે તમે

ચરબી, બે મૂ પડાે અને તેના પરની ચરબી તથા કલે

ઉપર દહન કયુ. ૨૧ મૂસાની અા ા માણે હા ને પશુઅાેની છાતીના ભાગાે
અને જમણી

ંઘ ઊંચી કરીને યહાેવાહને બ લદાન તરીકે અપણ કયુ. ૨૨

ત ાની ટાેપલીમાં જે રાેટલી છે તેની

પછી હા ને પાેતાના હાથ ઊંચા કરીને લાેકાેને અાશીવાદ અા યાે; પછી

સાથે તે યાં ખાઅાે. ૩૨ તે માંસ તથા રાેટલીમાંથી જે બાકી રહે તે અ નમાં

પાપાથાપણ, દહનીયાપણ તથા શાં યપણના અપણ કરીને તે નીચે ઊતયા.

બાળી નાખ ે. ૩૩ સાત દવસ સુધી અેટલે તમારી

ત ાના દવસાે પૂણ ન

૨૩ મૂસા અને હા ન મુલાકાતમંડપમાં ગયા, પછી ફરીથી બહાર અા યા અને

થાય યાં સુધી તમારે મુલાકાતમંડપનું વેશ ાર છાેડી બહાર જવું ન હ. કે મ

લાેકાેને અાશીવાદ અા યાે અને બધા લાેકાેને યહાેવાહના ગાૈરવના દશન થયા.

કે સાત દવસ સુધી યહાેવાહ તમારી

૨૪ યહાેવાહની સંમુખથી અ ન અા યાે અને વેદી પરના દહનીયાપણને તથા

ત ા કરશે. ૩૪ તમારે માટે ાય

ત

કરવા માટે, જેમ અાજે કરવામાં અા યું છે તેમ કરવાની યહાેવાહે અા ા

ચરબીવાળા ભાગાેને ભ મ કયા. યારે સવ લાેકાેઅે અા

કરી છે . ૩૫ તમારે સાત દવસ સુધી રાત દવસ મુલાકાતમંડપના વેશ ાર

પાેકાર કરવા લા યા અને જમીન પર ઊંધા પ

અાગળ યહાેવાહની અા ા પાળવી, જેથી તમે માયા ન

પુ ાે નાદાબ તથા અબીહૂ અે પાેતપાેતાની ધૂપદાની લઈને
૧૦ હાતેમાંનના
અ ન મૂ ાે અને તે અ ન પર ધૂપ ના યાે. પછી તેઅાેઅે

અાે, કે મ કે મને

અેવી અા ા મળેલી છે .” ૩૬ તેથી હા ન તથા તેના પુ ાેઅે યહાેવાહે મૂસાને
અાપેલી અા ાઅાે મુજબ બધું જ કયુ.

૯ બાેલા યા.

ેયું, યારે તેઅાે

ા.

યહાેવાહની અાગળ અ વીકૃ ત અ ન ચઢા યાે, જે વષે યહાેવાહે તેઅાેને

અાઠમા દવસે મૂસાઅે હા નને, તેના પુ ાેને તથા ઇઝરાયલના વડીલાેને

ચઢાવવાની અા ા કરી નહાેતી. ૨ તેથી યહાેવાહની અાગળથી અ ન અા યાે

૨ તેણે હા નને ક ું, “તું પશુઅાેના ટાેળામાંથી ખામી વગરનાે

અને તેઅાેને ભ મ કયા અને તેઅાે યહાેવાહ સમ મૃ યુ પા યા. ૩ પછી

અેક બળદ પાપાથાપણને માટે તથા દહનીયાપણને માટે ખામી વગરનાે અેક

મૂસાઅે હા નને ક ું, “અા અે જ વાત છે કે જે વષે યહાેવાહે ક ું હતું, 'હુ ં

ઘેટાે લઈને યહાેવાહની સમ તેઅાેનું અપણ કર. ૩ તું ઇઝરાયલી લાેકાેને

અેવા લાેકાે પર મારી પ વ તાને ગટ કરીશ કે જેઅાે મારી પાસે અાવે છે . હુ ં

કહે કે , 'તમે પાપાથાપણને માટે અેક બકરાે અને દહનીયાપણને માટે અેક

સવ લાેકાે અાગળ મ હમા પામીશ.'” હા ન કં ઈ પણ બાે યાે ન હ. ૪ મૂસાઅે

વાછરડાે તથા ઘેટાે, બ ને અેક વષના તથા ખામી વગરના લેવા. ૪ અા

હા નના કાકા ઉ ઝયેલના દીકરા મશાઅેલને તથા અેલસાફાનને બાેલાવીને

ઉપરાંત શાં યપણાેને માટે યહાેવાહની સમ ય કરવા માટે અેક બળદ,

તેઅાેને ક ું, “અહ અાવાે અને તમારા ભાઈઅાેને તંબુમાંથી છાવણી બહાર

અેક ઘેટાે તથા તેલથી માેહેલું ખા ાપણ લાે, કે મ કે યહાેવાહ અાજે તમને

લઈ

દશન અાપશે.'” ૫ અાથી જે વષે મૂસાઅે તેઅાેને અા ા કરી હતી તે તેઅાે

અાે.” ૫ અાથી તેઅાે પાસે અા યા અને તેઅાેને મૂસાની સૂચના

માણે યાજકના ઝ ભા સ હત તેઅાેને છાવણી બહાર લઈ જવામાં અા યા.

મુલાકાતમંડપના વેશ ાર અાગળ લા યા અને ઇઝરાયલની સમ

૬ પછી મૂસાઅે હા ન તથા તેના પુ ાે અેલાઝારને તથા ઈથામારને ક ું,

યહાેવાહની સમ

“તમારા માથાના વાળ છૂટા ન રાખાે અને તમારાં વ

અાવીને ઊભી રહી. ૬ પછી મૂસાઅે ક ું, “યહાેવાહે

ાે ન ફાડાે, જેથી તમે

તમને જે કરવાની અા ા અાપી તે અા છે , તમને યહાેવાહના ગાૈરવનું દશન

માયા ન

થશે.” ૭ મૂસાઅે હા નને ક ું, “વેદી પાસે જઈને તા ં પાપાથાપણ તથા

બી

દહનીયાપણ ચઢાવ અને તારે પાેતાને માટે તથા લાેકાેને માટે ાય

ત કર

લાેકાેને માટે વલાપ કરે ને શાેક પાળે. ૭ તમે મુલાકાતમંડપના વેશ ારની

ત કર. જેમ યહાેવાહે

બહાર ન જશાે, ન હ તાે તમે માયા જશાે, કે મ કે યહાેવાહના તેલથી તમારાે

અા ા અાપી તેમ.” ૮ માટે હા ન વેદી પાસે ગયાે અને પાપાથાપણનાે જે

અ ભષેક કરવામાં અાવેલાે છે .” તેથી તેઅાે મૂસાની સૂચના માણે કરવા

વાછરડાે તેને પાેતાને માટે હતાે, તે તેણે કા યાે. ૯ હા નના પુ ાેઅે તેનું ર ત

લા યા. ૮ યહાેવાહે હા નને ક ું, ૯ “ યારે તું તથા તારી સાથે તારા પુ ાે

તેની અાગળ

મુલાકાતમંડપમાં વેશ કરાે યારે દા , ા ારસ કે મ પાન પીઅાે ન હ, જેથી

અને લાેકાેનું અપણ ચઢાવ અને તેઅાેને માટે ાય

તુત કયુ અને તેણે પાેતાની અાંગળી બાેળીને થાેડું ર ત વેદીનાં

શગ ઉપર લગા

ું; પછી તેણે બાકીનું ર ત વેદીના પાયામાં રેડી દીધું. ૧૦

પણ પાપાથાપણની ચરબી, મૂ પડાે અને કલે

અાે અને જેથી યહાેવાહ અાખી સભા પર ગુ સે ન થાય. પરં તુ

બધા ઇ ાઅેલીઅાે ભલે યહાેવાહે માેકલેલા અ નનાે ભાેગ બનેલા અે

તમે મૃ યુ ન પામાે. તમારાં લાેકાેની વંશપરં પરાને માટે અા નયમ સદાને માટે

પરની ચરબી અેનું તેણે વેદી

રહે શે. ૧૦ તમે પ વ તથા સામા ય બાબતની વ ચે અને શુ તથા અશુ ની

પર દહન કયુ, જેમ યહાેવાહે મૂસાને અા ા અાપી હતી તેમ. ૧૧ અને માંસને

વ ચે ભેદ રાખાે. ૧૧ જેથી યહાેવાહે જે અા ાઅાે મૂસા મારફતે ફરમાવી છે તે

બાળીને તેણે તે છાવણી બહાર મૂ

બધા નયમાે ઇઝરાયલી લાેકાેને શીખવાે.” ૧૨ મૂસાઅે હા નને તથા તેના

ું. ૧૨ હા ને દહનીયાપણને કા યું અને

તેના પુ ાેઅે તેને ર ત અા યું, જે તેણે વેદીની ચારે બાજુ અે છાં

ું. ૧૩ પછી

બાકી રહે લા દીકરા અેલાઝારને તથા ઈથામારને ક ું, “યહાેવાહને ચઢાવેલા

તેઅાેઅે તેને અેક પછી અેક, દહનીયાપણના ટુ કડા તથા માથું અા યા અને

ખા ાપણમાંથી બાકી રહે લું અપણ લઈને તેની બેખમીર રાેટલી બનાવીને

તેણે વેદી પર તેમનું દહન કયુ. ૧૪ તેણે અાંતરડાં અને પગાે ધાેઈ ના યાં અને

વેદી પાસે ખાવી, કારણ કે તે અ યંત પ વ છે . ૧૩ તે તમારે પ વ જ યામાં
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ખાવી, કે મ કે યહાેવાહને અ નથી કરેલા અપણાેમાંથી તે તારાે ભાગ તથા

અથવા તીતીઘાેડાે ખાઈ શકાે. ૨૩ પણ સવ પાંખવાળાં જં તુઅાે જેઅાેને ચાર

તારા પુ ાેનાે ભાગ છે , કે મ કે મને અે માણે અા ા કરવામાં અાવી છે . ૧૪

પગ હાેય તેઅાે તમને અમંગળ છે . ૨૪ તેઅાેના શબને પણ

યહાેવાહની સમ રજૂ કરવામાં અાવેલા અપણનાં પશુની છાતીનાે ભાગ

તાે તે સાંજ સુધી અશુ ગણાય. ૨૫ અને જે કાેઈ તેઅાેના મૃતદેહને ઉપાડી

તથા

લે તેણે પાેતાના વ

ંઘનાે ભાગ ઈ વરના વીકાય વ છ થળે તારે તે ખાવા. તારે અને

ે કાેઈ પશ કરે

ાે ધાેઈ નાખવા અને તે સાંજ સુધી અશુ ગણાય. ૨૬

તારા પુ ાેઅે તથા પુ ીઅાેઅે અા ભાગાે ખાવા, કે મ કે ઇઝરાયલી લાેકાેનાં

જે પશુઅાેની ખરી ફાટેલી હાેય પણ તેના બરાબર બે સરખા ભાગ થતા ન

શાં યપણના અપણાેમાંથી તેઅાે તારા ભાગ તરીકે તથા તારા પુ ાેના ભાગ

હાેય અથવા જે પશુઅાે વાગાેળતાં ના હાેય, તે તમને અશુ છે . જે કાેઈ

તરીકે તમને અપાયેલા છે . ૧૫ ચરબીનું દહન કરતી વખતે અપણનાે છાતીનાે

તેમનાે પશ કરે તે અશુ ગણાય. ૨૭ ચાર પગવાળાં

ભાગ અને

પં

ંઘનાે ભાગ પણ યહાેવાહને ચઢાવવા લાેકાેઅે સાથે લાવવાે. જેમ

યહાેવાહે અા ા કરી છે તેમ તે તારાે તથા તારા પુ ાેનાે સદાનાે ભાગ થાય.”

નવરાેમાંનું જે જે

વડે ચાલતું હાેય તે તમારે માટે અશુ છે . જે કાેઈ તેઅાેના મૃતદેહનાે

પશ કરે તે સાંજ સુધી અશુ ગણાય. ૨૮ અને જે કાેઈ તેમના મૃતદેહને

૧૬ પછી મૂસાઅે પાપાથાપણના અપણના બકરાની માંગ કરી અને ખબર

ઉપાડે, તાે તેણે પાેતાના વ

પડી કે તેને બાળી દેવામાં અા યાે હતાે. તેથી તેણે હા નના બાકીના પુ ાે
અેલાઝાર તથા ઈથામાર પર ગુ સે થઈને ક ું, ૧૭ “તમે અે પાપાથાપણ

ગણાય. અા પશુઅાે તમારે માટે અશુ છે . ૨૯ જમીન પર પેટે ચાલનારા
ાણીઅાેમાંથી અા તમારા માટે અશુ છે : નાે ળયાે, ઉંદર, દરેક કારની

તંબુમાં શા માટે ન ખાધું? કે મ કે તે અ યંત પ વ છે અને

નું પાપ દૂ ર

ગરાેળી, ૩૦ ચંદન ઘાે, પાટલા ઘાે, ગરાેળી, સરડાે તથા કાચ ડાે. ૩૧ સવ પેટે

ત કરવાને તે તેમણે

ચાલનારાં સપ ટયાંઅાેમાં અાટલાં તમારે માટે અશુ છે . જે કાેઈ તેઅાેના

કરવા માટે તેમને માટે યહાેવાહની સમ લાેકાેનું ાય
તમને અા યું છે . ૧૮

ે તેનું ર ત તંબુમાં લાવવામાં અા યું ન હતું, તેથી જેમ

મ અા ા કરી હતી તેમ, તમારે તે ચાે સપણે તંબુની અંદર ખાવું

ેઈતું

ાે ધાેઈ નાખવાં અને તે સાંજ સુધી અશુ

મૃતદેહનાે પશ કરે તાે તે સાંજ સુધી અશુ ગણાય. ૩૨ અને
કાેઈ પણ મરી

ે તેઅાેમાંથી

ય અને કાેઈપણ વ તુ ઉપર તેમનું શબ પડે તાે તે વ તુ

હતું.” ૧૯ પછી હા ને મૂસાને જવાબ અા યાે, “જુ અાે, અાજે તેઅાેઅે પાેતાના

અશુ ગણાય, તે કાેઈ પણ લાકડાની, વ

પાપાથાપણ અને દહનીયાપણ યહાેવાહ સમ ચઢા યા છે .

બનેલી હાેય, કાેઈપણ કામમાં વપરાતું વાસણ હાેય, તાે તેને પાણીમાં નાખવું;

ે મ અાજે

ાેની, ચામડાની અથવા તાટની

પાપાથાપણ ખાધું હાેત, તાે શું તેથી યહાેવાહ સ ન થયા હાેત?” ૨૦ યારે

તે સાંજ સુધી અશુ ગણાય. પછી તે શુ ગણાશે. ૩૩

મૂસાઅે અા સાંભ ું યારે તે સંતાેષ પા યાે.

પણ સપ ટયું કાેઈપણ માટીનાં વાસણમાં પડે, તાે તેમાં જે કં ઈ ભરેલું હાેય તે

વાહે મૂસા તથા હા નને ક ું, “ઇઝરાયલી લાેકાેને કહે , 'પૃ વી
૧૧ યહાે
પરનાં સવ પશુઅાેમાંથી જે પશુઅાે તમારે ખાવા માટે ઉપયાેગમાં લેવા

અશુ ગણાય અને તેને તમારે ભાંગી નાંખવું. ૩૪ જે કાેઈઅે ખાવાનાં પદાથ

૨

તે અા છે . ૩ જે પશુઅાેની ખરી ફાટવાળી હાેય અને જે વાગાેળતું હાેય તે પશુ
તું ખાઈ શકે . ૪ તાેપણ, કે ટલાક પશુઅાેની મા ખરી ફાટવાળી હાેય અથવા
જે મા વાગાેળતાં હાેય તે પશુઅાે તમારે ખાવાં

ેઈઅે ન હ, જેમ કે ઊંટ,

કે મ કે તે વાગાેળે છે પણ તેની ખરી ફાટેલી નથી. તેથી ઊંટ તમારે માટે અશુ
છે . ૫ સાફાન સસલું પણ: કે મ કે તે વાગાેળે છે પણ તેની ખરી ફાટેલી નથી,
તે પણ તમારે માટે અશુ છે . ૬ અને સસલું: કે મ કે તે વાગાેળે છે , પણ
તેની ખરી ફાટેલી નથી, તે તમારે માટે અશુ છે . ૭ અને ડુ ર:

ેકે તેની

ખરી ફાટેલી છે , પણ તે વાગાેળતું નથી, તેથી તે તમારે માટે અશુ છે . ૮
તમારે તેઅાેમાંના કાેઈનું માંસ ખાવું ન હ કે તેઅાેના મૃતદેહનાે પશ કરવાે
ન હ. તેઅાે તમારે માટે અશુ છે . ૯ જળચરાેમાંથી તમે અાટલાં ખાઈ શકાે:
પાણીમાં જે બધાંને પંખ તથા ભગડાં હાેય તેઅાેને તમારે ખાવા, પછી તે
સમુ ાેમાંનાં હાેય કે નદીઅાેમાંનાં હાેય. ૧૦ પણ સમુ ાેમાંનાં કે નદીઅાેમાંનાં જે
બધાં જળચરાે પાણીમાં તરે છે તેમાંના તથા સવ જળચરાેમાંનાં જે સવને પંખ
તથા ભગડાં હાેતા નથી, તેઅાે તમને નષેધા મક છે . ૧૧ કારણ કે તેઅાે
ઘૃણાપા છે માટે, તમારે તેઅાેનું માંસ ખાવું

ેઈઅે ન હ; તેમના મૃત દેહ

પણ ઘૃણાપા છે . ૧૨ પાણીમાંનાં જેઅાેને પંખ કે ભગડાં નથી હાેતા તેઅાે
તમને નષેધા મક છે . ૧૩ પ ીઅાેમાંથી તમારે અાને નષેધા મક ગણવા અને
તમારે જે ન ખાવા

ેઈઅે તે અા છે : ગ ડ, ગીધ, ૧૪ સમડી, દરેક કારના

બાજ, ૧૫ દરેક કારના કાગડા, ૧૬ શાહમૃગ, ચીબરી, સીગલ અને કાેઈ
પણ કારનાે શકરાે. ૧૭ ચીબરી, કરઢાેક, ઘુવડ, ૧૮ રાજહં સ, ઢ ચ, ગીધ,
૧૯ બગલાે, દરેક કારના હં સ, લ

ડખાેદ તથા વાગાેળ અેમને પણ તમારે

નષેધા મક ગણવા. ૨૦ સવ પાંખવાળાં જં તુઅાે જેઅાે પગ વડે ચાલતા હાેય,
તેઅાે તારે માટે અમંગળ છે . ૨૧ તાેપણ પગે ચાલનાર પાંખવાળાં જં તુઅાે,
જેઅાેને પગ ઉપરાંત જમીન ઉપર કૂ દવાને પગ હાેય છે , તેઅાેમાંથી અા તમે
ખાઈ શકાે છાે. ૨૨ અને તમે કાેઈ પણ કારના તીડ, બાેડમથાે તીડ, તમરી
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ે અામાંનું કાેઈ

પર અેવાં માટલામાંથી પાણી રે ું હાેય તાે તે અશુ ગણાય. અશુ થયેલાં
વાસણાેમાં કાેઈ પણ પી ં હાેય તાે તે અશુ ગણાય. ૩૫ જે કાેઈ વ તુ પર
તેઅાેનાે મૃતદેહ પડે તાે તે અશુ ગણાય. તે ભ ી કે ખાવા બનાવવાનું વાસણ
હાેય તાે તેને ભાંગી નાખવું. તે અશુ છે અને તે તમારે માટે અશુ ગણાય.
૩૬

ે તેઅાે પાણીના ટાંકામાં, ઝરણાંમાં કે યાં પીવાના પાણીનાે સં હ

થાય છે તેમાં પડે તાે તે પાણી શુ ગણાય. પણ
શબનાે પશ કરે તાે તે અશુ ગણાય. ૩૭

ે કાેઈ પાણીની અંદરના

ે તેઅાેના શબનાે કાેઈ ભાગ

કાેઈપણ વાવવાના બયારણ પર પડે તાે તે બયારણ શુ છે . ૩૮ પણ

ે તે

બયારણ પર પાણી છાટેલું હાેય અને તેમના શબનાે કાેઈ ભાગ તેના પર પડે,
તાે તે તમારે માટે અશુ છે . ૩૯ જે પશુઅાે ખાવાની તમને છૂટ અાપવામાં
અાવી છે અેવું પશુ

ે મરી

ય, તાે તેના મૃતદેહનાે જે કાેઈ પશ કરે તાે તે

સાંજ સુધી અશુ ગણાય. ૪૦ અને જે કાેઈ અે મૃતદેહમાંથી તેનું માંસ ખાય
તાે તે પાેતાના વ

ાેને ધાેઈ નાખે અને તે સાંજ સુધી અશુ ગણાય. અને જે

કાેઈ તેના મૃતદેહને ઊંચકે તાે તે પાેતાના વ

ાે ધાેઈ નાખે અને તે સાંજ સુધી

અશુ ગણાય. ૪૧ જમીન પર પેટે ચાલતાં તમામ સપ ટયાં નષેધા મક છે ;
તે ખાવાં ન હ. ૪૨ સવ પેટે ચાલનારાં અને ચાર પગે ચાલનારાં અથવા વધારે
પગાેવાળાં, જમીન પર પેટે ચાલનારાં સવ પણ તમારે ખાવા ન હ, કારણ કે
તે નષેધા મક છે . ૪૩ કાેઈ પણ પેટે ચાલનારાં સપ ટયાંઅાેથી તમે પાેતાને
અશુ ન કરાે; તેઅાેથી પાેતાને અશુ કરીને અભડાઅાે ન હ. ૪૪ કે મ કે હુ ં
યહાેવાહ તમારાે ઈ વર છંુ . અે માટે તમે પાેતાને શુ કરાે અને તમે પ વ
થાઅાે કે મ કે હુ ં પ વ છંુ . જમીન પર પેટે ચાલનારાં કાેઈ પણ સપ ટયાંથી
પાેતાને અશુ ન કરાે. ૪૫ કે મ કે હુ ં યહાેવાહ છંુ , તમારાે ઈ વર થવા માટે જે
તમને મસર દેશમાંથી બહાર કાઢી લા યાે. માટે તમે પ વ થાઅાે, કે મ કે હુ ં
પ વ છંુ . ૪૬ અા પશુઅાે, પ ીઅાે, દરેક વજં તુઅાે જે પાણીમાં તરે છે
અને દરેક જે પેટે ચાલે છે , તેઅાે સંબંધી અા નયમ છે . ૪૭ અે માટે કે શુ
તથા અશુ ની વ ચે અને ખાવાનાં તથા ન હ ખાવાનાં વ ચે ભેદ રખાય.'”
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વાહે મૂસાને ક ું, “ઇઝરાયલી લાેકાેને કહે , ' ે કાેઈ ી
૧૨ યહાે
પુ ને જ મ અાપે, તાે તે સાત દવસ સુધી અશુ ગણાય, જેમ તે દર

અશુ છે . તે તાે કુ રાેગ છે . ૧૬ પરં તુ

માસમાં મા સક સમયે અશુ ગણાય છે તેમ. ૩ અાઠમાં દવસે તે પુ ની

તે ચાંદા સંપૂણ સફે દ થઈ ગયાં હાેય, તાે તેને શુ

સુ નત કરવી. ૪ પછી તે માતાનું શુ કરણ થતાં સુધી તે ીસ દવસ સુધી તે

૧૮

૨

થઈ

ે દુ ખાતું માંસ બદલાઈને ફરીથી સફે દ

ય, તાે તે યાજક પાસે અાવે. ૧૭ યાજકે ફરીથી તેને તપાસવાે અને

હે ર કરવાે; તે શુ છે .

ે કાેઈ ય તના શરીર પર ગૂમડું થઈને ઝાઈ ગયું હાેય, ૧૯ ગૂમડાંની

અશુ ગણાય. તેના શુ કરણ થવાના દવસાે પૂરા ન થાય યાં સુધી તે

જ યાઅે સફે દ ડાઘ કે રતાશ પડતાે સફે દ સાે ે ખબર પડે, તાે તે યાજકને

કાેઈ પ વ વ તુનાે પશ ન કરે, તેમ જ તંબુમાં પણ ન અાવે. ૫ પણ

બતાવવું. ૨૦ યાજક તેને તપાસે અને જુ અાે તે વચા કરતાં ઊંડું લાગે અને તે

ે

ે

તે પુ ીને જ મ અાપે, તાે તે જેમ મા સક દર મયાન અશુ ગણાય છે તેમ

ચાઠા પરના વાળ સફે દ થઈ ગયા છે , તાે યાજક તેને અશુ

તે બે અઠવા ડયા સુધી અશુ ગણાય. તેનું શુ કરણ થતાં સુધી છાસઠ

કુ રાેગનાે રાેગ સમજવાે, તે ગૂમડાંમાં ફાટી નીક ાે છે . ૨૧ પણ

દવસ તે અશુ ગણાય. ૬ યારે તેને શુ કરવાનાે સમય પૂરાે થાય યારે

યાજકને અેમ ખબર પડે કે અેમાંના વાળ સફે દ થયેલા નથી, તે ચામડી કરતાં

પુ ી અથવા પુ ની માતાઅે દહનીયાપણ માટે અેક વષનું ઘેટાંનું બ ચું અને

ઊંડે ઊતરેલું નથી તથા ઝાખું પડી ગયું છે , તાે તેણે તે ય તને સાત દવસ

પાપાથાપણ માટે કબૂતરનું અેક બ ચું કે હાેલાે મુલાકાતમંડપમાં લઈ જવું

સુધી જુ દાે રાખવાે. ૨૨

અને વેશ ારે યાજકની પાસે લાવે. ૭ પછી તે તેને માટે યહાેવાહ સમ
ચઢાવે અને તેના માટે ાય

ત કરે અને તે તેના ર ત

જેને પુ કે પુ ીનાે જ મ થાય, તે

લાલાશ પડતું સફે દ ચાઠું થઈ

અેક દહનીયાપણ માટે અને બીજું પાપાથાપણને માટે અને યાજક તેને માટે

ેઈઅે,

તની વ ધ કરે; અેટલે તે શુ થશે.
૨

અે કુ રાેગમાં પ રણમે અેમ લાગતું હાેય, તાે તેને હા ન યાજકની પાસે
અથવા તેના કાેઈ યાજક દીકરા પાસે લઈ જવાે. ૩ પછી યાજક તેના શરીરના
ે તે જ યા ઉપરના વાળ સફે દ થઈ ગયા હાેય
હે ર કરે. ૪

ે ચામડી પરનાે સફે દ

તેને બી

ે તે સફે દ ડાઘ જેવાે હતાે

ભાગમાં સયા ના હાેય, તાે યાજકે

તપાસે અને તે સફે દ ડાઘ ઝાંખાે થઈ ગયાે હાેય અને તે સયા ના હાેય, તાે
વ

હે ર કરવાે. તે ફ ત ચાંદંુ જ છે , અેમ માનવું. પછી તે ય ત

ાે ધાેઈ નાખે અેટલે તે શુ થઈ

ય. ૭ પરં તુ શુ

હે ર કયા પછી

ફરી તે ડાઘ ફે લાયેલાે લાગે તાે તે ય તઅે ફરીથી તપાસ માટે યાજક પાસે
અાવવું. ૮ યાજકે તેને ફરીથી તપાસવાે અને

હે ર કરવાે. ૯

કાેઈ ય તને કુ રાેગનું ચાંદંુ હાેય અને રાેગ હાેવાની શંકા
યાજક અાગળ લઈ જવાે. ૧૦ યાજક તેને તપાસે અને
ચાંઠું પ

ે

ય, તાે તેને

ે ચામડી પર સફે દ

ું હાેય અને વાળ ધાેળા થઈ ગયા હાેય અને સાે

પરની ચામડી

પાકે લી તથા દુ ખાતું હાેય, ૧૧ તાે અે કુ રાેગની શ અાત થઈ ચૂકી છે અને
યાજકે તે ય તને અશુ
અશુ
નીક

હે ર થઈ જ ચૂ

હે ર કરવાે. તેને જુ દાે રાખવાે ન હ, કારણ કે તે
ાે છે . ૧૨

ે યાજકને ખબર પડે કે કુ રાેગ ફાટી

ાે છે અને તેના સમ શરીર પર માથાથી તે પગ સુધી, યાં યાં

યાજક તપાસે યાં યાં અાખી વચામાં રાેગ ફે લાઈ ગયાે હાેય, ૧૩ અેટલે
યાજકે તેને તપાસવાે અને
તાે તેને યાજકે શુ

ે સમ શરીર પર રાેગ સરી ગયેલાે ખબર પડે

હે ર કરવાે.

ે તેનું અાખું શરીર સફે દ થઈ ગયું છે , તાે

તે શુ છે . ૧૪ પણ યારે તેમાં દુ ખાતું માંસ દેખાય તાે તે અશુ ગણાય.
૧૫ યાજક તે દુ ખતા માંસને

ેઈને તેને અશુ ઠરાવે કે મ કે તે દુ ખાતું માંસ

નથી તથા ચાઠું ઝાખું પડતું

ય છે , તાે યાજકે તે ય તને સાત દવસ માટે

જુ દાે રાખવાે. ૨૭ પછી સાતમે દવસે યાજક તેને તપાસે.
ફે લાયું હાેય, તાે યાજકે તેને અશુ

ે કાેઈ પુ ષ કે

ે ચાઠું ચામડીમાં

હે ર કરવાે. તે તાે કુ રાેગ રાેગ છે . ૨૮
હે ર કરવાે, કે મ કે તે દાઝ્ યાનું ચાઠું છે .

ીના માથા પર કે દાઢી પર અે રાેગ હાેય, ૩૦ તાે

ે તે ચામડી કરતાં ઊંડું ખબર પડે અને
વાળ પીળા તથા અાછા થઈ ગયા હાેય, તાે યાજકે તે ય તને અશુ
હે ર
કરવાે. તે ઉંદરી કારનાે માથાનાે કે દાઢીનાે કુ રાેગ છે . ૩૧ ે યાજક ઉંદરીની
બીમારીને તપાસે અને
વાળ હ

ે તે જુ અે કે તે ચામડી કરતાં ઊંડું ન હાેય તથા યાંના
પણ કાળાં હાેય, તાે યાજકે તે ય તને સાત દવસ જુ દાે રાખવાે.

૩૨ યાજકે સાતમાં દવસે ફરીથી તેની તપાસ કરવી,

ે ચાઠું ફે લાયું ન હાેય

અને વાળ પણ પીળા થયા ન હાેય, તેમ જ તે ચામડી કરતાં ઊંડી માલૂમ ના
પડે, ૩૩ તાે તે માણસે ઉંદરીવાળા ભાગ સવાય ચાઠાની અાજુ બાજુ ના વાળ
કપાવી નાખવા અને યાજકે તેને બી

ે સફે દ ડાઘ કે ચાંદંુ ફે લાતું

જતું લાગે, તાે યાજકે તે માણસને અેક અશુ કુ રાેગી

ે યાજક તે

યાજકે તેની તપાસ કરવી અને

સાત દવસ સુધી જુ દાે રાખવાે. ૬ યાજક ફરીથી સાતમાં દવસે

યાજકે તેને શુ

હે ર કરવાે. ૨૬ પરં તુ

તપાસી જુ અે કે ચાઠાંમાં સફે દ વાળ નથી અને તે ચામડીની નીચે સુધી સરેલ

૨૯

થઈ ગયા ના હાેય, તાે પછી યાજકે તે રાેગીને સાત દવસ સુધી જુ દાે રાખવાે.
તેવાે જ ર ાે હાેય અને ચામડીના બી

યાજકે તે ય તને અશુ કુ રાેગી

ઘાનું ચાઠું છે માટે યાજકે તેને શુ

ડાઘ ચામડીની નીચે ઊંડે ઊતરેલાે ના લાગતાે હાેય, વળી તેમાંના વાળ સફે દ
૫ સાતમે દવસે યાજકે તેને ફરીથી તપાસવાે અને

ય, ૨૫ તાે યાજકે તે ચાંઠાની તપાસ કરવી

ે ચાઠાનાં વાળ સફે દ થઈ ગયા હાેય અને રાેગ ચામડીની નીચેના

ે ચાઠું ચામડી પર ફે લાયું ના હાેય અને ઝાંખું થઈ ગયું હાેય, તાે તે દાઝે લા

અને તે ભાગ ચામડી કરતાં ઊંડે ઊતરેલાે લાગે, તાે તે કુ રાેગ છે . યાજક તે
માણસને તપા યા પછી, તેને અશુ

હે ર કરવાે.

ય અને દાઝે લી જ યાઅે ચમકતું

ભાગ સુધી ફે લાઈ ગયાે હાેય, તાે દાઝવાના ઘામાંથી રાેગ ફે લાયાે છે અને

વાહે મૂસા તથા હા નને જણા યું, “ યારે કાેઈ માણસના
૧૩ યહાે
શરીર પરની ચામડી પર સાે ે અાવે અથવા ચાંદંુ કે ગૂમડું થાય અને

ચામડી પરનાે રાેગ તપાસે.

ે કાેઈ ય તની ચામડી બળી

૨૪

બ ચાનું અપણ ન કરી શકે , તાે તે બે હાેલા કે બે કબૂતરનાં બ ચાં લાવે,
ાય

ે ચાઠું અેવું ને અેવું રહે અને

સરે ન હ, તાે તે ગૂમડાંનું ચાઠું છે અને યાજકે તે ય તને શુ

ે તે ઘેટાંના

ે તપાસતાં

ે રાેગ ચામડીમાં ફે લાયાે હાેય, તાે યાજકે તેને અશુ

હે ર કરવાે. તે કુ રાેગનાે રાેગ છે . ૨૩ પરં તુ

ાવમાંથી શુ થશે.

ીને માટે અા નયમ છે . ૮

હે ર કરે. તાે તેને

સાત દવસ માટે જુ દાે રાખવાે. ૩૪
ે ઉંદરી ચામડીમાં ફે લાઈ ન

યાજકે સાતમાં દવસે ફરીથી તેને તપાસવાે અને

હાેય તથા ચામડી કરતાં ઊંડી માલૂમ ન પડે, તાે યાજકે તે ય તને શુ
હે ર કરવાે. પછી તે ય તઅે વ

ાે ધાેઈ નાખવાં અેટલે તે શુ થઈ જશે.
હે ર કયા પછી ે ઉંદરી ચામડીમાં ફે લાય,
૩૬ તાે યાજકે તેને ફરીથી તપાસવાે અને ે ઉંદરી ચામડીમાં ફે લાઈ હાેય, તાે
૩૫ પણ તે ય તને યાજકે શુ

યાજકે તેના વાળ પીળા છે કે ન હ અે પણ ેવાની જ ર નથી. તેને અશુ
કુ રાેગી હે ર કરવાે. ૩૭ પણ ે ઉંદરી યાં અને યાં જ રહે અને તેમાં
કાળાં વાળ ઊગવા માંડે તાે તે કુ રાેગ નથી. તે શુ છે અને યાજકે તેને શુ
હે ર કરવાે. ૩૮

ે કાેઈ પુ ષ કે

હાેય, ૩૯ તાે યાજક તેને તપાસે અને

ીને ચામડીમાં સફે દ રં ગના ચાઠાં પ ા
ે તે ડાઘ ફ ાં સફે દ રં ગના હાેય અને

ઝાંખા પડતા જતા હાેય, તાે તે કુ રાેગ નથી, અેમ સમજવું કે ચામડી પર
કરાે ળયા થયા છે અને અે માણસ શુ છે . ૪૦

ે કાેઈ ય તના માથાના

વાળ ખરી પ ા હાેય અને માથાના પાછળના ભાગમાં તેને ટાલ પડી હાેય તાે
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પણ તે શુ છે . ૪૧ અને

ે માથાના અાગળના ભાગમાંથી વાળ ખરી ગયા

વાસણમાં કાપવાની અા ા કરવી. ૬ પછી યાજકે

વતા રહે લા બી

હાેય, તાે અાગળના ભાગમાં માથા પર ટાલ પડે છતાં તે શુ છે તેને કુ રાેગ

પ ીને, દેવદારનું લાકડું , કરમ

નથી અેમ કહે વાય. ૪૨ પરં તુ માથા પરની અાગળ કે પાછળની ટાલમાં રતાશ

ઉપર કાપેલા પ ીના ર તમાં બાેળવાં. ૭ જે કુ રાેગમાંથી માણસની શુ

પડતા સફે દ ડાઘ હાેય, તાે કુ રાેગની શ અાત થઈ છે અેમ મનાય. ૪૩ પછી

કરવાની હાેય તેના પર તેણે સાત વાર ર ત છાંટી તેને શુ કરવાે. પછી પેલા

યાજકે તેને તપાસવાે અને પાછળની કે કપાળ પરની ટાલમાંનાે ડાઘ રતાશ

કાપડ તથા ઝુ ફાે લઈને ઝરાના પાણી

વતા પ ીને યાજકે ખુ લાં ખેતરમાં છાેડી મૂકવું. ૮ જે માણસનું શુ કરણ

પડતાે સફે દ હાેય, તાે તેને રાેગ થયાે છે અને તે અશુ છે . ૪૪ તાે તે કુ રાેગી

કરવાનું હાેય તે પાેતાના વ

માણસ છે , તે અશુ છે . યાજકે તેને માથામાં થયેલા રાેગને કારણે અચૂક

પાણીમાં નાન કરે અને પછી તે શુ થયાે ગણાય. પછી તે છાવણીમાં

અશુ

હે ર કરવાે. ૪૫ જે ય તને કુ રાેગ થયાે હાેય તેણે પાેતાના વ

ાે ધાેઈ નાખે, પાેતાના સવ વાળ મૂંડાવે તથા

ાે

રહે વા માટે પાછાે ફરે, પરં તુ સાત દવસ પયત તેણે પાેતાના તંબુની બહાર

ફાડવાં, પાેતાના વાળ વખેરાયેલા રહે વા દેવા અને ઉપરના હાેઠ સુધીનાે ભાગ

રહે વું. ૯ સાતમે દવસે તેણે પાેતાના માથાના સવ વાળ, દાઢીના તથા પાેતાના

ઢાંકી દેવાે અને બૂમાે પાડવી, 'અશુ , અશુ .' ૪૬ જેટલા દવસાે સુધી તે

ભમરના તેમ જ શરીર પરના બી

ય તમાં રાેગ રહે તેટલાં દવસાે સુધી તે અશુ ગણાય. કે મ કે તે અશુ છે ,
તે અેકલાે રહે . છાવણીની બહાર તેનું રહે ઠાણ થાય. ૪૭
રાેગના ચેપવાળું હાેય, પછી તે ઊનના કે શણના વ

ે તે વ

બધા વાળ મૂંડાવી નાખવા. તેણે પાેતાના

વ

કુ રાેગના

ાે ધાેઈ નાખવાં અને પાણીમાં નાન કરવું, પછી તે રાેગથી સંપૂણ રીતે
શુ થયાે અેવું હે ર થાય. ૧૦ અાઠમે દવસે તેણે અેક વષની ઉંમરના

નું હાેય, ૪૮ તે શણના

ખામી વગરનાં બે નરઘેટાં, અેક વષની ખામી વગરની ઘેટી, ખા ાપણને માટે

કે ઊનના તાણામાં કે વાણામાં અથવા ચામડામાં કે ચામડાની બનાવેલી કાેઈ

તેલમાં માેહેલાે ણ દશાંશ અેફાેદ મદાનાે લાેટ તથા અેક માપ તેલ લેવું.

વ તુમાં ફુ ગનાે ડાઘ હાેય, ૪૯ તે વ

૧૧ શુ

માં અથવા ચામડામાં અથવા તાણામાં

ની વ ધ કરાવનાર યાજકે જેની શુ

કરવાની છે તે ય તને તેના

અથવા વાણામાં અથવા ચામડાની બનાવેલી કાેઈપણ વ તુમાં તે રાેગનાે ચેપ

અપણાે સાથે મુલાકાતમંડપના વેશ ારે યહાેવાહ સમ રજૂ કરવાે. ૧૨

લીલાશ કે રતાશવાળાે હાેય, તાે તેને કુ રાેગનાે રાેગ સમજવાે અને તપાસ

પછી યાજક નર હલવાનાેમાંથી અેકને લઈને દાેષાથાપણને માટે તેને તથા

માટે યાજક પાસે લઈ જવાે. ૫૦ યાજક તે રાેગ તપાસે અને રાેગવાળી વ તુને

પેલા માપ તેલને ચઢાવે અને યહાેવાહની સમ

સાત દવસ બંધ કરી રાખે. ૫૧ સાતમે દવસે તેણે ફરીથી તે તપાસવી.

તેણે અે ઘેટાના બ ચાંને જે પ વ

ે તે રાેગ તે વ

તેઅાેનું અપણ કરે. ૧૩

થળે પાપાથાપણને તથા દહનીયાપણના

માં, અેટલે તાણામાં કે વાણામાં કે ગમે તે કામને માટે

હલવાનને કાપવામાં અાવે છે યાં કાપવાે. પાપાથાપણની માફક દાેષાથાપણ

ચામડું વપરાયું હાેય તે ચામડામાં સયા હાેય, તાે તે રાેગ કાેહવાડતાે કુ રાેગ

યાજકને અાપી દેવું, કે મ કે તે પરમપ વ અપણ છે . ૧૪ પછી યાજકે અા

સમજવાે અને તે અશુ છે . ૫૨ તે રાેગવાળા વ

ને બાળી નાખે અથવા તે

દાેષાથાપણનું ર ત લઈને જે માણસ શુ થયાે છે તેના જમણા કાનની બુ ી

ને, ઊનના, ચામડાની કાેઈપણ વ તુને

પર, જમણા હાથના અંગૂઠા પર તથા જમણા પગના અંગૂઠા પર લગાવવું.

ચેપ તાણાને કે વાણાને, શણના વ

લાગેલાે હાેય તાેપણ, કે મ કે તે કાેહવાડતાે રાેગ છે . તેને સંપૂણપણે અાગમાં

૧૫ પછી યાજકે સાથે લાવેલા તેલમાંથી થાેડું પાેતાના ડાબા હાથના પં

બાળી નાખવાે. ૫૩

પર રેડવું. ૧૬ તેણે જમણા હાથની અાંગળી તેમાં બાેળવી અને યહાેવાહની

ે યાજક તપાસે અને તે વ

માં, અેટલે તાણામાં કે

સાત વખત તે તેલનાે છંટકાવ કરવાે. ૧૭ યાજક હથેળીમાં રહે લા

વાણામાં અથવા ચામડાની કાેઈ વ તુમાં તે રાેગ સયા હાેય, ૫૪ તાે યાજકે

સમ

તે વ તુને ધાેઈ નાખવા માટે અા ા કરવી

તેલમાંથી થાેડું લઈને જેની શુ

ેઈઅે અને તેને બી

જુ દી રાખવી. ૫૫ પછી તે સમય બાદ યાજકે ફરી

ેવું,

સાત દવસ
ે ડાઘનાે રં ગ ન

બદલાય કે તે ના ફે લાય તાે પણ તે ફૂ ગ છે , અને તેથી તે અશુ છે . તે વ તુને

ર ત લગા

ચેપ લાગેલાે હાેવાથી તેને બાળી નાખીને નાશ કરવાે

જે ય તની શુ

ેઈઅે. ૫૬

ે યાજક

ું હતું યાં લગાડવું. ૧૮ યાજકના હાથમાંનું બાકીનું તેલ તેણે
કરવી હાેય તેના માથા પર લગાડીને યહાેવાહ સમ

તપાસે અને ધાેયા પછી ડાઘ ઝાંખાે થયાે છે , તાે તેણે તે વ તુનાે ડાઘવાળાે,

તેને માટે ાય

ભાગ તે વ

અશુ તામાંથી શુ

હાેય કે પછી ચામડાની બનાવેલી વ તુ હાેય કે બી

હાેય, તેને તાણા કે વાણામાંથી ફાડી નાખવી. ૫૭ છતાં

ેવ

કાેઈ વ તુ

કરવાની હાેય તે માણસના જમણા કાનની

બુ ી, જમણા હાથ તથા જમણા પગના અંગૂઠા પર યાં પહે લાં દાેષાથાપણનું

ત કરવું. ૧૯ પછી યાજકે પાપાથાપણ ચઢાવવું અને જેની
કરવાની હાેય, તે માણસની ાય

ત વ ધ કરવી

માં તાણા કે

અને યાર પછી તે દહનીયાપણના પશુને મારી નાખવું. ૨૦ પછી યાજકે

વાણામાં કે ચામડાની વ તુમાં ફરીથી ડાઘ દેખાય તાે ચેપ નવેસરથી ફે લાય છે

વેદીની અ ન પર દહનીયાપણ તથા ખા ાપણ બાળવા અને તે ય ત માટે

અેમ માનવું અને જેને ચેપ લા યાે હાેય તે વ તુને અ નમાં બાળી મૂકવી. ૫૮
ેવ

, તાણા, વાણા કે ચામડાની કાેઈ પણ વ તુ ધાેવાથી ડાઘ જતાે રહે

તાે તેને બી

વખત ધાેઈ નાખવી, અેટલે તે શુ થઈ જશે અને ફરી અેક

વાર તેને ઉપયાેગમાં લઈ શકાશે. ૫૯ ઊનના કે શણનાં વ

ાે પર તાણા કે

ાય

ત કરવું અને યારે તે ય ત શુ થઈ જશે. ૨૧ તેમ છતાં,

ે તે

માણસ ગરીબ હાેય અને અા બધું ચઢાવી શકે અેમ ના હાેય, તાે તેણે મા
અેક જ ઘેટાે દાેષાથાપણ તરીકે લાવવાે અને યહાેવાહની સમ રજૂ કરવાે.
યાજકે તેને તે માણસના ાય

ત માટે અપણ ચઢાવવું અને તે તેને શુ

વાણામાંના કે ચામડાની કાેઈ પણ વ તુ ઉપર ફૂ ગનાે ડાઘ પ ાે હાેય તાે તેને

કરશે. તેણે ખા ાપણ તરીકે ફ ત તેલથી માેહેલાે અેક દશાંશ અેફાેદ મદાનાે

માટે અા નયમ છે , અેને અનુસરીને વ તુને શુ કે અશુ

લાેટ તથા અેક માપ તેલ લેવું. ૨૨ તથા બે હાેલા કે કબૂતરનાં બે બ ચાં,

ારે

હે ર કરવી અને

હે ર કરવી, વળી

ારે ન હ, તે અા નયમને અાધારે ન ી કરવું.”

તે લાવી શકે તેમ હાેય તે લાવવાં, તેઅાેમાંનું અેક પાપાથાપણ માટે અને

વાહે મૂસાને ક ું, “જે કાેઈ કુ રાેગથી મુ ત થયાે હાેય તેની
૧૪ યહાે
શુ કરણનાે નયમ અા માણે છે . તેને યાજક પાસે લાવવાે.
૨

૩

યાજકે છાવણીની બહાર જઈને તેની તપાસ કરવી કે
હાેય, ૪ તાે યાજકે જેની શુ

ે રાેગ મટી ગયાે

કરવાની છે તે માણસને શુ અેવાં બે

પ ીઅાે, દેવદારનું થાેડું લાકડું , કરમ

વતાં

રં ગનું કાપડ તથા ઝુ ફા લાવવાને

અા ા અાપવી. ૫ યાજકે અેક પ ીને વહે તાં પાણીની ઉપર રાખેલા માટીના

લેવીય

બીજું દહનીયાપણ માટે. ૨૩ અાઠમે દવસે યાજક પાસે મુલાકાતમંડપના
વેશ ાર અાગળ તે યહાેવાહની સમ પાેતાના શુ કરણની વ ધને માટે
અા પ ીઅાેને સાથે લાવે. ૨૪ પછી યાજક ઘેટાનાં બ ચાંને દાેષાથાપણ તરીકે
લે તથા તેલ પણ લે અને વેદી અાગળ યહાેવાહની સમ તે તેઅાેનું અપણ
કરે. ૨૫ તે દાેષાથાપણ માટેના ઘેટાંને કાપી નાખે અને તેનું થાેડું ર ત લઈ જેનું
શુ કરણ કરવાનું હાેય તે ય તના જમણા કાનની બુ ી તથા તેના જમણા
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હાથના અને જમણા પગના અંગૂઠા પર લગાવે. ૨૬ પછી યાજકે થાેડું તેલ

સાફ થશે. ૫૪ બધી જ

પાેતાની ડાબી હથેળીમાં રેડવું. ૨૭ અને જે થાેડું ર ત તેના ડાબા હાથની

૫૫ વ

હથેળીમાં છે તેમાંથી થાેડું તેણે પાેતાના જમણા હાથની અાંગળી વડે લઈને

દાઝવાથી થયેલા ઘામાં કે ચાંદાને માટે, ૫૭ કુ રાેગની બાબતમાં કાેઈ અશુ

સાત વાર યહાેવાહની સમ છાંટવું. ૨૮ તે પછી દાેષાથાપણનું ર ત લગા ું
હતું તે જ જ યાઅે યાજકે જેનું શુ કરણ કરવાનું હાેય તે ય તના જમણા
કાનની બુ ી પર, જમણા હાથના અંગૂઠા પર તથા જમણા પગના અંગૂઠા
પર તેલ લગાવવું. ૨૯ તેના હાથમાં બાકી રહે લું તેલ જે માણસની શુ
કરવાની હાેય તેના માથા પર રેડવું અને યહાેવાહ સમ તેણે ાય

ત કરવું.

૩૦ અને તે મેળવી શકે અેવાે અેક હાેલાે કે કબૂતરનું બ ચું તેણે ચઢાવવું,
૩૧ જેવું તે મેળવી શકે અેવું, પાપાથાપણ તરીકે અને બીજું દહનીયાપણ

તરીકે ખા ાપણની સાથે વેદી પર ચઢાવવું. પછી યાજક યહાેવાહની સમ તે
માણસને માટે ાય

ત કરે અને તે શુ બની જશે. ૩૨ કુ રાેગમાંથી સા

થયેલા જે માણસના શુ કરણ માટે જ રી અપણાે લાવવા

ે તે અશ ત

હાેય, તેને માટે અા નયમ છે .” ૩૩ યહાેવાહે મૂસા તથા હા નને ક ું, ૩૪ “મ
તમને અાપેલા કનાન દેશમાં યારે તમે અાવી પહાચાે અને હુ ં યાં કાેઈ ઘરમાં
કુ રાેગ મૂકું, ૩૫ તાે તે ઘરના મા લકે યાજક પાસે અાવીને મા હતી અાપવી.
તેણે કહે વું, 'મારા ઘરમાં કુ રાેગ હાેય અેવું મને લાગે છે .' ૩૬ યાજકે તપાસ
કરવા જતાં પહે લાં ઘર ખાલી કરવા અા ા કરવી, અે માટે કે ઘરની બધી
વ તુઅાે અશુ ન થાય. યારપછી યાજક ઘરની તપાસ માટે ઘરની અંદર
ય. ૩૭ રાેગની તે તપાસ કરે અને

ે તે રાેગ ઘરની દીવાલાેમાં હાેવાથી

તેમાં કાેઈ લીલી કે રાતી તરાડ પડી હાેય અને તે દીવાલની સપાટીથી ઊંડી
દેખાતી હાેય તાે, ૩૮ પછી યાજક ઘરમાંથી બહાર નીકળી સાત દવસ માટે
ઘરને બંધ કરી દેવું. ૩૯ પછી સાતમે દવસે યાજકે પાછા અાવીને ફરી તપાસ
કરવી,

ે તે કાણાઅાે ભ તમાં વધારે સયા હાેય, ૪૦ તાે યાજકે રાેગવાળા

પ થરાેને કાઢી નાખવાની તથા તેમને નગર બહાર ગંદકીની જ યાઅે ફકી
દેવાની અા ા તેઅાેને અાપવી. ૪૧ ઘરની અંદરની ભ તાેને ખાેતરી નાખવાની
અા ા તેણે અાપવી અને ખાેતરી કાઢેલું બધું જ શહે રની બહાર કાેઈ અશુ
જ યાઅે ઠાલવી અાવવા જણાવવું. ૪૨ જે જ યા ખાલી પડી હાેય યાં
બી

પ થરાે લાવીને ગાેઠવવા અને ચૂનાનાે કાેલ પણ નવાે જ વાપરવાે તથા

ઘરનું નવેસરથી ચણતર કરાવવું. ૪૩ પ થરાે કાઢી ના યા પછી અને ઘરનું
નવેસરથી ચણતર કયા પછી

ે ફરીથી ફૂ ગ દેખાય, ૪૪ તાે યાજકે ફરીથી

અાવીને ઘરની તપાસ કરવી અને તેને ખબર પડે કે ફૂ ગ સરી છે તાે તે જલદી
સરે તેવાે ચેપ છે અને તે ઘર અશુ છે . ૪૫ તે ઘરને તાેડી પાડવું. અે ઘરના
પ થરાે, લાકડાં અને ગારાે બધું શહે રની બહાર કાેઈ અશુ જ યાઅે લઈ
જવું. ૪૬ અે ઘર બંધ ર ું હાેય તે દર મયાન કાેઈ ઘરમાં વેશે તાે તે સાંજ
સુધી અશુ ગણાય. ૪૭ જે કાેઈ ય ત તે ઘરમાં સૂઈ
તેણે પાેતાના વ

ય અથવા જમે તાે

ાે ધાેઈ નાખવાં. ૪૮ પરં તુ યાજક ઘરમાં જઈને તપાસે અને

ે તેને ખબર પડે કે નવેસરથી ચણતર કયા પછી ફૂ ગ ફે લાયેલી નથી, તાે
તે ઘરને તે શુ
શુ

હે ર કરે કે હવે ફૂ ગનાે ચેપ ઘરમાં નથી. ૪૯ પછી ઘરની

માટે યાજક બે નાનાં પ ીઅાે, દેવદારનું લાકડું , લાલ રં ગના કાપડનાે

ટુ કડાે અને ઝુ ફાે લે. ૫૦ અેક પ ીને તેણે ઝરાના વહે તા પાણી ઉપર માટલી
ઉપર કાપવું. ૫૧ તેણે દેવદારનું લાકડું , ઝુ ફાે અને કરમ

રં ગનું કાપડ લઈ

વતા પ ી સાથે ચઢાવેલા પ ીના ર તમાં તથા ઝરાના વહે તાં પાણીમાં
બાેળવા અને સાત વખત ઘર ઉપર છંટકાવ કરવાે. ૫૨ અા માણે તેણે
પ ીનું ર ત, ઝરાનું પાણી,
કાપડ, તેનાથી ઘરની શુ
મેદાનમાં બી

વતું પ ી, દેવદારનું લાકડું , ઝુ ફાે અને કરમ
કરવી. ૫૩ પણ યાજકે શહે રની બહાર ખુ લાં

પ ીને છાેડી દેવું. અા રીતે યાજક ઘરને શુ કરશે અને ઘર

તના કુ રાેગ, અેટલે સાે , ચાંદાં, ગૂમડાં માટે,

ના તથા ઘરના કુ રાેગને માટે, ૫૬ કાેઈની ચામડીના સાે માં કે

ારે કહે વાય અને શુ

ારે કહે વાય, તે શીખવવા માટે અે નયમ છે .”

વાહે મૂસા તથા હા નને ક ું, “ઇઝરાયલી લાેકાેને અેમ કહે
૧૫ યહાે
કે , ' યારે કાેઈ માણસને તેના શરીરમાં ાવનાે રાેગ હાેય, યારે તે
૨

માણસ અશુ ગણાય. ૩ તેના ાવમાં તેની અશુ તા અા માણે ગણાય.
તેના ાવ સાથે તેનું માંસ વહે તું હાેય અથવા તેના ાવમાંથી તેનું માંસ વહે તું
બંધ પડે, તાે તે અશુ ગણાય. ૪ ાવવાળાે માણસ જે પથારીમાં સૂઅે
અને જે કાેઈ વ તુ પર તે બેસે તે પણ અશુ ગણાય. ૫ જે કાેઈ ય ત તે
માણસની પથારીનાે પશ કરે તેણે પાેતાના વ

ાે ધાેઈ નાખવાં તથા તેણે

પાણીથી નાન કરવું અને સાંજ સુધી તે અશુ ગણાય. ૬ જે વ તુ પર
ાવવાળાે બેઠાે હાેય તે પર જે કાેઈ બેસે, તે ય તઅે પાેતાના વ

ાે ધાેઈ

નાખવાં તથા તેણે નાન કરવું અને તે સાંજ સુધી અશુ ગણાય. ૭ અને
ાવવાળા પુ ષના શરીરનાે જે કાેઈ પશ કરે તાે તેણે પાેતાના વ

ાે ધાેઈ

નાખવાં તથા તેણે પાણીથી નાન કરવું અને સાંજ સુધી તે અશુ ગણાય. ૮
ે ાવવાળાે માણસ કાેઈ વ છ માણસ પર થૂંકે, તાે તે માણસે પાેતાના
વ

ાે ધાેઈ નાખવાં તથા તેણે પાણીથી નાન કરવું અને તે સાંજ સુધી અશુ

ગણાય. ૯ ાવવાળાે માણસ જે

ન પર બેસીને સવારી કરે તે પણ અશુ

ગણાય. ૧૦ જે કં ઈ પણ તેની નીચે અાવેલું હાેય, તેને પશ કરનાર ય ત
સાંજ સુધી અશુ ગણાય; જે કાેઈ તે વ તુને ઉપાડે તેણે પાેતાના વ

ાે ધાેઈ

નાખવાં અને પાણીથી નાન કરવું અને સાંજ સુધી તે અશુ ગણાય. ૧૧
ાવવાળાે માણસ પાેતાના હાથ ધાેયા વના
તેણે પાેતાના વ

ે કાેઈ ય તને પશ કરે તાે

ાે ધાેઈ નાખવા, પાણીથી નાન કરવું અને સાંજ સુધી

તે અશુ ગણાય. ૧૨ અશુ

ય ત માટીના વાસણને પશ કરે તાે તે

વાસણને ફાેડી નાખવું અને લાકડાના
૧૩ યારે તે ય ત તેના

યેક વાસણને પાણીમાં ધાેઈ નાખવું.

ાવથી શુ થાય યારે તે પાેતાના શુ કરણ માટે

સાત દવસ ગણે અને પાેતાના વ

ાે ધાેઈ નાખે; અને ઝરણાનાં પાણીમાં

નાન કરે. યાર પછી તે શુ ગણાશે. ૧૪ તે માણસે અાઠમે દવસે બે
હાેલા અથવા કબૂતરનાં બે બ ચાં લાવીને મુલાકાતમંડપના વેશ ાર અાગળ
યહાેવાહ સમ

અાવીને યાજકને અાપવા. ૧૫ યાજક તેઅાેમાંના અેકને

પાપાથાપણને માટે અને બી ને દહનીયાપણને માટે અપણ કરીને ાવવાળા
માણસની શુ

માટે યહાેવાહ સમ

ાય

ત કરે. ૧૬

ે કાેઈ પુ ષને

વીય ાવ થાય, તાે તેણે પાણીથી નાન કરવું; સાંજ સુધી તે અશુ ગણાય.
૧૭ જે

યેક વ

કે ચામડા પર વીય પ ું હાેય તેને પાણીથી ધાેઈ નાખવું.

સાંજ સુધી તે અશુ ગણાય. ૧૮ અને

ે કાેઈ

ીપુ ષનાે સંયાેગ થયાે

હાેય અને પુ ષને વીય ાવ થયાે હાેય તાે તે બ નેઅે પાણીથી નાન કરવું;
તેઅાે સાંજ સુધી અશુ ગણાય. ૧૯

ે કે

ીને મા સક ાવ થયાે હાેય તાે

તે સાત દવસ સુધી અશુ ગણાય અને તે દવસાે દર યાન જે કાેઈ તેને પશ
કરે તે સાંજ સુધી અશુ ગણાય. ૨૦ તે અશુ હાેય યારે તે જેના પર સૂતી
હાેય કે બેઠી હાેય તે પણ અશુ ગણાય. ૨૧ જે કાેઈ માણસ તેની પથારીને
પશ કરે તેણે પાેતાના વ

ાે ધાેઈ નાખવાં અને પાણીથી નાન કરવું; તે

માણસ સાંજ સુધી અશુ ગણાય. ૨૨ તે
કાેઈ પશ કરે તાે તેણે પાેતાના વ

ય ત સાંજ સુધી અશુ ગણાય. ૨૩ તે
અથવા પથારી પરની કાેઈ વ તુને

ી જેના પર બેઠી હાેય તેને

ી જેના પર બેઠી હાેય તે અાસન

ે કાેઈ પશ તાે તે પાેતાના વ

નાખે અને નાન કરે. તે માણસ સાંજ સુધી અશુ ગણાય. ૨૪ અને
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ે

ાે ધાેઈ નાખવાં, પાણીથી નાન કરવું; તે
ાે ધાેઈ
ે કાેઈ

લેવીય

પુ ષ તેની સાથે શારી રક સંબંધ કરે અને

ે તેની અશુ તા તેને લાગે તાે

વડે દયાસન પર છાંટે. અને તેમાંનુ થાેડું ર ત દયાસનની સામે અાંગળી વડે

તે સાત દવસ સુધી અશુ ગણાય. તે જે પથારીમાં સૂઅે તે પણ અશુ

સાત વાર છાંટે. ૧૫ યારપછી તે લાેકાેના પાપાથાપણનાે બકરાે કાપે અને

ગણાય. ૨૫

ીને ઋતુકાળ સવાય ઘણા દવસાે સુધી ર ત ાવ

તેનું ર ત પડદાની અંદરની બાજુ લાવે. બળદના ર તની જેમ તે તેના ર તનું

થાય અથવા તેના ઋતુકાળ ઉપરાંત લાંબા સમય સુધી તેનાે ાવ ચાલુ રહે ,

ે કાેઈ

પણ કરે; તે દયાસન પર તેને છાંટે યારપછી દયાસનની સામે તેને છાંટે. ૧૬

તાે તેના ાવના સવ દવસાે સુધી તે ઋતુકાળની જેમ અશુ ગણાય. ૨૬ અે

તે ઇઝરાયલના લાેકાેની અશુ તાના લીધે, તેઅાેના પાપાે અને વ ાેહના

સમય દર મયાન પણ તે જે પથારીમાં સૂઅે તે તેના ઋતુકાળના સામા ય

કારણે પ વ થાનને માટે ાય

દવસાેની જેમ અશુ ગણાય. અને તે જયાં બેસે તે જ યા પણ અશુ

તેઅાેની સાથે રહે નાર મુલાકાતમંડપને સા કરે, જેમાં યહાેવાહ વસે છે .

ત કરે. અે જ રીતે તેઅાેની અશુ તા મ યે

ગણાય. ૨૭ જે કાેઈ તે પથારી કે અાસનને પશ કરે તે અશુ ગણાય. તેણે

૧૭ હા ન ાય

પાેતાના વ

તે પાેતાને સા તથા પાેતાના પ રવારને સા

ાે ધાેઈ નાખવાં, પાણીથી નાન કરવું અને સાંજ સુધી તે અશુ

ગણાય. ૨૮ પણ

ે તે પાેતાના ાવથી શુ થાય તાે પછી તે પાેતાને માટે

ત કરવા માટે પરમપ વ

થાનમાં દાખલ થાય યારથી
ાય

ત કરીને બહાર ન

અાવે, યાં સુધી કાેઈને મુલાકાતમંડપમાં રહે વા ન દેવાે. ૧૮ બહાર અાવીને

સાત દવસ ગણે અને યારબાદ તે શુ ગણાય. ૨૯ અાઠમે દવસે તેણે

યહાેવાહની સમ વેદી પાસે જઈને તેને સા તે ાય

બે હાેલાં અથવા કબૂતરનાં બે બ ચાં લાવીને મુલાકાતમંડપના વેશ ાર

અને બકરાના ર તમાંથી થાેડું થાેડું લઈને વેદીનાં શગાે પર ચાેપડવું. ૧૯

અાગળ યાજકને અાપવાં. ૩૦ યાજક તેઅાેમાંના અેકને પાપાથાપણ માટે અને

અે ર તમાંથી અાંગળી વડે તે વેદી ઉપર સાત વખત છાંટીને તેને શુ કરે

બી ને દહનીયાપણ માટે અ પત કરે અને યાજક તેના ાવની અશુ તા માટે

અને ઇઝરાયલીઅાેની અશુ તામાંથી તેને પ વ કરે. ૨૦ પરમ પ વ થાન,

યહાેવાહની સમ

મુલાકાતમંડપ અને વેદીને માટે ાય

ત કરી રહે યારે

હાજર કરે. ૨૧ અને પછી હા ન તે

વતા બકરાના માથા પર બ ને હાથ

ાય

ત કરે. ૩૧ અા રીતે ઇઝરાયલના લાેકાેને તેઅાેની

અશુ તાથી અલગ કરવા કે જેથી મારાે જે મંડપ તેઅાેની મ યે છે , તેને અશુ
કયાથી તેઅાે માયા

ય ન હ. ૩૨ જે કાેઈ પુ ષને ાવ હાેય તાે તે અશુ

છે . ાવ અથવા વીયપાત તે પુ ષને અશુ કરે છે . ૩૩ ઋતુ ાવમાં
અશુ હાેય છે તેવી

ત કરે. તેણે બળદના

વત બકરાંને તે

મૂકીને ઇઝરાયલીઅાેની સવ દુ તા, સવ પાપાે અને તેઅાેનાે વ ાેહ કબૂલ
ી

કરીને તે સવ અે બકરાના શર પર મૂકે. તે પછી તેણે અા કામ માટે ન ી

ી સાથે શારી રક સંબંધ કરનાર પુ ષ પણ અશુ છે .

કરેલા માણસ સાથે તે બકરાંને રણમાં માેકલી અાપવાે. ૨૨ પછી તે બકરાે

શરીરના ાવવાળા લાેકાે માટેના નયમાે ઉપર માણે છે .'”

લાેકાેની સવ દુ તા જે જ યાઅે કાેઈ રહે તું ના હાેય તેવી નજન જ યાઅે લઈ

બે દીકરા યારે યહાેવાહની સમ ગયા યારે મૃ યુ પા યા
૧૬ હાઅનેનના
તેઅાેના મૃ યુ પછી યહાેવાહે મૂસાની સાથે વાત કરી. પછી

જશે. અને અા માણસ તેને નજન અર યમાં છાેડી દેશે. ૨૩ યારપછી હા ન

૨

તેમણે મૂસાને ક ું, “તારા ભાઈ હા નને કહે , પરમપ વ

થાનમાં અેટલે કે

તંબુના પડદાની અંદરની બાજુ અે પ વ કાેશ પરના દયાસન સમ કાેઈ પણ
સમયે અાવે ન હ.

ે તે તેમ કરશે તાે તે મૃ યુ પામશે. કારણ કે તે દયાસન

પર વાદળ પે હુ ં દેખાઈશ. ૩ તેથી અહ હા ન અા રીતે પરમપ વ

થાનમાં

વેશ કરે. પાપાથાપણ માટે અેક બળદ તથા દહનીયાપણ માટે અેક ઘેટાે
લઈને તે પરમપ વ

થાનમાં વેશ કરે. ૪ તે શણનું પ વ ઉપવ

અને

શણની ઈ ર પહે રે. કમરે શણનાે કમરપટાે અને માથે શણની પાઘડી બાંધે.
અા પ વ વ

ાે છે . અે પહે રતાં પહે લાં તેણે પાણીથી નાન કરવું. ૫ તે

ઇઝરાયલી

પાસેથી પાપાથાપણ માટે બે બકરા તથા દહનીયાપણ માટે

અેક ઘેટાે લે. ૬ પછી હા ન પાેતાને માટે પાપાથાપણના બળદને રજૂ કરે અને
પાેતાના માટે તેમ જ પાેતાના પ રવાર માટે ાય

ત કરે. ૭ યારપછી તે બે

બકરાઅાે લઈને મુલાકાતમંડપના વેશ ાર અાગળ યહાેવાહ સમ લાવે. ૮
પછી હા ન તે બે બકરા માટે ચ ીઅાે નાખે, અેટલે અેક ચ ી યહાેવાહને
માટે અને બી

અઝાઝે લને માટે ન ી કરે. ૯ જે બકરા પર યહાેવાહના

નામની ચ ી પડે, તેને હા ન પાપાથાપણને માટે અપણ કરે. ૧૦ પરં તુ જે
બકરા પર અઝાઝે લના નામની ચ ી પડે તેને અઝાઝે લને માટે અર યમાં
માેકલી દેવા માટે તેને માટે ાય

ત કરવાને યહાેવાહ સમ તેને

વતાે

રજૂ કરે. ૧૧ પછી હા ન પાેતાના અને પાેતાના પ રવાર માટે પાપાથાપણને
સા બળદ રજૂ કરે. પાેતાને માટે તથા પાેતાના પ રવાર માટે ાય

ત કરે

અને પાપાથાપણનાે જે બળદ પાેતાના માટે હાેય તેને કાપે. ૧૨ પછી હા ન
અેક ધૂપદાનીમાં યહાેવાહ અાગળની વેદીમાંથી સળગતા અંગારા અને બે

મુલાકાતમંડપમાં પાછાે અાવે. પ વ

થાનમાં દાખલ થતી વખતે પહે રેલા

શણનાં વ

ાે ઉતારીને યાં રાખી મૂકે. ૨૪ પ વ

પાેતાના વ

ાે પહે રે અને બહાર જઈને પાેતાનું અને લાેકાેનું દહનીયાપણ

થાનમાં નાન કરીને તે

અપણ કરે અને અા રીતે પાેતાને સા અને લાેકાેને સા

ાય

ત કરે. ૨૫

પાપાથાપણની ચરબીનું દહન તે વેદી પર કરે. ૨૬ અઝાઝે લ માટેના બકરાંને
લઈ જનાર માણસે પાેતાના વ

ધાેઈ નાખવા અને નાન કરવું; યારપછી જ

તે છાવણીમાં પાછાે અાવે. ૨૭ પછી પાપાથાપણને સા ચઢાવેલા બળદ અને
બકરાંને અેટલે જેઅાેનું ર ત ાય

તને માટે પ વ

થાનમાં લઈ જવામાં

અા યું હતું તેઅાેને છાવણી બહાર લઈ જવા અને ચામડાં, માંસ અને અાંતરડાં
સ હત બાળી નાખવા. ૨૮ અા બધું બાળનાર માણસે પાેતાના વ

ાે ધાેઈ

નાખવાં, નાન કરવું અને પછી છાવણીમાં પાછા ફરવું. ૨૯ અે સદાને માટે
તમારાે વ ધ થાય; દેશનાં વતનીઅાે તથા તમારી મ યે વસતા વદેશીઅાેઅે
સાતમા મ હનાના દશમા દવસે ઉપવાસ કરવાે અને કાેઈ કામ કરવું ન હ.
૩૦ કે મ કે તે દવસે તમને શુ

કરવા માટે તમારા માટે ાય

ત કરવામાં

અાવશે; તમે તમારા પાપાેથી યહાેવાહની અાગળ શુ થશાે. ૩૧ તમારા માટે
તે વ ામનાે પ વ

દવસ છે . તમારે ઉપવાસ કરવાે અને કં ઈ કામ કરવું ન હ.

અા સદાને માટેનાે નયમ છે . ૩૨ અા ાય

ત મુ ય યાજકે અેટલે જે તેના

પતાના થાને યાજકપદને સા અ ભ ષ ત અને પ વ કરવામાં અા યાે
હાેય તેણે કરવું. તે ાય
અને પરમ પ વ

ત કરે, તે યાજકે શણના પ વ વ

પહે રવા. ૩૩

થાનને માટે, મુલાકાતમંડપને માટે, વેદીને માટે, યાજકાેને

માટે તથા સભાના સમ લાેકાેને માટે તેણે ાય
સા સદાનાે વ ધ થાય; અા રીતે

ત કરવું. ૩૪ અા તમારે

તવષ અેક વાર ઇઝરાયલીઅાેના પાપાે

મુ ી બારીક દળેલાે ધૂપ લઈને તેને પડદાની અંદરની બાજુ અે લાવે. ૧૩ પછી

માટે ાય

યહાેવાહ સમ અંગારા ઉપર તે ધૂપ તે નાખે જેથી કરારકાેશ પરના દયાસન

વાહે મૂસાને ક ું, “તું હા નને, તેના પુ ાેને તેમ જ બધા
૧૭ યહાે
ઇઝરાયલીઅાેને અા માણે કહે , યહાેવાહે જે અા ા અાપી છે તે

ઉપરનું વાદળ ધુમાડાથી ઢં કાઈ

ય. અને અામ કરવાથી તે મૃ યુ પામશે ન હ.

૧૪ યારપછી તે બળદના ર તમાંથી થાેડું ર ત પૂવ તરફ પાેતાની અાંગળી

લેવીય

ત કરવું. યહાેવાહે મૂસાને અાપેલી સવ અા ા માણે તેણે કયુ.
૨

તેઅાેને કહે , ૩ ' ે કાેઈ ઇઝરાયલી છાવણીમાં અથવા છાવણીની બહાર
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બળદ, હલવાન કે બકરાંને કાપે, ૪ પરં તુ યહાેવાહના મંડપની સામે યહાેવાહને

પાેતાની

સા અપણ ચઢાવવા માટે મુલાકાતમંડપના ારની પાસે તેને ન લાવે, તે

પુ ી સાથે શારી રક સંબંધ ન બાંધવાે. તે તારી બહે ન છે અને તારે તેની સાથે

પુ ષને માથે ર તનાે દાેષ બેસે; તેણે તાે ર ત વહે વડા યું છે ; તે પુ ષ

શારી રક સંબંધ ન બાંધવાે. ૧૨ તારે તારા પતાની બહે ન સાથે શારી રક

પાેતાના લાેકાે મ યેથી અલગ કરાય. ૫ અા અા ા અે ઉ ે શથી અાપવામાં

સંબંધ ન બાંધવાે, કે મ કે તારા પતાની તે ન કની સગી છે . ૧૩ તારે તારી

અાવી છે કે જેથી ઇઝરાયલી લાેકાે અેક ખુ લાં મેદાનમાં બ લદાન કરવાના

માતાની બહે ન સાથે શારી રક સંબંધ ન બાંધવાે, કે મ કે તારી માતાની તે

બદલે તે યહાેવાહને માટે મુલાકાતમંડપના ાર અાગળ યાજક પાસે લાવે

ન કની સગી છે . ૧૪ તારે તારા પતાના ભાઈની પ ની સાથે શારી રક સંબંધ

અને તે વડે તેઅાે યહાેવાહને માટે શાં યપણાે કરે. ૬ યાજકે અપણનું ર ત

ન બાંધવાે. કે અેવા ઇરાદા સાથે તેની ન ક ન જવું. કે મ કે તે તારી કાકી છે .

મુલાકાતમંડપના વેશ ાર અાગળ યહાેવાહની વેદી પર છાંટવું. તેણે ચરબીનું

૧૫ તારે તારી પુ વધૂ સાથે શારી રક સંબંધ ન બાંધવાે, તે તારા પુ ની પ ની

દહન કરવું કે મ કે તે યહાેવાહને માટે સુવાસ ઉ પ ન કરે છે . ૭ લાેકાે વદેશી

છે . તેની સાથે શારી રક સંબંધ ન બાંધ. ૧૬ તારે તારા ભાઈની પ ની સાથે

દુ ા માને તેઅાેના અપણ ચઢાવવાની ઇ છા રાખે ન હ, કે મ કે અા રીતે તેઅાે

શારી રક સંબંધ ન બાંધવાે, અાવું કરીને તારા ભાઈનું અપમાન ન કરવું. ૧૭

ગ ણકાઅાે માફક વ યા છે . ઇઝરાયલીઅાે અને તેઅાેના વંશ ે માટે અા

કાેઈ

હં મેશનાે વ ધ થાય.' ૮ તારે તેઅાેને કહે વું કે ,

તેઅાે ન કની સગી છે અને તેઅાેની સાથે અેવું કરવું અે અ તશય દુ કમ છે .

ે કાેઈ ઇઝરાયલી અથવા

તને કલં કત કરવા બરાબર છે . ૧૧ તારે તારા પતાની પ નીની

ી તેમ જ તેની પુ ી કે પાૈ ી કે દાે હ ી સાથે શારી રક સંબંધ ન કર.

તેઅાેની વ ચે રહે તાે પરદેશી દહનીયાપણ કે ય ચઢાવે, ૯ અને યહાેવાહ

૧૮ તારી પ નીના

સમ

પ ની કરીને તેની સાથે શારી રક સંબંધ ન બાંધ. ૧૯

તેનાે ય

કરવાને તેને મુલાકાતમંડપના ાર પાસે ના લાવે તાે તે

વતા સુધી તેની બહે ન સાથે લ ન કરીને અને તેને બી
ીના મા સક ાવ

માણસ તેના લાેકાે મ યેથી અલગ કરાય. ૧૦ અને કાેઈ ઇઝરાયલી અથવા

દર મયાન તેની સાથે શારી રક સંબંધ ન બાંધ. કે મ કે અે સમયમાં તે અશુ

ઇઝરાયલીઅાે વ ચે વસતાે કાેઈપણ પરદેશી માણસ

છે . ૨૦ તારે તારા પડાેશીની પ ની સાથે શારી રક સંબંધ ન કરવાે અને અા

ે ર ત ખાય તાે હુ ં તે

માણસની વમુખ થઈશ અને હુ ં તેને તેના લાેકાેથી અલગ કરીશ. ૧૧ કારણ કે

રીતે પાેતાને

શરીરનાે

ચલાવીને માેલેખને ચઢાવવા ન અાપ. અા રીતે તારા ઈ વરનાે અનાદર ન

વ ર તમાં છે . અને વેદી પર તે ર ત તમારા માટે ાય

માટે મ તમને અા યું છે . કે મ કે ર તથી જ ાય

ત કરે તે

ત થાય છે , કારણ કે તેમાં

વ છે . ૧૨ તે માટે મ ઇઝરાયલના લાેકાેને ક ું કે , તમારામાંનાે કાેઈપણ

તને

ન કરવી. ૨૧ તારે તારા કાેઈ બાળકને અ નમાં

કરવાે. હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૨૨

ીની જેમ બી

પુ ષની સાથે શારી રક સંબંધ

ન બાંધ. અે દુ તા છે . ૨૩ તમારે કાેઈ પશુ સાથે

ીની જેમ શારી રક સંબંધ

માણસ તેમ જ તમારી મ યે વસતાે કાેઈપણ પરદેશી ર ત ના ખાય. ૧૩

ન કરીને પાેતાને અશુ ન કરવાે. કાેઈ

અને કાેઈપણ ઇઝરાયલી કે તેઅાેની વ ચે વસતાે પરદેશી ખા પ ીનાે કે

ન કરવાે, અે વકૃ ત છે . ૨૪ અામાંની કાેઈ પણ રીતે તારે તારી

પશુનાે શકાર કરે યારે તેણે તેનું બધું ર ત વહી જવા દેવું અને તેના પર માટી

ન કરવી. હુ ં જે દેશ

ઢાંકી દેવી. ૧૪ કે મ કે સવ દેહધારીઅાેના
તેઅાેનાે

વ વષે અેવું

ણવું કે ર તમાં

વ છે , તેથી જ મ ઇઝરાયલના લાેકાેને ક ું છે કે , “તમારે કાેઈપણ

દેહધારીનું ર ત પીવું ન હ, કે મ કે સવ દેહધારીઅાેનાે

વ તેઅાેના ર તમાં

ીઅે કાેઈ પશુ સાથે શારી રક સંબંધ
તને અશુ

તઅાેને તમારી સામેથી હાંકી કાઢવાનાે છંુ તેઅાે અાવી
રીતે અશુ થયેલ છે . ૨૫ અે અાખાે દેશ અશુ થયાે છે . તેથી હુ ં તેઅાેના પર
તેઅાેના પાપની સ

ક ં છંુ અને અે દેશ યાંના રહે વાસીઅાેને અાેકી કાઢે છે .

૨૬ તમારે મારા વ ધઅાે અને અા ાઅાેનું પાલન કરવું. તમારે અા બધામાંનું

છે . જે કાેઈ તે ખાય તે અલગ કરાય.” ૧૫ દરેક ય ત દેશનાં વતનીઅાે કે

કાેઈ ઘૃણાજનક કાય કરવું ન હ, પછી ભલે તમે ઇઝરાયલ

પરદેશી કુ દરતી રીતે મૃ યુ પામેલુ અથવા જં ગલી પશુઅાેઅે ફાડી નાખેલું પશુ

કે પરદેશથી અાવીને વ યા હાેય. ૨૭ કે મ કે તમારા પહે લા જે દેશ

ખાય તાે તેણે પાેતાના વ

દેશમાં રહે તી હતી, તે અા બધા ઘૃણાજનક કાયા કરતી હતી અને તેથી દેશ

ાે ધાેઈ નાખવા, પાણીથી નાન કરવું અને સાંજ

સુધી તે અશુ ગણાય. યારપછી તે શુ ગણાય. ૧૬ પરં તુ
વ

ે તે પાેતાના

ાે ન ધુઅે કે નાન ન કરે, તાે પછી તેનાે દાેષ તેને માથે.'”

વાહે મૂસાને ક
૧૮ યહાે
તમારાે ઈ વર છંુ .

ું, ૨ “ઇઝરાયલના લાેકાેને કહે કે , 'હુ ં યહાેવાહ

લાેકાેનું અનુકરણ તમે ન કરાે. અને કનાન દેશ કે જેમાં હુ ં તમને લઈ

ઉં

છંુ , તે દેશના લાેકાેનું અનુકરણ તમે ન કરાે. તેઅાેના રીત રવા ે ન પાળાે.
૪ તમારે ફ ત મારા જ વ ધઅાે પાળવા, તમારે તેનાે સંપૂણ રીતે અમલ
કરવાે અને તે અનુસાર ચાલવું કે મ કે હુ ં યહાેવાહ તમારાે ઈ વર છંુ . ૫ માટે

ત અા

અશુ થયાે છે . ૨૮ અે માટે સાવચેત રહાે, કે જેથી દેશને અશુ કયાથી જેમ
તમારી અગાઉની દેશ

૩ મસર દેશ જેમાં તમે અગાઉ રહે તા હતા, તે

નાં વતની હાેય

તને તેણે અાેકી કાઢી તેમ તમને પણ તે અાેકી કાઢે.

૨૯ જે કાેઈ અેમાંનું કાેઈપણ ઘૃણાજનક કાય કરશે તેને પાેતાના લાેકાેમાંથી

અલગ કરવામાં અાવશે. ૩૦ માટે તમે મારી અા ાઅાેનું પાલન કરાે. તમારા
અગાઉના લાેકાે ઘૃણાપા

રવા ે પાળતા હતા, તેનું પાલન કરીને તમારી

તને અશુ ન બનાવશાે. હુ ં તમારાે ઈ વર યહાેવાહ છંુ .'”
વાહે મૂસાને ક ું, “ઇઝરાયલના સવ લાેકાેને કહે કે , 'તમે પ વ
૧૯ યહાે
થાઅાે, કે મ કે હુ ં યહાેવાહ તમારાે ઈ વર પ વ છંુ . તમારામાંના
૨

૩

ે કાેઈ માણસ તેનું પાલન

યેક ય તઅે પાેતાના માતા પતાને માન અાપવું અને મારા વ ામવારાેનું

વશે. હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૬ તમારામાંના કાેઈઅે પણ
ન કની સગી સાથે શારી રક સંબંધ ન બાંધવાે. હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૭ તારી

પાલન કરવું. હુ ં તમારાે ઈ વર યહાેવાહ છંુ . ૪ મૂ તઅાે તરફ ન ફરાે અને

માતા સાથે શારી રક સંબંધ કરીને તારા પતાનું અપમાન ન કર. તે તારી માતા

તમે યારે યહાેવાહની અાગળ શાં યપણાે ચઢાવાે યારે અેવી રીતે ચઢાવાે કે

છે , તેને તારે કલં કત કરવી ન હ. ૮ તારા પતાની પ નીઅાેમાંથી કાેઈની

તમે તેમની અાગળ મા ય થાઅાે. ૬ જે દવસે તમે તે અપણ કરાે તે જ દવસે

સાથે શારી રક સંબંધ ન કર; તે તારા પતાના અપમાન જેવું છે . ૯ તારી

તથા તેના બીજે દવસે તે ખાવું. પરં તુ

બહે નાેમાંની કાેઈની સાથે શારી રક સંબંધ ન કર. તે તમારા પતાની પુ ી હાેય

ર ું હાેય તાે તેને અ નમાં બાળી નાખવું. ૭

કે માતાની પુ ી હાેય; પછી તે ઘરમાં જ મેલી હાેય કે તારાથી દૂ ર બહાર

ખાવામાં અાવે તાે તે અપ વ છે . અને તે મા ય થશે ન હ. ૮ પણ જે કાેઈ તે

જ મેલી હાેય. તારે તારી બહે ન સાથે શારી રક સંબંધ બાંધવાે ન હ. ૧૦ તારે

ખાય તેનાે દાેષ તેના માથે રહે . કે મ કે તેણે યહાેવાહનું પ વ અપણ અપ વ

તારા પુ ની પુ ી કે પુ ીની પુ ી સાથે શારી રક સંબંધ ન બાંધવાે, તે તમારી

કયુ છે . તેથી તે માણસ પાેતાના લાેકાેમાંથી અલગ કરાય. ૯ યારે તમે

તમારે મારા વ ધઅાે અને નયમાે પાળવા.
કરશે તાે તે વડે તે

તમારા માટે ધાતુની મૂ તઅાે બનાવશાે ન હ. હુ ં યહાેવાહ તમારાે ઈ વર છંુ . ૫
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ે ી

દવસ સુધી અેમાંનું કં ઈ બાકી
ે તે ીજે દવસે સહે જ પણ

લેવીય

તમારા ખેતરમાંની ફસલની કાપણી કરાે યારે સમ ખેતર પૂરેપૂ ં લણવું

જેવાે જ ગણવાે. અને તમારા જેવાે જ ેમ તેને કરવાે કે મ કે તમે પણ મસર

ન હ અને કાપણીનાે પડી રહે લાે ભાગ વીણી લેવાે ન હ. ૧૦ અે જ માણે

દેશમાં પરદેશી હતા. હુ ં યહાેવાહ તમારાે ઈ વર છંુ . ૩૫ તમે યાય કરાે યારે

ા ના વેલાને પૂરેપૂરા વીણવા ન હ, તેમ જ નીચે પડેલી ા પણ વીણવી

લંબાઈના માપમાં અને વજનના માપમાં ખાેટા માપનાે ઉપયાેગ કરવાે ન હ.

ન હ. ગરીબાે તેમ જ મુસાફરાેને માટે તે રહે વા દેવી. હુ ં યહાેવાહ તમારાે

૩૬ તમારે અદલ

ઈ વર છંુ . ૧૧ ચાેરી કરવી ન હ, જુ ું બાેલવું ન હ. અેકબી ને છે તરવા ન હ.
૧૨ મારે નામે જૂ ા સાેગન ખાવા ન હ અને તારા ઈ વરના નામનાે અનાદર

ઉપયાેગ કરવાે. હુ ં તમને મસર દેશમાંથી બહાર લઈ અાવનાર તમારાે ઈ વર

કરવાે ન હ. હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૧૩ તારા પડાેશી પર જુ લમ કરવાે ન હ અને

પાલન કરવું. તેને અમલમાં લાવવા. હુ ં યહાેવાહ છંુ .'”

તેને લૂંટવાે ન હ, મજૂ રીઅે રાખેલા માણસનું મહે નતા ં અાખી રાત અેટલે

વાહે મૂસાને ક ું, “તું ઇઝરાયલના લાેકાેને કહે કે , ' ે કાેઈ
૨૦ યહાે
ઇઝરાયલી કે તેઅાેની મ યે રહે તાે પરદેશી પાેતાના કાેઈપણ બાળકને

સવાર થતાં સુધી તારી પાસે રાખવું ન હ. ૧૪ બ ધર માણસને શાપ ન અાપ
અને અંધજનના માગમાં ઠાેકર ન મૂક. પણ તેને બદલે મા ં ભય રાખ ે.
હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૧૫ યાયધીશાેઅે પાેતાના યાયમાં સદા ામા ણક રહે વું,
ગરીબાે

યે દયા દશાવીને અેનાે પ ન લેવાે કે કાેઈ માણસ મહ વનાે છે

અેવું વચારીને અેનાે પ

ન લેવાે. પણ તેના બદલે હં મેશા ઉ ચત યાય

કરવાે. ૧૬ તમારા લાેકાે મ યે તમારે કાેઈઅે કૂ થલી કે ચાડી કરવી ન હ, પણ
તમારા પડાેશીના

વનની સલામતી શાેધવી. હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૧૭ તમારે

તમારા દયમાં તમારા ભાઈનાે ષ
ે ન કરવાે. તમારા પડાેશીને ામા ણકપણે
ઠપકાે અાપ અને તેને કારણે પાપને ચલાવી ન લાે. ૧૮ કાેઈના પર વૈર વાળીને
બદલાે લેવાની ભાવના રાખવી ન હ, પરં તુ જેમ તમે પાેતાના પર ેમ રાખાે
છાે તેમ પડાેશીઅાે પર પણ ેમ રાખવાે. હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૧૯ મારા નયમાે
પાળ ે. તમારા પશુઅાેને જુ દી
તમારા ખેતરમાં અેક સાથે બે

તના પશુ સાથે ગભાધાન કરાવશાે ન હ.
તના બી વાવશાે ન હ. તેમ જ જુ દી જુ દી બે

તના તારનુ વણેલુ કાપડ પણ પહે રશાે ન હ. ૨૦ અને કાેઈ

ી દાસી હાેય

અને કાેઈ પુ ષની સાથે તેનું લ ન થયું હાેય અને કાેઈઅે તેને વતં કરી જ
ના હાેય અથવા તાે વતં થઈ જ ના હાેય તેની સાથે જે કાેઈ શારી રક
સંબંધ રાખે તેઅાેને સ

કરવી,

ે કે તેઅાેને મૃ યુદંડ કરવાે ન હ કે મ કે તે

ી વતં ન હતી. ૨૧ તે ય તઅે દાેષાથાપણ માટે મુલાકાતમંડપના ાર
અાગળ યહાેવાહ સમ ઘેટાે લઈને અાવવું. ૨૨ પછી તેણે જે પાપ કયુ હાેય
તેને લીધે યાજકે તે ય તના દાેષાથાપણ માટે તે ઘેટા વડે યહાેવાહ સમ
ાય

ત કરવું, અેટલે તેને માફ કરવામાં અાવશે. ૨૩ કનાન દેશમાં તમે

યારે વેશ કરાે અને કાેઈ પણ ફળનું વૃ રાેપાે તાે તેઅાેનાં ફળને ણ વષ
સુધી તમારે અનુ ચત ગણવા. તેમને ખાવા ન હ. ૨૪ પરં તુ ચાેથે વષ તેના
બધા જ ફળ પ વ ગણાશે અને તેને યહાેવાહનું તવન કરવા માટે અપણ
કરી દેવા. ૨૫ પાંચમે વષ તમે તેનાં ફળ ખાઈ શકાે છાે. અેમ કરવાથી તે તમને
વધારે ફળ અાપશે. હુ ં યહાેવાહ તમારાે ઈ વર છંુ . ૨૬ તમારે ર તવાળું માંસ
ખાવું ન હ, ભ વ ય

ેવા માટે તાં ક પાસે જવું ન હ તેમ જ દૈવી શ તઅાેનાે

ઉપયાેગ કરવાે ન હ. ૨૭ તમારા માથાની બાજુ ના વાળ મૂ તપૂજકાેની જેમ
કાપાે ન હ કે તમારી દાઢીના ખૂણા કાપવા ન હ. ૨૮ મૃ યુ પામેલાઅાેના
લીધે તમારા શરીર પર ઘા કરવા ન હ તથા તમારા શરીર પર છાપ મરાવવી
ન હ, હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૨૯ તારી પુ ીને ગ ણકા બનાવીને

કરવી ન હ;

રખેને દેશ વે યાવૃ તમાં પડે અને અાખાે દેશ દુ તાથી ભરપૂર થાય. ૩૦ તમે
મારા વ ામવારાે પાળ ે અને મારા મુલાકાતમંડપના પ વ
ળવ ે. હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૩૧ ભૂવા કે
પૂછીને તેમની સલાહ લઈને તમારી

થાનનું માન

દુ ગરાે પાસે જઈને તેમને

નાે

તને અશુ કરશાે ન હ, કારણ કે હુ ં

યહાેવાહ તમારાે ઈ વર છંુ . ૩૨ તું પ ળયાવાળા માણસની સમ ઊભાે રહે ,
વડીલાેનું સ માન કર અને ઈ વરનું ભય રાખ. હુ ં તમારાે ઈ વર યહાેવાહ છંુ .
૩૩

ે કાેઈ પરદેશી તમારા દેશમાં તમારી મ યે અાવે, યારે તમારે તેનું ખાેટું

કરવું ન હ. ૩૪ તમારી સાથે રહે તા પરદેશીને ઇઝરાયલમાં જ મેલા વતની

લેવીય

ાજવાં, અદલ માપ, અદલ અેફાહ અને અદલ હનનાે

યહાેવાહ છંુ . ૩૭ તમારે મારા બધા જ નયમાે, અા ાઅાે અને વ ધઅાેનું

૨

માેલેખને ચઢાવે તાે તેને મૃ યુદંડ કરવાે. દેશના લાેકાે તેને પ થરે મારે. ૩
હુ ં પાેતે પણ તે માણસની વ

મા ં મુખ કરીશ અને તેના લાેકાેમાંથી

તેને અલગ કરીશ, કારણ તેણે માેલેખને પાેતાનું બાળક ચઢાવીને મારા
પ વ થાનને અશુ કયુ છે અને મારા પ વ નામને

કયુ છે . ૪

માણસ પાેતાનું બાળક માેલેખને ચઢાવે અને તે દેશના લાેકાે

ે કાેઈ

ે અાંખ અાડા

કાન કરે અને તેને મૃ યુદંડ અાપવાની ના પાડે, ૫ તાે હુ ં પાેતે તેની અને તેના
કુ ટું બની વમુખ થઈ જઈશ અને તેને અને તેની સાથે માેલેખની પાછળ જઈને
તેની સાથે ય ભચાર કરનારાઅાેને હુ ં નાબૂદ કરીશ. ૬ જે ય ત ભૂવાઅાે
અથવા દુ અા માઅાે સાથે વાત કરનારા તથા તેમની સાથે ય ભચાર કરે
અને સલાહ લે તેની વ

હુ ં મા ં મુખ રાખીશ; હુ ં તેનાે તેના લાેકમાંથી નાશ

કરીશ. ૭ તે માટે તમે પાેતાને શુ અને પ વ કરાે, કારણ કે , હુ ં યહાેવાહ
તમારાે પ વ ઈ વર છંુ . ૮ તમારે કાળ પૂવક મારા સવ વ ધઅાેનું પાલન
કરવું, કે મ કે તમને શુ કરનાર યહાેવાહ હુ ં છંુ . ૯ જે કાેઈ પાેતાના પતાને
અને માતાને શાપ અાપે તાે તેને ન ે મૃ યુદંડ અાપવાે. તેણે પાેતાના પતાને
અથવા માતાને શાપ અા યાે છે તેથી તે પાેતાના મૃ યુ માટે પાેતે જ જવાબદાર
ગણાય. ૧૦ જે કાેઈ પુ ષ બી

પુ ષની પ ની સાથે ય ભચાર કરે અથવા

પડાેશીની પ ની સાથે ય ભચાર કરે તેઅાે બ નેને ન ે મૃ યુદંડ અાપવાે.
૧૧ જે કાેઈ પુ ષ પાેતાના પતાની પ ની સાથે શારી રક સંબંધ બાંધે, તેણે

પાેતાના પતાને કલંક લગાડે છે , તે બ ને મૃ યુદંડને પા થાય. તેઅાેનાે દાેષ
મૃ યુને પા છે . ૧૨ કાેઈ પુ ષ

ે પાેતાની પુ વધૂ સાથે શારી રક સંબંધ

બાંધે, તાે તે બ નેને મૃ યુદંડ અાપવાે. તેઅાેઅે અ વાભા વક કાય કયુ છે .
તેઅાેનાે દાેષ મૃ યુને પા છે . ૧૩ કાેઈ પુ ષ

ે અ ય પુ ષ સાથે

ીની જેમ

શારી રક સંબંધ બાંધે તાે તે બ નેઅે ધ ારપા કાય કયુ છે , તેઅાેને મૃ યુદંડ
અાપવાે. તેઅાેનાે દાેષ મૃ યુને લાયક છે . ૧૪ કાેઈ પુ ષ

ે કાેઈ

ીને અને

તેની માતાને અેમ બ નેની સાથે લ ન કરે તાે તે દુ તા છે . તે પુ ષને અને તે
બ ને

ીઅાેને અ નમાં બાળી મૂકવાં. અે માટે કે તમારી મ યે કાેઈ દુ તા

રહે ન હ. ૧૫ કાેઈ પુ ષ

ે કાેઈ પશુ સાથે શારી રક સંબંધ બાંધે, તાે તેને

મૃ યુદંડ અાપવાે અને તે પશુને મારી નાખવું. ૧૬ અને
સાથે શારી રક સંબંધ કરે, તાે તે

ે કાેઈ

ી કાેઈ પશુ

ીને અને પશુને બ નેને મારી નાખવાં

કારણ, તેઅાેનાે દાેષ અે સ ને લાયક છે . ૧૭

ે કાેઈ પુ ષ પાેતાના પતાની

કે માતાની પુ ી સાથે લ ન કરે અને તેની સાથે શારી રક સંબંધ બાંધે તાે અે
શરમજનક કાય છે . તેઅાેને તેઅાેના લાેકાેની વ ચેથી અલગ કરવા. કે મ કે અે
ય તઅે પાેતાની બહે ન સાથે શારી રક સંબંધ બાં યાે છે . તેનાે દાેષ તે પુ ષને
માથે. ૧૮

ે કાેઈ પુ ષ કાેઈ

ી સાથે તેના મા સક ાવ દર મયાન શારી રક

સંબંધ બાંધે તાે તેણે તેનાે લાેહીકૂ પ ખુ લાે કયા છે અને તેણે પાેતાનાે લાેહીકૂ પ
ખુ લાે કયા છે . પુ ષ અને

ી અે બ નેને તેઅાેના લાેકાેમાંથી અલગ કરવા.

૧૯ તારે તારી માતાની બહે ન કે પતાની બહે ન સાથે શારી રક સંબંધ ન બાંધવાે

કે મ કે અેમ કરવાથી તું તેમને કલં કત કરે છે . તેઅાેને તેઅાેના પાપની સ
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અશુ ન કરે. કે મ કે તેને શુ કરનાર યહાેવાહ હુ ં છંુ .'” ૧૬ યહાેવાહે મૂસાને
ક ું, ૧૭ “તું હા નને કહે કે , શારી રક ખામી ધરાવનાર તારા કાેઈપણ

ે કાેઈ માણસ પાેતાના કાકાની પ ની સાથે સૂઈ

તાે તે પાેતાના કાકાને કલંક લગાડે છે . અે બ નેને તેઅાેના પાપની સ
ેઈઅે. તેઅાે નઃસંતાન અવસાન પામશે. ૨૧

ય,

ે કાેઈ પુ ષ પાેતાના ભાઈની

વંશજે મને અપણ ચઢાવવું ન હ. ૧૮ શારી રક ખામી ધરાવનાર કાેઈ પણ

ી સાથે લ ન કરે તાે તે અપ વ ગણાય; કે મ કે તેણે અેના ભાઈને કલંક

માણસ પછી તે અંધ હાેય, અપંગ હાેય કે જેના અંગ વકૃ ત વાળા હાેય, ૧૯

લગાડયું છે . અે બ ને નઃસંતાન અવસાન પામશે. ૨૨ તમારે મારા તમામ

અથવા સુકાઈ ગયેલા હાથ વાળાે હાેય કે પગ વાળાે હાેય, ૨૦ ખૂંધાે હાેય

વ ધઅાે અને નયમાેનું પાલન કરવું અને તેને અનુસરવા; જેથી અેમ ન થાય કે
હુ ં તમને જે દેશમાં લઈ ઉં તે દેશ તમને અાેકી કાઢે. ૨૩ અને જે દેશ તને

કે ઠ ગણાે હાેય, ને નાે રાેગ કે ચામડીનાે રાેગ થયેલાે હાેય કે યંઢળ હાેય

હુ ં તમારી અાગળથી હાંકી કાઢી મૂકું છંુ તે દેશના લાેકાેના રવા ે પાળવા

કાેઈ પણ વંશજ મને હાેમય ાે ચઢાવવા મારી પાસે અાવે ન હ,

ન હ. કે મ કે અા બધા કાયા તેઅાે કરતા હતા અને હુ ં તે કાયાને ધ ા ં છંુ .
૨૪ મ તમને ક ું છે , તમે તે દેશનાે વારસાે પામશાે; હુ ં તમને દૂ ધ અને મધથી

કાેઈ ખાેડ હાેય તાે તેણે ઈ વરની 'રાેટલી' ચઢાવવા પાસે જવું ન હ. ૨૨

ભરપૂર દેશ અાપીને તેનું વતન અાપીશ. તમને બી

તઅાેથી અલગ

યાજકાેનાે જે ભાગ છે તેમાંથી તે જમી શકે . ૨૩ પરં તુ તેણે પડદાની ન ક કે

કરનાર તમારાે ઈ વર યહાેવાહ હુ ં છંુ . ૨૫ તમારે શુ અને અશુ પશુઅાે
અને પ ીઅાે વ ચેનાે ભેદ સમજવાે. અને તે અશુ પશુ કે પ ી અથવા ભૂ મ

પડદાની પાછળ અ નની વેદીની ન ક જવું ન હ કારણ તેનામાં શારી રક

પર ચાલનારા

યહાેવાહે તેને પ વ કરેલી છે .'” ૨૪ અને મૂસાઅે હા નને અને તેના પુ ાેને

દેશ

વાે કે જેમને મ તમારાથી અલગ કયા છે તે વડે પાેતાને અશુ

ન કરવા. ૨૬ તમે પ વ બનાે, કે મ કે હુ ં , યહાેવાહ, પ વ છંુ . અને મ તમને
બી લાેકાેથી અલગ કયા છે અે માટે કે તમે મારા થાઅાે. ૨૭ તમારામાંથી જે
કાેઈ પુ ષ કે

ી ભૂવા કે

દુ ગર હાેય તેને મૃ યુદંડ અાપવાે. લાેકાેઅે તેઅાેને

પ થરાે વડે મારી નાખવાં. તેઅાે દાેષી છે અને તેઅાે મૃ યુને લાયક છે .
વાહે મૂસાને ક ું, “યાજકાેને, હા નના પુ ાેને કહે કે , 'પાેતાના
૨૧ યહાે
લાેકાેમાંથી કાેઈપણ મૃ યુ પામે તાે તેને લીધે કાેઈપણ યાજકે પાેતે

તેઅાેઅે અપણ ચઢાવવું ન હ. ૨૧ હા ન યાજકના શારી રક ખામી વાળા
ે તેનામાં

તેમ છતાં ઈ વર સમ ચઢાવેલ પ વ તેમ જ પરમપ વ અપણાેમાંથી

ખાેડ છે અને તેણે મારી પ વ જ યાઅાેને અશુ કરવી ન હ. કે મ કે મ
અને સવ ઇઝરાયલીઅાેને અા માણે કહી સંભળા યું.
વાહે મૂસાને ક ું,
૨૨ યહાે
ઇઝરાયલી લાેકાે જે પ વ

૨ “હા નને તથા તેના પુ ાેને અા કહે :

વ તુઅાેને તેઅાે મારે સા અલગ કરે છે

તેઅાેથી તેઅાે દૂ ર રહે અને મારા પ વ નામને અશુ ન કરે. હુ ં યહાેવાહ છંુ .
૩ તું તેઅાેને કહે કે , 'તમારાે કાેઈપણ વંશજ પાેતે અશુ

હાેય યારે જે પ વ

વ તુઅાે ઇઝરાયલીઅાે યહાેવાહને માટે અલગ કરે છે તેઅાેની પાસે

ય, તે

અભડાવું ન હ. ૨ પાેતાના ન કના સગાંઅાેને લીધે અેટલે પાેતાની માતાને

માણસ મારી સંમુખથી અલગ કરાશે. હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૪ હા નના વંશના જે

લીધે, પાેતાના પતાને લીધે પાેતાના પુ , પુ ી કે પાેતાના ભાઈને લીધે તે

કાેઈને કુ રાેગ થયાે હાેય અથવા

અભડાય, ૩ અથવા પાેતાની સગી બહે ન જે કું વારી અેટલે જેના લ ન ન થયા

યહાેવાહના પ વ અપણમાંથી કશું ખાવું ન હ,

હાેય તેને લીધે તે અભડાય. ૪ પણ તેણે જે લાેકાે તેના ન કના સગા નથી,

અથવા જે પુ ષને વીય વતું હાેય તેને અડકે , ૫ સપ ટયાંનાે કે મનાઈ કરેલી

તેઅાેના મૃતદેહને અડીને પાેતાની

વ તુઅાેનાે પશ કરે અથવા કાેઈ કારણસર અશુ થયેલી ય તને અડકે ;

તને અશુ કરવી ન હ. ૫ યાજકાેઅે

શાેક કરવા માટે પાેતાના માથાના વાળ મૂંડાવવા ન હ, તેમ જ દાઢીની કનાર

૬ તાે યાજક જે કં ઈ અશુ

પણ મૂંડાવવી ન હ અને પાેતાના શરીર પર કાેઈ ઘા પણ કરવાે ન હ. ૬ તેઅાે

ાવ થયાે હાેય; તેણે શુ થતાં સુધી
ે કાેઈ અશુ મૃતદેહને અડે

અડકે તાે તે સાંજ સુધી અશુ ગણાય અને તે

નાન કરીને શુ ન થાય યાં સુધી તેણે પ વ અપણમાંથી કશું ખાવું ન હ.

પાેતાના ઈ વરના પ વ લાેક થાય અને તેઅાેના ઈ વરના નામને અપમા નત

૭ સૂયા ત થયા પછી તે શુ

ન કરે, કે મ કે યાજકાે યહાેવાહના હાેમય ાે અેટલે પાેતાના ઈ વરની રાેટલી

કારણ તે તેનાે ખાેરાક છે . ૮ તેણે કુ દરતી રીતે મૃ યુ પામેલું કે જં ગલી

અપણ કરે છે . અે માટે તેઅાે પ વ થાય. ૭ તેઅાે ગ ણકા કે કાેઈ અશુ

ફાડી નાખેલું પશુ ખાવું ન હ.

ીની સાથે અને જે ીના તેના પ તથી છૂટાછે ડા થયા હાેય તેની સાથે
લ ન ન કરે. કે મ કે તેઅાે ઈ વર માટે અલગ કરાયેલા છે . ૮ તમારે યાજકને

છંુ . ૯ તું યાજકાેને કહે કે યાજકાેઅે મારા નયમાેનું પાલન કરવું: ન હ તાે
તેઅાેને પાપ લાગશે અને મારા નયમાેની અવગણના કરવા બદલ તેમણે

પ વ ગણવાે

મરવું પડશે. તેઅાેને પ વ કરનાર યહાેવાહ હુ ં છંુ . ૧૦ તે પ વ વ તુઅાેમાંથી

ેઈઅે, કારણ કે તે મને અપણ ચઢાવે છે . તમારે તેને પ વ

ગણાય અને યારે તે પ વ ખાેરાક ખાઈ શકે ,
નવરે

ે તે ખાય તાે અશુ ગણાય. હુ ં યહાેવાહ

ેઈઅે, કારણ તમને પ વ કરનાર યહાેવાહ હુ ં પ વ છંુ . ૯ ે
કાેઈ યાજકની પુ ી ગ ણકા થઈને પાેતાને અશુ કરે તાે તે પાેતાના પતાને

કાેઈ યાજકના પ રવારના બહારના માણસે ખાવું ન હ. પછી ભલે તે યાજકનાે

કલં કત કરે છે , તેથી તેને અાગથી બાળી નાખવી. ૧૦ જે પાેતાના ભાઈઅાે

પાેતાના પૈસાથી ચાકરને ખરીદે તાે તે તેમાંથી ખાય. યાજકનું કુ ટું બ અને

વ ચે મુખ યાજક હાેય, જેને તેલથી અ ભષેક કરાયાે હાેય અને વ

તેના ઘરમાં જ મેલા પણ તે ખાેરાકમાંથી ખાય. ૧૨

ગણવાે

ાે

મહે માન હાેય કે તેણે રાખેલાે ચાકર હાેય. ૧૧ પણ

ે કાેઈ યાજક તેના
ે યાજકની દીકરીના

પહે રવા માટે શુ કરણ કરાયું હાેય તેણે પાેતાના વાળ છૂટા મૂકવા ન હ તથા

લ ન જે પુ ષ યાજક ન હાેય તેની સાથે થયા હાેય, તાે તેણે પણ પ વ

પાેતાના વ

અપણાેમાંથી ખાવું ન હ. ૧૩ પણ

ાે ફાડવા ન હ. ૧૧ જે જ યાઅે માણસનાે મૃતદેહ પ ાે હાેય યાં

તેણે જવું ન હ અને અશુ થવું ન હ, પછી ભલે તે મૃતદેહ પાેતાના પતા કે

ે યાજકની દીકરી વધવા હાેય અથવા

ય ન હ અને પાેતાના ઈ વરના

છૂટાછે ડા અાપેલી હાેય, તેનું ભરણપાેષણ કરવાને કાેઈ પુ ન હાેય અને તે
પાેતાના પતાના કુ ટું બમાં પાછી અાવી હાેય, તાે તે પાેતાના પતાના પ વ

પ વ થાનને અશુ કરે ન હ. કે મ કે પાેતાના ઈ વરના અ ભષેકના તેલ વડે

અપણાેમાંથી ખાવાનું ખાઈ શકે છે . અા સવાય જેઅાે યાજકાેના કુ ટું બમાં

તેને મુખ યાજક તરીકે પ વ કરાયાે છે . હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૧૩ મુખ યાજકે

નથી તેઅાેઅે અા અપણાેમાંથી ખાવું ન હ. ૧૪

કું વારી

ી સાથે લ ન કરવું. ૧૪ તેણે કાેઈ વધવા, ગ ણકા કે છૂટાછે ડા
ીની સાથે લ ન કરવું ન હ. તેણે અા બધામાંથી કાેઈ સાથે લ ન ન

પ વ અપણાેમાંથી ખાય તાે, તેની કમતના વીસ ટકા ઉમેરીને યાજકને તે

કરવું. પણ પાેતાના લાેકમાંની જ કાેઈ કુ મા રકા સાથે લ ન કરવું. ૧૫ તેણે

યહાેવાહને તેઅાે અપણ કરે છે , તેઅાેને અશુ ન કરે. ૧૬ અને અેમ તેઅાેઅે

બધા નયમાેનું પાલન કરવું, કે જેથી પાેતાના લાેકાે મ યે પાેતાના સંતાનને

પ વ અપણાેને ખાઈને પાેતાના પાપમાં વધારાે ન કરવાે અને તેને અપ વ ન

માતાનાે હાેય. ૧૨ તે પ વ થાનની બહાર

લીધેલી

ે કાેઈ ય ત અ ણતા અા

મૂ ય ભરપાઈ કરી અાપે. ૧૫ યાજકાે ઇઝરાયલીઅાેની પ વ વ તુઅાે કે જે
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કરવું. તેઅાેને શુ કરનાર યહાેવાહ હુ ં છંુ .'” ૧૭ યહાેવાહે મૂસાને ક ં,ુ ૧૮
“તું હા નને અને તેના પુ ાેને તથા સવ ઇઝરાયલના લાેકાેને કહે કે ે કાેઈ

અેક વષનાે અેબર હત ઘેટાે યહાેવાહને દહનીયાપણ તરીકે ચઢાવવાે. ૧૩ અને

ઇઝરાયલી અથવા તેઅાેની વ ચે રહે તાે વદેશી પાેતે લીધેલા સંક પાે પૂરા

સુવા સત હાેમય

તેને માટે ખા ાપણ તરીકે તેલમાં માેહેલા સાેળ વાટકા મદાનાે લાેટ લઈને
યહાેવાહને ચઢાવવાે તથા પેયાપણ તરીકે અેક લટર

કરવા માટે કે અૈ છકાપણ માટે યહાેવાહની અાગળ દહનીયાપણ ચઢાવે, ૧૯

ા ારસ લાવવાે. ૧૪ તમે અા માણે અપણાે ચઢાવાે ન હ યાં સુધી અેટલે

તાે તેઅાેઅે પશુઅાેમાંનાં, ઘેટાંમાંથી, બકરામાંથી કે અ યમાંથી અેબર હત

કે તે અગાઉ તમારે નવા પાકમાંથી કશું ખાવું ન હ. તા ે પાક, રાેટલી કે

નર ચઢાવવાે અે માટે કે તેઅાે મા ય થાય. ૨૦ પણ તમારે ખામીવાળું કાેઈ
પણ પશુ ચઢાવવું ન હ. તેને હુ ં તમારા લાભમાં વીકારીશ ન હ. ૨૧

લીલાં કણસલાં, અામાંનું કશું જ ખાવું ન હ. તમારી વંશપરં પરા તમારા સવ
ે

રહે ઠાણાેમાં અે સદાનાે વ ધ થાય. ૧૫ વ ામવાર પછીના દવસથી તમે જે

કાેઈ ય ત સંક પાે પૂરા કરવા અથવા અૈ છકાપણ તરીકે યહાેવાહ સમ

દવસે પૂળીની ભેટ ચઢાવાે તે દવસથી પૂરા સાત અઠવા ડયા ગણવાં. ૧૬

શાં યપણ કરે તાે તે પશુ બળદ અથવા ઘેટાે હાેય અને તે અેબર હત હાેય તાે

સાતમા અઠવા ડયા પછીના સા બાથે અેટલે કે પચાસમા દવસે, તમારે

જ તે મા ય થશે. ૨૨ તમારે યહાેવાહને અંધ, અપંગ, ઈ

પામેલ અંગવાળું,

યહાેવાહને નવા પાકમાંથી ખા ાપણ કરવું. ૧૭ તમારે તમારાં ઘરમાંથી ખમીર

ખૂજલી કે ખરજવાવાળું કાેઈ પશુ યહાેવાહને ચઢાવવું ન હ, તેમ જ વેદી પર

નાખીને બનાવેલી બે દશાંશ અેફાહની (સાેળ વાટકા) મદાની બે રાેટલી

યહાેવાહને સા હાેમય પણ કરવાે ન હ. ૨૩

ે કાેઈ બળદ અથવા ઘેટું

લાવવી. અે યહાેવાહને તમારા પાકના થમ ફળનું અપણ છે . ૧૮ રાેટલી

ે તેને વધારાના અંગાે કે અાેછા અંગાે

ઉપરાંત યહાેવાહને દહનીયાપણ પે તમારે અેક વષના ખામી વગરનાં ઘેટાંનાં

યહાેવાહને અપણ કરવામાં અાવે અને

હાેય તેવાને અૈ છકાપણ તરીકે અપણ કરવાની છૂટ છે પણ માનતાને સા

સાત બ ચા, અેક વાછરડું અને બે ઘેટાં અપણ કરવા. અા સવને અનુ પ

તે મા ય ન હ કરાય. ૨૪ જે પશુના અંડકાેશ છંૂ દી, કચડી, ચીરી કે કાપી

ખા ાપણ અને પેયાપણથી યહાેવાહને સા સુવા સત હાેમય થાય. ૧૯

નાખવામાં અા યા હાેય તેને તમારે યહાેવાહને ચઢાવવું ન હ. તમારા દેશમાં

તમારે અેક બકરાે પાપાથાપણ તરીકે અને શાં યપણ તરીકે અેક વષના બે નર

અેવાઅાેને ચઢાવવા ન હ. ૨૫ અને જે પરદેશીઅાે અેવાં પશુઅાેને યહાેવાહને

ઘેટાં પણ ચઢાવવા. ૨૦ અને યાજક થમ ફળની રાેટલી સાથે તેઅાેને તથા

માટે અપણ તરીકે લાવે, તાે તમારે તેનાે વીકાર કરવાે ન હ. કે મ કે તેઅાેની

પેલા બે ઘેટાંને યહાેવાહની સંમુખ અપણ કરે. તે પ વ અપણ યાજકને સા

અંદર ખામી અને બગાડ છે . હુ ં તેને તમારા લાભમાં મા ય કરીશ ન હ.'” ૨૬

યહાેવાહને અ પત થાય. ૨૧ અે જ દવસે તમારે પ વ મેળાવડાનાે ઢં ઢેરાે

યહાેવાહે મૂસાને ક ું, ૨૭ “ યારે કાેઈ વાછરડું , લવા ં કે ઘેટું જ મે યારે

પીટવાે. તે દવસે કાેઈ સાંસા રક કામ કરવાં ન હ, તમે ગમે યાં રહે તા હાેય

સાત દવસ સુધી તેને તેની મા પાસેથી કાેઈઅે લઈ લેવું ન હ. અાઠમા દવસે

છતાં તમારા વંશ ેને માટે અે સદાનાે વ ધ થાય. ૨૨ તમે જયારે પાક લણાે,

અને તે પછી તે યહાેવાહને સા હાેમય ના અપણ તરીકે મા ય થશે. ૨૮ તે

યારે તમારે છે ક ખેતરના ખૂણા સુધી પૂરેપૂ ં કાપવું ન હ. તેમ જ તેમાંથી

પશુ ગાય હાેય કે ઘેટી તેને તથા તેના બ ચાંને બ નેને અેક જ દવસે કાપવા

પડી રહે લાે પાક વીણી લેવાે ન હ. તમારે તેને ગરીબાે તથા પરદેશીઅાે માટે

ન હ. ૨૯ જયારે તમે ઉપકારાથાપણનાે ય યહાેવાહને ચઢાવાે યારે તે અેવી

રહે વા દેવાે. હુ ં તમારાે ઈ વર યહાેવાહ છંુ .'” ૨૩ યહાેવાહે મૂસાને ક ું, ૨૪

રીતે ચઢાવાે કે તે મા ય થાય. ૩૦ તમારે તે જ દવસે તે જમી લેવું. બી

“ઇઝરાયલના લાેકાેને કહે કે સાતમા માસના પહે લા દવસે તમારે પ વ

દવસ સવાર સુધી તેમાંથી કં ઈ રહે વા દેવું ન હ. હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૩૧ તમારે

વ ામ, રણ શગસાદની યાદગીરી અને પ વ મેળાવડાે કરવાે. ૨૫ અે દવસે

મારી સવ અા ાઅાેનું પાલન કરવું અને તેનાે અમલ કરવાે, કે મ કે હુ ં યહાેવાહ

તમારે રણ શગડા વગાડવા અને પ વ મેળાવડાે કરવાે. તમારે રાેજનું કાેઈ

છંુ . ૩૨ તમારે મારા પ વ નામને
કરવું ન હ; બધા ઇઝરાયલીઅાે મ યે
હુ ં પ વ મનાઉં. તમને પ વ કરનાર યહાેવાહ હુ ં છંુ . ૩૩ હુ ં તમને મસરમાંથી

કામ કરવું ન હ, પરં તુ યહાેવાહને હાેમય

તમારાે ઈ વર થવા માટે લઈ અા યાે. હુ ં યહાેવાહ છંુ .

દવસે પ વ મેળાવડાે રાખવાે. ઉપવાસ કરવાે અને યહાેવાહને હાેમય

વાહે મૂસાને ક ું, “ઇઝરાયલીઅાેને તું કહે કે યહાેવાહના પવા
૨૩ યહાે
નીચે મુજબ છે , તમારે યહાેવાહના પસંદ કરેલા ઉ સવાેઅે પ વ

ચઢાવવાે. ૨૮ અે દવસે તમારે કાેઈ કામ કરવું ન હ, કે મ કે તે ાય

૨

મેળાવડા કરવાનાે ઢં ઢેરાે પટાવવાે. ૩ છ દવસ કામ કરવું, પણ સાતમાે
દવસ સંપૂણ વ ામનાે અને પ વ મેળાવડાનાે દવસ છે . અે દવસે કામ ન
કરવું. તમારા સવ રહે ઠાણાેમાં તે યહાેવાહનાે વ ામવાર છે . ૪

તવષ

યહાેવાહના જે ઉ સવાે ઊજવવાના, મેળાવડા કરવા માટે ઢં ઢેરાે પટાવવાના
અા પ વ ઉ સવાે છે તે અા છે . ૫ પહે લા માસમાં, અેટલે પહે લા માસના
ચાૈદમા દવસે સાંજે યહાેવાહનું પા ખાપવ છે . ૬ અે માસના પંદરમાં દવસે
યહાેવાહનું બેખમીરી રાેટલીનું પવ છે . તમારે સાત દવસ સુધી બેખમીરી
રાેટલી ખાવી. ૭ પહે લા દવસે તમારે પ વ મેળાવડાે કરવાે. તેમાં કાેઈ દૈ નક
સાંસા રક કાય કરવું ન હ. ૮ પણ સાત દવસ તમારે યહાેવાહને હાેમય
ચઢાવવાે. સાતમા દવસે પણ તમારે મેળાવડાે કરવાે. અને રાેજના કામ
કરવા ન હ.'” ૯ યહાેવાહે મૂસાને ક ું, ૧૦ “ઇઝરાયલીઅાેને કહે કે , 'જે
દેશ હુ ં તમને અાપવાનાે છંુ તેમાં તમે

અાે અને પાક લણાે યારે તમારે

પહે લા પાકની થમ ફળની પૂળી તમારે યાજક પાસે લાવવી. ૧૧ યાજક
વ ામવારના બી

દવસે તે પૂળીને યહાેવાહની અાગળ ઉપર કરે કે જેથી તે

તમારે સા મા ય થાય. ૧૨ જે દવસે તમે પૂળી મને ચઢાવાે તે દવસે તમારે

લેવીય

ચઢાવવાે.'” ૨૬ પછી યહાેવાહે

મૂસાને ક ું, ૨૭ “સાતમા માસનાે દશમાે દવસ ાય

તનાે દવસ છે . અે

દવસ છે . તે દવસે તમારા ઈ વર યહાેવાહ સમ તમારે ાય

તનાે

ત કરવું. ૨૯

જે કાેઈ તે દવસે ઉપવાસ ન હ કરે તાે તેને તેના લાેકાેમાંથી અલગ કરવામાં
અાવશે. ૩૦ જે કાેઈ અા દવસે કાેઈ પણ કામ કરશે તાે હુ ં યહાેવાહ તેના
લાેકાેમાંથી તેનાે નાશ કરીશ. ૩૧ તે દવસે તમારે કાેઈપણ કારનું કામ કરવું
ન હ, તમારા રહે ઠાણાેમાં તમારા લાેકાેના વંશ ે માટે અે સદાનાે વ ધ થાય.
૩૨ અા તાે પ વ

વ ામનાે દવસ છે , માટે તમે ઉપવાસ કરાે અને અા મક

કરાે. નવમા દવસની સાંજથી પછીના દવસની સાંજ સુધી તમારે વ ામ
પાળવાે.” ૩૩ યહાેવાહે મૂસાને ક ું, ૩૪ “ઇઝરાયલના લાેકાેને અેમ કહે કે ,
અા સાતમા મ હનાના પંદરમા દવસે યહાેવાહનું માંડવાપવ છે અને તે સાત
દવસ સુધી ચાલશે. ૩૫ થમ દવસે તમારે પ વ મેળાવડાે કરવાે. તમારે
અે દવસે કાેઈ કાય કરવું ન હ. ૩૬ પવના સાતેય દવસ તમારે યહાેવાહ
સમ હાેમય ાે અપણ કરવા. અાઠમા દવસે ફરીથી પ વ મેળાવડાે કરવાે
અને ફરીથી હાેમય ાે અપણ કરવા. અા પછી પવની ઊજવણી પૂરી કરવી,
અા દવસે પણ તમારે કાેઈ પણ સાંસા રક કામ કરવાં ન હ. ૩૭ અા બધા
યહાેવાહના વા ષક પવા છે . અા પવા પર પ વ મેળાવડા યાેજવા, અે દવસાે
દર યાન ન ી કરેલા નયમ મુજબ દહનીયાપણ, ખા ાપણ અને પેયાપણ
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યહાેવાહને અપણ કરવા. ૩૮ યહાેવાહના વ ામવારાે, તમારા દાન તથા

૨૧ જે કાેઈ ય ત કાેઈ પશુને મારી નાખે તાે તેણે બદલાે ભરી અાપવાે. પણ

તમારી સવ માનતાઅાે તથા તમારા સવ અૈ છકાપણાે જે તમે યહાેવાહને

ે કાેઈ માણસને મારી નાખે તાે તેને મૃ યુદંડ અાપવાે. ૨૨ જેમ વતનીઅાેને

અપણ કરાે છાે તે ઉપરાંત અે છે . ૩૯ તેમ છતાં સાતમા માસના પંદરમા દવસે

માટે તેમ જ પરદેશીને માટે અેક જ કારનાે કાયદાે તમારે લાગુ કરવાે. કે મ કે

જમીનની ઊપજનાે સં હ કરી ર ા બાદ તમારે યહાેવાહને સા સાત દવસ

હુ ં યહાેવાહ તમારાે ઈ વર છંુ .'” ૨૩ અને મૂસાઅે ઇઝરાયલીઅાેને અા માણે

સુધી અા પવ ઊજવવું. પહે લાે દવસ અને અાઠમાે દવસ પ વ

ક ું. પછી તેઅાે યહાેવાહને શાપ અાપનાર માણસને છાવણી બહાર લા યા.

વ ામ

પાળવાે. ૪૦ થમ દવસે તમારે વૃ ાેના ઉ મ ફળ, ખજૂ રીની ડાળીઅાે,

અને જેમ યહાેવાહે મૂસાને અા ા અાપી હતી તે માણે તે લાેકાેઅે કયુ.

તથા ઘટાદાર વૃ ાેના ડાળખાં અને નાળાના વેલાઅાે લઈને તમારે યહાેવાહ

પર યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “તું ઇઝરાયલી લાેકાેને
૨૫ અાસનાઈકહે પવત
કે , 'જે દેશ હુ ં તમને અાપવાનાે છંુ , તેમાં તમે વેશ કરાે

તમારા ઈ વરની સંમુખ સાત દવસ સુધી ઉ સવ કરવાે. ૪૧ તમારે

તવષ

યહાેવાહના માનમાં સાત દવસ અા ઉ સવ ઊજવવાે. તમારા વંશ ે માટે અે
સદાનાે વ ધ થાય. સાતમા માસમાં તમારે અા પવ પાળવું. ૪૨ અે સાત
દવસાે દર મયાન તમારે માંડવાઅાેમાં રહે વું. ઇઝરાયલના સવ વતનીઅાેઅે
સાત દવસ સુધી માંડવાઅાેમાં રહે વું. ૪૩ જેથી તમારા વંશ ેને, પેઢી દર પેઢી
યાદ રહે કે હુ ં તમને ઇઝરાયલીઅાેને મસરમાંથી બહાર લઈ અા યાે યારે
મ તમને માંડવાઅાેમાં વસા યા હતા. હુ ં યહાેવાહ તમારાે ઈ વર છંુ .'” ૪૪
મૂસાઅે યહાેવાહે મુકરર કરેલા પવા વષે ઇઝરાયલીઅાેને કહી જણા યું.
વાહે મૂસાને ક ું, ઇઝરાયલના લાેકાેને કહે કે , દીવીમાં અખંડ
૨૪ યહાે
દીપ ગટતાે રાખવા માટે જૈતૂનનું શુ તેલ લાવે. સા યના પડદાની
૨

૩

૨

યારે તે દેશ યહાેવાહ માટે વ ામવાર પાળે. ૩ છ વષ સુધી તમારે તમારા
ખેતરાેમાં વાવણી કરવી, છ વરસ સુધી તમારે ા ની વાડીઅાેમાં કાપકૂ પ
કરવી અને ઊપજનાે સં હ કરવાે. ૪ પરં તુ સાતમે વષ દેશને માટે પ વ
વ ામનાે સા બાથ, અેટલે યહાેવાહનાે સા બાથ થાય. તારે તારા ખેતરમાં
વાવણી કરવી ન હ અને તારી ા ાવાડીમાં કાપકૂ પ કરવી ન હ. ૫ જમીન પર
જે પાેતાની

તે ઊગી નીક

ું હાેય તે તમારે કાપવું ન હ અથવા કાપકૂ પ

વગરની ા ની વાડીઅાેમાં જે ા બેસે તે તમારે લેવી ન હ. અે વષ દેશને
માટે પ વ

વ ામનું વષ થાય. ૬ અે વ ામના વષમાં ખે

ા વગરની

જમીનમાં અાપાેઅાપ જે કં ઈ ઊપજ થશે તે તમારાે, તમારા દાસ, દાસીઅાેનાે,

બહાર બાજુ મુલાકાતમંડપમાં યહાેવાહની સંમુખ સાંજથી સવાર સુધી તે દીપ

તમારા મજૂ રાેનાે અને તમારી મ યે વસતા પરદેશીઅાેનાે તે ખાેરાક થશે; ૭

યહાેવાહ સમ

અને જમીનમાં જે કં ઈ ઊપજ થશે તે તમારાં

ગટતાે રહે તેની કાળ

હા ન રાખે. તે વંશપરં પરા તમારા

દીવા યહાેવાહ સમ અંખડ ગટતા રહે તે માટે કાળ

રાખવી. ૫ તમારે

નવરાેનાે અને દેશના વ ય

નવરાેનાે પણ તે ખાેરાક થશે. ૮ તમારે પાેતાના માટે સાત વષનાં સાત

માટે સદાનાે વ ધ થાય. ૪ મુ ય યાજકે હં મેશા શુ સાેનાની દીવી ઉપરના

વ ામ ગણવાં, અેટલે કે સાત વાર સાત વષ, અેટલે અાેગણપચાસ વષ. ૯

મદાે લેવાે અને તેની બાર રાેટલી કરવી. દરેક રાેટલી બે દશાંશ અેફાહની

પછી સાતમા માસના દશમે દવસે અેટલે કે ાય

હાેય. ૬ તમારે તે બાર રાેટલી શુ સાેનાના બાજઠ ઉપર યહાેવાહની સમ

દેશમાં માેટા સાદે ઘેટાંનું રણ શગડું વગડાવવું. ૧૦ અને પચાસમાં વષને

તને દવસે તમારે અાખા

છ છની બે થ પીમાં ગાેઠવવી. ૭ તે બ ને થ પી પર તમારે શુ લાેબાન

પવ

મૂકવાે, અે સા કે રાેટલીને સા તે યાદગીરી પ થાય. અને યહાેવાહને સા

હે ર કરી દેશના બધા વતનીઅાે માટે છુટકારાનાે ઢં ઢેરાે પટાવવાે.
તમારા માટે તે રણ શગડાનું અેટલે યુ બલીનું વષ છે . અને તમારે દરેક જણે

હાેમય થાય. ૮

નય મત રાખે. અને

પાેતપાેતાના વતનમાં અને કુ ટું બમાં પાછા અાવવું. ૧૧ અે પચાસમાંનું વષ

ઇઝરાયલીઅાે તરફથી અે સદાનાે કરાર છે . ૯ અને અા અપણ હા ન તથા

તમારા માટે રણ શગડાનું પવ થાય. અે વષ તમારે કાંઈ વાવવું ન હ, અને

તેના પુ ાેનું થાય. અા રાેટલી તેઅાે પ વ જ યાઅે ખાય. કે મ કે તે યહાેવાહને

પાેતાની

ચઢાવાતા હાેમય ાેમાંનાે યાજકને મળતાે પ વ ભાગ છે .” ૧૦ હવે અેમ

વાડીમાંથી ા

થયું કે , અેક દવસ ઇઝરાયલી

પ વ ગણવી. અે વષ ખેતરાેમાં અાપમેળે ઊગી નીકળેલાે પાક તમારે ખાવાે.

ત વ ામવારે તે યહાેવાહ સમ

ીનાે દીકરાે જેનાે પતા મસરી હતાે તે

ઇઝરાયલના લાેકાે મ યે ફરવા નીક

ાે. ૧૧ ઇઝરાયલી

ીના દીકરાઅે

તે જે ઊ યું હાેય તે ખાવું. તેમ જ કાપકૂ પ કયા વનાની ા ની
વીણી લેવી. ૧૨ કારણ, અે તાે યુ બલી છે , તેને તમારે

૧૩ યુ બલીના વષ

યેક ય તઅે પાેતપાેતાના વતનમાં પાછા જવું. ૧૪

ે

યહાેવાહના નામનું દુ ભાષણ કરીને તેમને શાપ દીધાે. તેથી લાેકાે તેને મૂસા પાસે

તમે તમારા પડાેશીને જમીન વેચાે કે ખરીદાે તાે તમારે અેકબી ને છે તરવા

લા યા. તેની માતાનું નામ શલાેમીથ હતું. તેની સમ રજૂ કરવામાં અા યાે. તે

ન હ કે ખાેટું કરવું ન હ. ૧૫ યુ બલી પછી વીતી ગયેલા વષા માણે તમારે

દાનના કુ ળના દ ીની પુ ી હતી. ૧૨ યહાેવાહથી તેમની ઇ છા જણાવવામાં

તમારા પડાેશી પાસેથી ખરીદી કરવી અને પાકના વષાની ગણતરી માણે તે

ન અાવે યાં સુધી તેઅાેઅે તેને ચાેકીમાં રા યાે. ૧૩ પછી યહાેવાહે મૂસાને

તમને વેચાતું અાપે. ૧૬

ક ું, ૧૪ “જે માણસે યહાેવાહને શાપ અા યાે છે તેને છાવણીથી બહાર લઈ

અને અાેછા વષ બાકી હાેય તાે કમત અાેછી ઠરાવવી, કે મ કે જે વેચાય છે તે

ે વષા વધારે બાકી હાેય તાે કમત વધારે ઠરાવવી

ાે હાેય તે સવઅે પાેતાના હાથ તેના માથા

જે પાક મળશે તેના ધાેરણે તે અાપે છે . ૧૭ તમારે અેકબી ને છે તરવા ન હ

પર મૂકવા. પછી બધા લાેકાે પ થરાે મારીને તેને મારી નાખે. ૧૫ યારબાદ તું

કે ખાેટું કરવું ન હ; પણ તેને બદલે તમારે તમારા ઈ વરનાે ભય રાખવાે. કે મ

ઇઝરાયલીઅાેને કહે કે , 'જે કાેઈ માણસ યહાેવાહને શાપ અાપે તેનું પાપ તેને

કે હુ ં યહાેવાહ તમારાે ઈ વર છંુ . ૧૮ મારા વ ધઅાે, મારા નયમાેનું પાલન

માથે. ૧૬ જે કાેઈ યહાેવાહના નામનું દુ ભાષણ કરે તે ન ે માયા

ય. અને

કરશાે અને તેનાે અમલ કરશાે તાે તમે દેશમાં સુર ત રહે શાે. ૧૯ ભૂ મ

અાખી જમાત તેને ન ે પ થરે મારે. પછી ભલે તે ઇઝરાયલનાં વતની હાેય કે

મબલખ પાક અાપશે અને તમે ધરાતાં સુધી ખાશાે તેમ જ તમે સુર ત

પરદેશી હાેય.

ે કાેઈ યહાેવાહના નામનું દુ ભાષણ કરે તાે તે ન ે માયા

રહે શાે. ૨૦ તમે કહે શાે કે , “ ે સાતમા વષ અમે વાવીઅે ન હ અથવા

ય. ૧૭ અને જે કાેઈ ય ત બી ની હ યા કરે તાે તેને મૃ યુદંડ અાપવાે.

ઊપજનાે સં હ કરીઅે ન હ તે વષ અમે શું ખાઈઅે?” ૨૧ સાંભળાે, છ ા

. જેઅાેઅે તેને બાેલતા સાંભ

વના

વષ હુ ં તમને ણ વષ ચાલે તેટલાં મબલખ પાકથી અાશીવા દત કરીશ. ૨૨

પહાચાડે તાે તેણે જે કયુ

તમે અાઠમે વષ વાવશાે યારે પણ તમે અાગળના વષના પાકમાંથી ખાતા

હાેય તેવું જ તેને કરવું: ૨૦ ભાંગવાને બદલે ભાંગવું, અાંખને બદલે અાંખ, દાંત

હશાે, નવમે વષ તમે નવાે પાક ઘરમાં લાવશાે યાં સુધી તમે છ ા વષના

બદલે દાંત. જેવી ઈ

સં હ કરેલા પાકમાંથી ખાશાે. ૨૩ જમીન સદાને માટે નવા મા લકને વેચાય

૧૮ જે કાેઈ બી

બદલે

વ. ૧૯

ના પશુને મારી નાખે તેણે તેનાે બદલાે ભરી અાપવાે,
ે કાેઈ ય ત તેના પડાેશીને ઈ

તેણે કાેઈ ય તને કરી હાેય તેવી જ ઈ

તેને કરવી.
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લેવીય

ન હ. કે મ કે જમીન મારી છે . તમે મા પરદેશીઅાે અને યા ીઅાે તરીકે મારી

ભાઈના વેચાયા પછી તેને પાછાે ખરીદી લેવાય. તેના જ કુ ટું બનાે અેક તેને

જમીન પર રહાે છાે. ૨૪ ખરીદ વેચાણમાં અેક શરત અેવી હાેવી જ

ખરીદી લે. ૪૯ તેના કાકા કે ભ ી

ેઈઅે

કે જમીનને વેચનાર માણસ ગમે યારે તેને પાછી ખરીદી શકે છે . ૨૫
તમારા ઇઝરાયલી ભાઈઅાે ગરીબ થઈ

ય અને તેને કારણે

ે

ખરીદી લઈ શકે છે અથવા

કે અ ય કાેઈ ન કનાે સંબંધી તેને પાછાે

ે તે સમૃ થયાે હાેય તાે તે પાેતે પાેતાની

તને

ે તે તેની

છાેડાવી શકે . ૫૦ તેણે પાેતાને ખરીદેલી ય ત સાથે ગણતરી કરવી; તે

જમીનનાે થાેડાે ભાગ વેચે, તાે તેનાે ન કનાે સંબંધી અાવીને તેના ભાઈઅાેઅે

વેચાયાે હાેય તે વષથી માંડીને તે યુ બલીના વષ સુધી ગણે; અને તે વષાની

જે વેચી કા

સં યા માણે તેના વેચાણનું મૂ ય થાય. ચાકરના દવસાે માણે તે તેની

ું હાેય તેને પાછી ખરીદી શકે છે . ૨૬ તેની જમીન છાેડાવવાને

ે કાેઈ ન કનાે સંબંધી ના હાેય પણ તે સમૃ

પા યાે હાેય અને તેને

સાથે રહે . ૫૧

ે યુ બલીને ઘણા વષા બાકી હાેય તાે જેટલા પૈસાથી તે

છાેડાવવાની તેની પાસે સ મતા હાેય, ૨૭ તાે તેણે વેચાણ પછી વીતેલાં

ખરીદાયાે હાેય તેમાંથી તે ય તઅે કમતનાે ભાગ પાછાે અાપવાે. અને અે

વષા હસાબમાં ગણવા અને જેને તેણે તે જમીન વેચી હાેય તેને ભરપાઈ

વષાની ગણતરી પર અાધા રત હાેય. ૫૨ ઘણાં વષા વીતી ગયાં હાેય અને

કરવું. અને તે જમીન તેને તે પાછી અાપે. ૨૮ પરં તુ

ે તે જમીન પાછી લેવા

યુ બલી વષને થાેડાં જ વષ બાકી હાેય, તાે પાેતાની

તને વેચી જે નાણાં

સ મ ન હાેય તાે યુ બલીના વષ સુધી જે માણસે તેને ખરીદી હાેય તેની

ા ત કયા હાેય તેનાે થાેડાે જ ભાગ તેણે પાછાે અાપવાે. ૫૩ વષ દર વષ તેની

પાસે તે રહે . યુ બલીના વષ જે માણસે જમીન વેચેલી તેને અેટલે તેના મૂળ

સાથે નાેકરીઅે રાખેલા ચાકરની જેમ વતન કરવું. અને તમારે તેના મા લકને

મા લકને પાછી અાપવામાં અાવે. ૨૯

તેની પાસે નદયતાથી કામ લેવા દેવું

ે કાેઈ માણસ નગરમાંનું તેનું ઘર

ેઈઅે ન હ. ૫૪

ે યુ બલી વષના

વેચે, તાે વેચાણ પછી પૂરા અેક વષ સુધી તેને ફરીથી ખરીદી લેવાનાે હ

વચગાળાનાં વરસાે દર મયાન તેને પાછાે ખરીદી લેવામાં ન અા યાે હાેય,

ે પૂરા અેક વષ દર મયાન તે પાછંુ ખરીદી લેવામાં ના અાવે તાે
તે ઘરની કાયમની મા લકી નવા મા લકની અને તેના વંશ ેની થાય. ૩૧

તાે તેને અને તેનાં બાળકાેને યુ બલીના વષમાં છૂટાં કરી દેવાં, ૫૫ કે મ

પણ યુ બલી વષમાં તે મૂળ મા લકને પાછંુ ન મળે, કાેટ વગરનાં ગામડાનાં

દેશમાંથી બહાર કાઢી લા યાે છંુ ; હુ ં યહાેવાહ તમારાે ઈ વર છંુ .'”

મકાનાે જમીન જેવાં ગણાય, તે પાછાં ખરીદી લેવાનાે હ

પાેતાને માટે કાેઈ મૂ તઅાે બનાવવી ન હ, તેમ જ કાેતરેલી
૨૬ “તમારે
મૂ ત, તંભ કે કં ડારેલા પ થર ઊભા ન કરવા. અને પાેતાને સા

રહે . ૩૦

જુ બલી વષમાં તાે તે ઘરાે મૂળ મા લકને પાછંુ મળવું

કાયમ રહે અને

ેઈઅે. ૩૨ તેમાં અેક

અપવાદ છે , લેવીના મકાનાે કાેટવાળાં નગરાેમાં હાેય તાે પણ તેને ગમે યારે
છાેડાવી શકાય. ૩૩

ે કાેઈ લેવી અેવા શહે રમાં અાવેલું પાેતાનું મકાન પાછંુ

ન ખરીદી લે, તાે તે જુ બલીના વષમાં તેને પાછંુ મળી
શહે રમાંનાં મકાન અે તેમની ઇઝરાયલમાંની સંપ

ય; કારણ, લેવીઅાેનાં

છે . ૩૪ પરં તુ લેવી પાેતાના

નગરાેની અાસપાસ અાવેલી જમીન વેચી શકે ન હ, કારણ કે તે તેઅાેની
કાયમી મલકત છે . ૩૫ તમારા દેશનાે કાેઈ ભાઈ

ે ગરીબ થઈ

ય અને

પાેતાનું ભરણપાેષણ કરી શકે ન હ, તાે તેને મદદ કરવી. તે પરદેશી અથવા
વાસી તરીકે તમારી સાથે રહે . ૩૬ તમારે તેની પાસેથી નફાે કે યાજ ન લેવું.
પણ ઈ વરનાે ભય રાખવાે અે માટે કે તમારાે ભાઈ તમારી સાથે રહે . ૩૭
તમારે તમારા પૈસા તેને યાજે ન અાપવા. તેમ જ નફા સા તમા ં અ ન તેને
ન અાપવું. ૩૮ તમને કનાનનાે દેશ અાપવા માટે અને તમારાે ઈ વર થવા માટે
તમને મસરમાંથી બહાર લાવનાર હુ ં તમારાે ઈ વર યહાેવાહ છંુ . ૩૯ તમારા
દેશનાે

ે કાેઈ ભાઈ ગરીબાઈમાં અાવી પડે અને પાેતે તમને વેચાઈ

ય તાે

તમારે તેની પાસે ચાકર તરીકે કામ કરાવવું ન હ. ૪૦ તેની સાથે નાેકરીઅે
રાખેલ ચાકર જેવાે યવહાર કરવાે. અને તે તમારી સાથે વાસી તરીકે રહે . તે
યુ બલીના વષ સુધી તમારી ચાકરી કરશે. ૪૧ પછી તે અને તેની સાથે તેના
બાળકાે પણ છૂટીને પાેતાના ઘર અને પાેતાના પતાના વતનમાં તે પાછાે જશે.
૪૨ કે મ કે તેઅાે મારા સેવકાે છે જેઅાેને હુ ં મસરમાંથી બહાર કાઢી લા યાે

હતાે. તેઅાેને ગુલામની જેમ વેચવા ન હ. ૪૩ તમારે નદયતાથી તેઅાે પર
મા લકીપ ં ન કરવું. પણ ઈ વરનાે ભય રાખવાે. ૪૪ અને જે દાસ તથા દાસી
તમે રાખાે તે અાસપાસની દેશ

તઅાેમાંથી તમારે રાખવા. ૪૫ વળી તમારી

વ ચે રહે તા પરદેશીઅાેના સંતાનાેને તથા તમારી સાથે રહે તા તેઅાેના કુ ટું બાે
તેઅાેમાંથી તમારે ખરીદવા. અને તેઅાે તમારી સંપ

થાય. ૪૬ તમે તે લાેકાેને

તમારા વંશ ેને વારસામાં અાપી શકાે છાે, તેમ જ તમે તેમનાે કાયમ માટે
ચાકર તરીકે ઉપયાેગ કરી શકાે છાે, પણ તમારા ઇઝરાયલી ભાઈઅાે પાસે
ગુલામાેની જેમ મજૂ રી કરાવવી ન હ. ૪૭ જયારે કાેઈ પરદેશી કે તમારી સાથે
રહે તાે વાસી ધનવાન થઈ
હાેય અને તે પાેતાની

લેવીય

ય અને તમારાે ઇઝરાયલી ભાઈ ગરીબ થયાે

તને તે માણસને વેચી દે, ૪૮ તાે તમારા ઇઝરાયલી

કે , ઇઝરાયલીઅાે મારા સેવકાે છે ; તેઅાે મારા સેવકાે છે જેઅાેને હુ ં મસર

તમારા દેશમાં અાકૃ તઅાે કાેતરી કાઢેલાે કાેઈ પ થર નમવા સા ઊભાે કરશાે
ન હ, કે મ કે હુ ં યહાેવાહ તમારાે ઈ વર છંુ . ૨ તમારે મારા વ ામવાર પાળવા
થાનની પ વ તા ળવવી, હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૩ ે તમે
મારા સવ નયમાે અને અા ાઅાેનું પાલન કરીને તેનાે અમલ કરશાે, ૪ તાે
અને મારા પ વ

હુ ં તમારા માટે નય મત ઋતુ માણે વરસાદ માેકલીશ અને જમીન તમને
પાેતાની ઊપજ અાપશે અને વૃ ાે ફળ અાપશે. ૫ તમારે યાં પુ કળ પાક
ઊતરશે, વાવણીનાે સમય અાવે યાં સુધી ા થયા કરશે અને લણવાનું કામ
વાવણીના સમય સુધી ચાલશે, તમે ધરાતાં સુધી જમશાે અને દેશમાં સુર ત
રહે શાે. ૬ હુ ં તમને દેશમાં શાં ત અાપીશ અને તમે રા ે નભય બનીને નરાંતે
સુઈ શકશાે, હુ ં દેશમાંથી હસક પશુઅાેને દૂ ર કરીશ અને તલવાર તમારા
દેશમાં ચાલશે ન હ. ૭ તમે તમારા દુ મનાેને હાંકી કાઢશાે અને તેઅાે તમારી
અાગળ તરવારથી પડશે. ૮ તમારામાંના પાંચ તે અેકસાેને નસાડી મૂકશે અને
તમારામાંના અેકસાે તે દસહ રને નસાડશે. તમારા સવ શ ુઅાે તમારી
અાગળ તરવારથી પડશે. ૯ હુ ં તમારા તરફ કૃ પા

રાખીશ, તમને સફળ

કરીશ અને તમને વધારીશ. તમારી સાથે હુ ં મારાે કરાર થા પત કરીશ. ૧૦
તમે લાંબા સમયથી સં હ કરી રાખેલું અનાજ ખાશાે. નવાે પાક તૈયાર થશે
યારે તેનાે સં હ કરવા જૂ નાે પાક બહાર કાઢી નાખશાે. ૧૧ હુ ં તમારી મ યે
મારાે મંડપ ઊભાે કરાવીશ. અને હુ ં તમારાથી કં ટાળી જઈશ ન હ. ૧૨ હુ ં
તમારી મ યે ચાલીશ. હુ ં તમારાે ઈ વર થઈશ અને તમે મારા લાેક થશાે. ૧૩
તમને મસર દેશમાંથી બહાર લાવનાર હુ ં તમારાે ઈ વર યહાેવાહ છંુ . તમારી
ચાકરીની ઝૂ સરી તાેડી નાખીને મ તમને ઉ નત મ તકે ચાલતા કયા છે . ૧૪
પરં તુ

ે તમે મા ં ક ું સાંભળશાે ન હ અને મારી અા સવ અા ાઅાેનું

ઉ લંઘન કરશાે, ૧૫ તથા મારા વ ધઅાેને નકારવાનાે નણય કરશાે, મારા
નયમાેની ઉપે ા કરશાે અને મારી

યેક અા ાનું પાલન ન કરીને મારા

કરારને તાેડશાે, ૧૬ તાે હુ ં તમને અા માણે સ

કરીશ, હુ ં તમારા પર અ યંત

ાસ વતાવીશ. હુ ં તમારા પર અેવા રાેગાે અને તાવ માેકલીશ કે જે તમને અંધ
બનાવી દેશે અને તમારા દય ઝૂ યા કરશે. તમે તમારા બી વૃથા વાવશાે.
કારણ કે તે તમારાે શ ુ ખાશે. ૧૭ હુ ં મા ં મુખ તમારી વ
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કરીશ અને

તમારા શ ુઅાેના હાથે હુ ં તમારાે પરાજય કરાવીશ. જેઅાે તમારાે ષ
ે કરે છે

તાે, ૪૨ હુ ં યાકૂ બ સાથેનાે, ઇસહાક સાથેનાે અને ઇ ા હમ સાથેનાે મારા

તેઅાે તમારા પર રાજ કરશે. અને કાેઈ તમારી પાછળ ન હ પડયું હાેય છતાં

કરારનું મરણ કરીશ અને અા દેશનું પણ મરણ કરીશ. ૪૩ તેઅાેને દેશ

તમે નાસતા ફરશાે. ૧૮ અને તેમ છતાં

ે તમે મા ં ન હ સાંભળાે તાે હુ ં તમને

છાેડાવાે પડશે; અને ભૂ મ જયાં સુધી ઉ જડ પડી રહે શે તેટલાે સમય તે

તમારા પાપાે બદલ સાત ગણી વધુ સ

કરીશ. ૧૯ હુ ં તમારા સામ યનાે ગવ

પાેતાના વ ામના વષા માણશે, તેઅાે પાેતાના પાપાેની શ ા ભાેગવશે કે મ

તાેડીશ. હુ ં તમારા પર અાકાશને લાેખંડના જેવું અને ભૂ મને પ ળના જેવી

કે તેઅાેઅે મારા વ ધઅાેનાે નકાર કયા છે અને મારા નયમાેથી કં ટા

કરીશ. ૨૦ તમારી મહે નત યથ જશે. કે મ કે તમારી જમીનમાં કાેઈ ફસલ થશે

છે . ૪૪ તેમ છતાં, તેઅાે તેઅાેના શ ુઅાેના દેશમાં હશે યારે પણ હુ ં તેમનાે

ન હ અને તમારાં વૃ ાેને ફળ પણ અાવશે ન હ. ૨૧ અને

સંપૂણ નાશ ન હ ક ં . તેમનાે પૂરેપૂરાે યાગ પણ ન હ ક ં અને મારાે જે કરાર

ે તમે મારી વ

ા

ચાલશાે તથા મા ં સાંભળશાે ન હ તાે હુ ં તમારાં પાપાેને કારણે સાતગણી વધુ

તેઅાેની સાથે છે તેને હુ ં ન હ તાેડું, કારણ કે હુ ં યહાેવાહ તેઅાેનાે ઈ વર છંુ .

અાફતાે ઉતારીશ. ૨૨ પછી હુ ં તમારી વ

નવરાે છાેડી મૂકીશ,

૪૫ પણ તેઅાેના પતૃઅાેને કે જેઅાેને વદેશીઅાેની નજર અાગળથી મસર

જે તમારાં બાળકાેને ફાડી ખાશે અને તમારાં પશુઅાેનાે નાશ કરશે, પ રણામે

દેશમાંથી હુ ં કાઢી લા યાે અે માટે કે હુ ં યહાેવાહ તેઅાેનાે ઈ વર થાઉં. તેઅાેની

તમારી સં યા ઘટી જતા તમારા ર તાઅાે ઉ જડ થઈ જશે. ૨૩ અામ છતાં

અાગળ કરેલા મારા કરારને હુ ં તેઅાેને લીધે મરણ કરીશ. હુ ં યહાેવાહ છંુ .”

પણ

૪૬ જે નયમાે, વ ધઅાે અને અા ાઅાે પાેતાની તથા ઇઝરાયલના લાેકાેની

જં ગલી

ે તમે મારી શ ા હણ ન હ કરાે અને મારી વ

હુ ં પણ તમારી વ
વધુ અાકરી સ

ચાલશાે, ૨૪ તાે

ચાલીશ. હુ ં પાેતે તમને તમારાં પાપાે માટે સાતગણી
કરીશ. ૨૫ મારા કરાર ભંગનાે બદલાે લેવા હુ ં તમારા પર

તલવાર લાવીશ. તમે તમારા નગરાેમાં અેકઠાં થશાે યારે હુ ં યાં તમારી મ યે
મરકી માેકલીશ; અને તમે શ ુના સામ યથી હારી જશાે. ૨૬ યારે હુ ં તારા
અનાજના પુરવઠાનાે નાશ કરીશ યારે દશ કુ ટું બાે માટે રાેટલી શેકવા માટે
ફ ત અેક ભ ી પૂરતી થઈ પડશે; તેઅાે તમને માપી તાેલીને રાેટલી વહચશે,
અને તમે ખાશાે પણ ધરાશાે ન હ. ૨૭
મારી વ

ે તમે મા ં ન હ સાંભળાે અને સતત

ચાલશાે, ૨૮ તાે પછી હુ ં ાેધે ભરાઈને તમારી વ

ચાલીશ.

અને હુ ં તમારાં પાપાેને લીધે તમને સાતગણી શ ા કરીશ. ૨૯ તમે તમારા
પુ નું તેમ જ તમારી પુ ીઅાેનું માંસ ખાશાે. ૩૦ અને હુ ં તમારા ઉ ચ થાનાે
તાેડી નાખીશ તેમ જ તમારી વેદીઅાેને કાપી નાખીશ અને તમારી મૂ તઅાેના
ભંગાર પર હુ ં તમારા મૃતદેહ નાખીશ. હુ ં તમને તર કૃ ત કરી નાખીશ. ૩૧ હુ ં
તમારા નગરાેને વેરાન ખંડેર બનાવી દઈશ. તમારા પ વ

થાનાેનાે વનાશ

કરીશ અને તમારા સુવા સત અપણાેનાે અ વીકાર કરીશ. ૩૨ હુ ં તમારા
દેશને અેવાે ઉ જડ કરી નાખીશ કે તમારા દુ મનાે જે તેમાં વસશે તેઅાે
પણ તમારી દુ દશા

ેઈને વ મત બની જશે. ૩૩ હુ ં તમને અનેક દેશાેમાં

વેર વખેર કરી નાખીશ, હુ ં તરવાર લઈને તમારી પાછળ પડીશ અને તમારાે
દેશ ઉ જડ તથા વેરાન થઈ જશે. તેમ જ તમારા શહે રાે ખંડેર થઈ જશે. ૩૪
અને જયારે તમે શ ુઅાેના દેશમાં રહે તા હશાે તે વષામાં જમીન ઉ જડ પડી
રહે શે અને તે તેનાે વ ામ ભાેગવશે અને તે દેશ તેના વ ામ વષાનાે અાનંદ
માણશે. ૩૫ યારે તમે યાં વસતા હતા યારે દરેક સાતમે વષ તમે અા યાે
નહાેતાે તે વ ામ હવે તે ા ત કરશે. ૩૬ જે લાેકાે તમારામાંથી બચી જઈને
શ ુઅાેના દેશમાં દેશવટાે ભાેગવી ર ા હશે તેમને હુ ં અેવા ભયભીત કરીશ કે
અેક પાંદડુ પડવાનાે અવાજ થતાં તેઅાે

ણે માેત પાછળ પડયું હાેય તેમ

ભાગવા માંડશે અને કાેઈ પાછળ પડયું ના હાેવા છતાં તેઅાે ઢળી પડશે. ૩૭
વળી કાેઈ પાછળ પડયું ના હાેવા છતાં
તેમ તેઅાે અેકબી

ણે તલવાર પાછળ અાવતી હાેય

પર પડાપડી કરશે. અને શ ુઅાેનાે સામનાે કરવાની

શ ત પણ તેઅાેમાં રહે શે ન હ. ૩૮ વદેશી

અાે વ ચે તમારાે અંત

અાવશે અને તમારા શ ુઅાેની ભૂ મ તમને ખાઈ જશે. ૩૯ જેઅાે શ ુઅાેના
દેશમાં બચી જશે તેઅાે પાેતાના અને પાેતાના પતૃઅાેનાં પાપાેને કારણે ઝૂ રી
ઝૂ રીને ય પામતા જશે. ૪૦ મારી વ

કરેલા પાપાે તેઅાેઅે કયા તેમાં

તેઅાેનાે અ યાય અને તેઅાેના પતૃઅાેના અ યાય
અને અે પણ કબૂલ કરશે કે તેઅાે મારી વ
તેઅાેની વ

ે તેઅાે કબૂલ કરશે

ચા યા છે ; ૪૧ તેથી હુ ં પણ

થયાે છંુ અને તેઅાેને શ ુઅાેના દેશમાં સાપી દીધા.

બેસુ નત દય ન થયું હશે ને

ે તેઅાે પાેતાના પાપાેની સ

ે તેઅાેનું

કબૂલ કરશે

વ ચે યહાેવાહે સનાઈ પવત પર મૂસા મારફતે અા યા તે અા છે .
વાહે મૂસાની સાથે વાત કરીને ક ું, “ઇઝરાયલના લાેકાેને કહે
૨૭ યહાે
કે , ' ે કાેઈ માણસ યહાેવાહની અાગળ ખાસ માનતા લે તાે તારા
૨

ન ી કરેલા મૂ ય માણે તે લાેકાે યહાેવાહને સા મા ય થશે. ૩ તા ં ન ી
કરેલું મૂ ય અા માણે થાય; વીસથી તે સાઠ વષ સુધીની ઉંમરના નરને માટે
તા ં ન ી કરેલું મૂ ય, પ વ થાનના શેકેલ માણે પચાસ શેકેલ ચાંદી
થાય. ૪ તે જ ઉંમરની નારી માટે તેનું મૂ ય ીસ શેકેલ થાય. ૫ પાંચથી
વીસ વષની ઉંમરના નરની કમત વીસ શેકેલ અને નારીની કમત દસ શેકેલ
ઠરાવવું. ૬ અેક મ હનાથી પાંચ વષ સુધીના નરની કમત પાંચ શેકેલ ચાંદી
અને નારીની કમત ણ શેકેલ ચાંદી ઠરાવવું. ૭ સાઠ વષ અને તેની ઉપરની
ઉંમરના નરની કમત પંદર શેકેલ અને નારીની કમત દસ શેકેલ ઠરાવવી. ૮
પણ

ે કાેઈ ય ત માનતા લે અને અા કમત ચૂકવી શકે તેમ ના હાેય, તાે

તેણે તે ય તને યાજક સમ રજૂ કરવી અને યાજકે તેની કમત માનતા
લેનાર ય ત ચૂકવી શકે તેટલી ન ી કરવી. ૯
પશુનું અપણ કરવાની હાેય અને

ે કાેઈની ઇ છા યહાેવાહને

ે યહાેવાહ તેને મા ય કરે તાે પછી અે પશુ

સંપૂણપણે તેનું જ રહે શે. ૧૦ અે ય તઅે તેમાં ફે રબદલ કરવી ન હ. સારાને
બદલે નરસું તથા નરસાને બદલે સા ં બદલવું ન હ. તે પશુની બી
સાથે અદલાબદલી કરવી ન હ. છતાં

પશુ

ે અદલાબદલી કરી હાેય તાે બ ને

પશુઅાે પ વ બની

ય અને તે યહાેવાહના ગણાય. ૧૧ પરં તુ માનતા લઈ

અપણ કરવાનું પશુ

ે અશુ હશે તાે યહાેવાહ તેને મા ય ન હ કરે. પછી

તેણે તે પશુ યાજક પાસે લઈને જવું. ૧૨ બ રની કમત માણે યાજક તેની
કમત ન ી કરે, પછી પશુ સા ં હાેય કે ખરાબ યાજકે ઠરાવેલ કમત મા ય
રાખવી. ૧૩ અને

ે તે ય ત તેને છાેડાવવા ઇ છતાે હાેય તાે તેણે તેની

કમત કરતાં પાંચમાે ભાગ વધુ ચૂકવવાે. ૧૪

ે કાેઈ ય ત પાેતાનું ઘર

યહાેવાહને સા પ વ થવાને માટે અપણ કરે, યારે યાજક તેની જે કમત
ન ી કરે તે કાયમ રહે . ૧૫ પણ

ે અપણ કરનાર ઘરનાે મા લક પાેતાનું

ઘર છાેડાવવા ઇ છે તાે તેણે કમત ઉપરાંત વધુ વીસ ટકા અાપવા, જેથી
મકાન પાછંુ તેની મા લકીનું થઈ

ય. ૧૬

ે કાેઈ ય ત પાેતાની મા લકીની

જમીનનાે અમુક ભાગ યહાેવાહને અપણ કરે તાે તમારે તેની વાવણી માણે
તેની કમત ન ી કરવી, જેમ કે વીસ મણ જવની જ ર પડે તાે તેનું મૂ ય
પચાસ શેકેલ ચાંદી થાય. ૧૭

ે કાેઈ માણસ યુ બલી વષમાં પાેતાનું

ખેતર વે છાઅે અપણ કરે તાે તારા ઠરા યા માણે તેની કમત થાય. ૧૮
પણ

ે તે યુ બલી વષ પછી અપણ કરે તાે યાજકે પછીના યુ બલી

વષના જેટલા વષ બાકી હાેય તેના માણમાં રાેકડ કમત ન ી કરવી અને તે
અાકડાં મુજબ કમત ઠરાવવી. ૧૯ પરં તુ
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માંગતાે હાેય તાે તેણે ઠરાવેલી કમત કરતાં વીસ ટકા વધુ અાપવા અેટલે તે
ખેતરની મા લકી ફરીથી તેની થાય. ૨૦ પરં તુ

ે તે જમીન ન હ છાેડાવતાં

કાેઈને વેચી દે તાે તેને તે કદી પાછંુ મળે ન હ. ૨૧ પણ તેના બદલે
યારે યુ બલી વષમાં તે ખેતર છૂટે યારે યહાેવાહને સા અ પત ખેતર

બી

તરીકે તે યાજકાેનું થાય. ૨૨

ે કાેઈ ય ત પાેતે ખરીદેલું ખેતર અપણ

કરે અને તે તેના કુ ટું બની મલકતનાે ભાગ નથી, ૨૩ તાે પછી યાજકે બી
યુ બલી વષને જેટલા વષ બાકી હાેય તેને અાધારે તેની કમત ઠરાવવી અને
તે ય તઅે ન ી કરેલી કમત યહાેવાહને તે જ દવસે અેક પ વ વ તુ
તરીકે અપણ કરવી. ૨૪ યુ બલી વષ અે ખેતર તેના મૂળ મા લક, જેની
પાસેથી તે ખરીદયું હાેય અેટલે જેના વતનનું તે હતું તેને પાછંુ મળે. ૨૫ જે
કમત તું ઠરાવે તે બધું પ વ

થાનના શેકેલ માણે ઠરાવવું. વીસ ગેરાહનાે

અેક શેકેલ થાય. ૨૬ કાેઈ પણ ય તઅે બળદ અથવા ઘેટાનાં થમજ નતને
અૈ છકાપણ તરીકે યહાેવાહને ચઢાવવું ન હ, કારણ, અે તાે યહાેવાહનું
જ છે ; પછી ભલે તે કાેઈ પણ બળદ કે ઘેટું હાેય. ૨૭

ે અશુ પશુના

થમજ નતને અપણ તરીકે લાવવામાં અાવે, તાે યાજક તેની કમત ઠરાવે
તે ઉપરાંત વીસ ટકા વધુ તે મા લક અાપે.

ે તેનાે મા લક તેને છાેડાવવા

માંગતાે ન હાેય તાે યાજક નધા રત કરેલી કમતે તે પશુને બી

કાેઈને વેચી

શકે છે . ૨૮ પરં તુ યહાેવાહને કરેલું કાેઈ પણ અપણ પછી તે માણસ હાેય,
પશુ હાેય અથવા વારસામાં મળેલું ખેતર હાેય, તાે તેને વેચી અથવા છાેડાવી
શકાય ન હ. કારણ તે યહાેવાહને સા પરમપ વ અપણ છે . ૨૯ જેનું
અપણ માણસાેમાંથી થયેલું હાેય તેને પાછાે ખરીદી ન શકાય. તેને ન ે
મારી નાખવાે. ૩૦ જમીનની ઊપજનાે ઠરાવેલાે દશમાે ભાગ પછી તે ખેતરના
અનાજનાે હાેય કે વૃ નાં ફળાેનાે હાેય તે યહાેવાહનાે ગણાય, તે યહાેવાહને
સા પ વ છે . ૩૧

ે કાેઈ ય ત અા અનાજ કે ફળનાે દશમાે ભાગ પાછાે

ખરીદવા ઇ છે તાે તેની કમતમાં વીસ ટકા ઉમેરીને ચૂકવે. ૩૨
ઘેટાંબકરાંનાે દશાંશ અેટલે જે કાેઈ લાકડી નીચે અાવી

નવરાે તથા

ય છે તેનાે દશાંશ

યહાેવાહને સા પ વ ગણાય. ૩૩ પસંદ કરેલુ પશુ સા ં છે કે ખરાબ તેની
તપાસ તેણે ન કરવી. તેને અે પશુ બી
અને તેને

ે બી

પશુ સાથે અદલાબદલી ન કરવી.

પશુથી બદલવા માંગે, તાે બ ને પશુઅાે યહાેવાહના થાય.

તે પશુને પાછંુ ખરીદી શકાય ન હ.'” ૩૪ ઇઝરાયલી લાેકાે માટે જે અા ાઅાે
મૂસાને યહાેવાહે સનાઈ પવત પર અાપી હતી તે અા છે .
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સનાઈના અર યમાં મુલાકાતમંડપમાં યહાેવાહે મૂસાની સાથે વાત
૧ કરી.
ઇઝરાયલીઅાે મસર દેશમાંથી રવાના થયા યાર પછી બી

ચાેપન હ ર ચારસાે પુ ષાેની થઈ. ૩૦ ઝબુલાેનના વંશમાં તેઅાેનાં કુ ટું બાે
તથા તેઅાેના પતાનાં ઘર મુજબ, વીસ કે તેથી વધારે વષની ઉંમરના જેટલા
પુ ષાે લડાઈમાં જવાને શ તમાન હતા, તેઅાેનાં નામની સં યા મુજબ
૩૧ તેઅાેની ગણતરી ઝબુલાેનના કુ ળમાં સતાવન હ

ર ચારસાે પુ ષાેની

“ઇઝરાયલપુ ાેના સમ કુ ળ માણે તથા તેમના પતાઅાેનાં કુ ટું બ મુજબ

થઈ. ૩૨ યૂસફના દીકરાઅાેના અેટલે અે ાઇમના વંશમાં, તેઅાેના કુ ટું બાે
તથા તેઅાેનાં પતાનાં ઘર મુજબ, વીસ કે તેથી વધારે વષની ઉંમરના જેટલા

તથા તેઅાેનાં નામ મુજબ દરેક પુ ષની ગણતરી કર. ૩ જેઅાે વીસ વષ
અને તેનાથી માેટી ઉંમરના હાેય અને ઇઝરાયલીપુ ાેમાંના જેટલા લડાઈમાં

તેઅાેની ગણતરી અે ાઇમના કુ ળમાં ચાળીસ હ ર પાંચસાે પુ ષાેની થઈ.

વષના બી

મ હનાના થમ દવસે અા બ યું. યહાેવાહે મૂસાને ક ું કે , ૨

જવાને માટે લાયક હાેય તેમની ગણતરી તેમનાં સૈ ય મુજબ તું તથા હા ન
કરાે. ૪ અને દરેક કુ ળમાંનાે અેક પુ ષ જે તેના કુ ળનાે મુ ય હાેય, તે કુ ળના
અાગેવાન તરીકે તમારી સાથે રહે . તેઅાેઅે દરેકે પાેતાના કુ ળના પુ ષાેને
લડાઈમાં અાગેવાની અાપવી. ૫ તમારી સાથે લડાઈ કરનારા અાગેવાનાેનાં
નામ નીચે મુજબ છે ; બેનના કુ ળમાંથી શદેઉરનાે દીકરાે અલીસૂર. ૬
શમયાેનના કુ ળમાંથી સૂ રશા ાયનાે દીકરાે શલુ મયેલ. ૭ યહૂ દાના કુ ળમાંથી
અા મનાદાબનાે દીકરાે નાહશાેન. ૮ ઇ સાખારના કુ ળમાંથી સુઅારનાે દીકરાે
નથા નયેલ. ૯ ઝબુલાેનના કુ ળમાંથી હે લાેનનાે દીકરાે અ લયાબ. ૧૦
યૂસફના દીકરાઅાેમાં અે ાઇમના કુ ળમાંથી અા મહુ દનાે દીકરાે અે લશામા.
અને મના શાના કુ ળમાંથી પદાહસૂરનાે દીકરાે ગમા યેલ. ૧૧ બ યામીનના
કુ ળમાંથી ગદાેનીનાે દીકરાે અબીદાન. ૧૨ દાનનાં કુ ળમાંથી અા મશા ાયનાે
દીકરાે અહીઅેઝેર. ૧૩ અાશેરના કુ ળમાંથી અાે ાનનાે દીકરાે પા ગયેલ. ૧૪
ગાદના કુ ળમાંથી દુ અેલનાે દીકરાે અે લયાસાફ. ૧૫ નફતાલીના કુ ળમાંથી
અેનાનનાે દીકરાે અહીરા.” ૧૬ જે લાેકાેને પસંદ કરાયા તેઅાે અે પુ ષાે હતા.
તેઅાે તેમના પૂવ ેના કુ ટું બના અ ધપ તઅાે હતા. તેઅાે ઇઝરાયલ કુ ળના
અાગેવાનાે હતા. ૧૭ જે પુ ષાેનાં નામ અહ અાપેલાં છે , તેઅાેને મૂસાઅે
અને હા ને લીધા. ૧૮ અને બી

મ હનાના થમ દવસે તેમણે સમ

ઇઝરાયલના પુ ષાેને અેક કરી અને તેઅાેઅે તેઅાેનાં કુ ટું બાે માણે અને
તેઅાેના પતૃઅાેનાં કુ ળ અનુસાર વીસ વષ કે તેથી વધારે વષની ઉંમરના સવ
પુ ષાેનાં નામની વંશાવળીની યાદી કરી સંભળાવી. ૧૯ જેમ યહાેવાહે મૂસાને
અા ા અાપી હતી તે મુજબ મૂસાઅે સનાઈના અર યમાં તેઅાેની ગણતરી

પુ ષાે લડાઈમાં જવાને શ તમાન હતા. તેઅાેનાં નામની સં યા મુજબ ૩૩
૩૪ મન શાનાં વંશમાં તેઅાેના કુ ટુ ં બાે તથા તેઅાેના પતાનાં ઘર મુજબ, વીસ

કે તેથી વધારે વષની ઉંમરના જેટલા પુ ષાે લડાઈમાં જવાને શ તમાન
હતા, તેઅાેના નામની સં યા મુજબ ૩૫ તેઅાેની ગણતરી મના શાના કુ ળમાં
બ ીસ હ ર બસાે પુ ષાેની થઈ. ૩૬ બ યામીનના વંશમાં તેઅાેનાં કુ ટું બાે
તથા તેઅાેના પતાના ઘર મુજબ, વીસ કે તેથી વધારે વષની ઉંમરના જેટલા
પુ ષાે લડાઈમાં જવાને શ તમાન હતા, તેઅાેનાં નામની સં યા મુજબ.
૩૭ તેઅાેની ગણતરી બ યામીનના કુ ળમાં પાં ીસ હ

ર ચારસાે પુ ષાેની

થઈ. ૩૮ દાનના વંશમાં, તેઅાેનાં કુ ટું બાે તથા તેઅાેના પતાના ઘરની સં યા
મુજબ, વીસ કે તેથી વધારે વષની ઉંમરના જેટલા પુ ષાે લડાઈમાં જવાને
શ તમાન હતા, તેઅાેના નામની સં યા મુજબ ૩૯ દાનના કુ ળની ગણતરી
બાસઠ હ ર સાતસાેની થઈ. ૪૦ અાશેરના વંશમાં, તેઅાેના કુ ટું બાે તથા
તેઅાેનાં પતાના ઘર મુજબ, વીસ કે તેથી વધારે વષની ઉંમરના જેટલા પુ ષાે
લડાઈમાં જવાને શ તમાન હતા, તેઅાેના નામની સં યા મુજબ ૪૧ તેઅાેની
ગણતરી અાશેરના કુ ળમાં, અે તાળીસ હ ર પાંચસાેની થઈ. ૪૨ નફતાલીનાં
વંશમાં, તેઅાેનાં કુ ટું બાે તથા તેઅાેના પતાના ઘર મુજબ, વીસ કે તેથી વધારે
વષની ઉંમરના જેટલા પુ ષાે લડાઈમાં જવાને શ તમાન હતા, તેઅાેનાં
નામની સં યા મુજબ ૪૩ તેઅાેની ગણતરી, નફતાલીના કુ ળમાં, ેપન હ ર
ચારસાેની થઈ. ૪૪ જેઅાેની ગણતરી મૂસા, હા ન તથા ઇઝરાયલીઅાેના
અ ધપ ત બાર પુ ષાેઅે કરી તેઅાે અે છે . તેઅાે ઇઝરાયલના બાર કુ ળના
અ ધપ ત હતા. ૪૫ તેથી ઇઝરાયલીઅાેમાંના જે સવની ગણતરી તેઅાેનાં
પતાના ઘર મુજબ થઈ અેટલે વીસ કે તેથી વધારે વષની ઉંમરના જેટલા

બેનના વંશમાં, તેઅાેનાં કુ ટું બાે તથા

પુ ષાે લડાઈમાં જવાને શ તમાન હતા. ૪૬ તેઅાેની ગણતરી છ લાખ

તેઅાેના પતાનાં ઘર મુજબ તેઅાેના નામની સં યા માણે માથાદીઠ વીસ
તથા તેથી વધારે વષની ઉંમરના જેટલા પુ ષાે લ કરમાં ેડાવા શ તમાન

પતાનાં કુ ળ મુજબ ગણતરી કરવામાં અાવી ન હ. ૪૮ કે મ કે યહાેવાહે મૂસાને

કરી. ૨૦ અને ઇઝરાયલના જયે પુ

ણ હ ર પાંચસાે પચાસની હતી. ૪૭ પણ તેઅાે મ યે લેવીઅાેની તેઅાેના

હતા, ૨૧ તેઅાેની ગણતરી બેનના કુ ળમાં છતાળીસ હ ર પાંચસાે પુ ષાેની

ક ું કે , ૪૯ 'તારે લેવીના કુ ળની ગણતરી કરવી ન હ અને ઇઝરાયલીઅાેમાં

થઈ. ૨૨ શમયાેનના વંશમાં તેઅાેનાં કુ ટું બાે તથા તેઅાેના પતાનાં ઘર માણે,
તેઅાેની ગણતરી થઈ. અને વીસ કે તેથી વધારે વષની ઉંમરના જેટલા પુ ષાે

કરારમંડપ પર તથા તેના બધા સામાન પર તથા તેને લગતી સઘળી બાબતાે

લડાઈમાં

ેડાવા શ તમાન હતા, તેઅાેના નામની સં યા મુજબ માથાદીઠ

તેઅાેની કુ લ સં યા તારે ન ી કરવી ન હ.' ૫૦ તેના બદલામાં તું લેવીઅાેને
પર ઠરાવ; તેઅાે મંડપને તથા તેના સવ સરસામાનને ઊંચકી લે; અને તેઅાે

ગણતરી થઈ. ૨૩ તેઅાેની ગણતરી શમયાેનના કુ ળમાં અાેગણસાઠ હ ર

તેની સંભાળ રાખે અને મંડપની ચારે બાજુ છાવણી કરે. ૫૧ યારે મંડપને

ણસાે પુ ષાેની થઈ. ૨૪ ગાદના વંશમાં તેઅાેના કુ ટું બાે તથા તેઅાેના પતાના
ઘર મુજબ, વીસ તથા તેથી વધારે વષની ઉંમરના પુ ષાે લડાઈમાં જવાને

અને ફરીથી ઊભાે કરવાનાે થાય, યારે લેવીઅાે તેને ઊભાે કરે; અને અે કુ ળ

શ તમાન હતા, તેઅાેના નામની સં યા મુજબ. ૨૫ તેઅાેની ગણતરી, ગાદના
કુ ળમાં, પ તાળીસ હ ર છસાે પચાસ પુ ષાેની થઈ. ૨૬ યહૂ દાના વંશમાં
તથા તેઅાેના પતાનાં ઘર મુજબ, વીસ તથા તેથી વધારે વષની ઉંમરના જેટલા
પુ ષાે લડાઈમાં જવાને શ તમાન હતા, તેઅાેના નામની સં યા મુજબ ૨૭

બી

જ યાઅે લઈ જવાનાે સમય થાય, યારે લેવીઅાેઅે તેને પાડવાનાે

સવાયનાે કાેઈ પુ ષ ન ક અાવે તાે તે માયા

ય. ૫૨ અને ઇઝરાયલપુ ાે,

દરેક પુ ષ પાેતપાેતાની છાવણી પાસે અને દરેક પુ ષ પાેતપાેતાની ધ
પાેતાનાં સૈ ય માણે પાેતપાેતાનાે તંબુ ઊભાે કરે. ૫૩

પાસે

ે કે , લેવીઅાેઅે

પ વ મંડપની અાસપાસ જ પાેતાની છાવણી નાખવી કે જેથી ઇઝરાયલના

તેઅાેની ગણતરી યહૂ દાના કુ ળમાં ચુંમાેતેર હ ર છસાે પુ ષાેની થઈ. ૨૮

લાેકાે પર કં ઈ કાેપ ન અાવે; અને લેવીઅાે સા યાેના મંડપની સંભાળ રાખે.

ઇ સાખારનાં વંશમાં તેઅાેના કુ ટું બાે તથા તેઅાેના પતાનાં ઘર મુજબ, વીસ કે
તેથી વધારે વષની ઉંમરના જેટલા પુ ષાે લડાઈમાં જવાને શ તમાન હતા,

અા ા અાપી હતી, તે મુજબ તેઅાેઅે કયુ.

૫૪ ઇઝરાયલના લાેકાેઅે અે માણે કયુ; યહાેવાહે મૂસાની મારફતે જે સવ

તેઅાેના નામની સં યા મુજબ ૨૯ તેઅાેની ગણતરી ઇ સાખારના કુ ળમાં
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વાહ ફરીથી મૂસા તથા હા નને ક ું કે , “ઇઝરાયલપુ ાેમાંનાે
૨ યહાે
દરેક પુ ષ પાેતાના સૈ યના જૂ થનાં નશાન સાથે પાેતાની અલગ ધ ની

યહાેવાહે મૂસાને જે સવ અા ાઅાે અાપી હતી તે મુજબ ઇઝરાયલના લાેકાેઅે

પાસે છાવણી કરે. મુલાકાતમંડપ સામે બાજુ તેઅાે છાવણી કરે. ૩ યહૂ દાની

તેઅાે

છાવણીની ધ વાળા પાેતાનાં સૈ યાે મુજબ પૂવ તરફ છાવણી કરે, અને

પવત પર યહાેવાહ મૂસા સાથે બાે યા યારે હા ન અને મૂસાની
૩ વંસનાઈ
શાવળી અા માણે હતી. હા નના દીકરાઅાેનાં નામ અા મુજબ

૨

અા મીનાદાબનાે દીકરાે નાહશાેન યહૂ દાના દીકરાઅાેનાે અાગેવાન થાય. ૪
યહૂ દાના સૈ યમાં ચુંમાેતેર હ ર છસાે પુ ષાે હતા. ૫ તેના પછી ઇ સાખારનું
કુ ળ છાવણી કરે; સુઅારનાે દીકરાે નથા નયેલ ઇ સાખારના દીકરાઅાેનાે
અ ધપ ત થાય. ૬ તેના સૈ યમાં અેટલે તેમાંના જેઅાેની ગણતરી થઈ છે તેઅાે
ચાેપન હ ર ચારસાે પુ ષાે હતા. ૭ ઝબુલાેનનું કુ ળ ઇ સાખારની બાજુ માં
છાવણી કરે. હે લાેનનાે દીકરાે અ લયાબ તે ઝબુલાેનના દીકરાઅાેનાે અ ધપ ત
થાય. ૮ તેના સૈ યમાં તેઅાેમાંના જેઅાેની ગણતરી થઈ છે તેઅાે સતાવન
હ ર પુ ષાે હતા. ૯ યહૂ દાની છાવણીમાં જે સવની ગણતરી થઈ તેઅાે,
પાેતાના સૈ યાે મુજબ અેક લાખ છયાસી હ ર ચારસાે પુ ષાે હતા. તેઅાે
છાવણીમાંથી થમ ચાલી નીકળે. ૧૦ બેનની છાવણીની ધ

પાેતાનાં સૈ યાે

મુજબ દ ણની બાજુ અે રહે . અને શદેઉરનાે દીકરાે અલીસૂર તે બેનના
સૈ યની અાગેવાની કરે. ૧૧ બેનના સૈ યમાં છતાળીસ હ ર પાંચસાે પુ ષાે
હતા. ૧૨ તેની પાસે શમયાેનનું કુ ળ છાવણી કરે અને સૂરીશા ાયનાે દીકરાે
શલુ મયેલ તે શમયાેનના સૈ યનાે અ ધપ ત થાય. ૧૩ શમયાેનના સૈ યમાં
અાેગણસાઠ હ ર ણસાે પુ ષાે હતા. ૧૪ તે પછી ગાદનું કુ ળ. રેઉઅેલનાે
દીકરાે અે યાસાફ તે ગાદના સૈ યનાે અાગેવાન થાય. ૧૫ ગાદના સૈ યમાં
પ તાળીસ હ ર છસાે પચાસ પુ ષાે હતા. ૧૬ બેનની છાવણી પાસે બધા
સૈ ય મળીને કુ લ અેક લાખ અેકાવન હ ર ચારસાે પચાસ પુ ષાે છાવણી
કરે. તેઅાે છાવણીમાંથી બીજે મે કૂ ચ કરે. ૧૭ અે પછી, છાવણીઅાેની
વ ચેની લેવીઅાેની છાવણી સાથે મુલાકાતમંડપ બહાર અાવે. જેમ તેઅાે
છાવણીમાં રહે છે તેમ તેઅાે પાેતપાેતાની જ યાઅે પાેતાની ધ
બહાર ચાલે. ૧૮ અે ાઇમની છાવણીની ધ

પાસે રહીને

પાેતાનાં સૈ ય મુજબ પ

મ

બાજુ અે રહે . અને અા મહૂ દનાે દીકરાે અેલીશામા તે અે ાઇમના દીકરાઅાેનાે
અાગેવાન થાય. ૧૯ અે ાઇમના સૈ યમાં ચાળીસ હ ર પાંચસાે પુ ષાે
હતા. ૨૦ તેની પાસે મના શાનું કુ ળ રહે . અને પદાહસૂરનાે પુ ગમા યેલ તે
મના શાના દીકરાઅાેનાે અાગેવાન થાય. ૨૧ મના શાના સૈ યમાં બ ીસ
હ ર બસાે પુ ષાે હતા. ૨૨ તે પછી બ યામીનનું કુ ળ; અને ગ દયાેનનાે
પુ અબીદાન તે બ યામીનના દીકરાઅાેનાે અાગેવાન થાય. ૨૩ મના શાના
સૈ યમાં પાં ીસ હ ર ચારસાે પુ ષાે હતા. ૨૪ અે ાઇમની છાવણીમાં જે
બધાની ગણતરી થઈ તેઅાે, પાેતાનાં સૈ યાે મુજબ, અેક લાખ અાઠ હ ર
અેકસાે હતા. તેઅાે ી

મે કૂ ચ કરે. ૨૫ દાનની છાવણીની ધ

પાેતાનાં

સૈ ય મુજબ ઉ ર બાજુ અે રહે . અને અા મીશાદાયનાે દીકરાે અહીઅેઝેર તે
દાનના દીકરાઅાેનાે અાગેવાન થાય. ૨૬ દાનના સૈ યમાં બાસઠ હ ર સાતસાે
પુ ષાે હતા. ૨૭ તેની પાસે અાશેરનું કુ ળ છાવણી કરે. અને અાે ાનનાે દીકરાે
પા ગયેલ તેનાે અાગેવાન થાય. ૨૮ અાશેરના સૈ યમાં અેકતાળીસ હ ર
પાંચસાે પુ ષાે હતા. ૨૯ તે પછી નફતાલીનું કુ ળ. અને અેનાનનાે દીકરાે
અહીરા તે નફતાલીના દીકરાઅાેનાે અાગેવાન થાય. ૩૦ નફતાલીના સૈ યમાં
ેપન હ ર ચારસાે પુ ષાે હતા. ૩૧ દાનની છાવણીમાં જે સવની ગણતરી
થઈ તેઅાે અેક લાખ સતાવન હ ર છસાે હતા. તેઅાે પાેતાની ધ

સાથે

પાછળ ચાલી નીકળે. ૩૨ મૂસા અને હા ને પાેતાનાં પૂવ ેનાં કુ ળાે મુજબ
ગણતરી કરી તેઅાેમાં ઇઝરાયલપુ ાેના સૈ યમાં છ લાખ ણ હ ર પાંચસાે
પચાસ પુ ષાે હતા. ૩૩ જેમ યહાેવાહે મૂસાને અા ા અાપી હતી તે મુજબ
મૂસા અને હા ને ઇઝરાયલપુ ાેમાંના લેવીઅાેની ગણતરી કરી ન હ. ૩૪

ગણના

કયુ. તેઅાેઅે પાેતપાેતાની ધ અાે પાસે છાવણી કરી. અને તે જ માણે
યેક પાેતપાેતાના કુ ટું બ સાથે પાેતપાેતાનાં ઘર માણે કૂ ચ અારં ભી.

૨

હતાં; યે દીકરાનું નામ નાદાબ, તથા અબીહૂ , અેલાઝાર તથા ઈથામાર.
૩ હા નના દીકરાઅાે જેઅાેને યાજક તરીકે અ ભ ષ ત કરવામાં અા યા

અને તેઅાેને યાજકની પદવીમાં સેવા કરવાને જુ દા કરવામાં અા યા તેઅાેનાં
નામ અે હતાં. ૪ પરં તુ નાદાબ અને અબીહૂ યહાેવાહની અાગળ સનાઈના
અર યમાં પારકાે અ ન ચઢાવવાથી યહાેવાહની અાગળ માયા ગયા. તેથી
તેઅાે સનાઈના રણમાં જ મૃ યુ પા યા. તેઅાે ન: સંતાન હતા. અને અેલાઝાર
અને ઈથામાર પાેતાના પતા હા નના

વનકાળ દર યાન યાજકપદમાં

સેવાઅાે બ વતા હતા. ૫ યહાેવાહ મૂસા સાથે બાે યા. તેમણે ક ું કે ,
૬ લેવીના કુ ળને પાસે લાવ અને તેઅાેને યાજક હા નની અાગળ ઊભા

કર કે , તેઅાે તેની સેવા કરે. ૭ તેઅાેઅે તેની અને મુલાકાતમંડપની અાખી
જમાતની સંભાળ રાખે અને મંડપને લગતી ફર ે બ વવાની છે . ૮ અને
તેઅાે મુલાકાતમંડપની, સરસામાનની અને ઇઝરાયલપુ ાેની સંભાળ રાખતાં
મંડપને લગતી ફર ે બ વે. ૯ અને તું હા નના તથા તેના દીકરાઅાેના
હવાલામાં લેવીઅાેને સાપી દે કારણ કે , ઇઝરાયલના લાેકાે વતી તેઅાે તેને
સેવા માટે અપાયેલા છે . ૧૦ અને તારે હા નને અને તેના દીકરાઅાેને યાજકની
ફર ે બ વવા નયુ ત કરવા.
તે માયા

ે કાેઈ પરદેશી અે ફરજ બ વવા

ય તાે

ય.” ૧૧ પછી યહાેવાહે મૂસાને ક ું કે , ૧૨ ઇઝરાયલપુ ાેના

સવ થમજ નત અેટલે ગભ ઊઘાડનારને બદલે, તેઅાેમાંથી મ લેવીઅાેનાે
વીકાર કયા છે . અને લેવીઅાે મારા થશે. ૧૩ કે મ કે , સવ થમજ નત
મારા જ છે ; યારે મ મસરના બધા થમજ નતને મારી ના યા હતા તે
દવસે મ ઇઝરાયલપુ ાેના સવ થમજ નત પુ ષાે અને

નવરાેને મારે સા

પ વ કયા, તેઅાે મારા જ થશે. હુ ં યહાેવાહ છંુ .” ૧૪ સનાઈના અર યમાં
યહાેવાહે મૂસાને ક ું કે , ૧૫ લેવીના દીકરાઅાેની, તેઅાેના પતાનાં કુ ટું બાે
માણે ગણતરી કર. અેક મ હનાે અને તેથી વધારે ઉંમરના સવ પુ ષાેની
ગણતરી કર.” ૧૬ અેટલે યહાેવાહે મૂસાને અા ા અાપી હતી તે મુજબ
મૂસાઅે તેઅાેની ગણતરી કરી. ૧૭ લેવીના દીકરાઅાેનાં નામ અા મુજબ
છે ; ગેશાન, કહાથ, અને મરારી. ૧૮ ગેશાનના દીકરાઅાેના નામ તેઅાેના
કુ ળ મુજબ, લ ની તથા શમઈ છે . ૧૯ કહાથના દીકરા, તેમના કુ ટું બાે
મુજબ; અા ામ તથા ઈસહાર, હે ાેન તથા ઉ ઝયેલ. ૨૦ મરારીના દીકરા
તેઅાેના કુ ટું બાે મુજબ, માહલી તથા મુશી છે . લેવીઅાેનાં કુ ટું બાે, તેઅાેનાં
પતાનાં ઘર મુજબ અે છે . ૨૧ ગેશાનથી લ નીઅાેનું કુ ટું બ અને શમઈઅાેનું
કુ ટું બ થયા. અે ગેશાનીઅાેના કુ ટું બાે છે . ૨૨ તેઅાેમાંના જેઅાેની ગણતરી
થઈ અેટલે તેઅાેમાંના અેક મ હનાના અને તેથી વધારે ઉંમરના સઘળા
પુ ષાેની ગણતરી થઈ, તેઅાેની સં યા સાત હ ર પાંચસાેની હતી. ૨૩
મંડપની પાછળ પ

મ દશામાં ગેશાનીઅાેનાં કુ ટું બાે છાવણી કરે. ૨૪ અને

લાઅેલનાે દીકરાે અે લયાસાફ તે ગેશાનીઅાેના પતાનાં ઘરનાે અાગેવાન
થાય. ૨૫ અને ગેશાનનું કુ ટું બ મુલાકાતમંડપના પડદા અેની અંદરનું અાવરણ,
બહારનું અાવરણ, મુલાકાતમંડપના ારના પડદાની સંભાળ રાખે. ૨૬ તેઅાે
અાંગણાના પડદા અને મંડપની પાસે અને વેદીની અાસપાસના અાંગણાના
ારનાં પડદાઅાેની સંભાળ રાખે. તેના બધા કામ માટે તેની દાેરીઅાે અે બધાની
સંભાળ ગેશાનના દીકરાઅાે રાખે. ૨૭ અને કહાથથી અા ામીઅાેનું કુ ટું બ,
ઈસહારીઅાેનું કુ ટું બ, હે ાેનીઅાેનું કુ ટું બ અને ઉ ઝયેલીઅાેનું કુ ટું બ થયાં;
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કહાથીઅાેનાં કુ ટું બાે અે હતાં. ૨૮ અેક મ હનાના અને તેથી વધારે ઉંમરના

મુલાકાતમંડપમાં પરમપ વ વ તુઅાેના સંબંધમાં કહાથના દીકરાઅાેનું કામ

પુ ષાેની સં યા અાઠ હ ર છસાે પુ ષાેની હતી અને તેઅાે પ વ

થાનની

અા છે . ૫ યારે છાવણીનાે મુકામ ઉપાડવાનાે સમય અાવે યારે હા ન અને

સંભાળ રાખનારા હતા. ૨૯ કહાથના દીકરાઅાેનાં કુ ટું બાે મંડપની પાસે દ ણ

તેના દીકરાઅાેઅે અંદર જઈને પ વ કરારકાેશ અાગળનાે પડદાે ઉતારી

બાજુ અે છાવણી કરે. ૩૦ ઉ ઝયેલનાે દીકરાે અ લસાફાન તે કહાથીઅાેનાં

લઈને તેનાથી સા યકાેશને ઢાંકી દેવાે. ૬ તે પર તેઅાે સમુ ગાયના ચામડાનું

કુ ટું બાેના પતાના ઘરનાે અાગેવાન થાય. ૩૧ તે લાેકાેઅે પ વ કાેશની, મેજની,

અાવરણ કરે અને તેને નીલ રં ગનાં વ

દીપવૃ અને વેદીઅાેની, પ વ થાનની સેવા કરવાની સામ ી તથા ગભગૃહ

દાંડા તેની કડીઅાેમાં નાખે. ૭ પછી તેઅાેઅે અપલી રાેટલીની મેજ પર નીલ

અાગળના પડદાની તથા અે સવ કામકાજની સંભાળ રાખવી. ૩૨ અને

રં ગનું વ

હા ન યાજકનાે દીકરાે અેલાઝાર લેવીઅાેના અ ધપ તઅાેનાે અાગેવાન

મૂકવા; ન યની રાેટલી તેના પર રહે . ૮ તેના પર કરમ

થાય. પ વ

અને સીલના ચામડાના અાવરણથી તેને ઢાંકી દઈને તેને ઊચકવા માટેના દાંડા

થાનની સંભાળ રાખનારાઅાેની તે દેખરેખ રાખે. ૩૩ મરારીથી

ાેથી ઢાંકે અને પ વ કાેશને ઉપાડવાના

પાથરી દેવું, અને તેના પર થાળીઅાે, ચમચા, તપણને માટે વાટકા
રં ગનું વ

પાથરવું.

માહલીઅાેનું કુ ટું બ તથા મુશીઅાેનું કુ ટું બાે થયાં; મરારીનાં કુ ટું બાે અે છે . ૩૪
અને તેઅાેમાંના અેક મ હના અને તેથી વધારે ઉંમરના પુ ષાેની ગણતરી થઈ

તેમાં નાખવા. ૯ અને તેઅાેઅે નીલ રં ગનું વ

લઈને તેના વડે દીપવૃ ,

તેઅાેની સં યા છ હ ર બસાે પુ ષાેની હતી. ૩૫ અને અ બહાઈલનાે દીકરાે

અા સવ સામ ી સીલનાં ચામડાંનાં અાવરણમાં નાખીને પા ટયા પર મૂકે. ૧૧

સુ રયેલ તે મરારીનાં કુ ટું બાેના પતાના ઘરનાે અાગેવાન હતાે. તેઅાે ઉ ર

પછી તેઅાેઅે સાેનાની વેદી નીલ રં ગના વ

બાજુ અે મંડપની પાસે છાવણી કરે. ૩૬ અને મંડપનાં પા ટયાં, તેની ભૂંગળાે,

અાવરણથી તેને ઢાંકે દઈને તેને ઊચકવાના દાંડાં તેમાં નાખે. ૧૨ પછી તેઅાે

તંભાે, કૂં ભીઅાે તથા તેનાં સવ અાે રાે તથા તેને લગતાં સવ કામ ૩૭

સેવાની સવ સામ ી કે જે વડે તેઅાે પ વ થાનમાં સેવા કરે છે તે લે અને નીલ

દીવાઅાે, ચી પયા, તાસકાે અને દીવામાં વપરાતા તેલપા ાેને ઢાંકે. ૧૦ તે પછી
ાેથી ઢાંકવી અને સીલના ચામડાના

તદુ પરાંત અાંગણાની અાસપાસના તંભાે, કૂં ભીઅાે, ખીલીઅાે અને દાેરીઅાેને

રં ગનાં વ

લગતાં સવ કામની સંભાળ મરારીના દીકરાઅાે રાખે. ૩૮ મૂસા, હા ન અને

મૂકે. ૧૩ અને તેઅાેઅે વેદી પરથી રાખ કાઢી નાખવી અને તેના પર

ાેમાં તે મૂકે. અને સીલનાં ચામડાંનું અાવરણ કરીને ભૂંગળ તે પર

તેના દીકરા મંડપની સામે પૂવ દશામાં, મુલાકાતમંડપની સામે પૂવ બાજુ અે

રં ગનું વ

છાવણી કરે અને તેઅાે પ વ

થાનની સંભાળ રાખે, અેટલે ઇઝરાયલીઅાે

અેટલે સગડીઅાે,

માટે તેની સંભાળ રાખે. અને

ે કાેઈ પરાયાે પુ ષ પાસે અાવે તાે તે માયા

મૂકે; અને તેના પર તેઅાે સીલ ચામડાનું અાવરણ મૂકે. અને તેના ઉપાડવાના

ંબુ ડયા

ઢાંકવું. ૧૪ અને તેના પર તેઅાે તેને માટે વપરાતી સવ સામ ી
પાં ખયાં તથા પાવડા, તપેલીઅાે અેટલે વેદીનાં સવ પા ાે

ય. ૩૯ લેવીઅાેમાંના જે સવની ગણતરી થઈ, જેઅાેને મૂસાઅે અને હા ને

દાંડા તેમાં નાખે. ૧૫ હા ન અને તેના દીકરાઅાે યારે છાવણી ઉપાડવાની

યહાેવાહની અા ા અનુસાર ગ યા તેઅાે, અેટલે અેક મ હનાના અને તેની
ઉપરની ઉંમરના લેવી પુ ષાે પાેતાના કુ ટું બ મુજબ બાવીસ હ ર હતા. ૪૦

હાેય તે સમયે પ વ થાનને અને પ વ થાનની સાધનસામ ીને ઢાંકે અને તે

યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “અેક મ હનાથી ઉપરની ઉંમરના બધા થમજ નત

પ વ વ તુઅાેને પશ કરવાે ન હ, રખેને તેઅાે મૃ યુ પામે. મુલાકાતમંડપના

ઇઝરાયલી પુ ષાેની ગણતરી કર અને તેમનાં નામાેની સં યા ગણ. ૪૧ અને

સંબંધમાં કહાથના દીકરાઅાેને ઊંચકવાનું તે અે છે . ૧૬ અને હા ન યાજકના

ઇઝરાયલના સવ થમજ નત પુ ષાેને બદલે તું મારે માટે લેવીઅાેને લે.

દીકરા અેલાઝારનુ કામ અા છે ; અેટલે રાેશનીને માટે તેલ, સુગંધી ય ન યનું

હુ ં યહાેવાહ છંુ , અને ઇઝરાયલીઅાેનાં

નવરાે મ યે સવ થમજ નતને

ખા ાપણ તથા અ ભષેક માટેનું તેલ તથા પ વ મંડપ અને તેમાંની સવ

નવરાે લે.” ૪૨ અને જેમ યહાેવાહે મૂસાને અા ા

વ તુઅાેની સંભાળ તેઅાેઅે રાખવાની છે .” ૧૭ યહાેવાહે મૂસા તથા હા નને

અાપી હતી તે મુજબ તેણે સવ ઇઝરાયલીઅાેના થમજ નતની ગણતરી કરી.

ક ું કે , ૧૮ “લેવીઅાેમાંથી કહાથના કુ ટું બાેના કુ ળને કાઢી નાખવાં ન હ. ૧૯

૪૩ અને સવ થમજ નત પુ ષાેની ગણતરી કરી, અેક મ હનાથી ઉપરના

પણ તેઅાે પરમપ વ વ તુઅાેની પાસે જઈ મૃ યુ ન પામે પણ

વતા રહે ,

નામાેની સં યા માણે ગણતાં બાવીસ હ ર બસાે તાતેરની થઈ. ૪૪ યાર

તે માટે તમારે અા મુજબ કરવું. ૨૦ તેઅાે પ વ વ તુઅાેને

ેવાને માટે

પછી, યહાેવાહે મૂસાને ક ું કે , ૪૫ ઇઝરાયલ

બલકુ લ અંદર ન

બદલામાં લેવીઅાેનાં

બદલામાં લેવીઅાેને લે. તેઅાેનાં

માં સવ થમજ નતના

ય, કે વળ હા ન અને તેના દીકરાઅાે અંદર વેશ કરે

નવરાે લે.

હા ન તેના દીકરા કહાથીઅાેને પાેતપાેતાની જવાબદારી ઠરાવી અાપે.” ૨૧

અને લેવીઅાે મારા થશે, હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૪૬ અને ઇઝરાયલમાં લેવીઅાે

યહાેવાહે ફરી મૂસાને ક ું કે , ૨૨ ગેશાનના દીકરાના પતૃઅાેના ઘર મુજબ

ઉપરાંત, જે બસાે તાતેર થમજ નતને ખંડી લેવાના છે . ૪૭ તે દરેકને વા તે,
થાનના શેકેલ અેટલે વીસ ગેરાહના શેકેલ

તેઅાેનાં કુ ટું બાે મુજબ કુ લ સં યાની ગણતરી કર. ૨૩ મુલાકાતમંડપમાં
સેવા કરવાના કામમાં હાજર હાેય તેવા ીસથી પચાસ વષની ઉંમરના જે

મુજબ તું લે. ૪૮ અને તે ઉપરાંત નાની સં યાની ખંડણીનાં જે નાણાં અાવે તે

પુ ષાે હાેય તે સવની ગણતરી કરવી. ૨૪ સેવા કરવામાં તથા વ તુઅાે

તું હા ન તથા તેના દીકરાઅાેને અાપ. ૪૯ જેઅાે લેવીઅાેને બદલે ખરીદી

ઊંચકવામાં ગેશાનીઅાેના કુ ટું બાેનું કામ અે છે . ૨૫ તેઅાે મંડપના પડદા તથા

લેવાયા હતા, તેઅાે ઉપરાંત મુ ત મૂ યનાં અાેછા નાણાં મૂસાઅે તેઅાેની

મુલાકાતમંડપનું અા છાદાન તથા તેની ઉપર સીલ ચામડાનું અા છાદન તથા

પાસેથી લીધાં; ૫૦ ઇઝરાયલના થમજ નત પાસેથી મૂસાઅે તે નાણાં લીધાં;

મુલાકાતમંડપના વેશ ારનાે પડદાે ૨૬ તથા અાંગણાના પડદા, મંડપની

અેટલે પ વ

થાનના શેકેલ મુજબ અેક હ ર ણસાે પાંસઠ શેકેલ. ૫૧

પાસેના તથા વેદીની અાસપાસના અાંગણાના દરવા ના બારણાનાે પડદાે,

અને મૂસાઅે યહાેવાહના ક ા મુજબ તથા યહાેવાહે તેને અા ા કરી હતી તે

તેઅાેની દાેરીઅાે, તેના કામને લગતાં સવ અાે રાે તથા જે કં ઈ તેઅાેથી બને

મુજબ ખંડણીનાં નાણાં હા નને અને તેના દીકરાઅાેને અા યા.

તે તેઅાે ઊંચકી લે અને તેના સંબંધમાં તેઅાે સેવા કરે. ૨૭ ગેશાનીઅાેના

વાહે મૂસા અને હા નને ક ું, લેવીના દીકરાઅાેમાંથી કહાથના
૪ યહાે
દીકરાઅાેની ગણતરી તેઅાેના કુ ટું બાે મુજબ તથા તેઅાેના પતાઅાેના ઘર

દીકરાઅાેનું ભાર ઊંચકવાનું તથા સવ સેવાનું સઘળું કામ હા ન તથા તેના

માથાદીઠ પાંચ શેકેલ લે. પ વ

નવરાેને બદલે લેવીઅાેનાં

પછી કહાથના દીકરાઅાે તે ઊંચકવા માટે અાવે; પરં તુ તેઅાેઅે કાેઈ પણ

૨

મુજબ કરાે. ૩ ીસથી પચાસ વષની ઉંમરના બધા પુ ષાે મુલાકાતમંડપનું
કામ કરવા માટે સેવકપદમાં દાખલ થાય છે . તે સવની ગણતરી કરાે. ૪

દીકરાઅાેની અા ા મુજબ થાય. અને તમે તેઅાેને ભાર ઊંચકવાનું તથા સેવાનું
કામ ઠરાવી અાપાે. ૨૮ મુલાકાતમંડપમાં ગેશાનના દીકરાઅાેના કુ ટું બાેની
સેવા અા છે . અને હા ન યાજકના દીકરા ઈથામારે તેઅાેના કામ પર દેખરેખ
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રાખવાની છે . ૨૯ અને મરારીના દીકરાઅાેની તેઅાેનાં પતાઅાેના ઘર મુજબ

ે કાેઈ

ી કે પુ ષ યહાેવાહની વ

અપરાધ કરે તાે તે ય ત દાે ષત

તેઅાેનાં કુ ટું બાે મુજબ ગણતરી કરવાની છે . ૩૦ ીસ વષથી પચાસ વષ
સુધીની ઉંમરના જે સઘળા અંદર જઈને મુલાકાતમંડપમાં કામ કરવાને સેવામાં

બને છે . ૭ તેણે પાેતે કરેલાં પાપની કબૂલાત કરવી અને પાેતાના ગુનાનાે પૂરાે

હાજર રહે છે તેઅાેની ગણતરી કર. ૩૧ અને મુલાકાતમંડપમાં તેઅાેની સવ

ગુનાે કયા હાેય તેને તે અાપે. ૮ પણ ગુનાને માટે જેને બદલાે અાપવાનાે હાેય

સેવાના સંબંધમાં તેઅાેને સાપેલું ભાર ઊંચકવાનું કામ અે છે . અેટલે મંડપનાં

અેવું તેનું ન કનું કાેઈ સગું ના હાેય, તાે તે રકમ યહાેવાહને અાપવી અને

પા ટયાં તથા તેના થંભાે તથા તેની કૂં ભીઅાે, ૩૨ અને અાંગણાની ચારે

યાજકને ચૂકવવી. વળી જે ાય

બાજુ ના તંભાે તેની કૂં ભીઅાે તથા તેઅાેની ખીલીઅાે તથા તેઅાેની દાેરીઅાે

કરવામાં અાવશે તે પણ યાજકને મળે. ૯ અને ઇઝરાયલી લાેકાેની સવ પ વ

અને તેઅાેના અાે રાે સુ ાં તથા તેની સાધનસામ ી અને તેઅાેને સાપેલા

વ તુઅાેનાં દરેક ઉ છાલીયાપણ કે જે તે યાજકની પાસે લાવે તે તેનું ગણાય.

ભારના અાે રાેના નામ દઈને તેઅાેને ગણીને સાપાે. ૩૩ મરારીના દીકરાઅાેનાં

૧૦ અને દરેક અપણની અ પત વ તુઅાે તેની થાય; જે કાેઈ પુ ષ જે કં ઈ ભેટ

કુ ટું બાેનું કામ અેટલે તેઅાેની સઘળી સેવા મુજબ મુલાકાતમંડપમાં હા ન

અાપે છે તે યાજકની થાય. ૧૧ ફરી યહાેવાહે મૂસાને ક ું કે , ૧૨ ઇઝરાયલ

બદલાે ભરી અાપવાે. ઉપરાંત તેમાં તે પંચમાશ ઉમેરીને જેના સંબંધમાં તેણે

યાજકના પુ ઈથામારે દેખરેખ રાખવાની ફરજ બ વવાની છે .” ૩૪ અને

સાથે વાત કરીને કહે કે ,

તનાે ઘેટાે કે જેથી તેને સા

ે કાેઈ પર ણત

ાય

ી પાેતાના પ ત વ

ત

પાપ

મૂસા તથા હા ને અને જમાતના અ ય અાગેવાનાેઅે કહાથના દીકરાઅાેની

કરે, ૧૩ અેટલે કાેઈ અ ય પુ ષ તેની સાથે ય ભચાર કરે અને તેના પ તની

ગણતરી તેઅાેનાં કુ ટું બાે મુજબ તથા તેઅાેના પતાઅાેનાં ઘર મુજબ કરી. ૩૫
અેટલે ીસ વષથી પચાસ વષ સુધીની ઉંમરના જે દરેક મુલાકાતમંડપમાં કામ

અાંખાેથી તે ગુ ત તથા છાનું રહે અને તે

કરવાને સેવામાં દાખલ થયા ૩૬ તેઅાેની ગણતરી તેઅાેનાં કુ ટું બાે મુજબ બે

હાેય, ૧૪ અને છતાં તેના પ તને તેના પર શંકા

હ ર સાતસાે પચાસ પુ ષાેની થઈ. ૩૭ કહાથીઅાેના કુ ટું બાેમાંના જેઅાેની

અથવા તેના પ તના મનમાં વહે મ

ગણતરી થઈ અેટલે કે જે સવ મુલાકાતમંડપમાં સેવા કરતા હતા તથા મૂસાની

૧૫ તાે અે બાબતમાં તે પુ ષ પાેતાની પ નીને યાજક પાસે લાવે. તે તેને માટે

મારફતે અપાયેલી યહાેવાહની અા ા અનુસાર જેઅાેની ગણતરી મૂસા અને

પાેતાનું અપણ લાવે, અેટલે અેક દશાંશ અેફાહ જવનાે મદાે તેની પર તે કં ઈ

હા ને કરી તેઅાે અે છે . ૩૮ અે જ રીતે ગેશાનના દીકરાઅાેની ગણતરી

તેલ રેડે ન હ કે લાેબાન પણ ન મૂકે. કારણ કે અે સંશયનું ખા ાપણ છે .

તેઅાેના કુ ટું બાે મુજબ તથા તેઅાેનાં પતાઅાેનાં કુ ટું બાે મુજબ કરી. ૩૯
અેટલે ીસ વષથી પચાસ વષની ઉંમરના જે દરેક મુલાકાતમંડપની સેવાના

અેટલે કે અ યાય યાદ કરાવવા માટેનું મરણદાયક ખા ાપણ છે . ૧૬ યાજકે

કામમાં દાખલ થયા હતા. ૪૦ તેઅાેની ગણતરી તેઅાેનાં કુ ટું બ મુજબ તેઅાેના

પાણી લેવું અને યાજકે મંડપની ભૂ મ પરની ધૂળ લઈને તેમાં નાખવી. ૧૮

ી અશુ થાય અને તેની વ

કાેઈ સા ી અાપનાર ના હાેય, તેમ જ તે કૃ ય કરતી વેળાઅે તે પકડાઇના

તે

ય અને તે અશુ થઈ હાેય

યાે હાેય પણ તે અશુ થઈ ના હાેય,

ીને યહાેવાહ સમ રજૂ કરવી. ૧૭ પછી યાજકે માટીના પા માં પ વ

પતાઅાેના ઘર મુજબ બે હ ર છસાે ીસ થઈ. ૪૧ ગેશાનના દીકરાઅાેનાં

પછી યાજક તે

કુ ટું બાેમાં જેઅાેની ગણતરી થઈ અેટલે કે સવ મુલાકાતમંડપમાં સેવા કરતા

અને તેના હાથમાં મરણદાયક ખા ાપણ અેટલે સંશયનું ખા ાપણ અાપે.

હતા તથા જેઅાેની ગણતરી યહાેવાહે અાપેલી અા ા મુજબ મૂસા અને હા ને

અને યાજકે કડવું શાપકારક પાણી પાેતાનાં હાથમાં લે. ૧૯ યારબાદ યાજક

કરી તેઅાે અે છે . ૪૨ મરારીના દીકરાઅાેનાં કુ ટું બાેમાંના જેઅાેની ગણતરી

તે

તેઅાેના પતાઅાેનાં ઘર મુજબ થઈ, ૪૩ અેટલે ીસ વષથી પચાસ વષની
ઉંમરના જે દરેક મુલાકાતમંડપમાં સેવા કરવાના કામમાં દાખલ થયા હતા, ૪૪

ત ા લેવડાવે અને તે

ય ભચાર કયા હાેય ન હ અને

ીને કહે કે , “ ે કાેઈ પુ ષ સાથે ત

ે તું તા ં પ ત ત ભંગ કરીને અશુ થઈ

હાેય ન હ તાે અા શાપના કડવા પાણીની સ ાથી તું મુ ત થશે. ૨૦ પણ

તેઅાેની ગણતરી તેઅાેના કુ ટું બ મુજબ ણ હ ર બસાેની થઈ. ૪૫ મરારીના
દીકરાઅાેનાં કુ ટું બાેમાંના જેઅાેની ગણતરી થઈ અેટલે જેઅાેની ગણતરી

ી પાસે

ીને યહાેવાહ સમ રજૂ કરે અને તેના વાળ છાેડી નંખાવે

ે તું તા ં પ ત ત ભંગ કરીને અશુ થઈ હાેય અને તે તારા પ ત સવાય
બી

મૂસાની હ તક અપાયેલી યહાેવાહની અા ા મુજબ મૂસાઅે અને હા ને કરી

કાેઈ પુ ષ સાથે ય ભચાર કયા હાેય તાે.....” ૨૧ યારે યાજક તે
ીને શાપયુ ત

ત ા લેવડાવે. અને યાજક

ીને કહે કે , “....યહાેવાહ

તેઅાે અે છે . ૪૬ લેવીઅાેમાં જે સવની ગણતરી મૂસાઅે તથા હા ને તથા

તને તારા લાેકમાં શાપ પ તથા સાેગન પ કરે.

ે યહાેવાહ તારી

ંઘાે

ઇઝરાયલના અાગેવાનાેઅે તેઅાેના કુ ટું બાે મુજબ, તેઅાેનાં પતૃઅાેનાં ઘર
મુજબ કરી. ૪૭ અેટલે કે ીસ વષથી પચાસ વષ સુધીની ઉંમરના જે દરેક

સડાવે અને તા ં પેટ સુ વે યારે અામ થશે. ૨૨ અા શાપકારક પાણી તારા

મુલાકાતમંડપની સેવાના કામમાં તથા વ તુઅાે ઊંચકવાનું કામ કરવા માટે

અાંતરડામાં વેશીને તને સુ વી દે અને તારી ંઘને સડાવી નાખે. પછી તે
ી જવાબ અાપે કે “ ે હુ ં દાે ષત હાેઉં તાે હા, અેમ થાઅાે.” ૨૩ અને

દાખલ થયા હતા ૪૮ તેઅાેની ગણતરી અાઠ હ ર પાંચસાે અસી પુ ષાેની

યાજક અેક પુ તકમાં અે લખી લે અને અે શ દાે કડવા પાણીમાં ધાેઈ નાખે.

થઈ. ૪૯ જેમ યહાેવાહે મૂસાને અા ા અાપી હતી તેમ તેઅાેની ગણતરી કરી.

૨૪ યારબાદ યાજક તે

તેઅાેમાંના દરેકની ગણતરી તેઅાેનાં કામ મુજબ તથા તેઅાેના ઊંચકવાના

પાણી તે

બાે

હાથમાંથી સંશયનું ખા ાપણ લે અને યહાેવાહની સમ

મુજબ મૂસાની મારફતે યહાેવાહની અા ા મુજબ કરવામાં અાવી.

વાહે મૂસાને ક ું,
૫ યહાે
કુ રાેગીને તથા દરેક

૨ ઇઝરાયલી લાેકાેને અા ા કર કે , તેઅાે દરેક

ાવવાળાને તથા જેઅાે શબના પશથી અશુ

થયા હાેય તેઅાેને છાવણીમાંથી બહાર કાઢી મૂકે. ૩

ી હાેય કે પુ ષ

બ નેને બહાર કાઢી મૂકવાં અને તેઅાેને છાવણીની બહાર રાખવાં; અે સા કે
તેઅાેની છાવણી કે જેની મ યે હુ ં વસું છંુ તેને તેઅાે અશુ કરે ન હ.” ૪ અને
ઇઝરાયલીઅાેઅે અેમ કયુ, તેઅાેને છાવણીની બહાર કા

ાં. જેમ યહાેવાહે

મૂસાને ક ું હતું તેમ ઇઝરાયલી લાેકાેઅે કયુ. ૫ ફરી યહાેવાહ મૂસાને ક ું, ૬

ીના

તે ખા ાપણને

ઘરાવીને વેદી પાસે લાવે. ૨૬ અે પછી યાજકે તે ખા ાપણમાંથી યાદગીરી
તરીકે અેક મુઠી ભરી વેદીમાં દહન કરવું. અને પછી તે
૨૭ અને તેને પાણી પાયા પછી અેમ થશે કે

ે તે

ીને પાણી પાઈ દેવું.

ીઅે ય ભચાર કયા હશે

તાે, અને પાેતાના પ તનાે અપરાધ કયા હશે તાે તે શાપકારક પાણી તેનાં પેટમાં
વેશી કડવું થશે અને તેનું પેટ સૂ
અને તે

જશે. અને તેની

ી પાેતાનાં લાેકમાં શા પત થશે. ૨૮ પણ

ંઘ સડીને ખરી પડશે.
ે તે

ી અશુ થઈ

ન હ હાેય પણ તે શુ હશે તાે તે મુ ત થશે અને તેને પેટે સંતાન થશે. ૨૯
યારે કાેઈ

ઇઝરાયલપુ ાેને કહે કે , માણસાે જે પાપ કરે છે તેમાંનું કાેઈપણ પાપ કરીને

ગણના

ીને શાપકારક પાણી પીવડાવે. જેથી શાપકારક

ીના અંગમાં વેશ કરી અને કડવું થશે. ૨૫ અને યાજક તે
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ી પાેતાનું પ ત ત ચૂકી જઈને અશુ થાય યારે વહે મ માટેનાે

નયમ અે છે . ૩૦ અથવા પુ ષના મનમાં સંશય ઉ પ ન થયાે હાેય અને તે

નયમને અનુસરીને વત. ૨૨ પછી યહાેવાહે મૂસાને ક ું કે , ૨૩ હા ન અને

પુ ષને પાેતાની

ીને

તેના દીકરાઅાેને અેમ કહે કે , 'તમે અા મુજબ ઇઝરાયલી લાેકાેને અાશીવાદ

લાવવી અને યાજક તેના પર અા સવ નયમ અમલમાં મૂકે. ૩૧ પછી તે પુ ષ

અાપાે તમે તેઅાેને અેમ કહાે કે , ૨૪ યહાેવાહ તને અાશીવાદ અાપાે અને તા ં

અ યાયથી મુ ત થશે અને તે

ર ણ કરાે. ૨૫ યહાેવાહ પાેતાના મુખનાે કાશ તારા પર પાડાે અને તારા પર

ી પર વહે મ અા યાે હાેય યારે યહાેવાહ સમ તે

ી પાેતે જ તેના દાેષ માટે જવાબદાર છે .”'

ું કે , “ઇઝરાયલના લાેકાેને અેમ કહે કે , યારે કાેઈ
૬ યહાેી વકેાહેપુ મૂષસાનેયહાેકવાહની
સેવામાં અલગ થવાની ખાસ ત ા લે અેટલે
૨

ના રી ત લે ૩ યારે તેણે ા ારસનાે અને દા નાે યાગ કરવાે તદુ પરાંત
તેણે ા ારસનાે અથવા દા નાે સરકાે પીવાે ન હ તેમ જ ા ાનું શરબત પણ
પીવું ન હ અને લીલી કે સૂકી ા ખાવી ન હ. ૪ યાં સુધી તેનું ત ચાલુ
હાેય યાં સુધી તેણે ા વેલામાંથી નીપજેલી કાેઈ પણ વ તુ ા નાં બી કે
છાેતરાં પણ ખાવા ન હ. ૫ વળી અે સમય દર યાન તેના માથા પર અ

ાે ન

ફરે. અને યાં સુધી ત પૂણ ન થાય યાં સુધી તેણે યહાેવાહની સેવામાં
વૈરાગ લીધાે હાેય તે પૂરાે થયા સુધી તે શુ રહે , તેણે પાેતાના માથાનાં વાળ
વધારવા. ૬ યહાેવાહની સેવામાં તે નાઝીરી થાય યાં સુધી તે સવ દવસાે સુધી
તેણે મૃતદેહ પાસે જવું ન હ. ૭ પાેતાનાં માતા પતા કે ભાઈ બહે નના મરણ પર
તેણે પાેતાની

તને અશુ કરવી ન હ, કારણ તેના ઈ વરનું વૈરાગી ત તેને

શર છે . ૮ તેના વૈરાગી તના બધા સમય દર યાન તે યહાેવાહને માટે શુ છે .
૯ પરં તુ

ે કાેઈ ય તનું અચાનક તેની પડખે જ અવસાન થાય અને તેથી તે

વૈરાગીનું માથું અશુ બને, તાે તે પાેતાના શુ કરણના દવસે અેટલે સાતમે
દવસે તેણે પાેતાના અશુ થયેલા માથાના વાળ કપાવવા. ૧૦ અને અાઠમા
દવસે તેણે મુલાકાતમંડપના વેશ ાર અાગળ યાજક પાસે બે હાેલા અથવા
કબૂતરનાં બે બ ચાં લાવવાં. ૧૧ અને યાજક અેમાંનું અેક પાપાથાપણ તરીકે
અને બીજું દહનીયાપણ તરીકે ચઢાવે અને મરેલાનાં કારણે પાેતાનાં પાપને
લીધે તેને માટે ાય

ત કરે અને તે જ દવસે તે ય ત પાેતાના માથાનું

શુ ધીકરણ કરે. ૧૨ અને તે યહાેવાહની સેવાને માટે પાેતાના વૈરાગના દવસાે
સમપણ કરે. અને દાેષાથાપણ પે તેણે અેક વષનું નર હલવાન લાવવું. અને
અાગલા દવસાે ગણવા ન હ, કે મ કે તેનું વૈરાગી ત ભંગ થયું હતું. ૧૩ અને
યારે ના રીના અલગતાના દવસાે પૂણ થાય યારે તેને માટે અા નયમ છે .
તેને મુલાકાતમંડપના વેશ ાર અાગળ લઈ જવાે. ૧૪ તેણે યહાેવાહને પાેતાનું
અપણ ચઢાવવું, અેટલે ખાેડ વનાના અેક વષના નર ઘેટાંનું દહનીયાપણ,
ખાેડ વનાની અેક વષની ઘેટીનું પાપાથાપણ અને ખાેડ વનાના નર ઘેટાંનું
શાં યાપણ કરવું, ૧૫ તથા બેખમીર રાેટલીની અેક ટાેપલી, તેલ લગાડેલા
બેખમીરી ખાખરા અને તેઅાેનું ખા ાપણ તથા પેયાપણ તે લાવે. ૧૬ યાજક
અા બધું યહાેવાહની અાગળ રજૂ કરે. અને તેનું પાપાથાપણ તથા દહનીયાપણ
ચઢાવે. ૧૭ પછી તે યહાેવાહ સમ

શાં યાપણાેના ય

તરીકે બેખમીર

રાેટલીની ટાેપલી સ હત, ઘેટાંને તે ચઢાવે. અને યાજક તેનું ખા ાપણ અને
તેનું પેયાપણ ચઢાવે. ૧૮ અને ના રીઅે મુલાકાતમંડપના વેશ ાર અાગળ
વાળ કપાવી નાખવા અને પાેતાના વૈરાગી માથાનાં વાળ લઈને શાં યાપણની
નીચેના અ નમાં મૂકી દેવા. ૧૯ પછી યાજક તે ઘેટાંનાે બાફે લાે છાતીનાે ભાગ
બાફે લું બાવડું તથા ટાેપલીમાંથી અેક બેખમીર રાેટલી અને અેક બેખમીર
ખાખરાે લે અને ના રી પાેતાનું માથું મૂંડાવે યારબાદ તે ચી ે તેના હાથમાં
મૂકે. ૨૦ યારબાદ યાજક અપણ તરીકે અે વ તુઅાે યહાેવાહની સમ
અપણ કરે. અા પ વ ખાેરાક યાજકાે માટે ન ી કરેલ છે , તદઉપરાંત,
છાતીનાે ભાગ અને

ંધ પણ યાજકના ગણાય, હવે તે ના રીઅે ા ારસ

પીવાની છૂટ છે . ૨૧ ત રાખનાર ના રીનાે અને વૈરાગી તને લીધે યહાેવાહ
યે જે અપણ ચઢાવવું તેનાે તથા તે સવાય બીજું કં ઈ તેને મળી શકે તેનાે
નયમ અા છે . જે ત ા તેણે લીધી હાેય યારે તે મુજબ તે તેના વૈરાગ તના

કૃ પા કરાે. ૨૬ યહાેવાહ પાેતાનું મુખ તારા પર ઉઠાવાે અને તને શાં ત અાપાે.”'
૨૭ અેમ તેઅાે ઇઝરાયલી લાેકાેને મા ં નામ અાપે. અને હુ ં તેઅાેને અાશીવાદ

અાપીશ.”
મૂસાઅે મુલાકાતમંડપ ઊભાે કરવાનું કાય સંપૂણ કયુ, તે દવસે
૭ જેતેણદવસે
ે મંડપનાે તેમ જ તેમાંની બધી સાધનસામ ી વેદી તથા તેનાં બધાં
સાધનાેનું અ ભષેક અને શુ ધીકરણ કયુ. તથા તે પા ાેને પ વ કયા. ૨ તે
દવસે અેમ થયું કે , ઇઝરાયલનાં અ ધપ તઅાેઅે અેટલે તેઅાેના પતાના
ઘરના ઉપરીઅાેઅે અપણ કયુ. તેઅાે કુ ળાેના અ ધપ તઅાે અને જેઅાેની
ગણતરી થઈ હતી તેઅાેના ઉપરીઅાે હતા. ૩ તેઅાે યહાેવાહની સમ પાેતાનું
અપણ લા યા અેટલે બે બળદ

ેડેલા છ વાળાં છ ગાડાં તથા બાર બળદ.

બ બે અ ધપ તઅાે માટે અેકેક ગાડું અને દરેકને માટે અકે ક બળદ. અા બધું
તેઅાેઅે મુલાકાતમંડપની સમ રજૂ કયુ. ૪ પછી યહાેવાહે મૂસાને ક ું કે ,
૫ “તેઅાે પાસેથી તું તે લે કે , તેઅાે મુલાકાતમંડપની સેવા કરવાના કામમાં

અાવે. અને તેઅાેને તું લેવીઅાેને અાપ અેટલે દરેકને તું તેઅાેની સેવા મુજબ
અાપ.” ૬ તેથી મૂસાઅે તે ગાડાં અને બળદાે લઈને લેવીઅાેને અા યા. ૭
બે ગાડાં અને ચાર બળદાે તેણે ગેશાનના દીકરાઅાેને તેઅાેની સેવા મુજબ
અા યા. ૮ અને તેણે ચાર ગાડાં તથા અાઠ બળદ મરારીના દીકરાઅાેને
તેઅાેની સેવાઅાે મુજબ હા ન યાજકના દીકરા ઈથામારની અાગેવાની હે ઠળ
અા યા. ૯ પરં તુ કહાથના દીકરાઅાેને તેણે કં ઈ જ અા યું ન હ, કારણ કે
તેમનું કામ પ વ

થાનના સંબંધમાં હતું અને તેને તેઅાે પાેતાના ખભા ઉપર

ઊંચકી લેતા હતા. ૧૦ વેદીનાે અ ભષેક થયાે તે દવસે વેદીની

ત ા કરવાને

અાગેવાનાેઅે અપણ કયુ તેઅાેઅે વેદી અાગળ પાેતાનું અપણ ચઢા યું. ૧૧
યહાેવાહે મૂસાને ક ું, સવ અ ધપ તઅાે પાેતપાેતાના દવસે વેદીની

ત ા

કરવા સા અપણ ચઢાવે. ૧૨ અને પહે લે દવસે પાેતાનું અપણ ચઢાવનાર તે
યહૂ દાના કુ ળનાે અા મનાદાબનાે દીકરાે નાહશાેન હતાે. ૧૩ અને તેનું અપણ
ચાંદીની અેક કથરાેટ હતું, જેનું વજન અેકસાે ીસ શેકેલ હતું. પ વ થાનના
શેકેલ મુજબ સ ેર શેકેલ ચાંદીનાે અેક યાલાે હતાે; બ ને પા ાે ખાધાપણ
તરીકે તેલ મ ત મદાથી ભરેલાં હતાં. ૧૪ તેણે દશ શેકેલ સાેનાનું ધૂપથી
ભરેલું અેક ધૂપપા પણ અા યું. ૧૫ તથા દહનીયાપણ માટે અેક વાછરડાે
અેક ઘેટાે, પહે લા વષનું અેક હલવાન. ૧૬ તેણે પાપાથાપણ માટે બકરામાંથી
અેક નર અા યાે. ૧૭ અને શાં યપણાેના ય ને માટે બે બળદ, પાંચ ઘેટા,
પાંચ બકરા અને અેક વષનાં પાંચ હલવાન હતાં; અા મનાદાબના દીકરા
નાહશાેનનું અપણ અે હતું. ૧૮ બીજે દવસે સુઅારનાે દીકરા નથા નયેલ
અેટલે ઇ સાખારના અ ધપ તઅે અપણ કયુ. ૧૯ અને તેણે અા અપણ
ચઢા યું. અેટલે ચાંદીની અેક કથરાેટ જેનું વજન અેકસાે વીસ શેકેલ હતું તથા
પવ

થાનના શેકેલ મુજબ સતેર શેકેલ ચાંદીનાે અેક યાલાે. અા બ ને

પા ાેમાં ખાધાપણ તરીકે તેલથી માેહેલાે મદાથી ભરેલાે હતાે. ૨૦ દશ શેકેલ
ધૂપથી ભરેલું સાેનાનું ધૂપપા તેણે અા યું. ૨૧ તથા તેણે દહનીયાપણ માટે
અેક વષનું વાછરડું , અેક ઘેટાે, પહે લા વષનું અેક હલવાન અા યું. ૨૨ તેણે
પાપાથાપણ માટે બકરામાંથી અેક નર અા યું. ૨૩ અને તેણે શાં યપણાેના
ય

માટે બે બળદ, પાંચ ઘેટા, પાંચ બકરા અને અેક વષના પાંચ હલવાન

અા યાં. સુઅારના દીકરા નથા નયેલનું અપણ અે હતું. ૨૪ ીજે દવસે
હે લાેનનાે દીકરાે અ લયાબ, ઝબુલાેનના દીકરાનાે અાગેવાન હતાે તેણે તેનું

89

ગણના

અપણ અા યું. ૨૫ તેનું અપણ અા હતું; ચાંદીની અેક કથરાેટ જેનું વજન

શેકેલ પાનાે અેક યાલાે અા બ ને પા ાે ખાધાપણ તરીકે તેલ મ ત મદાથી

અેકસાેને ીસ શેકેલ હતું અને પ વ

થાનના શેકેલ મુજબ સ ેર શેકેલ

ભરેલાં હતાં. ૫૬ દશ શેકેલ સાેનાનું ધૂપથી ભરેલું અેક ધૂપપા તેણે અા યું.

અેક ચાંદીનાે યાલાે હતાે. બ ને પા ાે ખાધાપણ તરીકે તેલ મ ત મદાથી

૫૭ દહનીયાપણને માટે અેક વાછરડું , અેક ઘેટાે, પહે લા વષનું અેક હલવાનનું

ભરેલાં હતાં. ૨૬ વળી તેણે દશ શેકેલ સાેનાનું અેક ધૂપપા ધૂપથી ભરેલું

તેણે અપણ કયુ. ૫૮ પાપાથાપણ માટે બકરાંમાંથી અેક નર તેણે અા યાે.

અા યું. ૨૭ તેણે દહનીયાપણ માટે અેક વાછરડું , અેક ઘેટાે, પહે લા વષનું અેક

૫૯ અને શાં યપણાેને માટે બે ગાેધાં, પાંચ ઘેટા, પાંચ બકરા અને અેક વષના

હલવાન અા યા. ૨૮ પાપાથાપણ માટે બકરામાંથી અેક નર તેણે અા યાે. ૨૯

પાંચ હલવાન પદાહસૂરના દીકરા ગમા યેલનું અપણ અે હતું. ૬૦ નવમા

તેણે શાં યપણાેને માટે બે બળદ, પાંચ ઘેટા, પાંચ બકરા અને પહે લા વષનાં

દવસે ગ દયાેનીનાે દીકરાે અબીદાન, બ યામીનના દીકરાઅાેનાે અાગેવાન

પાંચ હલવાન અા યાં. તે હે લાેનના દીકરા અ લયાબનું અપણ અે હતું. ૩૦

તે પણ અપણ લા યાે. ૬૧ અને તેનું અપણ અા હતું અેટલે ચાંદીની અેક

ચાેથે દવસે શદેઉરનાે દીકરાે અ લસૂર બેનના દીકરાઅાેનાે અાગેવાન તેનું

કથરાેટ જેનું વજન અેકસાેને ીસ શેકેલ હતું. અને પ વ

અપણ લા યાે. ૩૧ અને તેનું અપણ અા હતું અેટલે ચાંદીની અેક કથરાેટ જેનું

મુજબ સ ેર શેકેલ ચાંદીનાે અેક યાલાે અા બ ને પા ાે ખાધાપણ તરીકે

વજન અેકસાે ીસ શેકેલ હતું અને પ વ થાનના શેકેલ મુજબ સ ેર શેકેલ

તેલ મ ત મદાથી ભરેલાં હતાં. ૬૨ દશ શેકેલ સાેનાનું ધૂપથી ભરેલું અેક

ચાંદીનાે અેક યાલાે હતાે અા બ ને પા ાે ખાધાપણ તરીકે તેલ મ ત મદાથી

ધૂપપા તેણે અા યું. ૬૩ દહનીયાપણને માટે અેક વષનું વાછરડું , અેક ઘેટાે,

ભરેલાં હતાં. ૩૨ વળી તેણે દશ શેકેલ સાેનાનું ધૂપથી ભરેલું અેક ધૂપપા

પહે લા વષનું અેક હલવાન અે તેણે અા યાં. ૬૪ પાપાથાપણ માટે બકરાંમાંથી

અપણ કયુ. ૩૩ દહનીયાપણ માટે અેક વાછરડું , અેક ઘેટાે, પહે લા વષનું અેક

અેક નર અે તેણે અા યાે. ૬૫ અને શાં યપણાેને માટે બે ગાેધાં, પાંચ ઘેટા,

હલવાન તેણે અા યું. ૩૪ પાપાથાપણ માટે બકરામાંથી અેક નર તેણે અા યાે.

પાંચ બકરા અને અેક વષના પાંચ હલવાન અે ગી દયાેનીના દીકરા અબીદાનનું

૩૫ તેણે શાં યપણાેના ય ને માટે બે બળદ, પાંચ ઘેટા, પાંચ બકરા અને અેક

અપણ હતું. ૬૬ દસમે દવસે અા મશા ાયનાે દીકરાે અહીઅેઝેર, દાનના

વષના પાંચ હલવાન અા યાં. અે શદેઉરના દીકરા અ લસૂરનું અપણ હતું. ૩૬

દીકરાઅાેનાે અાગેવાન તે તેનું અપણ લા યાે. ૬૭ અને તેનું અપણ અા

પાંચમે દવસે સુ રશા ાઈનાે દીકરાે શલુ મયેલ, શમયાેનના દીકરાઅાેનાે

હતું અેટલે ચાંદીની અેક કથરાેટ જેનું વજન અેકસાેને ીસ શેકેલ હતું અને

અાગેવાન તેનું અપણ લા યાે. ૩૭ અને તેનું અપણ અા હતું; ચાંદીની અેક

પવ

કથરાેટ જેનું વજન અેકસાેને ીસ શેકેલ હતું. અને પ વ

થાનના શેકેલ

તરીકે તેલ મ ત મદાથી ભરેલાં હતાં. ૬૮ દશ શેકેલ સાેનાનું ધૂપથી ભરેલું

મુજબ સ ેર શેકેલ પાનાે અેક યાલાે અા બ ને પા ાે ખાધાપણ તરીકે

અેક ધૂપપા હતું તે તેણે અા યું. ૬૯ દહનીયાપણના માટે અેક વાછરડું ,

તેલ મ ત મદાથી ભરેલાં હતાં. ૩૮ દશ શેકેલ સાેનાનું અેક ધૂપપા ધૂપથી

અેક ઘેટાે, પહે લા વષના અેક હલવાનનું અપણ અા યું. ૭૦ પાપાથાપણને

ભરેલું હતું. ૩૯ દહનીયાપણ માટે અેક વષનું વાછરડું , અેક ઘેટાે, પહે લા વષનું

માટે બકરાંમાંથી અેક નર તેણે અા યું. ૭૧ અને શાં યપણાેને માટે બે ગાેધાં,

અેક હલવાનનું અપણ તેણે કયુ. ૪૦ પાપાથાપણ માટે બકરામાંથી અેક નર

પાંચ ઘેટા, પાંચ બકરા અને અેક વષના પાંચ હલવાન અે અા મશા ાયના

અા યાે. ૪૧ અને શાં યપણાેનાે ય ના માટે બે બળદ, પાંચ ઘેટા, પાંચ બકરા

દીકરા અહીઅેઝેરનું અપણ હતું. ૭૨ અ ગયારમે દવસે અાે ાનના દીકરા

અને અેક વષના પાંચ હલવાન અે સૂરીશા ાયના દીકરા શલુ મયેલનું અપણ

પા ગયેલ અાશેરના દીકરાઅાેનાે અાગેવાન તે અપણ લા યાે. ૭૩ અને તેનું

હતું. ૪૨ છ ે દવસે દુ અેલના દીકરા અે લયાસાફ ગાદના દીકરાનાે અ ધપ ત

અપણ અા હતું અેટલે ચાંદીની અેક કથરાેટ, જેનું વજન અેકસાેને ીસ શેકેલ

અપણ લા યાે. ૪૩ અને તેનું અપણ અા હતું; ચાંદીની અેક કથરાેટ જેનું વજન

હતું અને પ વ

અેકસાેને ીસ શેકેલ હતું, પ વ

થાનના સ ેર શેકેલ ચાંદીનાે અેક યાલાે

અા બ ને પા ાે ખાધાપણ તરીકે તેલ મ ત મદાથી ભરેલાં હતાં. ૭૪ દશ

અા બ ને પા ાે ખાધાપણ તરીકે તેલ મ ત મદાથી ભરેલાં હતાં. ૪૪ દશ

શેકેલ સાેનાનું અેક ધૂપપા ધૂપથી ભરેલું તેણે અા યું. ૭૫ દહનીયાપણને

શેકેલ સાેનાનું ધૂપથી ભરેલું અેક ધૂપપા હતું. ૪૫ દહનીયાપણ માટે અેક

માટે અેક વાછરડું , અેક ઘેટાે, પહે લા વષનું અેક હલવાન તેણે અા યું. ૭૬

વાછરડું , અેક ઘેટાે, પહે લા વષનું અેક હલવાન તેણે અા યું. ૪૬ પાપાથાપણ

પાપાથાપણને માટે બકરાંમાંથી અેક નર તેણે અા યાે. ૭૭ અને શાં યપણાેના

માટે બકરાંમાંથી અેક નર તેણે અા યાે. ૪૭ અને શાં યપણાેના ય માટે બે

ય ને માટે બે ગાેધાં, પાંચ ઘેટા, પાંચ બકરા અને અેક વષના પાંચ હલવાન

ગાેધાં, પાંચ ઘેટા, પાંચ બકરા અને અેક વષના પાંચ હલવાન અે દુ અેલના

અે અાે ાનના દીકરા પા ગયેલનું અપણ હતું. ૭૮ બારમે દવસે અેનાનના

દીકરા અે લયાસાફનું અપણ હતું. ૪૮ સાતમે દવસે અા મહુ દનાે દીકરાે

દીકરાે અહીરા ન તાલીના દીકરાનાે અાગેવાન તેનું અપણ લા યાે. ૭૯ અને

અે લશામા અે ાઇમના દીકરાઅાેનાે અાગેવાન તે તેનું અપણ લા યાે. ૪૯ અને

તેનું અપણ અા હતું અેટલે ચાંદીની અેક કથરાેટ જેનું વજન અેકસાેને ીસ

તેનું અપણ અા હતું અેટલે કે ચાંદીની અેક કથરાેટ જેનું વજન અેકસાેને ીસ

શેકેલ હતું. અને પ વ

શેકેલ વજન હતું અને પ વ

થાનના શેકેલ મુજબ સ ેર શેકેલ ચાંદીનાે

તરીકે તેલ મ ત મદાથી ભરેલાં હતાં. ૮૦ દશ શેકેલ સાેનાનું ધૂપથી ભરેલું

અેક યાલાે અા બ ને પા ાે ખાધાપણ તરીકે તેલ મ ત મદાથી ભરેલાં

અેક ધૂપપા તેણે અા યું. ૮૧ તથા દહનીયાપણને માટે અેક વષનું વાછરડું ,

હતાં. ૫૦ દશ શેકેલ સાેનાનું અેક ધૂપપા ધૂપથી ભરેલું હતું તે અા યું. ૫૧

અેક ઘેટાે, પહે લા વષનું અેક હલવાન તે તેણે અા યું. ૮૨ પાપાથાપણને માટે

દહનીયાપણને માટે અેક વાછરડું , અેક ઘેટાે, પહે લા વષનું અેક હલવાન તેણે

અેક બકરાંમાંથી અેક નર તેણે અા યાે. ૮૩ અને શાં યપણાેના ય ને માટે બે

અા યું. ૫૨ પાપાથાપણને માટે બકરામાંથી અેક નર તેણે અા યાે. ૫૩ અને

ગાેધાં, પાંચ ઘેટા, પાંચ બકરા અને અેક વષના પાંચ હલવાન અે અેનાનના

શાં યપણાેના ય ને માટે બે ગાેધાં, પાંચ ઘેટા, પાંચ બકરા અને અેક વષના

દીકરા અહીરાનું અપણ હતું. ૮૪ જે દવસે વેદીનાે અ ભષેક થયાે તે સંગે

પાંચ હલવાન અે અા મહુ દના દીકરા અેલીશામાનું અપણ હતું. ૫૪ અાઠમા

ઇઝરાયલના અાગેવાનાેઅે તેનું

દવસે પદાહસૂરનાે દીકરાે ગમા યેલ, મના શાના દીકરાઅાેનાે અાગેવાન તેનું

બાર કથરાેટ, ચાંદીના બાર યાલા તથા સાેનાનાં બાર ધૂપપા ાે, ૮૫ ચાંદીની

અપણ લા યાે. ૫૫ અને તેનું અપણ અા હતું અેટલે ચાંદીની અેક કથરાેટ જેનું
વજન અેકસાેને ીસ શેકેલ હતું અને પ વ

ગણના

થાનના શેકેલ મુજબ સ ેર

થાનના શેકેલ

થાનના શેકેલ મુજબ અેક ચાંદીનાે યાલાે અા બ ને પા ાે ખાધાપણ

થાનના શેકેલ મુજબ સ ેર શેકેલ અેક ચાંદીનાે યાલાે

થાનના શેકેલ મુજબ અા બ ને પા ાેમાં ખાધાપણ

ત ાપન કયુ. તે અા હતું. અેટલે ચાંદીની

યેક કથરાેટનું વજન અેકસાેને વીસ શેકેલ હતું. અને દરેક ધૂપપા નું વજન
સ ેર શેકેલ હતું. ચાંદીનાં બધાં પા ાેનું કુ લ વજન પ વ

90

થાનના શેકેલ

મુજબ બે હ રને ચારસાે શેકેલ હતું. ૮૬ સાેનાનાં ધૂપપા ાે ધૂપથી ભરેલાં, તે
યેકનું વજન પ વ

માટે તેઅાેને સા

ાય

ત કયુ. ૨૨ યારબાદ લેવીઅાે મુલાકાતમંડપમાં

થાનના શેકેલ મુજબ દશ શેકેલ હતું. અે ધૂપપા ાેનું

હા ન અને તેના દીકરાઅાેના હાથ નીચે સેવા કરવા ગયા. જેમ યહાેવાહે

સઘળું સાેનું અેકસાેને વીસ શેકેલ હતું. ૮૭ દહનીયાપણ માટે કુ લ બાર ગાેધાં,

લેવીઅાે અંગે જે અા ાઅાે મૂસાને જણાવી હતી તેમ તેઅાેઅે તેઅાેને કયુ. ૨૩

બાર ઘેટા અને અેક વષના બાર હલવાન, તેઅાેનાં ખા ાપણ સુ ાં અને
પાપાથાપણ માટે બાર નર બકરાં પણ અા યા. ૮૮ તથા શાં યપણાેના ય ને

ફરીથી, યહાેવાહે મૂસાને ક ું કે , ૨૪ “લેવીઅાેની ફરજ અા છે . પ ચીસ વષ કે
તેથી વધુ ઉંમરના લેવીઅાે મુલાકાતમંડપની અંદર જઈ સેવા શ કરી શકે .

માટે કુ લ ચાેવીસ ગાેધાં, સાઠ ઘેટા, સાઠ બકરા અને અેક વષનાં સાઠ હલવાન

૨૫ પચાસ વષની ઉંમરે તેઅાે સેવામાંથી નવૃ

હતા, વેદીનાે અ ભષેક કરી તેના અે

ત ાપન કરવામાં અા યું. ૮૯ યારે

કરે. ૨૬ તેઅાે મુલાકાતમંડપમાં કામ કરતા પાેતાના ભાઈઅાેની સાથે સેવા કરે,

મુલાકાતમંડપમાં મૂસા યહાેવાહની સાથે બાેલવા ગયાે યારે ઈ વરની વાણી

પણ મુલાકાતમંડપની અંદર સેવા ન કરે, લેવીઅાેને સાપેલી સેવા માટે અા

તેની સાથે વાત કરતી તેણે સાંભળી. બે ક બાે મ યેથી કરારકાેશ પરના
દયાસન ઉપરથી ઈ વર તેની સાથે બાેલતા હતા. યહાેવાહ તેની સાથે બાે યા.

થાય અને સેવા કરવાનું બંધ

યવ થા વષે તું તેઅાેને મા હતી અાપ.”

યહાેવાહે મૂસાને ક ું કે , ૨ “તું હા નને કહે કે યારે તું દીવા સળગાવે

બી વષના થમ મ હનામાં સનાઈના
૯ અરમસરયમાંદેશમાંયહાેથીવઅાાહે મૂયાસપછી
ાને ક ું કે , “ઇઝરાયલીઅાે વષના ઠરાવેલા

ની અાગળ તેનાે કાશ પાડે.”' ૩ હા ને તે માણે

સમયે પા ખાપવ પાળે. ૩ અા મ હનાને ચાૈદમે દવસે સાંજે નયત સમયે

કયુ. જેમ યહાેવાહે મૂસાને અા ા અાપી હતી તે મુજબ તેણે દીપવૃ ની

પા ખાપવ પાળાે. અેને લગતા બધા નયમાે અને વ ધઅાે મુજબ તેનું

અાગળ દીવા સળગા યા. ૪ દીપવૃ અા મુજબ બનાવવામાં અા યુ હતું;

પાલન કરાે.” ૪ તેથી, ઇઝરાયલીઅાેને મૂસાઅે ક ું કે તમારે પા ખાપવ

અેટલે દીપવૃ નું કામ ઘડેલા સાેનાનું હતું. તેના પાયાથી તેનાં ફૂ લાે સુધી તે

પાળવું. ૫ અને થમ મ હનાના ચાૈદમા દવસે સાંજે સનાઈના અર યમાં

ઘડતર કામનું હતું. જે નમૂનાે યહાેવાહે મૂસાને બતા યાે હતાે. તે માણે તેણે

તેઅાેઅે પા ખાપવ પા ું. જે સવ અા ાઅાે યહાેવાહે મૂસાને અાપી હતી તે

દીપવૃ બના યું. ૫ પછી, યહાેવાહે મૂસાને ક ું કે , ૬ “ઇઝરાયલ લાેકાેમાંથી

મુજબ ઇઝરાયલીઅાેઅે કયુ. ૬ કે ટલાક માણસાે મૃતદેહના પશથી અશુ

લેવીઅાેને અલગ કરીને તેઅાેને શુ કર. ૭ તેઅાેને શુ કરવા તું અા મુજબ

થયા હતા તેથી તેઅાે તે દવસે પા ખાપવ પાળી ન શ

કર; તેઅાેના પર શુ ધકરણના પાણીનાે છંટકાવ કરવાે. યારબાદ તેઅાે

દવસે મૂસા અને હા નની પાસે અા યા. ૭ તેઅાેઅે મૂસાને ક ું કે , “અમે

અાખું શરીર મૂંડાવે અને પાેતાના વ

૮ યારે દીવા દીપવૃ

૨

ા અને તેઅાે તે

ધાેઈ નાખે તથા પાેતાને વ છ કરે. ૮

મૃતદેહના પશથી અશુ થયેલા છીઅે. ઇઝરાયલીઅાે તેને માટે નયત

યારબાદ તેઅાે અેક વાછરડાે તથા તેનું ખા ાપણ અેટલે તેલ મ ત મદાે

સમયે યહાેવાહને અપણ કરે છે . તાે અમને શા માટે અેવું કરવાની મનાઈ

લે. અને અેક બી ે વાછરડાે પાપાથાપણ માટે લે. ૯ પછી બધા લેવીઅાેને

કરવામાં અાવે છે ?” ૮ મૂસાઅે તેઅાેને ક ું કે , “યહાેવાહ તમારા વષે શી

મુલાકાતમંડપ અાગળ રજૂ કર; અને ઇઝરાયલ લાેકાેની અાખી જમાતને તું

અા ા અાપે છે તે હુ ં સાંભળું યાં સુધી ઊભા રહાે.'' ૯ યહાેવાહે મૂસાને

ભેગી કર. ૧૦ અને તું લેવીઅાેને યહાેવાહની સમ લાવે યારે ઇઝરાયલી

ક ું કે , ૧૦ “ઇઝરાયલ

લાેકાે પાેતાના હાથ લેવીઅાે પર મૂકે. ૧૧ પછી લેવીઅાેને તું યહાેવાહ સમ

તમારા સંતાનાેમાંનાે કાેઈ શબના પશને કારણે અશુ થયાે હાેય અથવા દૂ ર

રજૂ કર. અને લેવીઅાે પર ઇઝરાયલપુ ાે પાેતાના હાથ મૂકે. ૧૨ અને લેવીઅાે

મુસાફરી કરતાે હાેય, તાે પણ તે યહાેવાહનું પા ખાપવ પાળે.' ૧૧ બી

પાેતાના હાથ વાછરડાઅાેનાં માથાં પર મૂકે અને લેવીઅાેના ાય

મ હનાના ચાૈદમા દવસે સાંજે તેઅાે તે પવ પાળે અને બેખમીર રાેટલી તથા

ત અથ

ને અા માણે કહે કે ,

ે તમારામાંનાે અથવા

અેક બળદ પાપાથાપણ તરીકે અને બી ે દહનીયાપણ તરીકે યહાેવાહને તું

કડવી ભા

ચઢાવ. ૧૩ પછી હા નની સામે તથા તેના દીકરાઅાે સમ

તેમ જ તેનું અેકેય હાડકું ભાંગે ન હ. પા ખાપવના સવ નયમાેનું પાલન તેઅાે

તું લેવીઅાેને

સાથે તે ખાય. ૧૨ અેમાંનું કશું તેઅાે સવાર સુધી રહે વા દે ન હ,

ઊભા કર અને યહાેવાહને તુ તના અપણ તરીકે ચઢાવ. ૧૪ અા રીતે તું

કરે. ૧૩ પણ

ઇઝરાયલ

માંથી લેવીઅાેને અલગ કર, જેથી લેવીઅાે મારા પાેતાના થાય.

પા ખાપવ પાળવાનું ચૂકે તે પાેતાનાં લાેકાેથી અલગ કરાય. કે મ કે , તેણે નયત

ે કાેઈ માણસ શુ હાેવા છતાં અને મુસાફરીમાં હાેવા ન છતાં

૧૫ અને યારપછી, લેવીઅાે મુલાકાતમંડપની સેવાને લગતું કામ કરવા અંદર

સમયે યહાેવાહને અપણ કયુ ન હ, તેથી તે માણસનું પાપ તેને માથે. ૧૪ અને
ે કાેઈ પરદેશી તમારામાં રહે તાે હાેય અને તે યહાેવાહને માટે પા ખાપવ

ય. અને તારે લેવીઅાેને શુ કરીને તુ યાપણ તરીકે મને અપણ કરવા.
માંથી તેઅાે મને સંપૂણ અપાયેલા

પાળવા ઇ છતાે હાેય તાે તે પા ખાના બધા નયમાે અને વ ધઅાે માણે તે

છે . ઇઝરાયલમાંથી સવ થમજ નતાે અેટલે ગભ ઊઘાડનારનાં બદલે મ

પાળે. દેશના વતની તથા પરદેશી સાૈને માટે સરખાે જ નયમ છે .” ૧૫ મંડપ

લેવીઅાેને મારા પાેતાને માટે લીધા છે . ૧૭ કે મ કે ઇઝરાયલમાંથી થમજ નત

ઊભાે કરવામાં અા યાે તે જ દવસે મેઘે મંડપ પર અેટલે સા યમંડપ પર

માણસ તથા પશુ મારાં છે . જે દવસે મ મસરના સવ થમજ નતનાે નાશ

અા છાદન કયુ. અને સાંજથી સવાર સુધી મંડપ ઉપર તેનાે દેખાવ અ નની

કયા યારે તે સવને મ મારા માટે અલગ કયા હતાં. ૧૮ અને ઇઝરાયલના

જેમ ઝળહળતાે હતાે. ૧૬ અા માણે હં મેશા થતું મેઘ તેના પર અા છાદન

સવ થમજ નતને બદલે મ લેવીઅાેને લીધાં છે . ૧૯ ઇઝરાયલ લાેકાેમાંથી

કરતાે અને રા ે તેનાે દેખાવ અ નની વાળા જેવાે હતાે. ૧૭ અને યારે

લેવીઅાેને મુલાકાતમંડપની સેવા કરવાં માટે તથા ઇઝરાયલ લાેકાેને ાય

મંડપ ઉપરથી મેઘ હઠી જતાે યારે ઇઝરાયલ

૧૬ અા મુજબ કર, કે મ કે ઇઝરાયલ

ત

ચાલતી અને જે જ યાઅે

કરવા માટે મ હા નના તથા તેના દીકરાઅાેના હાથમાં સા યા છે . જેથી

મેઘ થાેભે યાં તેઅાે છાવણી કરતા. ૧૮ યહાેવાહની અા ા મુજબ તેઅાે

ઇઝરાયલ લાેકાે પ વ

થાનની પાસે અાવે યારે તેઅાે મ યે કાેઈ મરકી ન

મુસાફરી કરતા અને તેઅાેની અા ા મુજબ તેઅાે છાવણી કરતા. જયાં સુધી

થાય.” ૨૦ પછી મૂસા તથા હા ને તથા ઇઝરાયલ લાેકાેના સમ સભાઅે

મંડપ ઉપર મેઘ થાેભતાે યાં સુધી તેઅાે છાવણીમાં રહે તા. ૧૯ અને યારે

અા મુજબ લેવીઅાેને ક ું; લેવીઅાે વષે જે સવ અા ા યહાેવાહે મૂસાને

મેઘ લાંબા સમય સુધી મંડપ પર રહે તાે યારે ઇઝરાયલ લાેકાે યહાેવાહે

અાપી હતી તે મુજબ ઇઝરાયલના સમ સમાજે કયુ. ૨૧ લેવીઅાેઅે પાેતાને

સાપેલી સેવા કરતા અને અાગળ ચાલતા ન હ. ૨૦ પરં તુ કે ટલીક વખત મેઘ

પાપથી શુ કયા અને તેઅાેઅે પાેતાનાં વ

ાે ધાેયાં. અને હા ને તે સાૈને

થાેડા દવસ માટે મુલાકાતમંડપ પર રહે તાે યારે યહાેવાહની અા ા મુજબ

અપણ તરીકે યહાેવાહની અાગળ રજૂ કયા. અને હા ને તેઅાેને શુ કરવા

તેઅાે છાવણીમાં રહે તા. ૨૧ કે ટલીક વખત મેઘ સાંજથી સવાર સુધી રહે તાે
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અને યારે સવારે મેઘ ઊપડી જતાે યારે તેઅાે ચાલતા અેટલે કે દવસે કે

ધ

રા ે મેઘ ઊપડતાે યારે તેઅાે અાગળ વધતા. ૨૨ યાં સુધી મેઘ પ વ મંડપ

પાછળ હતી. અને તેનાં સૈ યનાે ઉપરી અા મશા ાયનાે દીકરાે અહીઅેઝેર

પર થાેભી રહે યાં સુધી અેટલે કે બે દવસ કે અેક મ હનાે કે અેક વષ માટે

હતાે. ૨૬ અને અાશેરના દીકરાઅાેના કુ ળના સૈ યનાે ઉપરી અાે ાનનાે દીકરા

હાેય, તાેપણ ઇઝરાયલ લાેકાે છાવણીમાં રહે તા અને અાગળ ચાલતાં ન હ.

પા ગયેલ હતાે. ૨૭ અને નફતાલીના દીકરાઅાેના કુ ળના સૈ યનાે ઉપરી

પણ યારે તે ઊપડતાે યારે તેઅાે ચાલતા. ૨૩ યહાેવાહની અા ા અનુસાર

અેનાનનાે દીકરાે અહીરા હતાે. ૨૮ ઇઝરાયલ

તેઅાે છાવણી કરતા અને તેમની જ અા ા મુજબ તેઅાે ચાલતા મૂસા ારા

મુજબ હતાે. અને તેઅાેઅે કૂ ચ અારં ભી. ૨૯ અને મૂસાના સસરા મ ાની

તેઅાેને અપાયેલી અા ા મુજબ તેઅાે યહાેવાહને સાપેલી સેવા કરતા.

દુ અેલના દીકરા હાેબાબ સાથે મૂસાઅે વાત કરી. દુ અેલ અે મૂસાની પ નીનાે

વાહ મૂસાને ક ું કે , “તું પાેતાને માટે ચાંદીનાં બે રણ શગડાં
૧૦ યહાે
બનાવ અને તે ઘડતર કામના બનાવ. અને તું તેઅાેને બાેલાવવાના

છે યાં જવા માટે અાપણે મુસાફરી કરીઅે છીઅે. યહાેવાહે ક ું છે કે , 'હુ ં

૨

તથા છાવણીમાંથી ચાલી નીકળવાના કામમાં લે. ૩ જે સમયે બ ને રણ શગડા
વગાડવામાં અાવે, યારે સમ સમાજે મુલાકાતમંડપના વેશ ાર અાગળ
તમારી સમ અેક થવું. ૪ પરં તુ

ે યાજક અેક જ રણ શગડું વગાડે તાે

અાગેવાનાે, ઇઝરાયલકુ ળના મુ ય પુ ષાે તારી સમ અેકઠા થાય. ૫ યારે
તમે ભયસૂચક રણ શગડું વગાડાે યારે પૂવ દશામાં નાખેલી છાવણીઅાેઅે
કૂ ચ કરવી. ૬ બી

વખતે રણ શગડાં માેટા અવાજે વાગે, યારે દ ણ

દશામાંની છાવણીઅે કૂ ચ કરવી. અામ મુકામ ઉઠાવવાના સંકેત તરીકે
રણ શગડું માેટા અવાજે વગાડવું. ૭ પણ ઇઝરાયલ સમાજને સભા માટે
અેક થવા જણાવવું હાેય તાે રણ શગડું અેકધા ં વગાડવું. ૮ હા નના
વંશ ેઅે અેટલે કે યાજકાેઅે જ રણ શગડાં વગાડવાનાં છે . અા કાયમી
કાનૂનનાે અમલ તમારે પેઢી દરપેઢી કરવાનાે છે . ૯ અને યારે તમે પાેતાનાં
દેશમાં તમારા પર જુ લમ કરનારા દુ મનાે સાથે યુ

કરવા

અાે યારે

ભયસૂચક રણ શગડાં વગાડાે. યહાેવાહ રણ શગડાંનાે અવાજ સાંભળશે,
તમને યાદ કરશે અને તમને તમારા દુ મનાેથી બચાવશે. ૧૦ વળી, તમારા
ઉ સવાે વખતે, તમારા ઠરાવેલ પવાઅે અને તમારા મ હનાઅાેના અારં ભમાં
તમે તમારા દહનીયાપણાે તેમ જ શાં યપણાે પર રણ શગડું વગાડાે. અને
તેઅાે તમારા ઈ વરની હજૂ રમાં તમારે માટે મરણાથ થશે. હુ ં યહાેવાહ
તમારાે ઈ વર છંુ .” ૧૧ અને બી

વષના બી

મ હનાના વીસમા દવસે

સા યાેના મંડપ ઉપરથી મેઘ ઊપ ાે. ૧૨ અને ઇઝરાયલ

અે સનાઈના

અર યમાંથી પાેતાની મુસાફરી શ કરી અને મેઘ પારાનના અર યમાં થાે યાે.
૧૩ મૂસાને યહાેવાહ તરફથી અપાયેલી અા ા મુજબ તેઅાેઅે પાેતાની થમ

યા ા શ કરી. ૧૪ અને યહૂ દાપુ ાેની પહે લી છાવણીની ધ

પાેતાનાં સૈ ય

મુજબ ચાલી નીકળી. અને તેના સૈ યાેનાે અાગેવાન અા મનાદાબનાે દીકરાે
નાહશાેન હતાે. ૧૫ ઇ સાખારના દીકરાઅાેના કુ ળના સૈ યનાે અાગેવાન
સુઅારનાે દીકરાે નથા નયેલ હતાે. ૧૬ અને ઝબુલાેનના દીકરાઅાેના કુ ળનાે
સૈ યનાે ઉપરી હે લાેનનાે દીકરાે અ લયાબ હતાે. ૧૭ યાર પછી મંડપ
ઉપાડવામાં અા યાે અેટલે ગેશાનના દીકરા તથા મરારીના દીકરાઅાે મંડપ
ઊંચકીને ચાલી નીક ા. ૧૮ તે પછી, બેનની છાવણીની ધ

પાેતાનાં સૈ ય

મુજબ ચાલી નીકળી. અને તેના સૈ યનાે ઊપરી શદેઉરનાે દીકરાે અલીસૂર
હતાે. ૧૯ અને શમયાેનનાે દીકરાના કુ ળના સૈ યનાે ઉપરી સૂરીશા ાયનાે
દીકરાે શલુ મયેલ હતાે. ૨૦ અને ગાદના દીકરાઅાેના કુ ળના સૈ યનાે ઉપરી
દેઊઅેલનાે દીકરાે અે યાસાફ હતાે. ૨૧ અને કહાથીઅાે પ વ

થાનમાંની

સાધનસામ ી ઊંચકીને ચા યા. તેઅાે જઈ પહાચે તે અગાઉ બી અાેઅે
મંડપને ઊભાે કયા. ૨૨ પછી અે ાઇમના દીકરાઅાેની છાવણીની ધ

પાેતાનાં

સૈ ય મુજબ ચાલી નીકળી અને તેના સૈ ય પર અા મહૂ દનાે દીકરાે અલીશામા
હતાે. ૨૩ અને મના શાના દીકરાઅાેના કુ ળના સૈ યનાે ઉપરી પદાહસૂરનાે
દીકરાે ગમા યેલ હતાે. ૨૪ અને બ યામીનના દીકરાના કુ ળના સૈ યનાે ઉપરી
ગ દયાેનીનાે દીકરાે અબીદાન હતાે. ૨૫ પછી દાનના દીકરાઅાેની છાવણીની
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તેમનાં સૈ ય મુજબ ચાલી નીકળી. બધી છાવણીઅાેના સૈ યમાં તે સાૈથી

ના સૈ યાેની કૂ ચનાે મ અા

પતા હતાે. મૂસાઅે હાેબાબને ક ું કે , “જે જ યા વષે યહાેવાહે અમને ક ું
તમને તે અાપીશ.' અમારી સાથે ચાલાે અને અમે તમા ં ભલું કરીશું. કે મ
કે યહાેવાહે ઇઝરાયલનું ભલું કરવાનું વચન અા યું છે .'' ૩૦ પણ હાેબાબે
મૂસાને ઉ ર અા યાે કે , “હુ ં તમારી સાથે ન હ અાવું. હુ ં તાે મારા પાેતાના
દેશમાં મારાં સગાઅાે પાસે જઈશ.'' ૩૧ મૂસાઅે જવાબ અા યાે કે , “કૃ પા કરી
અમને છાેડીને ન જઈશ. કે મ કે અર યમાં અમારે કે વી રીતે છાવણી કરવી તે
તું

ણે છે અને તું અમારે માટે અાંખાેની ગરજ સારે છે . ૩૨ અને

ે તું

અમારી સાથે અાવશે તાે અેમ થશે કે , યહાેવાહ અમા ં જે કં ઈ ભલું કરશે
તેમ અમે તમા ં ભલું કરીશું.” ૩૩ અને તેઅાેઅે યહાેવાહના પવતથી નીકળી
ણ દવસ યા ા કરી. તે ણે દવસ દર યાન યહાેવાહનાે કરારકાેશ તેમને
માટે વ ામ થાનની જ યા શાેધવા તેઅાેની અાગળ ચા યાે. ૩૪ અને દવસે
તેઅાે છાવણીમાંથી ચાલી નીકળતા. યારે યહાેવાહનાે મેઘ તંભ તેઅાેના
ઉપર રહે તાે. ૩૫ અને યારે કરારકાેશ ચાલી નીકળતાે યારે અેમ થતું કે ,
મૂસા કહે તાે, “હે યહાેવાહ, તમે ઊઠાે અને તમારા શ ુઅાેને વેર વખેર કરી
નાખાે, અને તમારાે તર કાર કરનારને દૂ ર કરાે.'' ૩૬ અને યારે કરારકાેશ
થાેભતાે યારે મૂસા કહે તાે કે , હે યહાેવાહ, ઇઝરાયલના કરાેડાે પાસે તમે
પાછા અાવાે.”
લાેકાેઅે યહાેવાહના સાંભળતાં મુ કે લી વષે ફ રયાદ કરી.
૧૧ અને
યહાેવાહ તે સાંભળીને તેઅાેના પર ગુ સે થયા. અને તેમનાે અ ન
તેઅાે મ યે ગ ાે; અને તેમણે છાવણીના સાૈથી દૂ રના છે ડા સુધીના ભાગને
બાળીને ભ મ કયા. ૨ લાેકાેઅે મૂસાને પાેકાર કયા, તેથી તેણે લાેકાે માટે
યહાેવાહને ાથના કરી અને અ ન હાેલવાઈ ગયાે. ૩ અને તે જ યાનું નામ
તાબેરાહ પાડવામાં અા યું. કે મ કે , તેઅાે મ યે યહાેવાહનાે અ ન ગ

ાે

હતાે. ૪ અને તેઅાેની સાથે મ ત થયેલા કે ટલાક પરદેશીઅાે અયાે ય
વાસના કરવા લા યા. અને ઇઝરાયલ લાેકાે ફ રયાદ કરી રડીને ક ું કે ,
“અમને ખાવાને માંસ કાેણ અાપશે? ૫ જે માછલી મસરમાં અમે મફતમાં
ખાતા હતા તે હવે અમને યાદ અાવે છે ; વળી કાકડી, તડબૂચ, યાજ અને
લસણ પણ. ૬ હાલ તાે અમે નબળા પડી ગયા છીઅે. ફ ત અા મા ના
સવાય બીજું કં ઈ જ અમારી નજરે પડતું નથી.” ૭ મા ના તાે કાેથમીરના
દાણા જેટલું હતું. તે ગુંદર જેવા ચીકણા પદાથ જેવું દેખાતું હતું. ૮ લાેકાે
છાવણીમાં ફરીને મા ના વીણીને અેક કરી લાવતા અને ઘંટીમાં દળી અથવા
ખાંડ ણયામાં ખાંડીને તથા તવામાં શેકીને તેની પૂરીઅાે બનાવતા; અને તેનાે
વાદ જૈતૂનના તેલ જેવાે હતાે. ૯ અને રા ે છાવણીમાં ઝાકળ પડતું યારે તેની
સાથે મા ના પણ પડતું. ૧૦ અને મૂસાઅે સવ લાેકાેને પાેતપાેતાના કુ ટું બાેમાં
અેટલે દરેક માણસને પાેતાના તંબુના બારણા અાગળ રડતાં સાંભ ા. અને
યહાેવાહ બહુ ગુ સે થયા મૂસાની નજરમાં ખાેટું લા યું. ૧૧ મૂસાઅે યહાેવાહને
ક ું, ''તમે તમારા સેવકને શા માટે દુ ઃખી કયા? અને હુ ં તમારી

માં કે મ

કૃ પા ન પા યાે કે તમે અે સવ લાેકાેનાે બાેજ મારા પર નાખાે છાે? ૧૨ શું અા
સવ લાેકાે મારાં સંતાનાે છે ? શું મ તેઅાેને જ મ અા યાે છે કે તમે મને કહાે છાે
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કે કાેઈ પાળક પતા પાેતાની ગાેદમાં ધાવણા બાળકને છાતીઅે વળગાડી રાખે

તેઅાેને છાવણીની અાસપાસ નાખી. અને તેઅાે જમીનથી અાશરે બ ીસ

છે , તેમ જે દેશ વષે મ તેઅાેના પતૃઅાે અાગળ સાેગન ખાધા તેમાં તેઅાેને

હાથ ઊંચે તેઅાે ઊડતી હતી. ૩૨ તેથી લાેકાેઅે તે અાખાે દવસ અને અાખી

ઊંચકીને લઈ

? ૧૩ અા સવ લાેકાેને અાપવા માટે મને માંસ કયાંથી મળી

રાત અને બી ે અાખાે દવસ ઊભા રહી લાવરીઅાેને ભેગી કરી. અાેછામાં

શકે ? કે મ કે તેઅાે રડી રડીને મને કહે છે કે , “અમને માંસ અાપાે કે અમે

અાેછી લાવરીઅાે અેકઠી કરનારે દસ હાેમેર જેટલી અેકઠી કરી. અને તેઅાેઅે

ખાઈઅે. ૧૪ હુ ં અેકલાે અા સવ લાેકાેનાે બાેજ સહન કરી શકતાે નથી, કે મ

તેને છાવણીની અાસપાસ સવ ઠેકાણે તે પાથરી દીધી. ૩૩ પણ માંસ હ

કે તે બાેજ મારા ગ

તેઅાેના માેમાં જ હતું. અને તે ચવાયું પણ નહાેતું અેટલામાં તાે તેઅાેના ઉપર

યારે તાે,
મા ં હનતા

બહારનાે છે . ૧૫

ે હુ ં તમારી

ે તમે મારી સાથે અા રીતે વતા,
માં કૃ પા પા યાે હાેઉં તાે મને મારી નાખાે કે મને

ેવી ન પડે.” ૧૬ પછી યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “ઇઝરાયલના

યહાેવાહનાે કાેપ સળગી ઊઠયાે. અને લાેકાેને યહાેવાહે માેટી મરકીથી માયા.
૩૪ તેથી તેઅાેઅે અે જ યાનું નામ ' ક ાેથહા ાવાહ' પા

ું કે મ કે જેઅાેઅે

વડીલાેમાંના સ ેર પુ ષાે કે જેઅાેને તું લાેકાેના વડીલાે તથા ઉપરીઅાે તરીકે

અયાે ય વાસના કરી હતી તેઅાેને તેઅાેઅે યાં દફના યા. ૩૫ અને લાેકાે

અાેળખાવે છે . તેઅાેને મારી સમ અેક કર. અને મુલાકાતમંડપની પાસે

ક ાેથહા ાવાહથી નીકળીને હસેરાેથ ગયા અને તેઅાે હસેરાેથમાં ર ા.

તેઅાેને લાવ. તેઅાેને યાં તારી સાથે ઊભા રાખ. ૧૭ હુ ં નીચે ઊતરીને યાં

મૂસાઅે અેક કૂ શી
૧૨ અને
અને હા ન મૂસાની વ

અાવીશ અને તારી સાથે વાત કરીશ, મ તને જે અા મા અા યાે છે તેમાંનાે
લઈને હુ ં અે લાેકાે પર મૂકીશ. તેથી તેઅાે પણ તારી સાથે લાેકાેનાે ભાર
ઊચકશે, તેથી તારે અેકલાઅે બાેજ ઊંચકવાે પડશે ન હ. ૧૮ તું લાેકાેને કહે
કે ; તમે કાલને સા પાેતાને શુ કરાે યહાેવાહની મુલાકાત માટે તૈયાર થાઅાે.
તમને માંસ મળશે, કે મ કે , તમે રડીને યહાેવાહના કાનાેમાં ક ું કે , “અમને
ખાવાને માંસ કાેણ અાપશે? કે મ કે , મસરમાં જ અમારા માટે સા ં હતું.” અે
દવસ ન હ, પાંચ, દશ કે વીસ દવસ સુધીય ન હ, ૨૦ પરં તુ અેક અાખા
નીકળશે. અને તેથી તમે કં ટાળી જશાે. કે મ કે યહાેવાહ જે તમારી મ યે
છે તેનાે તમે ઇનકાર કયા છે અને તેમની અાગળ રડીને ક ું છે કે ''અમે
મસરમાંથી કે મ બહાર અા યા?”'” ૨૧ પછી મૂસાઅે ક ું, જે લાેકાેની સાથે
હુ ં છંુ તેઅાે છ લાખ પાયદળ છે અને તમે ક ું છે કે , હુ ં તેઅાેને અેટલું બધું
માંસ અાપીશ કે , તેઅાે અેક અાખા મ હના સુધી તે ખાશે.' ૨૨ શું તેઅાેને
પૂરતું થાય તે માટે ઘેટાંબકરાં તથા ઢાેરઢાંકના ટાેળાં કાપવામાં અાવશે? કે
તેઅાેને પૂરતું થાય તે માટે સમુ નાં બધાં માછલાં અેક કરવામાં અાવશે?”
૨૩ યહાેવાહે મૂસાને ક ું કે , “શું મારાે હાથ અેટલાે ટૂ ં કાે પ

તારા

યે પૂ ં થશે કે ન હ અે તું હવે

ાે છે ? મા ં વચન

ેઈશ.” ૨૪ પછી મૂસાઅે બહાર

અાવીને યહાેવાહનાં વચન લાેકાેને કહી સંભળા યાં. અને લાેકાેના વડીલાેમાંના
સ ેર માણસાેને તેણે અેક કયા. અને તેઅાેને તંબુની અાજુ બાજુ ઊભા
રા યા. ૨૫ યહાેવાહ મેઘમાંથી ઊતરી અા યા અને મૂસા સાથે બાે યા પછી
મૂસાને જે અા મા અા યાે હતાે તેમાંનાે લઈ અને તે સ ેર વડીલાે પર મૂ ાે.
અને અેમ થયું કે અા મા તેઅાે પર ર ાે. યાં સુધી તેઅાેઅે બાેધ કયા. પણ
યાર પછી તેઅાેઅે અેમ કયુ ન હ. ૨૬ પરં તુ છાવણીમાં બે પુ ષાે રહી ગયા
હતાં. અેકનું નામ અે દાદ તથા બી નું મેદાદ હતું. અને તેઅાેના પર અા મા
ર ાે. તેઅાેનાં નામ યાદીમાં લખાયેલાં હતાં, પણ બહાર નીકળીને તંબુ પાસે
ગયા ન હતા અને છાવણીમાં તેઅાે બાેધ કરવા લા યા. ૨૭ અને અેક યુવાને

બાે યા. ૨ તેઅાેઅે ક ું, “શું યહાેવાહ

ફ ત મૂસા મારફતે જ બાે યા છે ? શું તેઅાે અાપણી મારફતે બાે યા નથી?
“હવે યહાેવાહે તેઅાેઅે જે ક ું તે સાંભ ું. ૩ મૂસા ખૂબ ન હતાે, પૃ વી પર
ન તેના જેવાે બી ે કાેઈ ન હતાે. ૪ યહાેવાહે મૂસા, હા ન અને મ રયમને
અેકાઅેક ક ું; ''તમે ણે મુલાકાતમંડપની પાસે બહાર અાવાે.” અને તેઅાે
ણે બહાર અા યાં. ૫ પછી યહાેવાહ મેઘ તંભમાં ઊતયા. અને તેઅાે તંબુના

માટે યહાેવાહ તમને માંસ અાપશે અને તમે ખાશાે. ૧૯ અેક દવસ કે બે
મ હના સુધી તમે તે ખાશાે અેટલે સુધી કે તે તમારાં નસકાેરામાંથી પાછંુ

ી સાથે લ ન કયા હતાં. તેને લીધે મ રયમ

વેશ ાર અાગળ ઊભા ર ા. તેમણે હા નને અને મ રયમને બાેલા યાં. અને
તેઅાે બ ને અાગળ અા યાં. ૬ યહાેવાહે ક ું, “હવે મારા શ દાે સાંભળાે.
યારે તમારી સાથે મારાે બાેધક હાેય, તાે હુ ં પાેતે સંદશનમાં તેને ગટ
થઈશ. અને વ નમાં હુ ં તેની સાથે બાેલીશ. ૭ મારાે સેવક મૂસા અેવાે નથી તે
મારા અાખા ઘરમાં વ વાસુ છે . ૮ હુ ં મૂસા સાથે તાે મુખાેપમુખ બાેલીશ,
મમા વડે ન હ. તે મા ં વ પ

ેશે. તાે તમે મારા સેવક મૂસાની વ

બાેલતા કે મ બીધા ન હ?” ૯ પછી યહાેવાહનાે કાેપ તેઅાેના પર સળગી
ઊ

ાે અને તે તેમની પાસેથી ચા યા ગયા. ૧૦ અને તંબુ પરથી મેઘ હઠી

ગયાે મ રયમ કુ રાેગથી બરફ જેવી વેત થઈ ગઈ. યારે હા ને પાછા વળી
મ રયમ તરફ

ેયું, તાે જુ અાે તે કુ રાેગી થઈ ગયેલી હતી. ૧૧ હા ને મૂસાને

ક ું કે , “અાે મારા મા લક, કૃ પા કરીને અમારા પર અા દાેષ ન મૂક. કે મ કે
અમે મૂખાઈ કરી અને પાપ કયુ છે . ૧૨ પાેતાની માતા જ મ અાપે તે વખતે
જેનું અડધું શરીર ખવાઈ ગયું હાેય અેવી મૃ યુ પામેલા જેવી તે ન થાઅાે.” ૧૩
તેથી, મૂસાઅે યહાેવાહને વનંતી કરી. તેણે ક ું કે , અાે ઈ વર, હુ ં તમને
વનંતી ક ં છંુ કે તેને સા કરાે.” ૧૪ યહાેવાહે મૂસાને ક ું કે , “ ે તેનાે
પતા તેના મુખ પર થૂંકયાે હાેત, તાે સાત દવસ તે લાજત. તેથી સાત દવસ
તે છાવણીની બહાર રખાય. અને પછી તે પાછી અાવે.” ૧૫ અાથી મ રયમને
સાત દવસ સુધી છાવણીની બહાર રાખવામાં અાવી અને મ રયમને પાછી
અંદર લાવવામાં અાવી યાં સુધી લાેકાેઅે અાગળ મુસાફરી કરી ન હ. ૧૬
પછી લાેકાે હસેરાેથથી નીકળીને પારાનના અર યમાં છાવણી કરી.

૨૮ નૂનનાે પુ યહાેશુઅા, જે મૂસાની સેવામાં હતાે તેઅાેમાંના પસંદ કરાયેલા

યહાેવાહ મૂસા સાથે બાે યા. તેમણે ક ું કે , “કનાન દેશ, જે
૧૩ પછી
હુ ં ઇઝરાયલી લાેકાેને અાપવાનાે છંુ તેની સૂસી કરવા માટે તું થાેડા

અેકે, મૂસાને ક ું કે , “મારા મા લક મૂસા, તેમને મના કર.” ૨૯ અને મૂસાઅે

માણસાેને માેકલ. તેઅાેના પતાના સવ કુ ળમાંથી અેક અેક પુ ષને માેકલ.

તેને ક ું કે “શું મારી ખાતર તને તેમના પર અદેખાઈ અાવે છે ? હુ ં ઇ છંુ છંુ કે
યહાેવાહના સવ લાેકાે બાેધકાે થાય કે યહાેવાહ તેઅાેના ઉપર પાેતાનાે

તે દરેક તેઅાે મ યે અાગેવાન હાેય.” ૩ અને યહાેવાહની અા ા અનુસાર

અા મા મૂકે!” ૩૦ પછી મૂસા તથા ઇઝરાયલના સ ેર અાગેવાનાે છાવણીમાં

લાેકાેના અાગેવાનાે હતા. ૪ તેઅાેનાં નામ અા માણે છે ; બેનના કુ ળમાંથી,

પાછા ગયા. ૩૧ પછી તરત યહાેવાહ પાસેથી પવન અા યાે અને તે સમુ

ઝાકુ રનાે દીકરાે શા મૂઅા. ૫ શમયાેનના કુ ળમાંથી હાેરીનાે દીકરાે શાફાટ.

તરફથી લાવરીઅાેને ઘસડી લા યાે. અને છાવણીની પાસે અા બાજુ અે અેક

૬ યહૂ દાના કુ ળમાંથી, યફુ નેનાે દીકરાે કાલેબ. ૭ ઇ સાખારના કુ ળમાંથી,

દાેડી જઈને મૂસાને ક ું કે , “અે દાદ અને મેદાદ છાવણીમાં બાેધ કરે છે .”

દવસની મુસાફરી સુધી તથા બી

બાજુ અે અેક દવસની મુસાફરી સુધી

૨

પારાનના અર યમાંથી મૂસાઅે તેઅાેને માેક યા. અે સવ પુ ષાે ઇઝરાયલી

યૂસફનાે દીકરાે ઈગાલ. ૮ અે ાઇમના કુ ળમાંથી, નૂનનાે દીકરાે હાે શયા. ૯
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બ યામીનના કુ ળમાંથી, રાફુ નાે દીકરાે પા ટી. ૧૦ ઝબુલાેનના કુ ળમાંથી,

અમને અા દેશમાં શા માટે લા યા છે ? અમારી

સાેદીનાે દીકરાે ગાદીયેલ. ૧૧ યૂસફના કુ ળમાંથી અેટલે મના શા કુ ળમાંથી,

પકડી લેશે. અાના કરતાં તાે મસર પાછા જવું અે અમારે માટે વધારે સા ં

સુસીનાે દીકરાે ગાદી. ૧૨ દાન કુ ળમાંથી, ગમાલીનાે દીકરાે અા મયેલ. ૧૩

ન હાેય?!” ૪ અને તેઅાેઅે અેકબી ને ક ું કે , “ચાલાે, અાપણે કાેઈને

અાશેરના કુ ળમાંથી, મખાયેલનાે દીકરાે સથુર. ૧૪ નફતાલીના કુ ળમાંથી,

અાગેવાન તરીકે પસંદ કરીઅે અને પાછા મસર જઈઅે.” ૫ યારે મૂસા તથા

વાેફસીનાે દીકરાે નાહબી. ૧૫ ગાદના કુ ળમાંથી, માખીરનાે દીકરાે ગુઅેલ.

હા ન ઇઝરાયલ લાેકાેના ભેગા મળેલા સમ સમુદાય અાગળ ઊંધા પડયા.

૧૬ જે પુ ષાેને મૂસાઅે દેશની

૬ અને નૂનનાે દીકરાે યહાેશુઅા તથા યફૂ નેનાે દીકરાે કાલેબ જેઅાે દેશની

સૂસી કરવા માેક યા તેઅાેનાં નામ અે

હતાં. મૂસાઅે નૂનના દીકરા હાે શયાનું નામ બદલીને યહાેશુઅા રા યું. ૧૭
મૂસાઅે તેઅાેને કનાન દેશની

સૂસી કરવા માેક યા અને તેઅાેને ક ું કે ,

''તમે નેગેબની દ ણમાં થઈને ઉ ચ દેશમાં

અાે. ૧૮ તે દેશ કે વાે છે

સૂસી કરનારાઅાેમાંનાં હતા. તેઅાેઅે પાેતાનાં વ

ીઅાે તથા બાળકાેને તેઅાે

ફા ાં. ૭ અને તેઅાેઅે

ઇઝરાયલપુ ાેના સમ સમુદાયને ક ું કે , “અમે જે દેશની
ગયા હતા તે ખૂબ ઉતમ દેશ છે . ૮

સૂસી કરવા

ે યહાેવાહ અાપણા પર સ ન હશે, તાે

તે જુ અાે યાં રહે નારા લાેક બળવાન છે કે અબળ, થાેડા છે કે ઘણાં? ૧૯

તે અાપણને તે દેશમાં લઈ જશે અને તે અાપણને અાપશે. તે તાે દૂ ધમધની

જે દેશમાં તેઅાે રહે છે તે કે વાે છે સારાે છે કે ખરાબ? તેઅાે કે વા નગરાેમાં

રેલછે લવાળાે દેશ છે . ૯ પણ યહાેવાહની વ

રહે છે ? શું તેઅાે છાવણીઅાે કે ક લાઅાેમાં રહે છે ? ૨૦ યાંની જમીન

જ દેશના લાેકાેથી તમે ડરશાે ન હ, કે મ કે તેઅાેને અાપણે ખાેરાકની પેઠે

ફળ પુ છે કે ઉ જડ? વળી યાં વૃ ાે છે કે ન હ? તે જુ અાે, નભય થઈને

ખાઈ જઈશું. તેઅાેનાે અા ય તેઅાેની પાસેથી જતાે ર ાે છે , કે મ કે યહાેવાહ

અાે અને તે દેશનું ફળ લેતા અાવ ે.” હવે તે સમય થમ ા ાે પાકવાનાે

અાપણી સાથે છે તેઅાેથી ડરશાે ન હ.” ૧૦ પણ સમ સમાજે ક ું કે ,

હતાે. ૨૧ તેથી તેઅાે ઊંચાણમાં ગયા અને જઈને સીનના અર યથી રહાેબ

તેઅાેને પ થરે મારાે. અને મુલાકાતમંડપમાં સવ ઇઝરાયલપુ ાેને યહાેવાહનું

સુધી અેટલે હમાથની ઘાટી સુધી દેશની

ગાૈરવ દેખાયું. ૧૧ અને યહાેવાહે મૂસાને ક ું કે , “અા લાેકાે કયાં સુધી મને

સૂસી કરી. ૨૨ તેઅાે નેગેબમાંથી

તમે દં ગાે ન કરશાે, તેમ

પસાર થયા અને હે ાેન પહા યા. યાં અનાકપુ ાે અહીમાન, શેશાઈ અને

ધ ારશે? તેઅાે મ યે જે સવ ચ ાે મ કયા છે તે છતાં પણ તેઅાે કયા સુધી

તા માય હતા. (હે ાેન તાે મસરમાંના સાેઅાનથી સાત વષ અગાઉ બંધાયું

મારા પર વ વાસ રાખશે ન હ? ૧૨ હુ ં મરકી ફે લાવીને તેમનાે નાશ કરીશ

હતું.) ૨૩ યારે તેઅાે અે કાેલના નીચાણમાં પહાે યા. યાં તેઅાેઅે ા ના

અને તેઅાેને વતન વનાના કરી નાખીશ. અને તેઅાેના કરતાં અેક માેટી તથા

ઝૂ મખા સાથેની અેક ડાળી કાપી લીધી. બે માણસાેની વ ચમાં દાંડા ઉપર

બળવાન દેશ

લટકાવીને તેને ઊંચકી લીધી. પછી કે ટલાંક દાડમ અને અં ર પણ તેઅાે

કે ,

લા યા. ૨૪ જે ા નું ઝૂ મખું ઇઝરાયલીઅાેઅે યાંથી કા યું તેના પરથી અે

પરા મથી તેઅાે મ યેથી અા લાેકાેને બહાર લા યા છાે. ૧૪ તેઅાે અા દેશના

જ યાનું નામ અે કાેલ પ

ું. ૨૫ તે દેશની

ત તારાથી ઉ પ ન કરીશ.” ૧૩ પણ મૂસાઅે યહાેવાહને ક ું

ે તમે અામ કરશાે, તાે મસરીઅાે તે વાત સાંભળશે. કે મ કે , તમે તમારા

સૂસી કરીને તે લાેકાે ચાળીસ

રહે વાસીઅાેને કહે શે કે , તેઅાેઅે સાભ ું છે કે , તમે યહાેવાહ અા લાેક મ યે

દવસ પછી પાછા અા યા. ૨૬ તેઅાે યાંથી મૂસા તથા હા નની પાસે તથા

છાે. કે મ કે યહાેવાહ તેઅાેને મુખ સમ દેખાય છે . અને તમારાે મેઘ તમારા

ઇઝરાયલપુ ાેની અાખી જમાત પાસે પારાનના અર યમાં કાદેશમાં અા યા.

લાેકની ઉપર થાેભે છે . અને દવસે મેઘ થંભમાં અને રા ે અ ન થંભમાં

અને તેઅાેને તથા અાખી જમાતને તેઅાેઅે

તેઅાેની અાગળ તમે ચાલાે છાે. ૧૫ હવે

ણ કરી. અને તે દેશનાં ફળ

તેઅાેને બતા યાં. ૨૭ તેઅાેઅે મૂસાને ક ું, “ત અમને જે દેશમાં માેક યા

જેમ મારી નાખશાે તાે જે દેશ

ે તમે અા લાેકાેને અેક માણસની

તઅાેઅે તમારી કી ત સાંભળી છે તેઅાે

યાં અમે ગયા, તે ખરેખર દૂ ધમધથી ભરપૂર દેશ છે . અને અા તેનું ફળ

કહે શે કે , ૧૬ 'યહાેવાહે અા લાેકાેને જે દેશ અાપવાના સાેગન ખાધા હતા તેમાં

છે . ૨૮ તાેપણ તે દેશનાં લાેકાે શ તશાળી છે તેઅાેનાં નગરાે વશાળ

તે તેઅાેને લાવી શ ા ન હ, અેટલે તેમણે તેઅાેને અર યમાં મારી ના યા.'

અને ક લેબંધીવાળા છે . વળી અમે યાં અનાકપુ ાેને પણ

ેયા. ૨૯

૧૭ માટે હવે હુ ં તમને વનંતી ક ં છંુ કે , તમા ં સામ ય બતાવાે. જેમ તમે

અમાલેકીઅાે નેગેબમાં રહે છે . અને પહાડી દેશાેમાં હ ીઅાે, યબૂસીઅાે

ક ું છે કે , ૧૮ યહાેવાહ ાેધ કરવામાં ધીમા તથા પુ કળ દયાળુ છાે. અને

અને અમાેરીઅાે રહે છે . અને કનાનીઅાે સમુ પાસે અને યદનને કાંઠે રહે છે .”

અ યાય તથા અપરાધાેની મા અાપનાર છે . તથા કાેઈ પણ કારે દાે ષતને

૩૦ પછી કાલેબે મૂસાની પાસે ઊભા રહે લા લાેકાેને શાંત પા

ા અને ક ું,

નદાષ ન હ ઠરાવનાર અને પતાઅાેના અ યાયનાે બદલાે ી

તથા ચાેથી

શકવા માટે સમથ છીઅે.” ૩૧ પણ જે માણસાે તેઅાેની સાથે ગયા હતા

પેઢીનાં બાળકાે પાસેથી લેનાર છે . ૧૯ હુ ં તમને વનંતી ક ં છંુ કે , તમારી
દયાના માહા મય માણે અને જેમ તમે મસરથી માંડીને અાજ પયત તેઅાેને

તેઅાેઅે ક ું કે , “અાપણે અે લાેકાે ઉપર હુ મલાે કરી શકતા નથી. કે મ કે

પાપની માફી અાપી છે , તે માણે તેઅાેને મા કરાે.” ૨૦ યહાેવાહે ક ું કે ,

તેઅાે અાપણા કરતાં વધુ બળવાન છે .” ૩૨ અને જે દેશની

“તારા કહે વા મુજબ મ તેઅાેને મા કરી છે , ૨૧ પણ ન ે હુ ં

ચાલાે, અાપણે હુ મલાે કરી તે દેશનાે કબ ે લઈઅે, કે મ કે અાપણે તેને

તી

કરી હતી, તે વષે ઇઝરાયલ લાેકાેની પાસે તેઅાે માઠાે સંદેશાે લા યા. અને

વતાે છંુ .
અને અાખી પૃ વી યહાેવાહના ગાૈરવથી ભરપૂર થશે, ૨૨ જે સવ લાેકાેઅે

અેમ ક ું કે , “જે દેશમાં અમે

મા ં ગાૈરવ અને મસરમાં તથા અર યમાં મારા ચમ કારાે

સૂસી કરવા માટે ફરી વ

વસનારાને ખાઈ જનાર દેશ છે યાં અમે

ા છીઅે તે તેના

ેયેલા બધા માણસાે બળવાન છે .

૩૩ યાં અમે મહાકાય અેટલે અનાકના વંશ

અમે પાેતાની

સૂસી તેઅાેઅે

ેને પણ

ેયા, તેઅાેની સામે

માં તીડાેના જેવા હતા. અને તેઅાેની નજરમાં અમે પણ

ેયા છતાં દસ

વખત મા ં પારખું કયુ છે અને મારી વાણી સાંભળી નથી. ૨૩ મ તેઅાેના
પતૃઅાેને જે દેશ અાપવાનું વચન અા યું હતું તે તેઅાે ન હ જ
મને તુ છકારનાર કાેઈ પણ તે દેશને

ેશે. તેમ જ

ેવા પામશે ન હ. ૨૪ સવાય મારાે

અેવા જ હતા.”

સેવક કાલેબ કે મ કે તેને જુ દાે અા મા હતાે. અને તે મારા માગમાં સંપૂણપણે

માેટે સાદે પાેક મૂકી અને તે અાખી રાત લાેક ર ા.
૧૪ અનેઅનેસમસવસમાજે
ઇઝરાયલીઅાેઅે મૂસા અને હા નની વ
કચકચ

ચા યાે છે . તે માટે જે દેશમાં અે ગયાે છે તે દેશમાં હુ ં તેને લઈ જઈશ અને તેના

૨

કરી. સમ સમુદાયે તેઅાેને ક ું “અા અર ય કરતાં તાે અમે મસરમાં

સંતાન તેનું વતન ા ત કરશે. ૨૫ હાલ અમાલેકીઅાે અને કનાનીઅાે મેદાનમાં
વસે છે . તેથી કાલે તમે પાછા ફરાે અને સૂફ સમુ ને ર તે પાછા અર યમાં
અાે.” ૨૬ યહાેવાહ મૂસા અને હા નની સાથે બાે યા. તેમણે ક ું, ૨૭

જ મૃ યુ પા યા હાેત તાે કે વું સા ં થાત! ૩ તરવારથી મરવાને યહાેવાહ

ગણના
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“અા દુ લાેકાે જે મારી વ

કચકચ કરે છે તેઅાેનું હુ ં

ક ં ? ઇઝરાયલી લાેકાેની કચકચ જે તેઅાે મારી વ

ાં સુધી સહન

૮ અને

યારે તું દહનીયાપણ કે

ત ા પૂણ કરવાના ય ને માટે અથવા

કરે છે તે સવ મ

યહાેવાહને માટે શાં યપણાેને સા ગાેધાં તૈયાર કરે, ૯ યારે તે બળદ સાથે

વત છંુ ,' જેમ તમે મારા કાનાેમાં બાે યા
તેમ હુ ં ન ી કરીશ; ૨૯ અને તમારા મૃતદેહ અા અર યમાં પડશે. જેઅાેઅે

અડધા હન તેલથી માેહેલા ણ દશાંશ અેફાહ મદાનું ખા ાપણ ચઢાવે. ૧૦

મારા વ

કચકચ કરી છે અને તમારામાંના જેઅાેની ગણતરી થઈ છે અેટલે
વીસ વષની ઉંમરના અને તેથી વધારે ઉપરના તેઅાેની સં યામાંના તમારા

તરીકે ચઢાવ. ૧૧

લાેકાે. ૩૦ મ તમને જે દેશમાં વસાવવાનું વચન અા યું હતું તેમાં જવા ન હ જ

તું તૈયાર કરી અને અપણ કરે તેના સંબંધમાં અહ દશા યાં મુજબ કરવું. ૧૩

પામશે. ફ ત યફૂ નેનાે દીકરાે કાલેબ અને નૂનનાે દીકરાે યહાેશુઅા જ તેમાં

યહાેવાહ

સાંભળી છે . ૨૮ તેઅાેને કહે કે , 'હુ ં

વેશ કરશે. ૩૧ પણ તમારાં સંતાનાે જેઅાેના વષે તમે ક ું કે , તેઅાે લૂંટ પ

અને યહાેવાહને માટે સુવા સત પેયાપણ તરીકે અધા હન ા ારસ હાેમય
વષે, કે

યેક ઘેટા વષે કે

યેક નર હલવાન

યેક બકરીના બ ચા વષે અા માણે કરવું. ૧૨

યેક બળદ વષે, કે

યેક બ લદાન જે

યે સુવા સત હાેમય ચઢાવવામાં જે સવ ઇઝરાયલના વતનીઅાે

છે , તેઅાેઅે તે કાયા અા રીતે કરવા. ૧૪ અને

ે કાેઈ પરદેશી તમારી સાથે

થઈ જશે. તેઅાેને હુ ં અંદર લાવીશ. જે દેશનાે તમે અ વીકાર કયા છે . તેનાે

રહે તાે હાેય, અથવા તમારા લાેકની પેઢીનું જે કાેઈ તમારી વ ચે રહે તું હાેય

તેઅાે અનુભવ કરશે! ૩૨ પણ તમારા મૃતદેહાે તાે અા અર યમાં પડશે.

અને

૩૩ અને ચાળીશ વષ સુધી તમારા સંતાનાે અર યમાં ભટકશે. અને તમારા

તમે કરાે છાે તે મુજબ કરે. ૧૫ અા નયમ તમારે માટે તથા તમારી સાથે

ગુનાઅાેનું ફળ ભાેગવશે યાં સુધી કે અર યમાં તમારા મૃતદેહાે નાશ પામે.

રહે તા વદેશીઅાે માટે સમાન છે અને તે નયમ સદાને માટે તમારા લાેકના

૩૪ જેટલા દવસમાં તમે તે દેશની

વંશ ેને સા હાેય. જેમ તમે છાે તેમ યહાેવાહ સમ

સૂસી કરી અેટલે ચાળીસ દવસ તેઅાેની

ે તે યહાેવાહને સા સુવા સત હાેમય

ચઢાવવા ઇ છે તાે તે જેમ

વદેશી પણ હાેય. ૧૬

સં યા મુજબ અેક અેક દવસને બદલે અેક અેક વષ લેખે અેટલે ચાળીસ વષ

તમારે સા તથા તમારી સાથે રહે તા વદેશી માટે અેક જ નયમ તથા અેક જ

સુધી તમે તમારાં ય ભચારનું ફળ ભાેગવશાે. ૩૫ હુ ં યહાેવાહ બાે યાે છંુ કે ,
જે મારી અાગળ અેકઠી થઈ છે તેઅાેને હુ ં અા માણે

કાનૂન હાેય.'” ૧૭ પછી યહાેવાહ મૂસા સાથે બાે યા. તેમણે ક ું કે , ૧૮
ઇઝરાયલપુ ાેને અેમ કહે કે , જે દેશમાં હુ ં તમને લઈ ઉં છંુ યાં તમે અાવાે

કરીશ. અા અર યમાં તેઅાેનાે ય થશે અને અહ તેઅાે મૃ યુ પામશે. ૩૬

પછી, ૧૯ યારે તમે અે દેશનું અનાજ ખાઅાે યારે તમારે યહાેવાહને અપણ

અને જે માણસાેને મૂસાઅે દેશની

ચઢાવવું. ૨૦ ઉ છાલીયાપણને માટે થમ બાંધેલા લાેટની પૂરી ચઢાવવી.

ન ે અા દુ

સૂસી કરવા માટે માેક યા હતા. તેમાંના

જેઅાે પાછા અા યા અને દેશ વષે ખરાબ સંદેશાે લાવીને અાખી
તેની વ

ની પાસે

જેમ ખળીનું ઉ છાલીયાપણ કરાે છાે તેમ તમારે તેને ઉપર ઉઠાવવી. ૨૧ તમે

કચકચ કરાવી. ૩૭ જે લાેકાે દેશ વષે ખરાબ સંદેશાે લા યા

બાંધેલા લાેટમાંથી થમ ભાગ તમારે યહાેવાહ માટે ઉ છાલીયાપણ કરવું.

તેઅાે યહાેવાહની અાગળ મરકીથી માયા ગયા. ૩૮ પણ જેઅાે દેશની

સૂસી

૨૨

યારે તમે અ ણતામાં અાવી સરતચૂક કરાે અને મારા હ તક મૂસાને

કરવા ગયા હતા તેઅાેમાંનાે નૂનનાે દીકરાે યહાેશુઅા તથા યફૂ નેનાે દીકરાે

કહે લી અા ાઅાેનું પાલન ન કરાે. ૨૩ અેટલે જે સવ અા ાઅાે યહાેવાહે મૂસા

કાલેબ

મારફતે તમને અાપી છે તે યહાેવાહે જે દવસે અા ા અાપી યારથી માંડીને

વતા ર ા. ૩૯ યારે મૂસાઅે અા સવ વાતાે ઇઝરાયલી લાેકાેને

કહી અને યારે તેઅાેઅે બહુ શાેક કયા. ૪૦ અને તેઅાે વહે લી સવારે ઊઠયા

પેઢી દરપેઢી પાલન ન હ કરાે. ૨૪ અને

અને પવતના શખર પર જઈને ક ું કે , ''જુ અાે, અાપણે અહ છીઅે. અને જે

ભૂલ કરી હાેય, તાે અાખી

જ યા વષે યહાેવાહે વચન અા યું હતું યાં અાપણે જઈઅે, કે મ કે અાપણે

તરીકે અેક વાછરડાે અને તેની સાથે ખા ાપણ તથા પેયાપણ શુ ધા વ ધ

પાપ કયુ છે .” ૪૧ પણ મૂસાઅે ક ું, તમે યહાેવાહની અા ાનું ઉ લંઘન કે મ

મુજબ ચઢાવે. અા સાથે પાપાથાપણ તરીકે અેક બકરાનું પણ અપણ કરે.

કરાે છાે? તમે સફળ થશાે ન હ. ૪૨ અાગળ જશાે ન હ, કે મ કે યહાેવાહ

૨૫ યાજક સમ

તમારી મ યે નથી રખેને તમારા શ ુઅાે તમને હરાવે. ૪૩ પણ અમાલેકીઅાે

કરવામાં અાવશે. કે મ કે અે સરતચૂક હતી અને તેઅાે પાેતાનું અપણ અેટલે

અને કનાનીઅાે યાં તમારી અાગળ છે અને તમે તરવારથી મરશાે કે મ કે તમે

તેમને માટે હાેમય

યહાેવાહને અનુસરવાથી પાછા ફયા છાે. તેથી તેઅાે તમારી સાથે ન હ રહે .”

તેથી સમ ઇઝરાયલ સમાજને અને તેમની સાથે વસતા વદેશીઅાેને પણ

૪૪ હવે તેઅાે પવતના શખર પર ચઢી ગયા. પરં તુ યહાેવાહનાે કરારકાેશ અને

માફ કરવામાં અાવશે, કારણ કે સઘળા લાેકથી અ ણતામાં અે પાપ થયું

મૂસા છાવણીમાંથી બહાર ન ગયા. ૪૫ પછી અમાલેકીઅાે અને કનાનીઅાે

હતું. ૨૭

જેઅાે તે પવતાેમાં રહે તા હતા તેઅાે નીચે ઊતરી અા યા. અને તેઅાેઅે

પાપાથાપણ તરીકે ચઢાવવી. ૨૮ અને અ ણતામાં પાપ કરનારને યાજક

ઇઝરાયલીઅાે પર હુ મલાે કયા અને તેઅાેને હાેમા સુધી નસા

યહાેવાહ સમ

ા.

યહાેવાહ મૂસા સાથે બાે યા. તેમણે ક ું, ઇઝરાયલી લાેકાેને
૧૫ પછી
કહે કે , તમારા વસવાટ માટેનાે જે દેશ યહાેવાહ તમને અાપે છે તેમાં
૨

જયારે તમે વેશાે યારે, ૩ અને યારે તમે અપણ માટે અૈ છકાપણ તરીકે
તમારા ન ી કરેલા પવામાં યહાેવાહને સા સુવાસને અથ ઘેટાંબકરાંનાે કે
અય

નવરાેના હાેમય તથા દહનીયાપણ અથવા ય ચઢાવાે. ૪ યારે

પાેતાનું અપણ કરતી વખતે અપણ ચઢાવનારે અેની સાથે પા હન (ચાેથા
ભાગના) તેલથી માેહેલા અેક દશાંશ અેફાહ મદાનું ખા ાપણ યહાેવાહને
અપણ કરવું. ૫ અને દરેક હલવાનને સા દહનીયાપણ સાથે કે ય સાથે પા
હન ા ારસનું પેયાપણ તું તૈયાર કર. ૬

ે તું ઘેટાંનું અપણ ચઢાવે તાે, અેક

તૃતીયાંશ હન તેલથી માેહેલા બે દશાંશ અેફાહ મદાનું ખા ાપણ તૈયાર કર.
૭ અને અેક તૃતીયાંશ હન ા ારસનું સુવા સત પેયાપણ યહાેવાહને ચઢાવ.

૨૯ અ

ે અાખા સમાજે અ ણતામાં

યહાેવાહને સુવાસને અથ દહનીયાપણ

ઇઝરાયલ સમાજ માટે ાય

ત કરે અને તેઅાેને માફ

તથા પાેતાની ભૂલને લીધે પાપાથાપણ લા યા છે . ૨૬

ે કાેઈ ય ત અ ણતામાં પાપ કરે, તાે તેણે અેક વષની બકરી
ાય

ત કરે તાે તે ય તને તેની ભૂલ માફ કરવામાં અાવશે.

ણતામાં પાપ કરનાર

યેક માટે, અેટલે કે ઇઝરાયલના વતની માટે

અને તેઅાે મ યે વસનાર વદેશી માટે અા અેક જ નયમ રાખવાે. ૩૦ પણ
કાેઈ ય ત પછી તે ઇઝરાયલનાં વતની હાેય કે વદેશી હાેય પણ

ે

ણી

ેઈને ઇરાદાપૂવક તે પાપ કરે તાે તે મા ં અપમાન કરે છે . તે માણસ પાેતાના
લાેકાેમાંથી અલગ કરાય. ૩૧ તેણે મા ં વચન ગણકાયુ નથી અને મારી અા ા
તાેડી છે . તેથી અે માણસનાે સંપૂણ બ હ કાર કરવાે. તેનાે અ યાય તેના
માથે.'” ૩૨ યારે ઇઝરાયલી લાેકાે અર યમાં હતા, યારે તેઅાેઅે અેક
માણસને વ ામવારે લાકડાં વીણતા

ેયાે. ૩૩ જેઅાેઅે તેને

ેયાે તેઅાે તેને

મૂસા, હા ન અને સમ સમાજ પાસે લા યા. ૩૪ તેઅાેઅે તેને બંદીખાનામાં
રા યાે કે મ કે તેઅાેને શું કરવું તે હ

ન ી થયું નહાેતું. ૩૫ પછી યહાેવાહે

મૂસાને ક ું, “તે માણસ ન ી માયા

ય. સમ સમાજ અેને છાવણી બહાર
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લાવી પ થરે મારે.” ૩૬ તેથી યહાેવાહે મૂસાને અા ા કરી હતી તે મુજબ તેઅાે

તું અને હા ન પાેતપાેતાનાં ધૂપપા લાવાે.” ૧૮ તેથી તે

તેને છાવણીની બહાર લઈ ગયા અને પ થરે માયા. ૩૭ વળી, યહાેવાહ મૂસા

ધૂપપા લીધું, તેમાં અ ન મૂ

સાથે બાે યા. તેમણે ક ું કે , ૩૮ “ઇઝરાયલ લાેકાેને તું કહે અને અા ા કર

સાથે મુલાકાતમંડપના વેશ ાર અાગળ અાવીને ઊભા ર ા. ૧૯ કાેરાઅે

કે , વંશપરં પરા પાેતાના વ

અાખી જમાતને મૂસા તથા હા ન વ

ને કનારીઅાે લગાડે દરેક કનારીઅાેની કાેર પર

ભૂરા રં ગની કનારી લગાડે. ૩૯ તે

યેક માણસે પાેતાનું

ાે તથા ધૂપ ના યું અને મૂસા તથા હા નની
મુલાકાતમંડપના ાર પાસે અેકઠી

ેઈને તમને યહાેવાહની સવ અા ાઅાેનું

કરી અને અાખી જમાતને યહાેવાહનું ગાૈરવ દેખાયું. ૨૦ પછી યહાેવાહ મૂસા

મરણ થશે અને તમે અેનું પાલન કરશાે તથા તમા ં અંતઃકરણ તથા તમારી

તથા હા ન સાથે બાે યા; ૨૧ “અા જમાત મ યેથી પાેતાને અલગ કરાે કે

પાેતાની અાંખાે કે , જેની પાછળ ભટકી જવાની તમને ટેવ પડી છે તેની પાછળ

હુ ં તેઅાેનાે તરત જ નાશ ક ં .” ૨૨ મૂસાઅે તથા હા ને સા ાંગ ણામ

ખચાશાે ન હ. ૪૦ જેથી તમે મારી સવ અા ાઅાે પાળવાનું યાદ રાખાે અને

કયા અને ક ું, “ઈ વર, સવ માનવ તના અા માઅાેના ઈ વર,

તમારા ઈ વરની અાગળ પ વ બનાે. ૪૧ હુ ં યહાેવાહ તમારાે ઈ વર છંુ . કે જે

માણસ પાપ કરે તાે શું તમે અાખી જમાત

તમને મસર દેશમાંથી તમારાે ઈ વર થવાને બહાર લા યાે છે . હુ ં યહાેવાહ

યહાેવાહે મૂસાને ઉ ર અા યાે. તેમણે ક ું કે , ૨૪ “જમાત સાથે વાત કર.

તમારાે ઈ વર છંુ .”

કહે કે , કાેરા, દાથાન તથા અ બરામના તંબુઅાેથી દૂ ર

વીના દીકરા કહાથના દીકરા ઈસહારનાે દીકરાે કાેરા, અલીઅાબના
૧૬ લેદીકરા
દાથાન તથા અ બરામ તથા પેલેથનાે દીકરાે અાેન, અે બેનના

મૂસા ઊઠીને દાથાન તથા અ બરામની પાસે ગયાે; ઇઝરાયલના વડીલાે તેની

વંશ ેઅે કે ટલાક માણસાેને ભેગા કયા. ૨ અને તેઅાે ઇઝરાયલ લાેકાેમાંના
કે ટલાક અેટલે

ના બસાે પચાસ અાગેવાનાે કે જેઅાે સભા માટે નમં ાયેલા

નામાં કત માણસાે હતા તેઅાેને લઈને મૂસાની સામે ઊભા થયા. ૩ મૂસા તથા
હા નની વ

તેઅાેઅે સભા બાેલાવીને તેઅાેને ક ું, “તમે હવે હદ પાર કરાે

છાે. અાખી જમાત પ વ છે , તેઅાેમાંનાે દરેક યહાેવાહ માટે મુકરર કરાયેલાે
છે અને યહાેવાહ તેઅાેની મ યે છે . તમે પાેતાને યહાેવાહની જમાત કરતાં ઊંચા
શા માટે કરાે છાે?” ૪ યારે મૂસાઅે અા સાંભ ું યારે તે ઊંધાે પડી ગયાે.
૫ તે કાેરા તથા તેની અાખી ટાેળી સાથે બાે યાે, તેણે ક ું, “સવારે યહાેવાહ

બતાવશે કે કાેણ તેઅાેના છે અને કાેણ યહાેવાહ માટે મુકરર કરાયેલા છે .
જેને તેઅાે પસંદ કરશે તેને ઈ વર પાેતાની પાસે બાેલાવશે. યહાેવાહ તેને
પાેતાની પાસે બાેલાવશે. ૬ કાેરા તથા તારી અાખી ટાેળી અા માણે કરાે.
ધૂપપા લાે ૭ અાવતીકાલે અ ન તથા ધૂપ લઈ યહાેવાહની અાગળ મૂકાે.
યહાેવાહ જેને પસંદ કરશે, જે મુકરર થયેલ છે તે ય ત પ વ બનશે. હે
લેવીના વંશજ તમે ઘણાં દૂ ર જતા ર ા છાે.” ૮ ફરીથી, મૂસાઅે કાેરાને ક ું,
“અાે લેવીના વંશ ે, હવે સાંભળાે: ૯ ઇઝરાયલના ઈ વરે તમને પાેતાની
ન ક લાવવા માટે, તેમના મંડપની સેવા કરવા માટે અને તેમના લાેકની સામે
ઊભા રહીને તેમની સેવા કરવા માટે ઇઝરાયલ

માંથી અલગ કયા છે શું

અે તમને અાેછંુ લાગે છે ? ૧૦ તેઅાે તને તથા તારી સાથેના સવ ભાઈઅાે
અેટલે લેવીના દીકરાઅાેને ન ક લા યા છે , તમે હ

પણ યાજકપદ માગાે

છાે? ૧૧ તેથી તું અને તારી અાખી ટાેળી યહાેવાહની વ

અેક થયાં

છાે. તાે તમે શા માટે હા ન વષે ફ રયાદ કરે છાે, કાેણ યહાેવાહની અા ા
પાળે છે ?” ૧૨ પછી મૂસાઅે અ લયાબના દીકરા દાથાનને અને અ બરામને
બાેલા યા, પણ તેઅાેઅે ક ું કે , “અમે યાં ન હ અાવીઅે. ૧૩ તમે અમને
દૂ ધમધથી ભરપૂર દેશમાંથી અા અર યમાં મરવા માટે લઈ અા યા અેટલું
અાેછંુ છે કે તમે અમારા પર પાછા સ ા ચલાવવા માગાે છાે? ૧૪ તદુ પરાંત,
તમે અમને દૂ ધમધથી ભરપૂર દેશમાં નથી લા યા અને તમે અમને ખેતરાે કે
ા ાવાડીઅાેનાે વારસાે નથી અા યાે. શું તમે અમને ખાલી વચન અાપીને
મૂખ બનાવશાે? અમે તમારી પાસે ન હ અાવીઅે.” ૧૫ મૂસાને ઘણાે ાેધ
ચ

ાે અને તેણે યહાેવાહને ક ું, “તેઅાેના અપણનાે વીકાર કરશાે ન હ.

મ તે લાેકાે પાસેથી અેક ગધેડું પણ લીધું નથી અને તેઅાેમાંના કાેઈનું કં ઈ
નુકસાન પણ કયુ નથી.” ૧૬ અેટલે મૂસાઅે કાેરાને ક ું, “તું અને તારા સવ
સાથીઅાે અેટલે તું, તેઅાે અને હા ન અાવતીકાલે યહાેવાહની અાગળ જ ે.
૧૭ તમારામાંનાે

યેક માણસ પાેતાનું ધૂપપા લે તેમાં ધૂપ નાખે. પછી

યેક

માણસ પાેતાનું ધૂપપા અેટલે બસાે પચાસ ધૂપપા ાે યહાેવાહ સમ લાવે.
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ે અેક

યે કાેપાયમાન થશાે?” ૨૩
અાે.”' ૨૫ પછી

પાછળ ગયા. ૨૬ મૂસાઅે જમાત સાથે વાત કરીને ક ું કે , “હવે અા દુ
માણસાેના તંબુઅાે પાસેથી દૂ ર

અાે અને અેમની કાેઈ વ તુને અડકશાે

ન હ. રખેને તેઅાેનાં બધાં પાપાેને કારણે તમારાે નાશ થાય.” ૨૭ તેથી જમાત
કાેરા, દાથાન તથા અ બરામના તંબુઅાેની દરેક બાજુ અેથી ચા યા ગયા.
દાથાન તથા અ બરામ પાેતાની પ નીઅાે, દીકરાઅાે તથા નાનાં બાળકાે સાથે
બહાર નીકળીને તંબુઅાેના વેશ ાર અાગળ અાવીને ઊભા ર ા. ૨૮ પછી
મૂસાઅે ક ું, “અા ારા તમને

ણશાે કે યહાેવાહે અા સવ કામ કરવા

મને માેક યાે છે , કે મ કે અે કામાે મ મારી પાેતાની
અા લાેકાે બી

તે કયા નથી. ૨૯

ે

બધા માણસાેની જેમ કુ દરતી રીતે મૃ યુ પામે તાે માનવું કે

યહાેવાહે મને માેક યાે નથી. ૩૦ પણ

ે યહાેવાહ કરે અને પૃ વી પાેતાનું મુખ

ઉઘાડીને તેઅાેને તથા તેઅાેની બધી જ વ તુઅાેને વાહા કરી
વતે વત મૃ યુલાેકમાં ગરક થઈ

ય તાે તમારે

ય અને તેઅાે

ણવું કે , અે માણસાેઅે

યહાેવાહને ધ ાયા છે .” (Sheol h7585) ૩૧ મૂસાઅે અા સવ વાતાે બાેલવાનું
પૂ ં કયુ કે તરત જ તે લાેકાેના પગ નીચેની ધરતી ફાટી. ૩૨ પૃ વી પાેતાનું મુખ
ઉઘાડીને તેઅાેને તથા તેમનાં કુ ટું બાે અને કાેરાના સવ માણસાેને તથા તેઅાેની
સવ માલ મલકતને વાહા કરી ગઈ. ૩૩ તેઅાે અને તેઅાેનાં ઘરનાં સવ
વતાં જ મૃ યુલાેકમાં પહાચી ગયાં. પૃ વીઅે તેઅાેને ઢાંકી દીધાં અને અા રીતે
તેઅાે સમુદાયમાંથી નાશ પા યાં. (Sheol h7585) ૩૪ તેમની ચીસાે સાંભળીને
અાસપાસ ઊભેલા બધા ઇઝરાયલીઅાે નાસવા માંડયા. તેઅાેઅે ક ું, “રખેને
અાપણને પણ ધરતી ગળી

ય!” ૩૫ પછી યહાેવાહ પાસેથી અ ન ધસી

અા યાે અને ધૂપ ચઢાવવા અાવેલા અઢીસાે માણસાેને ભ મ કયા. ૩૬ પછી
યહાેવાહ મૂસા સાથે બાે યા તેમણે ક ું કે , ૩૭ “હા ન યાજકના દીકરા
અેલાઝાર સાથે વાત કર અને કહે કે , અ નમાંથી ધૂપદાનીઅાે લઈ લે, કે મ કે
તે ધૂપ પ વ છે , મારા માટે મુકરર થયેલ છે . તે કાેલસા અને રાખ વખેરી
નાખ. ૩૮ જેઅાેઅે પાપ કરીને પાેતાનાે

વ ગુમા યાે છે તે ધૂપપા લઈ લે.

તેમને ટીપીને વેદીને ઢાંકવા માટે પતરાં બનાવવાં. તે પુ ષાેઅે તેઅાેનું અપણ
મને કયુ, તેથી તેઅાે પ વ છે , મારા માટે મુકરર કરેલ છે . તેઅાે ઇઝરાયલી
લાેકાેને માટે ચ

પ થશે.” ૩૯ તેઅાેઅે જે પ ળનાં ધૂપપા નું અપણ કયુ

હતું તે યાજક અેલાઝારે લીધાં. મૂસા ારા યહાેવાહ જેમ બાે યા હતા તે
મુજબ તેણે તેઅાેને ટીપીને વેદીને ઢાંકવા માટે અાવરણ બનાવડા યાં. ૪૦ તે
ઇઝરાયલીપુ ાેને માટે મરણમાં રહે કે , જેથી કાેઈ ય ત અેટલે હા નના
વંશજમાંની કાેઈ પણ ય તઅે યહાેવાહ સમ

ધૂપ ચઢાવવાને અાવવું

ન હ. અા રીતે, તેના હાલ કાેરા અને તેના સાથીઅાે જેવા ન થાય. ૪૧ પરં તુ
બીજે દવસે અાખી ઇઝરાયલી જમાતે મૂસા અને હા નની વ

ફ રયાદ

કરી. તેઅાેઅે ક ું કે , “તમે યહાેવાહના લાેકાેને મારી ના યા છે .” ૪૨ યારે
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મૂસા અને હા નની વ

સમ સમાજ અેકઠાે થયાે યારે અેમ થયું કે ,

તેઅાેઅે મુલાકાતમંડપ તરફ

ેયું તાે અેકાઅેક વાદળે તેના પર અા છાદન

પણ, તેઅાેઅે પ વ થાનનાં પા ાે કે વેદીની ન ક અાવવું ન હ. કે તેઅાે તથા
તું માયા

અાે. ૪ તેઅાે તમારી સાથે

ેડાઈને મુલાકાતમંડપની સેવા કરશે,

કયુ. યહાેવાહનું ગાૈરવ દેખાયું. ૪૩ અને મૂસા તથા હા ન મુલાકાતમંડપ

મંડપ સાથે

અાગળ જઈને ઊભા ર ા. ૪૪ પછી યહાેવાહ મૂસા સાથે બાે યા. તેમણે

અને તમે પ વ થાન અને વેદીની સેવા કરાે કે જેથી ઇઝરાયલ લાેકાે પર ફરી

ક ું, ૪૫ “અા જમાત અાગળથી દૂ ર

મારાે કાેપ અાવે ન હ. ૬ જુ અાે, મ પાેતે ઇઝરાયલના વંશ ે મ યેથી તારા

અાે જેથી હુ ં તેઅાેનાે તરત જ નાશ

ેડાયેલાં બધાં કાયા કરશે. પરદેશી તમારી પાસે અાવે ન હ. ૫

ક ં .” અેટલે મૂસા અને હા ન જમીન પર ઊંધા પ ા. ૪૬ મૂસાઅે હા નને

લેવી ભાઈઅાેને પસંદ કયા છે . મુલાકાતમંડપ સાથે

ક ું, “ધૂપદાની લે, વેદીમાંથી અ ન લે અને તેમાં નાખ, તેમાં ધૂપ નાખ,

તેઅાે મને ભેટ તરીકે અાપવામાં અા યા છે . ૭ પરં તુ તું અને તારા દીકરાઅાે

તરત જ તે જમાત પાસે લઈ

ત કર, કે મ કે

વેદીને અને પડદાની અંદર પરમપ વ થાનને લગતી યાજક તરીકે ની બધી જ

યહાેવાહનાે કાેપ અા યાે છે . મરકી શ થઈ છે .'' ૪૭ અાથી મૂસાના ક ા

ફર ે બ વાે અને સેવા કરાે. ભેટ તરીકે હુ ં તમને યાજકપદ અાપું છંુ . કાેઈ

અને તેમના પાપનું ાય

માણે હા ને કયુ. તે જમાતની વ ચે દાેડી ગયાે. લાેકાેમાં મરકી ફે લાવાનું
શ થયું, તેથી તેણે ધૂપ નાખી લાેકાેને સા

પરદેશી પાસે અાવે તે માયા

ય.” ૮ વળી યહાેવાહે હા નને ક ું, “જુ અાે,

ત કયુ. ૪૮ હા ન મરેલા

મ ઉ છાલીયાપણાની સેવા તને અાપી છે , અેટલે ઇઝરાયલી લાેકાે જે બધા

વતાઅાેની વ ચે ઊભાે ર ાે; અા માણે મરકી બંધ થઈ. ૪૯ કાેરાની

પ વ અપણાે મને અાપે છે . ત મ તમને તથા તમારા દીકરાઅાેને સદાના હક

બાબતમાં જેઅાે મૃ યુ પા યાં હતાં તેઅાે ઉપરાંત મરકીથી મયા તેઅાેની સં યા

તરીકે અા યા છે . ૯ અ નમાં હાેમવામાં અાવેલા અપણનાં ભાગાે સવાય

ચાૈદ હ ર સાતસાે હતી. ૫૦ હા ન મુલાકાતમંડપના વેશ ાર અાગળ

અા બધાં અ ત પ વ અપણાે તારાં ગણાશે. અેટલે બધાં ખા ાપણાે, બધાં

મૂસા પાસે પાછાે અા યાે અને મરકી બંધ થઈ.

પાપાથાપણાે અને બધાં દાેષાથાપણાે અા બધાં પ વ અપણાે જે મારે માટે

તથા

ાય

ેડાયેલાં કાયા કરવા માટે

વાહ મૂસા સાથે બાે યા. તેમણે ક ું કે , ''તું ઇઝરાયલી લાેકાેને
૧૭ યહાે
કહે કે તેઅાેની પાસેથી અેટલે તેઅાેના પૂવ ેના કુ ળદીઠ અેક તે મુજબ
૨

લાકડીઅાે લેવી અેટલે તેઅાેના સવ અાગેવાનાે પાસેથી તેઅાેના પતાઅાેનાં
ઘર મુજબ બાર લાકડી લે અને દરેક માણસનું નામ તેની લાકડી પર લખ. ૩
લેવીની લાકડી પર તું હા નનું નામ લખ; કે મ કે તેઅાેના પૂવ ેના કુ ળના દરેક
અાગેવાનને માટે અકે ક લાકડી હાેય. ૪ કરારની સામેના મુલાકાતમંડપમાં કે
યાં હુ ં તને મળું છંુ યાં તારે અા લાકડીઅાે મૂકવી. ૫ અને અેવું થશે કે જે
માણસને હુ ં પસંદ કરીશ તેની લાકડીને અંકુર ફૂ ટી નીકળશે. અા રીતે હુ ં
ઇઝરાયલી લાેકાે જે તારી વ

બાેલે છે તેઅાેની ફ રયાદાેને બંધ કરીશ.”

૬ તેથી મૂસાઅે બધા ઇઝરાયલી લાેકાેને ક ું. બધા કુ ળના અાગેવાનાેઅે

પાેતાની લાકડી તેને અાપી, દરેક અાગેવાન પાસેથી અેક લાકડી, તેમનાં
પતૃઅાેના કુ ળાે માણે અકે ક લાકડી, અેમ કુ લ બાર લાકડી. હા નની
લાકડી પણ તેઅાેની લાકડીઅાે વ ચે હતી. ૭ પછી મૂસાઅે લાકડીઅાે
મુલાકાતમંડપની અંદરના સા યમંડપમાં યહાેવાહની સમ મૂકી. ૮ બીજે
દવસે મૂસા સા યમંડપમાં ગયાે યારે જુ અાે, હા નની લાકડી જે લેવીના
કુ ળને માટે હતી તે ફૂ ટી નીકળી હતી. તેને અંકુર ફૂ

ા હતા, ફૂ લાે ખી યાં હતા

અને પાકી બદામાે પણ લાગી હતી. ૯ મૂસા યહાેવાહની સમ તામાંથી બધી
લાકડીઅાે ઇઝરાયલી પાસે બહાર લા યાે. દરેક માણસે પાેતાની લાકડી શાેધી
અને લઈ લીધી. ૧૦ યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “હા નની લાકડી સા યમંડપની
સમ મૂક. બળવાે કરનારા લાેકાે વ

ચ તરીકે મૂક, જેથી મારી વ

તેમની અા ફ રયાદાેનાે અંત અાવે અને તેમને મરવું પડે ન હ.” ૧૧ યહાેવાહે
જેમ અા ા અાપી હતી તે માણે મૂસાઅે કયુ. ૧૨ ઇઝરાયલી લાેકાેઅે મૂસાને
ક ું, “અાપણે અહ મરી જઈશું. અમે બધા નાશ પામીઅે છીઅે! ૧૩ જે કાેઈ
ઉપર

ય છે , અેટલે યહાેવાહના મંડપ પાસે

ય છે , તે માયા

ય છે . તાે શું

અમે બધા નાશ પામીઅે?”
વાહે હા નને ક ું, “પ વ થાન વ
કરેલાં બધા પાપાે માટે
૧૮ યહાે
તું, તારા દીકરાઅાે અને તારા પતૃઅાેના કુ ટું બાે જવાબદાર છે . પણ
તું અને તારી સાથે તારા દીકરાઅાે યાજકપદની વ

કરેલાં પાપાે માટે

રા યાં છે અને મારા માટે લાવે તે તારાં અને તારા માટે પ વ ગણાય. ૧૦ તે
પરમપ વ વ તુઅાે તરીકે તારે અપણાે ખાવાં. તમારામાંના દરેક પુ ષાેઅે
પણ તેમાંથી ખાવું; તે તારે માટે પ વ ગણવાં. ૧૧ અા બધાં અપણાે તારાં
છે : ઇઝરાયલના લાેકાે જે ઉ છાલીયાપણાે ચઢાવે તે અને તેમની ભેટાે સ હત,
મ તને, તારા દીકરાઅાેને તથા તારી દીકરીઅાેને સદાના હક તરીકે અા યાં છે .
દરેક તારા ઘરમાં જે શુ હાેય તે અા અપણાેમાંથી ખાય. ૧૨ બધાં ઉ મ
તેલ, બધાે ઉ મ ા ારસ તથા અનાજ, જે થમફળ લાેકાેઅે મને અા યું તે,
અા બધી વ તુઅાે મ તને અાપી છે . ૧૩ પાેતાની ભૂ મની થમ પેદાશ તરીકે
જે કં ઈ મારી પાસે લાવે તે બધું તા ં થશે. તારા કુ ટું બમાં જે કાેઈ શુ હાેય
તે તેમાંથી ખાય. ૧૪ ઇઝરાયલની સમ પત

યેક વ તુ તારી થાય. ૧૫

લાેકાે જે યહાેવાહને અપણ કરે. માણસ તેમ જ પશુમાંથી થમજ નત પણ
તારા થાય. પણ તારે

યેક થમજ નત બાળકને તથા અશુ પશુના થમ

બ ચાંને ખરીદીને તારે તેમને મુકત કરવાં. ૧૬ તેઅાેમાંના જેઅાેને છાેડાવી
લેવાના હાેય તેઅાેને અેક મ હનાની ઉંમરથી તું તારા ઠરાવેલા મૂ યથી અેટલે
પવ

થાનાેના શેકેલ માણે પાંચ શેકેલના નાણાંથી છાેડાવી લે. ૧૭ પણ

ગાયના થમજ નતને, ઘેટાના થમજ નતને તથા બકરાના થમજ નતને તું
ન ખરીદ. તેઅાે પ વ છે , મારા માટે અલગ કરેલા છે . તારે તેઅાેનું ર ત
વેદી પર છાંટવું અને મારા માટે સુવા સત હાેમય

તરીકે ચરબીનું અપણ

કરવું. ૧૮ તેઅાેનું માંસ તા ં થાય. છાતીની જેમ અને જમણી

ંઘની જેમ

તેઅાેનું માંસ તા ં ગણાય. ૧૯ ઇઝરાયલી લાેકાે જે પ વ વ તુઅાે મારી
અાગળ અપણ કરે છે તેઅાેનાં સવ ઉ છાલીયાપણા તને તથા તારા દીકરા
અને દીકરીઅાેને સદા હક તરીકે અા યાં છે . તે સદાને માટે તારી અને તારા
વંશ ેની સાથે મ કરેલાે મીઠાનાે કરાર છે .” ૨૦ યહાેવાહે હા નને ક ું,
“તેઅાેના દેશમાં તારે કં ઈ વારસાે ન હાેય, કે લાેકાેની સંપ

મ યે તારે કં ઈ

ભાગ ન હાેય. ઇઝરાયલી લાેકાે મ યે તારાે હ સાે અને તારાે વારસાે હુ ં છંુ .
૨૧ લેવીના વંશ ે, જે મુલાકાતમંડપની સેવા કરે છે તેના બદલામાં, જુ અાે, મ
તેઅાેને ઇઝરાયલમાં બધા દશાંશનાે દશમાે વારસાે અા યાે છે . ૨૨ હવે પછી
ઇઝરાયલના લાેકાે મુલાકાતમંડપ પાસે અાવે ન હ, રખેને અા પાપ માટે તેઅાે
જવાબદાર ગણાય અને માયા

ય. ૨૩ મુલાકાતમંડપની સેવા લેવીઅાે જ

જવાબદાર છે . ૨ લેવી કુ ળના તારા ભાઈઅાેને, અેટલે તારા પતૃઅાેના કુ ળને,

કરે. તેને લગતા દરેક પાપને લીધે તે જવાબદાર ગણાય. તમારી પેઢી દરપેઢી

તારી પાસે લાવ કે જયારે તું અને તારા દીકરાઅાે સા યમંડપની અાગળ સેવા

અા સદાને માટે વ ધ થાય. અને ઇઝરાયલી લાેકાે મ યે તેઅાેને કાેઈ વારસાે

કરાે યારે તેઅાે તમને મદદ કરે. ૩ તેઅાે તારી તથા અાખા મંડપની સેવા કરે.

ન મળે. ૨૪ ઇઝરાયલ લાેકાેનાે દશમાે ભાગ યહાેવાહને અપણ કરવાે. તે મ
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લેવીઅાેને વારસા તરીકે અા યાે છે . તેથી મ તેઅાેને ક ું, તેઅાેને ઇઝરાયલી

તંબુમાં હાેય તે સાત દવસ સુધી અશુ ગણાય. ૧૫ દરેક ખુ લું પા , જેના

મ યે કં ઈ વારસાે ન હ મળે.'” ૨૫ યહાેવાહે મૂસાને ક ું, ૨૬ “તું લેવીઅાે સાથે

પર ઢાંકણ ન હાેય તે અશુ છે . ૧૬

વાત કરીને તેમને કહે કે , 'યહાેવાહે વારસા તરીકે અાપેલાે દશમાે ભાગ જયારે

મારી નંખાયેલાનાે, મૃતદેહનાે, માણસનાં હાડકાંનાે, કે કબરનાે પશ કરે તાે તે

તમે ઇઝરાયલી લાેકાે પાસેથી ા ત કરાે, યારે તમારે યહાેવાહને દશમાે ભાગ
અેટલે દશાંશનાે દશમાે ભાગ ઉ છાલીયાપણ તરીકે અપણ કરવાે. ૨૭ તમા ં

ે કાેઈ ય ત તંબુની બહાર તલવારથી

ય ત સાત દવસ સુધી અશુ ગણાય. ૧૭ અશુ

ય ત માટે અા માણે

કર. પાપાથાપણના દહનની રાખ લઈને તેનું વાસણમાં ઝરાના પાણી સાથે

ઉ છાલીયાપણ, ખળીના અનાજનાે દસમાે ભાગ તથા ા ાકું ડની પેદાશનાે

મ ણ કર. ૧૮ જે કાેઈ શુ હાેય તેણે ઝુ ફાે લઈને પાણીમાં બાેળીને મંડપ

દસમાે ભાગ તમારા લાભમાં ગણાશે. ૨૮ ઇઝરાયલી લાેકાે તરફથી તમને

ઉપર તથા તેમાંના બધાં પા ાે ઉપર તથા યાં જે બધા માણસાે હતા તેઅાે

મળેલા દસમા ભાગમાંથી તમારે યહાેવાહને ઉ છાલીયાપણ કરવાં. તેમાંથી

પર છાંટવું, જે ય તઅે હાડકાને, મૃ યુ પામેલા ય તને, મારી નાખવામાં

તમે હા ન યાજકને ઉ છાલીયાપણ અાપાે. ૨૯ જે સવ ભેટાે તું ા ત કરે

અાવેલા ય તને કે કબરને પશ કયા હાેય તેની ઉપર પણ છાટવું. ૧૯ શુ

તેમાંથી, તારે દરેક ઉ છાલીયાપણ યહાેવાહને અપણ કરવાં. જે પ વ અને

માણસે અશુ માણસ પર ીજે દવસે તથા સાતમે દવસે પાણી છાંટવું.

ઉ મ વ તુઅાે તને અાપવામાં અાવી છે તેમાંથી તારે અપણ કરવું. ૩૦ માટે તું

સાતમે દવસે અશુ માણસે પાેતાને શુ કરવાે. તેણે પાેતાનાં વ

તેઅાેને કહે , 'તેમાંથી તેના ઉ મ ભાગનું યારે તમે ઉ છાલીયાપણ કરાે,

નાખવાં અને પાણીમાં નાન કરવું, અેટલે સાંજે તે શુ થશે. ૨૦ પણ જે

યારે તે ખળીની ઊપજ તથા ા ાકું ડની ઊપજના અપણ જેટલું લેવીઅાેના

કાેઈ અશુ હાેવા છતાં પાેતાને શુ થવાનાે ઇનકાર કયા હાેય તાે તે ય તને

ાે ધાેઈ

લાભમાં ગણાશે. ૩૧ તું તથા તારાં કુ ટું બાે બચેલી તારી ભેટાે ગમે તે જ યાઅે

સમુદાયમાંથી બ હ કૃ ત કરવાે, કે મ કે , તેણે યહાેવાહના પ વ

ખાઅાે, કારણ કે મુલાકાતમંડપમાં કરેલી સેવાનાે તે બદલાે ગણાશે. ૩૨ જે

કયુ છે . તેના પર શુ નું પાણી છાંટવામાં અા યું નથી, તેથી તે અશુ છે . ૨૧

ઉ મ ભાગ તમે ા ત કયા તે તમે યહાેવાહને ઉ છાલીયાપણ તરીકે ચઢાવાે,

અા તમારે માટે સદાનાે નયમ છે . પાણીનાે છંટકાવ કરનાર ય ત પાેતાનાં

તે ખાવાથી તથા પીવાથી તેનાે દાેષ તમને ન હ લાગે. પણ તમારે ઇઝરાયલ

વ

લાેકાેનાં પ વ અપણાેને અશુ કરવાં ન હ, રખેને તમે માયા

અશુ ગણાય. ૨૨ અશુ

અાે.'”

વાહે મૂસા તથા હા ન સાથે વાત કરી તેમણે મૂસાને ક ું,
૧૯ યહાે
“જે કાનૂન તથા નયમ હુ ં લાેકાેને ફરમાવું છે તે અા છે : ઇઝરાયલના
૨

થાનને અશુ

ધાેઈ નાખે. વળી જે કાેઈ શુ ના પાણીનાે પશ કરે તે પણ સાંજ સુધી
ય ત કશાનાે પશ કરે તે સાંજ સુધી અશુ

ગણાય. તે વ તુને પશ કરનાર ય ત પણ સાંજ સુધી અશુ ગણાય.”

લાેકાેને અા કાનૂનાે જણાવાે: ઇઝરાયલના લાેકાેને કહાે કે , તેઅાે ખાેડ ખાંપણ

ઇઝરાયલ લાેકાેની અાખી જમાત સીનના અર યમાં
૨૦ પહેઅાવી;લા મતેઅહનામાં
ાે કાદેશમાં ર ા. યાં મ રયમ મરણ પામી અને તેને યાં

વગરની અને જેના પર કદી ઝૂં સરી લાદવામાં અાવી ન હાેય તેવી લાલ વાછરડી

દફનાવવામાં અાવી. ૨ યાં લાેકાે માટે પીવાનું પાણી નહાેતું, તેથી તેઅાે મૂસાની

તારી પાસે લાવે. ૩ લાલ વાછરડી અેલાઝાર યાજકને અાપ. તે તેને છાવણી

અને હા નની વ

બહાર લાવે અને કાેઈ તેની સામે તે વાછરડીને મારી નાખે. ૪ અેલાઝાર યાજક

લા યા, “ યારે અમારા ભાઈઅાે યહાેવાહની સામે મરણ પા યા યારે અમે

તેમાંથી થાેડું ર ત પાેતાની અાંગળી પર લે અને મુલાકાતમંડપની અાગળની

પણ મરી ગયા હાેત તાે કે વું સા ં ! ૪ તમે યહાેવાહના લાેકાેને અા અર યમાં

તરફ સાત વખત તેનાે છંટકાવ કરે. ૫ બી ે યાજક તેની નજર સમ તે

કે મ લા યા છાે, અમે તથા અમારાં

વાછરડીનું દહન કરે. તે ય ત વાછરડીના ચામડાનું, માંસનું, લાેહીનું તેના

જ યામાં લાવવાને તું અમને મસરમાંથી કે મ બહાર લા યાે છે ? અહ તાે

છાણ સ હત દહન કરે. ૬ યારબાદ યાજક અેરેજ વૃ નું લાકડું , ઝુ ફાે અને

દાણા, અં રાે, ા ા કે દાડમાે નથી. અને પીવા માટે પાણી પણ નથી.” ૬

કરમ

ાે ધાેઈ નાખે અને પાણીમાં નાન કરે. પછી છાવણીમાં અાવે,

મૂસા તથા હા ન સભા અાગળથી નીકળી ગયા. તેઅાે મુલાકાતમંડપના ાર
પાસે ગયા અને ઉંધા પ ા. યાં તેઅાેની સમ યહાેવાહનું ગાૈરવ ગટ થયું.

સાંજ સુધી તે અશુ ગણાય. ૮ જેણે વાછરડીનું દહન કયુ હાેય તે પાેતાનાં

૭ યહાેવાહે મૂસા સાથે વાત કરીને ક ું, ૮ “લાકડી લે અને તું તથા તારાે

વ

ભાઈ હા ન સમુદાયને અેક કરાે. તેઅાેની અાંખાે સમ

રં ગની દાેરી અા બધું લઈને વાછરડીના દહન મ યે નાખે. ૭ યારબાદ

તે પાેતાનાં વ

ાે ધાેઈ નાખે અને પાણીમાં નાન કરે. તે પણ સાંજ સુધી અશુ ગણાય.

૯ જે શુ

હાેય તેવી ય ત વાછરડીની રાખ ભેગી કરે, છાવણીની બહાર

વ છ જ યાઅે તેની ઢગલી કરે. ઇઝરાયલ લાેકાેના સમુદાય માટે અા રાખને

અેક થયા. ૩ લાેકાે મૂસા વ

ફ રયાદ કરીને કહે વા

નવરાે મરી જઈઅે? ૫ અા ભયાનક

ખડકને કહે કે

તે પાેતાનું પાણી અાપે. તું ખડકમાંથી તેઅાેને સા પાણી વહે તું કર, તે તું
જમાતને તથા

નવરને પીવા માટે અાપ.” ૯ જેમ યહાેવાહે મૂસાને અા ા

રાખી મૂકવી. પાપથી શુ થવા માટે અા રાખનું તેઅાે પાણીમાં મ ણ કરે, તે

કરી હતી તેમ મૂસાઅે યહાેવાહ અાગળથી લાકડી લીધી. ૧૦ પછી મૂસાઅે

પાપાથાપણ છે . ૧૦ જે કાેઈઅે વાછરડીની રાખ ભેગી કરી હાેય તેણે પાેતાનાં

અને હા ને જમાતને ખડક અાગળ ભેગી કરી. મૂસાઅે તેઅાેને ક ું, “હવે, હે

વ

ાે ધાેઈ નાખવાં. તે સાંજ સુધી અશુ ગણાય. ઇઝરાયલના લાેકાે માટે

બળવાખાેરાે સાંભળાે, શું અમે તમારે સા અા ખડકમાંથી પાણી બહાર

અને તેઅાેની સાથે રહે તા પરદેશીઅાે માટે તે હં મેશનાે નયમ થાય. ૧૧ જે

કાઢીઅે?” ૧૧ પછી મૂસાઅે પાેતાનાે હાથ ઊંચાે કરીને પાેતાની લાકડી ખડકને

કાેઈ મૃતદેહનાે પશ કરે તે સાત દવસ સુધી અશુ ગણાય. ૧૨ પછી તે

બે વાર મારી, પુ કળ પાણી બહાર વહી અા યું. અાખી જમાતે પાણી પીધું

ય ત ીજે દવસે અને સાતમે દવસે પાેતાને શુ કરે. પછી તે શુ ગણાય.
પણ

ે તે ીજે દવસે અને સાતમે દવસે પાેતાને શુ ન કરે, તાે તે સાતમા

અને તેઅાેનાં

નવરાેઅે પણ પીધું. ૧૨ પછી યહાેવાહે મૂસાને અને હા નને

ક ું, કે મ કે તમે મારા પર ભરાેસાે ન કયા, કે ઇઝરાયલ લાેકાેની

માં

દવસે પણ શુ ન ગણાય. ૧૩ જે કાેઈ મૃ યુ પામેલા ય તનાે અેટલે કે ,

મને પ વ મના યાે ન હ, માટે જે દેશ મ અા સભાને અા યાે છે તેમાં તમે

મૃ યુ પામેલા માણસનાં શરીરનાે પશ કરે અને પાેતાને શુ ન કરે, તાે તે

તેઅાેને પહાચાડશાે ન હ.” ૧૩ અા જ યાનું નામ મરીબાહનું પાણી અેવું

યહાેવાહના મુલાકાતમંડપને અશુ કરે છે . તેને ઇઝરાયલમાંથી વં ચત કરાય

પાડવામાં અા યું, કે મ કે યાં ઇઝરાયલના લાેકાેઅે યહાેવાહ સાથે ઝઘડાે

કે મ કે તેના પર શુ જળ છાંટવામાં અા યું નહાેતું. તે અશુ ગણાય; તેના પર

કયા હતાે, તેઅાે મ યે તેમણે પાેતાને પ વ મના યા. ૧૪ મૂસાઅે કાદેશથી

હ

અદાેમના રા

પાેતાનું અશુ પ ં છે . ૧૪ યારે કાેઈ માણસ તંબુમાં મૃ યુ પામે યારે

તેના માટે અા નયમ છે .

ગણના

યેક ય ત જે તંબુમાં

ય અને

યેક ય ત જે

પાસે સંદેશાવાહકાે માેક યા: તારાે ભાઈ ઇઝરાયલ અેવું

કહે છે : “જે સવ મુસીબતાે અમારા પર અાવી તે તું
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ણે છે . ૧૫ અમારા

પતૃઅાે મસરમાં ગયા અને મસરમાં લાંબાે સમય ર ા, મસરીઅાેઅે અમને
તથા અમારા પતૃઅાેને દુ : ખ અા યું તે પણ તું

અને તેને તંભ પર મૂક. અેટલે અેમ થશે કે જે કાેઈ ડં ખાયેલું હાેય તે, તેને

ણે છે . ૧૬ યારે અમે

ેઈને બચી

ય.” ૯ તેથી મૂસાઅે પ ળનાે સાપ બનાવીને તંભ પર

યહાેવાહને પાેકાર કયા, યારે યહાેવાહે અમારાે અવાજ સાંભ ાે અને દૂ તને

મૂકયાે. યારે કાેઈ ય તને સાપ કર

માેકલીને અમને મસરમાંથી બહાર લા યા.

ે, અમે તારા દેશની સરહદના

તરફ જુ અે, તાે તે બચી જશે. ૧૦ ઇઝરાયલ લાેકાેઅે અાગળ મુસાફરી

ાે હાેય અને

ે તે પ ળના સાપ

કાદેશ શહે રમાં છીઅે. ૧૭ મહે રબાની કરીને અમને તારા દેશમાં થઈને જવા દે.

કરીને અાેબાેથમાં છાવણી કરી. ૧૧ તેઅાેઅે અાેબાેથથી મુસાફરી કરીને

અમે ખેતરમાં કે ા ાવાડીમાં થઈને ન હ જઈઅે, કે અમે તારા કૂ વાઅાેનું

ઈયેઅબારીમમાં છાવણી કરી તે અર યમાં માેઅાબની પૂવ તરફ છે . ૧૨ અને

પાણી ન હ પીઅે. અમે રાજમાગ થઈને જઈશું. તારી સરહદ પસાર કરતા

યાંથી મુસાફરી કરીને તેઅાેઅે ઝે રેદની ખીણ અાગળ છાવણી કરી. ૧૩

સુધી અમે ડાબે કે જમણે હાથે ન હ ફરીઅે.” ૧૮ પણ અદાેમના રા અે તેને

યાંથી તેઅાેઅે મુસાફરી કરીને અાનાન નદીની બી

જવાબ અા યાે, “તું અહ થી જઈશ ન હ.

બાજુ અે છાવણી કરી,

ે તું અેવું કરીશ, તાે હુ ં તારા

જે અમાેરીઅાેની સરહદ સુધી વ તરેલા અર યમાં છે , અાનાન માેઅાબીઅાે

પર હુ મલાે કરવા તલવાર લઈને અાવીશ.” ૧૯ યારે ઇઝરાયલના લાેકાેઅે

અને અમાેરીઅાે વ ચેની સરહદ છે . ૧૪ માટે યહાેવાહના યુ ાેની યાદીમાં

તેને ક ું, “અમે રાજમાગ થઈને જઈશું.

નવરાે તારા

કહે લું છે , “...સૂફામાં વાહે બ, તથા અાનાનની ખીણાે, ૧૫ અાર નગરની તરફ

કૂ વાનું પીઅે, તાે અમે તેનું મૂ ય અાપીશું. બીજું કશું ન હ તાે અમને પગે

ઢળતાે, તથા માેઅાબની સરહદ તરફ નીચે જતાે ખીણાેનાે ઢાેળાવ.” ૧૬

ે અમે કે અમારાં

ચાલીને પેલી બાજુ જવા દે.” ૨૦ પણ અદાેમ રા અે જવાબ અા યાે, “તમે
પાર જવા ન હ પામશે.” પછી અદાેમ રા

ઘણાં સૈ નકાે તથા મજબૂત

યાંથી તેઅાે મુસાફરી કરીને બઅેર અેટલે જે કૂ વા સંબંધી યહાેવાહે મૂસાને
ક ું હતું કે , “તું લાેકાેને મારા માટે અેક કર હુ ં તેઅાેને પાણી અાપીશ

હાથ સાથે ઇઝરાયલ સામે અા યાે. ૨૧ અદાેમ રા અે ઇઝરાયલને પાેતાની

યાં અા યા.” ૧૭ યારે ઇઝરાયલે અા ગીત ગાયું: “હે કૂ વા, તારાં ઝરણ

સરહદમાં થઈને જવા દેવાનાે ઇનકાર કયા. અે કારણથી, ઇઝરાયલ લાેકાે

ફાેડ. તેને વષે ગાઅાે. ૧૮ જે કૂ વાે અમારા અ ધપ તઅાેઅે ખાે ાે, જે કૂ વાે

અદાેમના દેશમાંથી બી

ા. ૨૨ તેથી લાેકાેઅે કાદેશથી મુસાફરી

નયમ થાપકની અા ાથી લાેકના અાગેવાનાેઅે પાેતાની લાકડીઅાેથી ખાે ાે

કરી અને ઇઝરાયલ લાેકાેની અાખી જમાત હાેર પવત અાગળ અાવી. ૨૩

તરફ વ

છે .” પછી અર યથી તેઅાેઅે મ ાનાહ સુધી મુસાફરી કરી. ૧૯ મા ાનાહથી

હાેર પવતમાં અદાેમની સરહદ પાસે યહાેવાહ મૂસા તથા હા ન સાથે બાે યા.

તેઅાે મુસાફરી કરીને નાહલીઅેલ ગયા અને નાહલીઅેલથી બામાેથ, ૨૦

તેમણે ક ું, ૨૪ “હા ન તેના પૂવ ે સાથે ભળી જશે, કે મ કે જે દેશ મ

બામાેથથી માેઅાબીઅાેના દેશમાંની ખીણમાં પ ગાહ પવતની તળેટીમાં

ઇઝરાયલ લાેકાેને અા યાે છે તેમાં તે વેશ કરશે ન હ. કે મ કે તમે બ નેઅે

અર યમાં અાવેલી ખીણ તરફ ગયા. ૨૧ પછી ઇઝરાયલે સંદેશાવાહકાેને

મરીબાહનાં પાણી પાસે મારા વચન વ

માેકલીને અમાેરીઅાેના રા

બળવાે કયા હતાે. ૨૫ તું હા ન

સીહાેનને કહે વડા યું કે , ૨૨ કૃ પા કરીને અમને

અને તેના દીકરા અેલાઝારને લઈને તેઅાેને હાેર પવત પર લાવ. ૨૬ હા નના

તારા દેશમાં થઈને જવા દે. અમે વળીને તારા ખેતરાે કે ા ાવાડીઅાેમાં

યાજકપણાનાં વ

થઈને ન હ જઈઅે. અમે તારા કૂ વાઅાેમાંથી પાણી ન હ પીઅે. અમે તારી

ાે ઉતારી લઈને તેને તેના દીકરા અેલાઝારને પહે રાવ.

હા ન યાં મરી જશે અને પાેતાના પૂવ ેની સાથે ભળી જશે.” ૨૭ યહાેવાહે

સરહદ પસાર કરીઅે યાં સુધી રાજમાગ થઈને ચાલીશું.” ૨૩ પણ રા

જેમ અા ા અાપી હતી તેમ મૂસાઅે કયુ. અાખી જમાતના દેખતાં તેઅાે હાેર

સીહાેને ઇઝરાયલને પાેતાની સરહદમાં થઈને જવા દીધા ન હ. સીહાેન રા અે

પવત પર ગયા. ૨૮ મૂસાઅે હા નનાં યાજકપદનાં વ

ાે ઉતારીને તેના દીકરા

પાેતાના સૈ યને અેક કયુ અને રણમાં ઇઝરાયલીઅાે ઉપર હુ મલાે કયા.

અેલાઝારને પહે રા યાં. યાં પવતનાં શખર પર હા ન મરી ગયાે. પછી મૂસા

તે યાહાસ પહાચી ગયાે. યાં તેઅાેઅે ઇઝરાયલ સાથે યુ કયુ. ૨૪ પણ

અને અેલાઝાર નીચે અા યા. ૨૯ યારે અાખી જમાતે

ઇઝરાયલે સીહાેનના સૈ યનાે તલવારની ધારથી સંહાર કયા અને અાનાનથી

ેયું કે હા ન મરણ

પા યાે છે , યારે અાખી જમાતે હા ન માટે ીસ દવસ સુધી વલાપ કયા.

યા બાેક નદી સુધી, અા માેન લાેકાેની સરહદ સુધીનાે દેશ કબજે કરી લીધાે.

યારે નેગેબમાં રહે તા કનાનીઅાેના રા
૨૧ અથારીમને
માગથી મુસાફરી કરી ર

અા માેન લાેકાેની સરહદ ક લાબંધ હતી. ૨૫ ઇઝરાયલે હે બાેન અને

અરાદે સાંભ ું કે ઇઝરાયલ
ા છે , યારે તેણે ઇઝરાયલ

સામે લડાઈ કરીને તેમાંના કે ટલાકને કે દ કરી લીધા. ૨ તેથી ઇઝરાયલે
યહાેવાહને વચન અાપીને ક ું કે , “ ે તમે અમને અા લાેકાે ઉપર વજય
અાપશાે, તાે અમે તેઅાેનાં નગરાેનાે સંપૂણ નાશ કરી નાખીશું.” ૩ યહાેવાહે
ઇઝરાયલીઅાેની વનંતી સાંભળીને તેઅાેને કનાનીઅાે ઉપર વજય અપા યાે.
તેઅાેઅે તેઅાેનાે અને તેઅાેના નગરાેનાે સંપૂણપણે નાશ કયા. અને તે જ યાનું
નામ હાેમાહ પ

ું. ૪ તેઅાે હાેર પવત તરફથી રાતા સમુ ને ર તે થઈને

અદાેમ દેશની ફરતે અાગળ ગયા. ર તામાં લાેકાેનાં દય ઘણાં ના હમત
થઈ ગયાં હતાં. ૫ લાેકાે ઈ વર અને મૂસાની વ

બાેલવા લા યા, “શા

માટે અર યમાં મરી જવાને તમે અમને મસરમાંથી બહાર કાઢી લા યા?
અહ રાેટલી નથી, પાણી નથી, અા કં ગાળ ભાેજનથી તાે અમે કં ટાળી ગયા
છીઅે.” ૬ યારે યહાેવાહે લાેકાેની વ ચે ઝે રી સાપાે માેક યા. અે સાપાે
લાેકાેને કર

ા; ઘણાં લાેકાે મરી ગયા. ૭ તેથી લાેકાેઅે મૂસા પાસે અાવીને

ક ું, “અમે પાપ કયુ છે કે મ કે અમે તારી અને યહાેવાહની વ

બાે યા

છીઅે. યહાેવાહને ાથના કર કે તેઅાે અમારી મ યેથી સાપાે દૂ ર કરે.” તેથી
મૂસાઅે લાેકાે માટે ાથના કરી. ૮ યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “અેક સાપ બનાવ

તેની અાસપાસનાં ગામાે સ હત અમાેરીઅાેનાં બધાં નગરાે

તી લીધાં અને

તેમાં તેમણે રહે વાનું શ કયુ. ૨૬ હે બાેન અમાેરીઅાેના રા
નગર હતું, સીહાેને અગાઉના માેઅાબના રા

સીહાેનનું

સામે યુ કરીને અાનાન નદી

સુધીનાે તેનાે બધાે દેશ લઈ લીધાે હતાે. ૨૭ માટે કહે વતાે કહે નારા કહે
છે , “તમે હે બાેનમાં અાવાે, સીહાેનનું નગર ફરીથી બંધાય અને થપાય.
૨૮ હે બાેનમાંથી અ ન, અેટલે સીહાેનના નગરમાંથી

નીક

વ લત અ ન

ાે તેણે માેઅાબના અારને, અાનાન પવતના મા લકાેને, ભ મ કયા.

૨૯ હે માેઅાબ, તને અફસાેસ! કમાેશના લાેકાે, તમારાે નાશ થયાે છે . તેણે

પાેતાના દીકરાઅાેને નાસી ગયેલા અને પાેતાની દીકરીઅાેઅે કે દીઅાે તરીકે ,
અમાેરીઅાેના રા

સીહાેનને સાપી દીધા છે . ૩૦ પણ અમે સીહાેનને

તી

લીધાે છે . દીબાેન સુધી હે બાેનનાે વનાશ થઈ ગયાે છે . મેદબા પાસેના નાેફાહ
સુધી, અમે તેઅાેને હરા યા છે .” ૩૧ અા રીતે ઇઝરાયલ અમાેરીઅાેના દેશમાં
વ યાે. ૩૨ મૂસાઅે યાઝે ર પર

સૂસી કરવા માટે માણસાે માેક યા. તેઅાેઅે

તેમનાં ગામાે લઈ લીધાં અને યાં જે અમાેરીઅાે હતા તેઅાેને હાંકી કા

ા. ૩૩

પછી તેઅાેઅે પાછા વળીને બાશાનના ર તેથી ગયા. બાશાનનાે રા

અાેગ

અને તેનું અાખું સૈ ય તેઅાેની સાથે યુ કરવા અેડેઇ અા યા. ૩૪ યહાેવાહે
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મૂસાને ક ું, “તેનાથી બીતાે ન હ, કે મ કે મ તને તેના પર, તેના અાખા સૈ ય

માેઅાબના વડીલાે સાથે ગયાે. ૨૨ પણ તે ગયાે, તેથી ઈ વરને ાેધ ચ

પર અને તેના દેશ પર વજય અા યાે છે . હે બાેનમાં રહે તા અમાેરીઅાેના રા

હતાે. યારે બલામ ગધેડી પર સવાર થઈને જતાે હતાે યારે તેની સામે થવા

સીહાેનની સાથે જેવું ત કયુ તેવું જ તેની સાથે કરજે.” ૩૫ માટે તેઅાેઅે તેને,

માટે ર તામાં યહાેવાહનાે દૂ ત ઊભાે ર ાે, બલામના બે સેવકાે પણ તેની

તેના દીકરાઅાેને અને તેના અાખા સૈ યને અેટલે સુધી માયા કે તે લાેકાેમાંનું

સાથે હતા. ૨૩ ગધેડીઅે યહાેવાહના દૂ તને ર તામાં પાેતાની તલવાર ખચીને

કાેઈ પણ

ઊભેલાે

વતું બ યું ન હ. તેઅાેઅે તેનાે દેશ કબજે કરી લીધાે.

લાેકાેઅે મુસાફરી કરીને માેઅાબના મેદાનમાં યદન નદીની
૨૨ ઇઝરાયલી
બી બાજુ અે યરીખાેની પાસે છાવણી કરી. ઇઝરાયલે અમાેરીઅાેને
૨

જે કયુ હતું તે માેઅાબના રા

સ પાેરના દીકરા બાલાકે

ેયું. ૩ તે લાેકાેને

ેઈને માેઅાબ ડરી ગયાે કે મ કે તેઅાે ઘણાં હતા, ઇઝરાયલ લાેકાેના
કારણથી માેઅાબ ાસ પા યાે. ૪ માેઅાબ રા અે મ ાનના અાગેવાનાેને
ક ું, “જેમ કાેઈ બળદ ખેતરમાંનું ઘાસ ખાય છે , તેમ અા સમુદાય અાપણને
ખાઈ જશે.” તે સમયે સ પાેરનાે દીકરાે બાલાક માેઅાબનાે રા

હતાે. ૫

તેણે બયાેરના દીકરા બલામને બાેલાવવા સા પથાેર કે જે નદી પર છે , યાં
અેટલે તેના લાેકાેના દેશમાં સંદેશાવાહકાે માેકલીને કહે વડા યું કે , “જુ અાે,
મસરમાંથી અેક દેશ

ત અાવી છે . તેઅાેઅે પૃ વીની સપાટીને ઢાંકી દીધી છે

અને તેઅાેઅે મારી પાસે જ પડાવ ના યાે છે . ૬ કૃ પા કરીને અાવ અને મારા
માટે અા રા ને શાપ અાપ, કે મ કે તેઅાે મારા કરતાં વધારે બળવાન છે .
કદાચ હુ ં અા લાેકાેને હુ મલાે કરીને અેવી રીતે મા ં કે તેઅાેને દેશમાંથી હાંકી
કાઢી શકું . હુ ં

ં છંુ કે જેને તું અાશીવાદ અાપે છે તે અાશીવા દત થાય છે

અને જેને તું શાપ અાપે છે તે શા પત થાય છે .” ૭ માેઅાબના વડીલાેઅે
તથા મ ાનના વડીલાેઅે

દુ મંતરની દ ણા લઈને બલામ પાસે અાવીને

તેને બાલાકનાે સંદેશાે કહી સંભળા યાે. ૮ બલામે તેઅાેને ક ું, “અાજ રાત
અહ રહાે. યહાેવાહ મને જે જણાવશે તે હુ ં તમને કહીશ.” તેથી માેઅાબના
અાગેવાનાે બલામ સાથે રાત ર ા. ૯ ઈ વરે બલામ પાસે અાવીને પૂ

ું,

“તારી સાથે અા માણસાે અા યા તે કાેણ છે ?” ૧૦ બલામે ઈ વરને જવાબ
અા યાે, “માેઅાબના રા

સ પાેરના દીકરા બાલાકે તેઅાેને મારી પાસે

માેક યા છે . તેણે ક ું, ૧૧ 'જુ અાે, જે

મસરમાંથી નીકળી અાવી છે તેણે

પૃ વીની સપાટીને ઢાંકી દીધી છે . હવે અાવીને મારા માટે તેઅાેને શાપ અાપ.
કદાચ હુ ં તેઅાે સાથે યુ કરીને તેઅાેને કાઢી મૂકું.'” ૧૨ ઈ વરે બલામને
ક ું, “તારે તે માણસાે સાથે જવું ન હ. તારે ઇઝરાયલ લાેકાેને શાપ અાપવાે
ન હ કે મ કે તેઅાે અાશીવા દત છે .” ૧૩ તેથી બલામે સવારે વહે લા ઊઠીને
બાલાકના વડીલાેને ક ું, “તમારા દેશમાં પાછા

અાે કે મ કે , ઈ વર મને

તમારી સાથે અાવવાની મના કરે છે .” ૧૪ તેથી માેઅાબના વડીલાે યાંથી
નીકળીને બાલાક પાસે પાછા ગયા. તેઅાેઅે ક ું, “બલામે અમારી સાથે
અાવવાની ના પાડી છે .” ૧૫ બાલાકે ફરીથી વધારે અને પહે લા સમૂહ કરતાં
વધારે નામાં કત વડીલાેને માેક યા. ૧૬ તેઅાેઅે બલામ પાસે અાવીને તેને
ક ું, “ સ પાેરના દીકરા બાલાકે અા મુજબ ક ું, 'કૃ પા કરીને તને મારી પાસે
અાવવાથી કાેઈ રાેકાે ન હ, ૧૭ કે મ કે હુ ં તને માેટાે બદલાે અાપીશ અને તારાે
ભારે અાદર કરીશ, તું મને જે કહીશ તે હુ ં કરીશ. માટે કૃ પા કરી અાવ અને
મારે સા અા લાેકાેને શાપ અાપ.'” ૧૮ બલામે બાલાકના માણસાેને જવાબ
અા યાે, “ ે બાલાક મહે લ ભરીને સાેનું ચાંદી મને અાપે તાેપણ હુ ં નાની કે

ાે

ેયાે. તેથી ગધેડી પાેતાનાે ર તાે બદલીને ખેતરમાં વળી ગઈ. બલામ

ગધેડીને મારીને ફરી પછી ર તા પર લઈ અા યાે. ૨૪ પછી યહાેવાહનાે દૂ ત
ા ાવાડીઅાેની વ ચે ર તામાં ઊભાે ર ાે, તેની જમણી બાજુ અને બી
બાજુ દીવાલ હતી. ૨૫ ગધેડીઅે યહાેવાહના દૂ તને ફરીથી

ેયાે. તે દીવાલ

સામે ચાલી ગઈ અને બલામનાે પગ દીવાલની સાથે પછડાયાે. બલામે તેને
ફરી મારી. ૨૬ યહાેવાહનાે દૂ ત અાગળ ગયાે, બી

સાંકડી જ યા યાં

ગધેડીને ડાબે કે જમણે ફરવાનાે કાેઈ ર તાે ન હતાે યાં ઊભાે ર ાે. ૨૭
ગધેડી યહાેવાહના દૂ તને

ેઈને બલામ સાથે નીચે બેસી પડી. બલામને ગુ સાે

અા યાે અને તેણે ગધેડીને લાકડીથી મારી. ૨૮ પછી યહાેવાહે ગધેડીનું મુખ
ખાે યું કે તે વાત કરી શકે . તેણે બલામને ક ું, “મ તને શું કયુ છે કે ત
મને ણ વખત મારી?” ૨૯ બલામે ગધેડીને જવાબ અા યાે, “તે અેટલા
માટે, કે મ કે ત મારી સાથે મૂખતાભયુ કામ કયુ છે .
હાેત તાે સા ં .
બલામને પૂ

ે મારા હાથમાં તલવાર

ે હાેત તાે, હમણાં જ હુ ં તને મારી નાખત.” ૩૦ ગધેડીઅે
ું, “શું હુ ં તારી ગધેડી નથી? જેના પર ત તારા પૂરા

અાજ સુધી સવારી કરી છે . તારી અાગળ અાવું કરવાની મને

વનથી

ારેય અાદત

હતી?” બલામે ક ું, “ના.” ૩૧ પછી યહાેવાહે બલામની અાંખાે ખાેલી, તેણે
યહાેવાહના દૂ તને પાેતાની તલવાર હાથમાં લઈને ર તાની વ ચે ઊભેલાે

ેયાે.

બલામે માથું નમાવીને તેને સા ાંગ દં ડ્વત ણામ કયા. ૩૨ યહાેવાહના દૂ તે
તેને ક ું, “ત અા ગધેડીને ણ વખત શા માટે મારી છે ?

ે, હુ ં તારી અાગળ

શ ુ તરીકે ઊભાે ર ાે કે મ કે મારી અાગળ તારા કામાે દુ હતાં. ૩૩ ગધેડીઅે
મને

ેયાે અેટલે તે ણ વાર મારાથી દૂ ર ખસી ગઈ.

ે તે ખસી ગઈ ના હાેત

તાે મ તને મારી ના યાે હાેત અને ગધેડીનાે

વ બચા યાે હાેત.” ૩૪ બલામે

યહાેવાહના દૂ તને ક ું, “મ પાપ કયુ છે . હુ ં

ણતાે ન હતાે કે તું માગમાં મારી

સામે ઊભાે છે . તાે હવે,

ે અા સફરથી તું નારાજ થયાે છે , તાે યાંથી હુ ં

અા યાે છંુ યાં હુ ં પાછાે જઈશ.” ૩૫ પણ યહાેવાહના દૂ તે બલામને ક ું, “અા
માણસાેની સાથે

. પણ જે વાત હુ ં તને કહુ ં તે જ તારે કહે વી.” તેથી બલામ

બાલાકના વડીલાે સાથે ગયાે. ૩૬ બાલાક રા અે જયારે સાંભ ું કે બલામ
અા યાે છે , યારે તે તેને મળવા માટે માેઅાબનું નગર જે અાનાનની સરહદ પર
અાવેલું છે યાં ગયાે. ૩૭ બાલાકે બલામને ક ું, “મ તને બાેલાવવા માણસાે
નહાેતા માેક યા? શા માટે તું મારી પાસે અા યાે ન હ? શું હુ ં તારાે અાદર
કરવા સમથ ન હતાે.” ૩૮ યારે બલામે બાલાકને જવાબ અા યાે, “ ે, હુ ં
તારી પાસે અા યાે છંુ . શું મને કં ઈ બાેલવાનાે અ ધકાર છે ? જે વચનાે ઈ વરે
મારા મુખમાં મૂ ાં છે ફ ત તે જ હુ ં બાેલીશ.” ૩૯ બલામ બાલાક સાથે ગયાે
અને તેઅાે કયાથહુ સાેથ અા યા. ૪૦ પછી બાલાકે બળદાે તથા ઘેટાંનાે ય
કયા અને તેણે બલામ તથા તેની સાથેના વડીલાેને તેમાંથી થાેડું માંસ અા યું.
૪૧ અને સવારે, બાલાક બલામને બઅાલના ઉ ચ થાનાેમાં લઈ ગયાે. યાંથી

બલામ ઇઝરાયલીઅાેની છાવણીનાે અેક ભાગ

ેઈ શકતાે હતાે.

માેટી કાેઈ પણ બાબતમાં મારા યહાેવાહ, મારા ઈ વરની અા ા વ

કં ઈ

કરી શકું તેમ નથી. ૧૯ માટે હવે, કૃ પા કરીને અાજ રાત અહ રાેકાઈ

અાે,

બાલાકને ક ું, “અહ મારે માટે સાત વેદીઅાે બાંધ અને સાત
૨૩ બલામે
બળદ તથા સાત ઘેટાં તૈયાર કર.” જેમ બલામે વનંતી કરી હતી

ણી શકું .”

તેમ બાલાકે કયુ. બાલાક તથા બલામે દરેક વેદી પર અેક બળદ તથા અેક

ે અા લાેકાે તને બાેલાવવા

ઘેટાંનું બ લદાન ચઢા યું. ૩ બલામે બાલાકને ક ું, “તું “તારા દહનીયાપણ

કે જેથી યહાેવાહે મને અગાઉ જે ક ું તે કરતાં બીજું શું કહે તે હુ ં
૨૦ રા ે ઈ વરે બલામ પાસે અાવીને ક ું, “

અા યા હાેય, તાે તું ઊઠીને તેમની સાથે

. પણ હુ ં તને જે કરવાનું કહુ ં તેટલું

જ તું કર.” ૨૧ બલામ સવારે ઊઠીને પાેતાની ગધેડી ઉપર

ગણના

ન બાંધીને

૨

ઉ છંુ . કદાચ યહાેવાહ મને મળવા અાવશે. તેઅાે
જે કં ઈ મને કહે શે તે હુ ં તને કહીશ.” પછી તે અેક ઉ જડ ટેકરી પર ગયાે.
પાસે ઊભાે રહે અને હુ ં
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૪ ઈ વર તેને મ

ા અને બલામે યહાેવાહને ક ું, “મ સાત વેદીઅાે બાંધી

હતું. ૨૯ બલામે બાલાકને ક ું, “અહ મારે સા સાત વેદી બાંધી અાપ અને

છે અને દરેક પર અેક બળદ અને અેક ઘેટાંનું બ લદાન ચઢા યું છે .” ૫

સાત બળદ તથા સાત ઘેટાં તૈયાર કર.” ૩૦ જેમ બલામે ક ું તેમ બાલાકે

પછી યહાેવાહે બલામના મુખમાં વચન મૂ

કયુ, તેણે દરેક વેદી પર અેક બળદ તથા અેક ઘેટાંનું બ લદાન ચઢા યું.

પાછાે

ું અને ક ું, “તું બાલાક પાસે

અને તેને કહે .” ૬ બલામ બાલાક પાસે પાછાે ગયાે. જુ અાે તે તથા

માેઅાબના બધા વડીલાે તેના દહનીયાપણની પાસે ઊભા હતા. ૭ બલામે
ભ વ યવાણી બાેલીને ક ું, “માેઅાબનાે રા

પૂવના પવતાેમાંથી અેટલે

અરામથી બાલાક મને લા યાે છે . 'તેણે ક ું, અાવ, મારે માટે યાકૂ બને શાપ
દે.' 'અાવ, ઇઝરાયલને તુ છકાર.' ૮ જેને ઈ વર શાપ અાપતા નથી તેને
હુ ં કે વી રીતે શાપ અાપું? યહાેવાહ જેને તુ છકારતા નથી તેને હુ ં કે વી રીતે
તુ છકા ં ? ૯ કે મ કે ખડકાેના શખર પરથી હુ ં તેને ેઈ શકું છંુ ; ટેકરીઅાે
પરથી હુ ં તેને ેઉં છંુ . જુ અાે, યાં અેકલા રહે નારા લાેકાે છે અને પાેતાની
તને સાધારણ

ગણતા નથી. ૧૦ યાકૂ બની ધૂળને કાેણ ગણી શકે

અથવા ઇઝરાયલના ચતુથાશની કાેણ ગણતરી કરી શકે ? મા ં મૃ યુ યાયી
ય તના જેવું થાઅાે, અને મારા

વનનાે અંત પણ તેના જેવાે થાઅાે!” ૧૧

બાલાકે બલામને ક ું, “અા ત મારી સાથે શું કયુ છે ? મ તને મારા દુ મનાેને
શાપ અાપવા બાેલા યાે, પણ

ે, ત તેઅાેને અાશીવાદ અા યાે.” ૧૨ બલામે

જવાબ અાપીને ક ું, “યહાેવાહ મારા મુખમાં જે વચન મૂકે તે બાેલવાને
મારે સંભાળ ન રાખવી?” ૧૩ યાર પછી બાલાકે તેને ક ું, “કૃ પા કરી મારી
સાથે બી

જ યાઅે અાવ કે યાં તું તેઅાેને

ન કના ભાગને

ેઈ શકે . તું ફ ત તેઅાેના

ેઈ શકશે, તેઅાે બધાને તું ન હ દેખે. યાંથી તું તેઅાેને

મારા માટે શાપ દે.” ૧૪ તે બલામને પ ગાહ પવતની શખરે અાવેલા
સાેફીમના ખેતરમાં લઈ ગયાે, યાં તેણે સાત વેદીઅાે બાંધી. દરેક વેદી ઉપર
અેક બળદ અને અેક ઘેટાંનું બ લદાન ચઢા યું. ૧૫ બલામે બાલાકને ક ું,
“અહ તારા દહનીયાપણ પાસે ઊભાે રહે , હુ ં યહાેવાહને મળવા યાં ઉપર
ઉ છંુ .” ૧૬ યહાેવાહ બલામને મળવા અા યા અને તેના મુખમાં વચન
મૂ

ું. તેમણે ક ું, “બાલાક પાસે પાછાે

અને મા ં વચન તેને અાપ.”

૧૭ બલામ તેની પાસે પાછાે અા યાે, તાે જુ અાે, તે તથા માેઅાબના વડીલાે

તેની સાથે તેના દહનીયાપણ પાસે ઊભા હતા. યારે બાલાકે તેને પૂ

ું,

“યહાેવાહે તને શું ક ું છે ?” ૧૮ બલામે તેની ભ વ યવાણીની શ અાત કરી.
તેને ક ું, “બાલાક ઊઠ, અને સાંભળ. હે સ પાેરના દીકરા, મને સાંભળ. ૧૯
ઈ વર મનુ ય નથી કે તે જૂ ઠું બાેલે, અથવા માણસ નથી કે તે પાેતાનું મન
બદલે. તે પાેતાનું વચન પૂ ં ન હ કરે? પાેતાનું બાેલવું પૂ ં ન હ કરે? ૨૦
જુ અાે, અાશીવાદ અાપવાની અા ા મને મળી છે . ઈ વરે તેઅાેને અાશીવાદ
અા યાે છે તે હુ ં ફે રવી શકતાે નથી. ૨૧ તેઅાેઅે યાકૂ બમાં કઈ જ ખાેટું
નથી. કે ઇઝરાયલમાં મુ કે લી

ેયું

ેઈ નથી. યહાેવાહ તેઅાેના ઈ વર તેઅાેની

સાથે છે , અને તેઅાેની વ ચે રા નાે જયજયકાર છે . ૨૨ ઈ વર તેઅાેને
મસરમાંથી બહાર લા યા છે , અને જં ગલી બળદ જેવી તાકાત અાપે છે . ૨૩
યાકૂ બ વ

કાેઈ મં તં ન હ ચાલે, ઇઝરાયલ પર કં ઈ પણ મં વ ા

ચાલશે ન હ. ઇઝરાયલ તથા યાકૂ બ વષે કહે વાશે કે , 'જુ અાે ઈ વરે કે વું કયુ
છે !' ૨૪ જુ અાે, લાેકાે સહણની જેમ ઊઠે છે , જેમ સહ બહાર નીકળીને
હુ મલાે કરે છે . તે મારેલાે શકાર ખાય અને તેનું ર ત પીવે ન હ યાં સુધી તે
સૂઈ જશે ન હ.” ૨૫ પછી બાલાકે બલામને ક ું, “તેઅાેને શાપ ન દે તેમ જ
અાશીવાદ પણ ન અાપ.” ૨૬ પણ બલામે બાલાકને જવાબ અાપીને ક ું,
“શું મ તને ક ું ન હતું કે યહાેવાહ મને જે કહે શે તે જ હુ ં કહીશ.” ૨૭ બાલાકે
બલામને જવાબ અા યાે, “હવે અાવ, હુ ં તને બી જ યાઅે લઈ ઉં. કદાચ
ઈ વર સ ન થાય અને યાંથી તું તેઅાેને મારે સા શાપ અાપે.” ૨૮ બાલાક
બલામને પેઅાેર પવતના શખર પર લઈ ગયાે, યાંથી અર ય

ેઈ શકાતું

ેયું કે ઇઝરાયલને અાશીવાદ અાપવાે તે યહાેવાહને પસંદ
૨૪ બલામે
પ ું છે , તેથી તે મં વ ા કરવા ગયાે ન હ, પણ, તેણે અર યની
તરફ

ેયું. ૨ તેણે

કરીને

ેયું તાે ઇઝરાયલીઅાેઅે પાેતાના કુ ળ

માણે છાવણી નાખી હતી અને ઈ વરનાે અા મા તેના પર અા યાે. ૩ તેણે
ભ વ યવાણી કરીને ક ું, “બયાેરનાે દીકરાે બલામ કહે છે , જે માણસની
અાંખાે વશાળ રીતે ખુ લી હતી. ૪ તે બાેલે છે અને ઈ વરના શ દાે
સાંભળે છે . જે પાેતાની ખુ લી અાંખે ઊંધાે પડીને સવસમથનું દશન પામે
છે . ૫ હે યાકૂ બ, તારા તંબુઅાે, હે ઇઝરાયલ તારા મંડપ કે વા સુંદર છે ! ૬
ખીણાેની માફફ તેઅાે પથરાયેલા છે , નદી કનારે બગીચા જેવા, યહાેવાહે
રાેપેલા અગરના છાેડ જેવા, પાણી પાસેના અેરેજવૃ જેવા. ૭ તેની ડાેલમાંથી
પાણી વહે શે, ઘણાં પાણીઅાેમાં તેનું બીજ છે . તેઅાેનાે રા

અગાગ કરતાં

માેટાે થશે, તેઅાેનું રા ય તાપી રા ય બનશે. ૮ ઈ વર તેઅાેને મસરમાંથી
કાઢી લાવે છે . તેનામાં જં ગલી બળદના જેવી તાકાત છે . તે પાેતાની વ
થનાર

અાેને ખાઈ જશે. તે તેઅાેનાં હાડકાં ભાંગીને ટુ કડા કરશે. તે

પાેતાના તીરાેથી તેઅાેને વ ધી નાખશે. ૯ તે સહ તથા સહણની માફક નીચે
નમીને ઊંઘે છે . તેને ઉઠાડવાની હમત કાેણ કરે? તને જે અાશીવાદ અાપે તે
અાશીવા દત થાઅાે; તને જે શાપ અાપે તે શા પત થાઅાે.” ૧૦ બાલાકને
બલામ પર ખૂબ ગુ સાે અા યાે અને ગુ સામાં તેણે પાેતાના હાથ મસ

ા.

બાલાકે બલામને ક ું, “મારા દુ મનાેને શાપ અાપવા માટે મ તને બાેલા યાે
છે , પણ

ે, ત ણ વાર તેઅાેને અાશીવાદ અા યાે. ૧૧ તાે અ યારે મને

છાેડીને ઘરે

. મ ક ું હુ ં તને માેટાે બદલાે અાપીશ, પણ યહાેવાહે તને

તે બદલાે ા ત કરવાથી વં ચત રા યાે છે .” ૧૨ બલામે બલાકને જવાબ
અા યાે, “જે સંદેશાવાહકાે ત મારી પાસે માેક યા હતા તેઅાેને પણ શું અેવું
નહાેતું ક ું કે , ૧૩ ' ે બાલાક મને તેના મહે લનું સાેનુંચાંદી અાપે, તાે પણ હુ ં
યહાેવાહની અા ાની વ

જઈને મારી મર

માણે સા ં કે ખરાબ કં ઈ

જ કરી શકતાે નથી. હુ ં તાે યહાેવાહ જે કહે છે તે જ કરીશ.' ૧૪ તાે હવે,
હુ ં મારા લાેકાે પાસે

ે

ઉ છંુ . પણ તે અગાઉ તને ચેતવણી અાપું છંુ કે અા

લાેકાે ભ વ યમાં તારા લાેકાે સાથે શું કરશે.” ૧૫ બલામે ભ વ યવાણી
કરતાં ક ું, “બયાેરના દીકરા બલામ, જેની અાંખાે ખુ લી હતી તે કહે છે .
૧૬ જે ઈ વરની વાણી સાંભળે છે , જેને પરા પર ઈ વર પાસેથી ડહાપણ

ા ત થયું છે , જે ખુ લી અાંખાે રાખીને પરા મી ઈ વરનું દશન પામે છે ,
ેઉં છંુ , પણ તે અ યારે ન હ. હુ ં તેને ેઉં છંુ , પણ

તે કહે છે . ૧૭ હુ ં તેને

પાસે ન હ. યાકૂ બના વંશમાંથી અેક તારાે ઊગશે, ઇઝરાયલમાંથી રાજદં ડ
ઊભાે થશે. તે માેઅાબના અાગેવાનાેનાે નાશ કરી નાખશે. અને શેથના
વંશ ેનાે તે નાશ કરશે. ૧૮ અદાેમ ઇઝરાયલનું વતન ા ત કરશે. અને સેઈર
પણ તેનું વતન ા ત કરશે, તે બ ને ઇઝરાયલના શ ુઅાે હતા, જેના પર
ઇઝરાયલ વજેતા થશે. ૧૯ યાકૂ બમાંથી અેક રા

નીકળશે જે અા ધપ ય

ધારણ કરશે, તે નગરમાંથી બાકી રહે લા લાેકાેનાે વનાશ કરશે.” ૨૦ પછી
બલામે અમાલેકીઅાે તરફ

ેઈને ભ વ યવાણી કરીને ક ું, “અમાલેકી

પહે લું માેટું રા ય હતું, પણ તેનાે છે લાે અંત વનાશ હશે.” ૨૧ અને બલામે
કે નીઅાે તરફ

ેઈને ભ વ યવાણી કરીને ક ું, “તું જે જ યાઅે રહે છે તે

મજબૂત છે , અને તારા માળા ખડકાેમાં બાંધેલા છે . ૨૨ તાેપણ કાઈન વેરાન
કરાયાે છે

યારે અા શૂર તને કે દ કરીને દૂ ર લઈ જશે.” ૨૩ બલામે છે લી

ભ વ યવાણી કરતાં ક ું, “અરે! ઈ વર અા માણે કરશે યારે કાેણ
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બચશે? ૨૪ ક ીમના કનારા પરથી વહાણાે અાવશે; તેઅાે અા શૂર પર

કુ ટું બ. પા લૂથી પા લૂનું કુ ટું બ. ૬ હે ાેનથી હે ાેનીઅાેનું કુ ટું બ. કામ થી

હુ મલાે કરશે અને અેબેરને કચડી નાખશે, પણ તેઅાેનાે, અંતે વનાશ થશે.”

કામ અાેનું કુ ટું બ. ૭ બેનના વંશ ેનાં અાટલાં કુ ળાે હતાં, તેઅાેની સં યા

૨૫ પછી બલામ ઊઠીને ચા યાે ગયાે. તે પાેતાને ઘરે પાછાે ફયા અને બાલાક

તતાલીસહ ર સાતસાે ીસની હતી. ૮ પા લૂનાે દીકરાે અલીઅાબ હતાે.

પણ પાેતાના ર તે ગયાે.

૯ અલીઅાબના દીકરા: નમુઅેલ, દાથાન તથા અ બરામ હતા. દાથાન

શ ીમમાં રહે તા હતા યારે પુ ષાેઅે માેઅાબની ીઅાે
૨૫ ઇઝરાયલ
સાથે સૂવાનું શ કયુ. કે મ કે માેઅાબીઅાે તે લાેકાેને પાેતાના

તથા અ બરામ જેઅાે કાેરાહને અનુસરતા હતા યારે તેઅાેઅે મૂસા તથા

૨

દેવાેને બ લદાન અપણ કરવા અામં ણ અાપતા હતા. તેથી લાેકાેઅે ખાધું
અને માેઅાબીઅાેના દેવાેની પૂ

કરી. ૩ ઇઝરાયલના માણસાે પેઅાેરના

બઅાલની પૂ માં સામેલ થયા, અેટલે યહાેવાહ ઇઝરાયલ પર કાેપાયમાન
થયા. ૪ યહાેવાહે મૂસાને ક ું કે , “લાેકાેના બધા વડીલાેને લઈને તેઅાેને
મારી નાખ. અને દવસે ખુ લી રીતે તેઅાેને મારી અાગળ લટકાવ, જેથી
ઇઝરાયલ પરથી મારાે ગુ સાે દૂ ર થાય.” ૫ તેથી મૂસાઅે ઇઝરાયલના
વડીલાેને ક ું, “તમારામાંનાે દરેક પાેતાના લાેકાેમાંથી જેણે બઅાલ પેઅાેરની
પૂ

કરી હાેય તેને મારી નાખે.” ૬ ઇઝરાયલનાે અેક માણસ અા યાે અને

અેક મ ાની
સમ

ીને તેના કુ ટું બના સ યાે વ ચે લઈ ગયાે. મૂસાની નજર

અને ઇઝરાયલ લાેકાેનાે અાખાે સમુદાય, જયારે મુલાકાતમંડપના

વેશ ાર અાગળ રડતાે હતાે તે સમયે અાવું બ યું. ૭ જયારે હા ન યાજકના
દીકરા અેલાઝારનાે દીકરાે ફીનહાસ તે

ેઈને સમુદાયમાંથી ઊભાે થયાે અને

પાેતાના હાથમાં ભાલાે લીધાે. ૮ તે ઇઝરાયલી માણસની પાછળ તંબુમાં ગયાે
અને ભાલાનાે ઘા કરીને તે ઇઝરાયલી માણસને અને

ીના પેટને વ ધી

ના યાં. જે મરકી ઈ વરે ઇઝરાયલી લાેકાે પર માેકલી હતી તે બંધ થઈ.
૯ જેઅાે મરકીથી મરણ પા યા હતાે તેઅાે સં યામાં ચાેવીસ હ

ર હતા.

૧૦ પછી યહાેવાહે મૂસાને ક ું, ૧૧ “હા ન યાજકના દીકરા અેલાઝારના

દીકરા ફીનહાસે ઇઝરાયલ લાેકાે પરથી મારા ાેધને શાંત કયા છે . તેથી મારા
ગુ સામાં મ ઇઝરાયલી લાેકાેનાે નાશ ન કયા. ૧૨ તેથી કહે કે , 'યહાેવાહ કહે
છે કે , જુ અાે, હુ ં ફીનહાસને મારાે શાં તનાે કરાર અાપું છંુ . ૧૩ તેના માટે તથા
તેના પછી તેના વંશ ેને માટે તે સદાના યાજકપદનાે કરાર થશે, કે મ કે મારા
માટે, અેટલે પાેતાના ઈ વર માટે અાવેશી થયાે છે . તેણે ઇઝરાયલના લાેકાે
માટે ાય

ત કયુ હતું.”'” ૧૪ જે ઇઝરાયલી માણસને મ ાની

ીની

સાથે મારી નાખવામાં અા યાે હતાે તેનું નામ ઝ ી હતું, તે શમયાેનીઅાે
મ યે પતૃઅાેના કુ ટું બનાે અાગેવાન સાલૂનાે દીકરાે હતાે. ૧૫ જે મ ાની
ીને મારી નાખવામાં અાવી હતી તેનું નામ કીઝબી હતું, તે સૂરની દીકરી
હતી, જે મ ાનમાં કુ ટું બનાે અને કુ ળનાે અાગેવાન હતાે. ૧૬ પછી યહાેવાહે
મૂસા સાથે વાત કરીને ક ું, ૧૭ “ મ ાનીઅાે સાથે દુ મનાે જેવાે વતાવ કર
અને તેઅાે પર હુ મલાે કર, ૧૮ કે મ કે તેઅાે કપટથી તમારી સાથે દુ મનાે
જેવા યવહાર કરે છે . તેઅાે પેઅાેરની બાબતમાં અને તેઅાેની બહે ન અેટલે
મ ાનના અાગેવાનની દીકરી કીઝબી કે જેને પેઅાેરની બાબતમાં મરકીના
દવસે મારી નાખવામાં અાવી હતી તેની બાબતમાં તમને ફસા યા હતા.”

જયારે તેઅાે મૃ યુ પા યા યારે પૃ વી પાેતાનું મુખ ખાેલીને તેઅાેને કાેરાહ
સ હત ગળી ગઈ. તે જ સમયે અ નઅે બસાે પચાસ માણસાેનાે નાશ કરી
ના યાે જેઅાે ચ

પ થઈ પ

ા. ૧૧ તેમ છતાં કાેરાહના વંશ ે મૃ યુ

પા યા ન હ. ૧૨ શમયાેનના વંશ ેનાં કુ ટું બાે નીચે માણે છે : નમુઅેલથી
નમુઅેલીઅાેનું કુ ટું બ. યામીનથી યામીનીઅાેનું કુ ટું બ. યાખીનથી યાખીનીઅાેનું
કુ ટું બ, ૧૩ ઝે રાહથી ઝે રાહીઅાેનું કુ ટું બ. શાઉલથી શાઉલીઅાેનું કુ ટું બ.
૧૪ અા શમયાેનના વંશ

ેનાં કુ ટું બાે હતાં, જેઅાે સં યામાં બાવીસહ ર

બસાે માણસાે હતા. ૧૫ ગાદના વંશ ેનાં કુ ટું બાે અા હતાં અેટલે. સફાેનથી
સફાેનીઅાેનું કુ ટું બ. હા ગીથી હા ગીઅાેનું કુ ટું બ. શૂનીથી શૂનીઅાેનું કુ ટું બ.
૧૬ અાેઝનીથી અાેઝનીઅાેનું કુ ટુ ં બ. અેરીથી અેરીઅાેનું કુ ટુ ં બ. ૧૭ અરાેદથી

અરાેદીઅાેનું કુ ટું બ. અારઅેલીથી અારઅેલીઅાેનું કુ ટું બ. ૧૮ અા ગાદના
વંશ ેના કુ ટું બાે હતા જેઅાેની સં યા ચાલીસહ ર પાંચસાે માણસાેની હતી.
૧૯ અેર તથા અાેનાન યહૂ દાના દીકરા હતા, પણ અા માણસાે કનાન દેશમાં

મૃ યુ પા યા હતા. ૨૦ યહૂ દાના બી

વંશ ેનાં કુ ટું બાે અા હતાં અેટલે:

શેલાથી શેલાનીઅાેનું કુ ટું બ. પેરેસથી પેરેસીઅાેનું કુ ટું બ. ઝે રાહથી ઝે રાહીઅાેનું
કુ ટું બ. ૨૧ પેરેસના વંશ ે અા હતા અેટલે: હે ાેનથી હે ાેનીઅાેનું કુ ટું બ.
હામૂલથી હામૂલીઅાેનું કુ ટું બ. ૨૨ અા યહૂ દાના વંશ ેનાં કુ ટું બાે હતા, જેઅાેની
સં યા છાેતેરહ ર પાંચસાે માણસાેની હતી. ૨૩ ઇ સાખારના વંશ ેના
કુ ટું બાે અા હતાં અેટલે: તાેલાથી તાેલાઈઅાેનું કુ ટું બ. પુવાહથી પૂનીઅાેનું
કુ ટું બ. ૨૪ યાશૂબથી યાશૂબીઅાેનું કુ ટું બ. શ ાેનથી શ ાેનીઅાેનું કુ ટું બ.
૨૫ અા ઇ સાખારના વંશ

ેના કુ ટું બાે હતા, જેઅાેની સં યા ચાેસઠહ ર

ણસાે માણસાેની હતી. ૨૬ ઝબુલાેનના વંશ ેનાં કુ ટું બાે અા હતાં અેટલે:
સેરેદથી સેરેદીઅાેનું કુ ટું બ. અેલાેનથી અેલાેનીઅાેનું કુ ટું બ. યાહલઅેલથી
યાહલઅેલીઅાેનું કુ ટું બ. ૨૭ અા ઝબુલાેનીઅાેના વંશ ેનાં કુ ટું બાે હતાં.
જેઅાેની સં યા સાઠહ ર પાંચસાે માણસાેની હતી. ૨૮ યૂસફના વંશ ે
મના શા અને અે ાઇમ હતા. ૨૯ મના શાના વંશ ે અા હતા: માખીરથી
માખીરીઅાેનું કુ ટું બ (માખીર ગ યાદનાે પતા હતાે), ગ યાદથી ગ યાદીઅાેનું
કુ ટું બ. ૩૦ ગ યાદનાં કુ ટું બાે અા હતાં: ઈઅેઝેરથી ઈઅેઝેરીઅાેનું કુ ટું બ.
હે લેકથી હે લેકીઅાેનું કુ ટું બ, અને ૩૧ અા ીઅેલથી અા ીઅેલીઅાેનું કુ ટું બ.
અને શખેમથી શખેમીઅાેનું કુ ટું બ. ૩૨ શમીદાથી શમીદાઈઅાેનું કુ ટું બ.
હે ફેરથી હે ફેરીઅાેનું કુ ટું બ. ૩૩ હે ફેરના દીકરા સલાેફહાદને દીકરા નહાેતા,
પણ ફ ત દીકરીઅાે જ હતી. તેની દીકરીઅાેનાં નામ માહલાહ, નાેઅાહ,
હાે લાહ, મ કાહ તથા તસા હતાં. ૩૪ અા મના શાનાં કુ ટું બાે હતાં, જેઅાેની

૨૬ અેલાઝારને ક

મરકી બંધ થયા પછી યહાેવાહે મૂસાને તથા હા ન યાજકના પુ

ું, ૨ “ઇઝરાયલી લાેકાેની અાખી જમાતમાં જેઅાે
વીસ વષના કે તેથી વધારે ઉંમરના હાેય, અેટલે કે જેઅાે ઇઝરાયલ માટે
યુ માં જવાને સમથ હાેય તેઅાેની તથા તેઅાેના પતૃઅાેના કુ ટું બાેની ગણતરી
કર.” ૩ યદન નદીને કનારે યરીખાેના, માેઅાબના મેદાનમાં મૂસા તથા
અેલાઝાર યાજકે તેઅાેની સાથે વાત કરી કે , ૪ વીસ વષ તથા તેથી વધારે
ઉંમરના લાેકાેની ગણતરી કરાે, જેમ યહાેવાહે મૂસાને તથા ઇઝરાયલ લાેકાેને
મસરમાંથી બહાર અા યા હતા યારે તેઅાેને અા ા અાપી હતી તેમ.” ૫
ઇઝરાયલનાે જયે દીકરાે બેન હતાે. તેના દીકરા હનાેખથી હનાેખીઅાેનું

ગણના

હા નની સામે બંડ પાેકારીને યહાેવાહ સામે બળવાે કયા તે અે જ હતા. ૧૦

સં યા બાવનહ ર સાતસાે માણસાેની હતી. ૩૫ અે ાઇમના વંશ ેનાં
કુ ટું બાે અા હતાં. શૂથેલાહથી શૂથેલાહીઅાેનું કુ ટું બ. બેખેરથી બેખેરીઅાેનું
કુ ટું બ. તાહાનથી તાહાનીઅાેનું કુ ટું બ. ૩૬ શૂથેલાહના વંશ ે, અેરાનથી
અેરાનીઅાેનું કુ ટું બ. ૩૭ અા અે ાઇમના વંશ ેનાં કુ ટું બાે હતાં. જેઅાેની
સં યા બ ીસહ ર પાંચસાે માણસાેની હતી. યૂસફના વંશ ે તેઅાેના
કુ ટું બાેની ગણતરી માણે અા છે . ૩૮ બ યામીનના વંશ ેનાં કુ ટું બાે
અા હતાં: બેલાથી બેલાઈઅાેનું કુ ટું બ. અા બેલથી અા બેલીઅાેનું કુ ટું બ.
અહીરામથી અહીરામીઅાેનું કુ ટું બ. ૩૯ શૂફામથી શૂફામીઅાેનું કુ ટું બ. હૂ ફામથી
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હૂ ફામીઅાેનું કુ ટું બ. ૪૦ બેલાના દીકરાઅાે અાદ તથા નામાન હતા. અાદથી

તેને કાેઈ દીકરા ન હતા. ૪ અમારા પતાને દીકરાે ન હાેવાથી અમારા પતાનું

અાદ અાેનું કુ ટું બ, નામાનથી નામાનીઅાેનું કુ ટું બ. ૪૧ અા બ યામીનના

નામ કુ ટું બમાંથી શા માટે દૂ ર કરાય? અમારા પતાના ભાઈઅાે મ યે અમને

વંશ ેનાં કુ ટું બાે હતાં. જેઅાેની સં યા પ તાળીસહ ર છસાે માણસાેની

વારસાે અાપવામાં અાવે.” ૫ માટે મૂસા અા બાબત યહાેવાહ સમ લા યાે.

હતી. ૪૨ દાનના કુ ટું બાેના વંશ ે, શૂહામથી શૂહામીઅાેનું કુ ટું બ. અા દાનના

૬ અને યહાેવાહે મૂસાને ક ું, ૭ “સલાેફહાદની દીકરીઅાે સાચું બાેલે છે . તું

વંશ ેનું કુ ટું બ હતું. ૪૩ શૂહામીઅાેના બધાં કુ ટું બાેની સં યા ચાેસઠહ ર

ન ે તે લાેકાેને તેમના પતાના ભાઈઅાેની સાથે વારસાનાે દેશ અાપ; તેઅાેના

ચારસાે માણસાેની હતી. ૪૪ અાશેરના વંશ ેનાં કુ ટું બાે અા હતાં. ય નાથી

પતાનાે વારસાે તેઅાેને અાપ. ૮ ઇઝરાયલ લાેકાેને સાથે વાત કરીને કહે ,

ય નીઅાેનું કુ ટું બ. ય વીથી ય વીઅાેનું કુ ટું બ, બરીઅાહથી બરીઅાહીઅાેનું

' ે કાેઈ માણસ મૃ યુ પામે અને તેને દીકરાે ન હાેય, તાે તેની દીકરીને તેનાે

કુ ટું બ. ૪૫ બરીઅાહના વંશ ેનાં કુ ટું બાે અા હતાં. હે બેરથી હે બેરીઅાેનું કુ ટું બ.

વારસાે અાપ. ૯

મા કીઅેલથી મા કીઅેલીઅાેનું કુ ટું બ. ૪૬ અાશેરની દીકરીનું નામ સેરાહ હતું.

અાપ. ૧૦

૪૭ અા અાશેરના વંશ

૧૧ અને

ેનાં કુ ટું બાે હતાં, જેઅાેની સં યા તેપનહ ર ચારસાે

ે તેને દીકરી ના હાેય, તાે તું તેનાે વારસાે તેના ભાઈઅાેને

ે તેને ભાઈઅાે ના હાેય, તાે તેનાે તેના પતાના ભાઈઅાેને અાપ.
ે તેને કાકાઅાે ન હાેય, તાે તેનાે વારસાે તેના ન કના સગાને

માણસાેની હતી. ૪૮ નફતાલીના વંશ ેનાં કુ ટું બાે અા હતાં: યાહસઅેલથી

અાપ, તે તેનાે મા લક બને. યહાેવાહે મૂસાને અા ા કરી હતી તે માણે અા

યાહસઅેલીઅાેનું કુ ટું બ, ગૂનીથી ગૂનીઅાેનું કુ ટું બ, ૪૯ યેસેરથી યેસેરીઅાેનું

કાયદાે ઇઝરાયલી લાેકાે માટે કાનૂન થાય.'” ૧૨ યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “તું

કુ ટું બ, શ લેમથી શ લેમીઅાેનું કુ ટું બ. ૫૦ નફતાલીના વંશ ેનાં કુ ટું બાે

અબારીમના પવત પર

અા હતાં. જેઅાેની સં યા પ તાળીસહ ર ચારસાે માણસાેની હતી. ૫૧
ઇઝરાયલ લાેકાે મ યેના માણસાેની કુ લ ગણતરી છ લાખ અેક હ ર સાતસાે

ે. ૧૩ તે

અને જે દેશ મ ઇઝરાયલી લાેકાેને અાપેલાે છે તે

ેયા પછી તું પણ તારા ભાઈ હા નની જેમ તારા લાેકાે સાથે

ભળી જશે. ૧૪ કે મ કે સીનના અર યમાં અાખી જમાતની

માં ખડકમાંથી

ીસની હતી. ૫૨ પછી યહાેવાહે મૂસાને ક ું, ૫૩ “તેઅાેનાં નામાેની સં યા

વહે તા પાણી પાસે (કાદેશમાં મરીબાહનાં પાણી) મને પ વ માનવા વષે ત

માણે માણસાેને અા દેશનાે વારસાે વહચી અાપવાે. ૫૪ માેટા કુ ટું બને વધારે

મારી અા ાની વ

બળવાે કયા. ૧૫ પછી મૂસાઅે યહાેવાહની સાથે વાત

વારસાે અાપવાે, નાના કુ ટું બને થાેડાે વારસાે અાપવાે. દરેક કુ ટું બના માણસાેની

કરીને ક ું, ૧૬ “યહાેવાહ, સવ માનવ તના અા માઅાેના ઈ વર, તે લાેકાે

ગણતરી માણે તેમને વારસાે અાપવાે. ૫૫ ચ ી નાખીને દેશની વહચણી

પર અેક માણસને નયુ ત કરે. ૧૭ કાેઈ માણસ તેઅાેની અાગળ બહાર

કરવી. દરેકને તેમના પતૃઅાેનાં કુ ળાે માણે વારસાે મળે. ૫૬ વધારે તથા

અને અંદર અાવે, જે તેઅાેને બહાર ચલાવે અને અંદર લાવે, જેથી તમારા

થાેડા કુ ટું બાેની વ ચે ચ ીઅાે નાખીને વારસાની વહચણી કરવી.” ૫૭

લાેકાે પાળક વગરનાં ઘેટાં જેવા ન રહે .” ૧૮ યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “નૂનનાે

લેવીઅાેનાં કુ ટું બાે: તેઅાેનાં કુ ટું બાે માણે ગણતરી થઈ તે અા હતી: ગેશાનથી

દીકરાે યહાેશુઅા, જેનામાં મારાે અા મા રહે છે , તેના પર તારાે હાથ મૂક. ૧૯

ગેશાનીઅાેનું કુ ટું બ. કહાથથી કહાથીઅાેનું કુ ટું બ. મરારીથી મરારીઅાેનું કુ ટું બ,

તું તેને અેલાઝાર યાજક તથા અાખી જમાત સમ ઊભાે કર, તેઅાેના દેખતાં

૫૮ લેવીઅાેનાં કુ ટુ ં બાે નીચે મુજબ છે : લ નીઅાેનું કુ ટુ ં બ. હે ાેનીઅાેનું કુ ટુ ં બ.

તેને તારાે ઉ રા ધકારી નયુ ત કર. ૨૦ તારાે કે ટલાેક અ ધકાર તેના પર મૂક,

માહલીઅાેનું કુ ટું બ. મૂશીઅાેનું કુ ટું બ. તથા કાેરાહીઅાેનું કુ ટું બ. ૫૯ કહાથ

જેથી ઇઝરાયલી લાેકાેની અાખી જમાત તેની અા ા પાળે. ૨૧ અેલાઝાર

અા ામનાે પૂવજ હતાે. અા ાનની પ નીનું નામ યાેખેબેદ હતું, તે લેવીની દીકરી

યાજક પાસે તે ઊભાે રહે , ઉરીમના નણય વડે યહાેવાહની સમ તેને માટે

હતી, જે મસરમાં લેવીને ઘરે જ મી હતી. તેનાથી હા ન, મૂસા તથા તેમની

પૂછે. તેના કહે વાથી તેઅાે, અેટલે તે તથા ઇઝરાયલી લાેકાેની અાખી જમાત

બહે ન મ રયમ જ યા હતા. ૬૦ હા નની પ નીઅે નાદાબ તથા અબીહૂ ,

બહાર

અેલાઝાર તથા ઈથામારને જ મ અા યાે. અા ામ તેનાે પ ત હતાે. ૬૧ નાદાબ

તેણે કયુ. તેણે યહાેશુઅાને લઈને અેલાઝાર યાજક તથા સમ જમાતની

તથા અબીહૂ યહાેવાહ સમ

સમ રજૂ કયા. ૨૩ યહાેવાહે જેમ કરવાનું ક ું હતું તેમ તેણે તેનાે હાથ તેના

અમા ય અ ન ચઢાવતા મૃ યુ પા યા. ૬૨

તેઅાે મ યેના જેઅાેની ગણતરી થઈ તેઅાે અેટલે અેક મ હનાે તથા તેનાથી
વધારે ઉંમરના પુ ષાેની સં યા તેવીસ હ રની હતી. પણ તેઅાેની ગણતરી
ઇઝરાયલ લાેકાે વ ચે થઈ ન હતી, કે મ કે તેઅાેને ઇઝરાયલ લાેકાે મ યે
વારસાે મ ાે ન હતાે. ૬૩ મૂસા તથા અેલાઝાર યાજકથી જેઅાેની ગણતરી
થઈ તેઅાે અા હતા. તેઅાેઅે યદનને કનારે યરીખાે સામે માેઅાબના મેદાનમાં
ઇઝરાયલ લાેકાેની ગણતરી કરી. ૬૪ મૂસાઅે તથા હા ન યાજકે સનાઈ
અર યમાં ઇઝરાયલના વંશ ેની ગણતરી કરી યારે જેઅાેની ગણતરી થઈ
હતી તેઅાેમાંનાે અેક પણ માણસ યાં ન હતાે. ૬૫ કે મ કે , યહાેવાહે ક ું હતું
કે અા બધા લાેકાે અર યમાં મૃ યુ પામશે. ફ ત યફૂ નેનાે દીકરાે કાલેબ તથા
નૂનનાે દીકરાે યહાેશુઅા સવાય તેઅાેમાંનાે અેક પણ માણસ બચશે ન હ.

૨૭ દીકરા ગ યાદના દીકરા હેફેરના દીકરા સલાેફહાદની દીકરીઅાે મૂસા

ય

ય અને અંદર અાવે. ૨૨ યહાેવાહે મૂસાને અા ા અાપી હતી તેમ

પર મૂકીને સાપણી કરી.
વાહે મૂસા સાથે વાત કરતાં ક ું, “ઇઝરાયલ લાેકાેને અા ા
૨૮ યહાે
કરીને તેઅાેને કહે , 'તમારે ન ત સમયે મારે સા બ લદાન ચઢાવવું,
૨

મારે સા

સુવા સત હાેમય ને સા

મા ં અ ન તમે સંભાળીને તેમને

યાે ય સમયે મને ચઢાવાે. ૩ તારે તેઅાેને કહે વું, “અા હાેમય
યહાેવાહને ચઢાવવાે.

જે તમારે

ત દન તમારે અેક વષના ખાેડખામી વગરના નર

હલવાનાેનું દહનીયાપણ કરવું. ૪ અેક હલવાન તમારે સવારે ચઢાવવું અને
બીજું હલવાન સાંજે ચઢાવવું. ૫ ખા ાપણને સા અેક દશાંશ અેફાહ
મદાે, પા હન કૂ ટીને કાઢેલાે તેલથી માેહેલાે. ૬ તે રાેજનું દહનીયાપણ છે
જે યહાેવાહની અા ા માણે સુવાસને સા યહાેવાહના હાેમય

તરીકે

યૂસફના દીકરા મના શાના કુ ટું બાેમાંથી મના શાના દીકરા માખીરના

સનાઈ પવતમાં ઠરાવાયાે હતાે. ૭ પેયાપણ અેક હલવાનને સા પા હન

પાસે અાવી. તેની દીકરીઅાેના નામ અા માણે હતા: માહલાહ, નાેઅાહ,

બીજુ હલવાન તમે સાંજે ચઢાવાે, સવારના ખા ાપણની માફક અને સાંજના

હાે લાહ, મ કાહ તથા તસા. ૨ તેઅાેઅે મૂસાની, અેલાઝાર યાજકની,
વડીલાેની તથા અાખી જમાતની અાગળ મુલાકાતમંડપના વેશ ાર અાગળ

પેયાપણની માફક તમે તે ચઢાવાે. અા સુવા સત હાેમય યહાેવાહને માટે છે .
૯ “ વ ામવારને દવસે તમારે ખાેડખામી વગરના અેક વષની ઉંમરના બે

ઊભી રહીને ક ું, ૩ “અમારાે પતા અર યમાં મૃ યુ પા યાે. યહાેવાહ વ

હલવાન ચઢાવવા, ખા ાપણ તરીકે બે દશાંશ અેફાહ મદાનાે લાેટ તેલમાં

ઊઠનાર કાેરાહની ટાેળીમાં તે ન હતા. તે તેના પાેતાના પાપમાં મૃ યુ પા યા;

માેહેલાે અને તેનું પેયાપણ ચઢાવવું. ૧૦ દરેક વ ામવારનું દહનીયાપણ

ા ારસનું હાેય. તમે યહાેવાહને માટે પ વ થાનમાં મધનું પેયાપણ રેડાે. ૮
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અને રાેજનું દહનીયાપણ અને પેયાપણ ઉપરાંત અે છે . ૧૧ દરેક મ હનાના

અાદરમાં પ વ સભા રાખવી. તે દવસે તમારે પાેતાને ખાવાથી રાેકવું અને

થમ દવસે તમે યહાેવાહને દહનીયાપણ ચઢાવાે. તમે ખાેડખામી વગરના
બે વાછરડા, અેક ઘેટાે અને અેક વષની ઉંમરના સાત નર હલવાન ચઢાવાે.

કાેઈ કામ ન કરવું. ૮ તમારે યહાેવાહને સુવા સત હાેમય

ણ દશાંશ અેફાહ તેલથી માેહેલાે મદાનાે લાેટ

હલવાનાે ચઢાવાે. ૯ તમારે વાછરડા સાથે ણ દશાંશ અેફાહ તેલથી માેહેલાે

ખા ાપણ તરીકે અને અેક ઘેટાંને સા બે દશાંશ અેફાહ મેદાનાે લાેટ તેલથી

મદાે અને ઘેટા સાથે બે દશાંશ અેફાહ મદાે ચઢાવવાે, ૧૦ અેક દશાંશ અેફાહ

માેહેલાે ખા ાપણ તરીકે ચઢાવાે. ૧૩ અને

સાત હલવાનાેમાંના દરેક હલવાન માટે. ૧૧ વળી પાપાથાપણ માટે તમારે

૧૨

યેક બળદને સા

ચઢાવવાે. તમે
ં
ખામી વગરનાે અેક વાછરડાે, અેક ઘેટાે તથા અેક વષની ઉમરના સાત નર

યેક હલવાન માટે તેલમાં માેહેલાે

અેક દશાંશ અેફાહ ખા ાપણ તરીકે ચઢાવાે. અા દહનીયાપણ યહાેવાહને

અેક બકરાનું બ લદાન અાપવું. ાય

સા સુવા સત હાેમય છે . ૧૪ તેઅાેનાં પેયાપણ દરેક વાછરડા સાથે અડધાે

અેક વખત તે ાય

તના દવસનું પાપાથાપણ વષમાં

હન, ઘેટાંની સાથે તૃતીયાંશ હન અને હલવાન સાથે પા હન ા ારસ હાેય.

થતાં દહનીયાપણ, ખા ાપણાે અને પેયાપણાે ઉપરાંતનું અા અપણ છે . ૧૨

વષના

તના દવસે અપણ કરવામાં અાવતું અને

ત દન

યેક મ હનામાંના થમ દવસનું અા દહનીયાપણ છે . ૧૫ અેક બકરાે

સાતમા મ હનાના પંદરમે દવસે તમારે યહાેવાહના અાદરમાં પ વ સભા

પાપાથાપણ તરીકે તમારે યહાેવાહને ચઢાવવાે. રાેજના દહનીયાપણ અને

રાખવી. રાેજનું નયત કામ કરવું ન હ, સાત દવસ સુધી યહાેવાહને માટે પવ

તે સાથેના પેયાપણ ઉપરાંતનું અા અપણ છે . ૧૬ પહે લા મ હનાને ચાૈદમા

પાળાે. ૧૩ તે દવસે તમે યહાેવાહને માટે દહનીયાપણ, યહાેવાહને સા

દવસે યહાેવાહનું પા ખાપવ છે . ૧૭ અા મ હનાને પંદરમે દવસે પવ રાખવું.
સાત દવસ સુધી બેખમીરી રાેટલી ખાવી. ૧૮ થમ દવસે યહાેવાહની

સુવા સત હાેમય ચઢાવાે. તમારે ખામી વગરના તેર વાછરડા, બે ઘેટા અને
અેક વષની ઉંમરના ચાૈદ નર હલવાન ચઢાવવાં. ૧૪ તેર બળદાેમાંનાં દરેક

સમ પ વ સભા રાખવી. તે દવસે રાેજનું કામ કરવું ન હ. ૧૯ પણ તમારે

બળદની સાથે તેઅાેનું ખા ાપણ ણ દશાંશ અેફાહ તેલથી માેહેલા મદાનું

યહાેવાહને દહનીયાપણ અેટલે હાેમય ચઢાવવું. તમે બે વાછરડા, અેક ઘેટાે
અને અેક વષની ઉંમરના ખાેડખામી વગરના સાત હલવાનાે ચઢાવ. ૨૦

ચઢાવવું, બે દશાંશ બે ઘેટામાંના દરેક ઘેટાંની સાથે, ૧૫ અેક દશાંશ અેફાહ

બળદની સાથે ણ દશાંશ અેફાહ તેલથી માેહેલાે મદાનાે લાેટ અને ઘેટાંની

ખા ાપણાે તથા પેયાપણ ઉપરાંત પાપાથાપણ તરીકે અેક બકરાે ચઢાવવાે.

સાથે બે દશાંશ અેફાહ ખા ાપણ તરીકે ચઢાવાે. ૨૧ સાત હલવાનાેમાંના દરેક

૧૭ સભાના બીજે દવસે તમારે બાર વાછરડા, બે ઘેટા તથા અેક વષની

હલવાન સાથે અેક દશાંશ અેફાહ મદાનાે લાેટ તેલથી માેહેલાે તમારે ચઢાવવાે.

ઉંમરના ખાેડખાંપણ વગરના ચાૈદ નર હલવાનાે ચઢાવવા. ૧૮ તેઅાેનું

૨૨ તમારા પાેતાના માટે ાય

ત કરવા સા પાપાથાપણ તરીકે તમે અેક

ખા ાપણ તથા તેઅાેનાં પેયાપણાે બળદાેને સા , ઘેટાઅાેને સા , હલવાનાેને

બકરાનું અપણ કરાે. ૨૩ સવારનું દહનીયાપણ કે જે નય મત દહનીયાપણ છે

સા , તેઅાેની ગણતરી માણે તથા વ ધ મુજબ ચઢાવવાં. ૧૯ તદુ પરાંત

ચાૈદ હલવાનાેમાંના દરેક હલવાન સાથે. ૧૬ નય મત થતાં દહનીયાપણાે,

તે ઉપરાંત અા અપણાે ચઢાવાે. ૨૪ સાત દવસ સુધી દરરાેજ યહાેવાહને

ત દન થતાં દહનીયાપણ, તેઅાેનાં ખા ાપણ તથા તેઅાેનાં પેયાપણ ઉપરાંત

માટે સુવા સત હાેમય નું અ ન તમે ચઢાવાે. રાેજના દહનીયાપણ તથા
પેયાપણ તરીકે તે ચઢાવવામાં અાવે. ૨૫ સાતમા દવસે યહાેવાહના અાદરમાં

પાપાથાપણને માટે અેક બકરાે ચઢાવવાે. ૨૦ સભાના ી દવસે અ ગયાર
બળદાે, બે ઘેટા તથા અેક વષની ઉંમરના ખામી વગરના ચાૈદ હલવાનાે

પ વ સભા કરવી અને તે દવસે રાેજનું કામ કરવું ન હ. ૨૬ થમફળના

ચઢાવવા. ૨૧ તથા તેની સાથે તેઅાેની ગણતરી માણે તથા વ ધ માણે

દવસે, અેટલે જયારે અઠવા ડયાના પવમાં તમે યહાેવાહને નવું ખા ાપણ

તેઅાેનાં ખા ાપણ તથા પેયાપણ બળદાેને સા , ઘેટાઅાેને સા , હલવાનાેને

ચઢાવાે, યારે થમ દવસે, તમારે યહાેવાહના અાદરમાં પ વ સભા રાખવી,

સા ચઢાવવાં. ૨૨

તે દવસે તમારે રાેજનું કામ કરવું ન હ. ૨૭ તમે યહાેવાહને સુવાસને સા
દહનીયાપણ ચઢાવાે. અેટલે તમારે બે વાછરડા, અેક ઘેટાે તથા અેક વષના

ઉપરાંત પાપાથાપણ તરીકે અેક બકરાે ચઢાવવાે. ૨૩ સભાના ચાેથા દવસે દસ
બળદાે, બે ઘેટા તથા અેક વષની ઉંમરના ખામી વગરના ચાૈદ નર હલવાનાે

સાત નર હલવાનાે ચઢાવવાં. ૨૮ તેઅાેનું ખા ાપણ તેલથી માેહેલા મદાના

ચઢાવવા. ૨૪ તેઅાેની ગણતરી તથા વ ધ માણે તેઅાેના ખા ાપણ તથા

ણ દશાંશ અેફાહ દરેક બળદને સા , બે દશાંશ ઘેટાંને સા ચઢાવાે. ૨૯

ત દન થતાં દહનીયાપણાે, ખા ાપણાે અને પેયાપણ

તેઅાેનાં પેયાપણ બળદાેને સા , ઘેટાઅાેને સા તથા હલવાનાેને સા

તેલથી માેહેલાે અેક દશાંશ અેફાહ મદાે સાત હલવાનાેમાંના દરેકને ચઢાવવાે.

ચઢાવવાં. ૨૫ ત દન થતાં દહનીયાપણ, ખા ાપણ તથા પેયાપણાે ઉપરાંત

૩૦ તમારા પાેતાના ાય

દહનીયાપણ, ખા ાપણ તથા પેયાપણ ઉપરાંત તમારે બ લદાન માટે ખામી

પાપાથાપણ તરીકે અેક બકરાે ચઢાવવાે. ૨૬ સભાના પાંચમા દવસે નવ
વાછરડા, બે ઘેટા અને અેક વષની ઉંમરના ખામી વગરના ચાૈદ હલવાન

વગરના પશુઅાે ચઢાવવાં.

ચઢાવવા. ૨૭ તેઅાેની ગણતરી તથા વ ધ માણે તેઅાેનું ખા ાપણ તથા

મ હનાના થમ દવસે તમારે યહાેવાહના અાદરમાં પ વ સભા
૨૯ સાતમાં
રાખવી. રાેજનું નયત કામ કરવું ન હ. તે દવસ તમારે માટે રણ શગડાં

તેઅાેનાં પેયાપણાે બળદાેને સા , ઘેટાઅાેને સા તથા હલવાનાેને સા

તને માટે અેક બકરાે અપણ કરવાે. ૩૧ રાેજના

વગાડવાનાે છે . ૨ તે દવસે તમે સુવાસને સા યહાેવાહને દહનીયાપણ
ચઢાવાે. તમે ખામી વગરનાે વાછરડાે, અેક ઘેટાે, અેક વષની ઉંમરનાં સાત
હલવાન ચઢાવાે. ૩ તેઅાેનું ખા ાપણ તેલથી માેહેલા મદાનું, વાછરડાની સાથે
ણ દશાંશ અેફાહ અને ઘેટાંની સાથે બે દશાંશ અેફાહ ચઢાવ. ૪ સાત
હલવાનાેમાંના દરેક હલવાનને સા અેક અેફાહ. ૫ પાેતાના માટે ાય

ત

કરવા પાપાથાપણ તરીકે અેક બકરાે ચઢાવવાે. ૬ દરેક મ હનાને પહે લું
દહનીયાપણ, તેનું ખા ાપણ, રાેજનું ખા ાપણ તથા તેનાં પેયાપણાે ચઢાવવાં.
યારે તું અા અપણાે ચઢાવે યારે યહાેવાહને સા સુવા સત હાેમય
ચઢાવવાના વ ધ તું પાળજે. ૭ સાતમા મ હનાને દસમે દવસે યહાેવાહના

ગણના

ચઢાવવાં. ૨૮

ત દન થતાં દહનીયાપણ, તેઅાેનાં ખા ાપણ તથા તેઅાેનાં

પેયાપણાે ઉપરાંત પાપાથાપણ માટે અેક બકરાે ચઢાવવાે. ૨૯ સભાના છ ા
દવસે અાઠ વાછરડા, બે ઘેટા તથા અેક વષની ઉંમરના ખામી વગરના
ચાૈદ હલવાન ચઢાવવા. ૩૦ તેઅાેની ગણતરી તથા વ ધ માણે તેઅાેનાં
ખા ાપણ તથા પેયાપણાે બળદાેને સા , ઘેટાઅાેને સા તથા હલવાનાેને
સા ચઢાવવાં. ૩૧

ત દન થતાં દહનીયાપણ, તેઅાેનાં ખા ાપણ તથા

તેઅાેના પેયાપણાે ઉપરાંત પાપાથાપણને માટે અેક બકરાે ચઢાવવાં. ૩૨
સભાના સાતમા દવસે સાત વાછરડા, બે ઘેટા અને અેક વષની ઉંમરના ખામી
વગરના ચાૈદ હલવાન ચઢાવવાં. ૩૩ તેઅાેની ગણતરી તથા વ ધ માણે
ખા ાપણ તથા પેયાપણાે બળદાેને સા , ઘેટાઅાેને સા તથા હલવાનાેને
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ઉપરાંત પાપાથાપણ તરીકે અેક બકરાે ચઢાવવાે. ૩૫ અાઠમા દવસે તમારે

વાહે મૂસાને ક ું, “ઇઝરાયલી લાેકાેનાે બદલાે તું મ ાનીઅાે
૩૧ યહાે
પાસેથી લે. તેવું કયા પછી તું તારા લાેકાે સાથે ભળી જઈશ.” તેથી

બી

મૂસાઅે લાેકાેને ક ું, “તમારામાંથી કે ટલાક માણસાે શ

સા ચઢાવવાં. ૩૪

ત દન થતાં દહનીયાપણ, ખા ાપણ અને પેયાપણાે

પ વ સભા રાખવી. તમારે બીજું કામ કરવું ન હ. ૩૬ તમારે યહાેવાહને

૨

૩

સજજ થઈને

સુવા સત હાેમય અેટલે દહનીયાપણ ચઢાવવું. તારે અેક બળદ, અેક ઘેટાે
અને અેક વષની ઉંમરના ખામી વગરના સાત હલવાન ચઢાવવા. ૩૭ તેઅાેની

યહાેવાહ તરફથી મ ાનીઅાે પાસેથી બદલાે લેવા મ ાનીઅાે ઉપર હુ મલાે

ગણતરી તથા વ ધ માણે તેઅાેના ખા ાપણ તથા તેઅાેના પેયાપણાે

૫ ઇઝરાયલના હ

બળદાેને સા , ઘેટાઅાેને સા તથા હલવાનાેને સા ચઢાવવા. ૩૮ ત દન

મૂસાઅે બાર હ ર પુ ષાેને શ

થતાં દહનીયાપણ, ખા ાપણ તથા પેયાપણાે ઉપરાંત તમારે પાપાથાપણ

પછી મૂસાઅે દરેક કુ ળમાંથી હ ર પુ ષાેને યુ માં માેક યા, અેલાઝાર

તરીકે અેક બકરાે ચઢાવવાે. ૩૯ તમારાં અા દહનીયાપણાે, ખા ાપણાે,

યાજકના દીકરા ફીનહાસને પ વ

પેયાપણાે તથા શાં યાપણાે, તમારી

રણ શગડાં લઈને યુ માં માેક યાે. ૭ યહાેવાહે જેમ મૂસાને અા ા અાપી

ત ાઅાે તથા અૈ છકાપણાે તમારા

કરાે. ૪ ઇઝરાયલના

યેક કુ ળમાંથી અેક હ ર સૈ નકાેને યુ માં માેકલવા.”

રાે પુ ષાેમાંથી

યેક કુ ળમાંથી અેક હ ર પુ ષ મુજબ
સજજ કરીને યુ ને માટે માેક યા. ૬
થાનનાં પા ાે તથા યુ નાદ કરવાના

ઠરાવેલા ઉ સવાેમાં યહાેવાહને ચઢાવવાં.” ૪૦ યહાેવાહે મૂસાને જે અા ા

હતી તેમ તેઅાેઅે મ ાનીઅાે વ

અાપી હતી તે માણે સવ બાબતાે તેણે ઇઝરાયલી લાેકાેને કહી સંભળાવી.

મારી ના યા. ૮ યુ માં માયા ગયેલા ઉપરાંત તેઅાેઅે મ ાનીઅાેના રા

ઇઝરાયલી લાેકાેના કુ ળના અાગેવાનાેને ક ું, “યહાેવાહે
૩૦ મૂઅાસાઅેા અાપી
તે અા છે . જયારે કાેઈ ય ત યહાેવાહ માટે, પાેતાને

અવી, રેકેમ, સૂર, હૂ ર તથા રેબા અે પાંચ મ ાની રા અાેને મારી ના યા.

૨

માટે સમ ખાઈને વચન લે, તાે તે પાેતાનું વચન તાેડે ન હ. તે તેના મુખ ારા
જે બાે યાે હાેય તે સવ કરવા માટે તેણે પાેતાનું વચન પાળવું. ૩
કું વારી

ે કાેઈ

ી યહાેવાહને નામે સંક પ કરે, પાેતાના પતાના ઘરે રહીને, વચનથી

પાેતાને અાધીન કરે, ૪ જે વચનાે અને સંક પાે ારા તેણે પાેતાની અાધીનતા
દશાવી હાેય તે વષે યારે તેના પતાના સાંભળવામાં અા યું હાેય, છતાં તેના
પતાઅે કં ઈ ક ું ન હાેય, તાે તેનાે સંક પ કાયમ રહે . જે વચનથી તેણે પાેતાને
અાધીન કરેલી છે તે કાયમ રહે . ૫ પણ તેના પતા તે વષે સાંભળીને તે
દવસે

ે તેને મનાઈ કરે, તાે જે સંક પાે તથા વચનાે જે વડે તેણે પાેતાની

અાધીનતા દશાવેલી છે તે કાયમ રહે . તેના પતાઅે તેને ના પાડી હાેવાથી
યહાેવાહ તેને મુ ત કરે. ૬ યારે તેણે સંક પાે કયા હાેય અથવા પાેતાના
હાેઠાેથી અ વચારી રીતે બાેલીને પાેતાને અાધીન કરી હાેય અને
કરે, ૭ અને

ે તે લ ન

ે તેનાે પ ત તે વષે સાંભળીને તે દવસે તેને મના ન કરે, તાે તેના

સંક પાે કાયમ રહે . જે વચન વડે તેણે પાેતાને અાધીન કરેલી હાેય તે કાયમ
રહે . ૮ પણ તેનાે પ ત તે વષે સાંભળીને

ે તે દવસે તેને મના કરે, તાે

જે સંક પ તેણે કયા છે , પાેતાના હાેઠાેની અ વચારી વાતાેથી તેણે પાેતાની
અાધીનતા દશાવી છે , તે રદ કરે. તેથી યહાેવાહ તેને મુ ત કરે. ૯ પણ વધવા
અથવા છૂટાછે ડા પામેલી
દશાવી તે

ી માટે, દરેક સંપકથી તેણે પાેતાની અાધીનતા

ત ા તેને માટે કાયમ રહે . ૧૦

ે તે

ીઅે તેના પ તના ઘરમાં

સંક પ કયા હાેય કે , સમથી પાેતાને અાધીન કરી હાેય, ૧૧ તેનાે પ ત તે વષે
સાંભળીને તેને કશું કહે ન હ અને

ે તે તેનાે સંક પ નાબૂદ કરે ન હ, તાે તેના

બધા સંક પાે કાયમ રહે . દરેક વચન જે વડે તેણે પાેતાને અાધીન કરી હાેય તે
કાયમ રહે . ૧૨ પણ તેનાે પ ત સાંભળે તે દવસે

ે તે નાબૂદ કરે, તાે જે

સંક પાે તથા વચનાે તેના વષે તેના મુખમાંથી નીક ા છે તે કાયમ રહે ન હ.
તેના પ તઅે તેને નાબૂદ કયા છે . યહાેવાહ તેને મુ ત કરે. ૧૩ દરેક સંક પ તથા
અા મક કરવા માટેના તેના બંધનકારક સમને તેનાે પ ત મા ય કે અમા ય
કરી શકે છે . ૧૪ પરં તુ

ે તે તેને દન ત દન કં ઈ જ ન કહે , તાે જે સંક પાે

તથા વચનાે જે વડે તેણે પાેતાને અાધીન કરી હાેય તે કાયમ રહે . તેણે તે કાયમ
રા યા છે કે મ કે તેણે તે સમયે તેને કં ઈ જ ક ું ન હ કે તેણે તે વષે સાંભ ું
છે . ૧૫ પણ

ે તેનાે પ ત તે વષે સાંભળીને લાંબા સમય સુધી તેની પ નીના

સંક પ રદ ન કરે, તાે તે

ીનાં પાપ માટે તે જવાબદાર થશે.” ૧૬ પ ત તથા

પ ની વ ચે, તેમ જ પતા તથા તેના નાનપણમાં તેના ઘરમાં રહે તી તેની દીકરી
વ ચે યહાેવાહે મૂસાને જે કાનૂનાે જણા યા તે અા છે .

લડાઈ કરી. તેઅાેઅે તમામ માણસાેને

વળી તેઅાેઅે બયાેરના દીકરા બલામને પણ તલવારથી મારી ના યાે. ૯
ઇઝરાયલના સૈ યઅે મ ાની

ીઅાેને તથા તેઅાેનાં બાળકાેને કે દ કરી લીધાં,

તેઅાેનાં ઘેટાંબકરાં સ હત તમામ

નવરાેને તથા તેઅાેના બધા સરસામાનને

લૂંટી લીધાં. અા બધું તેઅાેઅે લૂંટ તરીકે અાંચકી લીધું. ૧૦ યાં તેઅાે
રહે તા હતા તે બધાં નગરાેને તથા તેઅાેની બધી છાવણીઅાેને તેઅાેઅે બાળી
ના યાં. ૧૧ તેઅાેઅે કે દીઅાે અેટલે માણસ તથા પશુઅાે બ નેની લૂંટફાટ
લીધી. ૧૨ તેઅાે કે દીઅાેને તથા લૂંટ કરેલી વ તુઅાેને મૂસા, અેલાઝાર યાજક
તથા ઇઝરાયલ લાેકાેની જમાત પાસે લા યા. અા બધું તેઅાે માેઅાબના
મેદાનમાં યરીખાેની સામે યદન નદીને કનારે અાવેલી છાવણીમાં લા યા.
૧૩ મૂસા, અેલાઝાર યાજક તથા જમાતના અાગેવાનાે તેઅાેને મળવા માટે

છાવણી બહાર અા યા. ૧૪ પણ મૂસા સૈ યના અ ધકારી, સહ ા ધપ ત તથા
શતા ધપ ત જેઅાે યુ માંથી અા યા હતા તેઅાે પર ગુ સે હતાે. ૧૫ મૂસાઅે
તેઅાેને ક ું, “શું તમે બધી

ીઅાેને

વતી રહે વા દીધી છે ? ૧૬ જુ અાે, અા

ીઅાેઅે બલામની સલાહથી ઇઝરાયલી લાેકાે પાસે, પેઅાેરની બાબતમાં
યહાેવાહની વ

પાપ કયુ, તેથી યહાેવાહની જમાત મ યે મરકી ચાલી. ૧૭

તાે હવે, બાળકાે મ યેથી દરેક પુ ષને મારી નાખાે, દરેક

ી જે પુ ષ સાથે

સૂઈ ગઈ હાેય તેને મારી નાખાે. ૧૮ પણ તમારા માટે દરેક જુ વાન ક યાઅાે લાે
જે

ારેય કાેઈ માણસ સાથે સૂઈ ગઈ ના હાેય. ૧૯ તમે સાત દવસ સુધી

છાવણીની બહાર અેટલે ઇઝરાયલની છાવણીની બહાર રહાે. તમારામાંના જે
કાેઈઅે કાેઈને મારી ના યાે હાેય કે કાેઈઅે મરણ પામેલાનાે પશ કયા હાેય,
ી

દવસે તથા સાતમા દવસે તું તથા તારા કે દીઅાે પાેતાને શુ કરાે. ૨૦

તમારાં બધાં વ

, ચામડાની તથા બકરાના વાળથી બનેલી દરેક વ તુ તથા

લાકડાની બનાવેલી દરેક વ તુથી પાેતાને શુ કરાે.” ૨૧ જે સૈ નકાે યુ માં
ગયા હતા તેઅાેને અેલાઝાર યાજકે ક ું, “યહાેવાહે મૂસાને જે નયમ અા યાે
તે અા છે : ૨૨ સાેનું, ચાંદી, કાંસું, લાેખંડ, કલાઈ અને સીસું, ૨૩ જે દરેક વ તુ
અ નનાે સામનાે કરી શકે , તે તમે અ નમાં નાખાે અને તે શુ થશે. શુ ના
પાણી વડે તે વ તુઅાે શુ કરવામાં અાવે. જે કં ઈ અ નમાં ટકી ન શકે તેને
તમે પાણીથી શુ કરાે. ૨૪ અને સાતમા દવસે તમે તમારા વ

ાે ધાેઈ નાખાે,

યાર પછી તમે શુ થશાે. યાર પછી તમે ઇઝરાયલની છાવણીમાં પાછા
અાવાે.” ૨૫ યહાેવાહે મૂસાને ક ું, ૨૬ “તું, અેલાઝાર યાજક, જમાતના
પતૃઅાેના કુ ળના અાગેવાનાે મળીને, જે માણસાે તથા પશુઅાે કે જેઅાેની લૂંટ
કરવામાં અાવી તેઅાેની ગણતરી કરાે. ૨૭ લૂંટના બે ભાગ પાડાે. તેને જે
સૈ નકાે યુ માં ગયા હતા તેઅાે તથા બાકીની અાખી જમાત વ ચે વહચાે. ૨૮
જે સૈ નકાે યુ માં ગયા હતા તેઅાે પાસેથી કર લઈને મને અાપાે. દરેક પાંચસાે
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પશુઅાેમાંથી અેક પશુ, અેટલે માણસાેમાંથી તથા

નવરાેમાંથી, ગધેડામાંથી,

માેક યા, યારે તેઅાેઅે અેમ જ કયુ, ૯ યારે તેઅાેઅે અે કાેલ ખીણમાં

ઘેટાં કે બકરામાંથી લેવાં. ૨૯ તેઅાેના અડધામાંથી તે લાે અને મારા માટે

જઈને તે દેશ

ઉ છાલીયાપણ તરીકે અેલાઝાર યાજકને તે અાપાે. ૩૦ ઇઝરાયલી લાેકાેના

ના યાં કે જેથી તેઅાે જે દેશ યહાેવાહે તેઅાેને અા યાે છે તેમાં વેશ કરે ન હ.

અડધામાંથી, દર પચાસ ય તમાંથી, ગધેડાંમાંથી, ઘેટા તથા બકરામાંથી

૧૦ અાથી તે દવસે યહાેવાહ કાેપાયમાન થયા. તેમણે સમ ખાઈને ક ું કે ,

તથા અ ય

નવરાેમાંથી લેવાં. જે લેવીઅાે યહાેવાહના મંડપની સંભાળ લે

૧૧ 'વીસ વષના કે તેથી વધારે ઉંમરના જે માણસાે મસર દેશમાંથી બહાર

છે તેઅાેને અાપાે.” ૩૧ તેથી યહાેવાહે અા ા કરી હતી તે માણે મૂસાઅે

અા યા તેઅાેમાંનાે કાેઈ પણ જે દેશ વષે મ ઇ ા હમ, ઇસહાક તથા યાકૂ બ

તથા યાજક અેલાઝારે કયુ. ૩૨ સૈ નકાેઅે જે લૂંટ લીધી હતી તેની યાદી: છ

અાગળ સમ ખાધા તેને

લાખ પંચાેતેર હ ર ઘેટાં, ૩૩ બાેતેર હ ર બળદાે, ૩૪ અેકસઠ હ ર

મનથી ચા યા નથી. ૧૨ ક નઝી યફૂ નેનાે દીકરાે કાલેબ તથા નૂનનાે દીકરાે

ગધેડાં, ૩૫ બ ીસ હ ર

યહાેશુઅા. ફ ત કાલેબ તથા યહાેશુઅા પૂરા મનથી મારી પાછળ ચા યા

ીઅાે જે

ારેય કાેઈ માણસ સાથે સૂઈ ગઈ

ન હતી. ૩૬ યુ માં ગયેલા સૈ નકાેને લૂંટમાંથી જે અડધાે ભાગ મ

ાે તે

ણ લાખ સાડ ીસ હ ર ઘેટાં હતાં. ૩૭ ઘેટાંમાંથી યહાેવાહનાે ભાગ

ેયાે યારે તેઅાેઅે ઇઝરાયલી લાેકાેનાં દય નરાશ કરી

ેવા પામશે ન હ. કે મ કે તેઅાે મારી પાછળ પૂરા

હતા.' ૧૩ તેથી ઇઝરાયલ ઉપર યહાેવાહ કાેપાયમાન થયા. તેમણે તેમને

છસાે પંચાેતેર હતાે. ૩૮ છ ીસ હ ર બસાેમાંથી યહાેવાહનાે કર બાેતેર

ચાલીસ વષ સુધી, જે પેઢીઅે યહાેવાહની

માં ખાેટું કયુ હતું તે બધાનાે
નાશ થાય યાં સુધી તેઅાેને અર યમાં ચારે બાજુ ભટકા યા. ૧૪ જુ અાે,

હતાે. ૩૯ ીસ હ રને પાંચસાે ગઘેડાં; જેમાંથી યહાેવાહનાે ભાગ અેકસઠ

તમે પાપી લાેકાે જેવા, તમારા પતાઅાેની જ યાઅે ઊભા થઈને, ઇઝરાયલ

હતાે. ૪૦ જે માણસાે સાેળ હ ર હતા જેમાંથી યહાેવાહનાે કર બ ીસ

યે યહાેવાહનાે ગુ સાે હ

પણ વધુ સળગા યાે છે . ૧૫

ે તમે તેની

માણસાેનાે હતાે. ૪૧ યહાેવાહે મૂસાને અા ા અાપી હતી તે માણે મૂસાઅે

પાછળથી ફરી જશાે, તાે તેઅાે ફરીથી ઇઝરાયલને અર યમાં ભટકતા મૂકી

અે કર અેટલે યહાેવાહનું ઉ છાલીયાપણ અેલાઝાર યાજકને અા યું. ૪૨

દેશે અને તમારાથી અા બધા લાેકાેનાે નાશ થશે.” ૧૬ તેથી તેઅાેઅે મૂસાની

ઇઝરાયલી લાેકાેનાે જે અડધાે ભાગ મૂસાઅે યુ માં ગયેલા સૈ નકાે પાસેથી

પાસે અાવીને ક ું, “અહ અમને અમારાં ઘેટાંબકરાં માટે વાડા અને અમારા

લીધાે હતાે તે, ૪૩ જમાતનાે અડધા ભાગમાં ણ લાખ સાડ ીસ હ ર

કુ ટું બાે માટે નગરાે બાંધવા દે. ૧૭ યાર બાદ અમે

પાંચસાે ઘેટા, ૪૪ છ ીસ હ ર બળદાે, ૪૫ ીસ હ ર પાંચસાે ગધેડાં, ૪૬

ઇઝરાયલી લાેકાેની અાગળ રહી તેઅાેને તેઅાેની જ યાઅે પહાચાડતા સુધી

સાેળ હ ર માણસાે હતાં. ૪૭ જેમ યહાેવાહે મૂસાને અા ા અાપી હતી તેમ

લડીશું. પણ અમારા કુ ટું બાે અા દેશના રહે વાસીઅાેને લીધે ક લેબંધીવાળા

મૂસાઅે ઇઝરાયલી લાેકાેના અડધા ભાગમાંથી દરેક પચાસ માણસમાંથી તથા

નગરાેમાં રહે શે. ૧૮ ઇઝરાયલી લાેકાેમાંનાે દરેક પાેતાનાે વારસાે ન પામે યાં

પશુઅાેમાંથી અેક લઈને યહાેવાહના મંડપની સંભાળ રાખનાર લેવીઅાેને તે

સુધી અમે પાેતાના ઘરે પાછા ફરીશું ન હ. ૧૯ અમે યદન નદીને પેલે પારના

અા યાં. ૪૮ પછી સૈ યના સેનાપ તઅાે, સહ ા ધપ તઅાે તથા શતા ધપ તઅાે

દેશમાં તેઅાેની સાથે વારસાે ન હ લઈઅે, કે મ કે , યદન નદીને પૂવ કનારે

મૂસા પાસે અા યા. ૪૯ તેઅાેઅે તેને ક ું, “જે સૈ નકાે અમારા હાથ નીચે છે

અમને વારસાે મળી ચૂ ાે છે .” ૨૦ મૂસાઅે તેઅાેને ક ું, “ ે તમે જે ક ું છે

તેઅાેની તારા દાસાેઅે ગણતરી કરી છે , અેક પણ માણસ અાેછાે થયાે નથી.

તે માણે કરશાે અને સ જ થઈને યહાેવાહની અાગળ તમે યુ માટે જશાે.

૫૦ અમારા માટે યહાેવાહની અાગળ ાય

૨૧

ત કરવાને સા દરેક માણસને

તે શ

સજજ થઈને

યાં સુધી યહાેવાહ પાેતાના શ ુઅાેને પાેતાની અાગળથી કાઢી મૂકે યાં

જે મ ું તે અમે યહાેવાહને સા અપણ કરવાને લા યા છીઅે, અેટલે સાેનાનાં

સુધી તમે શ

ઘરેણાં, સાંકળા, બંગડીઅાે, વ ટીઅાે, બુટીઅાે તથા હારાે લા યા છીઅે.”

તે દેશ યહાેવાહના તાબામાં થાય. યારપછી તમે પાછા અાવ ે. તમે યહાેવાહ

૫૧ મૂસાઅે તથા યાજક અેલાઝાર યાજકે તેઅાેની પાસેથી સાેનું તથા હાથે

તથા ઇઝરાયલ

ઘડેલાં સવ પા ાે લીધાં. ૫૨ ઉ છાલીયાપણનું સાેનું સહ ા ધપ તઅાે તથા

વતન થશે. ૨૩ પરં તુ

શતા ધપ તઅાે પાસેથી યહાેવાહને ચઢા યું તેનું વજન સાેળ હ ર સાતસાે

પાપ કયુ ગણાશે. ન ે તમા ં પાપ તમને પકડી પાડશે. ૨૪ તમારાં કુ ટું બાે

પચાસ શેકેલ હતું. ૫૩ દરેક સૈ નકે પાેતપાેતાને માટે લૂંટ લઈ લીધી હતી. ૫૪

માટે નગરાે તથા તમારાં

મૂસા તથા અેલાઝાર યાજક સહ ા ધપ ત તથા શતા ધપ તઅાે પાસેથી સાેનું

કરાે.” ૨૫ ગાદ તથા બેનના વંશ ેઅે મૂસાને ક ું, “અમારા મા લકની

લઈને યહાેવાહ માટે ઇઝરાયલ લાેકાેના મરણાથ મુલાકાતમંડપમાં લા યા.

અા ા માણે અમે તારા દાસાે કરીશું. ૨૬ અમારાં બાળકાે, અમારી

વંશ ે પાસે માેટી સં યામાં
૩૨ હવેજયારેબેતેનઅનાાેઅતથાે ગાદના
ેયું કે યાઝે રનાે તથા ગ યાદનાે દેશ

અમારાં ઘેટાબકરાં સ હત અમારાં તમામ

નવરાે હતાં.
નવરાે માટે

અનુકૂળ જ યા છે . ૨ તેથી બેન તથા ગાદના વંશ ેઅે મૂસા, અેલાઝાર
યાજક તથા સમાજના અાગેવાનાે પાસે અાવીને ક ું કે , ૩ “અટારાેથ,
દીબાેન, યાઝે ર, ન ાહ, હે બાેન, અેલઅાલેહ, સબામ, નબાે તથા બેઅાેન,
૪ અેટલે ઇઝરાયલી લાેકાેની અાગળ જે દેશ પર યહાેવાહે હુ મલાે કયા તે

દેશ

નવરાેના માટે ખૂબ અનુકૂળ છે . તારા દાસાે પાસે પુ કળ પશુસંપ

છે .” ૫ તેઅાેઅે ક ું, “ ે અમે તારી

માં કૃ પા પા યા હાેય, તાે અમને

અેટલે તારા દાસાેને અા દેશ વતન તરીકે અાપ. યદન પાર અમને લઈ ન
.” ૬ મૂસાઅે ગાદ તથા બેનના વંશ ેને ક ું, “શું તમારા ભાઈઅાે
યુ માં

ય છે યારે તમે અહ બેસી રહે શાે? ૭ ઇઝરાયલી લાેકાેને જે

દેશ યહાેવાહે અા યાે છે તેમાં જવા માટે તેઅાેનાં દય તમે કે મ નરાશ કરાે
છાે? ૮ યારે મ તમારા પતૃઅાેને કાદેશ બાનઅાથી દેશની

ગણના

સૂસી કરવા

સિ જત માણસાે યહાેવાહની અાગળથી યદન પાર જશાે. ૨૨
યે નદાષ ઠરશાે. યહાેવાહની અાગળ અા દેશ તમા ં
ે તમે તે ન હ કયુ હાેય તાે તમે યહાેવાહની વ

નું

નવરાે માટે વાડા બાંધાે; પછી તમે જે ક ું છે તેમ
ીઅાે,

નવરાે સ હત અહ ગ યાદના

નગરાેમાં રહીશું. ૨૭ પણ યુ ને માટે સ જ થયેલાે તારા બધા દાસાે મારા
મા લકના કહે વા માણે યદન પાર યહાેવાહની સમ લડાઈ કરવાને જઈશું.”
૨૮ તેથી મૂસાઅે અેલાઝાર યાજક, યહાેશુઅા તથા ઇઝરાયલના કુ ળના

કુ ટું બાેના અાગેવાનાેને સૂચના અાપીને ક ું, ૨૯ “ ે ગાદના તથા બેનના
વંશ ે યુ ને સા હ થયાર સ ને દરેક માણસ યહાેવાહની અાગળ તમારી
સાથે લડાઈ કરવાને યદનને પેલે પાર

ય,

ે તે દેશ તમારા તાબામાં અાવી

ય તાે તમે તેઅાેને ગ યાદનાે દેશ વતન તરીકે અાપ ે. ૩૦ પણ
શ

સ જ થઈને તમારી સાથે યદનને પાર ન

ે તેઅાે

ય તાે તેઅાેને કનાન દેશમાં

તમારી મ યે વતન મળશે.” ૩૧ ગાદના તથા બેનના વંશ ેઅે જવાબ
અાપીને ક ું, “જેમ યહાેવાહે તારા દાસાેને ક ું છે તે માણે અમે કરીશું. ૩૨
અમે શ

સ જ થઈને યહાેવાહની અાગળ યદન પાર કરીને કનાનના દેશમાં

જઈશું, પણ યદન નદીના પૂવ કાંઠે અમારા વારસાની જમીન રહે શે.” ૩૩
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અાથી મૂસાઅે ગાદના તથા બેનના વંશ ેને તથા યૂસફના દીકરા મના શાના

તેઅાેઅે તાહાથમાં છાવણી કરી. ૨૭ તાહાથથી નીકળીને તેઅાેઅે તેરાહમાં

અધકુ ળને અમાેરીઅાેના રા

છાવણી કરી. ૨૮ તેરાહથી નીકળીને તેઅાેઅે મ કાહમાં છાવણી કરી. ૨૯

સીહાેનનું રા ય તથા બાશાનના રા

અાેગનું

રા ય અા યું. તેણે તેઅાેને તે દેશ, તેની સરહદાે સાથે તેના બધા નગરાે તથા

મ કાહમાંથી નીકળીને તેઅાેઅે હા માેનાહમાં છાવણી કરી. ૩૦ હા માેનાહથી

તે દેશની અાજુ બાજુ નાં બધાં નગરાે અા યાં. ૩૪ ગાદના વંશ ેઅે દીબાેન,

નીકળીને તેઅાેઅે માેસેરાેથમાં છાવણી કરી. ૩૧ માેસેરાેથથી નીકળીને તેઅાેઅે

અટારાથ, અરાેઅેર, ૩૫ અાટાેથશાેફાન, યાઝે ર, યાે બહાહ, ૩૬ બેથ

બનીયાઅકાનમાં છાવણી કરી. ૩૨ બનીયાઅકાનથી નીકળીને તેઅાેઅે

ન ાહ તથા બેનહારાન અે ક લાવાળા નગરાે બાં યા તથા ઘેટાંને માટે

હાેરહા ગદગાદમાં છાવણી કરી. ૩૩ હાેરહા ગદગાદથી નીકળીને તેઅાેઅે

વાડા બાં યાં. ૩૭ બેનના વંશ ેઅે હે બાેન, ૩૮ અેલઅાલેહ, કયાથાઈમ,

યાેટબાથાહમાં છાવણી કરી. ૩૪ યાેટબાથાથી નીકળીને તેઅાેઅે અા ાેનામાં

નબાે, બઅાલમેઅાેન (પછી તેઅાેના નામ બદલીને) તથા સ માહ બાં યાં. જે

છાવણી કરી. ૩૫ અા ાેનાથી નીકળીને તેઅાેઅે અે યાેનગેબેરમાં છાવણી

નગરાે તેઅાેઅે બાં યાં તેઅાેને તેઅાેઅે બી ં નામ અા યાં. ૩૯ મના શાના

કરી. ૩૬ અે યાેનગેબેરથી નીકળીને તેઅાેઅે કાદેશમાં અેટલે કે સીનના

દીકરા માખીરના વંશ ેઅે ગ યાદ જઈને તેને

તી લીધું અને તેમાં રહે તા

અર યમાં છાવણી કરી. ૩૭ કાદેશથી નીકળીને તેઅાેઅે અદાેમની સરહદે

ા. ૪૦ મૂસાઅે મના શાના દીકરા માખીરને ગ યાદ

અાવેલા હાેર પવત અાગળ છાવણી કરી. ૩૮ યહાેવાહની અા ા માણે

અા યું અને તેના લાેકાે યાં ર ા. ૪૧ મના શાના દીકરા યાઈરે યાં જઈને

હા ન યાજક હાેર પવત ઉપર ગયાે અને ઇઝરાયલી લાેકાેના મસર દેશમાંથી

તેનાં નગરાે કબજે કરી લીધાં અને તેઅાેને હા વાેથયાઈર અેવું નામ અા યું.

બહાર અા યા પછી ચાળીસમાં વષ, અેટલે પાંચમા મ હનાના થમ દવસે

૪૨ નાેબાહે કનાથ જઈને તેનાં ગામાે કબજે કરી લીધાં. અને તેના પાેતાના નામ

તે યાં મૃ યુ પા યાે. ૩૯ હા ન હાેર પવત પર મરણ પા યાે યારે તે

પરથી તેનું નામ નાેબાહ પા

અેકસાે તેવીસ વષનાે હતાે. ૪૦ કનાની દેશના નેગેબમાં રહે તા અરાદના

અમાેરીઅાેને કાઢી મૂ

ું.

હા નની અાગેવાની હે ઠળ ઇઝરાયલી લાેકાે પાેતાનાં સૈ ય
૩૩ મૂજૂસથાેા અને
સ હત મસર દેશમાંથી બહાર અા યા પછી તે લાેકાેઅે જે જે
ઠેકાણે મુસાફરી કરી તે અા છે : ૨ યાંથી તેઅાે રવાના થયા અને યાં
ગયા તે થળાેનાં નામ મૂસાઅે યહાેવાહની અા ા અનુસાર નાધી લીધાં
હતાં. તેઅાેની મજલાે માણે તેઅાેની કૂ ચ અા છે . ૩ તેઅાે પહે લા મ હને,
અેટલે પહે લા મ હનાના પંદરમા દવસે રામસેસથી રવાના થયા. પા ખાપવ
પછીની સવારે ઇઝરાયલી લાેકાે મસરવાસીઅાેના દેખતાં
૪

હે રમાં નીક ા.

યારે મસરવાસીઅાે પાેતાના થમજ નતાે જેઅાેને યહાેવાહે તેઅાેની

મ યેથી મારી ના યા તેઅાેને દ નાવતા હતા તે સમયે અેવું બ યું. યહાેવાહે
તેઅાેના દેવાેને પણ સ

કરી. ૫ ઇઝરાયલીઅાેઅે રામસેસથી નીકળીને

સુ ાેથમાં છાવણી કરી. ૬ તેઅાેઅે સુ ાેથથી નીકળીને અર ય કનારે
અાવેલા અેથામમાં છાવણી કરી. ૭ તેઅાે અેથામથી નીકળીને પાછા ફરીને
બઅાલસફાેનની પાસે અાવેલ પીહાહીરાેથ અા યા, યાં તેઅાેઅે મ દાેલની
સામે છાવણી કરી. ૮ પછી પીહાહીરાેથથી નીકળીને સમુ મ યે થઈને
તેઅાે અર યમાં ગયા. તેઅાેઅે અેથામના અર યમાં ણ દવસ મુસાફરી
કરીને મારાહમાં છાવણી કરી. ૯ તેઅાે મારાહથી અાગળ વધીને અેલીમ
અા યા. અેલીમમાં પાણીના બાર ઝરા અને ખજૂ રીનાં સ ેર વૃ ાે હતાં. યાં
તેઅાેઅે છાવણી કરી. ૧૦ તેઅાેઅે અેલીમથી નીકળીને લાલ સમુ પાસે
છાવણી કરી. ૧૧ તેઅાેઅે લાલ સમુ થી નીકળીને સીનના અર યમાં છાવણી
કરી. ૧૨ તેઅાેઅે સીનના અર યમાંથી નીકળીને દાેફકાહમાં છાવણી કરી.
૧૩ દાેફકાહથી નીકળીને અાલૂશમાં છાવણી કરી. ૧૪ તેઅાેઅે અાલૂશથી

નીકળીને રફીદીમમાં છાવણી કરી. યાં લાેકાેને માટે પીવાનું પાણી નહાેતું. ૧૫
તેઅાેઅે રફીદીમથી નીકળીને સનાઈના અર યમાં છાવણી કરી. ૧૬ તેઅાેઅે
સનાઈના અર યમાંથી નીકળીને ક ાેથહ ાવાહમાં છાવણી કરી. ૧૭
તેઅાેઅે ક ાેથહ ાવાહથી નીકળીને હસેરાેથમાં છાવણી કરી. ૧૮ તેઅાેઅે
હસેરાેથથી નીકળીને ર માહમાં છાવણી કરી. ૧૯ ર માહથી નીકળીને
તેઅાેઅે ર માેનપેરેસમાં છાવણી કરી. ૨૦ ર માેનપેરેસથી નીકળીને તેઅાેઅે
લ નાહમાં છાવણી કરી. ૨૧ લ નાહથી નીકળીને તેઅાેઅે ર સાહમાં
છાવણી કરી. ૨૨ ર સાહથી નીકળીને તેઅાેઅે કહે લાથાહમાં છાવણી કરી.
૨૩ કહે લાથાહથી નીકળીને તેઅાેઅે શેફેર પવત અાગળ છાવણી કરી. ૨૪

શેફેર પવતથી નીકળીને તેઅાેઅે હરાદાહમાં છાવણી કરી. ૨૫ હરાદાહથી
નીકળીને તેમણે માકે હેલાેથમાં છાવણી કરી. ૨૬ માકે હેલાેથથી નીકળી

કનાની રા અે ઇઝરાયલી લાેકાેના અાવવા વષે સાંભ ું. ૪૧ તેઅાેઅે હાેર
પવતથી નીકળીને સા માેનામાં છાવણી કરી. ૪૨ સા માેનાથી નીકળીને
તેઅાેઅે પૂનાેનમાં છાવણી કરી. ૪૩ પૂનાેનથી નીકળીને તેઅાેઅે અાેબાેથમાં
છાવણી કરી. ૪૪ અાેબાેથથી નીકળીને તેઅાેઅે માેઅાબીઅાેની સરહદમાં
અાવેલા ઈયેઅબારીમમાં છાવણી કરી. ૪૫ ઈયેઅબારીમથી નીકળીને તેઅાેઅે
દીબાેનગાદમાં છાવણી કરી. ૪૬ દીબાેનગાદથી નીકળીને તેઅાેઅે અા માેન
દ લાથાઈમમાં છાવણી કરી. ૪૭ અા માેન દ લાથાઈમમાંથી નીકળીને
તેઅાેઅે નબાેની સામે અાવેલા અબારીમના પવતાે અાગળ છાવણી કરી. ૪૮
અબારીમના પવતાેથી નીકળીને તેઅાેઅે યરીખાેની સામે યદન નદીના કનારે
અાવેલા માેઅાબના મેદાનાેમાં છાવણી કરી. ૪૯ તેઅાેઅે યદનને કનારે,
બેથયશીમાેથથી અાબેલ શ ીમ સુધી માેઅાબના મેદાનમાં છાવણી કરી.
૫૦ માેઅાબના મેદાનાેમાં યદનને કનારે યરીખાેની પાસે યહાેવાહે મૂસાને

ક ું, ૫૧ “તું ઇઝરાયલી લાેકાેને કહે કે , 'જયારે તમે યદન પાર કરીને કનાન
દેશમાં

અાે, ૫૨ યારે તમારે દેશના બધા રહે વાસીને તમારી અાગળથી

કાઢી મૂકવા. તમારે તેઅાેની બધી કાેતરેલી મૂ તઅાેનાે નાશ કરવાે. તેઅાેની
બધી ગાળેલી મૂ તઅાેનાે તથા તેમના ઉ ચ થાનાેનાે તમારે નાશ કરવાે. ૫૩
તમારે તે દેશનાે કબ ે લેવાે અને તેમાં વસવાટ કરવાે, કે મ કે , તે દેશ મ તમને
વતનને સા અા યાે છે . ૫૪ તમારે ચ ી નાખીને તે દેશ તમારા કુ ળ માણે
વહચી લેવાે. વધારે સં યા ધરાવતા કુ ળને વધારે વ તાર ધરાવતા દેશનાે
ભાગ અને અાેછી સં યા ધરાવતા કુ ળને અાેછાે વ તાર ધરાવતા દેશનાે ભાગ
વહચી અાપવાે. દરેક કુ ળના નામની ચ ી યાં પડે તે દેશ તેને મળે. તમારા
પતૃઅાેના કુ ળાે માણે દેશનાે વારસાે તમને મળે. ૫૫ પણ

ે તમે તે દેશના

રહે વાસીઅાેને તમારી અાગળથી હાંકી ન હ કાઢાે, તાે તેઅાેમાંના જેઅાેને તમે
રહે વા દેશાે તેઅાે તમારી અાંખમાં કણી પ અને તમારા પડખામાં કાંટા પ થઈ
પડશે. જે દેશમાં તમે વસાે છાે યાં તેઅાે તમારા

વનાે પર દુ ઃખ લાવશે. ૫૬

અને અેવું થશે કે મ તે લાેકાેની જે દશા કરવાનું ધાયુ હતું તે હુ ં તમારી સાથે
કરીશ.'”
વાહે મૂસાને ક ું, ઇઝરાયલી લાેકાેને અા ા કરીને કહે , યારે
૩૪ યહાે
તમે કનાનના દેશમાં વેશ કરશાે, યારે કનાન દેશ અને તેની સરહદાે
૨

તમારી થશે, ૩ તમારાે દ ણ ભાગ સીનના અર યથી અદાેમની સરહદ સુધી
વ તરશે. તમારી દ ણ સરહદ ખારા સમુ ના પૂવના છે ડાથી શ થાય. ૪
તમારી સરહદ વળીને અા ા બીમના ઢાેળાવ તરફ સીનના અર ય સુધી
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ય. યાંથી તે દ ણમાં કાદેશબાનઅા સુધી અને અાગળ હસારઅા ાર
સુધી અને અાગળ અા માેન સુધી

ય. ૫ યાંથી તે સરહદ અા માેનથી

વળીને મસરનાં ઝરણાં અને સમુ સુધી

થાેડા નગરાે અાપે. દરેક કુ ળને જે ભાગ ા ત થયાે છે તે માણે લેવીઅાેને
અાપે.” ૯ પછી યહાેવાહે મૂસાને ક ું, ૧૦ “તું ઇઝરાયલી લાેકાેને કહે , 'જયારે

ય. ૬ માેટાે સમુ તથા તેનાે

તમે યદન પાર કરીને કનાન દેશમાં વેશ કરાે. ૧૧ યારે તમારે અમુક નગરાેને

મ સરહદ હશે. ૭ તમારી ઉ રની સરહદ ભૂમ ય

તમારા માટે અા યના નગરાે તરીકે પસંદ કરવાં, જેમાં જે માણસે કાેઈને

સમુ થી શ થઈ હાેર પવત સુધી તેની સીમારેખા દાેરવી, ૮ યાંથી હાેર

અ ણતાં મારી ના યાે હાેય તે અા ય લઈ શકે . ૧૨ અા નગરાે તમારા માટે

પવતથી લબાે હમાથ સુધી અને અાગળ સદાદ સુધી જશે. ૯ યાંથી તે સરહદ

બદલાે લેનારના હાથમાંથી ર ણાથ થાય, મનુ યઘાતકને ઇનસાફને સા

ઝ ાેન સુધી અને તેનાે છે ડાે હસારઅેનાન સુધી પહાચે. અા તમારી ઉ રની

જમાતની અાગળ ખડાે કરવામાં ન અાવે યાં સુધી તે દાેષી ન ઠરે. ૧૩ તેથી

સરહદ થશે. ૧૦ તમારી પૂવની સરહદ હસાર અેનાનથી શ થઈ શફામ સુધી

તમારે અા યનાં નગરાે તરીકે છ નગરાે પસંદ કરવાં. ૧૪ ણ નગરાે યદન

અાંકવી. ૧૧ તે સરહદ શફામથી નીચે વળીને અા યનની પૂવ અાવેલ ર લાહ

નદીની પાર અાપવાં અને ણ નગરાે કનાન દેશમાં અાપવાં. ૧૫ અા છ નગરાે

સુધી જશે. તે સરહદ યાંથી ક નેરેથ સમુ સુધી પૂવ કનારે પહાચશે. ૧૨

ઇઝરાયલી લાેકાે માટે, પરદેશીઅાે માટે તથા તમારી મ યે રહે તા લાેકાે માટે

કનારાે તે તમારી પ

યાંથી તે સરહદ ઊતરીને યદન કનારે

ય અને અાગળ વધી ખારા સમુ

અા યનગરાે ગણાશે. જેણે અ ણતા કાેઈને મારી ના યાે હાેય તે યાં નાસી

સુધી અાવે. અા દેશ તેની ચારે દશાની સરહદાે માણે તમારાે થશે.”' ૧૩

ય. ૧૬ પણ

મૂસાઅે ઇઝરાયલી લાેકાેને અા ા કરીને ક ું “અા દેશ તમારે ચ ી નાખીને
વહચી લેવાે, યહાેવાહે અા દેશ નવ કુ ળાેને તથા અડધા કુ ળને અાપવાની

ે તે કાેઈને લાેખંડના સાધનથી અેવી રીતે મારે કે તે મરી

ય, તાે તે ખૂની ગણાશે, તે ખૂનીને દેહાંતદં ડની સ

અાપવામાં અાવે. ૧૭

જેથી માેત નીપજવાનાે સંભવ હાેય, અેવાે પ થર લઈને તે તેને મારે કે , જેથી

અા ા અાપી છે . ૧૪ બેનના વંશ ેને તેઅાેના પતૃઅાેના કુ ળ માણે,

ે પેલાનું માેત નીપજે, તાે તે ખૂની છે , તે ખૂનીને દેહાતદં ડની સ

ગાદના વંશ ેના કુ ળને તથા મના શાના અધકુ ળને તેઅાેનાે વારસાે વહચી

ે દાેષી માણસ તેના શકારને મારી નાખવા માટે લાકડાંના હ થયારથી મારે,

અાપવામાં અા યાે છે . ૧૫ અા બે કુ ળાેને તથા અડધા કુ ળને તેઅાેના દેશનાે
ભાગ યરીખાેની અાગળ યદન નદીની પૂવ તરફ અેટલે સૂયની ઉગમણી દશા
તરફ મ

ાે છે .” ૧૬ યહાેવાહે મૂસાને ક ું, ૧૭ “જે માણસાે તારા વારસા

માટે અા દેશને વહચશે તેઅાેનાં નામ અા છે : અેલાઝાર યાજક તથા નૂનનાે

ે તે શકાર મરી

ય, તાે તે ખૂની ગણાય. તે ખૂનીને દેહાંતદં ડની સ

૧૯ લાેહીનાે બદલાે લેનાર, પાેતે જ ખૂનીને મારી નાખે. ૨૦ તેથી

ષ
ે થી ધ ાે માયા હાેય અથવા છુપાઇને તેના પર કં ઈ ફ
ય ત મરી

દીકરાે યહાેશુઅા. ૧૮ તેઅાેના કુ ળ માટે દેશની વહચણી કરવા તારે દરેક

થશે. ૧૮
થશે.

ે તેણે તેને

ું હાેય અને

ે તે

ય, ૨૧ અથવા ષ
ે થી તેને તેના હાથથી મારીને નીચે ફકી દે અને

ે તે ય ત મરી

ય, તાે જેણે તેને માયા છે તેને દેહાંતદં ડની સ

મળે.

કુ ળમાંથી અેક અાગેવાન પસંદ કરવાે. ૧૯ તે માણસાેનાં નામ અા માણે

લાેહીનાે બદલાે લેનાર માણસ યારે તે ખૂનીને મળે યારે તે તેને મારી નાખે.

છે : યહૂ દાના કુ ળમાંથી યફૂ નેનાે દીકરાે કાલેબ. ૨૦ શમયાેનના વંશ ેના

૨૨ પણ

ે કાેઈ માણસ દુ મનાવટ વગર તેની પર હાર કરે અથવા તેને રાહ

કુ ળમાંથી અા મહૂ દનાે દીકરાે શમુઅેલ. ૨૧ બ યામીનના કુ ળમાંથી ક લાેનનાે

ેયા વગર તેને મારી નાખવાના ઇરાદાથી તેના ઉપર કાેઈ હ થયાર ફકે , ૨૩

દીકરાે અલીદાદ. ૨૨ દાનના વંશ ેના કુ ળનાે અાગેવાન, યાે લીનાે દીકરાે

અથવા કાેઈ માણસનું માેત થાય અેવાે પ થર તેને ન દેખતાં તેણે તેના પર

બુ ી. ૨૩ યૂસફના વંશ ેમાંથી, મના શાના વંશ ેના કુ ળનાે અાગેવાન,

ફ ાે હાેય, તેથી તેનું માેત નીપ યું હાેય, પણ તે તેનાે દુ મન ન હાેય, તેમ જ

અેફાેદનાે દીકરાે હા નીઅેલ. ૨૪ અે ાઇમના વંશ ેના કુ ળનાે અાગેવાન,

તેનું નુકશાન કરવાનાે તેનાે ઇરાદાે ન હાેય. પણ કદાચ તે મરી

શફટાનનાે દીકરાે કમુઅેલ. ૨૫ ઝબુલાેનના વંશ ેના કુ ળનાે અાગેવાન,

જમાત મારનાર તથા લાેહીનું વેર લેનાર બ ને વ ચે કાનૂનાે માણે યાય કરે.

પાનાખનાે દીકરાે અલીસાફાન. ૨૬ ઇ સાખારના વંશ ેના કુ ળનાે અાગેવાન,

૨૫ જમાત મારનારને લાેહીનાે બદલાે લેનારના હાથથી ર ણ કરે, જમાત

અઝઝાનનાે દીકરાે પા ટીઅેલ. ૨૭ અાશેરના વંશ ેના કુ ળનાે અાગેવાન,

તેને જે અા યનગરમાં તે નાસી ગયાે હાેય યાં પાછાે લાવે. પ વ તેલથી

શલાેમીનાે દીકરાે અ હહુ દ, ૨૮ નફતાલીના વંશ ેના કુ ળનાે અાગેવાન,

જે યાજકનાે અ ભ ષ ત થયાે હાેય તેનું મૃ યુ થાય યાં સુધી તે યાં રહે .

અા મહૂ દનાે દીકરાે પદાહઅેલ.” ૨૯ યહાેવાહે અા માણસાેને કનાન દેશના

૨૬ પણ જે અા યનગરમાં દાેષી માણસ નાસી ગયાે હાેય, તેની સરહદની

વારસાનાે ભાગ ઇઝરાયલના દરેક કુ ળને વહચવાની અા ા અાપી હતી.

બહાર તે સમયે તે

ય, ૨૭ લાેહીનાે બદલાે લેનાર તેને અા યનગરની

દાનમાં યદનને કનારે યરીખાે પાસે યહાેવાહે મૂસાને
૩૫ માેક અું, ાબના“તું મેઇઝરાયલ
લાેકાેને અા ા કર કે , તેઅાેના દેશનાે કે ટલાેક

સરહદ બહાર મળે,

ે તે તેને મારી નાખે, તાે લાેહીનાે બદલાે લેનારને માથે

૨

ભાગ લેવીઅાેને અાપે. તેઅાે તેમને કે ટલાંક નગરાે અને અાસપાસની ગાૈચર
જમીન અાપે. ૩ અા નગરાે લેવીઅાેને રહે વા માટે મળે. ગાૈચરની જમીન તાે
તેમનાં અ ય

નવરાે, ઉપરાંત ઘેટાંબકરાં માટે હશે. ૪ તમે લેવીઅાેને જે

નગરાે અાપાે તેની ગાૈચરની જમીન નગરના કાેટની ચારે બાજુ અે અેક હ ર
હાથ હાેય. ૫ તમારે નગરની બહાર બે હ ર હાથ પૂવ તરફ, બે હ ર હાથ
દ ણ તરફ, બે હ ર હાથ પ

મ તરફ અને બે હ ર હાથ ઉ ર તરફ

માપવું. તેઅાેનાં નગરાેનાં ગાૈચર અા માણે હાેય. તે નગર મ યમાં રહે . ૬
જે છ નગરાે તમે લેવીઅાેને અાપાે તે અા યનગરાે તરીકે હાેય. જેણે હ યા
કરી હાેય તે યાં નાસી જઈ શકે માટે તારે તેઅાેને અાપવાં. ઉપરાંત બી ં
બેતાળીસ નગરાે પણ અાપવાં. ૭ અામ, કુ લ અડતાળીસ નગરાે અને તેની

ખૂનનાે દાેષ ગણાય ન હ. ૨૮ કે મ કે મુ ય યાજકનું મૃ યુ થાય યાં સુધી
દાેષી માણસે અા યનગરમાં જ રહે વું. મુ ય યાજકના મૃ યુ પછી તે ય ત
પાેતાના વતનના દેશમાં પાછાે

ય. ૨૯ અા કાનૂનાે તમારી વંશપરં પરા તમારાં

સવ રહે ઠાણાેમાં તમારાે ઇનસાફ કરવાનાે કાયદાે થાય. ૩૦ જે કાેઈ ય તનું
ખૂન કરે, ખૂની સા ીઅાેને અાધારે દેહાંતદં ડ ભાેગવે. ફ ત અેક જ સા ીનાે
પુરાવાે દેહાંતદં ડ અાપવા માટે પૂરતાે ગણાય ન હ. ૩૧ જે મનુ યઘાતકને
ખૂનનાે દાેષ લા યાે હાેય, તે ખૂનીનાે
ન હ. તેને મૃ યુની સ

થવી જ

વ તમારે કં ઈ પણ મૂ ય અાપીને લેવાે

ેઈઅે. ૩૨ મુ ય યાજકનું મરણ થાય યાં

સુધી અા યનગરમાં ર ણ લેનાર મનુ યઘાતક પાસેથી કાેઈ પણ કારની
રકમ લઈને તેને ઘરે પાછા ફરવા માટેની ર
માણે તમે જે દેશમાં રહાે છાે તેને

અાસપાસની ગાૈચરની જમીન લેવીઅાેને અાપવી. ૮ ઇઝરાયલી લાેકાેનાં માેટા
કુ ળાે કે , જે કુ ળાેની પાસે વધારે જમીન છે તે વધારે નગરાે અાપે. નાનાં કુ ળાે
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અાપી શકાય ન હ. ૩૩ અે

ન કરશાે, કે મ કે ર ત અે તાે દેશને

કરે છે . કે મ કે દેશમાં વહે વડાવેલા લાેહીનું ાય

ત તે ર ત વહે વડારના

ર ત સવાય થઈ શકતું નથી. ૩૪ તમે જે દેશમાં રહાે છાે તેને તમે અશુ ન
કરાે, કે મ કે હુ ં તેમાં રહુ ં છંુ . હુ ં યહાેવાહ, ઇઝરાયલી લાેકાે મ યે રહુ ં છંુ .'”
ફના વંશ ેનાકુ ટું બાેમાંના મના શાના દીકરા માખીરના દીકરા
૩૬ યૂગસયાદના
કુ ટું બના પતૃઅાેનાં ઘરના વડીલાેઅે પાસે અાવીને મૂસાની
અાગળ; તથા ઇઝરાયલી લાેકાેના પતૃઅાેના વડીલાે અેટલે અ ધપ તઅાેની
અાગળ જઈને ન અરજ કરીને ક ું, ૨ તેઅાેઅે ક ું, “યહાેવાહે મારા
મા લકને અા ા કરી છે કે , ચ ી નાખીને ઇઝરાયલી લાેકાેને દેશનાે ભાગ
વહચી અાપવાે. યહાેવાહ તરફથી તમને અા ા મળી છે કે અમારા ભાઈ
સલાેફદાહનાે ભાગ તેની દીકરીઅાેને અાપવાે. ૩ પરં તુ
ઇઝરાયલી લાેકાેમાંના કાેઈ બી

ે તેની દીકરીઅાે

કુ ળના પુ ષાે સાથે લ ન કરે, તાે તેઅાેના

દેશનાે ભાગ અમારા પતૃઅાેના ભાગમાંથી નાબૂદ કરવામાં અાવશે. તાે જે
કુ ળની તેઅાે થાય તેને તે ભાગ

ેડી દેવામાં અાવે. અેમ કરવાથી અમારા

વારસાના હ સામાંથી તે નાબૂદ કરવામાં અાવશે. ૪ યારે ઇઝરાયલીઅાેનું
જુ બલી પવ અાવશે, યારે તેઅાેનાે ભાગ તેઅાે જે કુ ળની થઈ હશે તે કુ ળને
તેના ભાગ સાથે

ેડી દેવામાં અાવશે. અા માણે, તેઅાેનાે ભાગ અમારા

પતૃઅાેના ભાગમાંથી લઈ લેવામાં અાવશે.” ૫ મૂસાઅે ઇઝરાયલી લાેકાેને
યહાેવાહના વચન માણે અા ા અાપી. તેણે ક ું, “યૂસફના વંશ ેના કુ ળનું
કહે વું વાજબી છે . ૬ સલાેફદાહની દીકરીઅાે વષે યહાેવાહ અેવી અા ા
કરે છે કે , 'તેઅાે જેને ઉ મ સમજે તેની સાથે લ ન કરવા દે, પણ ફ ત
તેઅાે પાેતાના જ પતૃઅાેના કુ ળમાં લ ન કરે.' ૭ ઇઝરાયલી લાેકાેનાે ભાગ
અેક કુ ળમાંથી બી

કુ ળમાં બદલી શકાશે ન હ. દરેક ઇઝરાયલી લાેકાે

પાેતાના પતૃઅાેના કુ ળના ભાગને વળગી રહશે. ૮ ઇઝરાયલી લાેકાેની મ યે
વારસાે પામેલી દરેક

ી પાેતાના પતાના કુ ટું બમાંના કાેઈની સાથે લ ન

કરે. અેટલા માટે કે ઇઝરાયલી લાેકાેમાંના દરેકને પાેતાના પતૃઅાેનાે વારસાે
મળે. ૯ જેથી વારસાનાે કાેઈ પણ ભાગ અેક કુ ળમાંથી બી

કુ ળમાં જશે

ન હ. ઇઝરાયલી લાેકાેના કુ ળમાંનાે દરેક માણસ પાેતાના વારસાને વળગી
રહશે.” ૧૦ યહાેવાહે મૂસાને અા ા અાપી હતી તે માણે સલાેફદાહની
દીકરીઅાેઅે કયુ. ૧૧ માહલાહ, તસા, હાે લાહ, મ કાહ તથા નાેઅાહે અેટલે
સલાેફહાદની દીકરીઅાેઅે, મના શાના દીકરાઅાે સાથે લ ન કયા. ૧૨ તેઅાેઅે
યૂસફના દીકરા મના શાના કુ ટું બમાં લ ન કયા, તેઅાેનાે વારસાે તેઅાેના
પતૃઅાેના કુ ટું બના કુ ળમાં કાયમ જળવાઈ ર ાે. ૧૩ જે અા ાઅાે તથા
કાનૂનાે યદન નદીને કનારે માેઅાબના મેદાનાેમાં યરીખાે સામે યહાેવાહે મૂસાને
ઇઝરાયલી લાેકાે માટે અા યા તે અે છે .
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પુન નયમ

દેશ તમારી અાગળ મૂ

પાર અર યમાં, સૂફ સમુ ની સામેના અરાબાની ખીણ દેશમાં,
૧ યદન
પારાન, તાેફેલ, લાબાન, હસેરાેથ તથા દીઝાહાબ તેઅાેની નગરાે અાવેલાં
હતા યાં જે વચનાે મૂસાઅે ઇઝરાયલપુ ાેને કહી સંભળા યાં તે નીચે મુજબ
છે . ૨ સેઈર પવતને માગ હાેરેબથી કાદેશબાનઅા સુધીનું અંતર અ ગયાર
દવસની મજલ જેટલું છે . ૩ અને ચાળીસમા વષના અ ગયારમા મ હનાને
થમ દવસે અેમ થયું કે , જે સવ અા ાઅાે યહાેવાહે મૂસાને અાપી હતી,
તે તેણે લાેકાેને કહી સંભળાવી. ૪ અેટલે અમાેરીઅાેનાે રા
હે બાેનમાં રહે તાે હતાે અને બાશાનનાે રા

સીહાેન જે

અાેગ જે અા તારાેથમાં અેડેઇ

પાસે રહે તાે હતાે, તેઅાેનાે ઈ વરે નાશ કયા યાર પછી; ૫ યદન પાર
માેઅાબ દેશમાં મૂસાઅે અા નયમ ગટ કરવાની શ અાત કરીને ક ું કે , ૬
અાપણા ઈ વર યહાેવાહે હાેરેબ પર અાપણને ક ું હતું કે , તમને અા પવત
પર ઘણાે જ વખત વીતી ગયાે છે . ૭ તાે હવે તમે પાછા ફરાે, અને કૂ ચ
કરીને અમાેરીઅાેના પહાડી દેશમાં તથા તેની ન કની સવ જ યાઅાેમાં
અેટલે અરાબા, પહાડી દેશમાં, નીચલા દેશમાં, નેગેબમાં તથા સમુ કાંઠે,
કનાનીઅાેના દેશમાં તથા લબાનાેનમાં અેટલે માેટી નદી ાત નદી સુધી

અાે.

૮ જુ અાે, તમારી અાગળ અા જે દેશ હુ ં દશાવું છંુ ; તેમાં વેશ કરાે. અે દેશ

વષે યહાેવાહે તમારા પૂવ ે અેટલે ઇ ા હમ, ઇસહાક અને યાકૂ બ અાગળ
ત ા લીધી હતી કે હુ ં તમને તથા તમારા વંશ ેને તે દેશ અાપીશ તેનું
વતન ા ત કરાે'” ૯ “તે સમયે મ તમને અેવું ક ું હતું કે , હુ ં પાેતે અેકલાે
તમારાે બધાનાે બાે ે ઉપાડવાને શ તમાન નથી. ૧૦ તમારા યહાેવાહે
તમારાે વ તાર વધાયા છે , અને જુ અાે, અાજે તમારી સં યા અાકાશના
તારાઅાે જેટલી છે . ૧૧ તમારા પૂવ ેના ઈ વર યહાેવાહે તમને અાપેલા
વચન માણે તમે છાે તેના કરતાં તમને હ રગણા વધારાે અને અાશીવાદ
અાપાે. ૧૨ પણ હુ ં અેકલાે

તે તમારી જવાબદારી, તમારી સમ યા તથા

તમારા ઝઘડાનું નરાકરણ શી રીતે કરી શકું ? ૧૩ માટે તમે પાેતપાેતાના
કુ ળાેમાંથી ાની, બુ માન અને અનુભવી માણસાેને પસંદ કરાે. હુ ં તેઅાેને
તમારા અ ધકારીઅાે ઠરાવીશ.” ૧૪ પછી તમે મને ઉ ર અા યાે હતાે અને
ક ું હતું કે , જે વાત ત કહી છે તે માણે કરવું તે સા ં છે . ૧૫ “તેથી તમારાં
કુ ળાેમાંના અાગેવાનાે જેઅાે બુ માન અને અનુભવી પુ ષાે હતા તેઅાેને
લઈને મ તમારા અ ધકારીઅાે ઠરા યા. અેટલે તમારાં કુ ળાે માણે હ ર
હ રના અાગેવાનાે તથા સાેસાેના અાગેવાનાે, પચાસ પચાસના અાગેવાનાે
દસદસના અાગેવાનાે તથા અમલદારાે ઠરા યા. ૧૬ અને તે સમયે મ તમારા
યાયીધીશાેને અેવી અા ા કરી હતી કે , તમારા ભાઈઅાે વ ચેની તકરાર
તમારે સાંભળવી. અને ભાઈ ભાઈની વ ચે તથા ભાઈ અને તેની સાથેના
પરદેશી વ ચે તમારે ન પ

યાય કરવાે. ૧૭ યાય કરતી વખતે તમારે

અાંખની શરમ રાખવી ન હ; નાના તથા માેટા સાૈનું સરખી રીતે સાંભળવું.
માણસનું મા

ેઈને તમારે બીવું ન હ, કે મ કે યાય કરવાે અે ઈ વરનું કામ છે .

ે કાેઈ મુકદમાે તમને અઘરાે લાગે તાે તે તમારે મારી પાસે લાવવાે અેટલે તે
હુ ં સંભાળીશ. ૧૮ અને તમારે શું કરવું તે સવ વષે મ તમને તે સમયે અા ા
અાપી હતી. ૧૯ અને અાપણે હાેરેબ પવત છાેડીને જે વશાળ અને ભયંકર
અર ય તમે

ેયું તે અર ય, ઈ વર અાપણા યહાેવાહે અાપેલી અા ા

માણે અમાેરીઅાેના પવતીય દેશને ર તે ચાલતાં અાપણે અાેળ યું. અને
અાપણે કાદેશબાનઅા અા યા. ૨૦ યારે મ તમને ક ું કે , “અમાેરીઅાેનાે જે
પહાડી દેશ ઈ વર અાપણા યહાેવાહે અાપણને અાપવાનું વચન અા યું
હતું, તેમાં તમે અાવી પહા યા છાે. ૨૧ જુ અાે, ઈ વર તમારા યહાેવાહે તે

પુન નયમ

ાે છે ; ઈ વર તમારા પતૃઅાેના યહાેવાહે તમને

ક ું તે માણે અાગળ વધીને તેનાે કબ ે લાે. બીશાે ન હ અને ગભરાશાે
ન હ.” ૨૨ અને તમે સવઅે મારી પાસે અાવીને ક ું કે , “અાપણે માણસાે
માેકલીઅે, અે માટે કે તેઅાે અાપણે વા તે દેશની બાતમી કાઢે અને અાપણે
કયે ર તે અાગળ જવું અને કયાં નગરાે અાપણા ર તામાં અાવશે તે વષે
તેઅાે પાછા અાવીને અાપણને ખબર અાપે.'' ૨૩ અને અે સૂચના મને સારી
લાગી; તેથી મ દરેક કુ ળમાંથી અેકેક માણસ અેટલે તમારામાંથી બાર માણસાે
પસંદ કયા. ૨૪ અને તેઅાે પાછા ફરીને પવત પર ચ
ખીણમાં જઈને તેની

ા અને અે કાેલની

સૂસી કરી. ૨૫ અને તેઅાે તે દેશનાં ફળ પાેતાની સાથે

લઈને અાપણી પાસે અા યા. અને તેઅાે અેવી ખબર લા યા કે , જે ભૂ મ
અાપણા ઈ વર યહાેવાહ અાપણને અાપવાના છે તે ભૂ મ સારી છે . ૨૬ “પણ
તમે યાં જવા ન હ ચાહતા ઈ વર તમારા યહાેવાહની અા ાનાે અનાદર
કયા. ૨૭ અને તમે લાેકાેઅે તમારા તંબુમાં બબડાટ કરીને ક ું કે , 'યહાેવાહ
અાપણને ધ ારે છે , તેથી જ તેમણે અાપણને મસરમાંથી બહાર લાવીને
અમાેરીઅાેના હાથમાં સાપી દીધા છે જેથી તેઅાે અાપણા સાૈનાે નાશ કરે. ૨૮
હવે અાગળ અમે કયાં જઈઅે? “તે લાેકાે અાપણા કરતાં કદમાં માેટા અને
શ તશાળી છે ; તેઅાેનાં નગરાે માેટાં અને તેના કાેટ ગગન જેટલા ઊંચા છે ;
અને વળી યાં અનાકપુ ાે પણ અમારા

ેવામાં અા યા છે . અેવું કહીને

અમારા ભાઈઅાેઅે અમને ભયભીત કરી ના યા છે .” ૨૯ યારે મ તમને ક ું
કે , “ડરાે ન હ અને તેઅાેથી બી ન

અાે. ૩૦ તમારા ઈ વર યહાેવાહ તમારી

અાગળ જશે અને તમેે મસરમાં હતા યારે તમારા માટે જે પરા મી કૃ યાે
કયા હતા તેમ તે તમારા માટે લડશે. ૩૧ અર યમાં પણ તમે

ેયું તેમ જ

અા જ યાઅે અા યા યાં સુધી જે માગ તમે ગયા યાં જેમ પતા પાેતાના
દીકરાને ઊંચકી લે તેમ ઈ વર તમારા યહાેવાહે તમને ઊંચકી લીધા છે .” ૩૨
અા બધી બાબતાેમાં પણ તમે તમારા ઈ વર ફ ત યહાેવાહ પર વ વાસ
કયા ન હ, ૩૩ ર તે તમારા માટે તંબુ બાંધવાની જ યા શાેધવા, કયા માગ
તમારે જવું તે બતાવવાને યહાેવાહ રા ે અ ન પે અને દવસે મેઘ પે તમારી
અાગળ ચાલતા હતા. ૩૪ યહાેવાહ તમારાે અવાજ સાંભળીને કાેપાયમાન
થયા; તેમણે સમ ખાઈને ક ું કે , ૩૫ “જે સારાે દેશ તમારા પૂવ ેને અાપવાને
મ સમ ખાધા હતા, તે અા ખરાબ પેઢીના માણસાેમાંથી અેક પણ
૩૬ ફ ત યફૂ નેનાે દીકરાે કાલેબ તે દેશ

ેશે ન હ.

ેશે. જે ભૂ મમાં તે ફયા છે તે હુ ં તેને

તથા તેના સંતાનાેને અાપીશ, કે મ કે તે સંપૂણપણે મને અનુસયા છે .” ૩૭
વળી તમારા લીધે યહાેવાહે મારા પર પણ ગુ સે થઈને ક ું કે , “તું પણ
તેમાં વેશ કરશે ન હ; ૩૮ નૂનનાે દીકરાે યહાેશુઅા જે તારી અાગળ તારા
ચાકર તરીકે ઊભાે છે તે તેમાં વેશ કરશે; તું તેને હમત અાપ, કે મ કે તે
ઇઝરાયલને તેનાે વારસાે અપાવશે. ૩૯ વળી તમારાં બાળકાે જેના વષે તમે
ક ું કે , તેઅાે ભ થઈ જશે, જેઅાેને અાજે સારા અને ખરાબની સમજ નથી
તેઅાે તેમાં વેશ કરશે. તેઅાેને હુ ં તે અાપીશ અને તેઅાે તેનું વતન પામશે.
૪૦ પણ તમે પાછા ફરાે અને અર યમાં લાલ સમુ ના માગ થઈને ચાલાે.” ૪૧

યારે તમે મને જવાબ અા યાે કે , “અમે યહાેવાહની વ

પાપ કયુ છે , અમે

ઉપર ચઢીને અાપણા ઈ વર યહાેવાહે અાપણને અાપેલી બધી અા ા માણે
યુ કરીશું.” તમારામાંનાે દરેક માણસ પાેતપાેતાનાં યુ શ

ધારણ કરીને

પવતીય દેશ ઉપર હુ મલાે કરવા જવાને તૈયાર થઈ ગયાે હતાે. ૪૨ યહાેવાહે
મને ક ું, “તેઅાેને કહે કે , 'હુ મલાે કરશાે ન હ, તેમ યુ પણ કરશાે ન હ,
રખેને તમે તમારા શ ુઅાેથી પરા જત થાઅાે, કે મ કે હુ ં તમારી સાથે નથી.”
૪૩ અેમ મ તમને ક ું, પણ તમે સાંભ
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ું ન હ. તમે યહાેવાહની અા ાની

બળવાે કયા; તમે અાવેશમાં અાવીને પવતીય દેશ ઉપર હુ મલાે કયા.

૪૪ પહાડી દેશમાં રહે તા અમાેરીઅાે તમારી વ

બહાર નીકળી અા યા

તેઅાેઅે તેઅાેનું વતન લઈ લીધું. અને તેઅાેની જ યાઅે તેઅાે અાજ સુધી

અને મધમાખીઅાેની જેમ તમારી પાછળ લા યા, સેઈરમાં છે ક હાેમા સુધી

વ યા. ૨૩ અને અા વીઅાે જેઅાે ગાઝા સુધીના ગામાેમાં રહે તા હતા, તેઅાેનાે

તમને મારીને હાર અાપી. ૪૫ તમે પાછા ફરીને યહાેવાહની અાગળ ર

ા;

કાફતાેરીઅાેઅે કાફતાેરમાંથી ધસી અાવીને નાશ કયા અને તેઅાેની જ યાઅે

ાે ન હ, તમારી દરકાર કરી ન હ. ૪૬

ર ા. ૨૪ “હવે તમે ઊઠાે, અાગળ ચાલાે અને અાનાનની ખીણ અાેળંગાે;

પણ યહાેવાહે તમારાે અવાજ સાંભ

અાથી ઘણાં દવસાે તમે કાદેશમાં ર ા, અેટલે કે બધા દવસાે તમે યાં ર ા.

જુ અાે, મ હે બાેનના રા

યહાેવાહે મને ક ું હતું તે મુજબ અમે પાછા ફરીને લાલ સમુ ને માગ
૨ પછી
અર યમાં ચા યા. ઘણાં દવસાે સુધી અમે સેઈર પવતની અાસપાસ

સાપી દીધાે છે . તેનું વતન

ફરતા ર ા. ૨ પછી યહાેવાહે મને ક ું, કે , ૩ “અા પવતની અાસપાસ તમે
લાંબાે સમય ફયા છાે, હવે ઉ ર તરફ પાછા વળાે. ૪ લાેકાેને અા ા કરીને
કહે , તમે સેઈરમાં રહે નારા તમારા ભાઈઅાે, અેટલે કે અેસાવના વંશ ેની
હદમાં થઈને પસાર થવાના છાે. તેઅાે તમારાથી ડરી જશે. માટે તમે કાળ
રાખ ે. ૫ તેઅાેની સાથે યુ કરશાે ન હ, કે મ કે તેઅાેના દેશમાંથી હુ ં તમને
કં ઈપણ અાપીશ ન હ, પગ મૂકવા જેટલું પણ અાપીશ ન હ. કે મ કે મ સેઈર
પવત અેસાવને વતન તરીકે અા યાે છે . ૬ નાણાં અાપીને તેઅાેની પાસેથી
ખાેરાક ખરીદાે, જેથી તમે ખાઈ શકાે; પાણી પણ નાણાં અાપીને ખરીદાે,
જેથી તમે પી શકાે. ૭ કે મ કે ઈ વર તમારા યહાેવાહે તમારા હાથનાં બધાં જ
કાયામાં તમને અાશીવાદ અા યાે છે , અા માેટા અર યમાં તમા ં ચાલવું
તેમણે

યું છે . કે મ કે અા ચાળીસ વષ ઈ વર તમારા યહાેવાહ તમારી

સાથે ર ા, તમને કશાની ખાેટ પડી નથી.'” ૮ જેથી અમે અાપણા સેઈરવાસી
ભાઈઅાે અેટલે કે અેસાવના વંશ ેના દેશમાંથી પસાર થયા, અરાબાના
માગ થઈને અેલાથ તથા અે યાેનગેબેરથી ગયા. અને અમે પાછા વળીને
માેઅાબના અર યના માગ ચા યા. ૯ યહાેવાહે મને ક ું કે , “માેઅાબને
સતાવશાે ન હ, તેમની સાથે યુ માં લડશાે ન હ. કે મ કે , તેઅાેના દેશમાંથી હુ ં
તમને વતન અાપીશ ન હ, કે મ કે , અાર તાે મ લાેતના વંશ ેને વતન તરીકે
અા યું છે .” ૧૦ (અગાઉ અેમીઅાે યાં રહે તા હતા. તેઅાેની વ તી ઘણી હતી
અને તેઅાે અનાકીઅાે જેવા ઊંચા તથા કદાવર હતા. ૧૧ અનાકીઅાેની જેમ
તેઅાે પણ રફાઇમીઅાે ગણાય છે ; પણ માેઅાબીઅાે તેઅાેને અેમીઅાે કહે છે .
૧૨ અગાઉ હાેરીઅાે પણ સેઇરમાં રહે તા હતા, પણ અેસાવપુ ાે તેઅાેની

જ યાઅે અા યા. તેઅાે પાેતાની અાગળથી તેઅાેનાે નાશ કરીને તેઅાેની
જ યાઅે વ યા. જેમ ઇઝરાયલે જે દેશ યહાેવાહે તેઅાેને વતનને માટે અા યાે
તેને કયુ હતું તેમ જ. ૧૩ “હવે ઊઠાે અને ઝે રેદનું નાળું ઊતરાે.” તેથી અાપણે
ઝે રેદનું નાળું ઊતયા. ૧૪ અાપણે કાદેશ બનઅાથી નીકળીને ઝે રેદનું નાળું
ઊતયા યાં સુધીમાં અાડ ીસ વષ પસાર થયા. તે સમયે લડવૈયા માણસાેની
અાખી પેઢી, યહાેવાહે તેઅાેને

ત ાપૂવક ક ું હતું તે માણે નાશ પામી

હતી. ૧૫ વળી તેઅાે બધા નાશ પામે યાં સુધી છાવણી મ યેથી તેઅાેનાે

અમાેરી સીહાેનને તેમ જ તેના દેશને તમારા હાથમાં
તવાનું શ કરાે અને તેની સાથે યુ કરાે. ૨૫

હુ ં અાજથી અાકાશ નીચેની સવ

અાે પર તમારાે ડર તથા ધાક અેવાે

બેસાડીશ કે તેઅાે તમારી યાતી સાંભળી ૂજશે અને તી વેદનાથી દુ ઃખી
થશે.” ૨૬ અને કદેમાેથના અર યમાંથી મ હે બાેનના રા

સીહાેન પાસે

સંદેશવાહકાે માેક યા કે , તેઅાે શાં તનાે સંદેશાે લઈને કહે કે , ૨૭ “અમને
તારા દેશમાં થઈને જવા દે; અમે ર તે જ ચાલીશું; ડાબે કે જમણે હાથે
વળીશું ન હ. ૨૮ ખાવાને માટે અ ન અમને પૈસા લઈને વેચાતું અાપજે જેથી
અમે ખાઈઅે; પીવાને પાણી પણ તું મને પૈસા લઈને અાપજે જેથી હુ ં પીવું;
ફ ત તારા દેશમાંથી થઈને અમને પગે ચાલીને જવા દે; ૨૯ યાં સુધી અમે
યદન નદી અાેળંગીને અમારા ઈ વર યહાેવાહ અમને જે દેશ અાપવાના છે
યાં પહાચીઅે યાં સુધી જેમ સેઈરમાં વસતા અેસાવપુ ાે તથા અારમાં
વસતા માેઅાબીઅાે મારી સાથે વ યા તેમ તું અમારી સાથે વતજે” ૩૦ પરં તુ
હે બાેનના રા

સીહાેને અાપણને પાેતાના દેશમાં થઈને જવા દેવાની ના

પાડી; કે મ કે ઈ વર તમારા યહાેવાહ તેનું મન કઠણ અને દય હઠીલું કયુ
હતું કે તે તેને તારા હાથમાં સાપે, જેમ અાજે છે તેમ. ૩૧ અને યહાેવાહે મને
ક ું, ' ે મ સીહાેનને તથા તેના દેશને તને વાધીન કરવાનાે અારં ભ કયા છે .
વતન ા ત કરવાનું શ કર કે જેથી તું તે દેશનાે વારસાે પામે.” ૩૨ “ યારે
સીહાેન તથા તેના સવ લાેક યાહાસ અાગળ અાપણી સામે લડાઈ કરવાને
બહાર નીકળી અા યા. ૩૩ પરં તુ અાપણા ઈ વર યહાેવાહે તેને અાપણને
વાધીન કરી દીધાે. અને અાપણે તેને તથા તેના પુ ાેને તથા તેના સવ લાેકાેને
હરા યા. ૩૪ અાપણે તેનાં સવ નગરાે
નગરાેનાે, તેઅાેની
પણ

તી લીધા. અને વ તીવાળાં સવ

ીઅાે તથા બાળકાે શુ ા તેઅાેનાે પૂરાે નાશ કયા. કાેઈને

વતા રહે વા દીધા ન હ. ૩૫ ફ ત જે નગરાે અાપણે

હતાં તેમની લૂંટ સાથે અાપણે પાેતાને સા

તી લીધાં

નવરાે લીધા. ૩૬ અાનાનની

ખીણની સરહદ પર અાવેલા અરાેઅેર તથા ખીણની અંદરના નગરથી માંડીને
ગ યાદ સુધી અેક પણ નગર અેવું મજબૂત નહાેતું કે અાપણાથી જતાય
ન હ. ઈ વર અાપણા યહાેવાહે અાપણા સવ શ ુઅાે પર વજય અા યાે. ૩૭
ફ ત અા માેનપુ ાેના દેશની ન ક તથા યા બાેક નદીના કાંઠા પરનાે અાખાે
દેશ, પવતીય દેશના નગરાે તથા જે જ યા વષે અાપણા ઈ વર યહાેવાહે
અાપણને મના કરી હતી યાં અાપણે ગયા જ ન હ.

સવ લડવૈયાઅાે નાશ પા યા તથા મરી ગયા યાર પછી, ૧૭ યહાેવાહે મને

પાછા વળીને બાશાનના માગ અાગળ વ યા. બાશાનનાે
૩ રાયારબાદઅાેગઅાપણે
પાેતે તથા તેના સવ લાેક અેડેઇ અાગળ અાપણી સામે યુ

ક ું કે , ૧૮ તું અાજે અાર અેટલે કે માેઅાબની સરહદ પાર કરવાનાે છે ; ૧૯

કરવા માટે નીકળી અા યા. ૨ યહાેવાહે મને ક ું, ''તેનાથી તું બીશ ન હ;

અને જયારે તું અા માેનપુ ાેની ન ક અાવે યારે તેઅાેને સતાવીશ ન હ કે

કારણ કે , મ તેને તેના સવ લાેકને અને તેના દેશને તારા હાથમાં સા યા છે .

તેઅાેની સાથે લડીશ પણ ન હ; કારણ કે , હુ ં તમને અા માેનપુ ાેના દેશમાંથી

અને અમાેરીનાે રા

વતન અાપવાનાે નથી. કે મ કે મ તે દેશ વતન તરીકે લાેતપુ ાેને અા યાે છે .”

તેને પણ કર.” ૩ તેથી ઈ વર અાપણા યહાેવાહે બાશાનના રા

૨૦ તે પણ રફાઈઅાેનાે દેશ ગણાય છે ; અગાઉ રફાઈઅાે તેમાં રહે તા હતા.

તેના સવ લાેકને અાપણા હાથમાં સાપી દીધા. અાપણે તેઅાેને પરા જત કયા.

નાશ કરવા સા યહાેવાહનાે હાથ તેઅાેની વ

હતાે. ૧૬ હવે લાેકાેમાંથી

ે કે અા માેનીઅાે તેઅાેને ઝામઝુ મીઅાે અેવું નામ અાપે છે . ૨૧ તે લાેક

સીહાેન જે હે બાેનમાં રહે તાે હતાે તેને ત જેવું કયુ તેવુ જ

તેઅાેમાંનું કાેઈ પણ

પણ અનાકીઅાેની જેમ બળવાન તથા કદાવર હતા. તેઅાેની સં યા ઘણી

અાેગ અને

વતું ર ું ન હ. ૪ તે સમયે અાપણે તેઅાેનાં સવ નગરાે

તી લીધા. અેટલે તેઅાેની પાસેથી

તી લીધું ના હાેય અેવું અેક પણ

હતી; પરં તુ યહાેવાહે અા માેનીઅાે અાગળથી તેઅાેનાે નાશ કયા અને તેઅાે

નગર ન હતું. સાઠ નગરાે તથા અાગાબનાે અાખાે દેશ અેટલે કે બાશાનમાં

તેઅાેના વતનમાં દાખલ થઈને તેઅાેની જ યાઅે વ યા. ૨૨ જેમ હાેરીઅાેનાે

અાેગનું રા ય અાપણે

નાશ કરીને યહાેવાહે સેઈરવાસી અેસાવપુ ાે માટે કયુ હતું તેમ જ; અને
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તી લીધું. ૫ અા બધાં નગરાેના ર ણ માટે ઊંચા

તથા ભૂંગળાે હતાં. તે ઉપરાંત, કાેટ વગરનાં બી

અનેક

પુન નયમ

ગામાે હતાં. ૬ અને અાપણે હે બાેનના રા

સીહાેનને કયુ હતું તેમ તેઅાેનાે

પૂરાે નાશ કયા. વ તીવાળાં સવ નગરાે, તેઅાેની
સંપૂણ નાશ કયા. ૭ પરં તુ સવ

ીઅાે અને બાળકાેનાે

યદનની પાર જવા પામવાનાે નથી. ૨૮ યહાેશુઅાને અાદેશ અાપ; તેને હમત
તથા બળ અાપ, કે મ કે , તે અા લાેકાેને પેલી પાર લઈ જશે અને જે દેશ તું

નવરાે તથા નગરાેની લૂંટ અાપણે પાેતાને

ેવાનાે છે તેનાે વારસાે તે તેઅાેને અપાવશે.” ૨૯ અે માણે અાપણે બેથ

માટે લીધી. ૮ તે સમયે અાપણે યદન પાર અમાેરીઅાેના બ ને રા અાેના

પેઅાેરની સામેની ખીણમાં મુકામ કયા.

હાથમાંથી અાનાેનની ખીણથી હે માન પવત સુધીનાે દેશ કબજે કરી લીધાે. ૯

, હે ઇઝરાયલ, જે કાયદાઅાે અને નયમાે હુ ં તમને શીખવું છંુ તે
૪ હવેયાનથી
સાંભળાે અને તેનું પાલન કરાે; અે માટે કે તમે વતા રહાે અને

( સદાેનીઅાે હે માન પવતને સીયાન કહે છે અને અમાેરીઅાે તેને સનીર કહે
છે ); ૧૦ સપાટ દેશનાં બધાં નગરાે, અાખું ગ યાદ, અાખું બાશાન તથા
બાશાનમાં અાેગના રા યનાં સાલખા અને અેડેઇ નગરાે અાપણે
૧૧ કે મ કે રફાઈઅાેમાંનાં બચેલામાંથી બાશાનનાે રા

તી લીધાં.

અાેગ અેકલાે જ બાકી

ર ાે હતાે; જુ અાે, તેનાે પલંગ લાેખંડનાે હતાે. શું તે રા બામાં નથી કે યાં
અા માેનપુ ાે રહે છે ? માણસનાં હાથના માપ માણે તેની લંબાઈ નવ હાથ
અને પહાેળાઈ ચાર હાથ હતી. ૧૨ અને તે સમયે જે દેશને અમે કબજે કયા
હતાે, તે અાનાનની ખીણના અરાેઅેરથી ગ યાદના પવતીય દેશનાે અડધાે
ભાગ તથા તેનાં નગરાે મ બેનીઅાેને અને ગાદીઅાેને અા યાં. ૧૩ ગ યાદનાે
બાકીનાે ભાગ તથા અાેગનું રા ય અેટલે અાખું બાશાન મ મના શાના
અધકુ ળને અા યું. અાગાબનાે અાખાે દેશ, અાખું બાશાન અા યું. (તે
રફાઈઅાેનાે દેશ કહે વાય છે ). ૧૪ મના શાના વંશજ યાઈરે ગશૂરીઅાે અને
માખાથીઅાેની સરહદ સુધીનાે અાખાે અાગાબનાે દેશ

તી લીધાે. તેણે

પાેતાના નામ ઉપરથી બાશાનને, હા વાેથ યાઈર અે નામ અા યું, તે અાજ
સુધી ચાલે છે .) ૧૫ મ માખીરને ગ યાદ અા યું. ૧૬ બેનીઅાેને અને
ગાદીઅાેને મ ગ યાદથી માંડીને અાનાનની ખીણ સુધીનાે દેશ જે દેશની
સરહદ તે ખીણની વ ચે અાવેલી હતી તે, યા બાેક નદી જે અા માેનપુ ાેની
સરહદ છે યાં સુધીનાે દેશ અા યાે. ૧૭ અરાબામાં પ

મે યદન નદી તથા

તેની સીમા પણ, ક નેરેથથી અરાબાના સમુ અેટલે કે ખારા સમુ ની પૂવમાં
પ ગાહ પવતના ઢાેળાવ તળે અાવેલી છે , યાં સુધીનાે દેશ. ૧૮ તે સમયે મ
તમને અા ા અાપીને ક ું હતું કે , “ઈ વર તમારા યહાેવાહે અા દેશ તમને
વતન કરી લેવા માટે અા યાે છે . તમે તથા બધા યાે ાઅાે હ થયાર સ ને
તમારા ભાઈઅાેની અેટલે ઇઝરાયલના લાેકાેની અાગળ પેલી બાજુ
૧૯ પણ તમારી પ નીઅાે, તમારાં બાળકાે તથા તમારાં

તમારી પાસે ઘણાં
૨૦

નવર (હુ ં

અાે.
ં છંુ કે

નવર છે ), જે નગરાે મ તમને અા યાં છે તેમાં તેઅાે રહે ,

યાં સુધી કે જેમ તમને તેમ તમારા ભાઈઅાેને યહાેવાહે જે દેશ ઈ વર

તમારા યહાેવાહ તેઅાેને યદનને પેલી બાજુ અાપવાના છે તેનું વતન તેઅાે પણ
પામે યાં સુધી અારામ અા યાે. યાર પછી તમે બધા પાેતપાેતાનાં વતન તમને
અા યાં છે તેમાં પાછા અાવાે.” ૨૧ મ યહાેશુઅાને અા ા અાપીને ક ું કે ,
“યહાેવાહે અા બે રા અાેને જે બધું કયુ, તે તારી અાંખાેઅે ત

ેયું છે , તે

જ માણે જે સવ રા યાેમાં તું જશે તેઅાેને યહાેવાહ અેવું કરશે. ૨૨ તમે
તેઅાેથી બીશાે ન હ, કે મ કે , ઈ વર તમારા યહાેવાહ અેકલા જ તમારા માટે
લડશે.” ૨૩ તે સમયે મ યહાેવાહને અા હપૂવક વનંતી કરીને ક ું કે , ૨૪ “હે
ભુ યહાેવાહ, તમે તમારા દાસાેને તમારી મહાનતા તથા તમારાે બળવાન હાથ
બતા યાે છે ; કે મ કે અાકાશમાં કે પૃ વી પર અેવા કયા દેવ છે કે જે તમારા
જેવાં કામાે તથા તમારા જેવા ચમ કારાે કરી શકે ? ૨૫ કૃ પા કરીને મને પેલી
બાજુ જવા દાે, યદનની પેલી બાજુ નાે સારાે દેશ, સારાે પવતીય દેશ તથા
લબાનાેન પણ મને

ેવા દાે.” ૨૬ પરં તુ તમારે કારણે યહાેવાહ મારા પર

ગુ સે થયા હતા તેમણે મારી અરજ સાંભળી ન હ. અને મને ક ું, “તારા માટે
અાટલું જ બસ છે , અા બાબત વષે કદી મારી અાગળ બાેલીશ ન હ. ૨૭
પ ગાહ પવતના શખર પર ચઢ, તારી અાંખાે ઊંચી કરીને પ
ઉ રબાજુ , દ ણબાજુ તથા પૂવબાજુ

પુન નયમ

ે તારી અાંખાેથી

મબાજુ ,

ેઈ લે, તું અા

તમારા પતૃઅાેના ઈ વર યહાેવાહ જે દેશ તમને અાપે છે , તેમાં વેશ કરાે
અને તેને કબજે કરાે. ૨ હુ ં તમને જે અા ા અાપું છંુ તેમાં તમારે કં ઈ વધારાે કે
ઘટાડાે કરવાે ન હ. અે માટે કે ઈ વર તમારા યહાેવાહની જે અા ાઅાે હુ ં
તમને ફરમાવું તે તમે પાળાે. ૩ બઅાલપેઅાેરના લીધે યહાેવાહે જે કં ઈ કયુ તે
તમારી નજરે તમે

ેયું છે ; કે મ કે જે બધા માણસાે બઅાલપેઅાેરને અનુસરતા

હતા, તેઅાેના ઈ વર તમારા યહાેવાહે તમારી મ યેથી નાશ કયા. ૪ પણ તમે
જેઅાે ઈ વર તમારા યહાેવાહને અાધીન ર ા તેઅાે અાજે

વતા ર ા છે . ૫

જુ અાે, જેમ ઈ વર મારા યહાેવાહે મને અા ા અાપી તે માણે મ તમને
કાનૂનાે અને નયમાે શીખ યા છે , કે જેથી જે દેશનું વતન ા ત કરવા માટે તમે
તેમાં વેશ કરાે છાે તેમાં તમે અે માણે કરાે. ૬ માટે તે પાળીને તેને અમલમાં
લાવાે; તેથી લાેકાેની

માં તમે ાની તથા સમજદાર ગણાશાે, જેઅાે સવ

અા કાનૂનાે વષે સાંભળશે તેઅાે કહે શે કે , “ખરેખર, અા મહાન દેશ
ાની અને સમજદાર છે .” ૭ કે મ કે અેવી કઈ માેટી દેશ

ત

ત છે કે જેની

સાથે કાેઈ ઈ વર ન ક છે , જેમ ઈ વર અાપણા યહાેવાહને જયારે અાપણે
પાેકારીઅે છીઅે યારે તે અાપણી સાથે સંબંધ રાખે છે . ૮ બી
મહાન

કઈ અેવી

ત છે કે તેઅાેની પાસે અા બધા નયમાે જેને અાજે હુ ં તમારી અાગળ

ગટ ક ં છંુ તેના જેવા યાયી નયમાે તથા કાનૂનાે છે ? ૯ ફ ત પાેતાના વષે
સાવધ રહાે અને યાનથી તમારા અા માની કાળ રાખાે, કે જેથી તમારી
અાંખે જે

ેયું છે તે તું ભૂલી

અાે ન હ અને તમારા

વનના સવ દવસાે

પયત તમારા દયમાંથી તે દૂ ર થાય ન હ. પણ, તમારા સંતાનને અને તમારા
સંતાનના સંતાનને શીખવાે. ૧૦ તમે હાેરેબમાં તમારા ઈ વર યહાેવાહ સમ
ઊભા ર ા હતા તે દવસે યહાેવાહે મને ક ું કે , “લાેકાેને મારી સમ ભેગા
કર. હુ ં તેઅાેને મારાં વચનાે કહી સંભળાવીશ અને જે સવ દવસાે સુધી તેઅાે
પૃ વી પર

વે યાં સુધી મારાે ડર રાખતા શીખે અને પાેતાનાં સંતાનાેને

પણ તે શીખવે.” ૧૧ તેથી તમે અાવીને પવતની તળેટી ન ક ઊભા ર ા
અને પવત અ નથી બળતાે હતાે અને વાળાઅાે અાકાશ સુધી પહાચતી
હતી. યારે વાદળ તથા ઘાેર અંધકાર સવ

યાપી ગયાં હતાં. ૧૨ તે વખતે

યહાેવાહ અ ન મ યેથી તમારી સાથે બાે યા; તમે તેમના શ દાેનાે અવાજ
સાંભ ાે, પણ તમે કાેઈ અાકાર
તેમણે તમને પાેતાનાે કરાર

ેયાે ન હ, તમે ફ ત અવાજ સાંભ ાે. ૧૩

હે ર કયા અેટલે કે દસ નયમાેનું પાલન કરવાની

અા ા ઈ વરે તમને અાપી. અને અે નયમાે બે શલાપાટીઅાે પર લ યા. ૧૪
તે સમયે યહાેવાહે તમને કાયદાઅાે તથા કાનૂનાે શીખવવાનું મને ફરમા યું,
અે સા ં કે પેલી પાર જે દેશમાં તમે વતન ા ત કરવા

અાે છાે તેમાં તમે

તે પાળાૅ. ૧૫ “માટે પાેતાના વષે સાવધ રહે ે, જે દવસે તમે હાેરેબમાં
યહાેવાહને અ ન મ યેથી તમારી સાથે બાેલતા સાંભ ા તે દવસે તમે કાેઈ
અાકાર

ેયાે ન હતાે. ૧૬ માટે સાવધ રહાે કે રખેને તમે

કારના અાકારની નર કે નારીની

કાેઈ પશુની કે અાકાશમાં ઊડતા પ ીની
પાણીમાંની કાેઈ માછલીની

થઈને કાેઈ

તમા બનાવાે, ૧૭ પૃ વી પર ચાલનારા
તમા, ૧૮ અથવા પૃ વી તળેના

તમા બનાવીને તમે

થશાે ન હ. ૧૯ સાવધ

રહાે રખેને જયારે તમે અાકાશ તરફ નજર કરાે યારે સૂય, ચં , તારા અેટલે
અાખું ગગનમંડળ જેઅાેને ઈ વર તમારા યહાેવાહે અાકાશ નીચેના સવ
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લાેકાેને વહચી અા યાં છે . તેઅાેને

ેઈને તમે અાકષાઈને તેમની સેવાપૂ

માટે અાજે તમે

ણાે અને અંત: કરણમાં રાખાે કે અાકાશમાં અને પૃ વી

કરાે. ૨૦ પરં તુ યહાેવાહ તમને મસરમાં ધગધગતા લાેખંડની ભ ીમાંથી

ઉપર ઈ વર તે જ યહાેવાહ છે અને તેમના વગર બી

બહાર કાઢી લા યા છે . જેથી જેમ અાજે છાે તેમ તમે તેમના વારસાના લાેક

તેમના કાનૂનાે તથા તેમની અા ાઅાે જેનાે અાજે હુ ં તમને અાદેશ અાપું છંુ તે

બની રહાે. ૨૧ વળી તમારે કારણે યહાેવાહ મારા પર શ દાે વડે કાેપાયમાન

તમારે પાળવા, કે જેથી તમા ં અને તમારા પછી તમારા સંતાનનું ભલું થાય

થયા; અને તેમણે અેવા સમ ખાધા કે , “તું યદનની પેલે પાર જવા પામશે

અને ઈ વર તમારા યહાેવાહ જે દેશ તમને સદાને માટે અાપે છે તેમાં તા ં

ન હ. અને ઈ વર જે ઉતમ દેશનાે વારસાે તમને અાપે છે તેમાં તું વેશ પામશે

અાયુ ય લાંબુ થાય. ૪૧ પછી મૂસાઅે યદન નદીની પૂવ દશાઅે ણ નગરાે

ન હ.” ૨૨ હુ ં તાે ન ી અા દેશમાં જ મરવાનાે છંુ , હુ ં યદન નદી અાેળંગી

અલગ કયા, ૪૨ અે માટે,

શકવાનાે નથી. પણ તમે પેલી પાર જશાે. અને અે ઉતમ દેશનું વતન ા ત

કાેઈ ય તને મારી નાખી હાેય, તાે તે યાંથી નાસી

કરશાે. ૨૩ તમે હવે સાંભળાે, જે કરાર ઈ વર તમારા યહાેવાહે તમારી સાથે

અેક નગરમાં નાસી જઈને તે બચી

કયા છે તે તમે ભૂલશાે ન હ. કાેઈ પણ વ તુના અાકારની કાેતરેલી મૂ ત જે

માટે અર યના સપાટ દેશમાંનું બેસેર; ગાદીઅાે માટે ગ યાદમાંનું રામાેથ

વષે યહાેવાહ તમારા ઈ વરે મના કરી છે તે બનાવશાે ન હ. ૨૪ કે મ કે ઈ વર

અને મના શીઅાે માટે બાશાનમાંનું ગાેલાન. ૪૪ ઇઝરાયલી લાેકાે અાગળ

તમારા યહાેવાહ ભ મકારક અ ન પ તથા ઈષાળુ ઈ વર છે . ૨૫ તમને

મૂસાઅે જે નયમ મૂ

સંતાનાે અને સંતાનાેનાં પણ સંતાનાે પણ ા ત થાય અને તમે બધા તે દેશમાં

થયા યારે જે કરારાે, નયમાે, કાનૂનાે તથા હુ કમાે મૂસા બાે યાે તે અે છે ,

થાયી થયા પછી તમે

ે

થઈને કાેઈ પણ વ તુના અાકારની કાેતરેલી

૪૬ અમાેરીઅાેનાે રા

કાેઈ ઈ વર નથી. ૪૦

ે તેણે અગાઉ કાેઈ દુ મનાવટ વગર અ ણતાં
ય. અા નગરાેમાંથી

ય. ૪૩ તે નગરાે અા હતાં: બેનીઅાે

ાે તે અે છે ; ૪૫ ઇઝરાયલી લાેકાે મસરમાંથી રવાના
સહાેન, જે હે બાેનમાં રહે તાે હતાે, જેને મૂસા અને

મૂ ત બનાવશાે અને જે ઈ વર તારા યહાેવાહની નજરમાં અજૂ ગતું છે તે કરીને

ઇઝરાયલી લાેકાેઅે મસરમાંથી તેઅાે બહાર નીક

તેમને કાેપાયમાન કરશાે; ૨૬ તાે હુ ં અાજે અાકાશ તથા પૃ વીને સા ી રાખીને

હતાે, તેના દેશમાં યદનની પૂવ તરફ, બેથપેઅાેરની સામેની ખીણમાં મૂસાઅે

તમને કહુ ં છંુ કે , યદન ઊતરીને જે દેશનું વતન ા ત કરવા તમે અાે છાે,
તેમાંથી જ દી તમારાે પૂરાે નાશ થઈ જશે. તેમાં તમે દીઘાયુ ય પામશાે ન હ,

અા વચનાે કહી સંભળા યાં. ૪૭ તેઅાેઅે તેના દેશનાે તેમ જ બાશાનના

તેમાંથી તમારાે પૂરાે નાશ થશે. ૨૭ યહાેવાહ તમને દેશ

તઅાે મ યે વખેરી

દેશનાે કબ ે લીધાે હતાે. ૪૮ અા દેશ અાનાનની ખીણના કનારે અાવેલા

નાખશે અને તમને જે દેશ

રા

ા યારે તેને હરા યાે

અાેગના દેશનાે, યદનની પૂવ તરફ અાવેલા અમાેરીના બે રા અાેના

ત મ યે લઈ જશે તેમની વ ચે તમારામાંના બહુ

અરાેઅેરથી તે સયાેન પવત (જે હે માન પવત) સુધી, ૪૯ અને યદનની પેલી

થાેડા જ બચવા પામશે. ૨૮ અને તમે યાં રહીને માણસનાં હાથનાં ઘડેલાં

બાજુ પૂવ તરફ, યદન નદીની ખીણના બધા મેદાનાે, તે છે ક પ ગાહ પવતના

લાકડાનાં તથા પ થરનાં દેવદેવીઅાેની બનાવેલી મૂ તઅાે કે જે

ઢાેળાવ નીચે અાવેલા અરાબાના સમુ સુધીનાે હતાે.

ેઈ ન શકે

કે સાંભળી ન શકે , ખાઈ ન શકે કે સૂંઘી ન શકે , અેવા દેવદેવીઅાેની પૂ
કરશાે. ૨૯ પણ

ે તમે યાંથી ઈ વર તમારા યહાેવાહને શાેધશાે,

તમારા પૂરા અંત: કરણથી તથા તમારા પૂરા દયથી તેમની

ે તમે

ત ા કરશાે તાે

તેઅાે તમને મળશે. ૩૦ જયારે તમે સંકટમાં અને અા સવ અાફત તમારા પર
અાવી પડી હાેય યારે છે વટે તમે ઈ વર તમારા યહાેવાહ તરફ પાછાે ફરીને
તેમનું કહે વું સાંભળશાે; તાે ૩૧ તમારા ઈ વર યહાેવાહ દયાળુ ઈ વર છે ;
તે તમારાે યાગ કરશે ન હ અને તમારાે નાશ પણ કરશે ન હ તેમ જ જે
કરાર તમારા પતૃઅાેની સાથે સમ ખાઈને તેમણે કયા છે તેને તે ભૂલી જશે
ન હ. ૩૨ કે મ કે ઈ વરે પૃ વી પર માણસનું સજન કયુ યારથી માંડીને તમારી
અગાઉનાે જે સમય વીતી ગયાે છે તેને તથા પૃ વીના અેક છે ડાથી બી
સુધી પૂછાે કે , પહે લાં કદી અા માણેની અ ભુત ઘટના બનેલી

છે ડા
ેઈ છે કે

સાંભળી છે ? ૩૩ જેમ તમે ઈ વરની વાણી અ ન મ યે બાેલતી સાંભળી તેવી
વાણી સાંભળીને કાેઈ લાેકાે કદી

વતા ર ા છે શું? ૩૪ અથવા જે સવ

તમારા ઈ વર યહાેવાહે તમારા માટે તમારી નજર સમ કયુ તેવું કરીને અેટલે
પરી ણાે, ચહનાે, ચમ કારાે, યુ , પરા મી હાથ તથા લંબાવેલા ભુજ તથા
માેટાં ાસદાયક કૃ યાે વડે બી

દેશ

તઅાેમાંથી પાેતાને માટે દેશ

ત

ા ત કરવાનાે શું કાેઈ ઈ વરે ય ન કયા છે ? ૩૫ અા બધું તેમણે અેટલા માટે
કયુ કે તમે

ણાે કે ઈ વર યહાેવાહ છે . તેમના વગર બી

કાેઈ ઈ વર નથી.

૩૬ તેઅાે તમને બાેધ અાપે અે માટે યહાેવાહે અાકાશમાંથી પાેતાની વાણી

તમને સંભળાવી. અને તમને પૃ વી પર માેટી અાગ બતાવી અને ત તેમના
શ દાે અ નમાંથી સાંભ

ા. ૩૭ અને તમારા પતૃઅાે પર તેમને ેમ હતાે

માટે ઈ વરે તેઅાેની પાછળ તેઅાેના વંશ ેને પસંદ કયા હતા. અેટલે અે

તે

જ તમને પાેતાના સામ યથી મસરમાંથી બહાર લઈ અા યા. ૩૮ અે માટે કે
તેઅાે તમારા કરતાં માેટી અને સમથ દેશ

તઅાેને નસાડી મૂકે. અને તેઅાેના

દેશમાં વેશ કરાવી અને તેઅાેને વારસાે અાપે, જેમ અાજે છે તેમ. ૩૯ અે

બધા ઇઝરાયલીઅાેને બાેલાવીને તેઅાેને ક ું, “હે ઇઝરાયલ, જે
૫ મૂકાનૂસાઅેનાે તથા
નયમાે હુ ં તમને અાજે કહી સંભળાવું છંુ તે સાંભળાે, કે તમે
તે શીખાે અને તેને પાળાે. ૨ યહાેવાહ અાપણા ઈ વરે હાેરેબમાં અાપણી
સાથે કરાર કયા હતાે. ૩ યહાેવાહે અાપણા પતૃઅાે સાથે અા કરાર કયા ન હ
પણ અાપણી સાથે, અેટલે કે અાપણે બધા અાજે અહ હયાત છીઅે તેઅાેની
સાથે કયા. ૪ યહાેવાહ પવત પર તમારી સાથે અ ન વાળામાંથી

ય

બાે યા હતા, ૫ (તે સમયે યહાેવાહનું વચન તમને સંભળાવવા હુ ં તમારી અને
યહાેવાહની મ યે ઊભાે ર ાે હતાે, કે મ કે , તમને અ નથી ભય લાગતાે હતાે
અને તમે પવત પર ગયા ન હતા). યહાેવાહે ક ું. ૬ 'ગુલામીના ઘરમાંથી
અેટલે મસર દેશમાંથી તને બહાર કાઢી લાવનાર હુ ં ઈ વર તારાે યહાેવાહ છંુ .
૭ મારી સમ

તારે કાેઈ પણ અ ય દેવાે હાેવા

કાેતરેલી મૂ તની

ેઈઅે ન હ. ૮ તું પાેતાના માટે

તમા ન બનાવ, ઉપર અાકાશમાંની કે નીચે પૃ વીમાંની કે

પૃ વી નીચેના પાણીમાંની કાેઈ પણ વ તુની
અાગળ નમીશ ન હ કે તેઅાેની પૂ

તમા ન બનાવ. ૯ તું તેઅાેની

કરીશ ન હ. કે મ કે , હુ ં યહાેવાહ, તમારાે

ઈ વર, ઈષાળુ ઈ વર છંુ . જેઅાે મારાે તર કાર કરે છે , તેઅાેની ી ચાેથી
પેઢી સુધી પતૃઅાેના અ યાયની શ ા સંતાનાે પર લાવનાર, ૧૦ અને જે
લાેકાે મારા પર ેમ રાખે છે અને મારી અા ાઅાે પાળે છે , તેઅાેની હ રાે
પેઢી સુધી મારા કરાર અનુસાર તેઅાેના પર દયા દશાવનાર છંુ . ૧૧ તું યહાેવાહ
તારા ઈ વરનું નામ યથ ન લે, કે મ કે , જે કાેઈ યહાેવાહનું નામ યથ લે છે
તેને તેઅાે નદાષ ગણશે ન હ. ૧૨ યહાેવાહ તારા ઈ વરે અા ા અાપી તે
મુજબ વ ામવારના દવસને પ વ પાળવાને તું યાન રાખ. ૧૩ છ દવસ તું
પ ર મ કર અને તા ં બધું કામ કર; ૧૪ પણ સાતમાે દવસ યહાેવાહ તારા
ઈ વરનાે વ ામવાર છે . તેમાં તારે કાેઈ પણ કામ કરવું ન હ, તું, તારાે દીકરાે
કે તારી દીકરી, તારા દાસ કે તારી દાસી, તારાે બળદ કે તા ં ગધેડું કે તા ં
કાેઈ અ ય
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નવર, તારા દરવા માં વસતા કાેઈ પણ પરદેશી અા દવસે

પુન નયમ

કશું કામ ન કરે. જેથી તારા દાસ કે દાસીઅાેને પણ તારી જેમ અારામ મળે.

ઈ વરે અાપેલા વચન માણે દૂ ધમધથી ભરપૂર દેશમાં તા ં ભલું થાય અને

૧૫ યાદ રાખ કે મસર દેશમાં તું દાસ હતાે, ઈ વર તારા યહાેવાહ તેમના

તમે ખૂબ વૃ

પરા મી હાથ વડે તથા અ ભુત શ ત વડે તને મસરમાંથી બહાર કાઢી

અેકલા જ યહાેવાહ છે . ૫ અને યહાેવાહ તારા ઈ વર પર તું તારા પૂણ મનથી

લા યા. તે માટે ઈ વર તારા યહાેવાહે તને વ ામવાર પાળવાની અા ા અાપી

તથા પૂણ

છે તે તારે પાળવી. ૧૬ ઈ વર તારા યહાેવાહે તને જેમ અા ા અાપી છે , તેમ

ફરમાવું છંુ તેને તારા અંત: કરણમાં રાખ. ૭ અને ખંતથી તું તારા સંતાનાેને તે

તારા માતા અને પતાનાે અાદર કર, કે જેથી ઈ વર તારા યહાેવાહે તને જે

શીખવ અને જયારે તું ઘરમાં બેઠાે હાેય કે ર તે ચાલતાે હાેય, જયારે તું સૂઈ

પામાે. ૪ હે ઇઝરાયલ સાંભળ: યહાેવાહ અાપણા ઈ વર તે
વથી તથા પૂણ બળથી ેમ રાખ. ૬ અા વચનાે જે હુ ં તમને

દેશ અા યાે છે તેમાં તા ં અાયુ ય લાંબુ થાય અને તા ં ભલું થાય, ૧૭ તું

ય કે ઊઠે તેના વષે વાત કર. ૮ તું તેમને નશાની તરીકે તારે હાથે બાંધ

હ યા ન કર. ૧૮ તું ય ભચાર ન કર. ૧૯ તું ચાેરી ન કર. ૨૦ તું તારા પડાેશી

અને તારી અાંખાેમાં તેમને કપાળભૂષણ તરીકે રાખ. ૯ અને તું તેમને તારા

વ

ઘરની બારસાખ ઉપર તથા દરવા

જૂ ઠી સા ી ન પૂર. ૨૧ 'તું તારા પડાેશીની પ ની પર લાેભ ન રાખ,

તેમ જ તેના ઘર કે ખેતર, દાસ કે દાસી, પશુ, ગધેડું કે અ ય

ઉપર તે લખ. ૧૦ અને અેમ થશે કે

નવર તારા

જયારે યહાેવાહ તારા ઈ વરે જે દેશ તારા પતૃઅાેની સમ અેટલે ઇ ા હમ,

પડાેશીનું જે કં ઈ હાેય તે પર લાેભ ન રાખ.' ૨૨ અા વચનાે યહાેવાહ પવત

ઇસહાક અને યાકૂ બની સમ સમ ખાધા હતા તે દેશમાં તમને લઈ જશે

ઉપર અ ન વાળા, વાદળ તથા ઘાેર અંધકારની મ યેથી માેટા સાદે તમારી

અેટલે જે માેટાં અને ઉ મ નગરાે તમે બાં યાં નથી. ૧૧ અને સવ કારની

અાખી સભા અાગળ બાે યા; તેમાં તેમણે કં ઈ પણ વધારાે કયા ન હ. અને

સારી વ તુઅાેથી ભરેલાં ઘર જે તમે ભયા નથી, ખાેદી કાઢેલા કૂ વા જે તમે

ઈ વરે મને તે અા ાઅાે બે શલાપાટીઅાે ઉપર લખીને અાપી. ૨૩ પવત

ખાે યા નથી તથા ા વાડીઅાે અને જૈતૂનવૃ ાે જે તમે વા યાં નથી તેમાં લાવે

જયારે અ નથી ભડભડ બળતાે હતાે, યારે અંધકારમાંથી નીકળતી વાણી

અને તે તમે ખાઈને તૃ ત થાઅાે. ૧૨ યારે સાવધાન રહે ે, રખેને મસર

તમે સાંભળી. પછી અેમ થયું કે , તમારાં કુ ળાેના સવ અાગેવાનાે અને વડીલાે

અેટલે કે ગુલામીના ઘરમાંથી તમને કાઢી લાવનાર યહાેવાહ તમારા ઈ વરને

મારી પાસે અા યા. ૨૪ તમે ક ું કે ,

તમે ભૂલી

ે ઈ વર અાપણા યહાેવાહે અાપણને

અાે. ૧૩ યહાેવાહ તમારા ઈ વરનાે ડર રાખાે; અને તેમની જ

પાેતાનું ગાૈરવ તથા માહા ય બતા યું છે . અને અ ન મ યેથી તેમની વાણી

સેવા કરાે અને તેમના જ નામના સમ ખાઅાે. ૧૪ તમારી અાસપાસના અ ય

અાપણે સાંભળી છે ; અાજે અાપણે

ેયું છે કે ઈ વર મનુ ય સાથે બાેલે છે

દેવદેવીઅાેની સેવા તમારે કરવી ન હ. ૧૫ કારણ કે , તમારી મ યે રહે નાર

વતાે રહે છે . ૨૫ તાે હવે અમે શા માટે માયા જઈઅે? કે મ

યહાેવાહ તમારા ઈ વર ઈષાળુ ઈ વર છે . રખેને યહાેવાહ તમારા ઈ વરનાે

તેમ છતાં મનુ ય

કે અા મહાભયંકર અ ન તાે અમને ભ મ કરી નાખશે;

ે અમે વધારે વાર

કાેપ તમારા પર સળગી ઊઠે અને પૃ વીના પટ પરથી તમારાે સંહાર કરે.

અમારા ઈ વર યહાેવાહની વાણી સાંભળીશું તાે અમે માયા જઈશું. ૨૬ પૃ વી

૧૬ જેમ તમે મા સામાં તેમની કસાેટી કરી, તેમ યહાેવાહ તમારા ઈ વરની

પર અેવાે કયાે માણસ છે કે જેણે

કસાેટી કરશાે ન હ. ૧૭ તમારા ઈ વર યહાેવાહના કાનૂનાે, નયમાે અને

વતા ઈ વરની વાણી અ ન મ યેથી

અાપણી જેમ બાેલતી સાંભળી હાેય અને

વતાે ર ાે હાેય? ૨૭ તું પાસે

તેમની અા ાઅાે જે તેમણે ફરમા યાં છે તેનું ખંતથી પાલન કરાે. ૧૮ અને

જઈને ઈ વર અાપણા યહાેવાહ જે કહે તે સાંભળ; અને ઈ વર અાપણા

યહાેવાહની નજરમાં જે યાે ય અને સા ં છે તે તું કર, અે માટે કે તા ં ભલું

યહાેવાહ જે તને કહે તે અમને જણાવજે; અને અમે તે સાંભળીને તેનાે અમલ

થાય. અને જે ઉ મ દેશ તારા પતૃઅાેને અાપવાના યહાેવાહે સમ ખાધા

કરીશું.' ૨૮ જયારે તમે મારી સાથે વાત કરતા હતા યારે યહાેવાહે તમારાે

છે તેમાં વેશ કરીને તું તેનું વતન પામે અને ૧૯ જેમ યહાેવાહે ક ું તેમ તે

અવાજ સાંભ ાે; અને યહાેવાહે મને ક ું કે , 'અા લાેકાેઅે તને જે ક ું છે તે

તારી અાગળથી તારા બધા દુ મનાેને નસાડી મૂકે. ૨૦ ભ વ યકાળમાં જયારે

મ સાંભ ું છે . જે સવ તેઅાે બાે યા છે તે તેઅાેનું કહે વું ઠીક છે . ૨૯

ે અા

તારાે દીકરાે તને પૂછે કે ; “યહાેવાહ અાપણા ઈ વરે તમને જે કરારાે, નયમાે

લાેકાેનું દય અેવું હાેય કે તેઅાે મારાે ડર રાખે અને મારી સવ અા ાઅાે સદા

અને કાનૂનાે ફરમા યા છે તેનાે અથ શાે છે ?” ૨૧ યારે તું તારા દીકરાને

પાળે તાે કે વું સા ં ! તેથી તે લાેકાે અને તેઅાેનાં સંતાનાે સદા સુખી રહે . ૩૦

કહે જે કે , “અમે મસરમાં ફા નના ગુલામ હતા; યારે યહાેવાહ તેમના મહાન

, તેઅાેને કહે કે , “તમે તમારા તંબુઅાેમાં પાછા

અાે.” ૩૧ પણ તું અહ

પરા મી હાથ વડે અમને મસરમાંથી બહાર લા યા, ૨૨ અને તેમણે અમારા

મારી પાસે ઊભાે રહે , અેટલે હુ ં તને મારી સવ અા ાઅાે, કાયદાઅાે અને

દેખતાં મસર પર, ફા ન પર તથા તેના અાખા ઘર પર માેટાં અને દુ ઃખ ભયા

નયમાે કહીશ; અને પછી તું તે લાેકાેને શીખવજે, અે સા કે જે દેશ હુ ં

ચ ાે તથા ચમ કારાે બતા યા; ૨૩ તેઅાે અમને યાંથી બહાર કાઢી લા યા,

તેઅાેને વતન કરી લેવા સા અાપવાનાે છંુ તેમાં તેઅાે તે પાળે. ૩૨ માટે

કે જેથી અાપણા પતૃઅાેને જે દેશ અાપવાનું વચન અા યું હતું તે અાપવા

ઈ વર તમારા યહાેવાહે તમને જે અા ાઅાે અાપી છે તેનું કાળ

રાખીને તેનું

માટે તેઅાે અાપણને તેમાં લઈ જઈ શકે . ૨૪ અાપણા ભલાને માટે હં મેશા

પાલન કરવું અને તમારે તેમાંથી ડાબે કે જમણે હાથે વળવું ન હ. ૩૩ જે માગ

અા બધા નયમાે પાળવાની તથા ઈ વરનાે ભય રાખવાની તેમણે અાપણને

ઈ વર તમારા યહાેવાહે બતા યાે છે તેમાં જ તમારે ચાલવું. અે સા કે તમે

અા ા અાપી કે , જેથી તેઅાે અાપણને

વતા રહાે અને તમા ં ભલું થાય. અને જે દેશનું વતન તમે ા ત કરવાના
છાે તેમાં તમા ં અાયુ ય લાંબું થાય.

તે માણે

જે અા ાઅાે, કાયદાઅાે અને નયમાે ઈ વર તમારા યહાેવાહે તમને
૬ હવે
શીખવવા માટે મને ક ું છે અે સા કે જે દેશનું વતન પામવા માટે તમે

હતમાં યાયીપણાને અથ ગણાશે.”

યદન ઊતરીને વેશ કરાે છાે, તેમાં તમે તે પાળાે. તે અા છે : ૨ તેથી તું તથા
તારાે દીકરાે તથા તારા દીકરાનાે દીકરાે તારા અાખા

વનભર યહાેવાહ તારા

ઈ વરનાે ડર રાખીને તેમના સવ નયમાે અને અા ાઅાે જે હુ ં તમને કહુ ં છંુ તે
પાળાે; જેથી તમા ં અાયુ ય લાંબું થાય. ૩ માટે હે ઇઝરાયલ સાંભળ અને
કાળ પૂવક અેનું પાલન કર; અે માટે કે , જેમ યહાેવાહ તારા પતૃઅાેના

પુન નયમ

વતા રાખે, જેમ અાજે

વતા

છીઅે તેમ. ૨૫ યહાેવાહ અાપણા ઈ વરે અાપણને જે અા ાઅાે અાપી છે ,
ે અાપણે બધી અા ાઅાે કાળ થી પાળીઅે તાે તે અાપણા

નું વતન પામવા માટે તું
૭ જેજશેદેશ, તારી
અાગળથી અનેક

ય છે યાં યહાેવાહ તારા ઈ વર તને લઈ
અાેને કાઢી મૂકશે, અેટલે હ ીઅાે,

ગગાશીઅાે, અમાેરીઅાે, કનાનીઅાે, પ રઝીઅાે, હ વીઅાે તથા યબૂસીઅાે,
જે તારા કરતાં માેટી તથા

ેરાવર સાત

અાે છે ; તેઅાેને યાંથી નસાડી

મૂકશે. ૨ જયારે યહાેવાહ તારા ઈ વર તને યુ માં તેઅાેની સામે વજય
અપાવે, યારે તું તેઅાે પર હુ મલાે કર અને તેઅાેનાે ત ન નાશ કર. તારે
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તેઅાેની સાથે કં ઈ કરાર કરવાે ન હ કે દયા દશાવવી ન હ. ૩ તારે તેઅાેની

કાઢશે. તું અેકદમ તેઅાેનાે પરાજય કરીશ ન હ, રખેને જં ગલી પશુઅાે વધી

સાથે લ ન યવહાર રાખવાે ન હ; તેમ જ તારે તારી દીકરીઅાેનાં લ ન તેઅાેના

ય અને તને હે રાન કરે. ૨૩ યારે તું તેઅાે સાથે યુ કરીશ, યારે યહાેવાહ

દીકરાઅાે સાથે અને તારા દીકરાઅાેના લ ન તેઅાેની દીકરીઅાે સાથે કરાવવાં

તારા ઈ વર તને તેઅાે પર વજય અાપશે; યાં સુધી તેઅાેનાે નાશ ન થાય

ન હ. ૪ કે મ કે તેઅાે તારા દીકરાઅાેને મારી અારાધના કરતાં અટકાવશે જેથી
તેઅાે બી

દેવાેની સેવા કરે. કે જેથી યહાેવાહનાે ગુ સાે તમારી વ

યાં સુધી તે તેઅાેને ગૂંચવશે. ૨૪ યહાેવાહ તેઅાેના રા અાેને તમારા હાથમાં

ઊઠે

સાપી દેશે અને તમે તેઅાેનું નામ અાકાશ તળેથી નાબૂદ કરી દેશાે. અને તેમનાે

અને તેઅાે જ દી તમારાે નાશ કરે. ૫ તમારે તેઅાે સાથે અા માણે વતવું;

નાશ થશે ન હ યાં સુધી કાેઈ માણસ તમારી અાગળ ટકી શકશે ન હ.

તેઅાેની વેદીઅાેને તાેડી પાડવી, તેઅાેના તંભાેને ભાગીને ટુ કડા કરી નાખવા,

૨૫ તેઅાેના દેવદેવીઅાેની કાેતરેલી મૂ તઅાે તમારે અાગથી બાળી નાખવી.

તેઅાેની અશેરા મૂ તઅાેને કાપી નાખવી અને તેઅાેની કાેતરેલી મૂ તઅાેને

તેઅાેના શરીર પરના પા પર કે સાેના પર તમે લાેભ કરશાે ન હ. રખેને તમે

બાળી નાખવી. ૬ કે મ કે તમે યહાેવાહ તમારા ઈ વરના પ વ લાેકાે છાે.

તેમાં ફસાઈ પડાે; કે મ કે યહાેવાહ તમારા ઈ વરની નજરમાં તે ા પત છે . ૨૬

યહાેવાહ તમારા ઈ વરે પૃ વીની સપાટી પરની બધી

અાેમાંથી તમને જ

માટે તમે કાેઈ ધ ારપા વ તુ તમારા ઘરમાં લાવી તેની સેવા કરવી ન હ,

લાેકાે કરતા સં યામાં

તમારે તેને ધ ારવું અને તમારે તેનાથી કં ટાળવું; કે મ કે તે શા પત વ તુ છે .

વધારે હતા તેને કારણે યહાેવાહે તમારા પર ેમ રા યાે અને તમને પસંદ

હુ ં તમને જે સવ અા ાઅાે જણાવું છંુ તે તમે કાળ રાખીને
૮ અાજે
તેને પાળાે, જેથી તમે વતા રહાે અને તમે વૃ પામાે. અને જે દેશ

પાેતાની

થવા માટે પસંદ કયા છે . ૭ તમે બી

કયા છે અેવું નથી; કે મ કે તમે તાે બધા લાેકાે કરતાં સાૈથી અાેછા હતા. ૮
પણ યહાેવાહ તમને ેમ કરે છે , તમારા પતૃઅાેને અાપેલી

ત ા પાળવા

તેઅાે ઇ છે છે . તે માટે યહાેવાહ તમને પરા મી હાથ વડે બહાર લા યા અને
ગુલામીના ઘરમાંથી અેટલે મસરના રા
૯ તે માટે તારે

ફા નના હાથમાંથી વતં કયા છે .

ણવું કે યહાેવાહ તમારા ઈ વર છે , તે ઈ વર છે , તે વ વાસુ

ઈ વર છે , જે તેમના પર ેમ રાખે છે અને તેમની અા ાઅાે પાળે છે તેમની
હ રાે પેઢીઅાે સુધી કરાર પાળવા માટે તે વ વાસુ છે . ૧૦ પણ જેઅાે તેમનાે
તર કાર કરે છે તેમનાે સામી છાતીઅે બદલાે લઈને તે ન કરે છે ; જે કાેઈ
તેમનાે તર કાર કરે છે તેમનાે બદલાે લેવામાં તે વલંબ ન હ કરે; તે બદલાે
વાળશે. ૧૧ માટે જે અા ાઅાે, કાનૂનાે તથા વ ધઅાે અાજે હુ ં તને ફરમાવું
છંુ , તે પાળીને તું તેનાે અમલ કર. ૧૨ ે તમે અા હુ કમાે સાંભળીને તેનું પાલન
કરશાે અને અમલમાં મૂકશાે, તાે અેવું થશે કે જે કરાર તથા દયા વષે યહાેવાહ
તમારા ઈ વરે તમારા પતૃઅાે સાથેે

ત ા લીધી છે , તે તમારી

યે તે અદા

કરશે. ૧૩ તે તારા પર ેમ રાખશે, તને અાશીવાદ અાપશે તથા તને વધારશે;
જે દેશ તને તારા પતૃઅાેને અાપવાની

ત ા લીધી છે , તેમાં તે તારા પેટના

ફળને તથા તારી ભૂ મના ફળને અાશીવાદ અાપશે, તારા અનાજને, તારા
ા ારસને, તારા તેલને, તારા પશુઅાેના વ તારને તથા તારા જુ વાન ટાેળાને
અાશીવાદ અાપશે. ૧૪ બી

લાેકાે કરતાં તું વધારે અાશીવા દત થશે.

તમારી વ ચે કે તમારા પશુઅાે મ યે કાેઈ નર કે નારી વાંઝ ં રહે શે ન હ. ૧૫
યહાેવાહ તારી બધી બીમારી દૂ ર કરશે; મસરના ખરાબ રાેગાે જેની તને
ખબર છે તેઅાેમાંનાે કાેઈ પણ તેઅાે તારા પર લાવશે ન હ. પણ જેઅાે તારાે
તર કાર કરે છે તેના પર લાવશે. ૧૬ જે બધી

અાે પર યહાેવાહ તારા

ઈ વર તને જય અપાવશે તેઅાેનાે તારે ઉપભાેગ કરવાે, તારી અાંખ તેઅાે પર
દયા લાવે ન હ. તારે તેઅાેનાં દેવાેની પૂ
ફાંદા પ થશે. ૧૭

કરવી ન હ, કે મ કે તે તારા માટે

ે તું તારા મનમાં અેમ કહે શે કે , “અા

તઅાે મારા

કરતાં સં યામાં વધારે છે ; હુ ં કે વી રીતે તેઅાેને પરા જત કરી શકું ?” ૧૮ તું
તેઅાેથી બીશ ન હ; યહાેવાહ તારા ઈ વરે ફા ન તથા અાખા મસરને જે
કયુ તે તારે યાદ રાખવું; ૧૯ અેટલે જે ભારે દુ ઃખાે ત તારી અાંખાેથી

ેયાં

તે, ચ ાે, ચમ કારાે, પરા મી હાથ તથા સામ ય દેખાડીને યહાેવાહ તારા
ઈ વર તને મસરમાંથી બહાર લા યા. જે લાેકાેથી તું ડરે છે તેઅાેને યહાેવાહ
તારા ઈ વર તેવું જ કરશે. ૨૦ વળી, યહાેવાહ તારા ઈ વર તેઅાેની મ યે
ભમરીઅાે માેકલશે, જેઅાે તારાથી બચી ર ા હશે અને તારાથી સંતાઈ ર ા
હશે તેઅાેનાે તારી હજૂ રમાંથી નાશ કરશે. ૨૧ તું તેઅાેથી ભયભીત થઈશ
ન હ, કે મ કે , યહાેવાહ તારા ઈ વર તારી મ યે છે , મહાન અને ભયાવહ ઈ વર
છે . ૨૨ યહાેવાહ તારા ઈ વર ધીમે ધીમે તારી અાગળથી તે

અાેને હાંકી

અાપવાના યહાેવાહે તમારા પતૃઅાે અાગળ સમ ખાધા હતા તેનું વતન ા ત
કરાે. ૨ તમને ન બનાવવા અને તમે તેમની અા ાઅાેનું પાલન કરવા માગાે
છાે કે કે મ, અે

ણવા માટે તથા પારખું કરવા યહાેવાહ તમારા ઈ વરે

ચાળીસ વષ સુધી જે ર તે તમને ચલા યાં તે તમે યાદ રાખાે. ૩ અને યહાેવાહે
તમને ન બનાવવા માટે તમને ભૂ યા રહે વા દીધા. અને તમે નહાેતા
કે તમારા પતૃઅાે પણ નહાેતા

ણતા

ણતા અેવા મા નાથી તમને પાે યા; અે માટે

કે યહાેવાહ તમને જણાવે કે માણસ ફ ત રાેટલીથી જ

વત રહે તાે નથી,

પણ યહાેવાહના મુખમાંથી નીકળતા દરેક વચનાેથી માણસ

વે છે . ૪

અા ચાળીસ વષ દર યાન તમારા શરીર પરનાં વ ાે ઘસાઈ ગયા ન હ અને
તમારા પગ સૂ

ગયા ન હ. ૫ અેટલે અા વાત તમે સમ ે કે જે રીતે પતા

પાેતાના પુ ને શ ા કરે છે તેમ યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને શ ા કરે છે .
૬ તેથી તમારે યહાેવાહ તમારા ઈ વરના માગામાં ચાલવું, તેમનાે ડર રાખવાે

અને તેમની અા ાઅાે પાળવી. ૭ કે મ કે યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને અેક
સમૃ દેશમાં લઈ

ય છે અેટલે પાણીનાં વહે ણવાળા તથા ખીણાેમાં અને

ઉ ચ દેશમાં ફૂ ટી નીકળતા ઝરણાં તથા જળ ન ધઅાેવાળા દેશમાં; ૮ ઘઉં
તથા જવ, ા , અં રીઅાે તથા દાડમાેનાં દેશમાં; જૈતૂન તેલ અને મધના
દેશમાં; ૯ જયાં તું ધરાઈને અ ન ખાશે અને તને ખાવાની કાેઈ ખાેટ પડશે
ન હ અેવા દેશમાં. વળી કાેઈ વ તુની ખાેટ ન હ પડે, તેમ જ જેના પ થર
લાેખંડના છે અને જેના ડું ગરાેમાંથી તું પ ળ કાઢી શકે . અેવા દેશમાં લઈ
ય છે . ૧૦ યાં તમે ખાઈને તૃ ત થશાે અને યહાેવાહ તમારા ઈ વરે જે
સમૃ દેશ તમને અા યાે છે તે માટે તમે યહાેવાહની તુ ત કરશાે. ૧૧ સાવધ
રહે ે રખેને તેમની અા ાઅાે, કાનૂનાે અને નયમાે જે અાજે હુ ં તને ફરમાવું
છંુ તે ન પાળતાં તમે યહાેવાહ તમારા ઈ વરને ભૂલી અાે. ૧૨ રખેને તમે
ખાઈને તૃ ત થાઅાે અને સારાં ઘરાે બાંધીને તેમાં રહાે. ૧૩ અને યારે તમારાં
ઢાેરઢાંક અને ઘેટાંબકરાંની અને અ ય
યારે તમા ં સાેનું પું વધી

નવરાેની સં યામાં વધારાે થાય અને

ય અને તમારી માલ મલકત વધી

ય, ૧૪

યારે રખેને તમા ં મન ગ વ થાય અને તમે યહાેવાહ તમારા ઈ વરને ભૂલી
અાે કે જે તમને મસરમાંથી અેટલે ગુલામીના દેશમાંથી બહાર લા યા છે .
૧૫ જેણે તમને અા ગયા સાપ તથા વ છીઅાેવાળા તથા પાણી વગરની સૂકી

જમીનવાળા વશાળ અને ભયંકર અર યમાં સંભાળીને ચલા યાં. જેમણે
તમારે માટે ચકમકના ખડકમાંથી પાણી વહે તું કયુ અને જે ૧૬ યહાેવાહે
અર યમાં તમને મા ના કે જે તમારા પતૃઅાેઅે કદી નહાેતું

ેયું તેનાથી

તમા ં પાેષણ કયુ, અે માટે યહાેવાહ તમને ન કરે અને અાખરે તમા ં સા ં
કરવા માટે તે તમારી કસાેટી કરે. ૧૭ રખેને તમે તમારા મનમાં વચારાે કે
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“મારી પાેતાની શ તથી અને મારા હાથનાં સામ યથી મ અા સવ સંપ

અને કરારની બે શલાપાટીઅાે મારા હાથમાં હતી. ૧૬ મ

મેળવી છે .'' ૧૮ પણ તમે હં મેશા યહાેવાહ તમારા ઈ વરનું મરણ કરાે

યહાેવાહ તમારા ઈ વરની વ

કે મ કે સંપ

ેયું, તાે જુ અાે, તમે

પાપ કયુ હતું. તમે પાેતાના માટે વાછરડાંની

ા ત કરવા માટેની શ ત અાપનાર તાે તે અેકલા જ છે ; અે

મૂ ત બનાવી. યહાેવાહે જે માગ તમને બતા યાે હતાે તેમાંથી તમે પાછા ફરી

માટે કે તેનાે કરાર અને તેમણે તમારા પતૃઅાેની અાગળ જે સમ ખાધા તે

ગયા હતા. ૧૭ યારે મ પેલી બે શલાપાટીઅાે લઈને મારા હાથમાંથી ફકી

તેઅાે પૂણ કરે. ૧૯ અને અેમ થશે કે

ે તમે યહાેવાહ તમારા ઈ વરને ભૂલી

દીધી. મારી નજર અાગળ મ તેમને તાેડી નાખી. ૧૮ યહાેવાહની નજરમાં ખાેટું

જઈને અ ય દેવદેવીઅાેની તરફ વળશાે અને તેઅાેની સેવા કરશાે તાે હુ ં અાજે

કરવાથી જે પાપ કરીને તમે તેમને ગુ સાે કરવા માટે ઉ કે યા હતા તે બધાને

તમારી વ

સા ી અાપું છંુ કે તમે ન ે નાશ પામશાે. ૨૦ જે

અાેનાે

લીધે હુ ં ફરીથી યહાેવાહની અાગળ ચાળીસ દવસ અને ચાળીસ રાત ઊંધાે

યહાેવાહ તમારી અાગળથી નાશ કરે છે તેઅાેની જેમ તમે નાશ પામશાે. કે મ

પડી ર ાે; મ રાેટલી ખાધી ન હ તેમ જ પાણી પણ પીધું ન હ. ૧૯ કે મ કે

કે યહાેવાહ તમારા ઈ વરની વાણી તમે સાંભળવાને ચા ું ન હ.

યહાેવાહ તમારા પર અેટલા બધા ગુ સે તેમ જ નાખુશ થયા હતા કે તમારાે

સાંભળ; તારા કરતાં મહાન અને શ તશાળી દેશ તઅાેનું
૯ હેમાેઇઝરાયલ
ટાં તથા ગગનચુંબી કાેટવાળાં નગરાેનું વતન ા ત કરવા સા તું

નાશ કરે, અેટલે હુ ં ડરી ગયાે. પણ યહાેવાહે તે સમયે મારી ાથના સાંભળી.

અાજે યદન પાર ઊતરવાનાે છે , ૨ અે લાેકાે કદાવર અને બળવાન છે . તેઅાે
અનાકીઅાેના દીકરાઅાે છે . જેઅાેને તું સારી રીતે અાેળખે છે . તેઅાે વશેની
અફવા પણ ત સાંભળી છે કે અનાકપુ ાેની સામે કાેણ ટકી શકે ? ૩ માટે
અાજે

ણ કે ખાઈ નાખનાર અ ન પે તમારી અાગળ પેલે પાર જનાર

તાે યહાેવાહ તમારા ઈ વર છે . તે અે લાેકાેનાે નાશ કરશે. અને તે તેઅાેને
નીચા પાડશે; અને યહાેવાહના વચન અનુસાર તમે તેઅાેને કાઢી મૂકશાે તેમ
જ જ દી તેઅાેનાે નાશ કરશાે. ૪ યહાેવાહ તમારા ઈ વર તેઅાેને તમારી
અાગળથી હાંકી કાઢે યારે તમે મનમાં અેમ ન કહે તા કે , મારા યાયીપણાને
લીધે યહાેવાહે મને અહ લાવીને અા દેશનાે વારસાે અપા યાે છે ; ખ ં

ેતાં

તાે અે લાેકાેની દુ તાને લીધે યહાેવાહ તેઅાેને તારી અાગળથી હાંકી કાઢે છે .
૫ તમારા યાયીપણાને લીધે કે તમારા અંત: કરણના મા ણકપણાને લીધે

તમે તેઅાેના દેશનું વતન પામવાને

અાે છાે અેમ તાે ન હ; પણ અે લાેકાેની

દુ તાને લીધે તથા જે વચન યહાેવાહે સમ ખાઈને તમારા પતૃઅાેને અેટલે
ઇ ા હમ, ઇસહાક અને યાકૂ બને અા યું હતું તે પૂણ કરવા માટે યહાેવાહ
તમારા ઈ વર તેઅાેને તમારી અાગળથી નસાડી મૂકે છે . ૬ અે માટે ન ી
ણ કે તારા યાયીપણાને લીધે યહાેવાહ તારા ઈ વર અા ઉતમ દેશ તને
નથી અાપતા કે મ કે તમે તાે હઠીલી

છાે. ૭ તમે અર યમાં કે વી રીતે

યહાેવાહ તમારા ઈ વરને કાેપ ચઢા યાે તે તું યાદ રાખ, ભૂલી જઈશ મા;
મસર દેશમાંથી તમે બહાર નીક

ા તે દવસથી તે અહ અા યા યાં સુધી

તમે યહાેવાહની અા ાનું ઉ લંઘન કરતા અા યા છાે. ૮ હાેરેબમાં પણ તમે
યહાેવાહને ગુ સાે કરવા માટે ઉ કે યા હતા, તે અેટલા બધા ગુ સે થયા હતા કે
તેમણે તમારાે નાશ કરી ના યાે હાેત. ૯ યારે હુ ં શલાપાટીઅાે, અેટલે

૨૦ યહાેવાહ હા ન પર પણ ગુ સે થયા હતા કે તેનાે પણ નાશ કરી નાખત;

પરં તુ મ હા ન માટે પણ તે જ સમયે ાથના કરી. ૨૧ મ તમારાં પાપને, તમે
જે વાછરડું બના યું હતું તે લઈને બાળી ના યું, તે ધૂળ જેવું થઈ ગયું યાં સુધી
ટીપીને જમીનમાં ભૂકાે કરી ના યું. મ તે ભૂકાને પવત પરથી વહે તા ઝરણામાં
ફકી દીધાે. ૨૨ અને તાબેરાહ, મા સા અને ક ાેથહા ાવામાં પણ તમે
યહાેવાહને કાેપાયમાન કયા. ૨૩ યારે યહાેવાહે તમને કાદેશબાનઅાથી અેવું
કહીને માેક યા કે , “ અાે, મ તમને જે દેશ અા યાે છે તેનાે કબ ે લાે,”
યારે તમે યહાેવાહ તમારા ઈ વરની અા ા વ

બળવાે કયા, તમે તેમનાે

અવાજ સાંભ ાે ન હ કે તેમના પર વ વાસ કયા ન હ. ૨૪ જે દવસથી હુ ં
તમને અાેળખતાે થયાે યારથી તમે યહાેવાહની વ

બળવાખાેર ર ા છાે.

૨૫ તેથી હુ ં ચાળીસ દવસ અને ચાળીસ રાત યહાેવાહની અાગળ પડી ર ાે,

કે મ કે તેમણે ક ું હતું કે , હુ ં તેઅાેનાે નાશ કરીશ. ૨૬ અેટલે મ યહાેવાહને
ાથના કરીને ક ું, “હે ભુ યહાેવાહ, કૃ પા કરીને તમારા લાેકાેનાે, તમારા
વારસાનાે, જેઅાેને તમે તમારી મહાનતાથી છાેડા યા છે , જેઅાેને તમે તમારા
પરા મી હાથથી મસરમાંથી બહાર કાઢી લા યા છાે, તેમનાે નાશ કરશાે ન હ.
૨૭ તમારા સેવકાે, ઇ ા હમ, ઇસહાક અને યાકૂ બને યાદ કરાે; અા લાેકાેની

હઠીલાઈ, તેઅાેની દુ તા તથા તેઅાેના પાપની તરફ ન જુ અાે. ૨૮ રખેને જે
દેશમાંથી તમે અમને બહાર કાઢી લા યા તે દેશના લાેકાે કહે કે , 'કે મ કે જે
દેશમાં લઈ જવાનું વચન યહાેવાહે અા યું હતું તેમાં તે લઈ જઈ શકયા ન હ,
કે મ કે તેઅાે તેઅાેને ધ ારતા હતા, તેઅાે તે લાેકાેને અર યમાં મારી નાખવા
માટે બહાર કાઢી લા યા હતા.' ૨૯ તાે પણ, તેઅાે તમારા લાેક તથા તેઅાે
તમારાે વારસાે છે , જેઅાેને તમે તમારી મહાન શ ત તથા તમારા લંબાવેલા
ભૂજથી દેખાડીને બહાર કાઢી લા યા છાે.”

દવસ અને ચાળીસ રાત પવત પર ર ાે; મ રાેટલી ખાધી ન હ તેમ જ પાણી

યહાેવાહે મને ક ું, “પહે લાં હતી તેવી જ બે શલાપાટીઅાે
૧૦ તેતૈયસમયે
ાર કર અને તેને મારી પાસે પવત પર લાવ વળી લાકડાની અેક

પીધું ન હ. ૧૦ યહાેવાહે પાેતાની અાંગળીથી લખેલી બે શલાપાટીઅાે મને

પેટી બનાવ. ૨ પહે લી પાટીઅાે જે ત તાેડી નાખી, તેના પર જે વચનાે લખેલાં

અાપી; જે બધાં વચનાે યહાેવાહ સભાના દવસે અ ન મ યેથી બાે યાં હતા

હતા તે હુ ં અા પાટીઅાે ઉપર લખીશ, તું તેઅાેને કાેશમાં મૂકી રાખજે.” ૩

તે તેના પર લખેલાં હતાં. ૧૧ ચાળીસ દવસ અને ચાળીસ રાત પછી અેવું

માટે મ બાવળના લાકડાનાે અેક કાેશ બના યાે. અને પહે લાના જેવી બે

યહાેવાહે કરેલી કરારની શલાપાટીઅાે લેવા પવત પર ગયાે, યારે હુ ં ચાળીસ

બ યું કે , યહાેવાહે મને બે શલાપાટીઅાે, અેટલે કે કરારની શલાપાટીઅાે

શલાપાટીઅાે બનાવી, તે બે શલાપાટીઅાે મારા હાથમાં લઈને હુ ં પવત પર

અાપી. ૧૨ યહાેવાહે મને ક ું, “ઊઠ, અહ થી જ દી નીચે ઊ ર, કે મ કે , તારા

ગયાે. ૪ સભાના દવસે પવત પર અ નમાંથી જે દસ અા ાઅાે યહાેવાહ

લાેકાે જેને તું મસરમાંથી બહાર લા યાે છે તેઅાેઅે પાેતાને

કયા છે . જે

બાે યા, તે તેમણે અગાઉના લખાણ માણે શલાપાટીઅાે ઉપર લખી;

માગ મ તેઅાેને બતા યાે હતાે તેમાંથી તેઅાે જ દી ભટકી ગયા છે . તેઅાેઅે

યહાેવાહે તે મને અાપી. ૫ પછી હુ ં પવત પરથી પાછાે નીચે અા યાે, જે કાેશ મ

પાેતાના માટે કાેતરેલી મૂ તઅાે બનાવી છે .” ૧૩ વળી યહાેવાહે મને ક ું, “મ

બના યાે હતાે તેમાં તે શલાપાટીઅાે મૂકી; યહાેવાહે મને અા ા અાપી હતી તે

અા લાેકાેને

ેયા છે ; કે તેઅાે કે વા હઠીલા લાેકાે છે . ૧૪ તું મને રાેકીશ ન હ,

મુજબ તેઅાે યાં છે . ૬ ઇઝરાયલી લાેકાે બેરાેથ બેની યાકાનથી મુસાફરી

કે જેથી હુ ં તેઅાેનાે નાશ કરીને અાકાશ નીચેથી તેઅાેનું નામ ભૂંસી નાખીશ, હુ ં

કરીને માેસેરા અા યા. યાં હા નનું મૃ યુ થયું, તેને યાં જ દફનાવવામાં

તારામાંથી તેઅાેના કરતાં વધારે પરા મી અને માેટી

ઉ પ ન કરીશ. ૧૫

અા યાે. તેની જ યાઅે તેના દીકરા અેલાઝારે યાજકપદની સેવા બ વી.

તેથી હુ ં પાછાે ફરીને પવત પરથી નીચે અા યાે, યારે પવત સળગતાે હતાે.

૭ યાંથી તેઅાેઅે ગુદગાેદા સુધી મુસાફરી કરી, ગુદગાેદાથી યાેટબાથા જે

પુન નયમ
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પાણીના ઝરણાંનાે દેશ છે યાં અા યા. ૮ તે સમયે યહાેવાહે લેવીના કુ ળને

અાગળ સાેગન ખાધા હતા કે હુ ં તમને તથા તમારા સંતાનાેને અાપીશ અને

યહાેવાહનાે કરારકાેશ ઊંચકવા, યહાેવાહની સમ ઊભા રહીને તેમની સેવા

તેમાં તમા ં અાયુ ય લંબાવીશ. ૧૦ તમે જે દેશનું વતન પામવાને જઈ ર ા

કરવા, તેમના નામથી લાેકાેને અાશીવાદ અાપવા માટે પસંદ કયુ. અાજ સુધી

છાે તે તાે મસર દેશ યાંથી તમે બહાર નીકળી અા યા છાે તેના જેવાે નથી કે

તે તેની સેવા કરે છે . ૯ તેથી લેવીઅાેને પાેતાના ભાઈઅાેની સાથે કં ઈ ભાગ કે

જયાં બી વા યા પછી તમારે શાકભા ની વાડીની જેમ પાેતાના પગથી પાણી

વારસાે મ ાે નથી. જેમ યહાેવાહ તારા ઈ વરે ક ું તેમ યહાેવાહ પાેતે તેનાે

પાવું પડતું હતું. ૧૧ પરં તુ જે દેશનું વતન પામવાને માટે તમે પેલે પાર

વારસાે છે . ૧૦ અગાઉની જેમ હુ ં ચાળીસ રાત અને ચાળીસ દવસ પવત પર

તે ડું ગરવાળાે અને ખીણાેવાળાે દેશ છે . તે અાકાશના વરસાદનું પાણી પીઅે

ર ાે; અને યહાેવાહે તે સમયે પણ મા ં સાંભળીને તમારાે નાશ કયા ન હ.

છે , ૧૨ તે દેશ વષે યહાેવાહ તમારા ઈ વર કાળ

૧૧ પછી યહાેવાહે મને ક ું, ઊઠ, અા લાેકાેની અાગળ ચાલ; અેટલે જે દેશ

તે અંત સુધી યહાેવાહ તમારા ઈ વરની નજર હમેશાં તેના પર રહે છે . ૧૩

તેઅાેને અાપવાના મ તેઅાેના પતૃઅાેની અાગળ સમ ખાધા છે , તેમાં તેઅાે

અને અાજે હુ ં તમને જે અા ાઅાે જણાવું છંુ તે

અાે છાે

રાખે છે . વષના અારં ભથી
ે તમે યાનથી સાંભળી અને

વેશ કરીને તેનું વતન ા ત કરે. ૧૨ હવે હે ઇઝરાયલ, તું યહાેવાહ તારા

તમારા ઈ વર યહાેવાહ પર ી ત રાખીને તમારા ખરા મન અને અા માથી

ઈ વરનાે ડર રાખે, તેમના માગામાં ચાલે અને તેમના પર ેમ રાખે અને તારા

તેમની સેવા કરશાે તાે અેમ થશે કે , ૧૪ હુ ં તમારા દેશમાં વરસાદ અેટલે

પૂરા અંત: કરણથી તથા પૂરા

વથી યહાેવાહ તારા ઈ વરની સેવા કરે. ૧૩

અાગળનાે વરસાદ તથા પાછળનાે વરસાદ તેની ઋતુ અનુસાર માેકલીશ. જેથી

અને અાજે હુ ં તમને યહાેવાહની જે અા ાઅાે અને નયમાે તારા હતાથ

તમે તમા ં અનાજ, તમારાે નવાે ા ારસ તથા તમારા તેલનાે સં હ કરી

ફરમાવું છંુ તેનું પાલન કરે. ૧૪

શકાે. ૧૫ હુ ં તમારાં ઢાેરને સા ખેતરાેમાં ઘાસ ઉગાવીશ. અને તમે ખાઈને

ે, અાકાશ તથા અાકાશાેનાં અાકાશ; પૃ વી

તથા તેમાંનું સવ વ તે યહાેવાહ તમારા ઈ વરનું છે . ૧૫ તેમ છતાં તમારા

તૃ ત થશાે. ૧૬ સાવચેત રહાે રખેને તમા ં અંત: કરણ ઠગાઈ

પતૃઅાે પર ેમ રાખવાનું યહાેવાહને સા ં લા યું. અને તેમણે તેઅાેની પાછળ

ભટકી જઈ બી

તેઅાેનાં સંતાનને અેટલે સવ લાેકાેના કરતાં તમને પસંદ કયા જેમ અાજે છે

યહાેવાહનાે કાેપ તમારી વ

તેમ. ૧૬ તેથી તમે તમારાં પાપી દયાેને શુ કરાે અને હઠીલાપ ં છાેડી

બંધ કરે અને જમીન પાેતાની ઊપજ ન અાપે. અને યહાેવાહ જે ફળ પુ દેશ

દાે. ૧૭ કે મ કે , યહાેવાહ તમારા ઈ વર તે તાે સવાપરી ઈ વર છે . તે મહાન,

તમને અાપે છે તેમાં તમારાે જ દી નાશ થાય. ૧૮ માટે મારાં અા વચનાે તમે

પરા મી અને ભયાનક ઈ વર છે , તે ન પ અને યાયી છે , તે કદી લાંચ

તમારા દયમાં તથા મનમાં મૂકી રાખાે, ચ તરીકે તમારા હાથમાં બાંધાે

લેતા નથી. ૧૮ તે વધવાની તથા અનાથની દાદ સાંભળે છે . તે પરદેશીઅાે

તથા તેઅાેને તમારી અાંખાેની વ ચે કપાળભૂષળ તરીકે રાખાે. ૧૯ જયારે

પર ેમ રાખે છે અને તેઅાેને ખાેરાક તથા વ

ાે અાપે છે . ૧૯ તેથી તમારે

તમે ઘરમાં બેઠા હાેય યારે, બહાર ચાલતા હાેય યારે, તું સૂતા હાેય યારે

પણ પરદેશીઅાે પર ેમ રાખવાે. કારણ કે તમે પણ મસરમાં પરદેશી હતા.

અને ઊઠતી વેળાઅે તે વષે વાત કરાે અને તમારા સંતાનાેને તે શીખવાે. ૨૦

૨૦ તમે યહાેવાહ તમારા ઈ વરનાે ડર રાખાે અને તમે તેમની જ સેવા કરાે;

તમારા ઘરની બારસાખ પર તથા તમારા નગરના દરવા

તેમને જ તમે વળગી રહાે. અને તેમના જ નામે સમ ખાઅાે. ૨૧ તમારે તેમની

લખાે. ૨૧ જેથી જે દેશ અાપવાનું વચન યહાેવાહે તમારા પતૃઅાેને અા યું હતું

તુ ત કરવી, તે જ તમારા ઈ વર છે . તેમણે તમારા માટે જે મહાન અને

તેમાં તમારા દવસાે અને તમારા વંશ ેના દવસાે પૃ વી પરના અાકાશાેના

અ ભુત કાયા કયા છે તે તમે

ય

નહા ાં છે . ૨૨ જયારે તમારા પતૃઅાે

ય. અને તમે

દેવ દેવીઅાેની સેવા કરાે અને તેમનું ભજન કરાે; ૧૭ રખેને
સળગી ઊઠે અને તેઅાે અાકાશમાંથી વરસાદ

પર તમે તેઅાેને

પામે. ૨૨ કે મ કે અા જે બધી અા ાઅાે હુ ં તમને અાપું છંુ
ે તમે ખંતપૂવક પાળીને અમલમાં મૂકશાે અને યહાેવાહ તમારા ઈ વર

દવસાેની જેમ વૃ

બધા મળીને મસર ગયા હતા યારે તેઅાે ફ ત સ ેર જ હતા. પણ અ યારે

તેને

તમારા ઈ વર યહાેવાહે તમારી સં યા અાકાશના તારાઅાે જેટલી વધારી છે .

પર ેમ રાખીને તેમના સવ માગામાં ચાલશાે અને તેમને વળગી રહે શાે તાે, ૨૩

માટે યહાેવાહ તારા ઈ વર પર ેમ રાખાે અને તેમના ફરમાન,
૧૧ અેકાયદા,
નયમાે અને અા ાઅાે સવદા પાળાે. હુ ં તમારાં સંતાનાે

યહાેવાહ અા સવ

અાેને તમારી અાગળથી હાંકી કાઢશે, તમે તમારા કરતાં

માેટી અને બળવાન

ને કબજે કરશે. ૨૪ દરેક જ યા યાં તમારા પગ ફરી

૨

સાથે ન હ પણ તમારી સાથે બાેલું છંુ . જેઅાેઅે યહાેવાહ તમારા ઈ વરની
શ ા, તેમની મહાનતા, તેમનાે પરા મી હાથ તથા તેમનાં અ ભુત કામાે
ેયા કે

યાં નથી, ૩ તેમનાં ચ ાે, તેમનાં કામાે, જે તેમણે મસર મ યે

મસરના રા

ફા ન તથા તેના અાખા દેશ

યે કયા તે. ૪ મસરનું સૈ ય

તેના ઘાેડા અને રથાે તમારાે પીછાે કરતાં હતાં, યારે સૂફ સમુ નું પાણી તેમની
પર ફે રવી વા ું. અે રીતે યહાેવાહે તેમનાે અાજ સુધી કે વી રીતે વનાશ કયા
તે તેમણે

ેયું નથી; ૫ અને તમે અા થળે અાવી પહા યા યાં સુધી તેમણે

અર યમાં તમારે સા ં જે કયુ તે. ૬ અને સવ ઇઝરાયલીઅાેના

ેતાં બેનના

દીકરાઅાેમાંથી, અલીઅાબના દીકરા દાથાન અને અ બરામને યહાેવાહે શું કયુ
તે તમે

ેયું છે , પણ તમારા સંતાનાે અે

ેયું નથી. અેટલે કે વી રીતે પૃ વી

પાેતાનું મુખ ઉઘાડીને તેઅાેને તથા તેઅાેના કુ ટું બાેને, તેઅાેના તંબુઅાેને અને
તેમની સાથેના નાેકર ચાકર તથા તેમની મા લકીનાં સવ

નવરાેને ગળી ગઈ.

૭ પણ તમારી અાંખાેઅે યહાેવાહે કરેલાં અ ભુત કામાે નહા

ાં છે . ૮ તેથી

જે સવ અા ા હુ ં અાજે તમને ફરમાવું છંુ તે સવ પાળાે જેથી તમે બળવાન
થાઅાે અને જે દેશનું વતન પામવાને તમે જઈ ર ા છાે તેમાં વેશ કરીને તેનું

વળશે તે તમારી થશે; અર યથી તથા લબાનાેનથી, નદીથી અેટલે ાત નદી
સુધી, પ

મના સમુ સુધી તમારી સરહદ થશે. ૨૫ વળી તમારી અાગળ

કાેઈ માણસ ટકી શકશે ન હ; જે ભૂ મ પર તમે ચાલશાે તે પર યહાેવાહ
તમારા ઈ વર તમારી બીક અને ધાક રાખશે. જેમ તેમણે તમને ક ું છે તે
ે, અાજે હુ ં તમારી અાગળ અાશીવાદ તથા શાપ બ ને મૂકું છંુ .
ે તમે યહાેવાહ તમારા ઈ વરની અા ાઅાે જે હુ ં અાજે તમને ફરમાવું

માણે. ૨૬
૨૭

છંુ તે સાંભળશાે તાે તમે અાશીવાદ પામશાે; ૨૮ ે તમે યહાેવાહ તમારા
ઈ વરની અા ાઅાે ન હ સાંભળાે, જે માગ હુ ં તમને અાજે ફરમાવું છંુ તે
છાેડીને બી

દેવાે કે જેઅાે વષે તમે

ણતા નથી તેની પાછળ જશાે તાે તમે

શાપ પામશાે. ૨૯ જે દેશનાે કબ ે કરવાને તમે

અાે તેમાં યારે યહાેવાહ

તમારા ઈ વર તમને લાવે યારે અેવું થાય કે અાશીવાદને તમે ગરીઝીમ
પવત પર અને શાપને અેબાલ પવત પર રાખ ે. ૩૦ શું તેઅાે યદનની સામે
પાર પ

મ દશાના ર તા પાછળ, ગ ગાલની સામેના અરાબામાં રહે તા

કનાનીઅાેના દેશમાં, માેરેના અેલાેનવૃ ાેની પાસે નથી? ૩૧ કે મ કે જે દેશ
યહાેવાહ તમારા ઈ વરે તમને અા યાે છે તેનું વતન પામવા માટે તમે યદન પાર

વતન સંપાદન કરાે; ૯ યહાેવાહે જે દૂ ધમધથી ભરપૂર દેશ વષે તમારા પતૃઅાે
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કરીને જવાના છાે, તમે તેનું વતન પામીને તેમાં રહે શાે. ૩૨ હુ ં અાજે તમારી

વષે સાંભળાે કે યાં સુધી તમે અા ભૂ મ પર વસાે યાં સુધી લેવીઅાેનાે

સમ જે બધા કાનૂનાે તથા નયમાે મૂકું છંુ તેને તમે કાળ પૂવક પાળાે.

યાગ તમારે કરવાે ન હ. ૨૦ જયારે યહાેવાહ તમારા ઈ વર પાેતાના અાપેલા

પતૃઅાેના ઈ વર યહાેવાહે તમને જે દેશ વતન તરીકે અા યાે
૧૨ તમારા
છે , તેમાં તમારે નયમાે તથા કાનૂનાે પૃ વી પરના તમારા બધા દવસાે
પયત પાળવા તે અા છે . ૨ જે જે

અાેનાે તમે કબ ે કરશાે તેઅાે જે ઊંચા

પવતાે પર, ડું ગરાે પર તથા દરેક લીલાં વૃ ાેની નીચે જે બધી જ યાઅાેમાં
તેઅાેનાં દેવાેની પૂ

કરતા હતા તે સવનાે તમારે ન ે નાશ કરવાે. ૩ તમારે

તેઅાેની વેદીઅાે તાેડી નાખવી, તેઅાેના તંભાેને ભાંગીને ટુ કડા કરી નાખવા,
અશેરીમ મૂ તઅાેને બાળી નાખવી અને તેઅાેના દેવાેની કાેતરેલી મૂ તઅાે
કાપી નાખીને તે જ યાઅેથી તેઅાેના નામનાે નાશ કરવાે. ૪ તમારે યહાેવાહ
તમારા ઈ વરની અારાધના તે માણે ન કરવી. ૫ પણ યહાેવાહ તમારા
ઈ વર તમારા સવ કુ ળમાંથી જે થળ પસંદ કરશે તે થળ અાગળ અેટલે
યાં તે રહે છે યાં તમારે ભેગા થવું, યાં તમારે અાવવું. ૬ યાં તમારે
તમારાં બધાં દહનીયાપણાે, તમારાં બ લદાનાે, તમારાં દશાંશાે, તમારા હાથનાં
ઉ છાલીયાપણાે, તમારી માનતાઅાે, તમારાં અૈ છકાપણ તથા તમારાં ઘેટાં
બકરાનાં તથા અ ય

નવરાેનાં થમજ નતને લાવવાં. ૭ યાં તમારે યહાેવાહ

તમારા ઈ વરની અાગળ જમવું અને તમારા હાથની સવ બાબતાેમાં યહાેવાહ
તારા ઈ વરે તમને અાશીવાદ અા યાે છે તેમાં તમારે તથા તમારા કુ ટું બાેઅે
અાનંદ કરવાે. ૮ અાજે અાપણે જે બધું અહ કરીઅે છીઅે, અેટલે દરેક
માણસ પાેતાની

માં જે સા ં લાગે છે તે કરે છે તે માણે તમારે કરવું

ન હ; ૯ કે મ કે , યહાેવાહ તમારા ઈ વર જે અારામ તથા વારસાે અાપવાના
છે તેમાં હજુ સુધી તમે ગયા નથી. ૧૦ તમે યદન નદી પાર કરીને યહાેવાહ
તમારા ઈ વર તમને જે દેશ વારસા તરીકે અાપવાના છે તેમાં યારે તમે
રહે શાે, યારે યહાેવાહ તમને ચારે બાજુ ના દુ મનાેથી અારામ અાપશે કે
જેથી તમે બધા સુર ત રહાે. ૧૧ યારે અેવું બને કે યહાેવાહ તમારા ઈ વર
પાેતાનું નામ રાખવા માટે જે જ યા પસંદ કરે યાં, હુ ં તમને ફરમાવું તે બધું
તમારે લાવવું: તમારાં ઉ છાલીયાપણ, તમારાં બ લદાનાે, તમારાં દશાંશાે,
તમારા હાથનાં ઉ છાલીયાપણા, જે બધી ે માનતાઅાે તમે યહાેવાહ

યે

માનાે તે તમારે લાવવાં. ૧૨ તમે, તમારા દીકરાઅાે, તમારી દીકરીઅાે, તમારા
દાસાે, તમારી દાસીઅાે તથા લેવીઅાે કે જેને તમારી મ યે કાેઈ હ સાે કે
વારસાે નથી જેઅાે તમારા દરવા ની અંદર રહે તા હાેય તેઅાેઅે યહાેવાહ

વચન મુજબ તમારાે વ તાર વધારે યારે તમને

ે માંસ ખાવાની ઇ છા

થાય તાે ખાવું કે મ કે મન માનતાં સુધી ખાવાની તમને છૂટ છે . ૨૧ તમારા
ઈ વર યહાેવાહે પાેતાના નામ માટે પસંદ કરેલું થળ

ે બહુ દૂ ર હાેય તાે જેમ

યહાેવાહે તમને અા ા અાપી છે તેમ, તમારાં ઘેટાંબકરાં તથા અ ય

નવર કે

જે યહાેવાહે તમને અા યાં છે તે કાપવાં અને તમારી ઇ છા થાય યાં સુધી
તમારે ઘરે ખાવાં. ૨૨ હરણ કે સાબરનું માંસ ખવાય છે તેમ તમારે તે ખાવું;
માણસ શુ કે અશુ

થ ત હાેય તાે પણ તે ખાઈ શકે છે . ૨૩ પરં તુ અેટલું

સંભાળ ે કે લાેહી તમારા ખાવામાં ન અાવે, કારણ કે , ર તમાં જ
અને માંસ સાથે તેનાે

વ છે

વ તમારે ખાવાે ન હ. ૨૪ તમારે લાેહી ખાવું ન હ,

પણ જળની જેમ જમીન પર ઢાેળી દેવું. ૨૫ તમારે તે ખાવું ન હ; અે માટે કે
યહાેવાહ તમારા ઈ વરની

માં જે યથાથ છે તે કયાથી તમા ં તથા તમારી

પાછળ તમારા સંતાનાેનું ભલું થાય. ૨૬ તમારી પાસેની અ પત વ તુઅાે તથા
તમારી માનતાઅાે તે તમારે યહાેવાહે પસંદ કરેલા થાનમાં લઈ જવાં. ૨૭
અને યહાેવાહ તમારા ઈ વરની વેદી પર તમારે તમારાં દહનીયાપણ અેટલે
માંસ તથા લાેહી ચઢાવવાં; પણ તમારા ય ાેનું લાેહી તમારે યહાેવાહ તમારા
ઈ વરની વેદી પર રેડી દેવું. ૨૮ જે સવ અા ાઅાે હુ ં તમને ફરમાવું છંુ તે
યાન અાપીને સાંભળાે અે માટે કે યહાેવાહ તમારા ઈ વરની

માં જે સા ં

અને યથાથ કયાથી તમા ં અને તમારાં સંતાનાેનું સદા ભલું થાય. ૨૯ જે
દેશ

તઅાેનું વતન ા ત કરવા તમે

અાે છાે તેઅાેનાે જયારે યહાેવાહ

તમારા ઈ વર તમારી અાગળથી નાશ કરે અને તમે તેઅાેનું વતન પામી તેમના
દેશમાં રહાે, ૩૦ યારે સાવધ રહે ે, રખેને તેઅાેનાે તમારી અાગળથી નાશ
થયા પછી તમે તેઅાેનું અનુકરણ કરીને ફસાઈ

અાે. અને તમે તેઅાેના

દેવદેવીઅાેની પૂછપરછ કરતાં અેવું કહાે કે “અા લાેકાે કે વી રીતે પાેતાના
દેવદેવીઅાેની પૂ

કરે છે .'' ૩૧ યહાેવાહ તમારા ઈ વર વષે અેવું કરશાે ન હ;

કે મ કે જે સવ અમંગળ કાયા યહાેવાહની

અે ધ ારજનક છે . તે તેઅાેઅે

પાેતાના દેવદેવીઅાેની સમ કયા છે . કે મ કે પાેતાના દીકરા દીકરીઅાેને પણ
તેઅાે તેઅાેનાં દેવદેવીઅાેની અાગળ અાગમાં બાળી નાખે છે . ૩૨ મ તમને જે
અા ાઅાે અાપી છે તે તમારે કાળ

રાખીને પાળવી. તમારે તેમાં કં ઈ વધારાે

કે ઘટાડાે કરવાે ન હ.

જુ અાે યાં તમારે તમારા દહનીયાપણ ચઢાવવાં ન હ; ૧૪ પણ જે જ યા

મ યે કાેઈ બાેધક કે
૧૩ તમારી
ચ કે ચમ કાર બતાવે,

યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમારા કુ ળાે મ યેથી અેકને પસંદ કરે યાં તારે

ચમ કાર થાય અને

તારા દહનીયાપણા ચઢાવવાં. ૧૫ તાેપણ તમારી ઇ છા માણે તમે તમારા

પાછળ ચાલીઅે જેને તમે

દરવા ના ાણીઅાેને મારીને ખા ે, કે મ કે યહાેવાહ તમારા ઈ વરે તમને જે

કરીઅે,” ૩ તાેપણ તે બાેધકના શ દાેને કે વ ન ાને સાંભળશાે ન હ, કે મ

બધું અા યું છે તેનાે અાશીવાદ તમે ા ત કરાે. શુ તથા અશુ જન તે ખાય,

કે યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમારી કસાેટી કરે છે કે , તમે તમારા પૂરા અંત:

જેમ હરણનું અને જેમ સાબરનું માંસ ખવાય છે તેમ ખા ે. ૧૬ પણ લાેહી

કરણથી તથા પૂરા

તમારે ખાવું ન હ અે તમારે પાણીની જેમ જમીન પર રેડી દેવું. ૧૭ તમારા

જણાય. ૪ તમે તમારા ઈ વર યહાેવાહ પાછળ ચાલાે અને તેમનાે ડર રાખાે

અનાજનાે, ા ારસનાે કે તેલનાે દશમાે ભાગ, અથવા તમારાં ઘેટાંબકરાંનાં

અને તેમની અા ાઅાે પાળાે, તેમનું ક ું કરાે તથા તમે તેમની સેવા કરાે. અને

અને અ ય

નવરાેનાં થમજ નત અથવા તમારી લીધેલી કાેઈ પણ માનતા

તેમને વળગી રહાે. ૫ અને તે બાેધક તથા તે વ ન ાને મારી નાખવાે; કે મ

અથવા તમારા અૈ છકાપણ તથા તમારા હાથનાં ઉ છાલીયાપણ અે સવ

કે તે યહાેવાહ તમારા ઈ વર જે તમને મસર દેશમાંથી બહાર લા યા છે ,

તમારા રહે ઠાણાેમાં ખાવાની તમને ર

નથી. ૧૮ પણ તમારે અને તમારા

જેમણે તમને ગુલામીમાંથી મુકત કયા તેમની સામે બળવાે કરવાનું કહે છે , અે

દીકરાઅે અને તમારી દીકરીઅે, તમારા દાસે અને તમારી દાસીઅે તમારા

માટે કે રખેને જે માગમાં ચાલવાની યહાેવાહ તમારા ઈ વરે તમને અા ા

ઘરમાં રહે નાર તમારા લેવીઅે યહાેવાહ તમારા ઈ વર જે થળ પસંદ કરે

અાપી છે તેમાંથી તે તમને ભમાવી દે. અે રીતે તું તારી મ યેથી દુ તા દૂ ર

તેમાં તમારા યહાેવાહની સમ તે ખાવાં; અને જે સવને તમે તમારાે હાથ

કર. ૬

લગાડાે છાે તેમાં યહાેવાહ તમારા ઈ વરની સમ અાનંદ કરવાે. ૧૯ પાેતાના

તારી

તમારા ઈ વરની અાગળ અાનંદ કરવાે. ૧૩ સાવધ રહે ે, જે દરેક જ યા તમે

પુન નયમ

૨
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વ ન ા ઊભાે થાય અને

ે તે તમને

ે કદાચ તેણે તમને કહે લા ચ કે

ે તમને તે કહે ''ચાલાે અાપણે અ ય દેવદેવીઅાેની
ણતા નથી અને ચાલાે અાપણે તેમની સેવા

વથી યહાેવાહ તમારા ઈ વર પર ેમ કરાે છાે કે ન હ તે

ે તારાે ભાઈ અેટલે તારી માનાે દીકરાે અથવા તારી દીકરી અથવા
ય પ ની તથા તારાે

ય મ તને લલચાવતાં અેમ કહે કે ''ચાલાે

જે અ ય દેવદેવીઅાેને તમે

ણતા નથી, તેમ તમારા પતૃઅાે પણ

નહાેતા તેઅાેની અાપણે પૂ

કરીઅે. ૭ તથા જે દેશ

ણતા

તઅાે તમારી ચાેતરફ,

તમારી અાસપાસમાં કે તમારાથી દૂ ર પૃ વીના અેક છે ડાથી બી

છે ડા સુધી

કલીલ તેની જુ દી

ત માણે, ૧૪

ચીબરી, સીગલ, તથા દરેક

યેક

તના કાગડા, ૧૫ શાહમૃગ,

તના શકરા, ૧૬ ચીબરી, ઘુવડ, રાજહં સ, ૧૭

જળકૂ કડી, ગીધ, કરઢાેક; ૧૮ દરેક

તનું બગલું, હં સલાે તથા ચામાચી ડયું.

છે તેઅાેનાં દેવદેવીઅાેની સેવા કરીઅે.” ૮ તાે તમારે તેઅાેની વાત સાંભળવી

૧૯ બધાં પાંખવાળાં સપ ટયાં તમારા માટે અશુ

કે માનવી ન હ, તમારી અાંખ તેની પર દયા ન લાવે. તમારે તેને જવા દેવાે ન હ

તમે બધાં શુ પ ીઅાે ખાઈ શકાે. ૨૧ પાેતાની રીતે મૃ યુ પામેલા કાેઈ પણ

અને છુપાવવાે પણ ન હ. ૯ પરં તુ તેને ન ી મારી નાખવાે, તેને મારી નાખવા

પશુનું માંસ તમારે ખાવું ન હ. તમારા નગરમાં રહે તા પરદેશીને ખાવા માટે

માટે તમારાે હાથ પહે લાે તેના પર પડે યાર બાદ બી

લાેકાે પણ તેમ કરે.

અાપવું હાેય તાે અાપાે. ભલે તે લાેકાે ખાય; અથવા કાેઈ પરદેશીને તે વેચે તાે

૧૦ તમારે તેને પ થર વડે મારી નાખવાે, કે મ કે યહાેવાહ તમારા ઈ વર જે

ભલે વેચે. કે મ કે તમે તાે યહાેવાહ તમારા ઈ વરના પ વ લાેક છાે. વળી

તમને મસર દેશમાંથી અેટલે ગુલામીમાંથી બહાર લા યા, તેમની પાસેથી

બકરીના બ ચાંને માતાના દૂ ધમાં બાફવું ન હ. ૨૨

તમને દૂ ર લઈ જવાનાે ય ન તેણે કયા છે . ૧૧ સવ ઇઝરાયલ તે સાંભળીને

ખેતરના બીજની બધી ઊપજમાંથી દશમાે ભાગ જુ દાે રાખવાે. ૨૩ તેઅાે

બીશે. અને પછી ફરીથી અેવી કાેઈ દુ તા તમારી મ યે થશે ન હ. ૧૨ જે

જે જ યા પાેતાના પ વ

નગરાે યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને રહે વા માટે અાપે છે તેઅાેમાંથી અેક

અનાજનાે દશાંશ, તમારા ા ારસનાે, તમારા તેલનાે તથા તમારાં પશુ તથા

પણ વષે તમે અેવી વાત સાંભળાે કે , ૧૩ કે ટલાક બ લયાલપુ ાે તમારી

ઘેટાં બકરાંના તથા અ ય

મ યેથી નીકળી જઈને તેઅાેના નગરના લાેકાેને અેમ કહીને ખચી લીધા છે કે

યહાેવાહ તમારા ઈ વરનાે અાદર કરતાં શીખાે. ૨૪

ચાલાે અાપણે જઈને અ ય દેવદેવીઅાે કે જેઅાેને તમે

લાંબી હાેય કે તે તું લઈ જઈ શકે ન હ, કે મ કે યારે યહાેવાહ ઈ વર તને

ણતા નથી તેમની

છે . તે ન ખાવાય ૨૦ પરં તુ

તવષ તમારે તમારા

થાન માટે પસંદ કરે યાં તેઅાેની અાગળ તમારા
નવરાેના થમજ નતને તમારે ખાવાં, કે જેથી તમે
ે મુસાફરી અેટલી

સેવા કરીઅે.” ૧૪ તેથી તારે તેની પૂરેપૂરી તપાસ કરવી, શાેધ કરીને ખંતથી

અાશીવાદ અાપે, યારે યહાેવાહ તારા ઈ વર જે જ યા તેમના પ વ

પૂછપૂરછ કરવી.

ે તે વાત સાચી અને ન ી હાેય કે અે અમંગળ કમ તમારી

માટે પસંદ કરે તે તારાથી ઘણે દૂ ર હાેય, ૨૫ તાે તમારે તે વેચીને, નાણાં તમારા

મ યે કરવામાં અાવેલું છે , ૧૫ તાે તમારે નગરના બધા રહે વાસીઅાેનાે, તેમાં જે

હાથમાં લઈને યહાેવાહ તમારા ઈ વર જે જ યા પસંદ કરે યાં જવું. ૨૬ અને

બધા લાેકાે રહે છે તે સવનાે તેઅાેના પશુઅાેના ટાેળાં સાથે તલવારની ધારથી

તા ં દલ ચાહે તે ખરીદવા માટે તારે અે પૈસા વડે બળદાે, ઘેટાં, ા ારસ

સંપૂણપણે ન ે હુ મલાે કરીને નાશ કરવાે. ૧૬ તેમાંની સવ લૂંટ તે નગરના

અને મધ તમને જે કં ઈ પસંદ પડે તે ખરીદવું અને તમારા ઈ વર યહાેવાહ

ચાેકની વચમાં અેકઠી કરીને યહાેવાહ તમારા ઈ વર

સમ તમારે અને તમારા કુ ટું બે તે ખાઈને અાનંદ કરવાે; ૨૭ તમારા ઘરના

યે તે નગરને તથા તેની

સવ લૂંટને અ નમાં છે ક બાળી નાખવાં; તેનાે સદાને માટે ઢગલાે થઈ

ય; તે

લેવીઅાેને તમારે કદી ભૂલવા

થાન

ેઈઅે ન હ. કારણ કે , તેઅાેને તમારી સાથે

ફરીથી બંધાય ન હ. ૧૭ લૂંટમાંથી કશું જ તમારે તમારા હાથમાં રાખવું ન હ.

કાેઈ પણ ભાગ કે વારસાે મળેલાે નથી. ૨૮ દર ીજે વષને અંતે તે વષની

તેથી યહાેવાહ તમારા પર ગુ સાે કરવાથી પાછા વળશે અને બદલામાં તેઅાે

તમારી ઊપજનાે દશમાે ભાગ કાઢી લાવીને તમારા ઘરમાં તમારે સં હ કરવાે;

તમારા

૨૯ તમારા ઘરમાં રહે નાર લેવી કે જેને તમારી સાથે કાેઈ ભાગ કે વારસાે મ

યે કૃ પાળુ બનશે. તેઅાે તમારા

યે ક ણા દશાવશે અને જેમ

ાે

તમારા પતૃઅાેને વચન અાપેલું હતું તે માણે તમને સં યામાં વધારશે. ૧૮

નથી, તે તથા પરદેશી, અનાથ તથા વધવા અાવે અને ખાઈને તૃ ત થાય. અે

યહાેવાહ તમારા ઈ વરની અા ાઅાે જે હુ ં અાજે તમને ફરમાવું છંુ તે તમે

માટે કે જે કામ તમે કરાે છાે તેમાં તમારા ઈ વર યહાેવાહ તમને અાશીવાદ

તેમની વાણી સંભાળીને પાળશાે, યહાેવાહ તમારા ઈ વરની

અાપે.

માં જે યાે ય

છે તે કરશાે યારે ઈ વર તે માણે કરશે.
યહાેવાહ તમારા ઈ વરનાં સંતાન છાે. મૃ યુ પામેલાંને લીધે તમારે
૧૪ તમે
તમારા શરીર પર ઘા ન કરવા, કે ચહે રા પર મૂંડન ન કરવું. કે મ કે
૨

તમે યહાેવાહ તમારા ઈ વરના પ વ લાેકાે છાે, પૃ વીની સપાટી પરના સવ
લાેકાેમાંથી તમને યહાેવાહે પાેતાની ખાસ

થવા માટે પસંદ કયા છે . ૩

તમારે કાેઈ અશુ વ તુમાંથી ખાવું ન હ. ૪ તમારે અા ાણીઅાેને ખાવાં
અેટલે બળદ, ઘેટાં, બકરાં, ૫ હરણ, સાબર, કા ળયાર, જં ગલી બકરાં,
પવતીય ઘેટાં. ૬ જે કાેઈ ાણીની ખરી ફાટેલી હાેય અને ફાટીને તેના બે ભાગ
થઈ ગયેલા હાેય, વાગાેળતાે હાેય તેવાં ાણીને તમે ખાઈ શકાે. ૭ પરં તુ,
તમારે કે ટલાંક ાણીઅાે જેવા કે , વાગાેળતાં હાેય પણ જેઅાેની ખરી બે
ભાગમાં ફાટી ગયેલી હાેય અા ાણીઅાે ન ખાવાં. અેટલે કે ઊંટ, સસલું તથા
શાફાન કે મ કે તેઅાે વાગાેળે છે પણ તેમની ખરી ફાટેલી નથી, તેઅાે તમારા
માટે અશુ છે . ૮ ડુ

ં વષ તમારે માટે છુટકારાનું વષ થાય. અને છૂટકાે કરવાની
૧૫ દરરીતસાતમુ
અા છે ; દરેક લેણદારે પાેતાના પડાેશીને દેવાથી મુકત કરવા. તેણે
૨

પાેતાના પડાેશી પાસેથી તથા પાેતાના ભાઈ પાસેથી દેવું વસૂલ કરવા દબાણ
કરવું ન હ. કારણ કે યહાેવાહના માનાથ છુટકારાનાે ઢં ઢેરાે

અા યાે છે . ૩ વદેશીઅાે પાસે તમે દેવું ભરપાઈ કરાવી શકાે છાે પરં તુ તા ં
લે ં

મૃતદેહને તમારે પશ કરવાે ન હ. ૯ જળચર ાણીઅાેમાં તમારે ખાવાં તે અા
છે : જેમને ભગડાં તથા પર હાેય તે ખાવાં; ૧૦ પરં તુ જેઅાેને પર કે ભગડાં ના
હાેય તેવા જળચરાે તમારે ખાવાં ન હ, તેઅાે તમારા માટે અશુ છે . ૧૧
બધાં જ શુ પ ીઅાે તમે ખાઈ શકાે. ૧૨ પણ અા પ ીઅાેમાંથી તમારે
ખાવાં ન હ અેટલે કે , ગ ડ, દાઢીવાળાે ગીધ, કુ રર, ૧૩ સમડી, બાજ તથા

ે તારા ભાઈ પાસે હાેય તાે તે જતું કર. ૪ તાેપણ તમારામાં કાેઈ ગરીબ

ન હ હાેય કે મ કે યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને જે દેશના વતનનાે વારસાે
અાપે છે , તેમાં યહાેવાહ ન ી તમને અાશીવાદ દેશે; ૫ ફ ત અેટલું જ કે તમે
યહાેવાહ તમારા ઈ વરની વાણી ખંતથી સાંભળીને અા જે સવ અા ાઅાે
અાજે હુ ં તમને જણાવું છંુ , તે તમે કાળ થી પાળશાે તાે. ૬ કે મ કે તમને
અાપેલા વચન મુજબ યહાેવાહ તમને અાશીવાદ અાપશે અને તમે અનેક
અાેના લેણદાર બનશાે, તમે કાેઈના દેવાદાર ન હ બનાે અને તમે અનેક

રની ખરી ફાટેલી હાેય છે પણ તે વાગાેળતું નથી

અેટલે તે તમારા માટે અશુ છે . તેનું માંસ તમારે ખાવું ન હ અને તેમના

હે ર કરવામાં

અાે પર રાજ કરશાે, પણ કાેઈ તમારા પર રાજ કરશે ન હ. ૭ જે દેશ
યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને અાપે છે , તેમાં તમારા ઘરમાં રહે તાે તમારાે કાેઈ
ા તજન ગરીબ હાેય તાે તમે તમા ં દય કઠણ ન કરાે. ૮ પરં તુ તેમના

યે

તમારાે હાથ ઉદાર રાખાે અને તેની અછતને લીધે જેટલાંની તેમને જ રયાત
હાેય તે માણે અાપાે. ૯ પણ સાવધ રહાે, રખેને તમારા મનમાં અેવાે દુ
વચાર અાવે કે સાતમું વષ અેટલે છુટકારાનું વષ પાસે છે . અને તમારી દાનત
તમારા ગરીબ ભાઈની વ
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બગડે અને તમે તેને કં ઈ ન અાપાે. અને તે

પુન નયમ

યહાેવાહની અાગળ પાેકાર કરે તાે તમે દાે ષત ઠરશાે. ૧૦ વળી તમારે તેને

પ વ સભા કરવી, તે દવસે તમારે કાેઈ કામ કરવું ન હ. ૯ તમે તમારે

અાપવું જ કે જે તેને અાપતાં તમારાે

વ કચવાય ન હ. કારણ કે , અે કાયને

પાેતાને માટે સાત અઠવા ડયાં ગણાે; ઊભા પાકને દાતરડું લગાવાનું શ અાત

લીધે યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમારાં બધાં કામમાં અેટલે જે કં ઈ કામ તમે

કરાે તે સમયથી સાત અઠવા ડયા ગણવાં. ૧૦ તમે યહાેવાહ તમારા ઈ વર

હાથમાં લેશાે તેમાં તમને અાશીવાદ અાપશે. ૧૧ કે મ કે દેશમાંથી ગરીબાે કદી

યે અઠવા ડયાનાં પવ ઉજવાે, યહાેવાહ તમારા ઈ વરે અાપેલા અાશીવાદ

ખૂટશે ન હ તેથી હુ ં તમને અા ા ક ં છંુ કે , તમારે તમારા દેશમાં તમારા ભાઈ
યે જ રયાતમંદવાળા યે તથા ગરીબ યે ઉદારતા બતાવવી. ૧૨ ે

માણે તમારા હાથનાં અૈ છકાપણ અાપાે. ૧૧ યહાેવાહ તમારા ઈ વરે
પાેતાના પ વ

તમારાે ભાઈ અેટલે કાેઈ હ ૂ

ી કે પુ ષ તમારે યાં વેચાયાે હાેય અને છ

દીકરી, તમારા દાસ, તમારી દાસીઅાે, નગરની ભાગળમાં રહે તા લેવીઅાે,

વષ સુધી તે તમારી ચાકરી કરે. તાે સાતમે વષ તમારે તેને છાેડી મૂકવાે. ૧૩

તમારી મ યે રહે તા વદેશીઅાે, અનાથાે તથા તમારી મ યે રહે તી વધવાઅાેઅે

જયારે તમે તેને મુ ત કરાે યારે તેને ખાલી હાથે જવા દેવાે ન હ; ૧૪ તમારે

બધાઅે મળીને યહાેવાહ તમારા ઈ વરની અાગળ અાનંદ કરવાે. ૧૨ તમે

થાન માટે પસંદ કરેલી જ યાઅે તમે, તમારા સંતાન, તમારી

તમારાં ઘેટાંબકરાંમાંથી અને તમારાં ખળામાંથી અને તમારાં ા કું ડમાંથી તેને

મસરમાં ગુલામ હતા તે યાદ રાખીને તમે અા કાનૂનાે પાળાે અને તેને અમલમાં

ઉદારતાથી અાપવું. યહાેવાહે તમને અાપેલા અાશીવાદના માણમાં તમારે

મૂકાે. ૧૩ તમારા ખળામાંથી તથા તમારા ા ાકું ડમાંથી ઊપજ ભેગી કરી લાે

તેને અાપવું. ૧૫ અને તમારે યાદ રાખવું કે , તમે પાેતે પણ મસરમાં ગુલામ

પછી તમે સાત દવસ સુધી માંડવાપવ ઉજવાે. ૧૪ તમારાં પવ દર મયાન

હતા અને યહાેવાહ તમારા ઈ વરે તમને છાેડા યા હતા. અે માટે હુ ં અાજે

તમે, તમારા સંતાન, તમારી દીકરી, તમારા દાસ, તમારી દાસી, લેવી, નગરની

તમને અા અા ા અાપું છંુ . ૧૬ અને અેમ બને કે ,

ે તે તમને કહે કે 'મારે

ભાગળમાં રહે તા પરદેશીઅાે, અનાથાે તથા વધવાઅાે અાનંદ કરાે. ૧૫ તમે

તમારી પાસેથી જવું નથી,'' અે માટે કે તેને તમારી સાથે અને તમારાં ઘરનાંની

યહાેવાહ તમારા ઈ વરના માટે યહાેવાહે પસંદ કરેલા થાને સાત દવસ

સાથે ેમ છે . અને તમારે યાં સુખચેનમાં રહે છે . ૧૭ તાે અેક સાેયાે લઈને તેને

સુધી પવ ઉજવાે, કે મ કે યહાેવાહે તમારી બધી ઉપજમાં, તમારા હાથનાં

બારણાની સાથે ઊભાે રાખીને તેનાે કાન વ ધવાે અેટલે તે સદાને માટે તારાે

સવ કામાેમાં તમને અાશીવાદ અાપશે, તમે પુ કળ અાનંદ પામશાે. ૧૬

દાસ થશે. અને તારી દાસી વષે પણ અે માણે કરવું. ૧૮ જયારે તમે તેને

તમારા બધા પુ ષાે અે જે જ યા યહાેવાહ પસંદ કરે યાં વષમાં ણ વાર

ગુલામીમાંથી મુકત કરાે યારે અેમ કરવાનું તમને કઠણ ન લાગવું

યહાેવાહ તમારા ઈ વરની અાગળ ઉપ થત થવું. બેખમીરી રાેટલીના પવના

ેઈઅે.

કારણ કે , મજૂ રના પગાર કરતાં બમણી ચાકરી તેણે તમારે યાં છ વષ સુધી

સંગે અઠવા ડયાનાં પવના સંગે અને માંડવાપવના સંગે યહાેવાહ અાગળ

કરી છે . તમારા સવ કામમાં યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને અાશીવાદ અાપશે.

ખાલી હાથે અાવવું ન હ. ૧૭ પરં તુ, દરેક માણસે પાેતાની યથાશ ત માણે

૧૯ તમારાં ઘેટાંબકરાંના તથા અ ય

યહાેવાહની અા ા પાળીને યહાેવાહ તમારા ઈ વરે અાપેલા અાશીવાદ

નવરના થમજ નત નર બ ચાંને તમારે

યહાેવાહ તમારા ઈ વરને અ પત કરી દેવાં; થમજ નત અેટલે કે વાછરડા

માણે તમારે અાપવું. ૧૮ જે નગરની ભાગળ યહાેવાહ તારા ઈ વર તમને

પાસે કં ઈ કામ ન કરાવ અને તારા ઘેટાંબકરાંના થમજ નત બ ચાંને તું ન

અાપે તેમાં તમે તમારા માટે તમારા કુ ળાેમાંથી યાયાધીશાે તથા બી

કાતર. ૨૦ વષાવષ તમારે અને તમારા પ રવારે યહાેવાહ તમારા ઈ વરે પસંદ

અ ધકારીઅાેની નમ ૂક કરાે, તેઅાે લાેકાેનાે ઉ ચત યાય કરશે. ૧૯ તમે

કરેલા થાને તે ાણીઅાે ખાવાં. ૨૧ પરં તુ

ે તેને કં ઈ ખાેડખાંપણ હાેય,

યાય માટે બળજબરી ન કરાે, પ પાત ન કર, લાંચ ન લાે, કે મ કે લાંચ

અેટલે કે અપંગ અંધ કે કશી ખાેડવાળું હાેય તાે તે યહાેવાહ તમારા ઈ વરને
તેનાે ય

ન કરાે. ૨૨ તમે તે તમારે ઘરે ખાઅાે; જેમ હરણ તથા સાબર,

ાની અાંખાેને અંધ બનાવી દે છે અને યાયી માણસાેના વચનાે ખાેટા કરી
નાખે છે . ૨૦ તમે યાયનું અનુસરણ કરાે, કે જેથી તમે

વતા રહાે અને

તેમ શુ કે અશુ જન તે ખાય. ૨૩ પરં તુ તમારે તેનું લાેહી ખાવું ન હ તેને

જે દેશ યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને અાપે છે તેનાે વારસાે ા ત કરાે. ૨૧

પાણીની જેમ જમીન પર ઢાેળી દેવું.

તમે યહાેવાહ તમારા ઈ વરની માટે જે વેદી બનાવાે તેની બાજુ અે કાેઈ પણ

માસ યાન રાખીને યહાેવાહ તમારા ઈ વર યે પા ખાપવ
૧૬ અાબીબ
પાળાે; કે મ કે અાબીબ માસમાં યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને રા ે

કરવાે ન હ. કે મ કે , યહાેવાહ તમારા ઈ વર તેને ધ ારે છે .

મસરમાંથી બહાર લઈ અા યા. ૨ અને પાેતાનું નામ રાખવા માટે યહાેવાહ જે
થળ પસંદ કરે યાં ઘેટાંબકરાંનાે કે અ ય
તમારા ઈ વર

નવરાેનાે પા ખાય તું યહાેવાહ

યે કર. ૩ તમારે તેની સાથે ખમીરી રાેટલી ન ખાવી. સાત

દવસ સુધી તમારે તેની સાથે ખમીર વગરની અેટલે દુ ઃખની રાેટલી ખાવી
કારણ કે , તમે મસર દેશમાંથી ઉતાવળે નીક

ા હતા. અને અા રીતે તમે

મસરમાંથી જે રીતે બહાર અા યા તે દવસ અાખા

વનભર યાદ રહે . ૪

સાત દવસ સુધી તમારી સવ સરહદાેમાં તમારી મ યે ખમીર

ેવામાં અાવે

ન હ. તેમ જ પહે લે દવસે સાંજે વધેલા બ લદાનનું થાેડું પણ માંસ સવાર
સુધી રહે વા દેવું ન હ. ૫ જે નગરની ભાગળ યહાેવાહ તારા ઈ વર તમને
અાપે તેમાંની કાેઈ પણ ભાગળમાં તારે પા ખાય
યહાેવાહ તારા ઈ વર પાેતાના પ વ

કરવું ન હ. ૬ પરં તુ,

થાન માટે જે જ યા પસંદ કરે યાં

સાંજે સૂયા ત સમયે અેટલે જે વષ તમે મસરમાંથી બહાર અા યા તે સમયે,
પા ખાય

કરાે. ૭ યહાેવાહ તમારા ઈ વરે પસંદ કરેલી જગાઅે તમારે તે

શેકીને ખાવું; સવારમાં પાછા પાેતાના તંબુઅાેમાં જવું. ૮ છ દવસ સુધી
તમારે બેખમીરી રાેટલી ખાવી, સાતમા દવસે યહાેવાહ તમારા ઈ વર માટે

પુન નયમ

તની અશેરા મૂ ત ન ગાેઠવાે. ૨૨ તમારે તમારા માટે કાેઈ તંભ ઊભાે
વાહ તમારા ઈ વરને તમારે ખાેડખાંપણવાળાં કે કં ઈ પણ રીતે
૧૭ યહાે
ખરાબ બળદ કે ઘેટાે અપણ કરવાે ન હ. કે મ કે યહાેવાહ તમારા
ઈ વરને તે બ લદાનાે ધૃણા પદ છે . ૨
ગામાે અાપે છે તેમાં તમારી મ યે કાેઈ

ે યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને જે
ી કે પુ ષ મળી અાવે કે જે યહાેવાહ

તમારા ઈ વરના કરારનું ઉ લંઘન કરીને તેમની
અને

ે કાેઈ બી

દેવાેની પૂ

માં જે ખાેટું છે તે કરે, ૩
કરતાે હાેય, તેઅાેની અાગળ નમતાે હાેય,

અેટલે સૂય, ચં અથવા તારા જેના વષે મ તમને ફરમા યું નથી તેની પૂ
કરતાે હાેય, ૪ તે વષે તમને ખબર પડે કે તમે તે વષે સાંભળાે તાે તમે તે
વષે કાળ પૂવક તપાસ કરાે.

ે અે વાત સાચી અને ચાે સ હાેય કે , અેવું

ઘૃણા પદ કામ ઇઝરાયલમાં બ યું છે , ૫ તાે અેવું અધમકૃ ય કરનાર
પુ ષને, અેટલે તે જ

ી કે પુ ષને નગરના દરવા

ી કે

અાગળ લાવીને તેમને

પ થર મારીને મારી નાખાે. ૬ બે સા ીના કે ણ સા ીના અાધારે તે મરનારને
મરણદં ડ અાપવામાં અાવે; પણ અેક સા ીના અાધારે તેને મરણદં ડ અાપવાે
ન હ. ૭ સાૈ થમ સા ીઅાેનાે હાથ તેને મારી નાખવા તેના પર પડે, યારપછી
બી
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બધા લાેકાેના હાથ. અા રીતે તમે તમારી મ યેથી દુ તા નાબૂદ કરાે.

૮

ે કાેઈ વાતનાે યાય અાપવાે તમને બહુ મુ કે લ લાગે, જેમ કે ખૂનનાે,

મલકતના હકનાે, મારામારીનાે અેક કે બી
ઈ નાે

ય ત વ ચે વવાદનાે કે , કાેઈ

ન હાેય કે તમારા નગરના દરવા માં કાેઈ બાબતનાે મતભેદ હાેય,

તાે તમારે યહાેવાહ તમારા ઈ વર પાેતાના પ વ

તમારા ઈ વર અાપે છે , તેમાં તમે

અાે યારે તે દેશ

તઅાેનાં ધ ારપા

કાયાનું અનુકરણ તમારે કરવું ન હ. ૧૦ તમારી મ યે અેવાે કાેઈ માણસ હાેવાે
ન

થાન માટે જે જ યા પસંદ

ેઈઅે કે જે પાેતાના દીકરાને કે દીકરીને અ નમાં ચલાવતાે હાેય, કે ,
ેતાે હાેય કે , શકુ ન

ેતાે હાેય કે , ધંતરમંતર કરનાર કે

ેષ

દુ ગર, ૧૧ માે હની

કરે યાં જવું. ૯ લેવી યાજકાે પાસે જઈને તે સમયે જે યાયાધીશ હાેય તેને

લગાડનાર કે મૂઠ મારનાર, ઈલમી કે ભૂવાે હાેય. ૧૨ કે મ કે જે કાેઈ અાવાં

પૂછવું, તેઅાે તમને તેનાે ચુકાદાે અાપશે. ૧૦ યહાેવાહ પાેતાના પ વ

થાન

કામાે કરે છે તેઅાેને યહાેવાહ ધ ારે છે અને અાવાં ધ ારપા કામાેને

માટે જે જ યા પસંદ કરે યાંથી જે ચુકાદાે તેઅાે તમને કહે , તે ચુકાદા માણે

કારણે જ યહાેવાહ તમારા ઈ વરે તેઅાેને તારી અાગળથી કાઢી મૂકવા છે . ૧૩

તમારે અનુસરવું. તેઅાે તમને જે કં ઈ કરવા કહે તે કાળ પૂવક કરવું. ૧૧

તેથી તમે યહાેવાહ તમારા ઈ વરની

તેઅાે જે નયમ તમને શીખવે તેને અનુસરાે, જે નણય તેઅાે અાપે તે માણે

દેશ

કરાે. તેઅાે જે કહે તેમાંથી ડાબે હાથે કે જમણે હાથે ફરશાે ન હ. ૧૨

માં સંપૂણ થાઅાે. ૧૪ કે મ કે અા જે

તઅાેનું વતન તમે પામવાના છાે, તેઅાે

ેષ

ેનારાેઅાેનું તથા શુકન

ે કાેઈ

ેનારાનું પણ સાંભળે છે . તમને તાે યહાેવાહ તમારા ઈ વરે અેવું કરવા દીધું

માણસ યહાેવાહ તમારા ઈ વરની સેવા કરનાર યાજકના કે યાયાધીશના

નથી. ૧૫ યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમારે માટે તમારી મ યેથી મારા જેવાે અેક

ચુકાદાઅાેનાે અ વીકાર કરવાની

તા કરે, તાે તે માયા

ય. અને અે રીતે

તમારે ઇઝરાયલમાંથી દુ તા દૂ ર કરવી. ૧૩ અને સવ લાેકાેને અેની

બાેધક ઊભાે કરશે. અને તેઅાેનું તમારે સાંભળવું. ૧૬ હાેરેબમાં સભાને

ણ થશે

દવસે જે સવ તમે યહાેવાહ તમારા ઈ વર પાસે મા યું કે , “હવે પછી યહાેવાહ

યારે તેઅાે ડરશે. અને અેવી દુ તા ફરી કદી કરશે ન હ. ૧૪ યહાેવાહ તમારા
ઈ વર તમને જે દેશ અાપે છે યાં યારે તમે પહાચાે અને તેનું વતન લઈને

અમારા ઈ વરની વાણી અમારા સાંભળવામાં ન અાવે. તેમ જ અા માેટાે
અ ન હવે પછી અમારા ેવામાં ન અાવે. રખેને તે માણે હુ ં માયા ઉં.”

તેમાં વસાે અને અેમ કહાે કે , 'અમારી અાસપાસની અ ય

અાેની જેમ

૧૭ અને યહાેવાહે મને ક ું કે , તેઅાેઅે જે ક ું છે તે ઠીક ક ું છે . ૧૮ હુ ં તેમને

અમે અમારે માથે રા

ઠરાવીશું. ૧૫ તાે જેને યહાેવાહ તમારા ઈ વર પસંદ

માટે તેઅાેમાંથી તારા જેવા અેક બાેધકને ઊભાે કરીશ. અને હુ ં મારા વચનાે

કરે તેને જ તમારે રા

તરીકે નયુકત કરવાે. તમારા ભાઈઅાેમાંથી અેકને

તેના મુખમાં મૂકીશ. અને જે સવ હુ ં ફરમાવું તે તેઅાેને કહે શે. ૧૯ અને અેમ

તમારે તમારા શરે રા

તરીકે નયુ ત કરવાે. કાેઈ પરદેશી કે જે તમારાે ભાઈ

થશે કે , મારે નામે મારાં જે વચનાે તે બાેલશે, તે જે કાેઈ ન હ સાંભળે તેની

નથી તેને તમે તમારે શરે રા

નયુ ત કરશાે ન હ. ૧૬ ફ ત અાટલું જ કે

પાસેથી હુ ં જવાબ લઈશ. ૨૦ પણ

ે કાેઈ બાેધક ગવ કરીને મારે નામે જે

તે પાેતાને માટે માેટી સં યામાં ઘાેડાઅાે ન રાખે. અને પાેતાના ઘાેડાઅાેની

વાત બાેલવાની મ તેને અા ા અાપી નથી, તે બાેલશે, અથવા અ ય દેવાેને

સં યામાં વધારાે કરવાના મતલબથી તે લાેકાેને પાછા મસર ન માેકલે. કે મ કે

નામે જે બાેલશે તે બાેધક માયા જશે. ૨૧ અને

યહાેવાહે તમને ક ું છે કે ''તમારે હવે પછી કદી અે ર તે પાછા જવું ન હ.''

અેમ કહાે કે , યહાેવાહ જે વાત બાે યા નથી તે અમે શી રીતે

૧૭ વળી તે ઘણી પ નીઅાે કરે ન હ. કે જેથી તેનું દય યહાેવાહ તરફથી

જયારે કાેઈ બાેધક યહાેવાહના નામે બાેલે અને

વમુખ થઈ ન

ય. વળી તે પાેતાને સા સાેનુંચાંદી અ તશય ન વધારે.

વનપયત તેમાંથી વાંચે કે , તે યહાેવાહનાે ડર રાખતાં શીખીને અા નયમનાં
સવ વચનાે તથા વ ધઅાેનું પાલન કરે. ૨૦ અે માટે કે તેનું દય તેના ભાઈઅાે
યે ગ વ ન થઈ

ય. તથા અા અા ાઅાેથી તે વમુખ થઈ ન

ય. અે

સા કે ઇઝરાયલ મ યે તેના રા યમાં તેનું તથા તેના સંતાનાેનું અાયુ ય વધે.

૧૮ કે વારસાે ન મળે; તેઅાે યહાેવાહને ચઢાવેલાં હાેમય

ાે અને તેમના

ભાઈઅાેની મ યે

વારસાે મળે ન હ, તેઅાેનાે વારસાે તાે યહાેવાહ છે . જેમ તેમણે ક ું છે તેમ.
૩ લાેકાે તરફથી અેટલે વાછરડાનાે કે ઘેટાંનાે ય

ણવું; બાેધક ગવથી તે બાે યા છે , તેનાથી તું બીશ ન હ.
નાે દેશ યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને અાપે, તે
૧૯ જેદેશદેશતઅાેતઅાે
નાે યારે યહાેવાહ તમારા ઈ વર નાશ કરે, તમે તેઅાેનાે
કબ ે કરાે અને તેઅાેનાં નગરાે અને ઘરાેમાં વસવાટ કરાે, ૨ યારે જે દેશ
યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને વતન પામવા માટે અાપે, તેની મ યે તમે તમારા
માટે ણ નગરાે પસંદ કરાે. ૩ તમે તમારા માટે માગ બનાવાે, યહાેવાહ તમારા

લેવી યાજકાે તથા લેવીના અાખા કુ ળને ઇઝરાયલની સાથે ભાગ

વારસા ઉપર ગુજરાન ચલાવે. ૨ તેઅાેને તેઅાેના બી

ણીઅે?' ૨૨

ે તે વાત માણે ન થાય,

અથવા તે પૂરી કરવામાં ન અાવે, તાે તે વાત યહાેવાહ બાે યા નથી અેમ તમારે

૧૮ અને જયારે તે તેના રા યાસને બેસે પછી તેણે લેવી યાજકાે પાસેથી

અા નયમની નકલ પુ તકમાં ઉતારે ૧૯ અને તે તેની પાસે રહે અને તેના

ે તમે તમારા દયમાં

ચઢાવનાર તરફથી અા

યેક ઘેટાના અથવા બળદના ખભાનાે ભાગ, મા તથા પેટનાે ભાગ યાજકાેને

ઈ વર જે દેશનાે તમને વારસાે અાપે, તે દેશની સીમાના ણ ભાગ કરાે,
કે જેથી દરેક ય ત કે જે અ ય ય તને મારી નાખે તે તેમાં નાસી
૪ જે કાેઈ અ ય ય તને મારી નાખીને યાં નાસી

ય તે બચી

ય.
ય અા

નયમ તેઅાેના માટે છે : જે કાેઈને પાેતાના પડાેશી પર પહે લાં ષ
ે ન હતાે,
પણ અ

યે તે તેને મારી નાખે તે, ૫ યારે કાેઈ ય ત પાેતાના પડાેશી

સાથે જં ગલમાં લાકડાં કાપવા

ય, યાં લાકડાં કાપતાં કુ હાડાે હાથમાંથી

અાપે. ૪ તમારા અનાજની, નવા ા ારસની તથા તેલની પેદાશની થમફળ

છટકીને પડાેશીને વાગે અને તેનું મૃ યુ થાય, અેવાે ખૂની અા ણ નગરમાંથી

ઊપજ અને ઘેટાંની પહે લી કાતરણીનું ઊન તમે લેવીઅાેને અાપાે. ૫ કારણ કે

કાેઈ અેકમાં નાસી

યહાેવાહ તમારા ઈ વરે તમારાં સવ કુ ળાેમાંથી તેઅાે તથા તેઅાેના દીકરાઅાેને

લેનારને ગુ સાે અાવે અને મનુ યઘાતકની પાછળ લાગીને ર તાે લાંબાે હાેવાના

સદાને માટે પસંદ કયા છે કે , તેઅાે ઊભા રહીને યહાેવાહને નામે સેવા કરે. ૬

કારણથી તે તેને પકડી પાડીને તેને મરણતાેલ માર મારે,

અને કાેઈ પણ લેવી અાખા ઇઝરાયલમાં તમારી કાેઈ પણ જ યાઅે રહે તાે

તેના પર ષ
ે કરતાે ન હાેવાને લીધે તે મરણયાે ય ન હાેય તાે પણ. ૭ અે

હાેય અને તે યાંથી નીકળીને પાેતાના મનની પૂરી ઇ છાથી યહાેવાહ જે થળ

માટે હુ ં તમને અા ા અાપું છંુ કે , તમારા માટે ણ નગરાે પસંદ કરાે. ૮

પસંદ કરવાના છે યાં અાવે. ૭ તાે યાં યહાેવાહની હજૂ રમાં ઊભા રહે નાર

યહાેવાહ તમારા ઈ વર, તમારા પતૃઅાેને અાપેલા વચન માણે, તમારી

તેઅાેના સવ લેવી ભાઈઅાે જેમ કરે છે તેમ તે પણ યહાેવાહ તેઅાેના ઈ વરના

સરહદાે વધારે અને તમારા પતૃઅાેને અાપેલા વચન માણે અાખાે દેશ તમને

નામે સેવા કરે. ૮ તેઅાેના વડીલાેની મલકતના વેચાણથી જે તેઅાેને મળે તે

અાપે; ૯

ઉપરાંત તેઅાેને બી અાેના જેટલાે જ ભાગ ખાવાને મળે. ૯ જે દેશ યહાેવાહ

ય અને તેમાં અા ય મળે. ૬ રખેને ખૂનનાે બદલાે
ે કે પહે લાથી તે

ે હુ ં તમને અાજે જે અા ાઅાે ફરમાવું છંુ અેટલે કે , યહાેવાહ
તમારા ઈ વરને ેમ કરવાે, હં મેશા તેમના માગામાં ચાલવું, તે પાળીને તમે
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ે

અમલમાં મૂકાે, તાે તમારે અા ણ નગર ઉપરાંત બી ં ણ નગરાેનાે વધારાે

અાે, યારે તે પહે લાં તેને શાં તનું કહે ણ માેકલાે. ૧૧ અને અેમ થશે કે
તમને સલાહનાે

છે તેમાં નદાષ લાેકાેનાં લાેહી વહે વડાવામાં ન અાવે, કે જેથી લાેહીનાે દાેષ

તેમાં જે લાેકાે હાેય તે સવ તમને ખંડણી અાપીને તમારા દાસ થાય. ૧૨ અને

તમારા પર ન અાવે. ૧૧ પરં તુ

ે કાેઈ ય ત પાેતાના પડાેશી પર ષ
ે રાખે,

યુ ર અાપીને તમારે માટે દરવા

ે તે

કરવાે. ૧૦ અા રીતે જે દેશ યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને વારસા માટે અાપે

ઉઘાડે, તાે અેમ થાય કે

ે તે નગર તમારી સાથે સલાહ ન કરે પણ તમારી વ

યુ કરે તાે તમે

લાગ તાકીને છુપાઈ રહે અને તેની સામે ઊઠીને તેનાે નાશ થાય યાં સુધી

તે નગરને ઘેરાે ઘાલાે; ૧૩ અને યારે યહાેવાહ તમારા ઈ વર તેને તમારા

તેને મારે કે તે મરી

હાથમાં સાપે યારે તમે તેમાંના દરેક પુ ષને તરવારની ધારથી મારી નાખાે.

ય યારે

ે તે અા નગરાેમાંના કાેઈ અેકમાં નાસી

ય, ૧૨ યારે નગરના વડીલાે કાેઈને માેકલીને તેને યાંથી પાછાે લાવે, તેને
મરનારના ન કના સગાને સાપે, કે જેથી તે માયા

૧૪ પરં તુ

ીઅાે, બાળકાે,

નવરાે તથા નગરમાં જે કં ઈ હાેય તે, અેટલે

ય. ૧૩ તમારે તેની પર

તેમાંની સવ લૂંટ તમે તમારે માટે લાે; અને તમારા શ ુઅાેની જે લૂંટ તમે

દયા બતાવવી ન હ. તમારે ઇઝરાયલમાંથી લાેહીનાે દાેષ નાબૂદ કરવાે, કે

તમારે સા લાે; અને તમારા શ ુઅાેની જે લૂંટ યહાેવાહ તમારા ઈ વરે તમને

તમા ં ભલું થાય. ૧૪ યહાેવાહ તમારા ઈ વરે તને જે દેશ વતન માટે અાપે છે ,

અાપી હાેય તે તમે ખાઅાે. ૧૫ જે નગરાે તમારાથી ઘણાં દૂ રના અંતરે છે , જે

તેમાં વતનનાે વારસાે તમને મળે તે અગાઉના સમયમાં પૂવ ેઅે ન ી કરેલી

અા દેશ

તમારા પડાેશીઅાેની સરહદ હઠાવશાે ન હ. ૧૫ કાેઈ માણસનાં પાપ માટે,

અા લાેકાેનાં જે નગરાે યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને વારસા તરીકે અાપે

કાેઈ અ યાય માટે કે કાેઈ પાપની બાબતમાં અેક જ ય તની સા ી ચાલે
ન હ, બે કે ણ સા ીઅાેના મુખથી કાેઈ પણ વાત સા બત થઈ શકે . ૧૬

તઅાેનાં નગરાેમાંનાં નથી, તે સવને તમે અેમ જ કરાે. ૧૬ પણ

છે . તેઅાેમાંના કાેઈ પણ પશુંને તારે
ે

કાેઈ અ યાયી સા ી કાેઈ માણસની વ

વતું રહે વા દેવું ન હ. ૧૭ પણ જેમ

યહાેવાહ તમારા ઈ વરે તમને અા ા અાપી છે તેમ તમારે તેઅાેનાે, અેટલે કે

તેણે ખાેટું કયુ છે તેમ સા બત
કરવા ઊભાે થાય. ૧૭ તાે તે બ ને માણસાેને, અેટલે જેઅાેની વ ચે વવાદ

તમારે સંપૂણ નાશ કરવાે. ૧૮ રખેને જે સવ અમંગળ કામાે તેઅાેઅે તેમના

હાેય તેઅાેઅે યહાેવાહ, યાજકાે અને તે સમયના યાયાધીશાે સમ ઊભા

દેવાેની પૂ માં કયા છે . તે માણે કરવાને તેઅાે તમને શીખવીને યહાેવાહ

રહે વું. ૧૮ યાયાધીશાેઅે કાળ પૂવક તપાસ કરવી,

તમારા ઈ વરની સામે તમારી પાસે પાપ કરાવે. ૧૯ જયારે યુ કરતાં તું કાેઈ

સા ી જૂ ઠાે હાેય અને તેના ભાઈ વ

ે સા ી અાપનાર

ખાેટી સા ી અાપી હાેય, ૧૯ તાે

હ ીઅાે, અમાેરીઅાે, કનાનીઅાે, હ વીઅાે પ રઝીઅાે અને યબૂસીઅાેનાે

નગર

તવા માટે લાંબા સમય સુધી તેનાે ઘેરાે ઘાલે, યારે તેનાં વૃ ાે પર

તેણે પાેતાના ભાઈની સાથે જે કરવાની ઇ છા રાખી તે તમારે તેની સાથે

કુ હાડી લગાડીને તું તે કાપી નાખતાે ન હ; કે મ કે તું તેઅાેનું ફળ ભલે ખાય,

કરવું; અા રીતે તમારે તમારી મ યેથી દુ તા દૂ ર કરવી. ૨૦ યારે જેઅાે અા

પણ તું તેઅાેને કાપી ન નાખ; કે મ કે ખેતરનું વૃ તે શું માણસ છે કે તારે તેને

સાંભળશે તેઅાે બીશે, યાર પછી કાેઈ અાવું દુ કાય તારી મ યે કરશે ન હ.

ઘેરાે ઘાલવાે પડે? ૨૦ જે વૃ ફળાે ના અાપે તેવાં વૃ ાેનાે તમે નાશ કરી

૨૧ તમારે દયા દશાવવી ન હ;

શકાે; અેટલે તેઅાેને જ તમારે કાપી નાખવા; અને જે નગર તારી વ

વને બદલે

વ, અાંખને બદલે અાંખ, દાંતને

બદલે દાંત, હાથને બદલેે હાથ અને પગને બદલે પગની શ ા કરવી.

યુ

કરે છે તેનાે પરાજય થતાં સુધી તારે તેની સામે માેરચા બાંધવા.

તમે યુ માં તમારા દુ મનાે વ
લડવા અાે, યારે
વાહ તમારા ઈ વર તેનું વતન પામવા માટે તમને અાપે છે ,
૨૦ જયારે
૨૧ જેતેમદેાંશ યહાે
ઘાેડાઅાે, રથાે અને તમારા કરતાં વધારે લાેકાે તમે જુ અે તાે તેઅાેથી
ે કાેઈની લાશ ખેતરમાં પડેલી તમને મળી અાવે અને તેને કાેણે
બીશાે ન હ, કે મ કે , મસરની ભૂ મમાંથી બહાર લાવનાર યહાેવાહ તમારા

માયા છે તે કાેઈ

ઈ વર તમારી સાથે છે . ૨ જયારે તમે યુ ભૂ મની ન ક પહાચાે, યારે

બહાર જઈને લાશની અાસપાસનાં નગરાેનું અંતર માપી જુ અે, ૩ અને અેમ

યાજક અાગળ અાવીને લાેકાેની સાથે બાેલે, ૩ તેઅાેને કહે કે , “હે ઇઝરાયલ,

થાય કે જે નગર લાશથી ન કના અંતરે હાેય અેટલે તે નગરના વડીલાેઅે

સાંભળાે; અાજે તમે તમારા દુ મનાે સામે યુ

કરવા અા યા છાે, યારે

ટાેળાંમાંથી અેવી વાછરડી લાવવી કે જે કામમાં લીધેલી ન હાેય તથા તેના

ના હમત થશાે ન હ, બીશાે ન હ, ભયભીત થશાે ન હ કે તેઅાેનાથી ગભરાશાે

પર કદી ઝૂં સરી ખચેલી ન હાેય. ૪ અને તે નગરના વડીલાે તે વાછરડીને

ન હ; ૪ કે મ કે તમને બચાવવા અને તમારા પ ે રહીને તમારા દુ મનાે સામે

વહે તા પાણીવાળી અેક ખીણ કે યાં કદી વાવણી કે ખેડાણ ના થયું હાેય

જે લડવા

ણતું ન હાેય; ૨ તાે તમારા અાગેવાનાે અને યાયાધીશાે

ય છે તે તાે યહાેવાહ તમારા ઈ વર છે . ૫ યારે અ ધકારીઅાેઅે

યાં લાવે અને તે ખીણમાં તેની ગરદન ભાંગી નાખે. ૫ અને યાજકાે અેટલે

લાેકાેને કહે વું કે , “શું અેવાે કાેઈ માણસ છે કે જેણે નવું ઘર બાં યું હાેય અને

લેવીના દીકરાઅાે, પાસે અાવે; કે મ કે , પાેતાની સેવા કરવાને તથા યહાેવાહને

તેની અપણ વ ધ કરી ના હાેય? તેને જતાે રહે વા દાે કે તે પાછાે તેના ઘરે

ય,

નામે અાશીવાદ અાપવાને યહાેવાહ તમારા ઈ વરે તેઅાેને પસંદ કયા છે .

કાેઈ માણસે તેના ઘરનું અપણ કરવું

અને તેઅાેના ક ા માણે દરેક તકરાર તથા દરેક મારનાે ચુકાદાે થાય. ૬

રખેને તે યુ માં માયા

ય અને બી

પડે. ૬ શું કાેઈ અેવાે માણસ છે જેણે ા ાવાડી રાેપી હાેય અને તેનાં ફળ
ખાધાં ન હાેય? તેને જતાે રહે વા દાે કે તે પાછાે તેના ઘરે
માયા

ખીણમાં ગરદન ભાગી નાખેલી વાછરડી પર પાેતાના હાથ ધાેઈ નાખે. ૭

ય અને બી ે કાેઈ માણસ તેનાં ફળ ખાય. ૭ વળી શું કાેઈ અેવાે

અને તેઅાે અેમ કહે કે , “અમારે હાથાેઅે અા લાેહી વહે વડા યું નથી, તેમ જ

માણસ છે કે જેણે કાેઈ

ી સાથે સગાઈ કરી હાેય પણ તેની સાથે લ ન કયા

ન હાેય? તાે તેને જતાે રહે વા દાે કે તે પાછાે તેના ઘરે
માયા

યારબાદ તે નગરના વડીલાે કે જેઅાે પેલી લાશની સાૈથી ન ક રહે છે , તેઅાે

ય રખેને તે યુ માં

ય અને બી ે કાેઈ પુ ષ તે

અમારી અાંખાેઅે તે

ેયું પણ નથી. ૮ હે યહાેવાહ, તમારા ઇઝરાયલી લાેકાે

ય, રખેને તે યુ માં

જેઅાેનાે તમે ઉ ાર કયા છે તેઅાેને તમે માફ કરાે. અને તમારા ઇઝરાયલી

ી સાથે લ ન કરે. ૮ અ ધકારીઅાેઅે

લાેકાે મ યે નદાેષના ખૂનના દાેષમાંથી તેમને મુકત કરાે.” અને તેઅાેને તેઅાેના

લાેકાેને અેવું પણ પૂછવું કે , “શું કાેઈ અેવાે માણસ છે જે ગભરાઈ ગયાે

ખૂનના દાેષની માફી મળશે. ૯ અા રીતે યહાેવાહની

હાેય કે ના હમત થઈ ગયાે હાેય? તાે તેને જતાે રહે વા દાે કે તે પાછાે તેના

કરીને તમારી મ યેથી તમારે નદાેષના લાેહીથી દૂ ર રહે વું. ૧૦ જયારે તમે

ઘરે

ય, રખેને તેના દયની જેમ તેના ભાઈઅાેનાં દય પણ ના હ મત

તમારા શ ુઅાેની સાથે યુ માં

થઈ

ય.” ૯ જયારે અ ધકારીઅાે લાેકાેને પૂછવાનું બંધ કરે, યારે તેઅાે

તમારા હાથમાં સાપે. ૧૧ અને બંદીવાનાેમાં કાેઈ સુંદર

તેઅાેના પર સેનાપ ત નયુ ત કરે. ૧૦ જયારે તમે કાેઈ નગર પર હુ મલાે કરવા

પુન નયમ

માં જે યથાથ છે તે

અાે અને યહાેવાહ તમારા ઈ વર તેઅાેને
ી

ેઈને તું તેના

પર માે હત થાય, તેની સાથે લ ન કરવા માટે ઇ છા રાખે, ૧૨ તાે તેને તારે
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ઘરે લઈ અાવવી અને તે પાેતાનું માથું મૂંડાવે અને તે પાેતાના નખ કપાવે.

હળ વડે ખેતી ન કર. ૧૧ ઊન તથા શણનું મ ણ હાેય તેવાં વ

૧૩ અને તે પાેતાની બંદીવાન અવ થાનું વ

ન હ. ૧૨ જે ઝ ભાે તું પહે રે છે તેની ચારે બાજુ ની કનારે સુુશાે ભત ઝાલર

બદલી નાખે; અને તે તારા

ઘરમાં રહે અને અેક માસ સુધી તેના માતા પતા માટે શાેક કરે. પછી તમારે

મૂકવી. ૧૩

તેની પાસે જવું અને તમે તેના પ ત થાઅાે અને તે તમારી પ ની થાય. ૧૪

ધ ારે, ૧૪ તેને બદનામ કરીને તેના પર ખાેટા અારાેપ મૂકીને કહે કે , “મ અા

પછી અેમ થાય કે જયારે તે તમને ન ગમે તાે તમારે તેને તે ચાહે યાં જવા

ે કાેઈ પુ ષ

ી સાથે લ ન કરે, તેની પાસે

પહે રવાં

ી સાથે લ ન કયા અને તેની પાસે ગયાે, યારે મ

ય, પછી તેને

ેયું તાે તેનામાં કાૈમાયનાં

દેવી. પરં તુ તમારે પૈસા લઈ તેને વેચવી ન હ તેમ જ ગુલામ તરીકે તારે તેની

કાેઈ ચ મને મ

સાથે વતવું ન હ, કારણ કે તમે તેની અાબ લીધી છે . ૧૫

ે કાેઈ પુ ષને

પુરાવા ગામના વડીલાે પાસે લાવે. ૧૬ અને ક યાના પતા ગામના વડીલાેને

અણમાનીતી અને તે બ નેને

કહે કે , “મ મારી દીકરીને અા પુ ષને પરણાવી, હવે તે તેને ધ ારે છે .” ૧૭

બે પ નીઅાે હાેય, અેક માનીતી અને બી

પુ જ મે અને અણમાનીતીનાે પુ જયે હાેય. ૧૬ પછી જયારે તે તેના
દીકરાઅાેને મલકતનાે વારસાે અાપે યારે અેમ થવું

ેઈઅે કે અણમાનીતીનાે

ાં ન હ.” ૧૫ તાે તે ક યાના માતા પતા તેના કાૈમાયનાં

ે તેે તેના પર ખાેટા અારાેપ મૂકીને કહે છે કે , “મને તમારી દીકરીમાં કાૈમાયનાં
પુરાવા મ

ા નથી' પણ મારી દીકરીના કાૈમાયના પુરાવા અા ર ા.” પછી

દીકરાે જે અેનાે ખરાે જયે દીકરાે છે તેની અવગણના કરીને માનીતી પ નીના

તેઅાે ગામના વડીલાે અાગળ ચાદર પાથરે. ૧૮ યારે તે નગરના વડીલાે તે

પુ ને જયે દીકરાે ગણવાે ન હ. ૧૭ પણ તેની સવ મલકતનાે બમણાે ભાગ

પુ ષને પકડીને સ

કરે; ૧૯ તેઅાે તેને સાે શેકેલ ચાંદીનાે દં ડ કરે, તે ક યાના

અણમાનીતીના દીકરાને અાપીને તે તેને જયે તરીકે મા ય રાખે; કારણ, તે

પતાને અાપે, કે મ કે તે પુ ષે ઇઝરાયલની ક યા પર ખાેટા અારાેપ મૂ ાે છે .

તેનું થમફળ છે અને જયે પુ તરીકે નાે અ ધકાર તેનાે છે . ૧૮

તે હં મેશા તેની પ ની તરીકે રહે ; તેના બધા દવસાે દર મયાન તે તેને દૂ ર કરી

પુ ષને

ે કાેઈ

ી અને બંડખાેર દીકરાે હાેય અને તે તેના માતા પતાનું કહે વું માનતાે

શકે ન હ. ૨૦ પણ

ે અા વાત સાચી હાેય અને તે ક યામાં કાૈમાયના પુરાવા

ન હાેય અને તેઅાે શ ા કરવા છતાં પણ ત તેમને ગણકારતાે ન હાેય. ૧૯ તાે

મ

તેમનાં માતા પતા તેને પકડીને તેઅાેના નગરના વડીલાેની અાગળ અને નગરના

લાવે અને તે ગામના લાેકાે તે

દરવા

તેના પતાના ઘરમાં ય ભચાર કરીને ઇઝરાયલમાં શરમજનક કૃ ય કયુ છે .

પાસે તેને બહાર લાવે. ૨૦ અને તેઅાે તે નગરના વડીલાેને કહે કે

“અા અમારાે દીકરાે

ી અને બળવાખાેર છે તે અમા ં ક ું માનતાે નથી. તે

ા ન હાેય, ૨૧ તાે તેઅાે તે ક યાને તેના પતાના ઘરના બારણા અાગળ

અા રીતે તારે તારી મ યેથી દુ તા દૂ ર કરવી. ૨૨

લાલચું અને મ પાન કરનારાે છે .” ૨૧ પછી તે નગરના બધા માણસાેઅે તેને

સાથે ય ભચાર કરતાં

પ થરે મારીને મારી નાખવાે. અને અા રીતે તારે તારી વ ચેથી દુ તા દૂ ર કરવી.

કરનાર પુ ષ બ ને માયા

પછી બધા ઇઝરાયલીઅાે તે સાંભળશે અને બીશે. ૨૨

૨૩

મરણયાે ય પાપ કયુ હાેય,

ે કાેઈ માણસે

ે તેને મૃ યુદંડ અા યાે હાેય તાે તમે તેને ઝાડ પર

ીને પ થરે મારીને મારી નાખે, કે મ કે , તેણે
ે કાેઈ પુ ષ પ રણીત

ેવા મળે, તાે તેઅાે અેટલે કે તે

ી

ી તથા ય ભચાર

ય. અા રીતે તારે ઇઝરાયલમાંથી દુ તા દૂ ર કરવી.

ે કાેઈ ક યાની સગાઈ કાેઈ પુ ષ સાથે થઈ હાેય અને

ે અ ય પુ ષ

તેને નગરમાં મળીને તેની સાથે ય ભચાર કરે, ૨૪ તાે તમારે તે બ નેને ગામના

લટકાવાે. ૨૩ તેનાે મૃતદેહ અાખી રાત ઝાડ પર લટકતાે ન રહે , તે જ દવસે

દરવા

તારે તેને દફનાવી દેવાે, કે મ કે લટકાવેલા માણસ ઈ વરથી શા પત છે . અા

કે મ કે તે નગરમાં હતી છતાં પણ તેણે બૂમ પાડી ન હ. અને પુ ષને પ થરે

અા ા પાળાે જેથી જે દેશ યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને વારસા તરીકે અાપે

મારવાે, કે મ કે તેણે ઇઝરાયલી પડાેશીની પ નીનું અપમાન કયુ છે . અા રીતે

છે તેને તમે અશુ કરશાે ન હ.

તારી મ યેથી દુ તા દૂ ર કરવી. ૨૫ પણ

ભાઈના ભૂલા પડી ગયેલા બળદ કે ઘેટાંને ેઈને તારે સંતાવું
૨૨ તમારા
ન હ, તમારે તેને તેના મા લકની પાસે પાછંુ લાવવું.
ે તમારાે

ખેતરમાં મળે,

૨

ઇઝરાયલી સાથી ન કમાં રહે તાે ન હાેય, કે તમે તેને અાેળખતા ન હાેય, તાે
તે પશુને તમારે પાેતાને ઘરે લઈ જવું અને તે શાેધતાે અાવે યાં સુધી તમારી
પાસે રાખવું. યારે તે અાવે યારે તમારે તેને તે પાછંુ સાપવું. ૩ તેનાં ગધેડાં,
વ

ાે તથા તમારા સાથી ઇઝરાયલીની ખાેવાયેલી કાેઈ વ તુ તમને મળી

અાવે તાે તેના માટે પણ તમારે અામ જ કરવું, તમારે તેનાથી સંતાવું ન હ. ૪
તમારા ઇઝરાયલી સાથીના ગધેડાને કે બળદને ર તામાં પડી ગયેલું

ેઈને

તમે તેઅાેથી પાેતાને અળગા રાખશાે ન હ; તમારે તેને ફરીથી ઊભું કરવામાં
સહાય કરવી. ૫
વ

ીઅે પુ ષનાં વ

ાે પહે રવાં ન હ, તેમ જ પુ ષે

ીનાં

ાે પહે રવાં ન હ; કે મ કે , જે કાેઈ અેવું કામ કરે છે તે યહાેવાહ તમારા

અાગળ લાવીને પ થર મારીને મારી નાખવાં. ક યાને પ થરે મારવી,

ે કાેઈ પુ ષ સગાઈ કરેલી ક યાને

ે તે તેની સાથે બળજબરી કરીને ય ભચાર કરે, તાે ફ ત તેની

સાથે ય ભચાર કરનાર પુ ષ જ માયા

ય. ૨૬ પણ તે ક યાને તમારે કં ઈ

કરવું ન હ; મરણયાે ય કાેઈ પાપ ક યાઅે કયુ નથી. અા તાે કાેઈ માણસ તેના
પડાેશી વ

ઊઠીને તેને મારી નાખે તેના જેવી તે વાત છે . ૨૭ કે મ કે તે તેને

ખેતરમાં મળી; સગાઈ કરેલી ક યાઅે બૂમ પાડી, પણ યાં તેને બચાવનાર
કાેઈ ન હતું. ૨૮ વળી

ે કાેઈ પુ ષ કું વારી ક યા કે જેની સગાઈ કરેલી નથી,

તેને પકડીને તેની સાથે ય ભચાર કરતાં તેઅાે પકડાય; ૨૯ તાે તે ક યા સાથે
ય ભચાર કરનાર તે પુ ષ તે ક યાના પતાને પચાસ શેકેલ ચાંદી અાપે. તે
તેની પ ની થાય, વળી તેણે અાબ લીધી છે . તેના અાખા અાયુ યભર માટે
તે કદી તેને છૂટાછે ડા અાપે ન હ. ૩૦ કાેઈ પણ પુ ષે પાેતાના પતાની પ ની
સાથે ય ભચાર કરવાે ન હ, તેમ પાેતાના પતાની નવ

તા

ેવી ન હ.

ેવામાં અાવે, તેની અંદર બ ચાં કે ઈંડા હાેય, માતા બ ચાં

ઈ ય તના વૃષણ ઘાયલ થયાં હાેય અથવા જેની જનને ય
૨૩ કાપીે કાેનાખવામાં
અાવી હાેય, તેને યહાેવાહની સભામાં દાખલ થવા

પર બેઠેલી હાેય તાે તમારે માતાને બ ચાં સાથે લેવી ન હ. ૭ તમે બ ચાં લાે,

દેવાે ન હ. ૨ ય ભચારથી જ મેલાે યહાેવાહની સભામાં વેશ ન કરે; તેઅાેની

પણ માતાને રહે વા દાે.

ે તમે અામ કરશે તાે તમા ં ભલું થશે અને તમારા

છે ક દસ પેઢી સુધી તેઅાેનું કાેઈ પણ યહાેવાહની સભામાં વેશ કરે ન હ. ૩

અાયુ યનાં દવસાે લાંબા થશે. ૮ જયારે તમે નવું ઘર બાંધે યારે તમારે

અા માેની કે માેઅાબી અથવા દસ પેઢી સુધી તેઅાેનું કાેઈ પણ યહાેવાહની

અગાશીની ચારે ફરતે પાળ બાંધવી, કે જેથી યાંથી કાેઈ પડી ન

સભામાં દાખલ થાય ન હ. ૪ કારણ કે , જયારે તમે મસરમાંથી બહાર અા યા,

ઈ વરને ઘૃણા પદ લાગે છે . ૬
કે વૃ પર તમારા

ે માગ જતાં કાેઈ પ ીનાે માળાે જમીન પર

ય અને

તમારા ઘર પર લાેહીનાે દાેષ ન અાવે. ૯ તમારી ા ની વાડીઅાેમાં બે જુ દી

યારે તેઅાે માગમાં રાેટલી તથા પાણી લઈને તમારી સામે અા યા ન હ; વળી

તનું બીજ વાવવું ન હ; ન હ તાે બધી જ ા ાવાડીની ઉપજ તેમ જ જે કં ઈ

તેને લીધે તેઅાેઅે અરામનાહરાઈમના પથાેરથી બેઅાેરના દીકરા બલામની

વા યું હશે તે ડૂ લ થાય. ૧૦ બળદ તથા ગધેડા બ નેને અેક સાથે

ેડીને તું

સાથે કરાર કરીને તમને શાપ અાપવા તેને બાેલા યાે. ૫ પરં તુ યહાેવાહ તમારા
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ઈ વરે બલામની વાત સાંભળી ન હ પણ યહાેવાહ તમારા ઈ વરે તમારે માટે

તેનાે પહે લાે પ ત, જેણે તેને અગાઉ કાઢી મૂકી હતી, તે તેને અશુ થયા પછી

શાપને બદલીને અાશીવાદ અા યાે. કારણ કે યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમારા

પાેતાની પ ની તરીકે ફરીથી ન લે; કે મ કે , યહાેવાહની

પર ેમ રાખતા હતા. ૬ તમે તમારા અાખા અાયુ યભર કદી તેઅાેની શાં ત કે

યહાેવાહ તમારા ઈ વર તને જે દેશ વારસા તરીકે અાપનાર છે તે દેશને તું

અાબાદી શાેધશાે ન હ. ૭ પરં તુ તમે કાેઈ અદાેમીઅાેનાે તર કાર કરશાે ન હ

પાપનું કારણ ન બનાવ. ૫ જયારે કાેઈ પુ ષ નવ પ રણીત હાેય યારે તે

કારણ કે તેઅાે તમારા ભાઈ છે ; અને મસરવાસીઅાેનાે તર કાર કરશાે ન હ,

લ કરમાં ન

કે મ કે તમે તેના દેશમાં વાસી હતા. ૮ તેઅાેની ી

પેઢીનાં છાેકરા જે

રહે , જે પ ની સાથે તેણે લ ન કયુ છે , તેને અાનં દત કરે. ૬ કાેઈ માણસ

તેઅાેને જ યાં તેઅાે યહાેવાહની સભામાં વેશ કરી શકે . ૯ જયારે તમે

ઘંટીનું નીચેનું કે ઘંટીનું ઉપલું પડ પણ ગીરવે ન લે; કે મ કે તેમ કરવાથી

તમારા શ ુઅાેની સામે છાવણીમાં

તે માણસની અા

રહાે. ૧૦

અાે યારે દરેક કારની દુ તાથી દૂ ર

ે તમારામાંથી કાેઈ પુ ષ રાતના અચાનક બનાવથી અશુ થયાે

માં તે ઘૃણા પદ છે .

ય કે તેને કં ઈ જ કામ સાપવામાં ન અાવે; તે અેક વષ સુધી ઘરે

વકા ગીરવે લે છે . ૭

ે કાેઈ માણસ ઇઝરાયલના

લાેકાેમાંથી પાેતાના કાેઈ ભાઈનું અપહરણ કરી તેને ગુલામ બનાવે, કે તેને

હાેય તાે તેણે છાવણીમાંથી બહાર ચા યા જવું અને તેણે છાવણીની અંદર

વેચી દે, તાે તે ચાેર ન ે માયા

પાછા ન અાવવું. ૧૧ પરં તુ અેમ થાય કે સાંજ પડતાં તેણે નાન કરવું અને

કરવી. ૮ કુ રાેગ વષે તમે સાવધ રહાે, કે જેથી લેવી યાજકાેઅે શીખવેલી

જયારે સૂય અ ત થાય યારે તેણે છાવણીમાં પાછા અાવવું. ૧૨ વળી કુ દરતી

સૂચનાઅાે તમે કાળ પૂવક પાળાે જેમ મ તમને અા ા અાપી તે માણે તમે

હાજતે જવા માટેની જ યા તમારે છાવણીની બહાર રાખવી અને પછી તમારે

કરાે. ૯ મસરમાંથી બહાર અા યા યારે યહાેવાહ તમારા ઈ વરે મ રયમ

તે માગ જવું; ૧૩ અને ખાડાે ખાેદવા માટે તમારાં હ થયારાેમાં તમારી પાસે

સાથે શું કયુ તે યાદ કરાે. ૧૦ યારે તમે તમારા પડાેશીને કં ઈ ઉધાર અાપાે,

કશું રહે ; અને જયારે તમે કુ દરતી હાજતે

અાે યારે તમારે ખાડાે ખાેદીને

ય. અા રીતે તમારે તમારામાંથી દુ તા દૂ ર

યારે તમે ગીરે મૂકેલી વ તુ લેવા તેના ઘરમાં ન

અાે. ૧૧ તમે બહાર ઊભાે

વ ાને માટી વડે ઢાંકી દેવી. ૧૪ અામ કરવાથી યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમા ં

રહાે, જે માણસે તમારી પાસેથી ઉધાર લીધું હશે તે ગીરે મૂકેલી વ તુને તમારી

ર ણ કરવા તથા શ ુઅાેને તમારા હાથમાં સાપવાને તમારી છાવણીમાં ફરે

પાસે બહાર લાવે. ૧૨

છે . માટે તમારી છાવણી શુ રહે . વળી તમારામાં કાેઈ અશુ વ તુ

ેઈને તે

વ તુ લઈને તમે ઊંઘી જશાે ન હ. ૧૩ સૂય અાથમતાં પહે લાં તમારે તેની ગીરે

તમારાથી દૂ ર જતા રહે ન હ. ૧૫

ે કાેઈ માણસ ગરીબ હાેય તાે તેની ગીરેવે મૂકેલી

ે કાેઈ દાસ તેના મા લક પાસેથી તમારી

મૂકેલી વ તુ પાછી અાપી દેવી, કે જેથી તે તેનાે ઝ ભાે પહે રીને સૂઅે અને

પાસે નાસી અા યાે હાેય. તેને તમે પાછાે તેના મા લકને ન સાપાે. ૧૬ તમારાં

તમને અાશીવાદ અાપે; યહાેવાહ તમારા ઈ વરની અાગળ તે તા ં યાયીપ ં

નગરાેમાંથી તેને જયાં પસંદ પડે યાં રહે વા દેવાે અને તમારે તેના પર જુ લમ

ગણાશે. ૧૪ તમારા ઇઝરાયલી સાથીદાર સાથે કે તમારા દેશમાં તમારા

કરવાે ન હ. ૧૭ ઇઝરાયલની દીકરીઅાેમાં કાેઈ પણ વે યા ન હાેય અને

ગામાેમાં રહે નાર પરદેશીમાંના કાેઈ ગરીબ કે દ ર ી ચાકર પર તમે જુ લમ ન

ઇઝરાયલપુ ાેમાં કાેઈ સ તીય સંબંધ ધરાવતા ન હાેય. ૧૮ ગ ણકાની

કરાે; ૧૫ દરેક દવસે તમે તેનું વેતન તેને અાપાે; સૂય તે પર અાથમે ન હ, કે મ

કમાણી તથા કૂ તરાનું મૂ યની માનતા ઉતારવા માટે યહાેવાહ તમારા ઈ વરના

કે તે ગરીબ છે તેના

ઘરમાં લાવવા ન હ; કારણ કે અે બ ને કમાણીને યહાેવાહ તમારા ઈ વર

તે તમારી વ

ધ ારે છે . ૧૯ તમે તમારા ભાઈને કં ઈ પણ યાજે ન ધીરાે; નાણાનું યાજ કે

સંતાનાેનાં પાપને કારણે તેઅાેનાં માતા પતા માંયા

અનાજનું યાજ કે યાજે ધીરાતી કાેઈપણ વ તુનું યાજ લેવું ન હ. ૨૦ પરં તુ

પાપને કારણે સંતાનાે માંયા

પરદેશીને યાજે અાપવાની છૂટ છે . પણ તમારા ઇઝરાયલી ભાઈઅાે પાસે
યાજ લેવું ન હ, તેથી જે દેશનું વતન પામવા તમે

અાે છાે. તેમાં જે કશામાં

તમે હાથ લગાડાે તેમાં યહાેવાહ તમારા ઈ વર અાશીવાદ અાપે. ૨૧
યહાેવાહ તમારા ઈ વર

ે તમે

યે માનતા લાે તાે તે પૂણ કરવામાં વલંબ ન કરાે,

કારણ કે યહાેવાહ તમારા ઈ વર ન ે તમારી પાસેથી ઉ ર લેશે. કે મ કે અે
તાે તમારાે દાેષ ગણાય. ૨૨ પણ

વનનાે અાધાર તેના પર જ છે . અા માણે કરાે કે જેથી

યહાેવાહને પાેકાર કરે ન હ અને તમે દાે ષત ઠરાે ન હ. ૧૬
ય ન હ, માતા પતાઅાેનાં

ય ન હ. પણ દરેક પાેતાના પાપને કારણે માયા

ય. ૧૭ પરદેશી કે અનાથાેનાે તમે યાય ન કરાે, કે વધવાનાં વ ાે કદી ગીરે
ન લાે. ૧૮ તમે મસરમાં ગુલામ હતા અને યહાેવાહ તમારા ઈ વરે તમને
યાંથી બચા યા તે તમારે યાદ રાખવું. તે માટે હુ ં તમને અા અા ા પાળવાનું
ફરમાવું છંુ . ૧૯ જયારે તમે ખેતરમાં વાવણી કરાે, યારે
ભૂલી

ે તમે પૂળાે ખેતરમાં

અાે તાે તે લેવા તમે પાછા જશાે ન હ, તેને પરદેશી, અનાથાે તથા

ે તમે માનતા લેવા માંગતા ન હાેય તાે

વધવાઅાે માટે યાં જ પડયાે રહે વા દેવાે, જેથી યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને

તેથી તમે દાે ષત ન હ ઠરાે. ૨૩ પરં તુ જે કં ઈ બાે યા હાેય તે તમે પાળાે, તથા

તમારા હાથનાં સવ કામમાં અાશીવાદ અાપે. ૨૦ જયારે તમે જૈતૂનનાં વૃ ને

અમલમાં મૂકાે; યહાેવાહ તમારા ઈ વર

ઝૂ ડાે યારે ફરીથી ડાળીઅાે પર ફરાે ન હ; તેના પર રહે લા ફળ પરદેશીઅાે,

યે જે કં ઈ માનતા લીધી હાેય અેટલે

કે જે અૈ છકાપણનું વચન તે તમારા મુખથી અા યું હાેય તાે તે માણે કરાે.

વધવાઅાે અને અનાથાે માટે રહે . ૨૧ જયારે તમે તમારી ા ાવાડીની ા

૨૪ જયારે તમે તમારા પડાેશીની ા વાડીમાં

ભેગી કરી લાે, યારે ફરીથી તેને અેકઠી ન કરાે. તેને પરદેશી માટે, વધવા માટે

અાે યારે મર

ધરાઈને ખાઈ શકાે છાે, પરં તુ તમારા પા માં ભરીને લઈ
તમારા પડાેશીના ખેતરમાં

માણે ા

અાે ન હ. ૨૫ તમે

અાે યારે કણસલાં તાેડવાની છૂટ છે . પણ તારા

પડાેશીનાં પાકે લાં અનાજને દાંતરડાથી કાપી લાે ન હ.

૨૪ શરમજનક બાબત માલૂમ પ
ે કાેઈ પુ ષે

ીની સાથે લ ન કયા હાેય અને તેનામાં કં ઈ
ાથી તે તેની નજરમાં કૃ પા ન પામે, તાે

તથા અનાથાે માટે રહે વા દાે. ૨૨ યાદ રાખાે કે તમે મસર દેશમાં ગુલામ હતા,
અે માટે તમને અા ા પાળવાનું ફરમાવું છંુ .

૨૫

ે બે માણસાે વ ચે ઝઘડાે હાેય અને તેઅાે યાય માટે અદાલતમાં
ય, યાયાધીશાે યાય કરે, તેઅાે યાયીને નદાષ અને દુ નાે

તર કાર કરે. ૨

ે ગુનેગાર ફટકા મારવા યાે ય હાેય તાે યાયાધીશ તેને નીચે

તેને છૂટાછે ડા લખી અાપે અને તે તેના હાથમાં મૂકીને તેને પાેતાના ઘરમાંથી

સુવાડીને તેના ગુના માણે ગણીને તેની હાજરીમાં ફટકા મારે. ૩ યાયાધીશ

કાઢી મૂકી શકે . ૨ અને જયારે તે

તેને ચાળીસ ફટકા મારે, પણ ચાળીસથી વધારે ફટકા ન મારે; કે મ કે

ી તેના ઘરમાંથી નીકળી

ય પછી અ ય

ે તે

પુ ષ સાથે લ ન કરવાની તેને છૂટ છે . ૩ ે તેનાે બી ે પ ત પણ તેને
ધ ારે અને છૂટાછે ડા લખી તેના હાથમાં મૂકે, તેના ઘરમાંથી તેને કાઢી મૂકે;

તેને વધારે ફટકા મારે, તાે તમારાે સાથી તમારી નજરમાં અપમા નત ઠરે. ૪

અથવા જે બી

હાેય અને તેમાંનાે અેક ન: સંતાન મૃ યુ પામે, તાે મરનારની પ નીઅે કુ ટું બની

પુન નયમ

પ તઅે તેને પ ની તરીકે લીધી હતી તે

ે મૃ યુ પામે, ૪ યારે

પારે ફરતા બળદના મા પર તું
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ે બે ભાઈઅાે સાથે રહે તા

બહાર કાેઈ પારકા પુ ષ સાથે લ ન કરવું ન હ. તેના પ તનાે ભાઈ તેની પાસે
ય અને તેને પાેતાના માટે પ ની તરીકે લે, તેની

બાહુ બળથી, ચ તથા ચમ કારાેથી અમને મસરમાંથી બહાર લા યા; ૯

યે પ તના ભાઈની ફરજ

અને અમને અા થળે લાવીને તેમણે અમને દૂ ધમધથી ભરપૂર દેશ અા યાે.

અદા કરે. ૬ અને અેમ થાય કે તેને જે થમજ નત જ મે તે તે માણસનાં મૃ યુ

૧૦ અને હવે, હે યહાેવાહ જુ અાે જે દેશ તમે અમને અા યાે છે તેની ઊપજનું

પામેલા ભાઈનું નામ ા ત કરે, જેથી તેનું નામ ઇઝરાયલમાંથી ન ન થાય. ૭
પણ

ે તે માણસ પાેતાના મૃ યુ પામેલા ભાઈની પ નીને પાેતાની પ ની તરીકે

થમ ફળ અમે લા યા છીઅે.” અને યહાેવાહ તમારા ઈ વર સમ તે મૂકીને
તમારે યહાેવાહ તમારા ઈ વરનું ભજન કરવું; ૧૧ અને જે કં ઈ સા ં યહાેવાહ

રાખવા ઇ છતાે ન હાેય તાે તેના ભાઈની પ નીઅે ગામના અાગેવાનાે સમ

તમારા ઈ વરે તમારા અને ઘરનાંને માટે કયુ હાેય તે સવમાં તમારે તથા

જઈને કહે કે , “મારા પ તનાે ભાઈ તેના ભાઈનું નામ ઇઝરાયલમાં રાખવાનાે

લેવીઅાેઅે અને તમારી મ યે રહે તા પરદેશીઅાેઅે ભેગા મળીને અાનંદાે સવ

ઇનકાર કરે છે ; વળી તે મારા

યે પ તના ભાઈની ફરજ બ વવા ઇ છતાે

કરવાે. ૧૨ ીજું વષ દશાંશનું વષ છે . તેમાં યારે તમે તમારી ઊપજનાે

નથી.” ૮ યારે નગરના વડીલાે તેને બાેલાવીને તેને કહે . પણ કદાચ તે અા હ

દશાંશ અાપી ચૂકાે પછી તમારે લેવીઅાેને, પરદેશીઅાેને, વધવાઅાેને અને

કરીને કહે , “હુ ં તેને લેવા ઇ છતાે નથી.” ૯ તાે પછી તેના ભાઈની પ ની

અનાથાેને અાપવાે જેથી તેઅાે તમારી ભાગળાેમાં ખાઈને તૃ ત થાય. ૧૩ પછી

વડીલાેની હાજરીમાં તેની પાસે

ય, તેના પગમાંથી તેના ચંપલ કાઢી નાખીને

તમારે યહાેવાહ તમારા ઈ વર સમ કહે વું કે , 'અમે અમારા ઘરમાંથી બધી

તેના મુખ પર થૂંકે. તે તેને જવાબ અાપીને કહે , “જે માણસ પાેતાના ભાઈનું

અ પત વ તુઅાે કાઢી છે અને અમે તે વ તુઅાે લેવીઅાેને, પરદેશીઅાેને,

ઘર બાંધવા ઇ છતાે નથી તેના અાવા જ હાલ થાય.” ૧૦ ઇઝરાયલમાં તેનું

વધવાઅાેને અને અનાથાેને તમારી અા ા મુજબ અાપી છે . અમે તમારી

નામ અા રાખવામાં અાવે, “જેના ચંપલ કાઢી લેવાયાં હતાં તેનું કુ ટું બ.” ૧૧

અેકપણ અા ાનું ઉ લંઘન કયુ નથી તેમ જ અમે ભૂલી પણ ગયા નથી. ૧૪

ે કાેઈ માણસાે અેકબી ની સાથે ઝઘડાે કરતા હાેય અને તેઅાેમાંના કાેઈ

શાેકના સમયમાં અમે તેમાંથી કં ઈ પણ ખાધું નથી અને અશુ થઈને અમે

અેકની

ી પાેતાના પ તને મરનારના હાથમાંથી છાેડાવવાને

લાંબાે કરીને તેના વૃષણને પકડે, ૧૨ તાે તમારે તે

ય અને હાથ

તેમાંથી કં ઈ રાખી મૂ

ું નથી. વળી મૂઅેલાંને સા ં તેમાંથી કં ઈ અા યું નથી;

ીનાે હાથ કાપી નાખવાે;

અમે યહાેવાહ અમારા ઈ વરની વાણી સાંભળીને જે સવ અા ા તમે અમને

તમારી અાંખ તેના પર દયા ન લાવે. ૧૩ તમારે તમારી થેલીમાં જુ દા જુ દા

અાપી છે તે માણે કયુ છે . ૧૫ તમે તમારા પ વ રહે ઠાણમાંથી અેટલે

માપનાં કાટલાં અેટલે કે અેક હલકું અને બીજું ભારે અેમ ન રાખવાં. ૧૪ વળી

વગમાંથી નીચે

ેઈ અને તમારી ઇઝરાયલી

તેમ જ અમારા પતૃઅાેની

તમારા ઘરમાં અનેક તરેહના માપ અેટલે અેક માેટું અને બીજું નાનું અેમ ન

અાગળ સમ ખાધા હતા તે માણે જે ભૂ મ તમે અમને અાપી છે અેટલે

રાખાે. ૧૫ તમારે સાચું અને મા ણત વજન તથા માપ રાખવું જેથી યહાેવાહ

દૂ ધમધથી ભરપૂર જે દેશ અા યાે છે તેના પર અાશીવાદ અાપાે. ૧૬ અાજે

તમારા ઈ વર જે દેશ તમને અાપે છે તેમાં તમે લાંબુ અાયુ ય ભાેગવાે. ૧૬ જે

યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને અા નયમાે અને હુ કમાે પાળવાની અા ા કરે

કાેઈ ય ત અેવાં કામ કરે છે અેટલે જેઅાે અ યાય કરે છે . તે સવ યહાેવાહ

છે ; માટે તમે તમારા પૂરા દયથી તથા પૂરા

તમારા ઈ વરને ધ ારપા લાગે છે . ૧૭ તમે જયારે મસરથી અાવતા હતા

મૂકાે. ૧૭ તમે અાજે યહાેવાહને તમારા ઈ વર તરીકે વીકાયા છે . તમે તેમના

યારે અમાલેકે જે કયુ તે તમે યાદ કરાે; ૧૮ તમે બેહાેશ અને થાકે લાં હતા

માગમાં ચાલશાે તથા તેમના કાયદાઅાે, અા ાઅાે અને નયમાે પાળશાે અને

યારે માગમાં તે તમને મ ાે. અને જે અબળાે તારી પાછળ હતા તેઅાેના સવ

તેમની વાણી સાંભળશાે. ૧૮ અને યહાેવાહે તમને જે વચન અા યું હતું તે

પર અા મણ તેણે કયુ; અને ઈ વરનાે પણ તેને ડર લા યાે ન હ. ૧૯ તેથી

વથી તેને પાળાે તથા અમલમાં

માણે તેમણે કબૂલ કયુ છે કે , તમે તેમના પસંદ કરેલા લાેક છાે તેથી તમારે

યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને જે દેશ વારસા તથા વતન તરીકે અાપે છે તેમાં

તેમની સવ અા ાઅાે પાળવી. ૧૯ અને જે દેશ

તે તમારી અાસપાસના શ ુઅાેથી તમને રાહત અાપે યારે અેમ થાય કે તમે

છે તે સવના કરતાં તમને મહાન

તઅાેને તેમણે ઉ પન કરી

અાકાશ તળેથી અમાલેકનું નામાે નશાન ન કરી નાખવાનું તમે ભૂલશાે ન હ.

અાદર ા ત થશે. અને યહાેવાહે અાપેલા વચન માણે તમે યહાેવાહ તમારા

યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને જે દેશ વતન તરીકે અાપે છે તેમાં
૨૬ અને
તમે અાવાે અને તેનાે વારસાે લઈને તેમાં રહાે યારે અેમ થાય કે , જે

ઈ વરની પ વ

બનાવશે અને તમને માન ત ા અને

થશાે.

દેશ યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને અાપે છે તે ભૂ મનાે થમ પાક તમારે લઈને

મૂસાઅે તથા ઇઝરાયલના અાગેવાનાેઅે લાેકાેને અા ા અાપી
૨૭ અને
કે , “જે અા ાઅાે અાજે હુ ં તમને બધાને ફરમાવું છંુ તે સવ પાળાે.

તેને ટાેપલીમાં ભરી જે થળ યહાેવાહ તમારા ઈ વર પાેતાનું નામ રાખવા

૨ જયારે તમે યદન નદી અાેળંગીને જે દેશ યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને

સા ં પસંદ કરે યાં લઈ જવાે. ૩ અને તે દવસે યાં જે કાેઈ યાજક સેવા

અાપે છે તેમાં તમે

કરતાે હાેય તેની પાસે જઈને કહે વું કે , “અાજે હુ ં યહાેવાહ તમારા ઈ વર સમ

તેના પર ચૂનાનાે લેપ માર ે. ૩ પાર ઊતયા પછી અા નયમના સવ શ દાે

હે ર ક ં છંુ કે , જે દેશ અાપણને અાપવાને યહાેવાહે અાપણા પતૃઅાેની
અાગળ સમ ખાધા હતા તેમાં અમે પહા યા છીઅે.'' ૪ પછી યાજક તમારા

તેના પર તમારે લખવા. તમે યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને જે દેશ અાપે છે

હાથમાંથી ટાેપલી લઈને યહાેવાહ તમારા ઈ વરની વેદી અાગળ નીચે મૂકે. ૫

અાપેલા વચન માણે તમને અાપે છે , તેમાં તમે

પછી તમારે યહાેવાહ તમારા ઈ વર સમ અેમ કહે વું કે , “અમારા પતા

પાર કરી રહાે, યારે અા પ થરાે જે વષે હુ ં અાજે તમને અા ા અાપું છંુ

૨

અાે યારે તમારે પાેતાને સા માેટા પ થર ઊભા કરીને

અેટલે કે દૂ ધમધની ભરપૂર દેશ, યહાેવાહ તમારા પતૃઅાેના ઈ વરે તમને
અાે. ૪ જયારે તમે યદન

થળાંતર કરીને અાવેલ અરામી હતા અને મસરમાં જઈને ર ા. અને તેમના

તેઅાેને અેબાલ પવત પર મૂકવા અને તેના પર ચૂનાે લેપ કરવાે. ૫ યાં તમારે

લાેકની સં યા થાેડી હતી. યાં તેઅાે અેક માેટી, શ તશાળી અને વ તીવાળી

યહાેવાહ તમારા ઈ વરના નામે પ થરની વેદી બાંધવી, પણ તમે તે પ થર પર

બ યા. ૬ પરં તુ મસરીઅાેઅે અમારી સાથે દુ યવહાર કરી અમને

લાેખંડનું હ થયાર વાપરશાે ન હ. ૬ તમારે યહાેવાહ તમારા ઈ વર માટે વેદી

ગુલામ બનાવી અમારી પાસે સખત મજૂ રી કરાવી. ૭ યારે અમે અમારા

બાંધવા સા અસલ પ થરાેનાે ઉપયાેગ કરવાે, તેના ઉપર યહાેવાહ તમારા

પતૃઅાેના ઈ વર યહાેવાહને પાેકાર કયા. તેમણે અમારાે સાદ સાંભ ાે અને

ઈ વર માટે દહનીયાપણ ચઢાવવાં. ૭ તમારે શાં યપણાે ચઢાવીને યાં ખાવું;

અમારી વપ , મુ કે લીઅાે અને અમારા પર થતાં જુ લમ પર

કરી. ૮

તમારે યહાેવાહ તમારા ઈ વરની સમ અાનંદ કરવાે. ૮ પ થરાે ઉપર તારે

અને યહાેવાહે પાેતાના બળવાન હાથે અ ભુત સામ યથી તથા તેમના ચંડ

નયમના બધા શ દાે પ રીતે લખવા.” ૯ મૂસાઅે તથા લેવી યાજકાેઅે
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સવ ઇઝરાયલને ક ું, “હે ઇઝરાયલ શાંત રહાે અને સાંભળાે. અાજે તમે

અને જે દેશ તમને અાપવા અંગે યહાેવાહે તમારા પતૃઅાે અાગળ સમ ખાધા

યહાેવાહ તમારા ઈ વરની

હતા, તેમાં તમારાં સંતાનાે વષે, તમારાં

થયા છે . ૧૦ તે માટે તમારે યહાેવાહ તમારા

નવરાેના બ ચા વષે તથા તમારી

ઈ વરનાે અવાજ સાંભળવાે, અાજે હુ ં તમને જે અા ાઅાે અને કાનૂનાે ફરમાવું

ભૂ મના ફળ વષે તમને ઘણાં જ અાબાદ કરશે. ૧૨ તમારા દેશ પર માેસમમાં

છંુ તેનું પાલન કરવું.” ૧૧ તે જ દવસે મૂસાઅે તે લાેકાેને અા ા અાપીને ક ું,
૧૨ “યદન પાર કયા પછી લાેકાેને અાશીવાદ અાપવા, શમયાેન, લેવી, યહૂ દા,

વરસાદ માેકલવા માટે અને તમારા હાથનાં કામ પર અાશીવાદ અાપવા માટે

ઇ સાખાર, યૂસફ તથા બ યામીન કુ ળાે ગરેઝીમ પવત પર ઊભાં રહે . ૧૩

દેશ

બેન, ગાદ, અાશેર, ઝબુલાેન, દાન તથા નફતાલીનાં કુ ળાે શાપ અાપવા

યહાેવાહ તમારા માટે અખૂટ ભંડાર અેટલે અાકાશ ઉઘાડશે; અને તમે ઘણી
તઅાેને ઉછીનું અાપશાે પણ તમારે ઉછીનું લેવું ન હ પડે. ૧૩ અને

યહાેવાહ તમને સવના અ ેસર બનાવશે, પણ પૂંછ ન હ. અને તમે ઉપર જ

અેબાલ પવત પર ઊભાં રહે . ૧૪ લેવીઅાે જવાબ અાપીને માેટે અવાજે સવ

રહે શાે નીચે ન હ.

ઇઝરાયલના માણસાેને કહે . ૧૫ 'જે માણસ કાેતરેલી કે ગાળેલી ધાતુની

ફરમાવું છંુ તેઅાેને તમે લ અાપીને પાળાે અને અમલમાં લાવાે, ૧૪ અને જે

અેટલે કારીગરના હાથે બનેલી

બનાવીને તેને ગુ તમાં ઊભી કરે તે શા પત હાે.' અને બધા લાેકાે જવાબ

વચનાે અાજે હુ ં તમને કહુ ં છંુ તેઅાેમાંના કાેઈથી ે તમે ડાબે કે જમણે ફરી
જઈને અ ય દેવાેની સેવા કરવા તેઅાેની પાછળ ન હ અાે, તાે તે માણે

અાપીને કહે , 'અામીન'. ૧૬ 'જે કાેઈ માણસ પાેતાના પતા કે માતાનાે અનાદર

થશે. ૧૫ યહાેવાહ તમારા ઈ વરની વાણી ન સાંભળતાં તેમની જે સવ

કરે તાે તે શા પત થાઅાે.' અને બધા લાેકાે કહે , 'અામીન.' ૧૭ 'જે કાેઈ

અા ાઅાે તથા કાયદાઅાે જે અાજે હુ ં તમને ફરમાવું છંુ તેઅાેને તમે પાળીને

માણસ પાેતાના પડાેશીની જમીનની સીમાનું નશાન હઠાવે તાે તે શા પત

તમે અમલમાં ન હ મૂકાે, તાે અેમ થશે કે , અા સવ શાપ તમારા પર અાવીને

થાઅાે.' અને બધા લાેકાે કહે , 'અામીન.' ૧૮ 'જે કાેઈ માણસ અંધ ય તને

તમને પકડી પાડશે. ૧૬ તમે નગરમાં શા પત થશાે અને ખેતરમાં શા પત

ર તાથી દૂ ર ભમાવે તાે તે શા પત થાઅાે.' અને બધા લાેકાે કહે , 'અામીન.' ૧૯

થશાે. ૧૭ તમારી રાેટલી તથા તમારાે થાળ શા પત થશે. ૧૮ તમારા સંતાનાે

'જે કાેઈ માણસ પરદેશી, અનાથ કે વધવાનાે અ યાય કરે તાે તે શા પત

તથા તમારી ભૂ મના ફળ, તમારી ગાયાેનાે વ તાર તથા તમારા ઘેટાંબકરાંના

થાઅાે.' અને બધા લાેકાે કહે , 'અામીન.' ૨૦ 'જે કાેઈ માણસ પાેતાના પતાની

બ ચાં શા પત થશે. ૧૯ તમે અંદર અાવતાં તેમ જ બહાર જતા શા પત થશાે.

પ ની સાથે ય ભચાર કરે તાે તે શા પત થાઅાે, કે મ કે , તેણે પાેતાના પતાની

૨૦ જે કં ઈ કામમાં તમે હાથ નાખશે તેમાં યહાેવાહ તમારા પર શાપ તથા

નવ

પરાજય તથા ધમકી માેકલશે, અેટલે સુધી કે , જે દુ કામ કરીને તમે મારાે

તા

તમા, જે યહાેવાહને ઘૃણા પદ લાગે છે તે

ેઈ.' અને બધા લાેકાે કહે , 'અામીન.' ૨૧ 'જે કાેઈ માણસ કાેઈ

પણ કારના પશુંની સાથે કુ કમ કરે તાે તે શા પત થાઅાે.' અને બધા લાેકાે

ે યહાેવાહ તમારા ઈ વરની અા ાઅાે જે અાજે હુ ં તમને

યાગ કયા છે . તેથી તમારાે સંહાર થાય અને તમે જ દી નાશ પામાે. ૨૧

કહે , 'અામીન.' ૨૨ ' ે કાેઈ માણસ પાેતાની બહે ન સાથે, પાેતાના પતાની

જે દેશનું વતન પામવા સા તમે

દીકરી, પાેતાની માતાની દીકરી સાથે કુ કમ કરે તાે તે શા પત થાઅાે.' અને

નાશ ન હ કરે યાં સુધી તે તમારા પર મરકી લા યા કરશે. ૨૨ યહાેવાહ

બધા લાેકાે કહે , 'અામીન.' ૨૩ 'જે કાેઈ માણસ તેની સાસુ સાથે કુ કમ કરે તાે

તમને ચેપી રાેગાેથી તથા સાે થી, સખત તાપથી, તરવારથી, લૂ તથા ફૂ ગથી

તે ા પત થાઅાે.' અને બધા લાેકાે કહે , 'અામીન.' ૨૪ 'જે કાેઈ માણસ

મારશે. અને તમારાે નાશ થતા સુધી તેઅાે તમારી પાછળ લાગશે. ૨૩ તમારા

પાેતાના પડાેશીને ગુ ત રીતે મારી નાખે તાે તે શા પત થાઅાે.' અને બધા લાેકાે

માથા ઉપરનું અાકાશ પ ળ જેવું થઈ જશે. તમારા પગ નીચેની ભૂ મ તે

કહે , 'અામીન.' ૨૫ 'જે કાેઈ માણસ નદાષ માણસને મારી નાખવા માટે લાંચ

લાેખંડ જેવી થઈ જશે. ૨૪ તમારા દેશ પર યહાેવાહ વરસાદને બદલે ભૂકાે

લે તાે તે માણસ શા પત થાઅાે.' અને બધા લાેકાે કહે , 'અામીન.' ૨૬ 'જે કાેઈ

તથા ધૂળ વરસાવશે; તમે નાશ પામાે યાં સુધી અાકાશમાંથી તે તમારા પર

માણસ અા નયમના શ દાેનું પાલન ન કરે તાે તે માણસ શા પત થાઅાે.'

વર યા કરશે. ૨૫ યહાેવાહ તમારા શ ુઅાેની સામે તમને માર ખવડાવશે,

અને બધા લાેકાે કહે , 'અામીન.'

તમે અેક માગ તેઅાેની સામે ધસી જશે અને સાત માગ તેઅાેની સામેથી

તમારા ઈ વરનાે અવાજ કાળ થી સાંભળીને જે
૨૮ અાે યહાેાઅાેવાહહું અાજે
તને ફરમાવું છંુ તે સવ પાળીને તેને અમલમાં

નાસી જશાે; અને પૃ વીના સવ રા યાેમાં તમે અામતેમ ભટ ા કરશાે. ૨૬

મૂકાે, તાે યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને પૃ વીની બી
દેશ

ત તરીકે થા પત કરશે. ૨

તઅાે ઉપર ે

ે તમે યહાેવાહ તમારા ઈ વરનાે અવાજ

સાંભળશાે, તાે અા બધા અાશીવાદ તમારા ઉપર અાવશે અને તમને મળશે.
૩ તમે નગરમાં અાશીવા દત થશાે, ખેતરમાં તમે અાશીવા દત થશાે. ૪ તમારાં

સંતાન, તમારી ભૂ મનું ફળ, તમારાં પશુનું ફળ, તમારાં ઘેટાંબકરાં તથા અ ય
નવરાેના બ ચાં અાશીવા દત થશે. ૫ તમારી ટાેપલી તથા તમારા થાળ
અાશીવા દત થશે. ૬ તમે અંદર અાવતાં અને બહાર જતાં અાશીવા દત
થશાે. ૭ યહાેવાહ તમારા ઉપર હુ મલાે કરવા અાવનાર શ ુઅાેને પરા જત
કરશે; તમારી સામે તેઅાે અેક માગથી અાવશે તાે પણ તમારી સામેથી સાત
માગ નાસી જશે. ૮ યહાેવાહ તમારા ભંડારાેમાં અને જેમાં તમે હાથ નાખાે છાે
તે સવમાં અને જે દેશ યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને અાપે છે તેમાં તમને
અાશીવાદ અાપશે. ૯

ે તમે યહાેવાહ તમારા ઈ વરની અા ાઅાે પાળીને

તેમના માગામાં ચાલશાે. તાે જેમ, યહાેવાહે તમારી અાગળ સમ ખાધા છે તેમ
તે તમને પાેતાની પ વ

તરીકે થાપશે. ૧૦ પૃ વીના સવ લાેક

ેશે કે ,

યહાેવાહના નામ પરથી તમા ં નામ પડેલું છે . અને તેઅાે તમારાથી બીશે. ૧૧

પુન નયમ

અાે છાે, તેમાંથી યહાેવાહ તમારાે પૂરાે

અને તમારા મૃતદેહ ખેચર પ ીઅાેનાે તથા પૃ વીના સવ પશુઅાેનાે ખાેરાક
થશે. અને તેઅાેને નસાડી મૂકનાર કાેઈ ન હ હાેય. ૨૭ મસરનાં ગૂમડાંથી
તથા ગાં ઠયા રાેગથી તથા ર ત પ થી તથા ખસથી યહાેવાહ તમને મારશે.
અને તેમાંથી તમે સા

થઈ શકશાે ન હ. ૨૮ પાગલપનથી, અંધાપાથી તથા

મનના ગભરાટથી યહાેવાહ તમને મારશે. ૨૯ અને જેમ અંધજન અંધારામાં
ફાંફાં મારે છે તેમ તમે ભર બપાેરે ફાંફાં મારશાે. અને તમારા માગામાં તમે
સફળ ન હ થાઅાે; અને તમે કે વળ લૂંટ તથા જુ લમને અાધીન થશાે. અને
તમને બચાવનાર કાેઈ ન હ હાેય. ૩૦ તમે જે

ી સાથે સગાઈ કરશાે તેનાે

ઉપભાેગ બી ે પુ ષ કરશે. તમે ઘર બાંધશાે પણ તેમાં રહે વા ન હ પામાે;
તમે ા વાડીઅાે રાેપશાે પણ તેનાં ફળ તમે ખાવા ન હ પામાે. ૩૧ તમારી
નજર અાગળથી તમારાે બળદ કાપી નંખાશે પણ તેનું માસ તમે ખાવા ન હ
પામાે. તમારા દેખતાં તમારાે ગધેડાે બળા કારે લઈ લેવાશે અને તે તમને પાછાે
મળશે ન હ. તમા ં ઘેટું તમારા શ ુઅાેને અાપવામાં અાવશે અને તમને
મદદ કરનાર કાેઈ ન હ હાેય. ૩૨ તમારા દીકરાઅાે અને તમારી દીકરીઅાે
બી

લાેકને અપાશે અને તમારી અાંખ તે

ેશે. તેઅાેને સા ઝૂ રી ઝૂ રીને

તમારી અાંખાે ઝાંખી થઈ જશે. અને તમે કં ઈ જ કરી શકશાે ન હ. ૩૩ જે
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તઅાેને તમે અાેળખતા નથી તે તમારી ભૂ મનું ફળ તથા તમારી સવ

મહે નતનું ફળ ખાઈ જશે; અને તમે સવદા ફ ત જુ લમ જ વે
કચરી નંખાશાે. ૩૪ અને તમારી અાંખાે જે

ા કરશાે તથા

મ યે જે કાેમળ તથા નાજુ ક

ી તેની કાેમળતા તથા નાજુ કતાને લીધે પાેતાના

પગની પાની જમીન પર મૂકવાનું સાહસ કરી શકતી ન હ હાેય, તે પાેતાના

ય નીરખશે, તેને લીધે તમે

યપત

યે, પાેતાના દીકરા

યે, પાેતાની દીકરી

યે, ૫૭ પાેતે જ મ

પાગલ થઈ જશાે. ૩૫ તમારા પગનાં ત ળયાથી માંડીને માથાના તાલકા સુધી

અાપેલા સંતાન

પીડાકારક તથા અસા ય ગૂમડાં થશે. અને યહાેવાહ તમને ઘૂંટણાેમાં તથા

ઈષાળુ થશે. કે મ કે જે ઘેરાથી તથા અાપ થી તમારા શ ુઅાે તમને ઘેરશે,

પગાેમાં મારશે. ૩૬ જે દેશ

તેમાં સવ વ તુની અછતને લીધે તે તેઅાેને છાનીમાની રીતે ખાઈ જશે. ૫૮

તઅાેને તમે કે તમારા પતૃઅાે અાેળખતા નથી

તેની પાસે યહાેવાહ તમને તથા જે રા

તમે તમારા પર ઠરાવાે તેને લાવશે;

અને યાં તમે લાકડાના તથા પ થરના અ ય દેવાેની પૂ

યે અને જે બાળકને તે જ મ અાપવાની હાેય તેના

યે

યહાેવાહ તમારા ઈ વરના ગાૈરવી તથા ભયાનક નામથી તમે બીહાે, માટે અા

કરશાે. ૩૭ જે સવ

નયમના જે સવ શ દાે અા પુ તકમાં લખેલા છે , તે તમે પાળીને અમલમાં

લાેકાેમાં યહાેવાહ તમને દાેરશે તેઅાે મ યે તમે કહે ણી પ, ાસ પ તથા

ન હ મૂકાે, ૫૯ તાે યહાેવાહ તમારા પર તથા તમારા વંશ ે પર મરકીઅાે,

ઘૃણાપા થઈ પડશાે. ૩૮ તમે ખેતરમાં ઘ ં બીજ લઈ જશાે, પણ તમે

અાક મક મરકીઅાે, અેટલે ભારે તથા લાંબા સમય ચાલે અેવી મરકીઅાે

તેમાંથી થાેડાં જ બીજ પેદા કરી શકશાે, કે મ કે , તીડ તે ખાઈ જશે. ૩૯ તમે

તથા ભારે તથા લાંબા સમયનાે રાેગ લાવશે. ૬૦ મસરના જે રાેગથી તમે

ા ાવાડીઅાે રાેપશાે અને તેને ઉછે રશાે, પણ તમે તેમાંથી ા ારસ પીવા

બીતા હતા, તે રાેગાે હુ ં તમારા પર લાવીશ; તે તમને વળગી રહે શે. ૬૧ તમારાે

પામશાે ન હ, કે તેમાંની ા પણ ભેગી કરવા પામશાે ન હ, કે મ કે કીડા

નાશ થાય યાં સુધી જે રાેગ તથા મરકી નયમનાં પુ તકમાં લખેલાં નથી,

તેઅાેને ખાઈ જશે. ૪૦ તમારા અાખા દેશમાં તમારી પાસે જૈતૂનવૃ હશે,

તે યહાેવાહ તારા પર લા યા કરશે. ૬૨ તમે સં યામાં અાકાશના તારાઅાે

પણ તમે તમારા પર તેનું તેલ લગાવવા ન હ પામાે, કે મ કે , તમારાં જૈતૂનવૃ નાં

જેટલા હતા તેને બદલે અ ત અ પ થઈ જશાે, કે મ કે તમે યહાેવાહ તમારા

ફળ ખરી પડશે. ૪૧ તમને દીકરા અને દીકરીઅાે હશે, પણ તેઅાે તમારાં ન હ

ઈ વરનાે અવાજ સાંભ

થાય, કે મ કે , તેઅાે ગુલામી કરવા જશે. ૪૨ તમારા બધા વૃ ાે અને જમીનનાં

અને તમારી વૃ

ફળ તીડાે ખાઈ જશે. ૪૩ તમારી મ યે રહે લાે પરદેશી તમારા કરતાં વધારે

કરવામાં તથા નાશ કરવામાં અાનંદ પામશે. જે દેશમાં તમે વતન પામવા

અને વધારે ઉ ચ થશે, પણ તમે વધારે અને વધારે ન ન થતાં જશાે. ૪૪

ાે નથી. ૬૩ જેમ યહાેવાહ તમા ં ભલું કરવામાં

કરવામાં અાનંદ પામતા હતા, તમે યહાેવાહ તમારાે વનાશ

અાે છાે તેમાંથી તને ઉખેડી નાખવામાં અાવશે. ૬૪ યહાેવાહ તમને પૃ વીના

તેઅાે તમને ઉછીનું અાપશે, પણ તમે તેઅાેને ઉછીનું ન હ અાપાે, તે સવાપરી

અેક છે ડાથી બી

થશે અને તમે પાછળ રહી જશાે. ૪૫ તમારાે નાશ થતાં સુધી અા બધા શાપાે

લાકડાંના અને પ થરના દેવાે જેઅાેને તમે અાેળખતા નથી, તેઅાેની પૂ

તમારા પર અાવશે અને તમારી પાછળ લાગીને તમને પકડી પાડશે. કે મ કે ,

કરશાે. ૬૫ અા દેશ

તમે યહાેવાહ તમારા ઈ વરનાે અવાજ સાંભ

ત ળયાંને કં ઈ અારામ ન હ મળે, પણ, યાં યહાેવાહ તમને કં પત દય,

ાે ન હ, તેમની જે અા ાઅાે

છે ડા સુધી વખેરી નાખશે; યાં તમે કે તમારા પતૃઅાે
તઅાે મ યે તને કં ઈ ચેન ન હ પડે, તમારા પગનાં

તથા કાનૂનાે તેમણે તમને ફરમા યાં તે પા ાં ન હ. માટે અા માણે બધું થશે.

ધૂંધળી અાંખ અને શાેકાતુર દય અાપશે. ૬૬ તમા ં

૪૬ અા બધા શાપાે તમારા પર તથા તમારા વંશ

તમે રાત અને દવસ ભયભીત રહે શાે અને તમારા

ે પર હં મેશા ચ ાે પ

વન શંકામાં રહશે;

વનની કાેઈ ખાતરી ન હ

તથા અા ય પ થઈ પડશે. ૪૭ જયારે તમે સમૃ હતા યારે તમે યહાેવાહ

રહે . ૬૭ તમારા મનમાં જે બીક લાગશે તેને લીધે અને તમારી અાંખાેથી જે

તમારા ઈ વરની અારાધના અાનંદથી તથા ઉ લાસથી કરી ન હ, ૪૮ માટે તમે

બનાવ તું

ભૂખમાં, તરસમાં, નવ

પડે અને સાંજે તમે કહે શે કે , ઈ વર કરે અને

અવ થામાં તથા દ ર તામાં તમારા દુ મનાે કે ,

જેઅાેને યહાેવાહ તમારી વ

ેશે તેને લીધે સવારમાં તમે કહે શાે કે , ઈ વર કરે અને

ારે સાંજ

ારે સવાર થાય. ૬૮ જે માગ

માેકલશે તેઅાેની તમે સેવા કરશે. તમારાે

વષે મ તમને ક ું હતું કે તે માગ પર ફરી કદી તમે જશાે ન હ. અને તે માગ પર

નાશ થતાં સુધી તેઅાે તમારી ગરદન પર લાેખંડની ઝૂં સરી મૂકશે. ૪૯ યહાેવાહ

વહાણાેમાં યહાેવાહ ફરીથી તને મસરમાં લાવશે. યાં તમે દાસ અને દાસી

પૃ વીના છે ડાથી અેટલે દૂ ર દેશથી અેક દેશ

તરીકે તમારા શ ુઅાેને વેચાઈ જવા માગશાે પણ તમને કાેઈ ખરીદશે ન હ.

ત જેની ભાષા તમે સમજશાે

ન હ તેને જેમ ગ ડ ઊડતાે હાેય છે તેમ તમારી વ

લાવશે; ૫૦ તે

ત

વકરાળ હાવભાવ વાળી કે જે વૃ ાેનાે અાદર ન કરે અને જુ વાનાે પર દયા ન
રાખતાે હાેય તેવી હશે. ૫૧ તે તમારાે નાશ થતાં સુધી તમારા પશુઅાેના બ ચાં
અને તમારી ભૂ મનું ફળ ખાઈ જશે. તેઅાે તમારાે વનાશ થતાં સુધી તમારા
માટે અનાજ, નવાે ા ારસ, તેલ, પશુઅાે કે ઘેટાંબકરાંના બ ચાં રહે વા
દેશે ન હ. ૫૨ તમારા દેશમાંના જે ઊંચી અને કાેટવાળી દીવાલાે કે જેઅાેના
પર તમે ભરાેસાે રાખતા હતા, તેઅાે દરેક જ યાઅે પડી જતાં સુધી તમારા
નગરમાં ઘેરાે નાખશે. યહાેવાહ તમારા ઈ વરે જે અાખાે દેશ તમને અા યાે છે
તેમાં તમારા સવ નગરાેમાં તે ઘેરી લેશે. ૫૩ જે ઘેરાે તથા અાપ

તમારા

દુ મનાે તમારા પર લા યા છે , તેને લીધે તમે તમારા સંતાનાેને, અેટલે તમારા
દીકરાદીકરીઅાે યહાેવાહ તમારા ઈ વરે તમને અા યાં છે તે તઅાેનું માંસ તમે
ખાશાે. ૫૪ તમારી મ યે જે કાેઈ માણસ લાગણીશીલ હશે તેની નજર તેના
ભાઈ

યે, પાેતાની

ય પ ની

યે અને પાેતાનાં બાકી રહે લાં સંતાનાે

યે

ઈષાળુ થશે. ૫૫ જે પાેતાનાં સંતાનાેનું માંસ ખાતાે હશે તે તેઅાેમાંના કાેઈને
ન હ અાપે, કે મ કે જે ઘેરાથી તથા અાપ થી તમારા સવ નગરાેમાં તમારા
શ ુઅાે ઘેરાે નાખશે, તેને લીધે તેની પાસે કં ઈ જ ર ું ન હ હાેય. ૫૬ તમારી

યહાેવાહે ઇઝરાયલી લાેકાે સાથે કયા, તે ઉપરાંત
૨૯ હાેમાેરઅેબાબમાં દેજેશકરાર
માં તેઅાેની સાથે જે કરાર કરવા અા ા અાપી હતી તે
અા મુજબ છે . ૨ અને મૂસાઅે સવ ઇઝરાયલી લાેકાેને બાેલાવીને તેઅાેને
ક ું, “તમારી નજર અાગળ મસર દેશમાં ફા નને તથા તેના સેવકાેને તથા
સમ દેશને યહાેવાહે જે કયુ તે બધું તમે નહા
અાંખાેઅે

ું છે ; ૩ અેટલે તમારી

ેયેલ ભયંકર મરકી, ચ ાે, તથા અ ભુત ચમ કારાે તમે

ેયા. ૪

પણ યહાેવાહે તમને સમજણવાળું દય કે નહાળતી અાંખ કે સાંભળવાને
કાન અાજ દન સુધી અા યાં નથી. ૫ મ તમને ચાળીસ વષ સુધી અર યમાં
ચલા યાં, તેમ છતાં તમારાં શરીર પરનાં વ

ાે ફાટી ગયાં ન હ કે તમારાં

પગરખાં ઘસાઈ ગયાં ન હ. ૬ તમે રાેટલી ખાધી નથી તેમ જ ા ાસવ કે મ
પીધાં નથી; અે સા કે હુ ં તમારાે ઈ વર છંુ અે તમે
જ યાઅે અા યા યારે હે બાેનનાે રા

ણાે. ૭ જયારે તમે અા

સીહાેન તથા બાશાનનાે રા

અાેગ

અાપણી સામે લડવા અા યા અને અાપણે તેઅાેનાે પરાજય કયા. ૮ અને
અાપણે તેઅાેનાે દેશ લઈને બેનીઅાેને, ગાદીઅાેને તથા મના શાના અડધા
કુ ળને વતન તરીકે અા યાે. ૯ તેથી તમે જે કરાે છાે તે સવમાં સફળ થાઅાે
માટે અા કરારના શ દાે પાળાે અને અમલમાં લાવાે. ૧૦ અાજે યહાેવાહ
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તમારા ઈ વરની અાગળ તમે બધા ઉપ થત છાે; તમારા નેતા, તમારાં કુ ળાે,

યાદ રાખીને, ૨ તમે યહાેવાહ તમારા ઈ વરની પાસે પાછા અાવશાે અને જે

તમારા વડીલાે તથા તમારા સરદારાે અેટલે સવ ઇઝરાયલી માણસાે, ૧૧

સવ અા ાઅાે હુ ં અાજે તમને ફરમાવું છંુ , તે તમે તથા તમારા સંતાન પૂરા

વળી તમારી સાથે તમારાં સંતાનાે, પ નીઅાે, તમારી સાથે છાવણીમાં રહે નાર

દયથી તથા પૂરા અંત: કરણથી પાળશાે તથા તેમનાે અવાજ સાંભળશાે,

પરદેશી, ક ઠયારાથી માંડીને પાણી ભરનાર સુધી તમે સવ ઈ વરની સમ

૩ તાે યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમારી ગુલામી ફે રવી નાખશે, તમારા પર

છાે. ૧૨ માટે યહાેવાહ તમારા ઈ વરનાે કરાર તથા તેમની જે ત ા યહાેવાહ

દયા કરશે; અને પાછા અાવીને જે બધા લાેકાેમાં યહાેવાહ તમારા ઈ વરે

તમારા ઈ વર અાજે તમારી અાગળ કરે છે , તે માણે કરવાને તમે તૈયાર

તમને વખેરી ના યાે હશે તેઅાેમાંથી તમને અેક કરશે. ૪

થાઅાે. ૧૩ કે તેઅાે અાજે તમને પાેતાની

દેશ નકાલ કરાયેલામાંના કાેઈ અાકાશ નીચેના દૂ રના દેશાેમાં વ યા હશે,

બનાવે અને જેમ તેમણે તમને

ે તમારામાંના

ક ું હતું, તથા જેમ તેમણે તમારા પતૃઅાે અાગળ, અેટલે ઇ ા હમ, ઇસહાક

યાંથી યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને અેક કરશે, યાંથી તે તમને લાવશે. ૫

અને યાકૂ બ અાગળ સમ ખાધા હતા, તેમ તે તમારા ઈ વર થાય. ૧૪ અને હુ ં

જે દેશ તમારા પતૃઅાેના કબ માં હતાે, તેમાં યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને

અા કરાર મા તમારી જ સાથે કરતાે નથી તથા અા સમ ખાતાે નથી. ૧૫

લાવશે, તમે ફરીથી તેનાે કબ ે કરશાે, તે તમા ં ભલું કરશે અને તમારા

પરં તુ અાજે અાપણી સાથે યહાેવાહ અાપણા ઈ વરની સમ

જે ઊભાે

પતૃઅાે કરતાં તમને વધારશે. ૬ યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમારાં તથા તમારાં

રહે લાે હશે તેની સાથે, તેમ જ અાજે અાપણી સાથે જે ન હ હાેય તેની સાથે

સંતાનાેનાં દયની સુ નત કરશે, જેથી તમે યહાેવાહ તમારા ઈ વરને તમારા

પણ; ૧૬ અાપણે મસર દેશમાં કે વી રીતે રહે તા હતા અને જે દેશ

પૂરા દયથી તથા પૂરા અંત: કરણથી ેમ કરાે, અને

તઅાેમાં

વતા રહાે. ૭ યહાેવાહ

થઈને અાપણે પસાર થયા તેઅાેની મ યે થઈને અાપણે કે વી રીતે બહાર

તમારા ઈ વર અા બધા શાપાે તમારા શ ુઅાે પર તથા તમને ધ ારનાર

અા યા અે તમે

ણાે છાે. ૧૭ તમે તેઅાેનાં ધ ારપા કૃ યાે તેઅાેની

પર માેકલી અાપશે. ૮ તમે પાછા ફરીને યહાેવાહ તમારા ઈ વરનાે અવાજ

લાકડાની, પ થરની, ચાંદીની તેમ જ સાેનાની મૂ તઅાે જે તેમની પાસે હતી તે

સાંભળશાે, અાજે હુ ં તને જે અા ાઅાે ફરમાવું છંુ તેનું તમે પાલન કરશાે.

ેઈ છે . ૧૮ રખેને તમારામાંથી કાેઈ પુ ષ,

ી, કુ ટું બ કે ઇઝરાયલનું કાેઈ

૯ યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમારા હાથનાં સવ કામમાં, તમારાં સંતાનાેમાં,

કુ ળ અેવું હાેય કે જેનું દય યહાેવાહ તમારા ઈ વર તરફથી ભટકી જઈને

તમારાં પશુઅાેનાં બ ચામાં, તમારી ભૂ મના ફળમાં પુ કળ વૃ

બી

યહાેવાહ તમારા પતૃઅાે પર સ ન હતા તેમ તેઅાે ફરી તમારા હતને માટે

અાેના દેવાેની પૂ

કરવા લલચાય. રખેને પત તથા કડવાશ પી

કરશે. જેમ

મૂળ તમારામાં હાેય, ૧૯ રખેને તે અા શાપની વાતાે સાંભળે યારે તે પાેતાના

સ ન થશે. ૧૦ યહાેવાહ તમારા ઈ વરનાે અવાજ સાંભળીને તેઅાેની જે

દયમાં મુબારકબાદી અાપીને કહે કે , હુ ં મારા દયની હઠીલાઈ માણે ચાલું

અા ાઅાે તથા કાનૂનાે લખેલાં છે તે તમે પાળશાે અને તમે તમારા પૂરા અંત:

અને સૂકાની સાથે લીલાનાે નાશ ક ં તાે પણ મને શાં ત મળશે. ૨૦ યહાેવાહ

કરણથી યહાેવાહ તમારા ઈ વરની તરફ ફરશાે તાે અે માણે થશે. ૧૧ કે મ કે

તેને માફ ન હ કરે પણ તે માણસની સામે યહાેવાહનાે રાેષ તથા જુ સાે તપી

અાજે હુ ં તમને જે અા ાઅાે ફરમાવું છંુ તે તમારી શ ત ઉપરાંતની નથી, તેમ

ઊઠશે અને અા પુ તકમાં જે સવ શાપ લખેલા છે તે તેના પર અાવી પડશે.

તમારાથી અેટલી દૂ ર પણ નથી કે તમે પહાચી ન શકાે. ૧૨ તે અાકાશમાં નથી

અને યહાેવાહ અાકાશ નીચેથી તેનું નામાે નશાન ન કરી નાખશે. ૨૧ અને

કે તમે કહાે કે , 'કાેણ અાપણે માટે ઉપર જઈને લાવીને અાપણને સંભળાવે કે

નયમના અા પુ તકમાં લખેલા કરારમાંના બધા શાપાે માણે યહાેવાહ તેને

અાપણે તે પાળીઅે?' ૧૩ વળી તે સમુ ને પેલે પાર પણ નથી કે તમે કહાે કે ,

ઇઝરાયલના સવ કુ ળાેમાંથી અલગ કરીને તેને નુકસાન કરશે. ૨૨ અને તમારી

'કાેણ સમુ ને પેલે પર જઈને લાવીને અમને સંભળાવે જેથી અમે તેનું પાલન

પાછળ થનાર તમારાં સંતાનાેની અાગામી પેઢી તથા દૂ ર દેશથી અાવનાર

કરીઅે?' ૧૪ પરં તુ તે વચન તાે તમારી ન ક છે , તમારા મુખમાં અને તારા

પરદેશી પણ યહાેવાહે અા દેશને અાપેલા રાેગાે અને અાફતાે

ેશે. ૨૩ વળી

દયમાં છે , કે જેથી તમે તેને પાળી શકાે. ૧૫ જુ અાે, અાજે મ તમારી અાગળ

સદાેમ, ગમાેરા, અાદમા અને સબાેઈમ જેઅાેનાે સંહાર યહાેવાહે પાેતાના
કાેપથી તથા રાેષથી કયા તેઅાેના નાશની પેઠે અાખાે દેશ ગંધક, ખાર પ તથા

વન તથા સા ં , મરણ તથા ખાેટું મૂ ાં છે . ૧૬ અાજે હુ ં તમને યહાેવાહ
તમારા ઈ વરની જે અા ાઅાે ફરમાવું છંુ અેટલે કે યહાેવાહ તમારા ઈ વરને

બળતાે થયાે છે કે , જેમાં કં ઈ વવાતું નથી, વળી કં ઈ નીપજતું નથી, તેમ જ

ેમ કરવાે, તેમના માગામાં ચાલવું, તેમની અા ાઅાે, નયમાે અને કાનૂનાે

તેમાં કં ઈ ઘાસ ઊગતું નથી તે જયારે

ેશે. ૨૪ યારે સવ

અાે પૂછશે કે ,

પાળવા, કે જેથી તમે

વતા રહે શાે. અને તમારી વૃ

થશે, જે દેશનું વતન

'યહાેવાહે અા દેશને અાવું શા માટે કયુ? અેના ઉપર અાવા ભારે કાેપની

પામવા તમે

ઉ તાનું શું કારણ હશે?' ૨૫ યારે લાેકાે કહે શે કે , અેનું કારણ અે છે કે

૧૭ પરં તુ જુ અાે તમા ં

તેઅાેના પતૃઅાેના ઈ વર યહાેવાહ તેઅાેને મસરમાંથી બહાર લા યા પછી

ન હ, પણ તેમનાંથી દૂ ર થઈને બી

તેઅાેની સાથે તેમણે જે કરાર કયા હતાે તે કરારનાે તેઅાેઅે યાગ કયા. ૨૬

અાજે હુ ં તમને જણાવું છંુ કે તમે ન ે નાશ પામશાે, યદન અાેળંગીને તમે જે

બી

જે દેવાેને તેઅાે

અાે છાે તેમાં યહાેવાહ તમારા ઈ વર તમને અાશીવાદ અાપશે.
દય તેમનાંથી દૂ ર થઈ

ય અને તમે તેમનું સાંભળાે

દેવાેનું ભજન તથા પૂ

કરાે, ૧૮ તાે

ણતા નહાેતા તથા જેઅાેને તેણે તેઅાેને અા યા

દેશમાં વતન પામવા જઈ ર ા છાે, યાં તમે તમા ં અાયુ ય ભાેગવી ન હ

નહાેતા. તેઅાેની સેવા તથા તેઅાેનું ભજન તેઅાેઅે કયુ. ૨૭ તેથી અા પુ તકમાં

શકાે. ૧૯ હુ ં અાજે અાકાશ તથા પૃ વીને તમારી અાગળ સા ી રાખું છંુ કે મ

લખેલા શાપાે અા દેશ પર લાવવાને યહાેવાહનાે કાેપ તેઅાે પર સળ યાે

તમારી અાગળ

હતાે. ૨૮ અને કાેપમાં તથા ાેધમાં તથા તેના ઘણાં રાેષમાં તેઅાેને તેઅાેના
દેશમાંથી ઉખેડીને બી

દેશમાં કાઢી મૂ

ા. જેમ અાજે છે તે માણે. ૨૯

વન તથા મરણ, અાશીવાદ તથા શાપ મૂ

વન પસંદ કરાે કે જેથી તમે અને તમારા વંશ ે

ાં છે . માટે

વતા રહાે. ૨૦ યહાેવાહ

તમારા ઈ વર પર ેમ રાખવાનું, તેમની વાણી સાંભળવાનું અને તેમને વળગી

મમા યહાેવાહ અાપણા ઈ વરના છે , પણ ગટ કરેલી વાતાે સદા અાપણી

રહે વાનું પસંદ કરાે, કે મ કે તે તમારા

તથા અાપણાં સંતાનાેની છે , તેથી અાપણે અા નયમનાં સવ વચનાે પાળીઅે.

કરે છે ; તે માટે જે દેશ તમારા પતૃઅાેને, અેટલે ઇ ા હમ, ઇસહાક, તથા

અેમ થશે કે જયારે અા બાબતાે અેટલે કે અાશીવાદાે તથા શાપાે
૩૦ અને
જે મ તમારી અાગળ મૂ ા છે તે તમારા પર અાવશે અને જે સવ

યાકૂ બને અાપવાને યહાેવાહે સમ ખાધા તેમાં તમે રહાે.”

દેશાેમાં યહાેવાહ તમારા ઈ વરે તમને વખેરી મૂ

પુન નયમ

ા હશે યારે તે બાબતાેને

વન તથા તમારા અાયુ યની વૃ

કહી. તેણે તેઅાેને
૩૧ મૂક સાઅેું, “હવેજઈનેહું અેઅાકસાેબધીવીસવાતાેવષનાેઅાખાથયાેઇઝરાયલને
છંુ ; હુ ં બહાર જઈ શકતાે નથી
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૨

કે અંદર અાવી શકતાે નથી, યહાેવાહે મને ક ું કે , 'તું યદન નદી પાર જવા

અને તેઅાેના પર ભયંકર દુ ઃખ તથા સંકટ અાવી પડે યારે અા ગીત સા ી પે

પામશે ન હ.' ૩ યહાેવાહ તારા ઈ વર તારી અાગળ પાર જશે; તે તારી

તેઅાેની અાગળ શાહે દી પૂરશે; કે મ કે તે તેઅાેના વંશ ે ભૂલી જશે ન હ. કે

અાગળથી

અ યારે પણ, અેટલે જે દેશ વષે મ સમ ખાધા હતા તેમાં હુ ં તેઅાેને લાવું. તે

અાેનાે નાશ કરશે અને તું તેઅાેનું વતન પામશે. યહાેવાહની

સીહાેન તથા અાેગ તેઅાેના દેશ જેમનાે યહાેવાહે નાશ કયા, તેઅાેને જેમ

ં છંુ .” ૨૨ તેથી તે જ દવસે મૂસાઅે
અા ગીત લ યું. અને ઇઝરાયલપુ ાેને તે શીખ યું. ૨૩ પછી યહાેવાહે નૂનના

તેમણે કયુ તેમ તે તેઅાેને કરશે. ૫ અને યહાેવાહ તે લાેકાેને તમારા હાથમાં

પુ યહાેશુઅાને સાપણી કરી અને તેને ક ું, “બળવાન તથા હમતવાન થા;

સુ ત કરશે અને તમારે તેમની સાથે મ તમને અા ા કરી છે તે મુજબ વતવુ. ૬

કારણ કે , ઇઝરાયલપુ ાેને મ જે દેશ અાપવાને મ સમ ખાધા હતા તેમાં તારે

બળવાન તથા હમતવાન થાઅાે, બીહાે ન હ, તેઅાેથી ભયભીત ન થાઅાે, કે મ

અેમને લઈ જવાના છે , અને હુ ં તારી સાથે રહીશ.” ૨૪ જયારે મૂસાઅે અા

અા ા માણે યહાેશુઅા તમારી અાગળ જશે. ૪ અમાેરીઅાેના રા અાે

પહે લાં તેઅાે જે મનસૂબા ઘડે છે તે હુ ં

કે , જે તમારી સાથે

ય છે તે તાે યહાેવાહ તમારા ઈ વર છે . તે તમને છાેડી

નયમાેના શ દાે શ થી અંત સુધી પુ તકમાં લખવાનું પૂણ કયુ યારે અેમ

દેશે ન હ કે તમને ત

દેશે ન હ.” ૭ મૂસાઅે યહાેશુઅાને બાેલવીને બધા

થયું કે , ૨૫ મૂસાઅે યહાેવાહના કરારકાેશને ઊંચકનારા લેવીઅાેને અા ા

ઇઝરાયલીઅાેની નજર સમ તેને ક ું, “બળવાન તથા હમતવાન થા, કે મ કે

કરી કે , ૨૬ “અા નયમનું પુ તક લાે અને તેને યહાેવાહ તમારા ઈ વરના

જે દેશ યહાેવાહ તારા ઈ વરે અા લાેકાેને અાપવાનું તારા પતૃઅાે અાગળ

કરારકાેશની સાથે રાખાે કે , જેથી અે તમારી વ

વચન અા યું છે , તેમાં તું તેઅાેની સાથે જશે. તું તે લાેકાેને દેશનાે વારસાે

કે મ કે હુ ં તમારા જડ ગદન અને હઠીલાઈ

અપાવશે. ૮ જે તારી અાગળ

તમારી વ ચે

ય છે , તે તાે યહાેવાહ છે ; તે તારી સાથે

રહે શે, તે તને છાેડી દેશે ન હ કે તને ત

સા ી તરીકે યાં રહે . ૨૭

ં છંુ . જુ અાે, હુ ં અાજે હ તાે
વતાે છંુ છતાં અાજે તમે યહાેવાહની અા ાનું ઉ લંઘન કરાે

દેશે ન હ, માટે તું ગભરાઈશ ન હ કે

છાે; તાે મારા મૃ યુ પછી તાે તમે શું ન હ કરાે? ૨૮ તમારા કુ ળાેના સવ વડીલાે

ના હમત થઈશ ન હ.” ૯ મૂસાઅે અા નયમ લખીને યહાેવાહના કરારકાેશ

અને અમલદારાેને મારી અાગળ અેક કરાે કે , જેથી હુ ં તેઅાેના સાંભળતાં અા

ઊંચકનાર લેવી યાજકાેને તથા ઇઝરાયલના બધા અાગેવાનાેને તેની અેક અેક

વચનાે કહુ ં અને તેઅાેની વ

નકલ અાપી. ૧૦ મૂસાઅે તેઅાેને અા ા કરીને ક ું, “દર સાતમા વષને અંતે

મને ખબર છે કે મારા મૃ યુ પછી તમે દુ થશાે અને જે માગ મ તમને ચાલવાનું

અેટલે કે છુટકારાના વષને ઠરાવેલે સમયે, માંડવાના પવમાં, ૧૧ જયારે બધા

ક ું છે તેમાંથી ભટકી જશાે; તેથી ભ વ યમાં તમારા પર દુ ઃખ અાવી પડશે.

ઇઝરાયલીઅાે યહાેવાહ તમારા ઈ વરે પસંદ કરેલા થળે હાજર થાય, યારે

કારણ કે યહાેવાહની નજરમાં જે દુ છે તે કરીને તમે તમારા હાથનાં કામથી

બધા ઇઝરાયલની અાગળ તેઅાેના સાંભળતાં તમે અા નયમ વાંચ ે. ૧૨

તમે યહાેવાહને ાેધ ચઢાવશાે.” ૩૦ પછી મૂસાઅે ઇઝરાયલની સમ સભાને

લાેકાેને અેટલે પુ ષાે,

સાંભળતાં અે અાખા ગીતનાં વચનાે શ થી અંત સુધી કહી સંભળા યા.

ીઅાે અને બાળકાે તેમ જ તારી ભાગળમાં વસતા

પરદેશીઅાેને અેક કર ે જેથી તેઅાે સાંભળે તથા શીખે અને યહાેવાહ
તમારા ઈ વરનાે ડર રાખે અને અા નયમાેનું કાળ પૂવક પાલન કરે. ૧૩ અને
તેઅાેના સંતાનાે કે જેઅાે

ણતા નથી તેઅાે પણ સાંભળી અને જે દેશનું વતન

પામવાને તમે યદન નદી ઊતરીને યાં

અાે છાે તેમાં, યાં સુધી તમે

વતા

રહાે યાં સુધી યહાેવાહ તમારા ઈ વરથી બીતા શીખાે. ૧૪ પછી યહાેવાહે
મૂસાને ક ું, “ ે, તારાે મૃ યુનાે સમય ન ક અાવી ર ાે છે . યહાેશુઅાને
બાેલાવ અને તમે બ ને મુલાકાતમંડપમાં મારી પાસે અાવાે, જેથી હુ ં તને
મારી અા ા અાપું.” તેથી મૂસા અને યહાેશુઅા ગયા અને મુલાકાતમંડપમાં
ઉપ થત ર ા. ૧૫ અને યહાેવાહ તંબુની અંદર મેઘ તંભમાં દેખાયા; અને તે
મેઘ તંભ તંબુના ારની સામે થર ર ાે. ૧૬ યહાેવાહે મૂસાને ક ું, “ ે તું
તારા પતૃઅાેની સાથે ઊંઘી જશે; અને અા લાેકાે ઊઠશે અને જે દેશમાં તેઅાે
વસવા જઈ ર ા છે તેમાં જઈ તેઅાે અ ય દેવાેની પાછળ ગ ણકાવૃ ત કરશે
અને મારાે યાગ કરશે. અને મારાે કરાર જે મ તેઅાેની સાથે કયા તેનાે તેઅાે
ભંગ કરશે. ૧૭ યારે મારાે કાેપ તે લાેકાે પર સળગી ઊઠશે અને હુ ં તેઅાેને
ત

દઈશ તથા તેઅાેનાથી વમુખ થઈ જઈશ. અને તેઅાે ભ થઈ પડશે.

તેઅાેના પર અનેક અાફતાે અને સંકટાે ઊતરશે યારે તેઅાે કહે શે કે , 'અાપણા
ઈ વર અાપણી વ ચે નથી તેથી અા બધાં સંકટાે અાપણા પર અાવી પ

ાં

નથી શું? ૧૮ પણ તેઅાેઅે અ ય દેવાેની પાછળ જઈને જે સવ દુ તા કરી હશે
તેને કારણે જ ર હુ ં તેઅાેનાથી તે દવસે મા ં મુખ સંતાડીશ. ૧૯ હવે અા
ગીત તમે પાેતાને માટે લખી લાે અને તે તમે ઇઝરાયલપુ ાેને શીખવ ે,
તેઅાેને તે રટણ કરવા કહાે કે જેથી અા ગીત ઇઝરાયલપુ ાેની વ

મારા

માટે સા ી પ થાય. ૨૦ કે મ કે જે દૂ ધમધથી ભરપૂર દેશ વષે મ તેઅાેના
પતૃઅાેની અાગળ સમ ખાધા હતા, તેમાં યારે હુ ં તેઅાેને લઈ જઈશ યારે
તેઅાે ખાઈને તથા તૃ ત થઈને પુ થશે; અને તેઅાે અ ય દેવાે તરફ વળી
જઈને તેઅાેની સેવા કરશે અને મને ધ ારશે અને મારાે કરાર તાેડશે. ૨૧

અાકાશ તથા પૃ વીને સા ી તરીકે રાખું. ૨૯

, કાન ધરાે અને હુ ં બાેલીશ. હે પૃ વી, તું મારા મુખના
૩૨ હેશ અાકાશાે
દાે સાંભળ. મારાે બાેધ વરસાદની જેમ ટપકશે, મારી વાતાે
૨

ઝાકળની જેમ પડશે, કુ મળા ઘાસ પર પડતા ઝરમર ઝરમર વરસાદના ટીપાની
જેમ અને વન પ ત પર ઝાપટાની જેમ તે પડશે. ૩ કે મ કે હુ ં યહાેવાહનું નામ
ગટ કરીશ. અને અાપણા ઈ વરના માહા યને લીધે તેમને તુ ય માનાે. ૪
યહાેવાહ અચળ ખડક છે , તેમનાં કાયા પણ સંપૂણ છે ; તેમના સવ માગા
યાયી છે . વ વાસુ તથા સ ય ઈ વર તે યાયી તથા સાચા ઈ વર છે . ૫
તેઅાેઅે પાેતાને

કયા છે . તેઅાેના સંતાનાે ર ાં નથી. અને તેઅાે પાપથી

ખરડાયા. તેઅાે અ ડયલ તથા કુ ટલ પેઢી છે . ૬ અાે મૂખ તથા નબુ લાેકાે
શું તમે યહાેવાહને અાવાે બદલાે અાપાે છાે? શું તે તમને ખંડી લેનાર તમારા
પતા નથી તેમણે તમને સર યા અને થર કયા. ૭ ભૂતકાળના દવસાેનું તમે
મરણ કરાે, ઘણી પેઢીઅાેનાં વષાનાે વચાર કરાે. તમારા પતાને પૂછાે અેટલે
તે તમને કહી બતાવશે. તમારા વડીલાેને પૂછાે અેટલે તે તમને કહે શે. ૮ યારે
પરા પર યહાેવાહે દેશ

તઅાેને તેઅાેનાે વારસાે અા યાે. જયારે તેમણે

માનવપુ ાેને જુ દા કયા, યારે તેમણે ઇઝરાયલનાં સંતાનાેની ગણતરી માણે
તે લાેકાેને સીમાઅાે ઠરાવી અાપી. ૯ કે મ કે યહાેવાહનાે હ સાે તાે તેમના
લાેક છે . યાકૂ બ અે તેમના વારસાનાે ભાગ છે . ૧૦ તે તેઅાેને ઉ જડ દેશમાં,
તથા વેરાન અને વકટ રણમાં મ

ા; તે તેઅાેની અાસપાસ કાેટ પ ર ા.

અને તેમણે તેઅાેની અાંખની કીકીની જેમ સંભાળ કરી. ૧૧ જેમ કાેઈ ગ ડ
પાેતાના માળાની ચાેકી કરે અને પાેતાના બ ચાં ઉપર પાંખાે ફફડાવે છે . તેમ
યહાેવાહે પાેતાની પાંખાે ફે લાવીને તેમને પાેતાની પાંખાે પર ઊંચકી લીધા. ૧૨
અેકલા યહાેવાહે જ તેમને ચલા યાં; કાેઈ પરદેશી દેવ તેઅાેની સાથે નહાેતાે.
૧૩ તેમણે તેઅાેને દેશની ઊંચાઈઅાે પર બેસા

ા, તેમણે તેઅાેને ખેતરનું ફળ

ખવડા યું, તેમણે તેઅાેને ખડકમાંથી મધ તથા ચકમકના પ થરમાંથી તેલ
પીવડા યું ૧૪ તેમણે તેઅાેને ગાયાેનું માખણ ખવડા યું તથા ઘેટીઅાેનું દૂ ધ

129

પુન નયમ

પીવડા યું, હલવાનની ચરબી, બાશાનના ઘેટાં તથા બકરાં, સારામાં સારા ઘઉં
તથા ા ાેમાંથી બનાવેલાે સારાે ા ારસ તમે પીધાે. ૧૫ પણ યશુ ને પુ
થઈને લાત મારી, તું હુ પુ ,

ત ા લઈને કહુ ં છંુ કે , ૪૧ ે હુ ં મારી ચળકતી તરવારની ધાર કાઢીશ,
અને મારાે હાથ યાય કરશે તાે મારા દુ મનાે પર હુ ં વેર વાળીશ, અને જે મને
નામે

ડાે અને સુંવાળાે થયાે, જે ઈ વરે તેને બના યાે

ધ ારે છે તેઅાેનાે હુ ં બદલાે લઈશ. ૪૨ જેઅાેને મારી નાખવામાં અા યા છે

હતાે તેમનાે તેણે યાગ કયા, તેણે તેના ઉ ારના ખડકનાે તર કાર કયા.

તે તથા કે દીઅાેના લાેહીથી, શ ુઅાેના અાગેવાનાેના માથાના લાેહીથી, મારાં

૧૬ તેઅાેઅે બી

બાણાેને લાેહી પાઈને તૃ ત કરીશ, અને મારી તરવાર માંસ ખાશે.”' ૪૩ અાે

દેવાેની પૂ

કરીને યહાેવાહમાં તર કાર ઉ પ ન કયા;

ધૃણા પદ કમાથી ઈ વરને ગુ સે કયા. ૧૭ તેઅાે ભૂતાેને કે જે ઈ વર ન હતા

દેશ

તેઅાેને, જે દેવાેને તેઅાે

બદલાે લેશે, અને પાેતાના શ ુઅાે પર વેર વાળશે, અને પાેતાના દેશનું તથા

ણતા ન હતા, ટૂં ક સમયમાં જ ગટ થયેલા દેવાેને

તઅાે, ઈ વરના લાેકાેની સાથે અાનંદ કરાે, તે પાેતાના સેવકાેના ખૂનનાે

કે જે દેવાેથી તમારા પતાઅાે બીતા ન હતા તેઅાેને બ લદાનાે ચઢાવતા હતા.

પાેતાના લાેકનું ાય

૧૮ ખડક સમાન તારા પતાને ત ત

શ દાે લાેકાેની સમ બાે યા. ૪૫ પછી મૂસા સવ ઇઝરાયલીઅાેને અા વચનાે

ભૂલી ગયાે. ૧૯ અા

દીધા, તને જ મ અાપનાર ઈ વરને તું

ેઈને યહાેવાહે તેને નાપસંદ કયા, કે મ કે તેના દીકરા

અને દીકરીઅાે તેમને ગુ સે કયા. ૨૦ તેમણે ક ું, “હુ ં મા ં મુખ તેઅાેથી
સંતાડીશ,” “તેઅાેના હાલ કે વા થશે તે હુ ં

ેઈશ; કે મ કે તે પેઢી વકૃ ત છે ,

તેઅાેનાં સંતાનાે વ વાસઘાતી છે . ૨૧ જે દેવ નથી તે વડે તેઅાેઅે મારામાં

ત કરશે. ૪૪ મૂસા અને યહાેશુઅાઅે અા ગીતનાં

કહી ર ાે. ૪૬ યારે તેણે ક ું કે , જે સવ વચનાેની અાજે હુ ં તમારી સમ
સા ી પૂ ં છંુ તે પર તમા ં ચ લગાડાે; અને તે વષે તમારાં સંતાનાેને
અા ા કર ે કે , અા નયમનાં સવ વચનાે તેઅાે પાળે તથા અમલમાં મૂકે. ૪૭
અા નયમાે નકામી વાત નથી કે મ કે તેમાં તમા ં

ઇ યા ઉ પ ન કરી છે . નકામા દેવાેથી મને ગુ સે કયા છે . ૨૨ માટે મારાે કાેપ

ા ત કરવા તમે યદન પાર

વન છે અને જે દેશનું વતન

અાે છાે તેમાં તમે રહીને અા બાબતને લીધે

ભડકે બળે છે શેઅાેલના ત ળયાં સુધી તે બળે છે , પૃ વીને અને તેના પાક

તમે તમા ં અાયુ ય વધારશાે.” ૪૮ તે જ દવસે યહાેવાહે મૂસાને ક ું, ૪૯

સ હત ખાઈ જશે, અને પવતાેના પાયાને સળગાવી દે છે . (Sheol h7585) ૨૩

“માેઅાબ દેશમાં યરીખાેની સામે અબારીમ પવતાેમાં નબાે પવત પર ચઢીને

પછી હુ ં તે લાેકાે પર અેક પછી અેક અાફતાે લાવીશ; તીરાેથી હુ ં તેઅાેને

જે કનાન દેશ હુ ં ઇઝરાયલપુ ાેને અાપવાનાે છંુ તે તું

વ ધી નાખીશ. ૨૪ તેઅાે ભૂખથી સુકાઈ જશે અને ઉ તાપથી અને દા ણ

પવત પર તું ચઢે છે યાં તું મૃ યુ પામ અને તારા પતૃઅાેની સાથે મળી

વનાશથી ખવાઈ જશે; હુ ં તેના પર પશુઅાેના દાંત અને ધૂળમાં પેટે ચાલનાર

જેમ તારાે ભાઈ હા ન હાેર પવત પર મૃ યુ પામીને તારા પૂવ ે સાથે મળી

જનાવરાેનું ઝે ર રેડીશ, ૨૫ બહાર તરવાર તેઅાેને પૂરા કરશે, અને ઘરમાં

ગયાે તે મુજબ. ૫૧ કારણ કે ત સીનના અર યમાં કાદેશ અાગળ અાવેલા

ાસથી તેઅાે મરશે. જુ વાન

ીપુ ષ કે વૃ ાેનાે અને દૂ ધપીતાં બાળકાેનાે

ેઈ લે. ૫૦ અને જે
;

મરીબાનાં પાણી ન ક મારા પર અ વ વાસ કરીને ઇઝરાયલપુ ાે અાગળ

પણ નાશ થશે, ૨૬ હુ ં તેઅાેને દૂ રના દેશાેમાં વખેરી નાખત. હુ ં તેઅાેનું મરણ
માણસાેમાંથી ન કરત. ૨૭ પરં તુ હુ ં શ ુઅાેની ખીજવણીથી ગભરાઉં છંુ , કે

મને પ વ મા યાે ન હ. ૫૨ કે મ કે તે દેશને તું દૂ રથી

રખેને તેઅાેના શ ુઅાે ખાેટું સમજે અને તેઅાે કહે કે , અમારાે હાથ બળ

ઈ વરભ ત મૂસાઅે પાેતાના મૃ યુ પહે લાં ઇઝરાયલીઅાેને જે
૩૩ અને
અાશીવાદ અા યાે તે અા છે ; મૂસાઅે ક ું, “યહાેવાહ સનાઈ પવત

થયાે છે .' અને યહાેવાહે અા સવ કયુ નથી. ૨૮ કે મ કે તેઅાે સમજણ વગરની
મૂખ

છે . અને તેઅાેમાં કં ઈ સમજણ નથી. ૨૯ તેઅાેમાં શાણપણ હાેત,

તેઅાે સમજનારા થયા હાેત, અને તેઅાેઅે પાેતાના અંતકાળનાે વચાર કયા
હાેત તાે કે વું સા ં ! ૩૦

ે તેઅાેના ખડકે તેઅાેને વે યા ન હાેત, યહાેવાહે

દુ મનાેના હાથમાં સા યા ન હાેત, તાે હ રની પાછળ અેક કે મ ધાત અને
દસ હ રને બે કે મ નસાડી મૂકત? ૩૧ અાપણા શ ુઅાેના માનવા માણે
તેઅાેનાે ખડક અાપણા ખડક જેવાે નથી, ૩૨ તેઅાેનાે ા વેલાે સદાેમના
ા વેલામાંનાે તથા ગમાેરાનાં ખેતરાેનાે છે . તેઅાેની ા ાે ઝે રી ા ાે છે ;
તેઅાેની લૂમાે કડવી છે . ૩૩ તેઅાેના ા ારસ અજગરાેનું ઝે ર તથા ઝે રી
સપાનું ાણઘાતક વષ છે . ૩૪ શું મ તેને મારા ખ નામાં મુ ત કરાઈને
મારી પાસે સં હ કરી રાખેલું નથી? ૩૫ તેનાે પગ લપસી જશે; તે વખતે વેર
વાળવું તથા બદલાે લેવાે અે મા ં કામ છે . કે મ કે તેઅાેની વપતીના દવસ
પાસે છે , અને તેઅાે પર જે અાવી પડવાનું છે તે જલદી અાવી પડશે.” ૩૬ કે મ
કે યહાેવાહ પાેતાના લાેકનાે યાય કરશે, અને જયારે તેઅાે

ેશે કે તેઅાે

નબળ થઈ ગયા છે , અને ગુલામ તથા મુ ત અેવાે કાેઈ બાકી ર ાે નથી. તે
ેઈ તે પાેતાના સેવકાે માટે દુ : ખી થશે. ૩૭ પછી તે કહે શે કે , 'તેઅાેના દેવાે
ાં છે , અેટલે જે ખડક પર તેઅાે ભરાેસાે રાખતા હતા તેઅાે? ૩૮ જેઅાે
તમારા બ લની ચરબી ખાતા હતા; જે પેયાપણનાે ા ારસ પીતા હતા, તે
ાં ગયા? તેઅાે ઊઠીને તમને મદદ કરે, તેઅાે તમારાે અાશરાે થાય! ૩૯ હવે
જુ અાે હુ ં જ અેકલા જ ઈ વર છંુ . હા હુ ં તે જ છંુ , મારા વગર બી

કાેઈ

ેતા? હુ ં જ મા ં છંુ , અને હુ ં જ જવાડું છંુ , હુ ં જ
ઘાયલ ક ં છંુ અને હુ ં જ સા ક ં છંુ ; અને મારા હાથમાંથી કાેઈ છાેડાવી
ઈ વર નથી, શું તમે નથી

શકે અેમ નથી. ૪૦ હુ ં મારાે હાથ અાકાશ તરફ ઊંચાે કરીને, મારા સનાતન

પુન નયમ

ેશે; પણ જે દેશ હુ ં

ઇઝરાયલપુ ાેને અાપનાર છંુ તેમાં વેશ કરી શકીશ ન હ.”

૨

પરથી અા યા. તે સેઈર પવત પરથી તેઅાે પર ગ ા પારાન પવત પરથી તે
કા યા, અને દસ હ ર પ વ ાે પાસેથી તે અા યા. અને તેમને જમણે હાથે
નયમ તેઅાેને માટે અ ન પ હતાે. ૩ હા, યહાેવાહ પાેતાના લાેકાેને ેમ કરે
છે ; તેમના સવ પ વ લાેકાે તેમના હાથમાં છે , તેઅાે તેમના ચરણ અાગળ
બેઠા; અને દરેક તમારાં વચનાે હણ કરશે. ૪ મૂસાઅે અમને યાકૂ બના
સમુદાયને વારસા તરીકે નયમશા

અા યું. ૫ જયારે લાેકાેના અાગેવાનાે

અને ઇઝરાયલનાં સવ કુ ળાે અેક થયાં હતાં યારે યહાેવાહ યશુ નમાં રા
હતા. ૬ બેન સદા

વંત રહાે અને મરે ન હ; પરં તુ તેના માણસાે થાેડા

રહે .” ૭ મૂસાઅે ક ું, યહૂ દા માટે અા અાશીવાદ છે : હે યહાેવાહ, યહૂ દાની
વાણી સાંભળાે, અને તેને તેના લાેકાે પાસે પાછા લાવાે, તેને માટે લડાઈ
કરીને; અને તેના દુ મનાેનાે સામનાે કરવામાં તમે તેને સહાય કર ે.” ૮
યારબાદ મૂસાઅે લેવી વંશ વષે ક ું કે ; તમારાં તુ મીમ તથા તમારાં ઉરીમ,
તમારાે પસંદ કરેલાે પુ ષ, જેની તમે મા સામાં પરી ા કરી. અને મરીબાના
પાણી પાસે તમે અેમની કસાેટી કરી તેની સાથે છે . ૯ અને તેણે પાેતાના પતા
વષે તથા પાેતાની માતા વષે ક ું કે મ તેઅાેને

ેયાં નથી; અને તેણે પાેતાના

ભાઈઅાેને પણ વીકાયા ન હ. અને તેણે પાેતાનાં સંતાનાેને પણ અાેળ યાં
ન હ; કે મ કે તેઅાે તમારા વચન માણે ચાલતા અા યા છે , અને તમારાે કરાર
તેઅાે પાળે છે . ૧૦ તેઅાે યાકૂ બને તમારા હુ કમાે અને ઇઝરાયલને તમારાે
નયમ શીખવશે; અને તેઅાે તમારી અાગળ ધૂપ, તથા તમારી વેદી સમ
દહનીયાપણ ચઢાવશે. ૧૧ હે યહાેવાહ તેઅાેની સંપ ને અાશીવાદ અાપ ે,
અને તેઅાેના હાથનાં કામાે વીકારાે; જેઅાે તેઅાેની વ

ઊઠે છે અને જેઅાે

તેમની અદેખાઈ રાખે છે , તેમની કમર તાેડી નાખ ે, જેથી તેઅાે ફરી વાર
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બેઠા જ ન થઈ શકે .” ૧૨ પછી બ યામીન વષે મૂસાઅે ક ું, “તે યહાેવાહનાે

ીસ દવસ સુધી મૂસાના માટે શાેક પા ાે, યાર બાદ મૂસા માટેના શાેકના

ય છે તેની પાસે સુર ત રહે શે; યહાેવાહ સદાય તેનું ર ણ કરે છે . અને અે

દવસાે પૂરા થયા. ૯ નૂનનાે દીકરાે યહાેશુઅા ડહાપણના અા માથી ભરપૂર

તેમની ખાંધાેની વ ચે રહે છે .” ૧૩ પછી યૂસફ વષે મૂસાઅે ક ું; તેનાે દેશ

હતાે, કે મ કે મૂસાઅે તેના પર પાેતાના હાથ મૂ

યહાેવાહથી અાશીવા દત થાઅાે, અાકાશની ઉતમ વ તુઅાેથી અને ઝાકળથી

લાેકાેઅે તેનું સાંભ ું અને યહાેવાહે મૂસાને અા ા અાપી હતી તેમ તેઅાેઅે

અને પાતાળના પાણીથી, ૧૪ સૂયની ઊપજની ઉતમ વ તુઅાેથી તથા ચં ની

કયુ. ૧૦ ઇઝરાયલમાં મૂસા જેવાે કાેઈ બી ે બાેધક ઊઠયાે નથી, તેની સાથે

વધઘટની ઉ મ વ તુઅાેથી, ૧૫ ાચીન પવતાેની ઉ મ વ તુઅાેથી અને

ઈ વર જેને યહાેવાહ મુખાેપમુખ વાત કરતા હતા. ૧૧ મસર દેશમાં ફા ન

સાવકા લક પવતાેની કમતી વ તુઅાેથી, ૧૬ પૃ વી તથા તેની ભરપૂરીપણાની

પર તથા તેના ચાકરાે પર તથા તેના અાખા દેશ પર યહાેવાહે તેને જે બધા

કમતી વ તુઅાેથી, ઝાડમાં જે ર ાે છે તેની કૃ પાથી. યૂસફ, જે તેના ભાઈઅાે

ચમ કારાે તથા ચ ાે કરવા માેક યાે તેના જેવાે બી

પર અાગેવાન જેવાે હતાે, તેના પર અાશીવાદ અાવાે. ૧૭ તેનાે થમજ નત

અાખી ઇઝરાયલી

તેજ વી બળદના જેવાે છે , તેનાં શગડાં જં ગલી બળદના જેવાં છે ,

કયા, તેવાં કૃ યાે બી ે કાેઈ બાેધક કરી શકયાે નથી.

અાેને

ા હતા. તેથી ઇઝરાયલી

કાેઈ બાેધક નથી. ૧૨

ના દેખતાં તેણે જે મહાન અને અા યજનક કૃ યાે

તે પૃ વીને છે ડેથી હાંકી કાઢશે. અે ાઇમના દસ હ રાે અને મના શાના
હ રાે છે .” ૧૮ મૂસાઅે ઝબુલાેન વષે ક ું, “ઝબુલાેન, તેના બહાર જવામાં,
ઇ સાખાર તેના તંબુઅાેમાં અાનંદ કરાે. ૧૯ તેઅાે લાેકાેને પવત પર બાેલાવશે.
યાં તેઅાે યાયીપણાના ય ાે ચઢાવશે. કે મ કે તેઅાે સમુ માંની પુ કળતાને,
દ રયા કનારાની ગુ ત રેતીને ચૂસશે.” ૨૦ ગાદ વષે મૂસાઅે ક ું, “ગાદને
વ તારનાર અાશીવા દત હાે. તે યાં સહણ જેવાે રહે , તે તેના હાથને તથા
તેના માથાને ફાડી નાખે છે . ૨૧ તેણે પાેતાના માટે થમ ભાગ મેળ યાે, કે મ કે ,
યાં અાગેવાનાેને જમીનનાે ભાગ ફાળવવામાં અા યાે હતાે. તેણે લાેકાેને નેતૃ વ
પૂ ં પાડયું, ઇઝરાયલ માટેની યહાેવાહની અા ાઅાે, અને યાયચુકાદાનાે
તેણે અમલ કયા.” ૨૨ મૂસાઅે દાન વષે ક ું, “દાન બાશાનથી કૂ દી નીકળતું,
સહનું બ ચું છે .” ૨૩ નફતાલી વષે મૂસાઅે ક ું, “અનુ હથી તૃ ત થયેલા,
યહાેવાહના અાશીવાદથી ભરપૂર નફતાલી, તું પ

મ તથા દ ણનું વતન

પામ.” ૨૪ અાશેર વષે મૂસાઅે ક ું, “બધા દીકરાઅાે કરતાં અાશેર વધારે
અાશીવા દત થાઅાે; તે પાેતાના ભાઈઅાેને મા ય થાઅાે, તે પાેતાના પગ
જૈતૂનનાં તેલમાં બાેળાે. ૨૫ તારી ભૂંગળાે લાેખંડ તથા પ ળની થશે; જેવા
તારા દવસાે તેવું તા ં બળ થશે.” ૨૬ હે યશુ ન, અાપણા ઈ વર જેવા
કાેઈ નથી, તેઅાે અાકાશમાંથી વાદળાે પર સવાર થઈને પાેતાના ગાૈરવમાં
તમને મદદ કરવા અાવશે. ૨૭ સનાતન ઈ વર તમારાે અા ય છે , તારી નીચે
અનંત હાથાે છે . તેમણે તારી અાગળથી દુ મનાેને કાઢી મૂ

ા, અને ક ું,

“નાશ કર!” ૨૮ ઇઝરાયલ સલામતીમાં રહે , યાકૂ બનાે ઝરાે અેકલાે, ધા ય
તથા ા ારસના દેશમાં રહે છે , તેના પર અાકાશમાંથી ઝાકળ પડે છે . ૨૯
હે ઇઝરાયલ, તું અાશીવા દત છે ! યહાેવાહ જે તારી સહાયની ઢાલ, તારી
ઉ મતાની તલવાર તેનાથી ઉ ાર પામેલી તારા જેવી

બી

કઈ છે ?

તારા શ ુઅાે જુ ઠા કરશે; તું તેઅાેના ઉ ચ થાનાે ખૂંદી નાખશે.
અાબના મેદાનમાંથી યરીખાેની સામે અાવેલા નબાે પવત
૩૪ મૂપર,સા પમાેગાહના
શખર પર ચઢયાે. યહાેવાહે તેને દાન સુધીનાે અાખાે
ગ યાદ દેશ, ૨ અાખાે નફતાલીનાે દેશ, અેફાઈમ તથા મના શાનાે
દેશ, પ

મ સમુ સુધીનાે યહૂ દાનાે અાખાે દેશ, ૩ નેગેબનાે દેશ અને

ખજૂ રીઅાેના નગર યરીખાેથી સાેઅાર સુધીનાે સપાટ દેશ બતા યાે. ૪
યહાેવાહે તેને ક ું, “જે દેશ વષે મ ઇ ા હમ, ઇસહાક અને યાકૂ બને સમ
ખાઈને ક ું હતું કે , 'હુ ં તારા વંશ ેને અાપીશ તે અા છે .' મ તે દેશ તને
તારી અાંખે

ેવા દીધાે છે , પણ તું તેમાં વેશ કરવા ન હ પામે.” ૫ અામ,

યહાેવાહનાે સેવક મૂસા યહાેવાહના વચન માણે માેઅાબની ભૂ મમાં મરણ
પા યાે. ૬ યહાેવાહે તેને માેઅાબના દેશમાં બેથપેઅાેરની સામેની ખીણમાં
દફના યાે, પરં તુ અાજ સુધી કાેઈ તેની કબર વષે

ણતું નથી. ૭ મૂસા મરણ

પા યાે યારે તે અેક સાે વીસ વષનાે હતાે. તેના શરીરનું બળ અાેછંુ થયું નહાેતું
કે તેની અાંખાે ઝાંખી થઈ નહાેતી. ૮ માેઅાબના મેદાનમાં ઇઝરાયલીઅાેઅે
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પુન નયમ

યહાેશુઅા

છે .” ૪ પણ તે

યહાેવાહનાં સેવક મૂસાના મરણ પછી અેમ થયું કે , નૂનનાે દીકરાે
૧ હવે
યહાેશુઅા જે મૂસાનાે સહાયકારી હતાે તેને યહાેવાહે ક ું; “મારાે
૨

સેવક, મૂસા મરણ પા યાે છે . તેથી હવે તું તથા અા સવ લાેક ઊઠીને યદન પાર
કરીને તે દેશમાં

અાે કે જે તમને અેટલે કે ઇઝરાયલના લાેકાેને હુ ં અાપું છંુ .

૩ મૂસાને જે માણે મ વચન અા યું તે માણે, ચાલતા જે જે જ યા તમારા

પગ નીચે અાવશે તે સવ મ તમને અાપી છે . ૪ અર ય તથા લબાનાેનથી, દૂ ર
માેટી નદી, ાત સુધી, હ ીઅાેના અાખા દેશથી, માેટા સમુ સુધી, પ
દશાઅે તમારી સરહદ થશે. ૫ તારા

મ

વનના સવ દવસાે દર યાન કાેઈ પણ

તારાે સામનાે કરી શકશે ન હ. જેમ હુ ં મૂસા સાથે હતાે તેમ હુ ં તારી સાથે
રહીશ; હુ ં તને ત શ કે મૂકી દઈશ ન હ. ૬ બળવાન તથા હમતવાન થા.
અા લાેકાેને જે દેશનાે વારસાે અાપવાનું યહાેવાહે તેમના પૂવ ેને વચન અા યું
હતું તે યહાેવા તેઅાેને અાપશે. ૭ બળવાન તથા ઘણાે હમતવાન થા. મારા
સેવક મૂસાઅે જે સઘળાં નયમની તને અા ા અાપી છે તે પાળવાને કાળ
રાખ. તેનાથી જમણી કે ડાબી બાજુ ફરતાે ના, કે જેથી યાં કં ઈ તું
તને સફળતા મળે. ૮ અા નયમશા

ય યાં

તારા મુખમાં રાખ. તું રાત દવસ તેનું

મનન કર કે જેથી તેમાં જે બધું લખેલું છે તે તું કાળ થી પાળી શકે . કારણ કે
તાે જ તું સમૃ અને સફળ થઈશ. ૯ શું મ તને અા ા કરી નથી? બળવાન
તથા હમતવાન થા! ડર ન હ. નરાશ ન થા.” યાં કં ઈ તું જશે યાં યહાેવા
તારા ભુ તારી સાથે છે .” ૧૦ પછી યહાેશુઅાઅે લાેકાેના અાગેવાનાેને અા ા
અાપી, ૧૧ “તમે છાવણીમાં

અાે અને લાેકાેને અા ા કરાે, 'તમે પાેતાને

માટે ખા સામ ી તૈયાર કરાે. ણ દવસાેમાં તમે અા યદન પાર કરીને તેમાં
જવાના છાે. જે દેશ યહાેવા તમારા ભુ તમને વતન તરીકે અાપે છે તે દેશનું
વતન તમે પામાે.'” ૧૨ બેનીઅાેને, ગાદીઅાેને અને મના શાના અધકુ ળને,
યહાેશુઅાઅે ક ું, યહાેવાહનાં સેવક મૂસાઅે તમને જે બાબત કહી હતી કે ,
૧૩ 'યહાેવા તમારા ભુ તમને વસામાે અાપે છે અને તમને અા દેશ અાપે

છે તે વચન યાદ રાખાે.' ૧૪ તમારી પ નીઅાે, તમારાં નાનાં બાળકાે અને
તમારાં ઢાેરઢાંક યદન પાર જે દેશ મૂસાઅે તમને અા યાે તેમાં રહે . પણ તમારા
લડવૈયા માણસાે તમારા ભાઈઅાેની અાગળ પેલે પાર

ય અને તેઅાેને મદદ

કરે. ૧૫ યહાેવા જેમ તમને વસામાે અા યાે તેમ તે તમારા ભાઈઅાેને પણ
અાપે અને જે દેશ યહાેવા તમારા ભુ તેઅાેને અાપે છે તેનું વતન તેઅાે પણ
પામશે. પછી તમે પાેતાના દેશ પાછા જશાે અને યહાેવાહનાં સેવક મૂસાઅે
યદન પાર, પૂવ દશાઅે જે દેશ તમને અા યાે છે તેના મા લક થશાે. ૧૬ અને
તેઅાેઅે યહાેશુઅાને ઉ ર અાપતા ક ું, “જે સઘળું કરવાની અા ા ત અમને
અાપી છે તે અમે કરીશું અને યાં કં ઈ તું અમને માેકલશે યાં અમે જઈશું.
૧૭ જેમ અમે મૂસાનું માનતા હતા તેમ તા ં પણ માનીશું. યહાેવા તારા ભુ

જેમ મૂસા સાથે હતા તેમ તારી સાથે રહાે. ૧૮ જે કાેઈ તારી અા ા વ
બળવાે કરે અને તા ં કહે વું ન માને તે મારી નંખાય. મા અેટલું જ કે તું
બળવાન અને હમતવાન થા.”
નૂનના પુ યહાેશુઅાઅે શ ીમમાંથી બે માણસાેને સૂસાે તરીકે
૨ પછી
છૂપી રીતે માેક યા. તેણે ક ું, “ અાે, દેશની તથા યરીખાેની મા હતી
મેળવાે.” તેઅાે યાંથી ગયા અને અેક ગ ણકા કે જેનું નામ રાહાબ હતું તેના
ઘરે અા યા અને યાં ર ા. ૨ યરીખાેના રા ને

ણ થઈ કે , દેશની

સૂસી

કરવાને ઇઝરાયલના માણસાે અહ અા યા છે . ૩ યરીખાેના રા અે રાહાબને
કહે વડાવી માેક યું કે , “જે માણસાે તારે ઘરે અાવીને તારા ઘરમાં વે યા છે
તેઅાેને બહાર કાઢ, કે મ કે તેઅાે અાખા દેશની

યહાેશુઅા

સૂસી કરવા માટે અા યા

ીઅે તે બે માણસને સંતા

ા. અને રા ને ક ું, “હા, અે

માણસાે મારી પાસે અા યા હતા ખરા પણ તેઅાે

ાંના હતા તે હુ ં

ણતી

નથી. ૫ જયારે સાંજ થઈ યારે નગરનાે દરવા ે બંધ કરવાના સમયે તેઅાે
અહ થી ગયા. હુ ં

ણતી નથી કે તે માણસાે

ાં ગયા.

ે તમે તેઅાેની

પાછળ ઉતાવળે જશાે તાે તેઅાેને પકડી પાડશાે.” ૬ પણ તેણે તાે તેમને
અગાશી પર લાવીને યાં મૂકેલી શણની સરાંઠીઅાેમાં છુપા યા હતા. ૭ તેથી
તે માણસાેઅે યદન તરફ જવાના ર તે તેઅાેનાે પીછાે કયા. પીછાે કરનારા
બહાર ગયા યારે લાેકાેઅે દરવા ે બંધ કરી દીધાે. ૮ તે માણસાે સૂઈ

ય તે

પહે લાં રાહાબ તેઅાેની પાસે અગાશી પર અાવી. ૯ તેણે ક ું, “હુ ં

ં છંુ કે

યહાેવાહે અા દેશ તમને અા યાે છે અને તમારાે અમને ભય લાગે છે . દેશના
રહે વાસીઅાે તમારાથી થરથર કાંપે છે . ૧૦ તમે મસરમાંથી બહાર અા યા
યારે યહાેવાહે કે વી રીતે લાલ સમુ નાં પાણી સૂકવી ના યાં હતાં તે અમે
સાંભ ું છે . અને યદનની બી

બાજુ ના અમાેરીઅાેના બે રા

સહાેન તથા

અાેગ, જેઅાેનાે તમે સંપૂણ નાશ કયા હતાે, તેઅાેની તમે શી દશા કરી હતી તે
અમે સાંભ ું છે . ૧૧ યારે અે સાંભ ું યારે અમે ખૂબ જ ડરી ગયા અને
કાેઈનામાં હમત રહી ન હ કે મ કે યહાેવા તમારા ભુ તે જ ઉપર અાકાશના
અને નીચે પૃ વીના યહાેવા છે . ૧૨ માટે હવે, યહાેવાહનાં સમ અાપીને હુ ં તમને
વનંતી ક ં છંુ કે , જેમ મ તમારા પર દયા કરી તેમ તમે પણ મારા પતાના ઘર
પર દયા કરાે. મને પ નશાની અાપાે ૧૩ અને તમે મારા પતા, માતા,
ભાઈઅાે, બહે નાે અને તેઅાેનાં કુ ટું બાેના સવ વને બચાવશાે અને અમારા
વ ઉગારશાે.” ૧૪ તે માણસાેઅે તેને ક ું, “ ે તમે અમારા વષે કાેઈને
કશું ન હ કહી દાે તાે તમારા બદલે અમારા

વ

અાે. અને અમે તમારા

યે

દયાળુ અને વ વાસુ રહીશું.” ૧૫ યારે તેણે દાેરડાનાે ઉપયાેગ કરીને તેઅાેને
બારીમાંથી નીચે ઉતાયા; કારણ કે તે જે ઘરમાં રહે તી હતી તે નગરકાેટની
ઉપર બંધાયેલું હતું. ૧૬ અને તેણે તેઅાેને ક ું, “તમે જઈને પવતમાં સંતાઈ
રહાે, ન હ તાે પીછાે કરનારાઅાે તમને પકડી લેશે. તેઅાે પાછા વળે યાં
સુધી ણ દવસ સંતાઈ રહે ે. પછી તમારા ર તે અાગળ જ ે.” ૧૭ તે
માણસાેઅે તેને ક ું, અા જે ત ા ત અમારી પાસે લેવડાવી છે તે વષે અમે
અે માણે નદાષ રહીશું. ૧૮ જયારે અમે અા દેશની અંદર અાવીઅે યારે જે
બારીમાંથી ત અમને નીચે ઉતાયા, યાં તું અા લાલ રં ગની દાેરી બાંધજે, તારા
પતાને, માતાને, ભાઈઅાેને તથા તારા ઘરનાં સવને તારા ઘરમાં ભેગાં કરી
રાખજે. ૧૯ અેમ થશે કે જે કાેઈ તારા ઘરના બારણાની બહાર નગરમાં જશે
તેઅાેનું ર ત તેઅાેના પાેતાના માથે પણ અમે તે સંબંધી નદાષ રહીશું. પણ જે
કાેઈ તારી સાથે તારા ઘરમાં હશે તેના પર
અમારે માથે. ૨૦ પણ

ે કાેઈનાે હાથ પડે તાે તેનું ર ત

ે તું અમારી અા વાત વષે કહી દે તાે પછી જે વચનના

સમ ત અમને અા યાં તે સમ વષે અમે નદાષ રહીશું.” ૨૧ યારે રાહાબે
ક ું, તમારા ક ા માણે થાઅાે. તેણે તેઅાેને વદાય કયા અને તેઅાે ચા યા
ગયા, અને તેણે લાલ રં ગની દાેરી બારીઅે બાંધી. ૨૨ તેઅાે પવત પર પહા યા
અને તેઅાેની પાછળ પડનારાઅાે પાછા વ ા અે દર મયાન ણ દવસાે સુધી
યાં જ ર ા. પીછાે કરનારાઅાેઅે અાખા ર તે તેઅાેને શાે યા કયા પણ તેઅાે
મ

ા ન હ. ૨૩ અને તે બે માણસાે પવત પરથી પાછા ઊતયા અને નદી

અાેળંગીને નૂનના દીકરા યહાેશુઅા પાસે પાછા અા યા, તેઅાેને જે અનુભવ
થયા હતા તે બધી મા હતી તેને કહી સંભળાવી. ૨૪ તેઅાેઅે યહાેશુઅાને ક ું
કે , “ ન ે યહાેવાહે અાખાે દેશ અાપણને અા યાે છે ; વળી તે દેશના સવ
રહે વાસીઅાે અાપણી અાગળ ખૂબ જ ડરી ગયા છે અને ઠં ડા પડી ગયા છે .”
યહાેશુઅા વહે લી સવારે ઊઠયાે, તે અને ઇઝરાયલના સવ લાેકાે
૩ અને
શ ીમમાંથી નીકળી યદન અા યા, નદી અાેળંગતાં પહે લાં તેઅાેઅે યાં
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છાવણી કરી. ૨ અને ણ દવસ પછી, અેમ થયું કે અાગેવાનાે છાવણીમાં

યહાેશુઅાઅે જે માણે અા ા અાપી હતી તે માણે કયુ અને યહાેવાહે

ફયા; ૩ તેઅાેઅે લાેકાેને અા ા કરી, “જયારે તમે તમારા યહાેવા ભુના

યહાેશુઅાને જે માણે ક ું હતું તેમ, તેઅાેઅે યદનની મ યેથી બાર પ થર

કરારકાેશને તથા તેને ઊંચકનાર લેવી યાજકાેને જુ અાે, યારે તમે તે થળ

લીધાં અને તેઅાેઅે ઇઝરાયલના લાેકાેના કુ ળની સં યા માણે ગાેઠ યા.

છાેડીને તેની પાછળ જ ે. ૪ તમારી અને તેની વ ચે લગભગ બે હ ર હાથનું

તેઅાેઅે તેને ઊંચકીને તે જ યા કે યાં તેઅાે રાત વતાવવાના હતા યાં મૂ ા.

અંતર રહે ; તેની ન ક જશાે ન હ, જેથી જે માગ તમારે જવું

૯ પછી યહાેશુઅાઅે યદનની મ યમાં,

ેઈઅે તે તમે

યાં યાજકાે કરારકાેશ ઊંચકીને

ણશાે, કારણ કે અા માગ અગાઉ તમે ગયા નથી.” ૫ અને યહાેશુઅાઅે

ઊભા ર ા હતા તે થળે બાર પ થર થા પત કયા. અને તે યાદગીરી અાજ

લાેકાેને ક ું, “તમે પાેતાને પ વ કરાે, કે મ કે કાલે યહાેવા તમારી મ યે

સુધી યાં છે . ૧૦ જે અા ા મૂસાઅે યહાેશુઅાને અાપી હતી અને જે અા ા

અા યકારક કૃ યાે કરશે.” ૬ યાર પછી યહાેશુઅાઅે યાજકાેને ક ું,

યહાેવાહે યહાેશુઅાને અાપી હતી તેનું સંપૂણ પાલન થાય યાં સુધી યાજકાે

“કરારકાેશ ઊંચકીને લાેકાેની અાગળ

અાે.” તેથી તેઅાે કરારકાેશ ઊંચકીને

યદનની મ યમાં કરારકાેશ ઊંચકીને ઊભા ર ા. લાેકાે ઉતાવળ કરીને પાર

લાેકાેની અાગળ ગયા. ૭ અને યહાેવાહે યહાેશુઅાને ક ું, “અાજ હુ ં તને

ઊતરી ગયા. ૧૧ જયારે બધા લાેકાે પાર ઊતયા પછી યહાેવાહનાે કરારકાેશ

ઇઝરાયલની નજરમાં માેટાે માણસ બનાવીશ. અે સા કે તેઅાે

અને યાજકાે લાેકાેના દેખતાં પાર ઊતયા. ૧૨ બેનીનું કુ ળ, ગાદનું કુ ળ

ણે કે જેમ

હુ ં મૂસા સાથે હતાે તેમ તારી સાથે પણ હાેઈશ. ૮ જે યાજકાેઅે કરારકાેશ
ઊંચ

અને મના શાનું અધ કુ ળ, મૂસાના ફરમા યા માણે, શ

સ ને સૈ યના

ાે છે તેઅાેને અા ા કર, કે યદનને કનારે અાવાે યારે યદનનદીમાં જ

પમાં ઇઝરાયલના લાેકાેની અાગળ ગયા. ૧૩ લગભગ ચાળીસ હ ર

ઊભા રહે ે.” ૯ અને યહાેશુઅાઅે ઇઝરાયલનાં લાેકાેને ક ું, “અહ અાવાે

માણસાે યહાેવાહની અાગળ યરીખાેના મેદાન પર યુ માટે સ જ થયા. ૧૪

અને ભુ તમારા યહાેવાહનાં વચન સાંભળાે.” ૧૦ અને યહાેશુઅાઅે ક ું,

તે જ દવસે યહાેવા યહાેશુઅાને સવ ઇઝરાયલની નજરમાં માેટાે મના યાે,

“અાનાથી તમે

વતા યહાેવા તમારી મ યે છે , તે કનાનીઅાેને,

જેમ તેઅાે મૂસાનાે અાદર કરતા હતા, તેમ તેઅાેઅે તેના સવ દવસાેમાં તેનાે

હ ીઅાેને, હ વીઅાેને, પ રઝીઅાેને, ગગાશીઅાેને, અમાેરીઅાેને તથા

અાદર કયા. ૧૫ પછી યહાેવાહે યહાેશુઅાને ક ું, ૧૬ “કરારકાેશ ઊંચકનાર

યબૂસીઅાેને ન ે તમારી અાગળથી દૂ ર કરશે. ૧૧ જુ અાે! અાખી પૃ વીના

યાજકાેને યદનમાંથી બહાર અાવવાની અા ા અાપ.” ૧૭ તેથી યહાેશુઅાઅે

ભુનાે કરારકાેશ તમારી અાગળ યદન ઊતરે છે . ૧૨ હવે તમે ઇઝરાયલના

યાજકાેને અા ા કરી, “યદનમાંથી બહાર અાવાે.” ૧૮ યાજકાે યહાેવાહનાં

દરેક કુ ળમાંથી અેક માણે બાર માણસ પસંદ કરાે. ૧૩ જયારે અાખી

કરારકાેશને ઊંચકીને યદનમાંથી બહાર અા યા. યાજકાેના પગ કાેરી જમીન

પૃ વીના ભુ, યહાેવાહનાે કરારકાેશ ઊંચકનારા યાજકાેના પગ યદનનાં

પર પ

ણશાે કે

પાણીમાં મુકાશે યારે યદનનું પાણી ઉપરથી નીચે તરફ વહે છે તેના ભાગ પડી

ા યાર પછી યદનનું પાણી તેની અસલ જ યાઅે પાછંુ અા યું અને
તે અગાઉની માફક કનારે ભરપૂર થઈને વહે વા લા યું. ૧૯ લાેકાે પહે લા

જશે અને તે ઢગલાે થઈને થર થઈ જશે.” ૧૪ તેથી જયારે લાેકાે યદન

મ હનાને દસમે દવસે યદનમાંથી બહાર અા યા, તેઅાેઅે યરીખાેની પૂવ

પાર કરવાને નીક ા યારે કરારકાેશને ઊંચકનારા યાજકાે લાેકાેની અાગળ

દશાઅે ગ ગાલમાં મુકામ કયા. ૨૦ જે બાર પ થર તેઅાે યદનમાંથી બહાર

ચાલતા હતા. ૧૫ કરાર કાેશને ઊંચકનારા યાજકાે જયારે યદન પાસે અા યા

લા યા હતા, તેને યહાેશુઅાઅે ગ ગાલમાં થા પત કયા. ૨૧ અને તેણે

અને તેઅાેના પગ પાણીમાં પ ા (યદન કાપણીની પૂરી ઋતુ દર મયાન તેના

ઇઝરાયલના લાેકાેને ક ું, “અાવનાર સમયમાં જયારે તમારા વંશ ે પાેતાના

બ ને કનારે છલકાતી હતી) ૧૬ યારે ઉપલી તરફથી વહે નાર પાણી ઠરી ગયું

પતાને પૂછે કે , 'અા પ થરાે શું દશાવે છે ?' ૨૨ યારે 'તમારાં બાળકાેને કહે ે

અને ઘણે દૂ ર સુધી, અેટલે સારેથાન પાસેના અાદમ નગર સુધી, ઢગલાે થઈ

કે યાં ઇઝરાયલે કાેરી ભૂ મ પર ચાલીને યદન પાર કરી હતી.' ૨૩ વળી તેમને

ગયું. અને અરાબાના સમુ અેટલે ખારા સમુ ની તરફ જે વહે તું હતું તે વહી

કહે ે કે જેમ અાપણા યહાેવા ભુઅે સૂફ સમુ ને કયુ, અેટલે અમે પાર

ગયું અને લાેક યરીખાેની સામે પેલે પાર ઊતયા. ૧૭ ઇઝરાયલના સઘળાં

ઊતરી ર ા યાં સુધી તેમણે તેને અમારી અાગળ સૂકવી ના યાે હતાે, તેમ

લાેકાે કાેરી જમીન પર ચાલીને પાર ઊતયા યાં સુધી યહાેવાહનાે કરારકાેશ

અાપણા યહાેવા ભુઅે અમે યદનની પાર ઊતરી ર ા યાં સુધી અમારી

ઊંચકનારા યાજકાે યદનની મ યમાં કાેરી જમીન પર ઊભા ર ા.

અાગળ તેના પાણી સૂકવી ના યાં હતાં. ૨૪ યહાેવાહે અા અેટલા માટે કયુ કે

બધા લાેકાે યદન પાર કરી ર ા યારે યહાેવાહે યહાેશુઅાને ક ું,
૪ જયારે
“તમે તમારે માટે દરેક કુ ળમાંથી અેક માણસ માણે બાર માણસ પસંદ

પૃ વીના સવ લાેકાે

૨

કરાે. ૩ અને તેઅાેને અા ા અાપાે કે , યાં યાજકાે કાેરી જમીન પર ઊભા છે
યાંથી અેટલે યદનની મ યેથી તેઅાે બાર પ થર ઉપાડી લે, અે પ થર તેઅાે
પાેતાની સાથે પેલી બાજુ લઈ

ય અને અાજે યાં તમે રા મુકામ કરાે યાં

તેઅાેને મૂકાે.” ૪ પછી યહાેશુઅાઅે જેઅાેને ઇઝરાયલના, દરેક કુ ળમાંથી
અેકને પસંદ કયા હતા તે બાર માણસને બાેલા યા. ૫ યહાેશુઅાઅે તેઅાેને
ક ું, “તમારા યહાેવા, ભુના કરારકાેશની અાગળ યદન નદીની મ યમાં
અાે, તમારામાંનાે દરેક પાેતાના ખભા પર ઇઝરાયલના લાેકાેના કુ ળની
સં યા માણે અેક અેક પ થર ઊંચકી લાે. ૬ જયારે અાવનાર દવસાેમાં
તમારાં બાળકાે પૂછે કે , અા પ થરાેનાે અથ શાે છે ? યારે તમારી વચમાં
તમારા માટે અા નશાની પ થશે. ૭ પછી તમે તેઅાેને કહે શાે કે , 'યહાેવાહનાં
કરારકાેશની અાગળ યદનના પાણીના ભાગ થઈ ગયા હતા. જયારે તે યદન
પાર ઊતરતાે હતાે યારે યદનના પાણીના ભાગ થઈ ગયા. અે પ થરાે
ઇઝરાયલના લાેકાેના મરણાથ હં મેશા રહે શે.” ૮ ઇઝરાયલના લાેકાેને

ણે કે યહાેવા સવસમથ ભુ છે , અને તમે હં મેશા

યહાેવા તમારા ભુની અારાધના કરાે.”
યદનની પ મમાં રહે નાર અમાેરીઅાેના સવ રા અાેઅે અને
૫ જયારે
સમુ કનારે રહે નાર કનાનીઅાેના રા અાેઅે સાંભ ું કે , ઇઝરાયલના
લાેકાે યાં સુધી યદન નદી પસાર કરી ર ા યાં સુધી યહાેવાહે યદનના
પાણી સૂકવી દીધાં, યારે તેઅાેનાં દય પીગળી ગયાં અને ઇઝરાયલી લાેકાેને
લીધે તેઅાે અ તશય ગભરાઈ ગયા. ૨ તે સમયે યહાેવાહે યહાેશુઅાને ક ું,
“ચકમક પ થરની છરીઅાે બનાવ અને ઇઝરાયલના બધા પુ ષાેની ફરીથી
સુ નત કર.” ૩ પછી યહાેશુઅાઅે પાેતે ચકમક પ થરની છરીઅાે બનાવી.
ઇઝરાયલના પુ ષાેની સુ નત કરી. જે જ યાઅે સુ નતનાે વ ધ કરાઈ તેને
'અ ચમની ટેકરી' કહે વામાં અાવી. ૪ અને યહાેશુઅાઅે તેઅાેની સુ નત
કરી તેનું કારણ અા હતું કે , જે પુ ષાે મસરમાંથી બહાર અા યા હતા યારે
જેઅાેની સુ નત કરાયેલી હતી તેઅાે અેટલે કે યુ કરનારા બધા પુ ષાે
અર યના ર તે મરણ પા યા હતા. ૫

ેકે મસરમાંથી નીકળેલા પુ ષાેની

સુ નત કરવામાં અાવી હતી, પરં તુ મસરમાંથી બહાર નીકળી અર યના
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માગમાં જે છાેકરાઅાે જન યાં હતા તેઅાેની સુ નત હ

સુધી કરાઈ ન હતી.

ન હ તે દવસ સુધી તમારા મુખમાંથી તમે અવાજ કાઢશાે ન હ.” ૧૧ તેણે

૬ મસરમાંથી નીકળેલા યાે ધાઅાે, કે જે અર યમાં મરી ગયા, યાં સુધી

યહાેવાહનાં કરારકાેશને તે દવસે નગરની ચાેતરફ અેકવાર ફે ર યાે. પછી

ઇઝરાયલના લાેકાે ચાળીસ વષ સુધી અર યમાં ફરતા ર ા, કે મ કે , તેઅાેઅે

તેઅાેઅે છાવણીમાં વેશ કયા અને તે રાતે તેઅાે છાવણીમાં જ ર ા. ૧૨ અને

યહાેવાહની અા ાઅાે પાળી ન હતી. જે દૂ ધ મધની રેલછે લવાળાે દેશ તેઅાેને

યહાેશુઅા વહે લી સવારે ઊ

અાપવાનાે યહાેવાહે તેઅાેના પૂવ ે સાથે કરાર કયા હતાે તે દેશ તેઅાેને

લીધાે. ૧૩ સાત યાજકાેઅે યહાેવાહનાં કરારકાેશની અાગળ સાત રણ શગડાં

ેવા દેવાે ન હ તેવા સમ યહાેવાહે તેઅાે વષે ખાધા હતા. ૭ તેઅાેને થાને

ાે. યાજકાેઅે યહાેવાહનાે કરારકાેશ ઊંચકી

લીધાં અને તેઅાે તેને માેટા અવાજથી વગાડતા વગાડતા ચા યા. સશ

યહાેવાહે તેઅાેના દીકરાઅાેને ઊભા કયા હતા, યહાેશુઅાઅે તેઅાેની સુ નત

પુ ષાે તેઅાેની અાગળ ચાલતા હતા. પણ પાછળની ટુ કડી યહાેવાહનાં

કરી, કે મ કે માગમાં તેઅાેની સુ નત કરાઈ ન હતી. ૮ અને સવ પુ ષાેની

કાેશની પછવાડે ચાલી યારે રણ શગડામાંથી સતત માેટાે અવાજ થતાે

સુ નત થઈ ગયા પછી, તેઅાેને ઝ અાવી યાં તેઅાે છાવણીમાં ર ા. ૯

ર ાે. ૧૪ બીજે દવસે તેઅાેઅે નગરની ચાેતરફ અેકવાર દ ણા કરી અને

અને યહાેવાહે યહાેશુઅાને ક ું, “અા દવસથી હુ ં તારા પરથી મસરનું કલંક

પાછા છાવણીમાં અા યા. અામ તેઅાેઅે છ દવસ કયુ. ૧૫ સાતમા દવસે

દૂ ર કરીશ. “માટે, તે જ યાનું નામ ગ ગાલ રા યું જે અાજ સુધી તે નામ

તેઅાે ભાતે વહે લા ઊ

અાેળખાય છે . ૧૦ અને ઇઝરાયલીઅાેઅે ગ ગાલમાં છાવણી કરી. અને

નગરની દ ણા કરી. ૧૬ સાતમે દવસે જયારે યાજકાે

તેઅાેઅે તે મ હનાને ચાૈદમાં દવસે સાંજે યરીખાેના મેદાનમાં પા ખાપવ

વગાડતા હતા યારે યહાેશુઅાઅે લાેકાેને અા ા કરી કે , “માેટેથી વગાડાે.

પા ું. ૧૧ પા ખાપવના બીજે દવસે તેઅાેઅે તે દેશની પેદાશમાંથી બનાવેલી

કે મ કે યહાેવાહે અા નગર તમને અા યું છે . ૧૭ અા નગર તથા તેમાંનું સવ

બેખમીર રાેટલી અને શેકેલું અનાજ ખાધું. ૧૨ અને યાર બાદ તે દવસથી

યહાેવાહને સમ પત કરવામાં અાવશે. કે વળ રાહાબ ગ ણકા અને તેની સાથે

મા ના પડતું બંધ થયું. અને હવે ઇઝરાયલ લાેકાેને મા ના મળવાનું બંધ થયું,

તેના ઘરનાં સવ

તેઅાેઅે કનાન દેશની પેદાશમાંથી ખાવાનું શ કયુ. ૧૩ અને યહાેશુઅા

તેઅાેને તેણે સંતા ા હતા. ૧૮ પણ તમે પાેતાના માટે, તમામ અેવી નાશવંત

યરીખાે પાસે હતાે, તેણે પાેતાની અાંખાે ઊંચી કરીને

ા અને તેઅાેની રીત માણે અા વખતે સાત વાર
ેરથી રણ શગડા

વતાં રહે શે. કે મ કે જે માણસાેને અાપણે માેક યા હતા

ેયું, તાે જુ અાે, તેની

વ તુ લેવા વષે સાવધ રહાે. રખેને તે વ તુઅાેને શા પત મા ય પછી તેમાંથી

સામે અેક પુ ષ ઊભાે રહે લાે હતાે, અને તેના હાથમાં તાણેલી તલવાર હતી.

કશું લાે. અને તેમ કરવાથી તમે ઇઝરાયલની છાવણીનાે નાશ થાય અેવું

યહાેશુઅાઅે તેની પાસે જઈને તેને પૂ

ું, “શું તું અમારા પ નાે છે કે અમારા

કરાે અને તેના પર સંકટ લાવાે. ૧૯ સવ ચાંદી, સાેનું અને પ ળનાં તથા

શ ુઅાેના પ નાે છે ?” ૧૪ તેણે ક ું, “અેમ તાે ન હ, પણ હુ ં યહાેવાહનાં

લાેખંડનાં પા ાે યહાેવાહને સા ં પ વ છે . તે બધું યહાેવાહનાં ભંડારમાં

સૈ યનાે સરદાર છંુ .” અને યહાેશુઅાઅે ભૂ મ પર પડીને તેનું ભજન કરીને

લાવવું. ૨૦ તેથી લાેકાેઅે હાકારાે કયા અને યાજકાેઅે રણ શગડાં વગાડયાં.

ક ું, “મને મા લકનાે અાદેશ ફરમાવાે.” ૧૫ યારે યહાેવાહનાં સૈ યના સરદારે

જયારે લાેકાેને રણ શગડાનાે સાદ સંભળાયાે યારે તેઅાેઅે માેટાે અવાજ કયા

યહાેશુઅાને ક ું કે “તારા પગમાંથી તારા ચંપલ ઉતાર. કે મ કે જે જ યાઅે તું

અને કાેટ તૂટી પ

ઊભાે છે તે પ વ છે .” અને યહાેશુઅાઅે તેના ક ા માણે કયુ.

અને તેઅાેઅે નગરને પાેતાને કબજે કયુ. ૨૧ અને નગરમાં જે સઘળું હતું તે

ઇઝરાયલના સૈ નકાેને કારણે યરીખાેના બધા દરવા બંધ કરાયા
૬ હવે
હતા. કાેઈ બહાર જઈ શકતું નહાેતું અને કાેઈ પણ અંદર અાવી શકતું

બધું અેટલે પુ ષ અને

નહાેતું. ૨ યહાેવાહે યહાેશુઅાને ક ું, “ ે, મ યરીખાેને, તેના રા ને અને તેના
શૂરવીર સૈ નકાેને તારા હાથમાં સા યા છે . ૩ તમારે નગરની ચાેતરફ દ ણા
કરવી, સવ યાે ધાઅાેઅે દવસમાં અેકવાર નગરની દ ણા કરવી. અામ છ
દવસ સુધી તમારે કરવું. ૪ સાત યાજકાે કરારકાેશ અાગળ ઘેટાંના શગનાં
બનાવેલા સાત રણ શગડા ઊંચકે . સાતમા દવસે, તમારે સાત વાર નગરની
દ ણા કરવી અને યાજકાેઅે માેટા અવાજે રણ શગડાં વગા

ાં. ૫

માેટા અવાજ સાથે શગ વગાડે અને જયારે તેનાે અવાજ તમે સાંભળાે યારે
સઘળાં લાેકાે માેટાે અવાજ કરે. તેથી નગરનાે કાેટ તૂટી પડશે. યારે દરેક
ય તઅે સીધા નગરમાં ધસી જવું.” ૬ પછી નૂનના દીકરા, યહાેશુઅાઅે
યાજકાેને બાેલાવીને ક ું કે , “કરારકાેશ ઊંચકાે અને સાત યાજકાે યહાેવાહનાં
કરારકાેશની અાગળ સાત રણ શગડાં લઈને ચાલે. ૭ અને તેણે લાેકાેને
ક ું, “અાગળ

અાે અને ચાેતરફ નગરની દ ણા કરાે અને હ થયારબંધ

પુ ષાે યહાેવાહનાં કરારકાેશ અાગળ

ય.” ૮ જેમ યહાેશુઅાઅે લાેકાેને

ક ું તેમ, સાત યાજકાેઅે યહાેવાહની અાગળ સાત રણ શગડાં ઊચ

ાં

અને તેઅાે અાગળ ચા યા અને તેઅાેઅે રણ શગડાં વગાડીને માેટાે અવાજ
કયા અને યહાેવાહનાે કરારકાેશ તેઅાેની પાછળ ચા યાે. ૯ સશ

પુ ષાે

યાજકાેની અાગળ ચાલતા હતા, તેઅાે તેમનાં રણ શગડાં માેટેથી વગાડતા
હતા, પણ પાછળના સૈ નકાે કરારકાેશની પછવાડે ચાલતા હતા. યાજકાે
તેમનાં રણ શગડા સતત વગાડતા હતા. ૧૦ પણ યહાેશુઅાઅે લાેકાેને
અા ા કરીને ક ું કે ,” હાેકારા પાડશાે ન હ. હુ ં તમને હાેકારાે પાડવાનુ કહુ ં

યહાેશુઅા

ાે તેથી લાેકાેમાંનાે દરેક પુ ષ સીધાે નગરમાં દાેડી ગયાે
ી, જુ વાન અને વૃ , ઢાેર, ઘેટાં અને ગધેડાં અે

બધાનાે તરવારથી વનાશ કયા. ૨૨ જે બે માણસાેઅે દેશની
હતી તેઅાેને યહાેશુઅાઅે ક ું કે , “ગ ણકાના ઘરમાં

સૂસી કરી

અાે. તેની સાથે તમે

સમ ખાધા હતા તે માણે તેને અને તેના સવને યાંથી બહાર લાવાે. ૨૩ તેથી
જુ વાન ઘરમાં ગયા અને રાહાબને બહાર લઈ અા યા. તેઅાે તેના પતાને, તેની
માને, તેના ભાઈઅાેને અને તેના સવ વને બહાર લા યા. વળી તેનાં સઘળાં
સગાંને પણ તેઅાે બહાર લા યા. તેઅાે તેમને ઇઝરાયલની છાવણી બહારની
જ યામાં લઈ અા યા. ૨૪ તેઅાેઅે નગરને અને જે કં ઈ હતું તે બધું અ નથી
બાળી ના યું; કે વળ ચાંદી, સાેનું, પ ળનાં અને લાેખંડનાં પા ાે લાવીને
તેઅાેઅે યહાેવાહનાં ઘરના ભંડારમાં મૂ ાં. ૨૫ પણ રાહાબ ગ ણકાને, તેના
પતાના કુ ટું બને અને તેના સવ વને યહાેશુઅાઅે બચાવી લીધાં. તે અાજ
દવસ સુધી ઇઝરાયલમાં રહી કારણ કે યહાેશુઅાઅે યરીખાેમાં જે

સૂસાેને

માેક યા હતા તેઅાેને તેણે સંતાડીને ર ણ અા યું હતું. ૨૬ પછી તે વખતે
યહાેશુઅાઅે તેઅાેને સમ અાપીને ક ું કે , “જે કાેઈ ઊઠીને ફરીથી યરીખાે
નગર બાંધે તે યહાેવાહની નજર અાગળ શા પત થાય. તેના જયે પુ ના
વનના બદલામાં તે પાયાે નાખશે અને તેના સાૈથી નાના પુ ના
બદલામાં તેના દરવા

વના

થર કરશે.” ૨૭ અા રીતે યહાેવા યહાેશુઅા સાથે

ર ા હતા. તેની કી ત અાખા દેશમાં ફે લાઈ ગઈ.
ઇઝરાયલના લાેકાે શા પત વ તુ વષે અપરાધ કરીને તે યે
૭ પણ
અ વ વાસુ સા બત થયા. કે મ કે યહૂ દાના કુ ળના ઝે રાના પુ ઝા દીના
પુ કામ ના પુ અાખાને શા પત વ તુઅાેમાંથી કે ટલીક લઈ લીધી. તેથી
યહાેવાહનાે કાેપ ઇઝરાયલના લાેકાે પર સળગી ઊ ાે. ૨ બેથઅાવેન પાસે,
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બેથેલની પૂવ તરફ અાય નગર છે , યાં યહાેશુઅાઅે યરીખાેથી માણસાેને

૩૦૦ ામ ચાંદી, ૫૭૫ ામ વજનવાળું સાેનાનું અેક પાનું લેવાની લાલચ મને

માેક યા અને તેણે તેઅાેને ક ું કે , “તમે જઈને તે દેશની

સૂસી કરાે.”

થઈ. અા બધું મ મારા તંબુની મ યે જમીનમાં સંતાડેલું છે ; ચાંદી સાૈથી નીચે

સૂસી કરી. ૩ તેઅાે યહાેશુઅા પાસે પાછા

અા યા અને તેઅાેઅે તેને ક ું કે , “સવ લાેકાેને અાયમાં માેકલવા ન હ. મા

છુપાવી છે .” ૨૨ યહાેશુઅાઅે સંદેશાવાહક માેક યા, તેઅાે તંબુઅે ગયા.
તેઅાેઅે ેયું તાે બધું તંબુમાં સંતાડાયેલું હતું અને ચાંદી સાૈથી નીચે હતી.”

બે કે ણ હ ર પુ ષાેને માેકલ કે તેઅાે જઈને અાય પર હુ મલાે કરે. બધા

૨૩ અને તેઅાે તંબુમાંથી અે બધી વ તુઅાે યહાેશુઅાની તથા સવ ઇઝરાયલ

લાેકાેને લડાઈમાં જવાની તકલીફ અાપીશ ન હ. કારણ કે તેઅાે સં યામાં

લાેકાેની પાસે લા યા. તેઅાેઅે તે બધું યહાેવાહની અાગળ મૂ

બહુ અાેછા છે .” ૪ માટે લાેકાેમાંથી લગભગ ણ હ ર પુ ષાે ગયા, પણ

યહાેશુઅા તથા સવ ઇઝરાયલ, ઝે રાના પુ અાખાનને તથા ચાંદી,

અાયના માણસાેઅે તેઅાેને નસા ા. ૫ અને અાયના માણસાેઅે તેઅાેમાંથી

સાેનાનું પાનું, અાખાનના દીકરા અને દીકરીઅાે, બળદાે, ગધેડાં, ઘેટાં, તંબુ,

અાશરે છ ીસ માણસાેને માયા, ભાગળ અાગળથી શબારીમ સુધી તેઅાેની

અને તેના સવ વને, અાખાેરની ખીણમાં લઈ ગયા. ૨૫ પછી યહાેશુઅાઅે

પાછળ દાેડીને પવત ઊતરવાની જ યા અાગળ તેઅાેને માયા. તેથી લાેકાેનાં

ક ું, “ત અમને કે મ હે રાન કયા છે ? અાજે યહાેવા તને હે રાન કરશે.” અને

તેથી માણસાેઅે જઈને અાયની

દય ભયભીત થયાં અને તેઅાે ના હમત થયા. ૬ પછી યહાેશુઅાઅે પાેતાનાં
વ

ું. ૨૪ અને

સવ ઇઝરાયલીઅાેઅે તેને પ થરે માયા. તેઅાેઅે બધાંને અ નમાં બા

માે,

ાં

ફાડયાં, તેણે અને ઇઝરાયલના વડીલાેઅે પાેતાના માથા પર ધૂળ નાખી

અને પ થરથી માયા. ૨૬ અને તેઅાેઅે તેના પર પ થરનાે માેટાે ઢગલાે કયા જે

અને સાંજ સુધી તેઅાે યહાેવાહનાં કાેશ અાગળ, ભૂ મ પર પડી ર ાં. ૭

અાજ સુધી છે . યારે યહાેવા પાેતાના ાેધનાે જુ સાે શાંત કયા. તે માટે તે

યારે યહાેશુઅા બાે યાે, 'અરે! હે ભુ યહાેવા, અમને અમાેરીઅાેના હાથમાં
સાપીને અમારાે નાશ કરવા સા તમે અા લાેકાેને યદન પાર કે મ લા યા?

યહાેવાહે યહાેશુઅાને ક ું, “બીશ ન હ, હમત હારીશ ન હ. તારી
૮ અને
સાથે સવ લડવૈયાઅાેને લે અને અાય . ે, મ અાયનાે રા , તેના

અમે યદનની પેલે પાર રહે વાનાે નણય કયા હાેત તાે કે વું સા ં ! ૮ હે ભુ,
ઇઝરાયલે પાેતાના શ ુ સામે પીઠ ફે રવી દીધી છે , હવે હુ ં શું બાેલું? ૯ માટે
કનાનીઅાે અને દેશના સવ રહે વાસીઅાે તે વષે સાંભળશે. તેઅાે અમને
ચારેબાજુ થી ઘેરી લેશે અને પૃ વી પરથી અમારાે નાશ થશે. પછી તમે તમારા
મહાન નામ વષે શું કરશાે?” ૧૦ યહાેવાહે યહાેશુઅાને ક ું કે , ઊઠ! અેમ

તમારા પાેતાને માટે લૂંટી લે ે. તું નગરની પાછળ માણસાેને છુપાવી રાખજે.”

તથા હમતવાન પુ ષાે હતા. તેણે તેઅાેને રા ે બહાર માેક યા. ૪ તેઅાેને

પણ લીધી છે અને ચાેરી તથા બંડ પણ કયુ છે . વળી પાેતાના સામાનની મ યે
તેઅાેઅે તે સંતા ું છે . ૧૨ અે કારણથી, ઇઝરાયલના લાેકાે પાેતાના શ ુઅાે
અાગળ ટકી શ ા નહી, તેઅાેઅે પાેતાના શ ુઅાે સામે પીઠ ફે રવી છે , તેથી
ે

તમે નાશ ન હ કરાે તાે હુ ં તમારી સાથે કદી રહીશ નહી. ૧૩ ઊઠ! લાેકાેને શુ
કર અને કહે , અાવતીકાલને માટે તમે પાેતાને શુ કરાે. કારણ કે ઇઝરાયલનાે
ભુ યહાેવા કહે છે , હે ઇઝરાયલ, તારી મ યે અેક શા પત વ તુ કાઢી ન હ
નાખે, યાં સુધી તું તારા શ ુ અાગળ ટકી શકનાર નથી. ૧૪ તેથી સવારમાં,
પાેતપાેતાનાં કુ ળ માણે તમે પાેતાને રજૂ કરાે. પછી અેમ થશે કે , જે કુ ળને
યહાેવા ચ ીથી પકડે, તે કુ ટું બવાર અાગળ અાવે. તેમાંથી યહાેવા જે કુ ટું બને
યેક ઘર અાગળ અાવે. જે ઘરનાંને યહાેવા પકડે તે ઘરનાં પુ ષાે

અેક પછી અેક અાગળ અાવે. ૧૫ અેમ થાય કે જે વ તુ શા પત છે તે જેની
પાસેથી પકડાશે તે પુ ષને તથા તેના સવ વને બાળી નાંખવામાં અાવશે.
કારણ કે તેણે યહાેવાહનાે કરાર તાેડયાે છે અને ઇઝરાયલમાં શરમજનક
મૂખાઈ કરી છે .”' ૧૬ અને સવારે વહે લા ઊઠીને યહાેશુઅાઅે ઇઝરાયલને,
તેઅાેના કુ ળ માણે મવાર રજૂ કયા યારે યહૂ દાનું કુ ળ પકડાયું. ૧૭ તે
યહૂ દાના કુ ળને અાગળ લા યાે, તેમાંથી ઝે રાહીઅાેનું કુ ટું બ પકડાયું. પછી તે
ઝે રાહીઅાેનાં કુ ટું બમાંથી અેક પછી અેક ય તને અાગળ લા યાે યારે તેમાંથી
ઝા દી પકડાયાે. ૧૮ તેના ઘરનાં પુ ષાેને મવાર અાગળ બાેલાવાયા યારે
યહૂ દાના કુ ળમાંથી ઝે રાના પુ , ઝા દીના પુ કામ નાે પુ અાખાન પકડાયાે.
૧૯ યારે યહાેશુઅાઅે અાખાનને ક ું, “મારા દીકરા, ઇઝરાયલના

તેના રા ને કયુ તેમ અાયને અને તેના રા ને કર, તેનાે માલ અને પશુઅાે

સાથે લીધાં. યહાેશુઅાઅે ીસ હ ર માણસાેને પસંદ કયા, તેઅાે બળવાન

તેઅાેને ફરમા યાે હતાે તેનું ઉ લંઘન કયુ છે . શા પત વ તુમાંથી કે ટલીક લઈ

પકડે તેનું

લાેક, તેનું નગર અને તેનાે દેશ તારા હાથમાં અા યાં છે . ૨ જેમ ત યરીખાે અને

૩ તેથી યહાેશુઅા અાય પર ચઢાઈ કરવા માટે તૈયાર થયાે. સવ લડવૈયાને

શા માટે નીચે પડી ર ાે છે ? ૧૧ ઇઝરાયલે પાપ કયુ છે . તેઅાેઅે જે કરાર મ

તેઅાે શા પત થયા છે . જે શા પત વ તુ હજુ સુધી તમારી પાસે છે , તેનાે

થળનું નામ 'અાખાેરની ખીણ' અેવું પડયું જે અાજ સુધી છે .

ભુ

યહાેવાહની અાગળ સાચું બાેલ અને તેમની અાગળ કબૂલ કર. ત જે કયુ છે તે
હવે મને કહે . મારાથી કશું છાનું રાખીશ નહી.” ૨૦ અને અાખાને યહાેશુઅાને
ઉ ર અા યાે, “ખરેખર, ઇઝરાયલના ભુ, યહાેવાહની વ

મ પાપ કયુ

છે . મ જે કયુ તે અા છે : ૨૧ લૂંટમાંથી અેક સારાે શનઅારી

માે, ૨ કલાે

અા ા કરી કે , “જુ અાે, નગર

તી લેવા માટે તમે તેની પાછળ સંતાઈ રહે ે.

નગરથી બહુ દૂ ર જશાે ન હ, પણ તમે સવ તૈયાર રહે ે. ૫ હુ ં ને મારી સાથેના
સવ માણસાે નગર પાસે પહાચીશું. અને જયારે તેઅાે અમારા પર હુ મલાે
કરવાને બહાર અાવશે યારે પહે લાંની જેમ અમે તેઅાેની અાગળથી નાસીશું.
૬ તેઅાે અમારી પાછળ બહાર અાવશે. પછી અમે તેઅાેને નગરથી દૂ ર ખચી

જઈશું. તેઅાે માનશે કે , 'પહે લાંની જેમ તેઅાે અાપણાથી દૂ ર ભાગી ર ા છે .'
માટે અમે તેઅાેથી દૂ ર નાસીશું. ૭ પછી તમે તમારી સંતાવાની જ યાઅેથી
ઊઠીને બહાર નીકળી અાવ ે અને તમે નગરને કબજે કરી લે ે. યહાેવા
તમારા ભુ નગરને તમારા હાથમાં અાપશે. ૮ નગર કબજે કયા પછી તમારે
નગરને સળગાવી દેવું. યહાેવાહનાં ક ા માણે તમારે કરવું. સાંભળાે, મ
તમને અા અા ા અાપી છે .” ૯ યહાેશુઅાઅે તેઅાેને બહાર માેક યા અને
તેઅાે હુ મલાે કરવાની જ યાઅે ગયા. તેઅાે બેથેલ તથા અાય વ ચે અેટલે કે
પ

મ તરફ અાયની વ ચે સંતાયા. પણ તે રાતે યહાેશુઅા લાેકાેની વ ચે

ર ાે. ૧૦ યહાેશુઅા સવારે વહે લાે ઊઠયાે અને તેણે સૈ નકાેને તૈયાર કયા.
યહાેશુઅા અને ઇઝરાયલના વડીલાેઅે અાયના લાેકાે પર હુ મલાે કયા. ૧૧
સવ લડવૈયા પુ ષાે કે જે તેની સાથે હતા તેઅાે ઉપર ગયા અને નગર પાસે
પહા યા. તેઅાેઅે નગરની ન ક જઈને અાયની ઉ ર બાજુ અે છાવણી કરી.
યાં અાય અને તેઅાેની વ ચે ખીણ હતી. ૧૨ તેણે અાશરે પાંચ હ ર પુ ષાેને
પસંદ કરીને બેથેલ તથા અાયની વ ચે અાયની પ

મ બાજુ અે છાપાે મારવા

માટે તેઅાેને ગાેઠ યા. ૧૩ તેઅાેઅે સવ સૈ નકાેની અા માણે યૂહરચના કરી.
મુ ય સૈ ય નગરની ઉ રે અને પાછળના સૈ નકાે નગરની પ

મ બાજુ અે

હતા. યહાેશુઅાઅે તે રાત ખીણમાં વતાવી. ૧૪ જયારે અાયના રા અે તે
ેયું યારે અેમ બ યું કે , તે અને તેના સૈ નકાે વહે લા ઊઠયા અને યદન નદીની
ખીણ તરફ ઇઝરાયલ પર હુ મલાે કરવાને ધસી અા યા. તેને ખબર ન હતી
કે છાપાે મારનારાઅાે પાછળથી હુ મલાે કરવાનાે લાગ
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ેઈ ર ા છે . ૧૫

યહાેશુઅા

તેઅાેની સામે યહાેશુઅા અને સવ ઇઝરાયલે પાેતે હારી જવાનાે ઢાગ કયા,

પવતની સામે યહાેવાહનાં સેવક મૂસાઅે અગાઉ ઇઝરાયલ લાેકાેને અાશીવાદ

તેઅાે અર ય તરફ નાસી ગયા. ૧૬ તેઅાેની પાછળ પડવા માટે જે બધા

અાપવા તેઅાેને અા ા અાપી હતી તે માણે ઊભા ર ા. ૩૪ યાર પછી

લાેકાે નગરમાં રહે તા હતા તેઅાેને બાેલાવીને અેકઠા કરવામાં અા યા. તેઅાે

યહાેશુઅાઅે નયમનાં સવ વચનાે, અાશીવાદાે અને શાપાે, જે નયમશા

યહાેશુઅાની પાછળ ગયા અને તેઅાેને નગરથી દૂ ર લઈ જવામાં અા યા. ૧૭

લખેલાં હતાં, તે સવ વાંચી સંભળા યાં. ૩૫ ઇઝરાયલ અાગળ તથા

હવે અાય અને બેથેલમાં ઇઝરાયલની પાછળ બહાર ગયાે ન હાેય અેવાે

નાના બાળકાે તથા પરદેશીઅાે જે તેઅાેની મ યે રહે તા હતા તેઅાેની સભા

કાેઈ પુ ષ ર ાે ન હતાે. નગરને નરા ત મૂકીને તથા તેના દરવા

સમ મૂસાઅે ફરમાવેલી અા ાઅાેમાંથી અેક પણ અેવી ન હ હાેય કે જે

ખુ લાં

માં
ીઅાે,

મૂકીને તેઅાે ઇઝરાયલની પાછળ પડયા. ૧૮ યહાેવાહે યહાેશુઅાને ક ું,

યહાેશુઅાઅે તેઅાેની સમ વાંચી સંભળાવી ના હાેય.

“તારા હાથમાંનાે ભાલાે અાય તરફ લાંબાે કર. કે મ કે હુ ં અાયને તારા હાથમાં

જે રા અાે યદનની પેલી પાર પવતાેમાં અને નીચાણવાળા દેશાેમાં
૯ પછી
અને લબાનાેન તરફ સમુ તટે રહે નાર હ ીઅાે, અમાેરીઅાે, કનાની,

સાપીશ.” યહાેશુઅાઅે પાેતાના હાથમાં જે ભાલાે હતાે તે નગર તરફ લાંબાે
કયા. ૧૯ જયારે તેણે પાેતાનાે હાથ લાંબાે કયા યારે સંતાઈ રહે લા સૈ નકાે
ઝડપથી તેમની જ યાઅેથી બહાર ધસી અા યા. તેઅાેઅે દાેડીને નગરમાં
વેશ કયા અને તેને કબજે કયુ. તેઅાેઅે ઝડપથી નગરને અાગ લગાડી. ૨૦
અાયના માણસાે પાછા વ ા. અને તેઅાેઅે

ેયું કે નગરનાે ધુમાડાે અાકાશ

પર ચઢતાે હતાે. તેઅાેને માટે બચવાનાે કાેઈ માગ ર ાે ન હ. કે મ કે જે સૈ નકાે
અર ય તરફ નાસી ગયા હતા તેઅાે હવે તેમની પાછળ પડનારાઅાેનાે સામનાે
કરવા પાછા અા યા હતા. ૨૧ જયારે યહાેશુઅાઅે અને સવ ઇઝરાયલે

ેયું

કે , હુ મલાે કરનાર ટુ કડીઅાેઅે નગરને કબજે કરીને સળગા યું છે યારે તેઅાે
પાછા અા યા અને તેઅાેઅે અાયના માણસાેને મારી ના યાં. ૨૨ ઇઝરાયલના
બી

સૈ નકાે જેઅાે નગરમાં હતા તેઅાે પણ હુ મલાે કરવાને બહાર નીકળી

અા યા. તેથી અાયના માણસાે, કે ટલાક અા બાજુ અને કે ટલાક પેલી બાજુ
અેમ ઇઝરાયલની સેના વ ચે સપડાયા. ઇઝરાયલે તેમની પર હુ મલાે કયા
અને તેઅાેમાંના કાેઈને પણ બચી કે નાસી જવા દીધા ન હ. ૨૩ તેઅાેઅે
અાયના રા ને પકડયાે અને તેને
૨૪ અેમ થયું કે , અર યની ન

વતાે રહે વા દઈને યહાેશુઅા પાસે લા યા.

કની જ યામાં યાં તેઅાે તેમની પાછળ પડયા

હતા યાં ઇઝરાયલીઅાેઅે પાછા ફરીને તેઅાેમાંના સવને, અેટલે, અાયના
સઘળાં રહે વાસીઅાેને મારી ના યા. તેઅાેનાે તરવારની ધારથી નાશ કયા. ૨૫
તે દવસે અાયના સવ લાેકાે પુ ષાે અને

ીઅાે થઈને બાર હ ર માણસાે

મરણ પા યા. ૨૬ યહાેશુઅાઅે યાં સુધી અાયના સવ લાેકાેનાે સંપૂણ નાશ
ન થયાે યાં સુધી જે હાથથી તેણે ભાલાે લાંબાે કરી રા યાે હતાે, તેને પાછાે
ખચી લીધાે ન હ. ૨૭ જે અા ા યહાેવાહે યહાેશુઅાને અાપી હતી, તે માણે
મા ઇઝરાયલીઅાેઅે પાેતાના માટે નગરનાં પશુઅાે અને માલ મલકતની લૂંટ
કરી. ૨૮ અને યહાેશુઅાઅે અાયને બાળી નાખીને તેનાે સદાને માટે વનાશનાે
ઢગ કરી દીધાે. તે થાન અાજ દવસ સુધી વેરાન રહે લું છે . ૨૯ તેણે અાયના
રા ને સાંજ સુધી ઝાડ પર લટકાવી રા યાે. જયારે સૂય અાથમતાે હતાે યારે
યહાેશુઅાઅે તેઅાેને અા ા અાપી. તેથી તેઅાે રા નું શબ ઝાડ ઉપરથી
ઉતારી લા યા અને નગરના દરવા ની અાગળ ના યું. તેના ઉપર તેઅાેઅે
પ થરનાે માેટાે ઢગલાે કયા. તે અાજ દવસ સુધી છે . ૩૦ યારે યહાેશુઅાઅે
અેબાલ પવત ઉપર ઇઝરાયલના ભુ, યહાેવાહને સા વેદી બાંધી, ૩૧ જેમ
યહાેવાહનાં સેવક મૂસાઅે ઇઝરાયલના લાેકાેને અા ા અાપી, જેમ મૂસાના
નયમશા

લખેલું છે તે માણે, “તે પ થરથી કાેતરેલી ન હ અેવી અને જેના

પર કાેઈઅે કદી લાેખંડનું સાધન ચલા યું ના હાેય અેવી વેદી હતી.” અને તેના
પર તેણે યહાેવાહને સા દહનીયાપણ અને શાં યપણના ય કયા. ૩૨ અને
યાં ઇઝરાયલના લાેકાેની હાજરીમાં, તેણે પ થરાે પર મૂસાના નયમની નકલ
ઉતારી. ૩૩ અને સવ ઇઝરાયલ, તેઅાેના વડીલાે, અ ધકારીઅાે, અને તેઅાેના
યાયાધીશાે, પરદેશી તેમ જ યાંના વતનીઅાે પણ, લેવીઅાે અને યાજકાે
જેમણે યહાેવાહનાે કરારકાેશ ઊંચ

ાે હતાે તે કાેશની અાગળ બ ને બાજુ

ઊભા ર ા, તેઅાેમાંના અડધા ગરીઝીમ પવતની સામે; અને અડધા અેબાલ

યહાેશુઅા

પ રઝી, હ વીઅાે તથા યબૂસીઅાેના બધા જ રા અાે ૨ અેક મતે યહાેશુઅા
અને ઇઝરાયલ વ

લડાઈ કરવા અેક થયા. ૩ યહાેશુઅાઅે યરીખાે

અને અાયના જે હાલહવાલ કયા હતા તે જયારે ગ યાેનના રહે વાસીઅાેઅે
સાંભ

ું, ૪ યારે તેઅાેઅે ષ

ં ર યું અને ભાથું તૈયાર કરીને તેઅાેઅે

પાેતાનાં ગધેડાં પર જૂ ની ગૂણપાટાે, ા ારસની જૂ ની, ફાટેલી અને થ ગડાં
મારેલી મશકાે લાદી. ૫ તેઅાેઅે જૂ નાં અને થ ગડાં મારેલા પગરખાં પાેતાનાં
પગમાં પહે યા અને

ણ થયેલાં વ

ાે પહે યા. તેઅાેને ભાેજનમાં પૂ ં પાડવામાં

અાવેલી રાેટલી સૂકી અને ફુ ગાઈ ગયેલી હતી. ૬ પછી તેઅાે ગ ગાલની
છાવણીમાં યહાેશુઅા પાસે ગયા અને તેને અને ઇઝરાયલના માણસાેને ક ું,
“અમે બહુ દૂ ર દેશથી અા યા છીઅે, તેથી હવે અમારી સાથે સુલેહથી વતા.”
૭ ઇઝરાયલના માણસાેઅે હ વીઅાેને ક ું, “કદાચ તમે અમારા દેશમાં રહે તા

હાે. તાે અમે કે વી રીતે તમારી સાથે સુલેહ કરીઅે?” ૮ તેઅાેઅે યહાેશુઅાને
ક ું, “અમે તમારા દાસાે છીઅે.” યહાેશુઅાઅે તેઅાેને ક ું, “તમે કાેણ છાે?
તમે

ાંથી અા યા છાે?” ૯ તેઅાેઅે તેને ક ું, “તારા ભુ યહાેવાહનાં નામે,

તારા દાસાે ઘણે દૂ ર દેશથી અહ અા યા છીઅે. જે સવ તેમણે મસરમાં
કયુ તેના વષેનાે અહે વાલ અમે સાંભ

ાે છે  ૧૦ અને યદનની પેલે પારના

અમાેરીઅાેના બે રા , અેટલે હે બાેનના રા
રહે નાર બાશાનના રા

સહાેનને, અને અ તારાેથમાં

અાેગને તેમણે જે સવ કયુ તે પણ અમે સાંભ

ું

છે . ૧૧ અમારા વડીલાે તથા અમારા દેશના રહે વાસીઅાેઅે અમને ક ું,
'મુસાફરીમાં ખાવાને સા તમારા હાથમાં ભાથું લઈને

અાે. તેઅાેને મળવાને

અાે અને તેઅાેને કહાે, “અમે તમારા સેવકાે છીઅે. અમારી સાથે સુલેહ
કરાે.” ૧૨ જે દવસે અમે અહ અાવવાને નીક

ા યારે અમે જે રાેટલી

અમારા ઘરેથી લીધી તે ગરમ હતી પણ અ યારે, જુ અાે, તે સુકાઈ ગઈ છે અને
તેને ફૂ ગ ચઢી ગઈ છે . ૧૩ ા ારસની મશકાે જયારે અમે ભરી યારે નવી
હતી, જુ અાે, હવે તે ફાટી ગઈ છે . ઘણી દૂ રની મુસાફરીથી અમારા વ

ાે અને

અમારા પગરખાં ઘસાઈને જૂ ના થઈ ગયાં છે . ૧૪ ઇઝરાયલીઅાેઅે તેઅાેના
ખાેરાકમાંથી કં ઈક લીધું, પણ તેઅાેઅે યહાેવાહની સલાહ લીધી ન હ. ૧૫
અને તેઅાેને

વતા રહે વા દેવા માટે યહાેશુઅાઅે તેઅાેની સાથે સલાહ કરી,

તેઅાેની સાથે કરાર કયા. લાેકાેના સમુદાયના અાગેવાનાેઅે તેઅાેની અાગળ
ત ા કરી. ૧૬ અને તેઅાેની સાથે કરાર કયા પછી ીજે દવસે અેમ થયું કે ,
તેઅાેઅે સાંભ

ું કે તેઅાે અમારા પડાેશી અને અમારી મ યે જ રહે નારા

છે . ૧૭ યારે ઇઝરાયલના લાેકાે બહાર અા યા અને ી

દવસે તેઅાેના

નગરાેમાં પહાચી ગયા. તેઅાેનાં નગરાે ગ યાેન, કફીરા, બેરાેથ અને કયાથ
યારીમ હતાં. ૧૮ ઇઝરાયલના લાેકાેઅે તેઅાેની ઉપર હુ મલાે કયા કે મારી
ના યા ન હ કે મ કે તેઅાેના અાગેવાનાેઅે ઇઝરાયલના ભુ, યહાેવા અાગળ
તેઅાે વષે સમ લીધાં હતા. તેથી બધા ઇઝરાયલીઅાેઅે પાેતાના અાગેવાનાે
વ

કચકચ કરી. ૧૯ પણ સવ અાગેવાનાેઅે લાેકાેના સમુદાયને ક ું,

“ઇઝરાયલના ભુ, યહાેવાહનાં સમ તેઅાેને લ માં રાખીને લીધાં છે અને
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હવે અમે તેઅાેને અાંગળી પણ અડકાડી શકીઅે ન હ. ૨૦ અમે તેઅાેની સાથે

અા યા, યારે અેમ થયું કે , અઝે કા સુધી યહાેવા તેઅાે ઉપર અાકાશમાંથી

જે કરીશું તે અા છે અાપણે તેઅાેના સમ લીધાં છે તેના કારણે અાપણી

માેટા કરા વરસા યા, તેઅાે સવ મરણ પા યા. જેઅાેને ઇઝરાયલી લાેકાેઅે

પર અાવનાર કાેપથી દૂ ર રહે વા, અાપણે તેઅાેને

વતા રહે વા દઈશું.” ૨૧

તલવારથી માયા હતા તેમના કરતાં જેઅાે કરાથી માયા ગયા તેઅાેની સં યા

વતા રહે વા દાે.” જેથી

વધારે હતી. ૧૨ પછી યહાેવાહે ઇઝરાયલને અમાેરીઅાે ઉપર જે દવસે

અાગેવાનાેઅે તેમના લાેકાેને ક ું, “અેક શરતે તેઅાેને

જેમ અાગેવાનાેઅે તેઅાેના વષે ક ું હતું તેમ, ગ યાેનીઅાે ઇઝરાયલીઅાે

વજય અપા યાે હતાે તે દવસે યહાેશુઅાઅે યહાેવા સાથે વાત કરી, તેણે

માટે લાકડાં કાપનારા અને પાણી ભરનારા થાય.” ૨૨ યહાેશુઅાઅે તેઅાેને

ઇઝરાયલના દેખતાં યહાેવાહની સમ ક ું, “સૂય, તું ગ યાેન ઉપર થર

બાેલાવીને ક ું કે , જયારે તમે અહ યાં અમારી વ ચે રહાે છાે તેમ છતાં

રહે ; અને ચં , તું અાયાલાેનની ઉપર થર રહે .” ૧૩ લાેકાેઅે પાેતાના દુ મનાે

'અમે તમારાથી ઘણાં દૂ ર છીઅે' કહીને તમે અમને કે મ છે તયા? ૨૩ હવે,

ઉપર વેર વા

અા કારણથી, તમે શા પત થયા છાે અને તમારામાંના કે ટલાક, જેઅાે મારા

'યાશારના' પુ તકમાં લખેલું નથી શું?' અને અાકાશની વ ચે સૂય થંભી ર ાે

યહાેવાહનાં ઘર માટે લાકડાં કાપે છે અને પાણી ભરે છે તેઅાે સદાને માટે

અને લગભગ અેક અાખા દવસ માટે તે અાથ યાે ન હ.' ૧૪ અે પહે લાં કે

ગુલામ થશે.” ૨૪ તેઅાેઅે યહાેશુઅાને ઉ ર અા યાે અને ક ું, “યહાેવા,

પછી તે દવસના જેવાે દવસ થયાે નથી કે , જયારે યહાેવાહે માણસની વાણી

તમારા ભુઅે મૂસાને અા ા અાપી કે તને અાખાે દેશ અાપીશ અને તારી

માની હાેય. કે મ કે ઇઝરાયલ તરફથી યહાેવા લડાઈ કરી હતી. ૧૫ યહાેશુઅા

અાગળથી સવ રહે વાસીઅાેનાે નાશ કરીશ. તેથી તમારા કારણે અમારા

અને તેની સાથે સવ ઇઝરાયલ ગ ગાલ તરફ છાવણીમાં પાછા અા યા.

વન વષે અમે ઘણાં ભયભીત થયા હતા. તે કારણથી અમે અા કૃ ય કયુ.
૨૫ હવે,

ે, ત અમને તારા બળથી પકડયા છે . અમારી સાથે તને જે કરવાનું

ું યાં સુધી સૂય થર ર ાે અને ચં થંભી ગયાે. અા બધું

૧૬ પેલા પાંચ રા

અાે નાસી જઈને પાેતે મા ે દાની ગુફામાં સંતાઈ ગયા.

૧૭ યહાેશુઅાને કે હવામાં અા યુ કે , “જે પાંચ રા

અાે મા ે દાની ગુફામાં

સા ં તથા ખ ં લાગે, તે કર.” ૨૬ તેથી યહાેશુઅાઅે તેમના માટે અા માણે

સંતાયેલા હતા, તેઅાે મળી અા યા છે !” ૧૮ યહાેશુઅાઅે ક ું, “ગુફાના

કયુ: તેણે ઇઝરાયલના હાથમાંથી તેઅાેને છાેડા યાં અને ઇઝરાયલીઅાેઅે

મુખ અાગળ માેટાે પ થર ગબડાવી દાે અને તે જ યાઅે સૈ નકાેને તેમની

તેઅાેને મારી ના યા ન હ. ૨૭ તે દવસથી અાજ દવસ સુધી, યહાેશુઅાઅે

ચાેકી કરવાને બેસાડાે. ૧૯ તમે પાેતાને પાછા ના રાખાે. તમારા શ ુઅાેને

સમુદાયને સા તથા જે જ યા યહાેવા પસંદ કરે યાં, યહાેવાહની વેદીને સા

શાેધી અને પાછળથી તેમના પર હુ મલાે કરાે. તેઅાેને તેમના નગરમાં વેશવા

ગ યાેનીઅાેને લાકડાં કાપનારા તથા પાણી ભરનારા તરીકે ની યા.

દેશાે ન હ. કે મ કે તમારા ભુ યહાેવાહે તેઅાેને તમારા હાથમાં અા યાં

, ય શાલેમના રા અદાેનીસેદેકે સાંભ
૧૦ હવે
જેમ યરીખાે અને તેના રા સાથે કયુ હતું તે જ

છે .” ૨૦ જયારે યહાેશુઅા અને ઇઝરાયલપુ ાેઅે ભારે કતલ કરીને તેઅાેનાે

ું કે , યહાેશુઅાઅે
માણે તેણે અાયને

કબજે કરીને તેનાે સંપૂણ નાશ કયા છે . અને તેણે સાંભ

ું કે , કે વી રીતે

ગ યાેનના લાેકાેઅે ઇઝરાયલ સાથે સુલેહ કયા અને તેઅાેની મ યે રહે
છે . ૨ તેથી ય શાલેમના લાેકાે ભયભીત થયા કારણ કે ગ યાેન અેક માેટું
રાજવંશી શહે રાેમાંનું અેક હતું. તે અાય કરતા ઘ ં માેટું હતું અને તેના સવ
માણસાે શ તશાળી લડવૈયાઅાે હતા. ૩ તેથી ય શાલેમના રા
સેદેકે હે ાેનના રા

હાેહામને, યામૂથના રા

યાફીયાને અને અે લાેનના રા

અદાેની

પરામને, લાખીશના રા

કે મ કે તેણે યહાેશુઅા અને ઇઝરાયલના લાેકાેની સાથે સુલેહ કરી છે . ૫
તેથી ય શાલેમનાે રા , હે ાેનનાે રા , યામૂથનાે રા , લાખીશનાે રા
અે પાંચ અમાેરીઅાેના રા અાેઅે સંપ કયા, તેઅાે

અને તેઅાેનું સૈ ય ચઢી અા યા. તેઅાેઅે ગ યાેનની વ

પહાચી ગયા. ૨૧ અાખું સૈ ય મા ે દાની છાવણીમાં યહાેશુઅા પાસે શાં તથી
પાછંુ અા યુ. અને ઇઝરાયલના લાેકાેમાંના કાેઈની વ
અેક પણ શ દ
બાેલવાની કાેઈઅે હમત કરી નહી. ૨૨ યારે યહાેશુઅાઅે ક ું, “ગુફાનુ મુખ
ખાેલીને તેમાં છુપાયેલા પાંચ રા અાેને તેમાંથી બહાર કાઢીને મારી પાસે
લાવાે.” ૨૩ તેના ક ા માણે તેઅાેઅે કયુ. તેઅાે અા પાંચ રા અાે અેટલે
ય શાલેમના રા ને, હે ાેનના રા ને, યામૂથના રા ને, લાખીશના રા ને
અને અે લાેનના રા ને યહાેશુઅાની પાસે લા યા. ૨૪ અને જયારે તેઅાે તે

દબીરને અેવાે સંદેશાે માેક યાે કે ૪ “અહ

મારી પાસે અાવાે અને મને સહાય કરાે. અાપણે ગ યાેન પર હુ મલાે કરીઅે

અને અે લાેનનાે રા

સંહાર કયા અને તેઅાેમાંના જેઅાે બચીને ભા યા તેઅાે કાેટવાળાં નગરાેમાં

અાયાેજન કરીને

તેના પર હુ મલાે કયા. ૬ ગ યાેનના લાેકાેઅે યહાેશુઅા અને તેના સૈ યને
ગ ગાલમાં સંદેશ માેક યાે. તેઅાેઅે ક ું કે , “જ દી કરાે! તું તારા દાસાેથી
તારા હાથ પાછા રાખીશ ન હ. અમારી પાસે જ દી અાવીને અમારાે બચાવ
કર. કે મ કે અમાેરીઅાેના સવ રા અાે જેઅાે પહાડી દેશમાં રહે છે તેઅાેઅે
અમારી પર હુ મલાે કયા છે .” ૭ તેથી યહાેશુઅા અને તેની સાથેના યુ ના સવ
માણસાે અને સવ લડવૈયા ગ ગાલ ગયા. ૮ યહાેવાહે યહાેશુઅાને ક ું,
“તેઅાેથી બીશ ન હ. મ તેઅાેને તારા હાથમાં સા યા છે ; તેઅાેમાંનાે અેક પણ
તમારા અા મણ સામે ટકી શકનાર નથી.” ૯ ગ ગાલથી અાખી રાત કૂ ચ
કરીને, યહાેશુઅાઅે અચાનક જ તેઅાેના પર અા મણ કયુ. ૧૦ અને યહાેવાહે
ઇઝરાયલની અાગળ તેના વૈરીઅાેને વખેરી ના યા. તેમણે ગ યાેનમાં
તેઅાેનાે સંહાર કયા, બેથહાેરાેનના ઘાટના માગ તેઅાેની પાછળ પડીને
તેઅાેઅે અઝે કા અને મા ે દાના માગ સુધી તેઅાેને મારતા ગયા. ૧૧ અને
તેઅાે ઇઝરાયલની અાગળથી નાચતાં નાચતાં બેથહાેરાેનના ઢાેળાવ અાગળ

રા અાેને યહાેશુઅા પાસે લા યા યારે તેણે ઇઝરાયલના સવ માણસાેને
બાેલા યા, અને સૈ નકાેના સરદારાે જેઅાે તેની સાથે યુ માં ગયા હતા તેઅાેને
ક ું, “તમારા પગ તેઅાેની ગરદનાે પર મૂકાે.” તેઅાેઅે અાવીને પાેતાના પગ
તેમની ગરદનાે પર મૂ

ા. ૨૫ યારે તેણે તેઅાેને ક ું, બીશાે ન હ અને

ના હમત થશાે ન હ. પણ બળવાન થાઅાે અને હમત રાખાે. તમે લડાઈ
કરવા જશાે યારે યહાેવા તમારા શ ુઅાે સાથે અા માણે કરશે.” ૨૬ પછી
યહાેશુઅાઅે રા અાે પર હુ મલાે કરીને તેમને મારી ના યા. તેણે તેમને પાંચ
ઝાડ પર લટકા યા. અને સાંજ સુધી તેઅાે ઝાડ પર ટં ગાયેલા ર ા. ૨૭
જયારે સૂયા ત થયાે, યારે યહાેશુઅાઅે હુ કમ અા યાે અને તેઅાેઅે તેમને
ઝાડ ઉપરથી ઉતારીને જે ગુફામાં તેઅાે સંતાયા હતા તેમાં તેઅાેને ના યા.
તેઅાેઅે ગુફાના મુખ પર માેટા પ થરાે મૂ

ા, તે અાજ દન સુધી છે . ૨૮ તે

રીતે, તે દવસે યહાેશુઅાઅે મા ે દા કબજે કયુ અને યાં રા

સ હત દરેકને

તરવારથી મારી ના યા. તેણે તેઅાેનાે અને યાંના સવ ાણીઅાેનાે સંપૂણપણે
નાશ કયા. તેણે કાેઈને પણ

વતા રહે વા દીધાં ન હ. જેમ તેણે યરીખાેના

રા ને કયુ હતું તેમ તેણે મા ે દાના રા ને કયુ. ૨૯ યહાેશુઅા તથા સવ
ઇઝરાયલ મા ે દાથી લ નાહમાં ગયા. અને તેઅાેઅે લ નાહની સામે યુ
કયુ. ૩૦ યહાેવાહે તેને પણ તેના રા

સ હત ઇઝરાયલના હાથમાં અા યું.

યહાેશુઅાઅે તેમાંના સવ ાણીઅાે પર તરવારથી હુ મલાે કયા. તેમાંના કાેઈને
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તેણે

વતાં છાે ા ન હ. અને જેમ તેણે યરીખાેના રા ને કયુ હતું તેમ તેણે

તેમને તરવારથી અેવા માયા કે તેઅાેમાંનાે અેક પણ

વતાે ર ાે ન હ. ૯

તે રા ને કયુ. ૩૧ પછી યહાેશુઅા અને સવ ઇઝરાયલ લ નાહથી લાખીશ

યહાેવાહે યહાેશુઅાને ક ું હતું તે માણે તેણે તેઅાેની સાથે કયુ. તેણે તેઅાેના

ગયા. યાં છાવણી કરી અને તેની સામે યુ કયુ. ૩૨ યહાેવાહે લાખીશને

ઘાેડાઅાેનાં

ઇઝરાયલના હાથમાં સા યું. યહાેશુઅાઅે બીજે દવસે તેને કબજે કયુ. અને

તે સમયે યહાેશુઅાઅે પાછા ફરીને હાસાેર કબજે કયુ. તેણે તરવારથી તેના

તેણે લ નાહને જેવું કયુ હતું, તે માણે તેમાંના સવ

રા ને મારી ના યાે. હાસાેર અા બધા રા યાેમાં મુ ય હતું. ૧૧ યાંના તમામ

વંત ાણીઅાેને

ંઘની નસાે કાપી અને તેઅાેના રથાે અ નથી બાળી ના યા. ૧૦

તરવારથી મારી ના યાં. ૩૩ પછી ગેઝેરનાે રા , હાેરામ, લાખીશની સહાય

સ વ ાણીઅાેને તેઅાેઅે મારી ના યાં. કાેઈ પણ ાણીને

કરવાને અા યાે. યહાેશુઅાઅે તેને તથા તેના લાેકાેને અેવા માયા કે તેઅાેમાંનું

દેવામાં અા યું ન હ. પછી તેણે હાસાેરને બાળી મૂ

કાેઈ પણ બ યું નહી. ૩૪ પછી યહાેશુઅા તથા સવ ઇઝરાયલ લાખીશથી

બધા રા અાેના નગરાેને કબજે કયા. તેણે તે બધા રા અાેને પણ તાબે

અે લાેન ગયા. તેઅાેઅે યાં છાવણી કરી અને તેની સામે યુ કયુ, ૩૫ તે

કયા. યહાેવાહનાં સેવક મૂસાઅે અા ા અાપી હતી તે માણે તેણે તેઅાેનાે

જ દવસે તેઅાેઅે તેને કબજે કયુ. જેમ યહાેશુઅાઅે લાખીશને કયુ હતું

તરવારથી સંપૂણપણે નાશ કયા. ૧૩ તે સવાયના પવત પર બાંધેલા કાેઈ

તે જ માણે તેઅાેઅે તેમાંના દરેક પર તરવારથી હુ મલાે કરી તેઅાેને મારી

નગરાેને તેણે બા

ના યાં. ૩૬ પછી યહાેશુઅા તથા સવ ઇઝરાયલ અે લાેનથી હે ાેન અા યા.

ઇઝરાયલના સૈ યઅે પાેતાના માટે અા નગરાેમાંથી

તેઅાેઅે તેની સામે યુ કયુ. ૩૭ તેઅાેઅે તેના પર હુ મલાે કરીને તેને કબજે કયુ

લીધું. તેઅાેઅે તરવારથી દરેક માણસને મારી ના યાં. તેઅાેઅે કાેઈને

અને રા

તથા તેના અાસપાસના સવ નગરાેમાંના સવને તરવારથી માયા.

રહે વા દીધાં ન હ. ૧૫ યહાેવાહે પાેતાના સેવક મૂસાને અા ા અાપી હતી તે

તેઅાેઅે તેમાંના સવ ાણીઅાેને મારી ના યાં, જે તેણે અે લાેનને કયુ હતું, તે

જ માણે મૂસાઅે યહાેશુઅાને અા ા અાપી હતી. અને યહાેવા મૂસાને જે

માણે તેણે કાેઈને

વત રહે વા

ું. ૧૨ યહાેશુઅાઅે અા

ાં ન હ. યહાેશુઅાઅે અેકલા હાસાેરને જ બા

ું. ૧૪

નવરાે સ હત બધું લૂંટી
વત

વતા રહે વા દીધાં ન હ. પણ તેણે તેનાે તથા તેમાંના સવ

કરવાની અા ા અાપી હતી તે સઘળામાંથી યહાેશુઅાઅે કાેઈ પણ કામ

ાણીઅાેનાે સંપૂણપણે સંહાર કયા. ૩૮ પછી યહાેશુઅા તથા તેની સાથે

કરવામાં કચાશ રાખી ન હ. ૧૬ યહાેશુઅાઅે તે સવ દેશ, પવતીય દેશ,

ઇઝરાયલનું સૈ ય પાછંુ અા યું. દબીરમાં પણ તેઅાેની સાથે યુ કયુ. ૩૯ તેણે

અાખાે નેગેબ, અાખાે ગાેશેન દેશ, નીચાણની ટેકરીઅાે, યદન નદીની ખીણ,

તેને, તેના રા ને તથા ન કના નગરાેને કબજે કયા. તેઅાેઅે તેમના પર

ઇઝરાયલનાે પવતીય દેશ અને નીચાણવાળાે દેશ કબજે કયા. ૧૭ સેઈર

તરવારથી હુ મલાે કયા અને તેમાંના દરેક ાણીનાે સંપૂણરીતે નાશ કયા.

પાસેના હાલાક પવતથી, તે હે માન પવતની તળેટીના લબાનાેનની ન કની

યહાેશુઅાઅે કાેઈને

ખીણમાં બાલગાદ જેટલા દૂ ર સુધી ઉ રે જતા, તેણે તેના સવ રા અાેને

વતા રહે વા દીધા ન હ, જેમ તેણે હે ાેનને, લ નાહને

અને તેના રા ને કયુ હતું તેવું કયુ. ૪૦ અેમ યહાેશુઅાઅે, અાખા દેશને

તી

પકડીને તેઅાેને મારી ના યા. ૧૮ યહાેશુઅાઅે તે સવ રા અાે સાથે લાંબા

લીધાે. પવતીય દેશ, નેગેબ, નીચાણવાળાે દેશ અને તળેટીઅાેમાંના સવ

સમય સુધી યુ કયુ. ૧૯ હ વીઅાે કે જે ગ યાેનમાં રહે તા હતા તેમના

રા અાેમાંથી કાેઈને પણ

વતા રહે વા દીધા ન હ. પણ જેમ ઇઝરાયલના

સવાય ઇઝરાયલ સાથે અેકેય નગરે સં ધ કરી ન હ. ઇઝરાયલે બાકીનાં બધાં

ભુ, યહાેવાહે અા ા અાપી હતી તે માણે તેણે દરેક સ વાેનાે સંપૂણ

નગરાેને યુ માં કબજે કયા. ૨૦ કે મ કે યહાેવા તેઅાેનાં દયાેને કઠણ કયા હતાં

નાશ કયા. ૪૧ કાદેશબાનઅાથી ગાઝા સુધી અને ગાેશેનના અાખા દેશથી

કે જેથી તેઅાે અાવે અને ઇઝરાયલ વ

ગ યાેન સુધી યહાેશુઅાઅે તેઅાેને તરવારથી માયા. ૪૨ યહાેશુઅાઅે અા

નાશ કરે. તેમની દયાની અરજ સાંભળવામાં અાવે ન હ. અને મૂસાને યહાેવા

સવ રા અાેને અને તેઅાેના દેશને અેક વખતમાં જ કબજે કયા કે મ કે

જે અા ા અાપી હતી તે માણે તેઅાેનાે સંપૂણ નાશ કરવામાં અાવે. ૨૧ અને

ઇઝરાયલના યહાેવા ઇઝરાયલ માટે લ

તે વખતે યહાેશુઅાઅે જઈને પહાડી દેશમાંના, હે ાેનમાંના, દબીરમાંના,

ા હતા. ૪૩ પછી યહાેશુઅા અને

યુ કરે જેથી તે તેઅાેનાે સંપૂણ

તેની સાથે અાખું ઇઝરાયલ ગ ગાલની છાવણીમાં પાછાં અા યાં.

અનાબમાંના, યહૂ દયાના અાખા પહાડી દેશમાંના અને ઇઝરાયલના અાખા

હાસાેરના રા , યાબીને અા સાંભ ું, યારે તેણે માદાેનના
૧૧ જયારે
રા યાેબાબને, શ ાેનના રા ને તથા અા શાફના રા ને અને

પહાડી દેશમાંના અનાકીઅાેનાે સંહાર કયા. યહાેશુઅાઅે તેઅાેનાે તથા

૨

જેઅાે ઉ રે પવતીય દેશમાં, ક નેરાેથની દ ણે યદન નદીની ખીણમાં,
નીચાણવાળા દેશાેમાં અને પ

મે દાેરના પવત પર હતા તે રા અાેને સંદેશાે

માેક યાે. ૩ તેણે પૂવ અને પ

મના કનાનીઅાે, અમાેરીઅાે, હ ીઅાે,

પ રઝીઅાે, પવતીય દેશના યબૂસીઅાેને તથા મ પાના દેશમાં હે માન પવતથી
હ વીઅાેને પણ સંદેશ માેક યાે. ૪ તેઅાેની સાથે તેઅાેનાં સવ સૈ ય,
સૈ નકાેની માેટી સં યા, સમુ કાંઠા પરની રેતી સમાન સં યામાં બહાર
અા યા. તેઅાેની પાસે વપુલ માણમાં ઘાેડા અને રથાે હતા. ૫ અા બધા
રા અાે ઠરાવેલા સમયે મ

ા અને ઇઝરાયલ સાથે યુ કરવાને તેઅાેઅે

મેરાેમ સરાેવર પાસે છાવણી કરી. ૬ યહાેવાહે યહાેશુઅાને ક ું, “તેઅાેથી
બીશ ન હ. કે મ કે અાવતી કાલે, હુ ં ઇઝરાયલને તેઅાે સવને મૃત અવ થામાં
સાપીશ. તમે તેઅાેના ઘાેડાઅાેનાં

ંઘની નસાે કાપશાે અને તેઅાેના રથ

અ નથી બાળશાે.” ૭ યહાેશુઅા અને યુ કરનારા મેરાેમ સરાેવર પાસે
તેઅાે પર અાે ચતા અાવીને તૂટી પ

ા. ૮ યહાેવાહે શ ુઅાેને ઇઝરાયલના

હાથમાં સા યા, તેઅાેઅે તરવારથી તેઅાેને માયા. તેઅાે સદાેન, મ ેફાેથ
માઇમ, પૂવ તરફ મ પાની ખીણ સુધી તેઅાેની પાછળ પડયા. તેઅાેઅે
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તેઅાેના નગરાેનાે સંપૂણ સંહાર કયા. ૨૨ કે વળ ગાઝા, ગાથ અને અા દાેદમાં
કે ટલાક

વતા ર ા. ઇઝરાયલ દેશમાં અેક પણ અનાકીને રહે વા દીધાે ન હ.

૨૩ જેમ યહાેવાહે મૂસાને જે ક ું હતું તે માણે યહાેશુઅાઅે અાખાે દેશ

કબજે કયા. યહાેશુઅાઅે ઇઝરાયલને તેઅાેનાં કુ ળાે માણે તે વારસામાં
અા યાે. પછી દેશમાં યુ ને બદલે શાં ત સરેલી રહી.
અા દેશના રા અાે જેમના પર ઇઝરાયલના માણસાેઅે વજય
૧૨ હવે
મેળ યાે. યદનની પેલે પાર યાંથી સૂયાદય થાય છે , અાનાન નદીની
ખીણથી હે માન પવત તથા પૂવ તરફનાે સઘળાે અરાબા સુધીનાે સઘળાે દેશ
કબજે કરી લીધાે. ૨ સહાેન જે અમાેરીઅાેનાે રા

હે બાેનમાં રહે તાે હતાે.

તેણે અાનાન ખીણની સરહદ પર અાવેલા અરાેઅેરથી ખીણની મ યેના શહે ર
અને અધ ગ યાદથી તે અા માેનીઅાેની સરહદ ઉપરની યા બાેક નદી સુધી
રાજ કયુ. ૩ સહાેને પૂવ તરફ ક નેરાેથ સમુ સુધી અરાબા સુધી તથા પૂવ
તરફ અરાબાના સમુ (ખારા સમુ ) સુધી, બેથયશીમાેથને ર તે અને દ ણ
તરફ, પ ગાહ પવતની તળેટી સુધી રાજ કયુ હતું. ૪ રફાઈઅાેના બાકી
રહે લામાંનાે બાશાનનાે રા

અાેગ, કે જે અા તારાેથ તથા અેડેઇમાં રહે તાે

હતાે. ૫ તેણે હે માન પવત, સાલખા, અાખા બાશાન, ગશૂરના લાેકાેની અને
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માખાથીઅાેની હદ સુધી અને અધ ગ યાદ, હે બાેનના રા

સહાેનની હદ

મૂસાઅે વારસાે અા યાે ન હ. જેમ યહાેવા મૂસાને ક ું હતું તેમ “ઇઝરાયલના

સુધી, રાજ કયુ. ૬ યહાેવાહનાં સેવક મૂસાઅે અને ઇઝરાયલના લાેકાેઅે

ભુ, યહાેવાહને અપાયેલા અપણાે જે અ નથી કરવામાં અાવે છે ,” તે જ

તેઅાેને હરા યા. યહાેવાહનાં સેવકે મૂસાઅે બેનીઅાેને, ગાદીઅાેને અને

તેઅાેનાે વારસાે છે . ૧૫ મૂસાઅે બેનીઅાેના અાખા કુ ળનાં કુ ટું બાે માણે

મના શાના અધકુ ળને તે દેશ વતન તરીકે અા યાે. ૭ યહાેશુઅાઅે તથા

તેઅાેને વારસાે અા યાે. ૧૬ તેઅાેની હદ અાનાનની ખીણની સરહદ પરનું

ઇઝરાયલના લાેકાેઅે જે રા અાેને મારી ના યા તેઅાેનાે દેશ યદનની પ

મ

અરાેઅેર તથા જે શહે ર તે ખીણની મ યે છે , યાંથી મેદબા પાસેના અાખા

બાજુ અે, લબાનાેનની ખીણમાંના બાલગાદથી અદાેમની પાસેના હાલાક

સપાટ દેશ સુધી હતી. ૧૭ બેનીઅાેને અા પણ ા ત થયું અેટલે, હે બાેન

પવત સુધી હતાે. યહાેશુઅાઅે ઇઝરાયલનાં કુ ળાેને તે દેશ તેમના હ સા

તથા પવતીય દેશમાંનાં તેના સવ નગરાે, દીબાેન, બામાેથબાલ તથા બેથ

માણે વતન તરીકે અા યાે. ૮ અા વ તારમાં પહાડી દેશ, નીચાણવાળાે

બાલમેઅાેન, ૧૮ યાહાસ, કદેમાેથ તથા મેફાથ, ૧૯ કયાથાઈમ, સ મા,

દેશ, અરાબા, પવતાેના ઢાેળાવનાે દેશ, અર ય અને નેગેબનાે સમાવેશ

ખીણના પવત પરનું સેરેથશાહાર, ૨૦ બેથપેઅાેર, પ ગાહના ઢાેળાવ, બેથ

થતાે હતાે. તેમાં હ ીઅાે, અમાેરીઅાે, કનાનીઅાે, પ રઝીઅાે, હ વીઅાે અને

યશીમાેથ, ૨૧ સપાટ દેશનાં સવ નગરાે, અમાેરીઅાેના રા

યબૂસીઅાેનાે વસવાટ હતાે. ૯ મારી નંખાયેલા રા અાેમાં યરીખાેનાે રા ,

રા ય; તે હે બાેનમાં રાજ કરતાે હતાે જેને મૂસાઅે માયા હતાે. અને તે દેશમાં

સહાેનનું અાખું

બેથેલની પાસેના અાયનાે રા , ૧૦ ય શાલેમનાે રા , હે ાેનનાે રા ,

રહે નારા મ ાનના અાગેવાનાે સાથે, અવી, રેકેમ, સૂર, હૂ ર, તથા રેબાના

૧૧ યામૂથનાે રા

, લાખીશનાે રા , ૧૨ અે લાેનનાે રા , ગેઝેરનાે રા ,

શાસકાેને અને સહાેનના રાજકુ મારાેને માયા હતા. ૨૨ જેઅાેને ઇઝરાયલી

૧૩ દબીરનાે રા

, ગેદેરનાે રા , ૧૪ હાેમાનાે રા , અરાદનાે રા , ૧૫

લાેકાેઅે માયા, તેઅાેમાં બયાેરના દીકરા બલામ શકુ ન

ેનારને પણ તેઅાેઅે

લ નાનાે રા , અદુ લામનાે રા , ૧૬ મા ે દાનાે રા , બેથેલનાે રા , ૧૭

તરવારથી મારી ના યાે. ૨૩ યદન નદી તથા તેનાે કાંઠાે અે બેનીઅાેના કુ ળની

તા પૂઅાનાે રા , હે ફેરનાે રા , ૧૮ અફે કનાે રા , લા શારાેનનાે રા , ૧૯

સરહદ હતી; અા બેનીઅાેના વતનનાં નગરાે તથા ગામાે તેઅાેનાં કુ ટું બ

માદાેનનાે રા , હાસાેરનાે રા , ૨૦ શ ાેનમરાેનનાે રા , અા શાફનાે

માણે અે છે . ૨૪ અને અા મૂસાઅે ગાદનાં કુ ળને અેટલે ગાદપુ ાેને તેના

રા , ૨૧ તાનાખનાે રા , મ ગ ાેનાે રા , ૨૨ કે દેશનાે રા , કામલમાંના

કુ ટું બ માણે અા યાે હતાે. ૨૫ અા તેમનાે વ તાર હતાે અેટલે યાઝે ર તથા

યાેકનામનાે રા , ૨૩ દાેરના પવત પરના દાેરનાે રા , ગ ગાલમાંના ગાેઈમનાે

ગ યાદના સઘળાં નગરાે તથા અા માેનીઅાેનાે અડધાે દેશ, જે અરાેઅેર સુધી

રા , ૨૪ અને તસાનાે રા

રા બાની પૂવમાં છે . ૨૬ અને હે બાેનથી તે રામાથ મ પા અને બટાેનીમ

હતાે. અે મળીને રા અાેની કુ લ સં યા

અેક ીસ હતી.

સુધી, માહનાઇમથી તે દબીરના દેશ સુધી. ૨૭ અને ખીણમાં, બેથહારામ

યહાેશુઅા ઘણાે વયાેવૃ થયાે, યારે યહાેવા તેને ક ું, “તું
૧૩ હવે
વયાેવૃ થયાે છે , પણ વતન કરી લેવાની ઘણી ભૂ મ હ બાકી

તથા બેથ ન ા, સુ ાેથ, અને સાફાેન, અેટલે હે બાેનના રા

છે . ૨ જે દેશાે હ

બાકી ર ા છે તે અા છે : પ લ તીઅાેનાે અને

ગશૂરીઅાેનાે અાખાે વ તાર. ૩ (જે મસરની પૂવમાં શહાેરથી, ઉ રે
અે ાેનની સરહદ સુધી. તે કનાનીઅાેની સંપ

ગણાય છે ; પ લ તીઅાેના પાંચ

શાસકાે ગાઝીઅાે, અા દાેદીઅાે, અા કે લાેનીઅાે, ગ ીઅાે અને અે ાેનીઅાેનાે
દેશ.) ૪ દ ણમાં, અા વીઅાેનાે દેશ, કનાનીઅાેનાે અાખાે દેશ અને
સદાેનીઅાેના મારા અને અફે ક સુધી અેટલે અમાેરીઅાેની સરહદ સુધી; ૫
ગબાલીઅાેનાે દેશ, પૂવ તરફ લબાનાેન અેટલે હે માન પવતની તળેટીમાંના
બાલગાદથી હમાથ સુધી. ૬ લબાનાેનથી તે દૂ ર સુધી મ ેફાેથમાઇમ સુધી
પવતીય દેશના સઘળાં રહે વાસીઅાે અેટલે સદાેનના સઘળાં લાેકાે સ હત
તેઅાેને હુ ં ઇઝરાયલના સૈ યની અાગળથી કાઢી મૂકીશ. પણ યાદ રાખ કે મ
જેમ તને અા ા અાપી છે તેમ તે દેશ ઇઝરાયલીઅાેને વારસા તરીકે તેમનાં

સહાેનનું

બાકી રહે લું રા ય, યદનનાે કનારાે, યદન પાર પૂવમાં ક નેરાેથ સમુ ના
છે ડા સુધી મૂસાઅે તેઅાેને અા યાં. ૨૮ ગાદપુ ાેના વતનનાં નગરાે તથા
ગામાે તેઅાેના કુ ટું બાે માણે અે છે . ૨૯ મૂસાઅે મના શાના અડધા કુ ળને
વારસાે અા યાે. તે મના શાના લાેકાેના અડધા કુ ળને, અેક અેકને તેમના કુ ળ
માણે વારસાે અા યાે. ૩૦ તેઅાેનાે દેશ માહનાઇમથી હતાે, અેટલે અાખાે
બાશાન, બાશાનના રા

અાેગનું અાખું રા ય અને બાશાનમાં યાઈરનાં સવ

નગરાે, અેટલે સાઠ નગરાે, ૩૧ અડધાે ગ યાદ તથા અા તારાેથ તથા અેડેઇ,
બાશાનમાં અાેગનાં ભ ય નગરાે. અે મના શાના પુ માખીરના પુ ાેને માટે
અેટલે તેઅાેનાં કુ ટું બાે માણે માખીરના પુ ાેના અડધા ભાગને માટે હતાં. ૩૨
યરીખાેની પૂવ દશાઅે યદન પાર, માેઅાબના દેશમાં મૂસાઅે વારસા તરીકે
સા યાં તે અે છે . ૩૩ પણ લેવીના કુ ળને મૂસાઅે કં ઈ વારસાે અા યાે ન હ.
તેણે તેઅાેને ક ું કે , તેઅાેનાે વારસાે ઇઝરાયલના ભુ, યહાેવા, છે .

અધ કુ ળ સાથે બેનીઅાેને

લાેકાેઅે કનાન દેશના ભાગાેને વારસા તરીકે ા ત કયા,
૧૪ ઇઝરાયલના
અેલાઝાર યાજકે , નૂનના દીકરા યહાેશુઅાઅે અને તેઅાેના પતૃઅાેના

તથા ગાદીઅાેને તેમનાે વારસાે મ ાે. મૂસાઅે તેઅાેને યદનની પૂવ બાજુ અે તે

કુ ળના અાગેવાનાેઅે ઇઝરાયલના કુ ટું બનાં લાેકાેને વારસા તરીકે વહચી

હ સાે અા યાે. ૯ તે અાનાનની ખીણની સરહદ પરના અરાેઅેરથી અને જે

અા યાં. ૨ યહાેવા મૂસાની હ તક નવ કુ ળાે અને અડધા કુ ળ વષે જેમ

નગર ખીણની મ યે છે યાંથી, મેદબાનાે અાખાે સપાટ દેશ, દીબાેન સુધી.

અા ા અાપી હતી, તેમ તેઅાેને વારસા માણે ફાળવી અા યાં. ૩ કે મ કે

૧૦ સહાેનનાં બધાં નગરાે, અમાેરીઅાેનાે રા

, જે હે બાેનમાં રાજ કરતાે હતાે

મૂસાઅે બે કુ ળને તથા અડધા કુ ળને યદન પાર વારસાે અા યાે, પણ લેવીઅાેને

તેના સઘળાં નગરાે, અા માેનીઅાેની સરહદ સુધી; ૧૧ ગ યાદ, ગશૂરીઅાેનાે

તેણે કાેઈ વારસાે અા યાે નહી. ૪ યૂસફનાં ખરેખર બે કુ ળ હતાં, અેટલે

તથા માખાથીઅાેનાે વ તાર, અાખાે હે માન પવત અને અાખા બાશાનથી

મના શા તથા અે ાઇમ. પણ તેઅાેને રહે વાને માટે અમુક નગરાે,

સાલખા સુધી; ૧૨ બાશાનના અાેગનું અાખું રા ય, જે અા તારાેથ અને

તથા તેઅાેની માલ મલકત અને તે સવાય તેઅાેઅે દેશમાં લેવીઅાેને કં ઈ

અેડેઇમાં રાજ કરતાે હતાે (અા જે રફાઈઅાેમાંના બાકી રહે લા હતા) તેઅાેને

ભાગ વારસા તરીકે અા યાે ન હ. ૫ જેમ યહાેવા મૂસાને અા ા અાપી

મૂસાઅે તરવારથી મારીને હાંકી કા

ાં હતા. ૧૩ પણ ઇઝરાયલના લાેકાેઅે

હતી તેમ ઇઝરાયલના લાેકાેઅે તે દેશ વહચી લીધાે. ૬ પછી યહૂ દાનું કુ ળ

ા ન હ. તેના બદલે, ગશૂરીઅાે અને

યહાેશુઅા પાસે ગ ગાલમાં અા યું. ક નઝી યફુ નેના દીકરા, કાલેબે તેને

માખાથીઅાે અાજ દન સુધી ઇઝરાયલ મ યે ર ા. ૧૪ કે વળ લેવીના કુ ળને

ક ું, “કાદેશબાનઅામાં યહાેવા યહાેવાભ ત મૂસાને તારા વષે અને મારા

કુ ળ માણે વહચી અાપ. ૭ નવ કુ ળાેને તથા મના શાના અધ કુ ળને અા દેશ
વારસામાં ફાળવી અાપ.” ૮ મના શાના બી

ગશૂરીઅાેને કે માખાથીઅાેને કાઢી મૂ
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વષે જે ક ું હતું તે તું

ણે છે . ૭ જયારે યહાેવાહનાં સેવક મૂસાઅે દેશની

અાગળ વધીને ઉ ર તરફ યારીમ પવતની (અેટલે કસાલાેન) ની બાજુ થી

સૂસી કરવા માટે કાદેશબાનઅાથી મને માેક યાે યારે હુ ં ચાળીસ વષનાે

પસાર થઈ અને બેથશેમેશ સુધી નીચે થઈને ત નાથી પસાર થઈને અાગળ

હતાે. મારા મનમાં જે વાતની ખાતરી થઈ તે માણે હુ ં મૂસાની પાસે અહે વાલ

વધી. ૧૧ તે સરહદ ઉ ર તરફ અે ાેનની બાજુ અે ગઈ, પછી શ રાેનથી

લઈને પાછાે અા યાે હતાે. ૮ પણ મારા ભાઈઅાે જેઅાે મારી સાથે અા યા

વળીને, બાલા પવતથી પસાર થઈને યા નઅેલ સુધી ગઈ. તે સરહદનાે અંત

હતા તેઅાેઅે લાેકાેનાં દય બીકથી ગભરાવી ના યાં. પણ હુ ં તાે સંપૂણરીતે

સમુ પાસે અા યાે. ૧૨ પ

યહાેવા મારા ભુને અનુસયા. ૯ મૂસાઅે તે દવસે

ત ા કરી કે , ' ન ે જે

હતી. અા યહૂ દાના કુ ળની તેમનાં કુ ટું બાે માણે ચારેબાજુ ની સરહદ હતી. ૧૩

ભૂ મ પર તારા પગ ફયા છે તે તારાં અને તારાં સંતાનાેને માટે સદાકાળનાે

યહાેશુઅાઅે યહાેવાહની અા ાનું પાલન કયુ, તેણે યફૂ નેના દીકરા કાલેબને

વારસાે થશે, કે મ કે તું સંપૂણરીતે મારા ભુ યહાેવાહને અનુસયા છે . ૧૦ હવે,

યહૂ દા કુ ળની વ ચે જમીન સાપી, કયાથઅાબા, જે હે ાેન છે તે અા યું,

ે! યહાેવા મને તેના ક ા માણે અા પ તાળીસ વષ પયત

મી સરહદ માેટા સમુ તથા તેના કનારા સુધી

વતાે રા યાે

અાબા અાનાકનાે પતા હતાે. ૧૪ અને કાલેબે અનાકના વંશનાં ણ કુ ળાેને

છે , અેટલે ઇઝરાયલ અર યમાં ચાલતા હતા, તે સમયે યહાેવા અા વચન

અેટલે શેશાય, અહીમાન તથા તા માય જે અનાકના પુ ાે હતા તેઅાેને યાંથી

મૂસાને ક ું હતું યારથી. અને અાજ હુ ં પં યાસી વષનાે થયાે છંુ . ૧૧ મૂસાઅે

કાઢી મૂ

જે દવસે મને બહાર માેક યાે હતાે તે દવસે જેવાે હુ ં મજબૂત હતાે તેવાે જ

નામ તાે પૂવ કયાથસેફેર હતું. ૧૬ કાલેબે ક ું, “જે કાેઈ માણસ કયાથ

અાજે પણ મજબૂત છંુ . યારે મારામાં જેટલું બળ હતું તેટલું જ બળ
અાજે યુ કરવા માટે અને જવા અાવવાને માટે મારામાં છે . ૧૨ તેથી હવે અા

સેફેર પર હુ મલાે કરશે અને તેને કબજે કરશે, તેને હુ ં મારી દીકરી અા સાહ

પવતીય દેશ કે જે વષે યહાેવા તે દવસે મને વચન અા યુ હતું, તે મને અાપ.

સેફેર

કે મ કે તે દવસે ત સાંભ ું કે યાં અનાકી અને તેમના માેટાં કાેટવાળાં નગરાે

કરા યાં. ૧૮ જયારે અા સાહ અાે નીઅેલ પાસે અાવી, યારે અેમ થયું કે ,

છે . યહાેવા મારી સાથે હશે અને યહાેવાહના ક ા માણે હુ ં તેઅાેને અહ થી

તેણે તેને તેના પતા પાસેથી ખેતર માગવાની વનંતી કરી. અને અા સા

દૂ ર કાઢી મૂકીશ.” ૧૩ પછી યહાેશુઅાઅે તેને અાશીવાદ અા યાે અને તેણે

તેના

યફૂ નેના પુ કાલેબને હે ાેન વારસા તરીકે અા યું. ૧૪ અે માટે અાજ સુધી

૧૯ અા સાહઅે ઉ ર અા યાે, “મારા પર વશેષ કરીને કૃ પા કર. ત મને

ક નઝી યફૂ નેના દીકરા કાલેબનાે વારસાે હે ાેન છે . કે મ કે તે ઇઝરાયલના

નેગેબની જમીન તાે અાપી જ છે , પાણીના થાેડા ઝરા પણ મને અાપ.” અને

ભુ, યહાેવાહને સંપૂણરીતે અનુસયા હતાે. ૧૫ હવે હે ાેનનું નામ અગાઉ

કાલેબે તેને ઉપરના ભાગના અને નીચાણના ભાગના ઝરા અા યાં. ૨૦ અા

કયાથઅાબા હતું. (અાબા તાે અનાકીઅાે મ યે સાૈથી માેટાે પુ ષ હતાે)

યહૂ દાપુ ાેના કુ ળનું વતન તેઅાેનાં કુ ટું બાે માણે અા છે . ૨૧ અને નેગેબમાં

અનાકીઅાે મ યે સાૈથી માેટાે પુ ષ હતાે. પછી દેશમાં યુ બંધ થયાં. શાં તનાે

અદાેમની સરહદની તરફ યહૂ દાપુ ાેના કુ ળનાં છે વાડાં નગરાે કા સઅેલ,

હ

સાર થયાે.

દ ણ તરફ સીનના અર ય સાથે, જે સરહદનાે છે વાડાે ભાગ હતાે યાં
સુધી. ૨ તેની સીમા દ ણના ખારા સમુ ના છે ડાથી, અેટલે દ ણના
અખાતથી શ થતી હતી. ૩ યાંથી સરહદ અા ા બીમના ઘાટની દ ણે
થઈને અાગળ સીન સુધી ગઈ. અને કાદેશબાનઅાની દ ણે થઈને ઉપર
ગઈ. યાંથી હે ાેન થઈને અા ારથી ચકરાવાે ખાઈને કાકા સુધી ગઈ. ૪
યાંથી અા માેન સુધી ગઈ. યાંથી મસરના ઝરણાંથી પસાર થઈને તેનાે છે ડાે
સમુ અાગળ અા યાે. અા તેમની દ ણ તરફની સરહદ હતી. ૫ યદનના
છે ડા તરફ, ખારાે સમુ પૂવ તરફની સરહદ હતી. યદનના છે ડા તરફ સમુ ની
ખાડીથી ઉ ર તરફની સરહદથી શ થતી હતી. ૬ તે સરહદ બેથહાે લા
અને બેથઅરાબાની ઉ ર તરફ પસાર થઈને અાગળ ગઈ. પછી તે સરહદ
બાેહાનની શલા, બેનના દીકરા સુધી ગઈ. ૭ પછી તે સરહદ અાખાેરની
ખીણથી દબીર સુધી ગઈ, તે જ માણે ઉ ર તરફ ગ ગાલના વળાંક સુધી,
કે જે નદીની દ ણ બાજુ પર, અદુ મીમના ઘાટની સામે છે યાં સુધી ગઈ.
પછી તે સરહદ અેન શેમેશનાં ઝરણાંથી પસાર થઈ અને અેનરાેગેલ અાગળ
પૂરી થઈ. ૮ પછી તે સરહદ હ નાેમના પુ ની ખીણ પાસે થઈને યબૂસીઅાેના
નગરની દ ણ તરફ (અેટલે ય શાલેમ) સુધી ગઈ. પછી તે હ નાેમની
મે અાવેલા પવતના શખર પર, જે રફાઈમની ખીણના

ઉ રના છે ડા સુધી તે સરહદ ગઈ. ૯ પછી તે સરહદ પવતના શખરથી તે
નેફતાેઅાના ઝરણાં સુધી ગઈ, યાંથી અે ાેન પવતનાં નગરાે સુધી ગઈ. પછી
તે સરહદ બાલા (અેટલે કયાથયારીમ) સુધી અંકાયેલી હતી. ૧૦ પછી તે
સરહદ યાંથી વળીને પ
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સાથે પરણાવીશ.” ૧૭ કાલેબના ભાઈ કનાઝના દીકરા અાે નીઅેલે કયાથ
તી લીધું. તેથી કાલેબે તેની દીકરી અા સાહનાં લ ન તેની સાથે

નવર પરથી ઊતરી. અને કાલેબે તેને ક ું કે , “તારે શું

ેઈઅે છે ?”

અેદેર તથા યાગૂર, ૨૨ કના, દીમાેના, અાદાદા, ૨૩ કે દેશ, હાસાેર, પ નાન,

, તેઅાેનાં કુ ટું બાે માણે, જે વારસાે સાપવામાં
૧૫ યહૂઅાવેદાપુલાે હતાેાેના તેકુ ળને
દ ણે અદાેમની સરહદ સુધી વ તરેલાે હતાે. અેટલે

ખીણની સામે પ

ા. ૧૫ તેણે યાંથી દબીરના રહે વાસીઅાે પર ચઢાઈ કરી. દબીરનું

મ તરફ બાલાથી સેઈર પવત સુધી ગઈ, પછી

૨૪ ઝીફ, ટેલેમ, બેઅાલાેથ; ૨૫ હાસાેરહદા ા, કરીયાેથહે ાેન (અેટલે

હાસાેર), ૨૬ અમામ, શેમા, માેલાદા, ૨૭ હસારગા ાહ, હે માેન, બેથ
પેલેટ, ૨૮ હસારશૂઅાલ, બેરશેબા, બઝયાે યા. ૨૯ બાલા, ઈયીમ તથા
અેસેમ, ૩૦ અે તાેલાદ, કસીલ તથા હાેમા, ૩૧ સકલાગ, માદમા ના તથા
સા સા ના, ૩૨ લબાઅાેથ, શ હીમ, અાઈન અને ર માેન. તેઅાેના તાબાના
ગામાે સ હત કુ લ અાેગણ ીસ નગરાે હતાં. ૩૩ પ

મ તરફના નીચાણના

પવતીય દેશમાં, અે તાઅાેલ, સાેરા તથા અાશના; ૩૪ ઝાનાેઅા, અેન
ગા નીમ, તા પૂઅા તથા અેનામ, ૩૫ યામૂથ, અદુ લામ, સાેખાે તથા અઝે કા,
૩૬ શારાઈમ, અદીથાઈમ, ગદેરા ગદરાેથાઈમ; તેઅાેનાં તાબાના ગામાે સ હત

અા કુ લ ચાૈદ નગરાે હતાં. ૩૭ સનાન, હદાશા તથા મ દાલગાદ, ૩૮ દલાન,
મ પા તથા યાે તઅેલ, ૩૯ લાખીશ, બાે કાથ તથા અે લાેન. ૪૦ કા બાેન,
લાહમામ તથા ક લીશ. ૪૧ ગદેરાેથ, બેથદાગાેન, નામા તથા મા ે દા.
તેઅાેનાં તાબાના ગામાે સ હત અા કુ લ સાેળ નગરાે હતાં. ૪૨ લ ના, અેથેર
તથા અાશાન, ૪૩ યફતા, અાશના તથા નસીબ, ૪૪ કઈલા, અા ઝીબ
તથા મારેશા, તેઅાેનાં તાબાના ગામાે સ હત અા કુ લ નવ નગરાે હતા. ૪૫
અે ાેન, તેનાં નગરાે અને ગામાે સ હત; ૪૬ અેટલે અે ાેનથી તે મહાસમુ
સુધી અા દાેદની ન ક જે સવ નગરાે હતા તે તેઅાેનાં ગામાે સ હત. ૪૭
અા દાેદની, અાસપાસના નગરાે તથા ગામાે; ગાઝા, અાસપાસનાં નગરાે તથા
ગામાે; મસરનું નાળું તથા મહાસમુ તેનાે દ રયા કનારાે યાં સુધીનાં. ૪૮
પહાડી દેશમાં શામીર, યા ીર તથા સાેખાે, ૪૯ દા ના તથા કયાથસા ના,
(અેટલે દબીર), ૫૦ અનાબ, અે તમાે તથા અાનીમ, ૫૧ ગાેશેન, હાેલાેન
તથા ગીલાેહ. તેઅાેના તાબાના ગામાે સ હત કુ લ અા અ ગયાર નગરાે હતા.
૫૨ અરાબ, દૂ મા તથા અેશાન, ૫૩ યાનીમ, બેથતા પૂઅા તથા અફે કા,
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૫૪ હુ ટા, કયાથઅાબા (અેટલે હે ાેન) તથા સીઅાેર. તેઅાેના તાબાના

અેનતા પૂઅાના ઝરા સુધી ગઈ. ૮ તા પૂઅાનાે વ તાર મના શાનાે હતાે,

ગામાે સ હત કુ લ અા નવ નગરાે હતાં. ૫૫ માઅાેન, કામલ, ઝીફ, યૂટા, ૫૬

પણ મના શાની સરહદ ઉપરનું તા પૂઅા અે ાઇમનાં કુ ળનું હતું. ૯ તે સીમા

ય અેલ, યાેકદામ, ઝાનાેઅા, ૫૭ કાઈન, ગબયા તથા ત ના તેઅાેના ગામાે

ઊતરીને કાનાના નાળા સુધી અેટલે નદીની દ ણે ગઈ. અે ાઇમનાં અા

સ હત અા દસ નગરાે. ૫૮ હા હૂ લ, બેથસૂર, ગદાેર, ૫૯ મારાથ, બેથ

નગરાે મના શાના નગરાે મ યે અાવેલા છે . મના શાની સીમા નદીની ઉ ર

અનાેથ તથા અે તકાેન તેઅાેનાં ગામાે સ હત અા છ નગરાે. ૬૦ કયાથબાલ

બાજુ અે હતી અને તેનાે છે ડાે સમુ પાસે હતાે. ૧૦ દ ણ ભાગ અે ાઇમનાે

(અેટલે કયાથયારીમ) તથા રા બા, તેઅાેનાં ગામાે સ હત અા બે નગરાે. ૬૧

અને ઉ ર ભાગ મના શાનાે હતાે, જેની સરહદ સમુ પાસે હતી. તેની ઉ ર

અર યમાં બેથઅરાબા, મ ીન તથા સખાખા, ૬૨ ન બાન, ખારાનું નગર

તરફ અાશેરનાે અને પૂવ તરફ ઇ સાખારનાે ભાગ હતાે. ૧૧ ઇ સાખાર

તથા અેનગેદી; તેઅાેનાં ગામાે સ હત અા છ નગરાે. ૬૩ પણ ય શાલેમના

તથા અાશેરના ભાગમાં, બેથશેઅાન અને તેનાં ગામાે, ય લામ અને તેનાં

રહે વાસી યબૂસીઅાેને યહૂ દા કુ ળના લાેકાે કાઢી શ ા ન હ; તેથી યબૂસીઅાે

ગામાે, દાેર તથા તેનાં ગામાેના રહે વાસીઅાે, અેનદાેર તથા તેનાં ગામાેના

અાજ સુધી યહૂ દા કુ ળની સાથે ય શાલેમમાં રહે છે .

રહે વાસીઅાે, તાનાખ તથા તેના ગામાેના રહે વાસીઅાે, મ ગ ાેના તથા તેના

સફના કુ ળ માટે જમીનની સાપણી થઈ અેટલે યદનથી યરીખાે તરફ,
૧૬ યૂયરીખાે
ની પૂવના ઝરાથી અર યમાં, યરીખાેથી ઉપર તરફ બેથેલના

ગામાેના રહે વાસીઅાે; અેટલે ણ ઉ ચ દેશ મના શાને મ

પવતીય દેશ સુધી. ૨ પછી તે સરહદ બેથેલથી લૂઝ સુધી, અટારાેથથી પસાર
થઈને અાક અાેના દેશ સુધી ગઈ. ૩ પછી પ

મ તરફ નીચે યાફલેટીઅાેના

દેશથી, દૂ ર સુધી નીચાણમાં બેથહાેરાેનના દેશ સુધી અને ગેઝેર સુધી તે
સમુ પાસે પૂરી થઈ. ૪ અા રીતે યૂસફનાં બે કુ ળ, મના શા અને અે ાઇમનાં
કુ ળાેને વારસાે ા ત થયાે. ૫ અે ાઇમનાં કુ ળને તેનાં કુ ટું બાે માણે અા
રીતે દેશની સાપણી થઈ: પૂવ તરફ તેઅાેની સરહદ અટારાેથ અા ારથી
ઉપરના બેથ હાેરેન સુધી હતી ૬ અને યાંથી તે સમુ તરફ ગઈ. મ મથાથની
ઉ ર પરથી વળીને પૂવ તરફ તાનાથશીલાે સુધી અને દૂ ર યાનાેઅાની પૂવ
તરફ ગઈ. ૭ પછી યાનાેઅાથી નીચે અટારાેથ સુધી, નારા સુધી અને પછી
યરીખાેથી, યદનના છે ડા સુધી પહાચી. ૮ તે સરહદ તા પૂઅાથી પ

મ તરફ

કાનાના નાળા અને સમુ ના છે ડા સુધી ગઈ. અે ાઇમ કુ ળનાં કુ ટું બાે માણે
તેઅાેનાે વારસાે અા છે . ૯ તે સાથે મના શાના કુ ળના વારસાના ભાગ વ ચે
જે નગરાે અે ાઇમનાં કુ ળને સા પસંદ કરાયેલા હતાં, અે સવ નગરાે તેઅાેનાં
ગામાે સ હત તેઅાેને મ

ાં. ૧૦ તેઅાે કનાનીઅાેને કે જેઅાે ગેઝેરમાં રહે તા

હતા તેઅાેને કાઢી મૂકી શ

ા ન હ તેથી કનાનીઅાે અે ાઇમ મ યે અાજ

પયત રહે છે , પણ તેઅાે અે ાઇમનાં કુ ટું બીઅાેના ગુલામ થઈને રહે લા છે .

૧૭ અા

સુધી મના શાના પુ ાે તે નગરાેને કબજે કરી શ

ા. ૧૨ પણ

ા ન હ અને મૂળ

રહે વાસીઅાેને કાઢી મૂકી શકયા ન હ અેટલે કનાનીઅાે અા દેશમાં ર ા. ૧૩
જયારે ઇઝરાયલના લાેકાે મજબૂત થતાં ગયા, તેઅાેઅે કનાનીઅાેને પાસે ભારે
મજૂ રી કરાવી, પણ તેઅાેને દૂ ર કરી શકયા ન હ. ૧૪ પછી યૂસફના વંશ ેઅે
યહાેશુઅાને ક ું, “યહાેવાહની અા શષના કારણે અમે વ તીમાં વશેષ વૃ
પા યા છીઅે. તેમ છતાં તમે અમને વારસામાં ફ ત અેક જ દેશ અને અેક જ
ભાગ કે મ સા યાે છે ?” ૧૫ યહાેશુઅાઅે તેઅાેને ક ું, “ ે તમે વ તીમાં
વશાળ

છાે, તાે તમે પાેતે પાેતાની રીતે ઉપર તરફ વનમાં

અાે અને

યાં પ રઝીઅાેના અને રફાઈઅાેના દેશમાં પાેતાને માટે જમીન તૈયાર કરાે.
કે મ કે અે ાઇમનાે પહાડી દેશ તમારા માટે ઘણાે સાંકડાે છે . ૧૬ યૂસફના
વંશ ેઅે ક ું, “પહાડી દેશ અમારે માટે પૂરતાે નથી અને સવ કનાનીઅાે
જેઅાે ખીણના દેશમાં રહે છે , તેઅાેની પાસે જે બેથશેઅાન અને તેનાં
ગામડાંઅાેમાં અને ય અેલની ખીણમાં રહે નારાઅાેની પાસે તાે લાેખંડના
રથાે છે .” ૧૭ યારે યહાેશુઅાઅે યૂસફના પુ ાે અે ાઇમને તથા મના શાને
ક ું, “તમે અેક માેટી

ઘણાં પરા મી છાે. તેથી તને મા દેશનાે અેક જ

ભાગ મળશે અેવું નથી. ૧૮ પરં તુ પહાડી દેશ પણ તારાે થશે. તે જં ગલ
છે છતાં તું તેને કાપી નાખશે અને તેની દૂ રની સરહદાે સુધી કબ ે કરશે.
જેઅાેની પાસે લાેખંડના રથાે છે અે કનાનીઅાે બળવાન છે અે ખ ં તાે પણ તું

મના શા યૂસફનાે વડાે પુ હતાે, તેના કુ ળને માટે જમીનની સાપણી
માણે હતી: જે મના શાનાે થમપુ , માખીર ગ યાદનાે પતા

લડવૈયાે હતાે તેને ગ યાદ તથા બાશાનનાે દેશ અાપવામાં અા યાે હતાે.
૨ મના શાના બાકીના પુ ાેને પણ તેઅાેના કુ ટુ ં બ માણે ભાગ અાપવામાં

અા યાે. અેટલે અબીઅેઝેરના, હે લેકના, અા ીઅેલના, શખેમના, હે રેફના
અને શમીદાના પુ ાેને યૂસફનાં દીકરા મના શાના અે પુ ષ વંશ ે હતા.
તેઅાેને કુ ટું બાે માણે હ સાે અાપવામાં અા યાે હતાે. ૩ હવે મના શાના
દીકરા માખીરના દીકરા ગ યાદના દીકરા હે ફેરના દીકરા સલાે હાદને દીકરા
ન હતા, પણ દીકરીઅાે જ હતી. અા તેની દીકરીઅાેનાં નામ હતાં: માહલા,
નાેઅા, હાે લા, મ કા અને તસા. ૪ તેઅાે અેલાઝાર યાજક તથા નૂનના પુ
યહાેશુઅા અને અાગેવાનાે પાસે અાવી અને તેઅાેને ક ું કે , “યહાેવાહે મૂસાને
અા ા કરી હતી કે , “અમને અમારા ભાઈઅાે સાથે વારસાે અાપવામાં અાવે.”
તેથી, યહાેવાહની અા ા અનુસાર, તેણે તેઅાેને તેઅાેના પતાના ભાઈઅાે
મ યે વારસાે અા યાે. ૫ મના શાને ગ યાદ અને બાશાન ઉપરાંત યદનને
પેલે પાર જમીનનાં દસ ભાગ અાપવામાં અા યા હતા. ૬ કે મ કે મના શાની
દીકરીઅાેને તેના દીકરાઅાે મ યે વારસાે મ

હ

ાે હતાે. મના શાના બાકીના

કુ ળને ગ યાદનાે દેશ સાપવામાં અા યાે. ૭ મના શાના દેશની સરહદ
અાશેરથી મ મથાથ સુધી શખેમની પૂવમાં હતી. પછી તે સીમા દ ણ તરફ

તેઅાેને કાઢી મૂકી શકીશ.”
શીલાેહમાં સમ ઇઝરાયલ લાેકાે ભેગા મ ા ને યાં તેઅાેઅે
૧૮ પછી
મુલાકાતમંડપ ઊભાે કયા. અને તેઅાેઅે અાખાે દેશ
યાે.

૨

ઇઝરાયલ લાેકાેમાં હ

વારસાે પા યા વગરનાં સાત કુ ળાે હતાં. ૩

યહાેશુઅાઅે ઇઝરાયલના લાેકાેને ક ું, “જે દેશ તમારા પતૃઅાેના ભુ,
યહાેવાહે તમને અા યાે છે તેનાે કબ ે લેવા જવાને તમે

ાં સુધી ઢીલ

કરશાે?” ૪ તમારા પાેતાના માટે દરેક કુ ળમાંથી ણ પુ ષાેને નમ ંક
કરાે અને હુ ં તેઅાેને બહાર માેકલીશ. તેઅાે જઈને દેશના રહે વાસીઅાેની
મા હતી મેળવશે. તેમના વારસાનાે વગતવાર અહે વાલ તૈયાર કરે પછી
તેઅાે મારી પાસે અાવે. ૫ તેઅાે તેના સાત વભાગ કરે. યહૂ દા દ ણમાં
પાેતાના દેશની અંદર રહે , યૂસફના પુ ાે ઉ રમાં પાેતાના દેશની અંદર
રહે વાનું ચાલુ રાખે. ૬ તમે સાત ભાગાેનું વણન કરાે અને તે કરેલું વણન
અહ મારી પાસે લાવાે. પછી અાપણા ભુ યહાેવાહની અાગળ હુ ં અહ
તમારે સા

ચ ીઅાે નાખીને ભાગ પાડી અાપીશ. ૭ લેવીઅાેને તમારી મ યે

ભાગ મળવાનાે નથી, કે મ કે યહાેવાહનું યાજકપદ અે જ તેઅાેનાે વારસાે
છે . યદનની પાર ગાદ, બેન તથા મના શાના અધકુ ળને મૂસાઅે વારસાે
અાપેલાે છે ; તે તેઅાેઅે ા ત કયા છે .” ૮ પછી તે માણસાે ઊઠીને ગયા.
જેઅાે દેશનું વણન કરવાને જતા હતા તેઅાેને યહાેશુઅાઅે અેવી અા ા
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અાપી હતી કે , “જઈને દેશમાં સવ ફરીને તેનું વણન કરાે અને મારી પાસે

હતાે. ૯ શમયાેનના કુ ળનાે અા વારસાે યહૂ દાના કુ ળના વ તારમાંથી તેઅાેને

પાછા અાવાે. પછી શીલાેહમાં હુ ં યહાેવાહની અાગળ તમારે સા

મ ાે હતાે. કે મ કે યહૂ દાના કુ ળને જ ર કરતાં વધારે જમીનનાે ભાગ સાપાયાે

ચ ીઅાે

નાખીને ભાગ પાડીશ.” ૯ તે માણસાે જઈને દેશમાં બધી જ યાઅે ફરીને

હતાે. માટે તેઅાેના વારસા મ યે શમયાેનના કુ ળને ભાગ મ

નગરાે માણે સાત ભાગે યાદીમાં તેઅાેનું વણન કયુ, દરેક ભાગ પાડીને

ી

ાે હતાે. ૧૦

ચ ી ઝબુલાેનના કુ ળના નામની નીકળી. અને તેઅાેના કુ ટું બ માણે

નગરાેની યાદી બનાવી. પછી તેઅાે શીલાેહની છાવણીમાં યહાેશુઅા પાસે

તેઅાેને જમીન અાપવામાં અાવી. તેઅાેના વારસાની સરહદ સારીદથી શ

પાછા અા યા. ૧૦ પછી યહાેશુઅાઅે તેઅાેને સા શીલાેહમાં યહાેવાહની

થતી હતી. ૧૧ તેઅાેની સરહદ પ

અાગળ ચ ીઅાે નાખી. યાં યહાેશુઅાઅે ઇઝરાયલના લાેકાેનેતેઅાેના ભાગ

સુધી પહાચી; તે યાેકનામ સામેના નાળા સુધી વ તરેલી હતી. ૧૨ સારીદથી

મ દશા તરફ મારાલા અને દા બેશેથ

માણે વહચી અા યાે. ૧૧ બ યામીનના કુ ળને તેઅાેના કુ ટું બાે માણે તેમને

પૂવ દશાઅે વળીને પૂવ તરફ ક લાેથ તાબાેરની સરહદ સુધી ગઈ. યાંથી

તે દેશ સાપવામાં અા યાે હતાે. અેટલે જે દેશ તેમને અાપવામાં અા યાે હતાે

નીકળીને તે દાબરાથ અને પછી યાફીઅા સુધી ગઈ. ૧૩ યાંથી અાગળ વધીને

તે યહૂ દાના વંશ ે અને યૂસફના વંશ ેની વ ચે અાવેલાે હતાે. ૧૨ ઉ ર

ગાથહે ફેરની પૂવ તરફ પસાર થઈને અેથકાસીન સુધી ગઈ; પછી યાંથી

ભાગે તેઅાેની સીમા યદન હતી. તે સીમા યદનથી યરીખાેની ઉ ર બાજુ અે

વળીને ર માેન થઈને નેઅા સુધી લંબાઈ હતી. ૧૪ તે સરહદ ચકરાવાે ખાઈને

ગઈ, પછી પ

મ તરફ પહાડી દેશમાં તે ગઈ. યાં તે બેથઅાવેનના રણ

ઉ રે હા નાથાેન સુધી ગઈ; અને તેનાે છે ડાે યફતાઅેલની ખીણ અાગળ

સુધી પહાચી. ૧૩ યાંથી અાગળ લૂઝ (અેટલે બેથેલ) ની દ ણ બાજુ અે

અા યાે. ૧૫ કા ાથ, નાહલાલ, શ ાેન, યદલા, તથા બેથલેહેમ નગરાેનાે

તે સરહદ પસાર થઈ. નીચેના બેથહાેરાેનની દ ણમાં જે પવત છે તેની

અા દેશમાં સમાવેશ થાય છે . તેઅાેનાં ગામાે સ હત અા કુ લ બાર નગરાે

પાસે થઈને અટારાેથઅા ાર સુધી ઊતરી. ૧૪ અે પવત બેથહાેરાેનની સામે

હતાં. ૧૬ અા ઝબુલાેનના કુ ળનાે વારસાે, જે તેના કુ ટું બાેને તેમનાં નગરાે અને

દ ણ બાજુ પર અાવેલાે છે . યાંથી તે સીમાનાે છે ડાે યહૂ દાના કુ ળના નગર

ગામાે સ હત અાપવામાં અા યાે હતાે તે છે . ૧૭ ચાેથી ચ ી ઇ સાખારના

કયાથબાલ (અેટલે, કયાથયારીમ) અાગળ અાવેલાે છે . અા તેની પ

નામની નીકળી તે માણે તેઅાેના કુ ટું બાેને જમીન અાપવામાં અાવી હતી. ૧૮

મ

બાજુ હતી. ૧૫ દ ણ ભાગ કયાથયારીમની બહારની બાજુ અેથી શ

તેઅાેના દેશમાં ય યેલ, કસુ લાેથ તથા શૂનેમ. ૧૯ હફારાઈમ, શીઅાેન

થયાે. તેની સરહદ યાંથી અે ાેન, ને તાેઅાના પાણીના ઝરા સુધી ગઈ. ૧૬

તથા અનાહરાથ, ૨૦ રા બીથ, ક યાેન, અેબેસ, ૨૧ રેમેથ, અેનગા નીમ,

તે સરહદ પછી નીચે હ નાેમના દીકરાની ખીણની સામેના પવતની સરહદ

અેનહા ા તથા બેથપા સેસ. ૨૨ તેઅાેની સીમા તાબાેર, શાહસુમા, બેથ

સુધી, જે રફાઈઅાેની ખીણની અંતે ઉ ર તરફ છે . પછી તે નીચે હ નાેમની

શેમેશ થઈને યદન સુધી પહાચી. તેઅાેનાં ગામાે સ હત અા કુ લ સાેળ નગરાે

ખીણથી, યબૂસીઅાેના દ ણ તરફના ઢાળથી, નીચે અેનરાેગેલ સુધી ગઈ.

હતાં. ૨૩ ઇ સાખારના કુ ળનાે અા વારસાે તેઅાેના કુ ટું બને તેમનાં ગામાે

૧૭ તે ઉ રથી વળીને, અેનશેમેશની દશામાં અને યાંથી ગલીલાેથ તરફ

અને નગરાે સ હત અાપવામાં અા યાે હતાે. ૨૪ પાંચમી ચ ી અાશેરના

ગઈ, તે અદુ મીમના ઘાટની સામે છે . પછી તે નીચે બાેહાનની શલા (તે

કુ ળની હતી. તે માણે તેઅાેના કુ ટું બને જમીન અાપવામાં અાવી. ૨૫ તેઅાેના

બેનનાે પુ હતાે) સુધી ગઈ. ૧૮ તે સરહદ બેથ અરાબાના ઉ રના ઢાળથી

દેશમાં હે કાથ, હલી, બેટેન તથા અા શાફ ૨૬ અ લામેલેખ, અામાદ તથા

પસાર થઈને નીચે અરાબા સુધી ગઈ. ૧૯ તે સરહદ બેથહાે લાના ઉ રી

મશાલ. તે સીમા પ

ઢાળ પરથી પસાર થઈ. તે સરહદનાે છે ડાે ખારા સમુ ની ઉ રી ખાડી તરફ,

હતી. ૨૭ પછી તે પૂવ દશાઅેથી વળીને બેથદાગાેન અને ઝબુલાેન સુધી

યદનની દ ણે અાવેલાે છે . અા દ ણની સરહદ હતી. ૨૦ પૂવ બાજુ અે યદન

ગઈ, યફતાઅેલની ખીણની ઉ રે બેથઅેમેક તથા નેઈઅેલ સુધી પહાચી,

તેની સરહદ હતી. તે બ યામીનના કુ ળનાે વારસાે હતાે, તેઅાેના દરેકના કુ ટું બાે

પછી તે યાંથી ઉ ર તરફ કાબૂલ સુધી પહાચી. ૨૮ પછી તે અે ાેન, રહાેબ,

માણે, ચાેતરફની, સરહદ અે હતી. ૨૧ હવે બ યામીનના કુ ળનાં નગરાે

હા માેન, કાના અેટલે માેટા સદાેન સુધી ગઈ. ૨૯ તે સરહદ પાછી વળીને

તેઅાેના કુ ટું બાે માણે અા હતા: અેટલે યરીખાે, બેથહાે લા, અેમેકકસીસ,

રામા અને કાેટવાળા નગર તૂર સુધી ગઈ. પછી તે સીમા વળીને હાેસામાં

૨૨ બેથઅરાબા, સમારાઈમ, બેથેલ, ૨૩ અા વીમ, પારા, અાે ા, ૨૪ કફાર

ગઈ અને તેનાે છે ડાે અા ઝીબના દેશની પાસે, સમુ સુધી અા યાે, ૩૦

અા માેની, અાેફની તથા ગેબા. તેઅાેના ગામાે સ હત કુ લ બાર નગરાે હતાં.

ઉ મા, અફે ક તથા રહાેબ. તેઅાેનાં ગામાે સ હત અા કુ લ બાવીસ નગરાે

૨૫ યાં અા નગરાે પણ હતાં, અેટલે, ગ યાેન, રામા, બેરાેથ, ૨૬ મ પા,

હતાં. ૩૧ અા અાશેર કુ ળનાે વારસાે હતાે, તે તેઅાેના કુ ળને તેમનાં ગામાે અને

કફીરા, માેસા, ૨૭ રેકેમ, યપલ, તારલા, ૨૮ સેલા, અેલેફ, યબૂસી (અેટલે

નગરાે સ હત અાપવામાં અા યાે હતાે. ૩૨ છ ી ચ ી ન તાલીના કુ ળની

ય શાલેમ), ગ યાથ, કયાથ. તેઅાેના ગામાે સ હત કુ લ ચાૈદ નગરાે હતાં.

હતી અને તે માણે તેઅાેના કુ ટું બાેને જમીન અાપવામાં અાવી હતી. ૩૩

બ યામીનના કુ ળના કુ ટું બાે માટે અે વારસાે હતાે.

તેઅાેની સીમા હે લેફ, સાના નીમમાંના અેલાેન વૃ ની બાજુ થી, અદામી

નામની નીકળી, અેટલે શમયાેનના કુ ળને
૧૯ બીતેઅાેનાચકુ ટુીં બશમયાેમાણેનનાજમીન
સાપવામાં અાવી. તેઅાેનાે વારસાે

નેકેબ, યા નેલ, યાંથી લા ૂ મ સુધી ગઈ; યદન અાગળ તેની સીમાનાે
અંત અા યાે. ૩૪ તે સીમા પ મ તરફ વળીને અાઝનાેથતાબાેર અને

યહૂ દાના કુ ળના વારસા મ યે હતાે. ૨ તેઅાેને તેમનાે વારસાે મ

ાે, અેટલે,

બેરશેબા અથવા શેબા, માલાદા, ૩ હસારશૂઅાલ, બાલા, અેસેમ, ૪
અે તાેલાદ, બથૂલ અને હાેમા. ૫ શમયાેન જે સ લાગ પાસે હતું, બેથ
માકાબાેથ, હસારસૂસા, ૬ બેથલબાઅાેથ, શા હે ન. તેઅાેના ગામાે સ હત
અા કુ લ તેર નગરાે હતાં. ૭ સમયાેન પાસે અાઈન, ર માેન, અેથેર, તથા
અાશાન હતાં. તેઅાેના ગામાે સ હત અા કુ લ ચાર નગરાે હતાં. ૮ અા નગરાેની
ચારેતરફનાં જે સવ ગામાે સ હત, બાલાથબેર અેટલે, દ ણમાં રામા સુધી
હતાં તે. અા શમયાેનના કુ ળનાે વારસાે, તેઅાેનાં કુ ટું બાેને અાપવામાં અા યાે

યહાેશુઅા

હુ

મમાં કામલ તથા શીહાેર લ નાથ સુધી વ તરેલી

ાેક સુધી ગઈ; દ ણમાં ઝબુલાેન, પ

મમાં અાશેર, પૂવમાં યદન

પાસે યહૂ દા સુધી પહાચી. ૩૫ તેઅાેનાં કાેટવાળા નગરાે અા હતાં; સ ીમ,
સેર, હ માથ, રા ાથ, ક નેરેથ, ૩૬ અદામા, રામા, હાસાેર, ૩૭ કે દેશ,
અેડેઇ, અેનહાસાેર, ૩૮ ઈરાેન, મ દાલેલ, હાેરેમ, બેથઅનાથ તથા બેથ
શેમેશ. તેઅાેનાં ગામાે સ હત અા કુ લ અાેગણીસ નગરાે હતાં. ૩૯ અા
નફતાલીના કુ ળનાે વારસાે હતાે, તે તેમના કુ ટું બાેને નગરાે અને ગામાે સ હત
અાપવામાં અા યાે હતાે. ૪૦ સાતમી ચ ી દાનના કુ ળના નામની નીકળી.
અને તે માણે તેઅાેના કુ ટું બાેને જમીન અાપવામાં અાવી. ૪૧ તેઅાેના
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વારસાના વ તારમાં શાેરા, અે તાઅાેલ, ઈરશેમેશ, ૪૨ શાલા બીન,

મારફતે તેઅાેને અા ા અાપી કે અમને રહે વા સા નગરાે અને અમારા

અાયાલાેન તથા ય લાનાે સમાવેશ થતાે હતાે. ૪૩ ઉપરાંત અેલાેન, ત ના,

નવરાેને માટે ઘાસવાળી જમીન અાપવી.” ૩ તેથી ઇઝરાયલી લાેકાેઅે

અે ાેન, ૪૪ અે તકે , ગ બથાેન, બાલાથ, ૪૫ યેહૂદ, બનીબરાક, ગાથ

યહાેવાહની અા ા માણે, પાેતાના વારસામાંથી નગરાે અને ગાૈચરાે લેવીઅાેને

ર માેન, ૪૬ મેયાકાન તથા યાફાેથી પારના રા ાેન સ હત સમ

વ તારનાે

અા યાં. ૪ કહાથીઅાેના કુ ટું બાેને માટે જે ચ ી પસંદ થઈ તેની અા માણે

સમાવેશ થતાે હતાે. ૪૭ દાનના કુ ળે તેઅાેનાે વ તાર વધાયા. દાને લેશેમ પર

કાયવાહી થઈ. લેવીઅાેમાંના હા ન યાજકાેના વંશ ેઅે યહૂ દાના કુ ળમાંથી,

હુ મલાે કરીને યુ કયુ. યાંના દરેક જણને તરવારથી માયા, તેનાે કબ ે

શમયાેનના કુ ળમાંથી અને બ યામીનના કુ ળમાંથી તેર નગરાે ા ત કયા. ૫

લીધાે અને તેમાં વ યા. તેઅાેઅે લેશેમનું નામ બદલીને તેઅાેના પૂવ ેના

કહાથીઅાેના બાકીનાં કુ ટું બાેને માટે ચ ીઅાે નાખતાં તેઅાેને અે ાઇમનાં

નામ પરથી તેનું નામ દાન પા

ું. ૪૮ અા દાનના કુ ળનાે વારસાે હતાે અને

કુ ળના કુ ટું બાેમાંથી, દાનના કુ ળમાંથી અને મના શાના અધકુ ળમાંથી દસ

તેઅાેના કુ ટું બાે માણે નગરાે અને તેઅાેનાં ગામાે સ હત તેમને અાપવામાં

નગરાે ા ત થયાં. ૬ ગેશાનપુ ાેને માટે ચ ીઅાે નાખતા તેમને ઇ સાખાર

અા યાે હતાે. ૪૯ જયારે તેઅાે દેશના વારસા માણે જમીનની વહચણી પૂરી

કુ ળના કુ ટું બાેમાંથી, અાશેરના કુ ળમાંથી, નફતાલીના કુ ળમાંથી અને બાશાનમાં

કરી ર ા યારે ઇઝરાયલના લાેકાેઅે નૂનના દીકરા, યહાેશુઅાને તેઅાેની

મના શાના અધકુ ળમાંથી તેર નગરાે અાપવામાં અા યા. ૭ મરારીના વંશ ેના

મ યે વારસાે અા યાે. ૫૦ યહાેવાહની અા ાથી તેઅાેઅે યહાેશુઅાને તેની

જે લાેકાે હતા તેઅાેને બેનના, ગાદ અને ઝબુલાેનના કુ ળમાંથી બાર નગરાે

માંગણી મુજબનું નગર ત નાથસેરા અા યું. તે અે ાઇમનાં પહાડી દેશમાં
અાવેલું હતું. તેનાે

ા ત થયા. ૮ તેથી યહાેવાહે મૂસાની મારફતે જે અા ા અાપી હતી, તેમ

ણા ાર કરીને તે તેમાં ર ાે. ૫૧ અેલાઝાર યાજક તથા

ઇઝરાયલ લાેકાેઅે ચ ીઅાે નાખીને અા નગરાે તેઅાેનાં ગાૈચરાે સ હત

નૂનના પુ યહાેશુઅાઅે અને ઇઝરાયલ લાેકાેનાં કુ ળાેના પૂવ ેનાં કુ ટું બાેના

લેવીઅાેને અા યાં. ૯ અને તેઅાેના નામની યાદી માણે યહૂ દાના કુ ળમાંથી,

અાગેવાનાેઅે શીલાેહ તરફ મુલાકાતમંડપને વેશ ારે, યહાેવાહની અાગળ

શમયાેનના કુ ળમાંથી, ઉપર દશા યાં માણેનાં નગરાેના ભાગ તેઅાેને

ચ ીઅાે નાખીને, જે વારસાે વહચી અા યાે તે અા છે . અામ તેઅાેઅે જમીનની

સાપવામાં અા યા. ૧૦ હા નના વંશ ે જે લેવીઅાેના કુ ળમાંથી પાછા ફયા

વહચણી કરવાનું કામ પૂ ં કયુ.

હતા અને કહાથીઅાેના કુ ટું બાે મ યે હતા, તેમને અા નગરાે અાપવામાં અા યાં

યહાેવાહે યહાેશુઅાને ક ું, “ઇઝરાયલના લાેકાેની સાથે વાત
૨૦ પછી
કરીને કહે કે , 'મૂસાની મારફતે જે વષે મ તમને ક ું હતું તે માણે
૨

અા યનાં નગરાે ઠરાવાે. ૩ કે મ કે કાેઈ માણસ કે જેણે અ ણતા કાેઈ
ય તને મારી ના યાે હાેય તે અા યનગરમાં નાસી જઈ શકે . અા નગરાે
કાેઈ અેક જે મારી નંખાયેલા ય તના ખૂનનાે બદલાે લેવા તેને શાેધનારથી
ર ણ અને અા યને માટે થશે. ૪ તે માણસ તેમાંના કાેઈ અેક નગરમાં નાસી
જશે, તે નગરના દરવા ના વેશ ાર પર તે ઊભાે રહે શે અને તે નગરાેના
વડીલાેને તેની બાબત જણાવશે. પછી તેઅાે તેને તે નગરમાં વીકારશે
અને તેઅાેની વ ચે રહે વા માટે તેને જ યા અાપશે. ૫ અને મારી નંખાયેલી
ય તના ખૂનનાે બદલાે લેવા

ે કાેઈ ય ન કરતાે હાેય તાે પછી નગરના

લાેકાેઅે અા મનુ યઘાતકને તેના હાથમાં સાપવાે ન હ. તેઅાેઅે અા કરવું
ન હ, કે મ કે તેણે તેના પડાેશીને અ ણતાંથી મારી ના યાે હતાે, ન હ કે
અગાઉથી તેને તેના પર ષ
ે હતાે. ૬ તે દવસાેમાં જે મુ ય યાજક તરીકે ની
સેવા અાપતાે હાેય તેના મરણ સુધી, તે યાયને સા ં સભા અાગળ ઊભાે
રહે યાં સુધી, તે ત જ નગરમાં રહે . પછી અે મનુ યઘાતક તેના પાેતાના ઘરે
અથવા તેના પાેતાના નગરમાં કે યાંથી તે નાસી ગયાે હતાે યાં પાછાે

ય.”

૭ તેથી ઇઝરાયલીઅાેઅે અા યનગર તરીકે ગાલીલમાં નફતાલીના પવતીય

દેશમાંનાં કે દેશ, અે ાઇમનાં પવતીય દેશમાંનાં શખેમ, યહૂ દયાના પવતીય
દેશમાંનાં કયાથ અાબા (અેટલે હે ાેન), ૮ પૂવમાં યરીખાે પાસે યદનને પેલે
પાર તેઅાેઅે બેનના કુ ળમાંથી સપાટ દેશ પરના અર યમાં બેશેર, ગાદ
કુ ળમાંથી રામાેથ ગ યાદ, મના શાના કુ ળમાંથી બાશાનમાં ગાેલાન પસંદ
કયા. ૯ અે નગરાે સવ ઇઝરાયલના લાેકાેને સા ં અને તેઅાે મ યે વાસ
કરનારા પરદેશીને સા ં ઠરાવેલા હતા કે , જે કાેઈ

ણતા અ ણતાં કાેઈ

ય તનું ખૂન કરે, યાં સુધી તે ખૂનનાે બદલાે લેનારના હાથથી તે માયા

ય

ન હ, યાં સુધી નાસી જઈને સભા અાગળ ઉપ થત થાય.
લેવીઅાેના કુ ટું બાેના વડીલાે અેલાઝાર યાજક પાસે, નૂનના
૨૧ પછી
પુ યહાેશુઅા અને ઇઝરાયલના પૂવ ેના અાગેવાનાે પાસે અા યા.
૨ તેઅાેઅે કનાન દેશના શીલાેહ અાગળ તેમને ક ું, “યહાેવાહે મૂસાની

હતાં. કે મ કે પહે લી ચ ી તેઅાેના નામની નીકળી હતી. ૧૧ ઇઝરાયલીઅાેઅે
તેઅાેને યહૂ દયાના પહાડી દેશમાંનું કયાથઅાબા (અનાકના પતાનું નગર),
અેટલે હે ાેન તેની અાસપાસનાં ગાૈચર સ હત અા યાં. ૧૨ પણ નગરનાં
ખેતરાે અને તેનાં ગામાે યફૂ નેના પુ કાલેબને અગાઉથી જ સુ ત કરાયા
હતાં. ૧૩ તેઅાેઅે હા ન યાજકના વંશ ેને મનુ યઘાતક માટેના અા યનું
નગર તે, હે ાેન તેનાં ગાૈચર સ હત તથા લ ના તેનાં ગાૈચર સ હત અને ૧૪
યા ીર તેનાં ગાૈચર સ હત, અે તમાેઅા તેનાં ગાૈચર સ હત. ૧૫ હાેલાેન પણ
તેનાં ગાૈચર સ હત, દબીર તેનાં ગાૈચર સ હત અા યાં, ૧૬ અા યન તેનાં ગાૈચર
સ હત, યૂ ા તેનાં ગાૈચર સ હત અને બેથશેમેશ તેનાં ગાૈચર સ હત. અે
નવ નગરાે અા બે કુ ળને અાપવામાં અા યાં. ૧૭ બ યામીનના કુ ળમાંથી
ગ યાેન તેનાં ગાૈચર સ હત, ગેબા તેનાં ગાૈચર સ હત, ૧૮ અનાથાેથ તેનાં
ગાૈચર સ હત તથા અા માેન તેનાં ગાૈચર સ હત અે ચાર નગરાે. ૧૯ હા નના
વંશ ેના યાજકાેને, બધાં મળીને કુ લ તેર નગરાે તેનાં ગાૈચર સ હત અાપવામાં
અા યાં હતાં. ૨૦ કહાથના કુ ટું બનાં જે લેવી પુ ાે હતા તેઅાેને માટે ચ ીઅાે
નાખતાં તે માણે અે ાઇમનાં કુ ળમાંથી તેઅાેને નગરાે અાપવામાં અા યાં. ૨૧
તેઅાેને અે ાઇમનાં પહાડી દેશમાંનું મનુ યઘાતકનું અા યનગર શખેમ તેનાં
ગાૈચર સ હત તથા ગેઝેર તેનાં ગાૈચર સ હત અાપવામાં અા યાં હતાં, ૨૨
ક સાઈમ તેનાં ગાૈચર સ હત તથા બેથહાેરાેન તેનાં ગાૈચર સ હત. અે ચાર
નગરાે તેઅાેને અા યાં. ૨૩ દાનના કુ ળમાંથી કહાથના કુ ટું બાેને અે તકે તેનાં
ગાૈચર સ હત, ગ બથાેન તેનાં ગાૈચર સ હત અા યાં હતાં, ૨૪ અાયાલાેન
તેનાં ગાૈચર સ હત, ગાથ ર માેન તેનાં ગાૈચર સ હત. ચાર નગરાે અાપવામાં
અા યાં. ૨૫ કહાથના કુ ટું બનાં મના શાના અધકુ ળમાંથી, તાનાખ તેનાં ગાૈચર
સ હત તથા ગાથ ર માેન તેનાં ગાૈચર સ હત અે બે નગરાે અાપવામાં અા યાં.
૨૬ કહાથના બાકીના કુ ટુ ં બાેના સવ મળીને દસ નગરાે તેનાં ગાૈચર સ હત

અાપવામાં અા યાં. ૨૭ મના શાના અધકુ ળમાંથી બાશાનમાંનું ગાેલાન
તેનાં ગાૈચર સ હત, બે તરા તેનાં ગાૈચર સ હત. અે બે નગરાે લેવીઅાેના
કુ ટું બાેમાંના ગેશાનના પુ ાેને અાપવામાં અા યાં. ૨૮ ગેશાનના કુ ટું બાેથી
ઇ સાખારના કુ ળમાંથી ક યાેન તેનાં ગાૈચર સ હત, દાબરાથ તેનાં ગાૈચર
સ હત, ૨૯ યામૂથ તેનાં ગાૈચર સ હત અેનગા નીમ તેનાં ગાૈચર સ હત ચાર
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નગરાે અાપવામાં અા યાં. ૩૦ અાશેરના કુ ળમાંથી મશાલ અને તેના ગાૈચર

સાથે, પુ કળ પશુધન સાથે, ચાંદી, સાેનું, કાંસુ, લાેખંડ અ તઘણાં વ

સ હત, અા દાેન તેના ગાૈચર સ હત, ૩૧ હે કાથ તેના ગાૈચર સ હત અને

બધું સાથે લઈને તમારા તંબુઅાેમાં પાછા

રહાેબ તેનાં ગાૈચર સ હત અે ચાર નગરાે અાપવામાં અા યાં. ૩૨ ન તાલીના

શ ુઅાેની લૂંટ વહચી લાે.” ૯ તેથી કનાન દેશમાંના શીલાેહમાં ઇઝરાયલ

કુ ળમાંથી ગાલીલમાંનું મનુ યઘાતકનું અા યનગર કે દેશ તેનાં ગાૈચર સ હત,

લાેકાેને છાેડીને બેનના વંશ ે, ગાદના વંશ ે અને મના શાનું અધકુ ળ ઘરે

હા માેથદાેર તેનાં ગાૈચર સ હત તથા કાતાન તેનાં ગાૈચર સ હત અે ણ

પાછા ફયા. યહાેવાહે મૂસાની મારફતે જે અા ા અાપી હતી તેનું પાલન કરીને

નગરાે અા યાં. ૩૩ ગેશાનીઅાેનાં કુ ટું બાે માટે, તેનાં ગાૈચરાે સ હત બધાં

તેઅાે ગ યાદ દેશ અેટલે તેમના પાેતાના દેશમાં જેનાે તેઅાેઅે કબ ે કયા

મળીને તેર નગરાેનાે સમાવેશ થતાે હતાે. ૩૪ બાકી રહે લા લેવીઅાેને અેટલે

હતાે તેમાં ગયા. ૧૦ જયારે તેઅાે યદનમાં અા યા જે કનાન દેશમાં છે યાં, યાં

મરારીના કુ ટું બાેને ઝબુલાેનના કુ ળમાંથી યાેકનામ તેનાં ગાૈચર સ હત, કાતા

ાે અે

અાે. તમારા ભાઈઅાે સાથે તમારા

બેનીઅાેઅે, ગાદીઅાેઅે અને મના શાના અધકુ ળે યદન પાસે દૂ રથી દેખાય

તેનાં ગાૈચર સ હત, ૩૫ દ ના તેનાં ગાૈચર સ હત, નાહલા તેનાં ગાૈચર સ હત.

અેવી ઘણી માેટી વેદી બાંધી. ૧૧ ઇઝરાયલના લાેકાેઅે અા વષે સાંભ

અે ચાર નગરાે અાપવામાં અા યાં. ૩૬ બેનના કુ ળમાંથી મરારીના કુ ટું બાેને

અને ક ું, “જુ અાે! બેનના લાેકાેઅે, ગાદ અને મના શાના અધકુ ળે યદન

બેસેર તેનાં ગાૈચરાે સ હત, યાહાસ તેનાં ગાૈચરાે સ હત, ૩૭ કદેમાેથ તેનાં

પાસેના ગેલીલાેથના કનાન દેશની અાગળ, જે ઇઝરાયલના લાેકાેની બાજુ અે

ગાૈચરાે સ હત તથા મેફાઅાથ તેનાં ગાૈચરાે સ હત અે ચાર નગરાે અાપવામાં

છે યાં વેદી બાંધી છે .” ૧૨ જયારે ઇઝરાયલના લાેકાેઅે તે સાંભ

અા યાં. ૩૮ તેઅાેઅે ગાદના કુ ળમાંથી ગ યાદમાંનું મનુ યઘાતક માટેનું

ઇઝરાયલના તમામ લાેકાે તેમની સામે યુ કરવા સા શીલાેહમાં અેક

અા યનગર રામાેથ તેનાં ગાૈચરાે સ હત તથા માહનાઇમ તેનાં ગાૈચરાે સ હત.

થયાં. ૧૩ પછી ઇઝરાયલના લાેકાેઅે ગ યાદ દેશમાં બેનીઅાે, ગાદીઅાે

૩૯ હે બાેન તેનાં ગાૈચરાે સ હત તથા યાઝે ર તેનાં ગાૈચરાે સ હત બધાં મળીને

અને મના શાના અધકુ ળ પાસે અેલાઝાર યાજકના પુ ફીનહાસને માેક યાે,

કુ લ ચાર નગરાે. ૪૦ અા બધાં નગરાે, મરારીપુ ાેના અનેક કુ ટું બાેના નગરાે

૧૪ અને તેની સાથે ઇઝરાયલના સવ કુ ટુ ં બાેમાંથી

હતાં, જે લેવીના કુ ળથી ચ ી નાખવાથી તેઅાેને અાપવામાં અા યાં હતાં. ૪૧

અાગેવાન, અેવા દસ અાગેવાનાે માેક યા. અને તેઅાેમાંના બધાં ઇઝરાયલનાં

ઇઝરાયલના લાેકાેઅે કબજે કરેલી જમીનની મ યેથી લેવીઅાેઅે અડતાળીસ

કુ ટું બાેમાં પાેતપાેતાના પતૃઅાેનાં ઘરાેના વડીલાે હતા. ૧૫ તેઅાે ગ યાદ

નગરાે તેનાં ગાૈચર સ હત મેળ યાં. ૪૨ અા નગરાેમાં

દેશમાં બેનીઅાે, ગાદીઅાે અને મના શાના અધકુ ળની પાસે અા યા અને

યેક નગરની અાસપાસ

તેનાં ગાૈચરાે હતાં. અે જ માણે અે સવ નગરાેનું હતું. ૪૩ તે માણે તેમણે
ઇઝરાયલને તે સઘળાે દેશ અા યાે. યહાેવાહે ઇઝરાયલના પૂવ ેને જે દેશ
અાપવાની

ત ા કરી હતી. ઇઝરાયલીઅાેઅે તેનાે કબ ે લીધાે અને યાં

તેઅાેને ક ું: ૧૬ “યહાેવાહની સમ
ભુની વ

ું

ું, યારે

યેક મુ ય કુ ટું બ દીઠ

અેમ કહે છે કે , 'તમે ઇઝરાયલના

અા કે વાે અપરાધ કયા છે ? અાજે તમે યહાેવાહનાં અનુસરણથી

પાછા વળી જઈને પાેતાને સા વેદી બાંધીને યહાેવાહની વ

બળવાે કયા

વસવાટ કયા. ૪૪ પછી યહાેવાહે તેઅાેને બધી બાજુ અેથી શાં ત અાપી કે જેની

છે . ૧૭ શું પેઅાેરનુ પાપ અાપણા માટે બસ નથી? તેનાથી અાપણે હ

તેમણે તેઅાેના પૂવ ે સાથે

ત ા કરી હતી. તેઅાેના સવ શ ુમાંથી કાેઈ

સુધી પણ પાેતાને શુ કયા નથી. તે પાપને લીધે યહાેવાહનાં લાેકાે ઉપર યાં

ું ન હ. યહાેવા તેઅાેના સવ શ ુઅાેને તેઅાેના હાથમાં

મરકી અાવી હતી. ૧૮ શું તમે યહાેવાહનાં અનુસરણથી અાજે પાછા ફરી

તેઅાેને હરાવી શ

સા યા. ૪૫ યહાેવાહે ઇઝરાયલના ઘરનાઅાેને જે કં ઈ વચન અા યું હતું તે

ગયા છાે?

સવમાંથી અેકેય પૂ ં થયા વના ર ું ન હ. તેમાંના તમામ વચનાે પ રપૂણ

ઇઝરાયલના સમ લાેકાે ઉપર તે કાેપાયમાન થશે. ૧૯

થયાં.

૨

જે અા ા તમને અાપી હતી, તે સવ તમે પાળી છે ; જે સવ અા ા મ
તમને અાપી, તે તમે પાળી છે . ૩ ઘણાં દવસાેથી અાજ દન સુધી તમે
તમારા ભાઈઅાેને તજયા નથી. પણ તેને બદલે, તમે તમારા યહાેવા, ભુની
અા ાઅાે કાળ થી પૂરેપૂરી પાળી છે . ૪ હવે તમારા યહાેવા, ભુઅે તમારા
ભાઈઅાેને

ત ા અાપી હતી તે માણે, તેમણે તેઅાેને વસામાે અા યાે

છે . તે માટે તમે પાછા વળીને તમારા તંબુઅાેમાં તથા તમારાે પાેતાનાે દેશ,
જે યહાેવાહનાં સેવક મૂસાઅે તમને યદનની પેલી બાજુ પર અા યાે હતાે,
અાે. ૫ હવે જે અા ા તથા નયમ યહાેવાહનાં સેવક મૂસાઅે તમને

અા યા હતા તેને, અેટલે કે પાેતાના યહાેવા, ભુ પર ેમ કરવાે, તેમના સવ
માગામાં ચાલવું, તેમની અા ાઅાે પાળવી, તેમને વળગી રહે વું, પાેતાના
સંપૂણ દયથી અને પાેતાના સંપૂણ

વથી તેમની સેવા કરવી, તે સવ તમે

કાળ પૂવક યાનથી પાળાે.” ૬ પછી યહાેશુઅાઅે તેઅાેને અાશીવાદ
અાપીને વદાય કયા અને તેઅાે પાેતાના તંબુઅાેમાં પાછા ગયા. ૭ હવે
મના શાના અધકુ ળને મૂસાઅે બાશાનમાં વારસાે અા યાે હતાે, પણ તેના
બી

બળવાે કરાે છાે, માટે કાલે
ે તમારા વતનનાે

દેશ અપ વ હાેય, તાે તમે અે દેશમાં કે યાં યહાેવાહનાે મંડપ ઊભાે છે

શુઅાઅે બેનીઅાેને, ગાદીઅાેને તથા મના શાના
૨૨ તેઅધકુસમયેળને યહાે
બાેલા યાં, તેણે તેઅાેને ક ું, “યહાેવાહનાં સેવક મૂસાઅે

તેમાં

ે તમે પણ અાજે યહાેવાહની વ

અધ કુ ળને યહાેશુઅાઅે તેઅાેના ભાઈઅાેની પાસે પ

મમાં યદન પાર

વારસાે અા યાે. વળી જયારે યહાેશુઅાઅે તેઅાેને તેઅાેના તંબુમાં માેકલી દીધા
યારે તેણે તેઅાેને અાશીવાદ અા યાે. ૮ અને તેઅાેને ક ું, “ઘણી સંપ

યહાેશુઅા

યાં અમારી મ યે પાેતાને માટે વારસાે લાે. પણ યહાેવાહની વ
ન હ, બી
વ

વેદી બાંધીને યહાેવા અમારા ભુની વ

ાેહ કરશાે

ાેહ અને અમારી

ાેહ કરશાે ન હ. ૨૦ ઝે રાના દીકરા અાખાને શા પત વ તુઅાેની

બાબતે યહાેવાહે કરેલી અા ાનું ઉ લંઘન કરી તેમનાે વ વાસ તાેડયાે નથી
શું? અને તેથી ઇઝરાયલના બધા લાેકાે પર કાેપ અા યાે હતાે કે ન હ? તે
માણસ અેકલાે જ પાેતાના અપરાધમાં નાશ પા યાે અેવું નથી.”' ૨૧ યારે
બેનના કુ ળે, ગાદના કુ ળે તથા મના શાના અધકુ ળે ઇઝરાયલના કુ ટું બનાં
અાગેવાનાેને જવાબ અાપતા ક ું: ૨૨ “પરા મી, ભુ, યહાેવા! અે
છે . અને ઇઝરાયલ પાેતે પણ

ણશે કે યહાેવાહની વ

ણે

બળવાે અથવા

વ વાસનું ઉ લંઘન કરવાથી તે અમારાે બચાવ કરશે ન હ, ૨૩
યહાેવાહનાં અનુસરણથી પાછા ફરી જવા સા વેદી બાંધી હાેય અને

ે અમે
ે તે

પર દહનીયાપણ, ખા ાપણ કે શાં યપણના ય ાે કરવા સા બાંધી હાેય, તાે
યહાેવા પાેતે અમારી પાસેથી તેનાે જવાબ માગાે. ૨૪ અમે વચારપૂવક અેવા
હે તુથી અા કામ કયુ છે કે ભ વ યમાં તમારા દીકરાઅાે અમારા દીકરાઅાેને
અેમ કહે કે ઇઝરાયલના ભુ, યહાેવા સાથે તમારાે શાે લાગભાગ છે ? ૨૫
કે મ કે યહાેવાહે યદનને તમારી અને અમારી વ ચે સરહદ બનાવી છે . તેથી
બેનના લાેકાે અને ગાદના લાેકાે તમારે યહાેવા સાથે કશાે લાગભાગ નથી.'
અેવું કહીને તમારા દીકરાઅાે અમારા દીકરાઅાેને યહાેવાહની અારાધના કરતાં
અટકાવે. ૨૬ માટે અમે ક ું કે હવે અાપણે વેદી બાંધીઅે તે દહનીયાપણને
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સા ન હ કે કાેઈ બ લદાનને સા ન હ, ૨૭ પણ અમારી તથા તમારી વ ચે

તમારી સામે અાજ દન સુધી કાેઈ ટકવાને સમથ ર ું નથી. ૧૦ તમારામાંનાે

અને અાપણી પાછળ અાપણા સંતાનાે વ ચે અે સા ી પ થાય કે અમારાં

અેક માણસ હ રને ભારે પડતાે હતાે. કે મ કે તમારા યહાેવા, ભુઅે, જેમ

દહનીયાપણાેથી, બ લદાનાેથી અને શાં યપણથી યહાેવાહની સેવા કરવાનાે

તમને વચન અા યુ હતું તેમ, તે પાેતે તમારે સા યુ કરે છે . ૧૧ માટે તમારા

અમને પણ હક છે , કે જેથી ભ વ યમાં તમારા સંતાનાે અમારા સંતાનાેને અેવું

યહાેવા, ભુ પર ેમ રાખવા માટે વશેષ યાન રાખાે. ૧૨ કે મ કે

ન કહે કે , “'તમને યહાેવાહની સાથે કશાે લાગભાગ નથી.”' ૨૮ માટે અમે

રીતે પાછા હઠશાે, તમારી પાસે જે દેશ

ક ું, ' ે અા તેઅાે ભ વ યમાં અમને કે અમારા વંશ ેને અેમ કહે , યારે અમે
અેવું કહીશું કે , “જુ અાે! અા યહાેવાહની વેદીનાે નમૂનાે! તે અમારા પૂવ ેઅે
થાપી છે . તે દહનીયાપણ કે બ લદાનને સા ન હ પણ અે તાે અમારી ને

ે તમે કાેઈ

તઅાે બાકી રહે લી છે તેઅાેની સાથે

યવહાર રાખશાે અને તેઅાેની સાથે લ નસંબંધ બાંધીને ભળી જશાે, ૧૩ તાે
પછી ન ે

ણ ે કે , તમારા યહાેવા ભુ હવે પછી અા દેશ

તઅાેને

તમારી અાગળથી દૂ ર કરશે ન હ. અા સારી જમીન કે જે તમારા યહાેવા,

તમારી વ ચે સા ી પ થવા માટે છે .” ૨૯ અમારા ભુ યહાેવાહનાં મંડપની

ભુઅે તમને અાપી છે તેમાંથી તમારાે નાશ થઈ

ય યાં સુધી અે લાેકાે

સામે તેમની જે વેદી છે , તે સવાય અમે દહનીયાપણને સા , ખા ાપણને

તમારા માટે

સા કે બ લદાનને સા બી

તથા યહાેવાહનાં અનુસરણથી પાછા વળી જઈઅે, અેવું અમારાથી કદી ન

કાંટા પ થઈ પડશે. ૧૪ અને હવે, હુ ં પૃ વીના સવ લાેકાે માટે ઠરાવેલા માગ
ઉં છંુ , તમારા અંતઃકરણમાં તથા અા મામાં તમે ન ે ણાે છાે કે , જે

થાઅાે.”' ૩૦ જયારે તેઅાેની સાથેના ફીનહાસ યાજકે લાેકાેના અાગેવાનાેઅે

સારાં વચનાે તમારા યહાેવા ભુઅે તમારા વષે ક ાં તેમાંનું અેકેય વચન

અને ઇઝરાયલના કુ ટું બનાં વડાઅાેઅે બેનીઅાે, ગાદીઅાે તથા મના શાઅે

ન ફળ ગયું નથી. પણ અે વચનાે પૂણ થયાં છે . ૧૫ પણ જેમ તમારા યહાેવા

કાેઈ વેદી બાંધીને યહાેવાહનાે ાેહ કરીઅે

જે વચનાે ક ાં તે સાંભ ાં યારે તેઅાેને સા ં લા યું. ૩૧ અેલાઝાર યાજકના

ળ અને ફાંદા પ તથા, તમારી પીઠ પર ફટકા પ અને અાંખાેમાં

ભુઅે તમને અાપેલા સવ સારાં વચન તમારા

યે ફળીભૂત થયાં, તેમ, અા

દીકરા ફીનહાસે બેનના પુ ાેને, ગાદના પુ ાેને તથા મના શાના પુ ાેને ક ું,

જે સારી જમીન તમારા યહાેવા ભુઅે તમને અાપી છે , તેના પરથી તમારાે

“અાજે અમે સમ યા છીઅે કે યહાેવા અાપણી મ યે છે , કે મ કે તમે અા

નાશ થતાં સુધી યહાેવા તમારા પર સવ વપ અાે લાવે અેવું પણ બનશે.

બાબતે યહાેવાહની વ

૧૬ તમારા યહાેવા ભુઅે જે કરાર, જે અા ા તમને અાપી છે , તેનું

ઉ લંઘન કયુ નથી. હવે તાે તમે ઇઝરાયલના

પાલન ન હ કરાે અને બી

ફીનહાસે અને અાગેવાનાેઅે બેનીઅાે અને ગાદીઅાે પાસેથી, ગ યાદના

પછી તમારા ઉપર યહાેવાહનાે કાેપ ભભૂકી ઊઠશે. અને જે સારાે દેશ તેમણે

દેશમાંથી, કનાન દેશમાં ઇઝરાયલના લાેકાે પાસે પાછા અાવીને તેઅાેને
ખબર અાપી. ૩૩ તે સાંભળીને ઇઝરાયલના લાેકાેને સંતાેષ થયાે. તેઅાેઅે
યહાેવાહની તુ ત કરી. અને જે દેશમાં બેનીઅાે અને ગાદીઅાે રહે તા હતા,
તે દેશનાે નાશ કરવાની અને તેઅાેની વ

યુ કરવાની વાત ફરી કદી કરી

ન હ. ૩૪ બેનીઅાે અને ગાદીઅાેઅે તે વેદીનું નામ “સા ી” (અેદ) પાડયું,
કે મ કે તેઅાેઅે ક ું કે , “તે અાપણી વ ચે સા ી પ છે કે યહાેવા અે જ ભુ
છે .”
ઘણાં દવસાે પછી, યહાેવાહે જયારે ઇઝરાયલને તેઅાેના
૨૩ અને
ચારેબાજુ ના સવ શ ુઅાેથી સલામતી બ ી, યારે યહાેશુઅા ઘણાે
વૃ થયાે હતાે. ૨ યહાેશુઅાઅે સવ ઇઝરાયલ, તેઅાેના વડીલાે, તેઅાેના
અાગેવાનાે, તેઅાેના યાયાધીશાે અને અ ધકારીઅાેને બાેલા યા અને તેઅાેને
ક ું, “હુ ં ઘણાે વૃ થયાે છંુ . ૩ અા સવ દેશ
ભુઅે તમારે માટે જે કયુ, તે સવ તમે

તઅાે સાથે યહાેવા, તમારા
ેયું છે , કે મ કે યહાેવા, તમારા

ભુઅે, પાેતે જ તમારે માટે યુ કયુ છે . ૪ જુ અાે જે દેશાે તમારાં કુ ળાે માટે
તવામાં અા યા છે અને યદનથી પ
દેશ

મમાં માેટા સમુ સુધી જે દેશાેનાે અને

તઅાેનાે મ અગાઉથી જ નાશ કયા હતાે, તે મ તમને વારસા તરીકે

અા યાં છે . ૫ યહાેવા તમારા ભુ અે દેશ

તઅાેને તમારી અાગળથી કાઢી

મૂકશે. તે તેઅાેનું પતન કરશે. તેમની જમીનને જ ત કરશે અને જેમ યહાેવા
તમારા ભુઅે તમને વચન અા યુ હતું તેમ, તમે તેમનાે દેશ કબજે કરશાે. ૬
તેથી મૂસાના નયમશા

ના પુ તકમાં જે લ યું છે , તે સઘળું પાળવાને તથા

અમલ કરવાને માટે તમે ઘણાં બળવાન તથા હમતવાન થાઅાે કે તેમાંથી
જમણે કે ડાબે હાથે ફરાે ન હ. ૭ તમારી મ યે અા જે દેશ

તઅાે રહે લી છે ,

તેઅાે સાથે ભળી જશાે ન હ, કે તેઅાેના દેવાેના નામાેનાે ઉ ચાર કરશાે ન હ કે
તેઅાેના સાેગન ખાશાે ન હ, તેઅાેની પૂ

પણ કરશાે ન હ, તેઅાેને પગે

લાગશાે ન હ. ૮ પરં તુ તેને બદલે, જેમ અાજ દન સુધી તમે કરતા અા યા છાે
તેમ, પાેતાના યહાેવા, ભુ સાથે ઢ સંબંધમાં રહાે. ૯ કે મ કે યહાેવાહે તમારી
અાગળથી માેટી અને પરા મી દેશ

તઅાેને નસાડી મૂકી છે . તમારા માટે,

દેવાેની પૂ

ે તમે

લાેકાેને યહાેવાહનાં હાથમાંથી છાેડા યાં છે . ૩૨ અેલાઝાર યાજકના પુ

કરશાે, તેઅાેને પગે લાગશાે, તાે

તમને અા યાે છે , તેમાંથી તમે ન થઈ જશાે.”
શુઅાઅે ઇઝરાયલના સવ કુ ળાેને શખેમમાં ભેગાં કયા.
૨૪ યહાે
ઇઝરાયલના વડીલાેને, તેઅાેના અાગેવાનાેને, વડાઅાેને, યાયાધીશાેને,
તેઅાેના અ ધકારીઅાેને બાેલા યા અને તેઅાે યહાેવાહની સમ ઉપ થત
થયા. ૨ યહાેશુઅાઅે સવ લાેકાેને ક ું, “ઇઝરાયલના યહાેવા, કહે છે કે ,
'પૂવકાળે તમારા પૂવજ ઇ ા હમના પતા તથા નાહાેરના પતા તેરાહ ાત
નદીને પેલે પાર વસેલા હતા. તેઅાે અ ય દેવાેની પૂ ભ ત કરતા હતા. ૩
પણ હુ ં તમારા પતા ઇ ા હમને ાત નદીની પેલી પારથી કનાન દેશમાં દાેરી
લા યાે અને તેના દીકરા ઇસહાક ારા મ તેને ઘણાં સંતાનાે અા યાં. ૪ મ
ઇસહાકને બે દીકરા યાકૂ બ તથા અેસાવ અા યાં. મ વતન તરીકે અેસાવને
સેઈર પવતનાે દેશ અા યાે, પણ યાકૂ બ અને તેના દીકરાઅાે મસરમાં જઈને
ર ા. ૫ પછી મ મૂસાને તથા હા નને માેક યા અને મરકીથી મસરીઅાેને મ
પી ડત કયા. યાર પછી હુ ં તમને યાંથી બહાર કાઢી લા યાે. ૬ હુ ં તમારા
પતૃઅાેને મસરમાંથી બહાર લા યાે. ચાલતા ચાલતા તમે સમુ સુધી અાવી
પહા યા. યારે મસરીઅાે રથાે તથા ઘાેડેસવારાે સાથે લાલ સમુ સુધી
તમારા પતૃઅાેની પાછળ ચડી અા યા. ૭ યારે તમારા પૂવ ેઅે યહાેવાહને
પાેકાર કયા, અેટલે યહાેવાહે તમારી તથા મસરીઅાેની વ ચે અંધારપટ
કયા. યહાેવાહે તેઅાે પર સમુ નાં પાણી લાવીને તેઅાેને ડુ બાવી દીધા. મ
મસરમાં જે કયુ તે તમે તમારી સગી અાંખાેઅે

ેયું છે . પછી તમે ઘણાં

દવસાે સુધી અર યમાં ર ા. ૮ જે અમાેરીઅાે યદનની પેલી બાજુ વસેલા
હતા, તેઅાેના દેશમાં હુ ં તમને લા યાે. તેઅાેઅે તમારી સાથે યુ કયુ. અને મ
તેઅાેને તમારા હાથમાં સાપી દીધા. તમે તેઅાેના દેશ કબજે કરી લીધાે. અને મ
તમારી અાગળ તેઅાેનાે સંહાર કયા. ૯ પછી માેઅાબના રા

સ પાેરના

દીકરા બાલાકે ઊઠીને ઇઝરાયલની સાથે યુ કયુ. તેણે તમને શાપ દેવા
સા બયાેરના દીકરા બલામને બાેલાવી મંગા યાે. ૧૦ પણ મ બલામનું
સાંભ

ું ન હ. તેથી તેણે તમને અાશીવાદ અા યાે હતાે. અા રીતે મ તમને

તેના હાથમાંથી છાેડા યાં. ૧૧ પછી તમે યદનથી પાર ઊતરીને યરીખાે પાસે
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અા યા. યારે યરીખાે, અમાેરી, પ રઝી, કનાની, હ ી, ગગાશી, હ વી અને

પછી

યબૂસી લાેકાેઅે તમારી સાથે યુ કયુ. મ તમને તેઅાેના પર વજય અા યાે

અનુભવ કયા, તેઅાેના

અને તેઅાેને તમારા નયં ણમાં સાપી દીધા. ૧૨ વળી મ તમારી અાગળ

યૂસફના જે અ થ ઇઝરાયલના લાેકાે મસરમાંથી બહાર લા યા હતા તેને

ભમરીઅાે માેકલી, તેઅાેઅે અમાેરીઅાેના બે રા અાેને તમારી અાગળથી

તેઅાેઅે શખેમમાં, જમીનનાે જે ટુ કડાે યાકૂ બે ચાંદીના સાે સ ાની કમત

નસાડી મૂ ા. અા બધું કં ઈ તમારી તલવારથી કે તમારા ધનુ યથી થયું નહાેતું!

અાપીને શખેમના પતા હમાેરના દીકરાઅાે પાસેથી વેચાતાે લીધાે હતાે તેમાં

૧૩ જે દેશ માટે તમે

મ કયા નહાેતાે અને જે નગરાે તમે બાં યા નહાેતાં તે મ

દફના યાં. અને તે યૂસફના વંશ ેનું વતન થયું. ૩૩ હા નનાે પુ અેલાઝાર

તમને અા યાં છે , હવે તમે તેમાં રહાે છાે. જે ા ાવાડીઅાે તથા જૈતૂનવાડીઅાે

પણ મરણ પા યાે. તેઅાેઅે તેના પુ ફીનહાસને અે ાઇમનાં પહાડી દેશમાં

તમે રાેપી નહાેતી તેઅાેનાં ફળ તમે ખાઅાે છાે.' ૧૪ તાે હવે યહાેવાહનું ભય

જે ગ યા નગર અપાયેલું હતું તેમાં દ ના યાે.

રાખાે અને સંપૂણ ામા ણકતાથી અને સ યતાથી તેમની અારાધના કરાે;
ાત નદીની પેલી બાજુ અને મસરમાં તમારા પૂવ ે જે દેવાેની પૂ ભ ત
કરતા હતા તે દેવાેથી છુટકારાે મેળવીને, યહાેવાહની અારાધના કરાે. ૧૫
તમારી

ે

માં યહાેવાહની અારાધના કરવી અે અયાે ય લાગતું હાેય, તાે

અાજે તમે પાેતે ન ી કરાે કે તમે કાેની સેવા કરશાે? નદીની પેલી પાર રહે તા
તમારા પૂવ ેના દેવાેની અથવા જે અમાેરીઅાેના દેશમાં તમે રહાે છાે તેઅાેના
દેવાેની તમે પૂ ભ ત કરશાે? પણ હુ ં અને મા ં કુ ટું બ તાે યહાેવાહની જ
સેવા કરીશું. ૧૬ લાેકાેઅે જવાબ અાપીને ક ું, “અ ય દેવાેની સેવાને માટે
અમે યહાેવાહને ત

દઈઅે અેવું ભુ કદીય થવા ન દાે. ૧૭ કે મ કે જે ભુ

યહાેવા અમને અને અમારા પૂવ ેને મસર દેશમાંથી, ગુલામીના ઘરમાંથી
બહાર કાઢી લા યા, જેમણે અમારા દેખતાં અ ભુત ચમ કારાે કયા, અમે જે
ર તે ચા યા તેમાં તથા જે સવ દેશાેમાં થઈને અમે પસાર થયા યાં અમા ં
ર ણ કયુ તે જ યહાેવા અમારા ભુ છે . ૧૮ યહાેવાહે તે દેશમાં રહે નારા સવ
અમાેરી લાેકાેને અમારી અાગળથી કાઢી મૂ ા છે . તેથી અમે પણ યહાેવાહની
સેવા કરીશું, કે મ કે તે જ અમારા યહાેવા છે .” ૧૯ પણ યહાેશુઅાઅે લાેકાેને
ક ું, “તમે યહાેવાહની સેવા કરી શકશાે ન હ, કે મ કે તે પ વ યહાેવા છે ; તે
અાવેશી યહાેવા છે ; તે તમારાં ઉ લંઘનાે અને તમારા પાપાેની મા કરશે
ન હ. ૨૦

ે તમે તમારા યહાેવાહને ય ને વદેશીઅાેના દેવાેની ઉપાસના

કરશાે, તાે તેઅાે તમા ં સા ં કયા પછી, તમારી વ

થઈને તમા ં અ હત

કરશે. તમને ન કરી નાખશે.” ૨૧ પણ લાેકાેઅે યહાેશુઅાને ક ું, “અેવું
ન હ બને. અમે તાે યહાેવાહની જ અારાધના કરીશું.” ૨૨ પછી યહાેશુઅાઅે
લાેકાેને ક ું, “તમે પાેત પાેતાના માટે સા ી છાે કે તમે

તે યહાેવાહની

અારાધના કરવાને સા તેમને પસંદ કયા છે .” તેઅાેઅે ક ું, “અમે સા ી
છીઅે.” ૨૩ યહાેશુઅાઅે ક ું, “તાે હવે તમારી સાથે જે અ ય દેવાે છે તેને દૂ ર
કરાે, અને તમા ં દય ઇઝરાયલના ભુ યહાેવા તરફ વાળાે.” ૨૪ લાેકાેઅે
યહાેશુઅાને ક ું, “અાપણા ભુ યહાેવાહની જ સેવા અમે કરીશું. તેમની
જ વાણી અમે સાંભળીશું.” ૨૫ તે દવસે યહાેશુઅાઅે લાેકાે સાથે કરાર
કયા. તેણે શખેમમાં તેઅાેને માટે વ ધઅાે અને નયમાે નયત કયા. ૨૬
પછી યહાેશુઅાઅે અા વાતાે યહાેવાહનાં નયમશા
તેણે માેટાે પ થર લીધાે અને યહાેવાહનાં પ વ

ના પુ તકમાં લખી.

થાનની બાજુ માં અેલાેન

વૃ ની નીચે તેને થા પત કયા. ૨૭ યહાેશુઅાઅે સવ લાેકાેને ક ું, “જુ અાે,
અા પ થર અાપણી મ યે સા ી થશે. કે મ કે યહાેવાહે જે વાતાે અાપણને
કહી તે સવ તેણે સાંભળી છે . માટે તે તમારી વ

સા ી થશે, રખેને તમે

તમારા યહાેવાહનાે ઇનકાર કરાે. ૨૮ પછી યહાેશુઅાઅે

યેક માણસને,

તેઅાેના વારસાના વતનમાં માેકલી દીધા. ૨૯ અા બનાઅાે બ યા પછી,
નૂનનાે પુ યહાેશુઅા જે યહાેવાહનાે સેવક હતાે તે અેકસાે દસ વષની વયે
મરણ પા યાે. ૩૦ તેઅાેઅે તેના વતનની હદમાં, ગાઅાશ પવતની ઉ રે,
અે ાઇમનાં પહાડી દેશમાં, જે ત નાથસેરા છે , તેમાં તેને દ ના યાે. ૩૧
તે સવ દવસાેમાં જે વડીલાે યહાેશુઅાની અાખી જદગી સુધી અને તેના

યહાેશુઅા

146

વતા ર ા હતા અને યહાેવાહે ઇઝરાયલ માટે જે સવ કયુ હતું તેનાે
વન પયત ઇઝરાયલે યહાેવાહની સેવા કરી. ૩૨

યાયાધીશાે

બ યામીનના લાેકાે સાથે ય શાલેમમાં રહે તા અા યા છે . ૨૨ યૂસફના

યહાેશુઅાના મરણ પછી, ઇઝરાયલના લાેકાેઅે ઈ વરને પૂ ું,
૧ હવે
“કનાનીઅાેની સામે લડવાને અમારી તરફથી કાેણે અાગેવાની કરવી?”

૨

ઈ વરે ક ું, “યહૂ દા તમને અાગેવાની અાપશે. જુ અાે, અા દેશને, મ તેના
હાથમાં સા યાે છે . ૩ યહૂ દાઅે પાેતાના ભાઈ શમયાેનને તથા તેના માણસાેને
ક ું, “જે દેશ અમને સાપવામાં અા યાે છે તેમાં તમે અાવાે, જેથી અાપણે
સાથે મળીને કનાનીઅાેની સામે લડાઈ કરીઅે. તેવી જ રીતે જે દેશ તમને
સાપવામાં અા યાે હતાે, તેમાં અમે તમારી સાથે અાવીશું.” તેથી શમયાેનનું
કુ ળ તેની સાથે ગયું. ૪ યહૂ દાના પુ ાેઅે ચઢાઈ કરી અને ઈ વરે કનાનીઅાે
તથા પ રઝીઅાેની ઉપર તેને વજય અા યાે. બેઝેકમાં તેઅાેઅે તેઅાેના દસ
હ ર માણસાેનાે સંહાર કયા. ૫ બેઝેકમાં તેઅાેને, અદાેનીબેઝેક સામે
મ ાે. તેઅાેઅે તેની સામે લડાઈ કરીને કનાનીઅાેને તથા પ રઝીઅાેને હરા યા.
૬ પણ અદાેનીબેઝેક નાસવા લા યાે યારે તેઅાેઅે તેની પાછળ પડીને તેને

પકડયાે અને તેના હાથનાં તથા પગના અંગૂઠા કાપી ના યા. ૭ અદાેનીબેઝેકે
ક ું, “ સ ેર રા અાે, જેઅાેનાં હાથ તથા પગના અંગૂઠા કાપી નાખવામાં
અા યા હતા, તેઅાે ભાેજનના મારા ટેબલ નીચેનાે ખાેરાક વીણીને ખાતા હતા.
જેવું મ કયુ તેવું જ ઈ વરે મને કયુ છે .” તેઅાે તેને ય શાલેમમાં લા યા અને
યાં તે મૃ યુ પા યાે. ૮ યહૂ દા કુ ળના પુ ષાેઅે ય શાલેમ સામે લડાઈ કરીને
તેને

તી લીધું. તેઅાેઅે તરવારની ધારથી હુ મલાે કયા હતાે અને તે નગરને

બાળી મૂ

ું. ૯ યાર પછી યહૂ દા કુ ળના પુ ષાે પહાડી દેશમાં, નેગેબમાં

જે કનાનીઅાે રહે તા હતા તેઅાેની સાથે લડાઈ કરવાને ગયા. ૧૦ હે ાેનમાં
રહે તા કનાનીઅાે સામે તેઅાે અાગળ વ યા (અગાઉ હે ાેનનું નામ કયાથ
અાબા હતું), તેઅાેઅે શેશાય, અહીમાન તથા તા માયને ન કયા. ૧૧ યાંથી
યહૂ દા કુ ળના પુ ષાે દબીરના રહે વાસીઅાેની વ

અાગળ વ યા (અગાઉ

દબીરનું નામ કયાથસેફેર હતું). ૧૨ કાલેબે ક ું, “જે કાેઈ કયાથસેફેર પર
અા મણ કરીને તેને

તી લેશે તેની સાથે હુ ં મારી દીકરી અા સાહનાં લ ન

કરાવીશ.” ૧૩ કાલેબના નાના ભાઈ, કનાઝના દીકરા, અાે નીઅેલે દબીરા
તી લીધું, તેથી કાલેબે પાેતાની દીકરી અા સાહનાં લ ન તેની સાથે કરા યા.
૧૪ હવે અાે નીઅેલને અા ખાઅે સમ

યાે કે તે, તેના (અા સાનાં) પતાને

કહે કે તે તેને ખેતર અાપે. અા સાહ પાેતાના ગધેડા પરથી ઊતરતી જ હતી
યારે કાલેબે તેને પૂ

ું, “દીકરી તારા માટે હુ ં શું ક ં ?” ૧૫ તેણે તેને ક ું,

“મને અેક અાશીવાદ અાપ.

ે ત મને નેગેબની ભૂ મમાં થા પત કરી છે તાે

મને પાણીના ઝરા પણ અાપ.” અને કાલેબે તેને ઉપરના તેમ જ નીચેના
ઝરણાં અા યાં. ૧૬ મૂસાના સાળા કે નીના વંશ ે, યહૂ દાના લાેકાે સાથે
ખજૂ રીઅાેના નગરમાંથી નીકળીને અરાદની દ ણ બાજુ અે અાવેલા યહૂ દાના
અર યમાં (જે નેગેબમાં છે ), અરાદ ન ક જઈને યહૂ દાના લાેકાે સાથે રહે વા
માટે ગયા. ૧૭ અને યહૂ દાના પુ ષાે, તેમના ભાઈ શમયાેનના પુ ષાે સાથે
ગયા અને સફાથમાં વસતા કનાનીઅાે પર હુ મલાે કરી તેઅાેનાે સંપૂણ સંહાર
કયા. તે નગરનું નામ હાેમા કહે વાતું હતું. ૧૮ યહૂ દાના લાેકાેઅે ગાઝા અને તેની
ચારેબાજુ ની ભૂ મ, અા કલાેન અને તેની ચારેબાજુ ની ભૂ મ તથા અે ાેન અને
તેની ચારેબાજુ ની ભૂ મ

તી લીધી. ૧૯ ઈ વર, યહૂ દાના લાેકાેની સાથે હતા

અને તેઅાેઅે પહાડી દેશ કબજે કયા પણ તે નીચાણમાં રહે નારાઅાેને કાઢી
મૂકી શ

ા ન હ કે મ કે તેઅાેની પાસે લાેખંડના રથાે હતા. ૨૦ જેમ મૂસાના

કહે વા માણે હે ાેન કાલેબને અાપવામાં અા યું અને તેણે અનાકના ણ
દીકરાઅાેને યાંથી કાઢી મૂ

ા. ૨૧ પણ બ યામીનના લાેકાે ય શાલેમમાં

રહે તા યબૂસીઅાેને કાઢી મૂકી શ ા ન હ. જેથી અાજ દવસ સુધી યબૂસીઅાે

વંશ ેઅે બેથેલ પર અા મણ કયુ. ઈ વર તેઅાેની સાથે હતા. ૨૩ તેઅાેઅે
બેથેલની
૨૪

સૂસી કરવા પુ ષાે માેક યા. (અગાઉ તે નગરનું નામ લૂઝ હતું).

સૂસાેઅે અેક માણસને તે નગરમાંથી બહાર અાવતાે

ેયાે અને તેઅાેઅે

તેને ક ું કે , “કૃ પા કરીને અમને નગરમાં વેશવાનાે માગ બતાવ અને અમે
તારી અે સહાયને યાદ રાખીશું.” ૨૫ તેણે તેઅાેને નગરનાે માગ બતા યાે. અને
તેઅાેઅે તરવારથી તે નગર પર અા મણ કયુ અને તેનાે નાશ કયા, પણ પેલા
માણસને તથા તેના અાખા પ રવારને બચા યાં. ૨૬ તે માણસે હ ીઅાેના
દેશમાં જઈને નગર બાં યું, તેનું નામ લૂઝ પા ું. અાજ સુધી તેનું નામ તે જ છે .
૨૭ મના શાના લાેકાેઅે બેથશેઅાન અને તેના ગામાેના, તાનાખના તથા તેના

ગામાેના, દાેર તથા તેના ગામાેના, ય લામ તથા તેના ગામાેના અને મ ગ ાે
તથા તેના ગામાેના રહે વાસીઅાેને કાઢી મૂ ા ન હ; કારણ કે કનાનીઅાેઅે તે
દેશમાં રહે વાને ઇ છતા હતા. ૨૮ પણ જયારે ઇઝરાયલીઅાે બળવાન થયા,
યારે તેઅાેઅે કનાનીઅાે પાસે મજૂ રી કરાવી, પણ તેઅાેઅે તેમને સંપૂણ
રીતે કાઢી મૂ ા ન હ. ૨૯ ગેઝેરમાં રહે તા કનાનીઅાેને અે ાઇમે કાઢી મૂ ા
ન હ; તેથી કનાનીઅાે ગેઝેરમાં તેઅાેની મ યે જ ર ા. ૩૦ વળી ઝબુલાેને
કટાેનમાં તથા નાહલાેલમાં રહે તા લાેકાેને કાઢી મૂ ા ન હ; અેટલે કનાનીઅાે
તેઅાેની મ યે ર ા, પણ ઝબુલાેનીઅાેઅે કનાનીઅાેની પાસે ભારે મજૂ રી
કરાવીને સેવા કરવાને મજબૂર કયા. ૩૧ અાશેરે અા ાે, સદાેન, અહલાબ,
અા ઝીબ, હે બા, અફીક તથા રહાેબના રહે વાસીઅાેને કાઢી મૂ ા ન હ. ૩૨
તેથી અાશેરનું કુ ળ કનાનીઅાેની સાથે ર ું (જેઅાે તે દેશમાં ર ા) કે મ કે તેણે
તેઅાેને દૂ ર કયા ન હ. ૩૩ નફતાલીઅે બેથશેમેશના અને બેથઅનાથના
રહે વાસીઅાેને કાઢી મૂ ા ન હ. તેથી નફતાલીનું કુ ળ કનાનીઅાે મ યે ર ું.

ે

કે , બેથશેમેશના તથા બેથઅનાથના રહે વાસીઅાેને નફતાલીઅાેઅે પાેતાના
ગુલામ બના યાં. ૩૪ અમાેરીઅાેઅે દાનના પુ ાેને પહાડી દેશમાં રહે વાને
મજબૂર કયા અને તેઅાેને સપાટ દેશમાં અાવવા દીધા ન હ; ૩૫ અમાેરીઅાે
હે રેસ પહાડ, અાયલાેન અને શા બીમમાં રહે વા ઇ છતા હતા, પણ યૂસફના
કુ ળની લ કરી તાકાતે તેઅાેને તાબે કયા અને પાેતાના ગુલામ બના યાં. ૩૬
અમાેરીઅાેની સરહદ સેલાના અા ા બીમના ઘાટથી શ થઈ પવતીય દેશ
સુધી હતી.
દૂ તે ગ ગાલથી બાેખીમ જઈને ક ું, “હુ ં તમને મસરમાંથી
૨ ઈછાેડવરના
ાવીને જે દેશ તમારા પતૃઅાેને અાપવાને મ ત ા લીધી હતી તેમાં
લા યાે છંુ . મ ક ું હતું કે , 'હુ ં કદીપણ તમારી સાથેનાે મારાે કરાર રદ કરીશ
ન હ. ૨ તમે અા દેશના રહે વાસીઅાેની સાથે કં ઈ પણ સં ધ કરશાે ન હ.
તેઅાેની વેદીઅાે અવ ય તાેડી નાખીને તમે મારી વાણી યાને લીધી નથી.
અા તમે શું કયુ છે ? ૩ હવે હુ ં કહુ ં છંુ , 'હુ ં કનાનીઅાેને તમારી સામેથી દૂ ર
કરીશ, પણ તેઅાે તમારી અાજુ બાજુ કાંટા પ અને તેઅાેના દેવાે તમને ફાંદા પ
થશે.'” ૪ અને ઈ વરના દૂ તે ઇઝરાયલના સવ લાેકાેને અે વાતાે કહી, યારે
તેઅાે પાેક મૂકીને ર ા. ૫ અને તેઅાેઅે તે જ યાનું નામ બાેખીમ પા ું. યાં
તેઅાેઅે ઈ વરને અપણાે ચઢા યાં. ૬ યહાેશુઅાઅે લાેકાેને વદાય કયા યારે
ઇઝરાયલના સવ લાેકાે પાેતાને માટે નયુ ત કરાયેલ થળે, પાેતપાેતાના
વારસામાં ગયા. ૭ યહાેશુઅાના
વડીલાે તેના કરતાં લાંબુ
સવ માેટાં કામ

વનકાળ દર મયાન અને યારબાદ જે

યા હતા, જેઅાેઅે ઇઝરાયલને માટે ઈ વરે કરેલાં

ેયા હતાં, તેઅાેના અ ત વ સુધી લાેકાેઅે ઈ વરની સેવા

કરી. ૮ નૂનનાે દીકરાે યહાેશુઅા, ઈ વરનાે સેવક, અેકસાે દસ વષની ઉંમરે
મરણ પા યાે. ૯ ગાશ પવતની ઉ રે, અે ાઇમના પહાડી દેશ, ત નાથ
હે રેસમાં, જે ભૂ મ તેને સાપવામાં અાવી હતી તેની સરહદમાં તેઅાેઅે તેને

147

યાયાધીશાે

દફના યાે. ૧૦ તેઅાેની પેઢી પણ તેમના પતૃઅાે સાથે ભળી ગઈ. પછીની

પાેતાની દીકરીઅાે અાપતા હતા અને તેઅાેના દેવાેની પૂ

બી

ઇઝરાયલના લાેકાેઅે ઈ વરની નજરમાં જે દુ હતું તે કયુ અને પાેતાના

હ

પેઢી ઊભી થઈ તે ઈ વરને અથવા તેમણે ઇઝરાયલ માટે કરેલાં કૃ યાે
સુધી

ણતી નહાેતી. ૧૧ ઇઝરાયલી લાેકાેઅે યહાેવાહની

હતું તે કયુ અને તેઅાેઅે બઅાલીમની પૂ

માં જે દુ

ઈ વરને વીસરી જઈને બઅાલીમ તથા અશેરાેથની પૂ

કરી. ૧૨ અને તેઅાેના પતૃઅાેના

કરતા હતા. ૭
કરી. ૮ તે માટે

ઈ વરનાે કાેપ ઇઝરાયલ પર સળગી ઊ ાે અને તેમણે અરામનાહરાઈમના

જે યહાેવાહ તેઅાેને મસર દેશમાંથી બહાર લા યા હતા, તેમની સાથેનાે સંબંધ

રા

તાેડી ના યાે. તેઅાે જે લાેકાે તેઅાેની અાસપાસ હતા તેઅાેના દેવાે પાછળ

ઇઝરાયલના લાેકાે કૂ શાન રશાથાઈમને તાબે ર ા. ૯ જયારે ઇઝરાયલના

ગયા. જઈને તેઅાે અાગળ ન યાં. તેઅાેઅે યહાેવાહને ાે ધત થવાને ઉ કે યા.

લાેકાે ઈ વર અાગળ ર

૧૩ તેમણે તેમની સાથેનાે સંબંધ તાેડી નાખીને બઅાલ તથા અા તારાેથની

કાલેબના નાના ભાઈ, કનાઝનાે દીકરાે, અાે નીઅેલને ઇઝરાયલના લાેકાેને

પૂ

કરી. ૧૪ યારે યહાેવાહનાે ાેધ ઇઝરાયલ વ

સળગી ઊ

કૂ શાન રશાથાઈમના હાથમાં તેઅાેને વેચી દીધા. અાઠ વષ સુધી
ા, યારે ઈ વરે ઇઝરાયલનાે બચાવ કરવા સા

ાે અને

મદદ માટે તૈયાર કયા. તેણે તેઅાેનાે બચાવ કયા. ૧૦ ઈ વરના અા માઅે

તેમણે તેઅાેને પાયમાલ કરનારાઅાેનાં હાથમાં સા યાં, તેઅાેઅે પાયમાલ કરીને

તેને સામ ય અા યું અને તેણે ઇઝરાયલનાે યાય કયા અને તે લડાઈ કરવા

તેઅાેની સંપ

ગયાે. ઈ વરે તેને અારામના રા

લૂંટી લીધી. ઈ વરે તેઅાે અાસપાસના દુ મનાે અ ધકારમાં

કૂ શાન રશાથાઈમ પર વજય અપા યાે.

બંધાઈ રહે તેવી રીતે તેમને, વેચી દીધા, તેથી તેઅાે તેમના દુ મનાે સમ

અાે નીઅેલના સામ યથી કૂ શાન રશાથાઈમનાે પરાજય થયાે. ૧૧ ચાળીસ

પાેતાને ટકાવી શ

ા ન હ. ૧૫ ઇઝરાયલીઅાે યાં કં ઈ લડાઈ માટે ગયા,

વષ સુધી અા દેશમાં શાં ત રહી. પછી કનાઝનાે દીકરાે, અાે નીઅેલ મરણ

જેમ તેમણે સમ લીધા હતા તેમ, યાં તેઅાેને હરાવવા માટે યહાેવાહનાે હાથ

પા યાે. ૧૨ ઇઝરાયલના લાેકાેઅે ફરી ઈ વરની અા ાનું ઉ લંઘન કયુ,

તેઅાેની વ

ઈ વરે તે

માં હતાે અને તેઅાે ભયંકર સંકટમાં અાવી પ

ાં હતા. ૧૬

ેયું. તેથી ઈ વરે માેઅાબના રા

અે લાેનને ઇઝરાયલની સામે

યારે યહાેવાહે યાયાધીશાે ની યા, તેઅાેઅે તેઅાેને તેમને લૂંટી જનારાઅાેના

બળવાન કયા, કારણ કે ઇઝરાયલીઅાેઅે દુ રાચાર કયા હતાે. ૧૩ અે લાેને

હાથમાંથી બચા યા. ૧૭ તાેપણ તેઅાે યાયાધીશાેનું સાંભળતાં નહાેતા,

અા માેનીઅાે તથા અમાલેકીઅાેને પાેતાની સાથે લઈને ઇઝરાયલીઅાેને

તેઅાે યહાેવાહને અ વ વાસુ હતા. પાેતાને અ ય દેવાેની સાથે ય ભચાર

હરા યા અને ખજૂ રીઅાેના નગરને કબજે કરી લીધું. ૧૪ ઇઝરાયલના લાેકાેઅે

કરી તેઅાેની પૂ

અઢાર વષ સુધી માેઅાબના રા

કરતા હતા. તેઅાેના પતૃઅાે યહાેવાહની અા ાઅાેનું

અે લાેનની તાબેદારી કરી. ૧૫ પણ જયારે

પાલન કરનારા તેઅાેના પતૃઅાેની જેમ તેઅાે વ યા ન હ. તેઅાે જ દીથી

ઇઝરાયલના લાેકાેઅે ઈ વર અાગળ પાેકાર કયા, યારે ઈ વરે તેમની મદદ

ખરા માગથી ભટકી ગયા. ૧૮ જયારે યહાેવાહે તેઅાેને માટે યાયાધીશાે

કરવા બ યામીની ગેરનાે દીકરાે અેહૂદને તેઅાેની મદદ માટે ઊભાે કયા. તે

ની યા હતા, યારે ઈ વર અે યાયાધીશાેને મદદ કરતા અને તેઅાેના

ડાબાેડીઅાે હતાે. ઇઝરાયલના લાેકાેઅે તેની હ તક માેઅાબના રા

વતાં

અે લાેન

સુધી શ ુઅાેના હાથમાંથી લાેકાેને છાેડાવતા હતા. કે મ કે જુ લમગારાે તથા

પર નજરા ં માેક યું. ૧૬ અેહૂદે પાેતાને માટે અેક હાથ લાંબી અેવી બેધારી

સતાવનારાઅાેના ાસથી તેઅાે નસાસા નાખતા હાેવાથી ઈ વરને તેઅાે

તલવાર બનાવી વ

પર દયા અાવી હતી. ૧૯ પણ યારે યાયાધીશ મરણ પામતાે યારે તેઅાે

તેણે માેઅાબના રા

પાછા ફરી તેમના પતૃઅાેઅે કરેલાં કૃ યાે કરતાં વધુ ખરાબ કૃ યાે કરતા હતા.

માણસ હતાે. ૧૮ અેહૂદે નજરા ં દાન કયુ, પછી તેણે નજરા ં ઊંચકી

તેઅાે અ ય દેવાેની ભ ત તથા પૂ

કરવાને તેઅાેની પાછળ જતા હતા.

લાવનારાઅાેને પરત માેક યા. ૧૯ તે પાેતે જયારે ગ ગાલની ન ક ખીણાેની

અને પાેતાના દુ રાચારાે તથા અવળા માગાથી પાછા વળતા ન હતા. ૨૦ તેથી

જ યાઅેથી પાછાે વ ાે યારે તેણે ક ું, “મારા રા , તારા માટે અેક અંગત

ઈ વરનાે ાેધ ઇઝરાયલ વ

સંદેશ છે .” અે લાેને ક ું, “ચૂપ રહે !” તેના સવ નાેકરાે અાેરડામાંથી બહાર

સળગી ઊ

ાે; તેમણે ક ું, “અા

ના

ની નીચે પાેતાની જમણી

ંઘ નીચે તેને લટકાવી. ૧૭

અે લાેનને નજરા ં અા યું. અે લાેન શરીરે બહુ પૃ

પતૃઅાેની સાથે જે કરાર મ કયા હતાે તેનું તેઅાેઅે ઉ લંઘન કયુ છે . અને

ગયા. ૨૦ અેહૂદ તેની પાસે અા યાે. રા

મારી વાણી સાંભળી નથી, ૨૧ માટે યહાેશુઅાઅે મરણના સમયે જે લાેકાેને

અેકલાે બેઠાે હતાે. અેહૂદે તેને ક ું, “હુ ં ઈ વર તરફથી તારા માટે સંદેશ લા યાે

રહે વા દીધા હતા, તેઅાેમાંના કાેઈને પણ, હુ ં હવે પછી, તેઅાેની અાગળથી
હાંકી કાઢીશ ન હ. ૨૨ જેમ તેઅાેના પતૃઅાે ઈ વરના માગમાં ચા યા હતા,

છંુ ,” રા પાેતાના અાસન પરથી ઊભાે થઈ ગયાે. ૨૧ યારે અેહૂદે પાેતાના
ડાબા હાથે, પાેતાની જમણી ંઘ નીચેથી તરવાર કાઢીને રા ના શરીરમાં

તેમ ઇઝરાયલ ચાલશે કે કે મ તેની તેઅાે વડે હુ ં પરી ા ક ં .” ૨૩ તે માટે

ઘુસાડી દીધી. ૨૨ તરવારની સાથે હાથાે પણ અંદર પેસી ગયાે, તેના પાછળના

ઈ વરે તે દેશ

ભાગમાંથી અણી બહાર અાવી અને તે અણી ઉપર ચરબી ભરાઈ ગઈ, કે મ કે

તઅાેને ઉતાવળે કાઢી ન મૂકતાં રહે વા દીધી અને ઈ વરે

પાેતાની રીતે, ઉપરની ઠં ડી અાેરડીમાં

યહાેશુઅાના હાથમાં તેઅાેને સાપી ન હ.

અેહૂદે તે તરવાર તેના પેટમાંથી પાછી બહાર ખચી કાઢી નહાેતી. ૨૩ યાર

ઈ વરે જેઅાેઅે કનાનની લડાઈઅાેનાે અનુભવ કયા ન હતાે અેવા
૩ હવે
ઇઝરાયલી લાેકાેની પરી ા કરવાને, ઇઝરાયલની નવી પેઢીઅાે,

પછી અેહૂદ અાેરડીમાં ગયાે અને તેના બારણાં તેણે પાછાં બંધ કયા અને

૨

અેટલે જેઅાેને અગાઉ યુ
તે માટે ઈ વરે જે દેશ

વષે કં ઈ મા હતી ન હતી તેઅાે યુ કળા શીખે
તઅાે રહે વા દીધી તે અા છે : ૩ પ લ તીઅાેના

પાંચ સરદારાે, સવ કનાનીઅાે, સદાેનીઅાે અને બઅાલહે માનના પહાડથી
હમાથ જવાના માગ સુધી લબાનાેન પવતમાં રહે નારા હ વીઅાે. ૪ ઈ વરે જે
અા ાઅાે મૂસા ારા તેઅાેના પૂવ ેને અાપી હતી, તે અા ાઅાે ઇઝરાયલ
પાળશે કે ન હ, અે

ણવા, તેઅાેથી તેમની પરી ા કરવા માટે તે લાેકાેને

રહે વા દેવામાં અા યા હતા. ૫ તેથી ઇઝરાયલ લાેકાે કનાનીઅાે, હ ીઅાે,
અમાેરીઅાે, પ રઝીઅાે, હ વીઅાે અને યબૂસીઅાેની મ યે રહે તા હતા. ૬
તેઅાેની દીકરીઅાે સાથે તેઅાે લ ન સંબંધાે બાંધતા હતા, તેઅાેના દીકરાઅાેને

યાયાધીશાે

તેમને તાળું માયુ. ૨૪ અેહૂદના ગયા પછી, રા ના નાેકરાે અંદર અા યા;
તેઅાેઅે

ેયું કે ઉપરની અાેરડીના બારણાઅે તાળું મારેલું હતું, તેઅાેઅે

વચાયુ કે , “ચાે સ તે ઉપરની ઠં ડી અાેરડીમાં પાેતાની રીતે અારામ કરતાે
હશે.” ૨૫ જયારે ઘણીવાર સુધી રા અે બાર ં ઉઘા ું ન હ યારે તેઅાેની
ચતા વધવા લાગી તેઅાે શરમાયા અને ગભરાયા. તેઅાેઅે ચાવી લીધી
અને તેના બારણાં ઉઘા
જમીન પર પડેલાે

ાં. યારે તેઅાેઅે પાેતાના રા ને મૃત અવ થામાં

ેયાે. ૨૬ તેઅાેઅે શું કરવું

ેઈઅે તે વષે વચારતા હતા,

અેટલામાં અેહૂદ નાસીને યાં ખાણાેની પેલી બાજુ અે ઊતરીને સેઈરા સુધી
પહાચી ગયાે. ૨૭ યાં અાવીને તેણે અે ાઇમના પહાડી દેશમાં રણ શગડું
વગા
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ું. પછી ઇઝરાયલી લાેકાે તેની સાથે પહાડી દેશ ઊતયા અને તે

તેઅાેની અાગેવાની કરતાે હતાે. ૨૮ તેણે તેઅાેને ક ું, “મારી પાછળ અાવાે,

તેને ક ું, “અાે મારા મા લક, અા બાજુ અાવ; મારી અા બાજુ અાવ અને

કે મ કે ઈ વરે તમારા દુ મન માેઅાબીઅાેને તમારા હાથમાં સા યાં છે .” તેઅાે

ગભરાઈશ ન હ.” તે તેના તંબુમાં ગયાે અને તેણે તેને ધાબળાે અાેઢા ાે. ૧૯

તેની પાછળ ગયા અને તેઅાેઅે માેઅાબ દેશ તરફના યદનના કનારા પાસેના

સીસરાઅે તેને ક ું, “કૃ પા કરીને મને થાેડું પાણી અાપ, કે મ કે મને તરસ

દેશાે કબજે કયા, તેઅાેઅે કાેઈને પણ નદી પાર કરવા દીધી ન હ. ૨૯ તે જ

લાગી છે .” તેણે અેક મશક ઉઘાડીને તેને પીવાને દૂ ધ અા યું અને તેણે તેના

સમયે તેઅાેઅે માેઅાબના અાશરે દસ હ ર પુ ષાેને મારી ના યા, તેઅાે

પર ફરીથી ધાબળાે અાેઢાડી દીધાે. ૨૦ તેણે તેને ક ું, “તું ખુ લાં તંબુઅે

સવ મજબૂત અને શૂરવીર પુ ષાે હતા. તેઅાેમાંનાે અેકપણ બ યાે ન હ. ૩૦

ઊભી રહે .

તે દવસે માેઅાબ ઇઝરાયલની તાકાતથી પરા જત થયું. અને અસી વષ

'નથી.'” ૨૧ પછી યાઅેલ હે બેરની પ ની તંબુમાં અણીદાર લાકડું તથા હાથમાં

સુધી દેશમાં શાં ત રહી. ૩૧ અેહૂદ પછી અનાથનાે દીકરાે, શા ગાર બી ે

હથાેડી લઈને છાનીમાની તેની પાસે ગઈ, કે મ કે તે ભર ન ામાં હતાે, તેણે તેના

યાયાધીશ થયાે, તેણે બળદ હાંકવાની લાકડીથી છસાે પ લ તીઅાેને મારી

માથામાં તે લાકડું માયુ અને તે તેને વ ધીને જમીનમાં પેસી ગયું. અેથી તે મૂછા

ના યા. તેણે પણ ઇઝરાયલીઅાેને સંકટમાંથી છાેડા યાં.

ખાઈને મરણ પા યાે. ૨૨ જેવાે બારાક સીસરા પાછળ પ

હૂદના મરણ પછી, ઇઝરાયલ લાેકાેઅે ફરીથી દુ
૪ અેઅાચરણાે
કયા અને તેથી ઈ વરનાે અનાદર કયા.

યાઅેલ તેને મળવાને અાવી અને તેને ક ું, “અાવ, જેને તું શાેધે છે તે હુ ં

હાસાેરમાં રાજ કરનાર કનાનના રા

કૃ યાેથી તથા જે દુ
૨ તેથી ઈ વરે તેઅાેને

યાબીનના હાથમાં સા યાં. તેના સૈ યનાે

સેનાપ ત બનયહૂ દી હતાે તે હરાેશેથનાે રહે વાસી હતાે તેનું નામ સીસરા હતું.
૩ ઇઝરાયલ લાેકાેઅે ઈ વરની અાગળ મદદ માટે પાેકાર કયા, કારણ કે

સીસરાની પાસે લાેખંડના નવ હ ર રથાે હતા, તેણે વીસ વષ સુધી ઇઝરાયલ
લાેકાે પર જુ લમ ગુ યા. ૪ હવે તે સમયે લાપીદાેથની પ ની, દબાેરા બાે ધકા
અાગેવાન તરીકે , ઇઝરાયલનાે યાય કરતી હતી. ૫ તે અે ાઇમના પહાડી
દેશમાંના રામા તથા બેથેલની વચમાં દબાેરાની ખજૂ રીની નીચે બેસતી હતી
અને ઇઝરાયલ લાેકાે તેની પાસે યાય મેળવવા માટે અાવતા હતા. ૬ તેણે
કે દેશ નફતાલીથી અબીનાેઅામના દીકરા બારાકને તેડાવીને તેને ક ું, “ઈ વર
ઇઝરાયલના ભુઅે શું તમને અા ા અાપી નથી કે , તું 'તાબાેર પવતની પાસે
અને નફતાલી તથા ઝબુલાેનના પુ ષાેમાંથી દસ હ રને તારી સાથે લે. ૭
યાબીનના સૈ યના સેનાપ ત સીસરાને, કીશાેન નદી ન ક મળીશ, તેના રથાે

ે કાેઈ અાવીને તને પૂછે કે , 'કાેઈ અહ છે ?' તાે તારે કહે વું કે ,

તને બતાવું.” જેથી તે તેની સાથે અંદર ગયાે, તેણે

ાે હતાે, તેવી

ેયું કે સીસરા માથામાં

અણીદાર ભાકે લા લાકડા સાથે યાં મૃત અવ થામાં પડેલાે હતાે. ૨૩ અા રીતે
તે દવસે ઈ વરે કનાનના રા

યાબીનને ઇઝરાયલ લાેકાેની સામે હરા યાે.

૨૪ ઇઝરાયલના લાેકાે કનાનના રા

યાબીનની સામે વધારે અને વધારે ભારે

થતાં ગયા. અેટલા બધા બળવાન થયા કે તેઅાેઅે તેનાે નાશ કયા.
દવસે દબાેરાઅે તથા અબીનાેઅામના દીકરા બારાકે અા ગીત ગાયું:
૫ તે “જયારે
અાગેવાનાેઅે ઇઝરાયલમાં અાગેવાની અાપી, યારે લાેકાે
૨

યુ માટે રા ખુશીથી સમ પત થયા, અમે ઈ વરની તુ ત કરીઅે છીઅે!
૩ 'રા

અાે, તમે સાંભળાે! અાે અાગેવાનાે, યાન અાપાે! હુ ં ઈ વર માટે

ગાઈશ; હુ ં ઇઝરાયલના ભુ ઈ વરની તુ ત ગાઈશ. ૪ ઈ વર, જયારે
તમે સેઈરમાંથી અા યા, જયારે તમારી સવારી અદાેમમાંથી નીકળી, યારે
પૃ વી કાંપી અને અાકાશમાંથી અને વાદળાેમાંથી પાણી પણ પ

ું. ૫

ઈ વરની અાગળ પવતાે કાંપવા લા યા; સનાઈનાે પવત પણ ઈ વરની

તથા તેના સૈ ય સાથે હુ ં તેને તારી પાસે કીશાેન નદીને કનારે લાવીશ. અને

અાગળ ઇઝરાયલના ભુ ઈ વરથી કાંપવા લા યાે. ૬ અાનાથના દીકરા

તેને તારા હાથમાં સાપી દઈશ.” ૮ બારાકે તેને ક ું, “ ે તું મારી સાથે અાવે,
તાે હુ ં ઉં, પણ ે તું મારી સાથે ન હ અાવે, તાે હુ ં ન હ ઉં.” ૯ તેણે

વટેમાગુઅાે ગલીકૂં ચીને માગ ચાલતા હતા. ૭ ઇઝરાયલનાં ગામાે ઉ જડ

ક ું, “હુ ં ન ે તારી સાથે અાવીશ. તાેપણ, તું જે અાગેવાની કરવાનાે છે
તેમાં તને જશ મળશે ન હ, કે મ કે ઈ વર અેક

ીની તાકાતથી સીસરાને

હરાવશે.” પછી દબાેરા ઊભી થઈ અને બારાકની સાથે કે દેશ ગઈ. ૧૦ બારાકે
ઝબુલાેન તથા નફતાલીનના પુ ષાેને કે દેશમાં અેક કયા. તેની પાછળ દસ
હ ર પુ ષાે ગયા અને દબાેરા તેની સાથે ગઈ. ૧૧ હવે હે બેર કે નીઅે પાેતાને
કે નીઅાેથી અલગ કયા. તેઅાે મૂસાના સાળા હાેબાબના વંશ ે હતા  અને
તેણે તેનાે તંબુ કે દેશ પાસેના સાના નીમમાંના અેલાેન વૃ જેટલે દૂ ર લગા યાે
હતાે. ૧૨ જયારે તેઅાેઅે સીસરાને ખબર અાપી કે અબીનાેઅામનાે દીકરાે
બારાક તાબાેર પવત પર ગયાે છે , ૧૩ યારે સીસરાઅે પાેતાના સવ રથાે,
નવસાે લાેખંડના રથાે અને વદેશીઅાેના હરાેશેથથી તે કીશાેન નદી સુધી જે
લાેકાે તેની સાથે હતા તે સવને અેક કયા. ૧૪ દબાેરાઅે બારાકને ક ું, “ !
કે મ કે અાજે ઈ વરે સીસરાને તારા હાથમાં સાપી દીધાે છે . શું ઈ વર તમારા
અ ેસર નથી?” તેથી બારાક તાબાેર પવત પરથી નીચે ઊતયા, તેની સાથેના
દસ હ ર પુ ષાે તેની પાછળ ગયા. ૧૫ ઈ વરે સીસરાનાે તેના સૈ યનાે,
તેના સવ રથાેનાે અને બારાકની અાગળ પરાજય કયા, તેથી સીસરા પાેતાના
રથમાંથી ઊતરીને નાસી ગયાે. ૧૬ પણ બારાક વદેશીઅાેના હરાેશેથ સુધી
સૈ યની પાછળ પ ાે તેથી સીસરાનું સવ સૈ ય તરવારે મરાયું અને અેકપણ
માણસ બ યાે ન હ. ૧૭ પણ સીસરા ચાલીને હે બેર કે નીની પ ની યાઅેલના
તંબુમાં નાસી ગયાે, કે મ કે યાં હાસાેરના રા

યાબીનની તથા હે બેર (કે નીના)

કુ ટું બ વ ચે સલાહસંપ હતાે. ૧૮ યાઅેલ સીસરાને મળવા બહાર નીકળી અને

શા ગારના દવસાેમાં, યાઅેલના દવસાેમાં, રાજમાગા સૂના પ ા હતા અને
થયાં, તે નજન થયાં, યાં સુધી કે હુ ં દબાેરા ઊઠી, હુ ં ઇઝરાયલમાં માતા જેવી
ઊભી થઈ, યાં સુધી. ૮ તેઅાેઅે નવા દેવાેને પસંદ કયા અને યાં શહે રના
ર તાઅાેમાં લડાઈ થતી હતી; ઇઝરાયલમાં ચાળીસ હ ર મ યે ન તાે ઢાલ કે
ભાલાે

ેવા મળતાે હતાે. ૯ મા ં દય ઇઝરાયલના અ ધકારીઅાે માટે છે ,

રા ખુશીથી લાેકાે સમ પત થયા. તેઅાેને માટે ઈ વરને તુ ય માનાે! ૧૦ તમે
જેઅાે ઊજળા ગધેડાઅાે પર સવારી કરનારા, કમતી ગાદલાઅાે પર બેસનારા
તથા માગામાં પગે ચાલનારાં, તમે તેનાં ગુણગાન ગાઅાે. ૧૧ તીરં દા ેના
અવાજથી દૂ ર, પાણી ભરવાની જ યાઅાેમાં, યાં તેઅાે ફરીથી ઈ વરના
યાયકૃ યાે અને ઇઝરાયલમાં તેમના રા યનાં યાયકૃ યાે, ગટ કરશે. “ યારે
ઈ વરના લાેકાે શહે રના ભાગળાે પાસે અા યા. ૧૨
ગ,

ગ,

ગ, હે દબાેરા;

ગ, ગીત ગા! હે બારાક, તું ઊઠ અને હે અબીનાેઅામના દીકરા, તને

ગુલામ બનાવનારાઅાેને તું ગુલામ કરી લઈ

. ૧૩ પછી અમીરાેમાંથી તથા

લાેકાેમાંથી બચેલા અા યા; ઈ વર મારે માટે પરા મીઅાેની વ

ઊતરી

અા યા. ૧૪ તેઅાે અે ાઇમમાંથી ઊતરી અા યા; જેઅાેની જડ અમાલેકમાં છે ;
તારી પાછળ, તારા લાેકાેમાં બ યામીન અા યાે; માખીરમાંથી અ ધકારીઅાે
અને ઝબુલાેનમાંથી અમલદારની છડી ધારણ કરનાર ઊતરી અા યા. ૧૫
અને ઇ સાખારના સરદારાે દબાેરાની સાથે હતા; ઇ સાખાર હતાે તેવાે જ
બારાક પણ હતાે; તેની અા ાથી તેના પગ પાછળ તેઅાે ખીણમાં ઘસી ગયા.
બેનની ખીણ પાસે તેઅાેઅે લાંબી મસલત કરી. ૧૬ ટાેળાંને બાેલાવવાના
વાંસળીના નાદ સાંભળવાને તું શા માટે ઘેટાંના વાડામાં બેઠાે? બેનની
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ખીણ પાસે લાંબી વચારણા થઈ. ૧૭ ગ યાદ યદનને પેલે પાર ર ાે; અને

હાથમાંથી અને તમારા પર જુ લમ ગુ રનારાઅાેના હાથમાંથી છાેડા યાં.

દાન કે મ તે વહાણાેમાં ર ાે? અાશેર સમુ ને કાંઠે શાંત બેસી ર ાે અને

મ તેઅાેને તમારી અાગળથી કાઢી મૂકીને તેઅાેનાે દેશ તમને અા યાે. ૧૦

પાેતાની ખાડીઅાેની પાસે ર ાે. ૧૮ ઝબુલાેનની

અે તથા નફતાલીઅે

મેદાનનાં ઉ ચ થાનાેમાં, પાેતાના

ેખમમાં ના યા. ૧૯

મ તમને ક ું, “હુ ં ઈ વર તમારાે ભુ છંુ ; મ તમને અા ા કરી હતી, જે
કાેઈ દેશમાં તમે રહાે યાં અમાેરીઅાેના દેવાેની પૂ કરવી ન હ.” પણ તમે

રા અાે અાવીને લ ા, યારે મ ગ ાેનાં પાણીની પાસેના તાનાખમાં, કનાનના

મારી વાણીનું પાલન કયુ નથી.'” ૧૧ પછી ઈ વરનાે દૂ ત અાવીને અાે ામાં

રા અાેઅે યુ કયુ; તેઅાેઅે ધનનાે કં ઈ લાભ લીધાે ન હ. ૨૦ અાકાશમાંના
તારાઅાેઅે યુ કયુ, તારાઅાેઅે પાેતાની ક ામાં સીસરાની સામે યુ કયુ.

અબીઅેઝેરી યાેઅાશનું જે અેલાેન વૃ હતું તેની નીચે બેઠાે, યાં યાેઅાશનાે
દીકરાે, ગ દયાેન, મ ાનીઅાેથી સંતાઈને ા ાકું ડની અંદર ઘઉં ઝૂ ડતાે હતાે.

૨૧ કીશાેન નદી તેઅાેને ઘસડી લઈ ગઈ, અેટલે પેલી ાચીન નદી, કીશાેન

૧૨ ઈ વરના દૂ તે તેને દશન અાપીને તેને ક ું, “પરા મી શૂરવીર, ઈ વર

નદી. રે મારા

તારી સાથે છે !” ૧૩ ગ દયાેને તેને ક ું, “મારા મા લક,

વાેને માેત સુધી

વ, તું પરા મી થા અને અાગળ ચાલ! ૨૨ યારે કૂ દવાથી,

ે ઈ વર અમારી

અેટલે બળવાન ઘાેડાઅાેનાં કૂ દવાથી તેઅાેની ખરીઅાેના ધબકારા વા યા.

સાથે હાેય, તાે શા માટે અા બધું અમારી પર અાવી પડે છે ? તેમનાં અ ભુત

૨૩ ઈ વરના દૂ તે ક ું, 'મેરાેઝને શાપ દાે!' 'તેના રહે વાસીઅાેને સખત શાપ

કાયા વષે અમારા પતૃઅાેઅે અમને જણા યું છે , તેઅાેઅે ક ું 'શું ઈ વર

દાે; કે મ કે તેઅાે ઈ વરની મદદે, અેટલે બળવાનની વ

અમને મસરમાંથી કાઢી લા યા નથી?' તાેપણ તેમણે તાે અમને ત

અા યા ન હ.' ૨૪ હે બેર કે નીની પ ની યાઅેલ અ ય
અાશીવા દત છે ; તે તંબુમાંની

ઈ વરની મદદે
ીઅાે કરતાં વધારે

ીઅાે કરતાં તે વશેષ અાશીવા દત છે . ૨૫ તે

દીધા છે

અને અમને મ ાનીઅાેના હાથમાં સાપી દીધા છે .” ૧૪ ઈ વરે તેના તરફ
કૃ પા

કરીને ક ું, “તું તારા અા સામ ય ારા અાગળ વધ. ઇઝરાયલીઅાેને

માણસે પાણી મા યું, યારે યાઅેલે તેને દૂ ધ અા યું; બહુ મૂ યવાન થાળીમાં

મ ાનીઅાેના હાથમાંથી બચાવ. મ તને માેક યાે નથી શું?” ૧૫ ગ દયાેને તેને

તેને માટે તે માખણ લાવી. ૨૬ તેણે પાેતાના હાથમાં મેખ લીધી અને પાેતાના

ક ું, “કૃ પા કરી, ભુ, હુ ં કે વી રીતે ઇઝરાયલને બચાવું? જુ અાે, મના શામાં

જમણાં હાથમાં મજૂ રની હથાેડી લીધી; અને તે હથાેડીથી તેણીઅે સીસરાને

મા ં કુ ટું બ કમ ેર છે અને હુ ં મારા પતાના ઘરમાં સાૈથી નાનાે છંુ .” ૧૬

માયા; તેણે તેનું માથું કચડી ના યું, તેણે તેનું માથું વ યું અને તેની અારપાર

ઈ વરે તેને ક ું, “હુ ં તારી સાથે રહીશ અને તું મ ાનીઅાેના સમ સૈ યને

ખીલાે ઘુસાડી દીધાે. ૨૭ તેના ચરણ અાગળ તે ન યાે, તે પ

ાે, તે યાં

અેકલાે મારશે.” ૧૭ ગ દયાેને તેમને ક ું, “ ે તમે મારી પર કૃ પા કરી હાેય,

સૂતાે; તેના ચરણ અાગળ તે ન યાે, તે યાં ન યાે, યાં તે મારી નંખાયાે. ૨૮

તાે મને કાેઈ ચ અાપાે કે જે મારી સાથે વાત કરે છે તે તમે જ છાે. ૧૮ યાં

સીસરાની માતાઅે બારીમાંથી

ળીમાંથી દુ ઃખી થઈને પાેક મૂકીને ક ું,

સુધી હુ ં તમારી પાસે અાવું અને અપણ લઈને તમારી અાગળ મૂકું, યાં સુધી

'તેના રથને અાવતાં અાટલી બધી વાર કે મ લાગી? તેના રથાેનાં પૈડાં કે મ

કૃ પા કરીને અહ થી જશાે ન હ.” ઈ વરે ક ું, “ યાં સુધી તું પાછાે અાવે

ેયું,

વલંબ કરે છે ?' ૨૯ તેની શાણી સખીઅાેઅે તેને ઉ ર અા યાે, હા, તેણે

યાં સુધી હુ ં રાહ

ેઈશ.” ૧૯ ગ દયાેને ઘરમાં જઈને લવા ં તથા અેફાહ

પાેતે પણ પાેતાને ઉ ર અાપીને ક ું, ૩૦ 'શું તેઅાેને લૂંટ તાે મળી ન હ

લાેટમાંની બેખમીરી રાેટલી તૈયાર કરી. તેણે ટાેપલીમાં માંસ ભયુ તથા અેક

હાેય? શું, તેઅાેઅે તે વહચી તાે લીધી ન હ હાેય?

ઘડામાં માંસનાે રસાે લઈને, અેલાેન વૃ ની નીચે લા યાે અને અપણ કયા. ૨૦

યેક પુ ષના હ સામાં

અેક કે બે કું મા રકા મળી હશે; શું, સીસરાને રં ગબેરંગી વ

નાે હ સાે તથા

ઈ વરના દૂ તે તેને ક ું, “માંસ તથા બેખમીર રાેટલી લઈને તેને અા ખડક પર

રં ગબેરંગી ભરતકામનાે હ સાે, અેટલે ગળાની બ ને બાજુ અે રં ગબેરંગી ભરત

મૂક અને તેઅાે પર રસાે રેડી દે.” ગ દયાેને અે મુજબ કયુ. ૨૧ યારે ઈ વરના

ભરેલાે વ

દૂ તે પાેતાના હાથમાંથી લાકડીના છડાથી માંસ અને બેખમીર રાેટલીને પશ

નાે હ સાે મ ાે હશે?' ૩૧ હે ઈ વર, તમારા સવ વૈરીઅાે અે જ

રીતે નાશ પામે, પણ જેઅાે ઈ વર ઉપર ેમ રાખે છે તેઅાે, જેમ સૂય પૂણ
કાશથી ઊગે છે તેના જેવા થાઅાે. યારે ચાળીસ વષ સુધી દેશમાં શાં ત

કયા; ખડકમાંથી અ ન નીક

ાે અને માંસ તથા બેખમીર રાેટલીને ભ મ

કયા. પછી ઈ વરનાે દૂ ત અ ય થઈ ગયાે પછી ગ દયાેન તેને

ેઈ શ

ાે

રહી.

ન હ. ૨૨ ગ દયાેન સમ યાે કે અા ઈ વરનાે દૂ ત હતાે. તેણે ક ું, “ ભુ

લાેકાેઅે ઈ વરની
માં જે દુ હતું તે કયુ; અને સાત
૬ ઇઝરાયલના
વષ સુધી ઈ વરે તેઅાેને મ ાનના હાથમાં સા યાં. મ ાનનાે હાથ

ઈ વર, મને અફસાેસ! કે મ કે મ ઈ વરના દૂ તને મારી સમ

૨

ઇઝરાયલ વ

બળ થયાે. મ ાનીઅાેને લીધે ઇઝરાયલના લાેકાેઅે

પવતાેમાં કાેતરાે, ગુફાઅાે તથા ગઢાે છે તે પાેતાને માટે બના યાં. ૩ અને
જે સમયે ઇઝરાયલીઅાે વાવણી કરતા, યારે અેમ થતું કે , મ ાનીઅાે,
અમાલેકીઅાે તથા પૂવ દશાના લાેકાે તેઅાે પર ચઢી અાવતા. ૪ તેઅાે તેઅાેની
સામે છાવણી કરીને છે ક ગાઝા સુધી જમીનની ઉપજનાે નાશ કરતા. તેઅાે
ઇઝરાયલમાં અ ન, ઘેટું, બળદ અથવા ગધેડું અેવું કં ઈ પણ રહે વા દેતા
ન હ. ૫ તેઅાે પાેતાનાં

નવર તથા તંબુઅાે લઈને તીડની માફક સં યાબંધ

માણમાં ચઢી અાવતા. તેઅાે તથા તેઅાેનાં ઊંટાે અસં ય હતાં. દેશનાે
વનાશ કરવાને તેઅાે તેમાં પેસતાં. ૬ મ ાનીઅાેઅે ઇઝરાયલીઅાેને કં ગાલ
બનાવી દીધા, તેથી ઇઝરાયલી લાેકાેઅે ઈ વરની અાગળ પાેકાર કયા. ૭
જયારે ઇઝરાયલી લાેકાેઅે મ ાનીઅાેના ાસ ને કારણે ઈ વરની અાગળ
પાેકાર કયા યારે, ૮ ઈ વરે ઇઝરાયલી લાેકાે માટે બાેધક માેક યાે. તેણે
તેઅાેને ક ું, “ ભુ, ઇઝરાયલના ઈ વર, કહે છે કે : 'હુ ં તમને મસરમાંથી
બહાર કાઢી લા યાે અને ગુલામીમાંથી મુ ત કયા. ૯ મ તમને મસરીઅાેના

યાયાધીશાે

ેયાે!” ૨૩

ઈ વરે તેને ક ું, “તને શાં ત હાે! ગભરાઈશ ન હ, તું મૃ યુ પામશે ન હ.” ૨૪
તેથી ગ દયાેને ઈ વરને સા
પા

યાં અેક વેદી બનાવી. તેનું નામ ઈ વરશાલાેમ

ું. તે અાજ દવસ સુધી અબીઅેઝેરીઅાેના અાે ામાં છે . ૨૫ તે રા ે

ઈ વરે તેને ક ું, “તારા પતાનાે બળદ તથા બી ે સાત વષનાે ે બળદ લે
અને બાલની જે ય વેદી તારા પતાની પાેતાની છે તે તાેડી પાડ, તેની પાસેની
અશેરા મૂ તને કાપી નાખ. ૨૬ તું ભુ તારા ઈ વરને માટે અા જ યાના શખર
પર યાે ય બાંધકામ કરીને ય વેદી બનાવ. જે અશેરા મૂ તને તું કાપી નાખશે
તેના લાકડાથી, પેલાે બી ે ે બળદ લઈને તેનું દહનીયાપણ કર.” ૨૭ તેથી
ગ દયાેને પાેતાના દસ સેવકાેને લઈને, ઈ વરે તેને જે કરવાનું ક ું હતું તે કયુ.
તે દવસે પાેતાના પતાના ઘરનાંથી તથા નગરના પુ ષાેથી ગભરાતાે હતાે,
તેથી તેણે રા ે ય વદી બનાવી. ૨૮ સવારમાં જયારે નગરના પુ ષાે ઊ
યારે તેઅાેઅે

ા

ેયું કે , બાલની ય વેદી તાેડી પાડેલી હતી તેની પાસેની

અશેરા મૂ ત કાપી નાખેલી હતી તથા બાંધેલી નવી ય વેદી પર બી

ે

બળદનું દહનીયાપણ કરેલું હતું. ૨૯ નગરના પુ ષાેઅે અેકબી ને ક ું, “અા
કામ કાેણે કયુ છે ?” પછી તપાસ કરીને તેઅાેઅે ક ું, “યાેઅાશના દીકરા
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ગ દયાેને અા કૃ ય કયુ છે .” ૩૦ યારે નગરના લાેકાેઅે યાેઅાશને ક ું, “તારા

અેમ થયું કે , ઈ વરે તેને ક ું કે , “ઊઠ! છાવણી પર હુ મલાે કર, કે મ કે તે પર

દીકરાને બહાર લાવ કે જેથી તે માયા

હુ ં તને વજય અાપીશ. ૧૦ પણ

ય, કે મ કે તેણે બાલની ય વેદી તાેડી

ે તું યાં જતા ગભરાતાે હાેય, તાે તું તથા

પાડી છે અને અશેરા મૂ ત કાપી નાખી છે .” ૩૧ યાેઅાશે તેની સામે ઊભા

તારાે દાસ પુરાહ છાવણીમાં

રહે લા સવ લાેકાેને ક ું, “શું તમે બાલના પ માં બાેલશાે? કે શું તમે તેને

છાવણીમાં હુ મલાે કરવા માટે તું બળવાન થશે.” તેથી ગ દયાેન તેના દાસ

બચાવશાે? જે માણસ તેના પ માં વવાદ કરે તે સવાર થતાં પહે લાં માયા

પુરાહ સાથે સૈ યની સાૈથી છે વાડી શ

ય;

અાે, ૧૧ તેઅાે જે કહે તે સાંભળ અને પછી
ધારીઅાેની ટુ કડી ન ક અા યા. ૧૨

ે બાલ દેવ હાેય તાે તે પાેતે પાેતાના પ માં બાેલે, કે મ કે કાેઈ અેકે

મ ાનીઅાે, અમાલેકીઅાે તથા પૂવ દશાના સવ લાેકાે મેદાનની અંદર તીડની

તેની વેદી તાેડી પાડી છે .” ૩૨ તે માટે તે દવસે તેણે દીકરાનું નામ “ય બાલ”

માફક સં યાબંધ પડેલા હતા. તેઅાેના ઊંટાે સમુ ના કાંઠાની રેતી જેટલાં

પાડીને ક ું, “બાલ તેની સામે વવાદ કરે,” કે મ કે તેણે તેની વેદી તાેડી

અગ ણત હતાં. ૧૩ જયારે ગ દયાેન યાં અા યાે, યારે યાં અાગળ અેક

પાડી છે . ૩૩ યારે સવ મ ાનીઅાે, અમાલેકીઅાે તથા પૂવ તરફના લાેકાે

માણસ પાેતાના મ ને અેક વ ન વષે કહી સંભળાવતાે હતાે. તે માણસે

અેક થયા. તેઅાેઅે પેલે પાર જઈને યઝ્ અેલની ખીણમાં છાવણી કરી. ૩૪

ક ું, “જુ અાે! મને અેક વ ન અા યું અને મ જવની અેક રાેટલી મ ાનની

પણ ઈ વરનાે અા મા ગ દયાેન પર અા યાે તેણે રણ શગડું વગા

છાવણી ઉપર ધસી પડતી

ું. તેથી

ેઈ. તે તંબુની પાસે અાવી, તેણે તેને અેવાે ધ ાે

અબીઅેઝેરના માણસાે તેની પાછળ જવાને અેક થયા. ૩૫ તેણે મના શામાં

માયા કે તે પડી ગયાે, તેને અેવાે ઊથલાવી ના યાે કે તે જમીનદાે ત થયાે.”

સવ સંદેશવાહકાે માેક યા અને તેઅાે પણ તેની પાછળ અેક થયા. તેણે

૧૪ બી

અાશેરમાં, ઝબુલાેનમાં તથા નફતાલીમાં સંદેશવાહકાે માેક યા અને તેઅાે તેને

બીજું કં ઈ નથી. ઈ વરે મ ાનીઅાે તથા તેના સવ સૈ યને તેના હાથમાં સા યાં

મળવા સામા ગયા. ૩૬ ગ દયાેને ઈ વરને ક ું, “ ે તમે, તમારા કહે વા

છે .” ૧૫ જયારે ગ દયાેને અે વ નનું કથન તથા તેનાે અથ સાંભ ાં, યારે

મુજબ, મારે હાથે ઇઝરાયલને બચાવવાના હાેય ૩૭ તાે જુ અાે, હુ ં ખળીમાં

તેણે નમીને અારાધના કરી. ઇઝરાયલની છાવણીમાં પાછાે અાવીને તેણે ક ું,

ઊન મૂકીશ.

ે અેકલા ઊન પર ફ ત ઝાકળ પડે અને બાકીની ભૂ મ સૂકી

“ઊઠાે! કે મ કે ઈ વરે મ ાનીઅાેના સૈ યને અાપણા હાથમાં સા યું છે .” ૧૬

ણીશ કે તમે, તમારા કહે વા મુજબ, મારે હાથે ઇઝરાયલને

તેણે ણસાે પુ ષાેની ણ ટુ કડીઅાે કરી. તેઅાેને બધાને રણ શગડાં તથા

બચાવવાના છાે.” ૩૮ બીજે દવસે વહે લી સવારે ગ દયાેને ઊઠીને ઊન

ખાલી ઘડા અા યાં દરેક ઘડામાં દીવા હતા. ૧૭ તેણે તેઅાેને ક ું, “મારી તરફ

દબા યું, યારે તે જ માણે થયું, ઊનને નચાેવતાં અેક વાટકાે ભરાય તેટલું
ું. ૩૯ પછી ફરીથી ગ દયાેને ઈ વરને ક ું, “તમારાે

જુ અાે અને જેમ હુ ં ક ં છંુ તેમ તમે કર ે. જુ અાે! જયારે હુ ં છાવણીના છે વાડા
ભાગ અાગળ અાવું, યારે હુ ં જે ક ં તેમ તમે કર ે. ૧૮ હુ ં તથા મારી સાથેના

કાેપ મારા પર ન સળગાવાે, હુ ં મા હજુ અેકવાર બાેલીશ, હવે કૃ પા કરીને

સવ લાેકાે જયારે રણ શગડું વગાડીઅે યારે અાખી છાવણીની અાસપાસ

અેક જ વખત મને ઊનથી ખાતરી કરવા દાે, હવે અેકલું ઊન કાે ં રહે અને

તમે પણ રણ શગડાં વગાડીને પાેકાર ે, 'ઈ વર તથા ગ દયાેનને માટે.”' ૧૯

બાકીની ભૂ મ પર ફ ત ઝાકળ પડે.” ૪૦ તે રા ે તેણે જેવું મા યું તેવું ઈ વરે

તેથી ગ દયાેન તથા તેની સાથે સાે પુ ષાે અડધી રા ે છાવણીના છે વાડા

કયુ. કે મ કે અેકલું ઊન કાે ં હતું અને બાકીની જમીન પર ફ ત ઝાકળ હતું.

ભાગ અાગળ અા યા. તે વખતે મા થાેડી જ વાર ઉપર નવાે પહે રાે ગાેઠ યાે

બાલ, અેટલે ગ દયાેન તથા તેની સાથેના સવ લાેકાેઅે સવારે
૭ વહેયારેલાયઊઠીને
હે રાેદના ઝરાની પાસે છાવણી કરી. મ ાનીઅાેની છાવણી

હતાે. તેઅાેઅે રણ શગડાં વગાડીને પાેતાના હાથમાંના ઘડા ફાે ા. ૨૦ ણે

રહે , તાે હુ ં

ઝાકળનું પાણી નીક

માેરેહ પવતની પાસે તેઅાેની ઉ ર તરફની ખીણમાં હતી. ૨ ઈ વરે ગ દયાેનને
ક ું, “તારી સાથેના લાેકાે અેટલા બધા છે કે તેમના ારા હુ ં મ ાનીઅાેને
તેઅાેના હાથમાં સાપું ન હ, રખેને ઇઝરાયલ મારી અાગળ ફુ લાસ મારીને
કહે કે , 'મારા પાેતાના હાથે મને ઉગાયા છે .' ૩ માટે હવે તું

અને લાેકાેને

હે ર કર, 'જે કાેઈ ભયભીત તથા ૂજતા હાેય, તેઅાે ગ યાદ પવતથી પાછા
વળીને ચા યા

ય.”' તેથી બાવીસ હ ર લાેકાે પાછા ગયા અને દસ હ ર

ર ા. ૪ ઈ વરે ગ દયાેનને ક ું, “લાેકાે હ

પણ વધારે છે . તેઅાેને પાણીની

પાસે લાવ અને હુ ં યાં તેમની સં યામાં ઘટાડાે કરીશ. જેના સંબંધી હુ ં તને
કહુ ં , 'અા તારી સાથે અાવે, તે તારી સાથે અાવશે અને અા તારી સાથે ના
અાવે, તે અાવશે ન હ.” ૫ તેથી ગ દયાેન લાેકાેને પાણીની પાસે લા યાે અને
ઈ વરે તેને ક ું, “ યેક જણ જે વાનની માફક

ભથી લખલખાવીને

પાણી પીઅે, તેને અલગ કર, અને જે પાણી પીવા સા ઘૂંટણીઅે પડે તેઅાેને
પણ અલગ કર.” ૬ ણસાે માણસાેઅે મુખ ારા લખલખાવીને પાણી પીધું.
બી

સવ લાેકાે પાણી પીવાને ઘૂંટણીઅે પ ા. ૭ ઈ વરે ગ દયાેનને ક ું,

“જે ણસાે માણસાેઅે પાણી લખલખાવીને પીધું છે , તેઅાેની હ તક હુ ં તમને
ઉગારીશ અને મ ાનીઅાેને તારા હાથમાં અાપીશ. બી

સવ માણસાેને

ઘર ભેગા થવા દે. ૮ માટે જેઅાેને પસંદ કરવામાં અાવેલા તેઅાેઅે પાેતાનાે
સામાન તથા પાેતાના રણ શગડાં લીધાં. ગ દયાેને સવ ઇઝરાયલી માણસાેને
પાેતપાેતાના તંબુઅે માેકલી દીધા, તેણે મા

ણસાે માણસાેને પાેતાની પાસે

રા યા. હવે મ ાનીઅાેની છાવણી તેની નીચેની ખીણમાં હતી. ૯ તે જ રા ે

માણસે ક ું, “અે તાે યાેઅાશના દીકરા, ગ દયાેનની તરવાર વગર

ટુ કડીઅાેઅે રણ શગડાં વગાડીને ઘડા ફાે

ા. તેઅાેઅે ડાબા હાથથી દીવા

પક ા અને રણ શગડાંને તેઅાેના જમણાં હાથાેથી વગા ાં. તેઅાેઅે પાેકાર
કયા, “ઈ વરની તથા ગ દયાેનની તરવાર.” ૨૧ બધા માણસાે પાેતપાેતાની
જ યાઅે છાવણીની ચારેબાજુ ઊભા થયા અને મ ાનીઅાેનું સવ સૈ ય નાસી
ગયું. તેઅાેઅે પાેકાર કરીને સૈ યને ભગાડી મૂ ું. ૨૨ જયારે તેઅાેઅે ણસાે
રણ શગડાં વગા ાં, યારે ઈ વરે

યેક માણસની તરવાર પાેતાના સાથીની

સામે તથા મ ાનીઅાેના સવ સૈ યની સામે કરી. સૈ ય સરેરા તરફ હે થ
શ ાહ સુધી તથા ટા બાથ પાસેના અાબેલમહાેલાની સરહદ સુધી ગયું. ૨૩
ઇઝરાયલના માણસાે નફતાલી, અાશેર તથા અાખા મના શામાંથી અેક
થઈને મ ાનીઅાેની પાછળ પ ા. ૨૪ ગ દયાેને સંદેશવાહકાેને અે ાઇમના
અાખા પહાડી દેશમાં માેકલીને, કહે વડા યું, “તમે મ ાનીઅાેની ઉપર
ધસી અાવાે, યદન નદી અાેળંગીને તેઅાેની અાગળ બેથબારાક સુધી જઈને
યદનનાં પાણી અાગળ તેઅાેને રાેકાે.” તેથી અે ાઇમના સવ માણસાે અેક
થઈને યદન નદી પાર કરીને બેથબારા સુધી યદનનાં પાણી અાગળ તેઅાેને
અાંતયા. ૨૫ તેઅાેઅે મ ાનના બે સરદારાે, અાેરેબ તથા ઝઅેબને પક

ા.

અાેરેબ ખડક ઉપર અાેરેબને મારી ના યાે અને તેઅાેઅે ઝઅેબના ા ાકું ડની
પાસે ઝઅેબને મારી ના યાે. તેઅાે મ ાનીઅાેની પાછળ પડીને અાેરેબ તથા
ઝઅેબનાં માથાં યદનને પેલે કનારે ઝઅેબનાં ા ાકું ડ અાગળ ગ દયાેનની
પાસે લા યા.
પુ ષાેઅે ગ દયાેનને ક ું, “તું અમારી સાથે અામ કે મ વ યા
૮ અેછે ? ાઇમના
જયારે તું મ ાનીઅાેની સાથે લડવા ગયાે યારે ત અમને બાેલા યા
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ન હ.” અને તેઅાેઅે તેને સખત ઠપકાે અા યાે. ૨ તેણે તેઅાેને ક ું, “તમે જે

દીકરાે તથા તારા દીકરાનાે દીકરાે  કે મ કે મ ાનના હાથમાંથી ત અમને

કયુ છે તેની સરખામણીમાં મ તાે કશું કયુ નથી? અે ાઇમની ા ાેનાે સળાે તે

ઉગાયા છે .” ૨૩ ગ દયાેને તેઅાેને ક ું, “તમારા પર હુ ં રાજ ન હ ક ં અને

અબીઅેઝેરની ા ાેના અાખા ફાલ કરતાં શું સારાે નથી? ૩ ઈ વરે તમને

મારાે દીકરાે પણ રાજ ન હ કરે. ઈ વર તમારા પર રાજ કરશે.” ૨૪ ગ દયાેને

મ ાનીઅાેના અાેરેબ તથા ઝઅેબ સરદારાેની ઉપર વજય અપા યાે! તમારી
ાે છંુ ?” જયારે તેણે અામ ક ું, યારે

તેઅાેને ક ું, “હુ ં તમને અેક વનંતી કરવા ચાહુ ં છંુ કે જે સવ કું ડળ તમે લૂં ાં
છે તે મને અાપાે.” કે મ કે તેઅાે ઇ માઅેલીઅાે હતા, માટે તેઅાેનાં કું ડળ

ા. ૪ ગ દયાેન યદન નદી અાગળ અા યાે અને તે તથા તેની

સાેનાનાં હતાં. ૨૫ તેઅાેઅે જવાબ અા યાે, “અમે ખુશીથી તે અાપીશું.” અને

સાથે સરખામણીમાં હુ ં શું કરી શ
તેઅાે ઠં ડા પ

સાથેના ણસાે માણસાે પાર ઊતયા. તેઅાે થાકે લાં હતા, તેમ છતાં તેઅાે

વ

શ ુઅાેની પાછળ લાગેલા હતા. ૫ તેણે સુ ાેથના લાેકાેને ક ું, “કૃ પા કરીને

૨૬ સાેનાનાં જે કું ડળાે તેણે માંગી લીધાં, તેનું વજન અેક હ

પાથરીને તેઅાેમાંના

મારી પાછળ અાવનાર અા લાેકાેને રાેટલી અાપાે, કે મ કે તેઅાે થાકે લાં છે અને

શેકેલ હતું. તે ઉપરાંત તેમાં કલગીઅાે, લાેલકાે તથા મ ાનના રા અાેના

હુ ં મ ાનના ઝે બા તથા સા મુ ના રા અાેની પાછળ પ ાે છંુ .” ૬ સુ ાેથના

અંગ પરનાં

અાગેવાનાેઅે ક ું, “ઝે બા તથા સા મુ નાના હાથ હાલ શું તારા હાથમાં છે

૨૭ ગ દયાેને કું ડળાેનું અેક અેફાેદ બના યું અને પાેતાના નગર અાે ામાં તે

કે અમે તારા સૈ યને રાેટલી અાપીઅે?” ૭ ગ દયાેને ક ું, “જયારે ઈ વરે

મૂ

ંબુડીયા વ

યેક માણસે પાેતે લૂંટેલાં કું ડળ તેમાં ના યાં.
ર સાતસાે

તથા તેઅાેનાં ઊંટાેના ગળામાંની સાંકળ હતી.

ું અને સવ ઇઝરાયલીઅાેઅે તેની ઉપાસના કરીને પાેતાને વટા

ાં. તે

અાપણને ઝે બા તથા સા મુ ના ઉપર વજય અા યાે છે , યારે જં ગલના

ગ દયાેનને તથા તેના કુ ટું બને માટે ફાંદા પ થઈ પ

કાંટાથી તથા ઝાંખરાથી હુ ં તમારાં શરીર ઉઝરડી નાખીશ.” ૮ યાંથી તે

ઇઝરાયલી લાેકાે અાગળ હારી ગયા અને તેઅાેઅે ફરી પાેતાનાં માથાં ઊંચા

પનુઅેલ ગયાે અને યાં લાેકાેને તે જ રીતે ક ું, જેમ સુ ાેથના લાેકાેઅે

કયા ન હ. અને ગ દયાેનના દવસાેમાં ચાળીસ વષ સુધી દેશમાં શાં ત રહી.

ઉ ર અા યાે હતાે તેવાે જ ઉ ર પનુઅેલના લાેકાેઅે પણ તેને અા યાે.

૨૯ યાેઅાશનાે દીકરાે ય બાલ પાેતાના ઘરમાં ર ાે. ૩૦ ગ દયાેનને સ ેર

૯ તેણે પનુઅેલના લાેકાેને પણ ક ું, “જયારે હુ ં શાં તથી પાછાે અાવીશ,

દીકરા થયા હતા, કે મ કે તેને ઘણી પ નીઅાે હતી. ૩૧ શખેમમાં તેની અેક

યારે હુ ં તમારાે અા ક લાે તાેડી પાડીશ.” ૧૦ હવે ઝે બા તથા સા મુ ના

ઉપપ ની હતી, તેણે પણ તેને માટે અેક દીકરાને જ મ અા યાે અને ગ દયાેને

કાકારમાં હતા તેઅાેનું સૈ ય સાથે હતા, અેટલે પૂવ દશાના લાેકના અાખા
સૈ યમાંથી બચી રહે લા લગભગ પંદર હ ર માણસાે, તેઅાેની સાથે હતા.

તેનું નામ અબીમેલેખ પા ું. ૩૨ યાેઅાશનાે દીકરાે ગ દયાેન, ઘણી વૃ
ઉંમરે મરણ પા યાે અને અબીઅેઝેરીઅાેના અાે ામાં તેના પતા યાેઅાશની

કે મ કે અેક લાખ અને વીસ હ ર શૂરવીરાે માયા ગયા હતા. ૧૧ ગ દયાેને

કબરમાં તેને દફનાવવામાં અા યાે. ૩૩ ગ દયાેનના મરણ પછી અેમ થયું

નાેબાની તથા યાે બહાની પૂવ બાજુ અે તંબુમાં રહે નાર લાેકાેના માગ જઈને

કે , ઇઝરાયલના લાેકાેઅે પાછા ફરીને બાલની પૂ

દુ મનાેને માયા. તેણે દુ મનાેના સૈ યને હરા યા, કે મ કે તેઅાે હુ મલાે કરવા

તેઅાેઅે બાલબરીથને પાેતાનાે દેવ મા યાે. ૩૪ જેમણે ચારે તરફના સવ

માટે નભય હતા. ૧૨ ઝે બા તથા સા મુ ના નાઠા, યારે ગ દયાેન તેઅાેની

શ ુઅાેના હાથમાંથી તેઅાેને બચા યા હતા, તે તેમના ભુ, ઈ વરનાે અાદર

પાછળ પ

ઇઝરાયલના લાેકાેઅે કયા ન હ. ૩૫ જે સવ ભલાઈ ઇઝરાયલના લાેકાે

ાે હતાે, તેણે મ ાનના રા અાે ઝે બા તથા સા મુ નાને પકડીને

ું. ૨૮ તેથી મ ાનીઅાે

કરીને ય ભચાર કયા,

યે

તેઅાેના સૈ યનાે પરાજય કયા. ૧૩ યાેઅાશનાે દીકરાે ગ દયાેન, હે રેસથી

ય બાલે દશાવી હતી, તે માણે તેઅાેઅે તેના ઘર પર ભલાઈ રાખી ન હ.

પસાર થઈને લડાઈમાંથી પાછાે ફયા. ૧૪ તેણે સુ ાેથના માણસાેમાંથી અેક

દીકરાે અબીમેલેખ શખેમમાં પાેતાની માતાના સંબંધીઅાે
૯ યપાસેબાલનાે
ગયાે અને તેણે પાેતાના માેસાળના અાખા કુ ટું બનાં લાેકાેને ક ું,

જુ વાનને પકડીને સૂયાદય વખતે પૂ

ું, યારે તે જુ વાન માણસે સુ ાેથના

અાગેવાનાેને તથા તેઅાેના વડીલાે જે સ ાેતેર હતા તેઅાેની મા હતી તેઅાેને
અાપી. ૧૫ ગ દયાેને સુ ાેથના લાેકાેની પાસે અાવીને ક ું, “ઝે બા તથા
સા મુ નાને જુ અાે, તેઅાે સંબંધી તમે અેમ કહીને મને મહે ં માયુ હતું કે , 'શું
હાલ ઝે બા તથા સા મુ નાના હાલ તારા હાથમાં છે કે અમારે તારા થાકે લાં
માણસાેને રાેટલી અાપવી

ેઈઅે?” ૧૬ ગ દયાેને નગરના વડીલાેને પકડીને

જં ગલના કાંટા તથા ઝાંખરાં લઈને તે વડે સુ ાેથના લાેકાેને શ ા કરી. ૧૭
વળી તેણે પનુઅેલનાે ક લાે તાેડી પા ાે અને તે નગરના માણસાેનાે સંહાર
કયા. ૧૮ યારે ગ દયાેને ઝે બા તથા સા મુ નાને ક ું, “તાબાેરમાં જે લાેકાેની
તમે કતલ કરી તે કે વા માણસાે હતા?” તેઅાેઅે ઉ ર અા યાે, “જેવાે તું છે ,
તેવા તેઅાે હતા. તેઅાેમાંનાે

યેક ય ત રા ના દીકરા જેવાે દેખાતાે હતાે.”

૧૯ ગ દયાેને ક ું, “તેઅાે મારા ભાઈ, અેટલે મારી માતાના દીકરા હતા.

વતા ઈ વરની હાજરીમાં કહુ ં છંુ કે , ે તેઅાેના વ તમે બચા યા
હાેત, તાે હુ ં તમને મારી નાખત ન હ.” ૨૦ તેણે તેના થમજ નત દીકરા
હુ ં

યેથેરને ક ું, “ઊઠ તેઅાેને મારી નાખ!” પણ તે જુ વાન માણસે પાેતાની
તરવાર તાણી ન હ, તે ગભરાયાે, કે મ કે તે હ

જુ વાન હતાે. ૨૧ પછી ઝે બા

તથા સા મુ નાઅે ક ું, “તું ઊઠીને અમને મારી નાખ! કે મ કે જેવું માણસ,
તેવું તેનું બળ.” ગ દયાેને ઊઠીને ઝે બા તથા સા મુ નાને મારી ના યા. અને
તેઅાેનાં ઊંટાેનાં ગળા પરના ચં અાકારના દાગીના લઈ લીધા. ૨૨ યારે
ઇઝરાયલના માણસાેઅે ગ દયાેનને ક ું, “તું અમારા પર રાજ કર. તું, તારાે

યાયાધીશાે

૨

“કૃ પા કરીને શખેમના સવ અાગેવાનાે સાંભળે તે રીતે કહાે 'ય બાલના સવ
સ ેર દીકરા, તમારા પર રાજ કરે અથવા અેક જણ તમારા પર રાજ કરે, અે
બેમાંથી તમારે માટે વધારે સા ં શું છે ? યાદ રાખાે કે હુ ં તમારાં હાડકાંનાે તથા
તમારાં માંસનાે છંુ .” ૩ તેના મામાઅાેઅે શખેમના સવ અાગેવાનાેને અે વાતાે
કહી અને તેઅાે અબીમેલેખનું પાલન કરવાને સંમત થયા, માટે તેઅાેઅે ક ું
કે , “તે અાપણાે ભાણેજ છે .” ૪ તેઅાેઅે બાલબરીથના મં દરમાંથી તેને
ચાંદીના સ ેર પયા અા યાં અને અબીમેલેખે તે વડે પાેતાની સરદારી નીચે
રહે વા સા હલકા અને અધમ માણસાે, જેઅાે તેની પાછળ ગયા તેઅાેને
રા યા. ૫ અાે ામાં તે પાેતાના પતાના ઘરે ગયાે અને અેક પ થર પર પાેતાના
સ ેર ભાઈઅાેને મારી ના યા હતા, પણ ય બાલનાે સાૈથી નાનાે દીકરાે
યાેથામ બચી ગયાે હતાે, કે મ કે તે સંતાઈ ગયાે હતાે. ૬ શખેમના તથા બેથ
મ લાેના સવ અાગેવાનાે સાથે અા યા અને તેઅાેઅે જઈને અબીમેલેખને,
શખેમમાં જે તંભ હતાે તેની પાસેના અેલાેન વૃ અાગળ રા

બના યાે.

૭ જયારે યાેથામને અા કહે વામાં અા યું, યારે તે જઈને ગેરીઝીમ પવતના

શખર પર ઊભાે ર ાે. તેણે ઊંચા અવાજે તેઅાેને પાેકારીને ક ું, “અાે
શખેમના અાગેવાનાે, મા ં સાંભળાે, કે જેથી ઈ વર તમા ં સાંભળે. ૮
અેકવાર અં રના વૃ ાે અેક રા ને અ ભષેક વડે તેઅાેના પાેતાના પર
નીમવાને ગયાં. અને તેઅાેઅે જૈતૂનવૃ ને ક ું, 'અમારા પર રાજ કર.' ૯
પણ જૈતૂનવૃ ે તેઅાેને ક ું, 'હુ ં તાે ઈ વરના અને માણસના સ માનને
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માટે વપરાઉં છંુ , તે પડતું મૂકીને હુ ં શા માટે અ ય વૃ ાે પર ભાવ પાડવા
ઉં?' ૧૦ પછી વૃ ાેઅે અં રીને ક ું, 'અાવીને અમારા પર રાજ કર.'

તે ાેધે ભરાયાે. ૩૧ તેણે અબીમેલેખને છે તરવા સંદેશવાહકાેને માેકલીને

૧૧ પણ અં

કહે વડા યું, “ ે, અેબેદનાે દીકરાે ગાઅાલ અને તેના સંબંધીઅાે શખેમમાં

રીના વૃ ે તેઅાેને ક ું, 'મારી મીઠાશ તથા મારાં સારાં ફળ

અાવે છે અને તેઅાે નગરને તારી વ

ેઈઅે, જેથી બી ં વૃ ાે પર ભાવ પાડવા માટે હુ ં શા માટે

સાથેના સૈ નકાે ઊઠાે અને મેદાનમાં છાપા મારવાની તૈયારી કરાે. ૩૩ પછી

અાવું?' ૧૨ વૃ ાેઅે ા વેલાને ક ું, 'અાવીને અમારા પર રાજ કર.' ૧૩

સવારમાં સૂય ઊગે તે પહે લાં, તું વહે લાે ઊઠીને નગર પર હુ મલાે કર. અને

મૂકી દેવા

ા ાવેલાઅે તેઅાેને ક ું, 'શું મારે મારાે નવાે ા ારસ જે ઈ વરને તથા

ઉ કે રે છે . ૩૨ હવે રા ે તું તથા તારી

જયારે તે તથા તેની સાથેના લાેક તારી વ

ચઢાઈ કરે, યારે તું જે કરી શકે

માણસને અાનં દત કરે છે તે મૂકીને, બી ં વૃ ાે પર ભાવ પાડવા માટે શા

તે તેમને કરજે.” ૩૪ તેથી અબીમેલેખ તથા તેની સાથેના સવ માણસાે ઊ ા

માટે જવું

અને તેઅાે શખેમ વ

ેઈઅે?' ૧૪ પછી સવ વૃ ાેઅે ઝાંખરાને ક ું, 'અાવીને અમારા

તેમની ચાર ટુ કડીઅાે બનાવીને સંતાઈ ર ા. ૩૫

પર રાજ કર.' ૧૫ ઝાંખરાઅે વૃ ાેને ક ું, ' ે તમારે ખરેખર તમારા પર

અેબેદના દીકરાે ગાઅાલ બહાર જઈને નગરના દરવા ના વેશ ાર અાગળ

મને રા

ઊભાે ર ાે. અબીમેલેખ અને તેની સાથેના લાેક તેમની સંતાવાની જ યાઅેથી

તરીકે અ ભ ષ ત કરવાે હાેય, તાે અાવાે અને મારી છાયા પર

ભરાેસાે રાખાે.

ે અેમ ન હ, તાે ઝાંખરામાંથી અ ન નીકળીને લબાનાેનનાં

અેરેજવૃ ાેને બાળી નાખાે.' ૧૬ તેથી હવે, જયારે તમે અબીમેલેખને રા
બના યાે, યારે તમે

ેયા, યારે તેણે ઝબુલને

ક ું, “ ે, પવતના શખર ઉપરથી માણસાે ઊતરી અાવે છે !” ઝબુલે તેને

ે સ યતાથી તથા ામા ણકપણે વ યા હાેય અને

ે

ક ું, “તને પવતાેના અાેળા માણસાે જેવા દેખાય છે .” ૩૭ ગાઅાલે ફરી તેને

ે જેવાે તે

ક ું, “ ે, માણસાે દેશની મ યમાં થઈને નીચે ઊતરી અાવે છે અને બીજું

કરી હાેય. ૧૭ અને તમે વચારાે છાે કે મારા

અેક ટાેળું અેલાેન વૃ ને માગ થઈને અાવે છે .” ૩૮ યારે ઝબુલે તેને ક ું,

તમે ય બાલ તથા તેના ઘરનાંની સાથે સારી રીતે વ યા હાેય,
યાે ય હાેય તેવી જ તમે તેને સ

બહાર અા યા. ૩૬ જયારે ગાઅાલે તે માણસાેને

પતાઅે તમારે સા લડાઈ કરી છે , પાેતાનાે

વ

ેખમમાં નાખીને તમને

“હવે તારા અ ભમાની શ દાે

ાં ગયા, ત હમણાં જે ક ું હતું, “અબીમેલેખ

મ ાનીઅાેના હાથમાંથી છાેડા યાં. ૧૮ પણ અાજે તમે મારા પતાના ઘરની

કાેણ છે કે અમે તેની સેવા કરીઅે?' જે લાેકાેને ત ધ ાયા છે તે શું અે

વ

નથી? હવે બહાર જઈને તેઅાેની વ

ઊભા થયા છાે અને તેના સ ેર પુ ાેને અેક પ થર પર મારી ના યા

લડાઈ કર.” ૩૯ ગાઅાલ બહાર

છે . અને તમે તેની દાસીના પુ અબીમેલેખને શખેમનાં અાગેવાનાે પર રા

જઈને શખેમના માણસાેની અાગેવાની કરી અને અબીમેલેખની સાથે લડાઈ

બના યાે, કે મ કે તે તમારાે સંબંધી છે . ૧૯ યારે

કરી. ૪૦ અબીમેલેખે તેને નસા

ે તમે ય બાલની તથા

ાે અને ગાઅાલ તેની અાગળથી નાસી

તેના ઘરનાંની સાથે મા ણકતાથી તથા સ ય ન તાથી વ યા હાેય, તાે તમે

ગયાે. નગરના દરવા ના વેશ ાર પાસે ઘણાં માણસાે ઘાયલ થઈને પ ા.

અબીમેલેખમાં અાનંદ કરાે અને તેને પણ તમારામાં અાનંદ કરવા દાે. ૨૦ પણ

૪૧ અબીમેલેખ અ મામાં ર ાે. ઝબુલે ગાઅાલ તથા તેના સંબંધીઅાેને

ે તેમ ન હ, તાે અબીમેલેખમાંથી અ ન નીકળાે અને શખેમના માણસાેને

શખેમમાંથી બહાર કાઢી મૂ

ા. ૪૨ બીજે દવસે શખેમના લાેકાે મેદાનમાં

તથા મ લાેના ઘરનાઅાેને બાળી નાખાે. અને શખેમના માણસાેમાંથી તથા

ગયા અને અબીમેલેખને તેઅાેઅે અા સમાચાર ક ા. ૪૩ તે તેના લાેકાેને

બેથ મ લાેમાંથી અ ન નીકળાે અને અબીમેલેખને બાળી નાખાે.” ૨૧

લઈને, તેઅાેને ણ ટાેળકીઅાેમાં વહચીને મેદાનમાં સંતાઈ ર ાે. તેણે

યાેથામ ભાગીને દૂ ર ચા યાે ગયાે અને બેરમાં જઈને તે યાં ર ાે. કે મ કે તે

કે , લાેકાે નગરમાંથી બહાર અાવી ર ા હતા અને તેણે તેઅાે પર હુ મલાે કરીને

તેના ભાઈ, અબીમેલેખથી ઘ ં દૂ ર હતું. ૨૨ અબીમેલેખે ઇઝરાયલ પર

તેઅાેને મારી ના યા. ૪૪ અબીમેલેખ તથા તેની સાથેની ટાેળીઅાેઅે અાગળ

ણ વષ રાજ કયુ. ૨૩ ઈ વરે અબીમેલેખ તથા શખેમના અાગેવાનાે વ ચે

ધસીને નગરના દરવા ના વેશ ારને બંધ કરી દીધાે. બી

ેયું

બે ટાેળીઅાેઅે

દુ અા મા માેક યાે. શખેમના અાગેવાનાેઅે અબીમેલેખનાે વ વાસઘાત

જે લાેકાે મેદાનમાં હતા તે સવ ઊપર હુ મલાે કરીને તેઅાેને મારી ના યા. ૪૫

કયા. ૨૪ ઈ વરે અા કયુ જેથી ય બાલના સ ેર દીકરા પર જે જુ લમ

અબીમેલેખે અાખાે દવસ નગરની સામે લડાઈ કરી. તેણે નગરને કબજે કયુ

ગુ રાયાે હતાે તેનાે બદલાે લેવાય અને તેઅાેના ખૂનનાે દાેષ તેઅાેના ભાઈ

અને તેમાં જે લાેકાે હતા તેઅાેને મારી ના યા. તેણે નગર તાેડી પા ું અને તેમાં

અબીમેલેખ પર મૂકાય; અામાં શખેમના માણસાે પણ જવાબદાર હતા કે મ કે

મીઠું વેયુ. ૪૬ જયારે શખેમના ક લાના સવ અાગેવાનાેઅે સાંભ

તેઅાેઅે તેને તેના ભાઈઅાેનું ખૂન કરવામાં મદદ કરી હતી. ૨૫ જેથી શખેમના

તેઅાે અેલબરીથના ઘરના ભાયરામાં વે યા. ૪૭ અબીમેલેખને ખબર મળી

અાગેવાનાેઅે પવતના શખર પર લાગ તાકીને તેના પર છાપાે મારનારાઅાેને

કે શખેમના ક લાના સવ અાગેવાનાે અેક થયા છે . ૪૮ અબીમેલેખ તથા

બેસા

ા અને જે સવ તેઅાેની પાસે થઈને તે માગ જતા હતા તે સવને તેઅાે

તેની સાથેના સવ લાેકાે સા માેન પવત પર ગયા. અબીમેલેખે પાેતાના હાથમાં

લૂંટી લેતાં હતા. અા બાબત અબીમેલેખને જણાવવાંમાં અાવી. ૨૬ અેબેદનાે

અેક કુ હાડી લઈને વૃ ની ડાળીઅાે કાપી. તેણે પાેતાના ખભા પર મૂકીને તેની

દીકરાે ગાઅાલ પાેતાના સંબંધીઅાેની સાથે અા યાે અને તેઅાે શખેમમાં ગયા.

સાથેના લાેકાેને હુ કમ કયા, “તમે મને જે કરતાં

શખેમના અાગેવાનાેને તેના પર વ વાસ હતાે. ૨૭ તેઅાે ખેતરમાં ગયા અને

જ દીથી કરાે.” ૪૯ તેથી સવ લાેકાે પણ ડાળીઅાે કાપીને અબીમેલેખની

પાેતાની ા ાવાડીમાંથી ા ાે ભેગી કરીને તેને નચાેવીને મજબાની કરી.

પાછળ ચા યા. અને તે ડાળીઅાે ક લાને લગાડીને તે વડે ક લાને સળગાવી

તેઅાેઅે પાેતાના દેવના મં દરમાં પવનું અાયાેજન કયુ, યાં તેઅાેઅે ખાઈ પીને

દીધાે અને તેથી શખેમના ક લાનાં સવ માણસાે અાશરે હ રેક પુ ષ તથા

ું, યારે

ેયાે છે તે માણે તમે પણ

અબીમેલેખને શાપ અા યાે. ૨૮ અેબેદના દીકરા ગાઅાલે ક ું, “અબીમેલેખ

ીઅાે મરણ પા યાં. ૫૦ પછી અબીમેલેખ તેબેસ ગયાે અને તેબેસની સામે

કાેણ છે અને શખેમ કાેણ છે , કે અમે તેની સેવા કરીઅે? શું તે ય બાલનાે

છાવણી નાખીને તે કબજે કયુ. ૫૧ પણ તે નગરમાં અેક મજબૂત ક લાે

દીકરાે નથી? અને શું ઝબુલ તેનાે અ ધકારી નથી? તમે ભલે શખેમના પતા,

હતાે અને તેમાં નગરનાં સવ પુ ષ,

હમાેરના લાેકાેની સેવા કરાે! શા માટે અમે તેની સેવા કરીઅે? ૨૯ હુ ં ઇ છા

નાસી ગયા અને અંદરથી ક લાનું બાર ં બંધ કયુ. પછી તેઅાે ક લાની છત

રાખું છંુ કે અા લાેકાે મારી અા ા માણે કરે! તાે હુ ં અબીમેલેખને દૂ ર કરીશ.

પર ચઢી ગયા. ૫૨ અબીમેલેખે ક લા અાગળ અાવીને તેની સામે લડાઈ

હુ ં અબીમેલેખને કહીશ, 'તારા સૈ યને બહાર બાેલાવી લાવ.'” ૩૦ જયારે

કરી અને અાગ લગાડવા માટે ક લાના બારણાની ન ક અા યાે. ૫૩ પણ

નગરના અ ધકારી ઝબુલે, અેબેદના દીકરા ગાઅાલનાં શ દાે સાંભ ાં, યારે
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ીઅાે તથા નગરના સઘળા અાગેવાનાે

ીઅે ઘંટીનું ઉપલું પડ અબીમેલેખના માથા પર ફકીને તેની ખાેપરી

યાયાધીશાે

ફાેડી નાખી. ૫૪ પછી તેણે તરત અેક જુ વાનને બાેલાવીને અેટલે જે તેનાે
શ

વાહક હતાે તેને ક ું, “તારી તરવાર કાઢીને મને મારી નાખ, કે કાેઈ

મારા વષે અેમ ન કહે , 'અેક

ીઅે મને મારી ના યાે.”' તેથી તે જુ વાને

ગ યાદી યફતા બળવાન લડવૈયાે હતાે, પણ તે તીય કાયકરનાે
૧૧ દીકરાે
હતાે. ગ યાદ તેનાે પતા હતાે. ગ યાદની પ નીઅે પણ
૨

દીકરાઅાેને જ મ અા યાે હતાે. જયારે તે દીકરાઅાે માેટા થયા, યારે તેઅાેઅે

તેને તરવારથી મારી ના યાે અને તે મરણ પા યાે. ૫૫ જયારે ઇઝરાયલના

યફતાને ઘર છાેડી દેવા બળજબરી કરી અને તેને ક ું, “અમારા ઘરમાંથી

માણસાેઅે

તને કાેઈપણ કારનાે વારસાે મળશે ન હ. કે મ કે તું બી

ેયું કે અબીમેલેખ મરણ પા યાે છે , યારે તેઅાે પાેતાના ઘરે

પાછા ગયા. ૫૬ અને અામ ઈ વરે અબીમેલેખના દુ રાચાર માણે તેને બદલાે
અા યાે, તેણે પાેતાના સ ેર ભાઈઅાેની હ યા કરેલી હતી. ૫૭ શખેમના

ીનાે દીકરાે

છે .” ૩ તેથી યફતા પાેતાના ભાઈઅાે પાસેથી નાસી જઈને ટાેબ દેશમાં ર ાે.
યાં કે ટલાક રખડું લાેકાે યફતાની સાથે

ેડાયાં, તેઅાે તેની સાથે બહાર

લાેકાેની બધી દુ તાનાે બદલાે ઈ વરે તેઅાેને અા યાે અને ય બાલના દીકરા

જતા. ૪ કે ટલાક દવસાે પછી, અા માેનીઅાેના લાેકાેઅે ઇઝરાયલની વ

યાેથામનાે શાપ તેઅાે પર અા યાે.

યુ કયુ. ૫ જયારે અા માેની લાેકાે ઇઝરાયલની સાથે યુ કરતા હતા,

લેખ પછી, ઇ ાઅેલને ઉગારવા સા ઇ સાખારના કુ ળના,
૧૦ અબીમે
દાેદાેના દીકરા પૂઅાહનાે દીકરાે તાેલા ઉ ાે, તે અે ાઈમના પહાડી

૬ તેઅાેઅે યફતાને ક ું કે , “તું અાવીને અમારાે અાગેવાન થા જેથી અમે

મુલકમાંના શામીરમાં રહે તાે હતાે. ૨ તેણે ેવીસ વષ ઇઝરાયલનાે યાય
કયા. પછી તે મરણ પા યાે અને શામીરમાં દફનાવાયાે. ૩ તે પછી ગ યાદી
યાઈર અાગળ અા યાે. તેણે બાવીસ વષ સુધી ઇઝરાયલનાે યાય કયા. ૪
તેને ીસ દીકરા હતા. તેઅાે ગધેડા પર સવારી કરતા હતા, તેઅાે પાસે ીસ
શહે રાે હતાં, કે જે અાજ દવસ સુધી હા વાેથયાઈર કહે વાય છે , જે ગ યાદ
દેશમાં છે . ૫ યાઈર મરણ પા યાે અને કામાેનમાં દફનાવાયાે. ૬ ઇઝરાયલના
લાેકાેઅે ઈ વરની

માં જે ખરાબ હતું તે કયુ તેઅાેઅે બા લમ, અા તારાેથ,

અરામના દેવાે, સદાેનના દેવાે, માેઅાબના દેવાે, અા માેનીઅાેના દેવાે તથા
પ લ તીઅાેના દેવાેની પૂ

કરી. તેઅાેઅે ઈ વરનાે યાગ કયા અને લાંબા

સમય સુધી તેમની ઉપાસના કરી ન હ. ૭ તેથી ઈ વરનાે કાેપ ઇઝરાયલ પર
સળ યાે. તેમણે પ લ તીઅાે તથા અા માેનીઅાેના હાથે તેઅાેને હરાવી દીધા.
૮ તેઅાેઅે તે વષ ઇઝરાયલના લાેકાેને હે રાન કરીને તેઅાે પર જુ લમ કયા,

યદનને પેલે પાર અમાેરીઅાેનાે દેશ જે ગ યાદમાં છે યાંના ઇઝરાયલના
લાેકાે પર તેઅાેઅે અઢાર વષ સુધી જુ લમ ગુ યા. ૯ અને અા માેનીઅાે યદન
પાર કરીને યહૂ દાની સામે, બ યામીનની સામે તથા અે ાઇમના ઘરનાંની
સામે લડવા સા ગયા, જેથી ઇઝરાયલીઅાે બહુ દુ ઃખી થયા. ૧૦ પછી
ઇઝરાયલના લાેકાેઅે ઈ વરને પાેકાર કરીને ક ું, “અમે તમારી વ
કયુ છે , કે મ કે અમે અમારા ઈ વરને ત ને બઅાલની પૂ
ઈ વરે ઇઝરાયલના લાેકાેને પૂ

પાપ

કરી છે .” ૧૧

ું, “શું મ તમને મસરીઅાેથી, અમાેરીઅાેથી,

અા માેનીઅાેથી તથા પ લ તીઅાેથી, ૧૨ અને સદાેનીઅાેથી પણ બચા યા
ન હતા? અમાેલેકીઅાેઅે તથા માઅાેનીઅાેઅે તમારા પર જુ લમ કયા અને
તમે મારી અાગળ પાેકાર કયા અને મ તમને તેઅાેના હાથમાંથી છાેડા યાં
હતા. ૧૩ તેમ છતાં તમે મારાે યાગ કરીને બી
હવે પછી તમને છાેડાવીશ ન હ. ૧૪

દેવાેની પૂ

કરી, જેથી હુ ં

અાે અને તમે જે દેવાેની પૂ

કરી

તેઅાેને પાેકારાે. યારે તમે મુ કે લીમાં હાે યારે તેઅાે તમને બચાવશે. ૧૫
ઇઝરાયલના લાેકાેઅે ઈ વરને ક ું, “અમે પાપ કયુ છે . તમને જે સા ં લાગે
તે તમે અમને કરાે. પણ કૃ પા કરીને, હાલ અમને બચાવાે.” ૧૬ તેઅાે જે
વદેશીઅાેના દેવાેને માન અાપતા હતા તેઅાેથી પાછા ફયા અને તેઅાેના
દેવાેનાે યાગ કરીને તેઅાેઅે ઈ વરની ઉપાસના કરી. અને ઇઝરાયલના દુ ઃખને
લીધે ઈ વરનાે અા મા ખ ન થયાે. ૧૭ પછી અા માેનીઅાેઅે અેકસાથે અેકઠા
થઈને ગ યાદમાં છાવણી કરી. અને ઇઝરાયલીઅાેઅે અેકસાથે અેકઠા થઈને
મ પામાં છાવણી કરી. ૧૮ ગ યાદના લાેકાેના અાગેવાનાેઅે અેકબી ને
પૂ

ું, “અા માેનીઅાેની સામે યુ શ કરે અેવાે કયાે માણસ છે ? તે જ

ગ યાદમાં રહે નારાં સવનાે અાગેવાન થશે.”

યારે ગ યાદના વડીલાે યફતાને ટાેબ દેશમાંથી તેડી લાવવા સા ગયા.
અા માેનીઅાેની સામે લડીઅે.” ૭ યફતાઅે ગ યાદના અાગેવાનાેને ક ું કે ,
“તમે શું મને ધ ાયા નહાેતાે? અને મારા પતાના ઘરમાંથી મને કાઢી મૂ ાે
ન હતાે? હવે જયારે તમે સંકટમાં અાવી પ

ા છાે યારે મારી પાસે કે મ

અા યા છાે?” ૮ ગ યાદના વડીલાેઅે યફતાને ક ું, “અમે અેટલા માટે તારી
પાસે પાછા અા યા છીઅે; કે તું અમારી સાથે અાવે અને અા માેનીઅાે સાથે
લડાઈ કરે અને તું ગ યાદમાં રહે નારા સવનાે અાગેવાન થાય.” ૯ યફતાઅે
ગ યાદના વડીલાેને ક ું, “ ે અા માેનના સૈ નકાે સામે લડવાને તમે ફરી મને
વદેશ તેડી

અાે અને

ે મારા હાથથી ઈ વર તેઅાે પર વજય અપાવે

તાે શું હુ ં તમારાે અાગેવાન થાઉં.” ૧૦ ગ યાદના વડીલાેઅે યફતાને ક ું,
“ઈ વર અાપણી વચમાં સા ી થાઅાે! ન ે અમે તારા ક ા માણે કરીશું.”
૧૧ તેથી યફતા ગ યાદના વડીલાેની સાથે ગયાે અને લાેકાેઅે તેને પાેતાનાે

અાગેવાન તથા સેનાપ ત બના યાે. અને યફતાઅે મ પામાં ઈ વરની અાગળ
પાેતાની સવ બાબતાે કહી જણાવી. ૧૨ પછી યફતાઅે અા માેનીઅાેના
લાેકાેના રા ની પાસે સંદેશવાહકાે માેકલીને કહે વડા યું કે , “અાપણી વ ચે
કઈ બાબતની લડાઈ છે ? તું શા માટે અમારા દેશની વ

લડવા માટે

અા યાે છે ?” ૧૩ અા માેનીઅાેના રા અે યફતાના સંદેશવાહકાેને ઉ ર
અા યાે, “જયારે ઇઝરાયલીઅાે મસરમાંથી બહાર નીકળી અા યા યારે
અાનાનથી યા બાેક તથા યદન સુધી તેઅાેઅે અમારાે દેશ લઈ લીધાે હતાે;
માટે હવે શાં તથી તે અમને પાછાે અાપ. ૧૪ યફતાઅે અા માેનીઅાેના રા
પાસે ફરી સંદેશવાહકાે માેક યા, ૧૫ તેણે તેને કહે વડા યું, “ યફતા અેમ કહે
છે કે : 'માેઅાબનાે દેશ તથા અા માેનીઅાેનાે દેશ ઇઝરાયલે લઈ લીધાે ન
હતાે; ૧૬ પણ જયારે તેઅાે મસરમાંથી અા યા યારે તેઅાે અર યમાંથી
લાલ સમુ અને અર યની અેક બાજુ થી બી

બાજુ સુધી ફરીને કાદેશમાં

પહા યા. ૧૭ યારે ઇઝરાયલે અદાેમના રા

પાસે સંદેશવાહકાે માેકલીને

કહે વડા યું હતું કે , “કૃ પા કરીને તમારા દેશમાં થઈને અમને જવા દે,” પણ
અદાેમના રા અે તેઅાેનું સાંભ ું ન હ. અને તે જ માણે તેઅાેઅે માેઅાબના
રા ને કહે વડા યું; તે પણ જવા દેવા ઇ છતાે નહાેતાે. તેથી ઇઝરાયલીઅાે
કાદેશમાં ર ા. ૧૮ પછી તેઅાે અર યમાં થઈને ચા યા અને અદાેમ દેશ તથા
માેઅાબ દેશની સરહદ ઉપર ચકરાવાે ખાઈને, માેઅાબ દેશની પૂવ બાજુ અે
થઈને, અાનાનને પેલે પાર અાવીને તેઅાેઅે મુકામ કયા; પણ તેઅાે માેઅાબ
દેશની અંદર અા યા ન હતા, કે મ કે અાનાન માેઅાબની સરહદ હતી. ૧૯
ઇઝરાયલે અમાેરીઅાેના રા

સહાેન, જેણે હે બાેન પર રાજ કયુ હતું તેને

સંદેશાે માેકલા યાે; ઇઝરાયલે તેને ક ું, “કૃ પા કરીને, તારા દેશમાં થઈને
અમને અમારા દેશમાં જવા દે.” ૨૦ પણ સહાેનને ઇઝરાયલ પર ભરાેસાે
ન રા યાે. તેથી તેણે તેઅાેને તેમના દેશમાં થઈને જવા દીધા ન હ. પણ
સહાેનને પાેતાના સવ લાેકાેને અેક કરીને યાહાસમાં છાવણી કરી અને

યાયાધીશાે
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ઇઝરાયલની સામે યુ કયુ. ૨૧ અને ઇઝરાયલના ભુ, ઈ વરે, ઇઝરાયલને

માટે ત અમને કે મ બાેલા યા ન હ? અમે તને તારા ઘરમાં પૂરીને અાગ

વજય અપાવીને સહાેનને તથા તેના સવ લાેકાેને તેમના હાથમાં સા યાં. તેથી

લગાડીશું.” ૨ યફતાઅે તેઅાેને ક ું, “મારે અને મારા લાેકાેને અા માેનીઅાે

ઇઝરાયલે અમાેરીઅાેના અાખા દેશ અને તેમા રેહતાં સવ જેઅાે તે દેશમાં

સાથે સંઘષ ચાલતાે હતાે. જયારે મ તમને બાેલા યા, યારે તમે મને તેઅાેથી

રહે તા હતા તેમનાે કબ ે લીધાે. ૨૨ અાનાનથી યા બાેક અને અર યથી

બચા યાે ન હતાે. ૩ જયારે મ

યદન સુધી અમાેરીઅાેના દેશનું સવ તેઅાેઅે પાેતાના કબ

માં લઈ લીધું.

૨૩ હવે ઇઝરાયલના ભુ, ઈ વર પાેતાના લાેકાેને અમાેરીઅાે અાગળથી

વ

ેયું કે તમે મને બચા યાે ન હ, યારે હુ ં મારાે

ેખમમાં નાખીને અા માેનીઅાેની સામે ગયાે અને ઈ વરે મને વજય

અપા યાે. હવે તમે શા માટે અાજે મારી વ

લડવાને અા યા છાે?” ૪

બહાર કાઢી લા યા, ઇઝરાયલને અમાેરીઅાેનું વતન અાપી દીધું, તેઅાે વતન

યફતાઅે ગ યાદના સવ માણસાેને અેક કયા અને અે ાઇમીઅાે વ

વગરના થયા. ૨૪ તારાે દેવ કમાેશ જે વતન તને અાપે છે , તે વતન શું તું

લડાઈ કરી. ગ યાદના માણસાેઅે અે ાઇમના માણસાે પર હુ મલાે કયા કે મ

ન હ લેશે? અેટલે જે વતન અમારા ભુ ઈ વરે અમને અા યું છે તે અમે

કે તેઅાેઅે ક ું, “તમે અે ાઇમ તથા મના શા મ યે રહે નારા ગ યાદીઅાે

લઈશું. ૨૫ હવે તું સ પાેરના દીકરા માેઅાબના રા

 અે ાઇમથી નાસી અાવેલા છાે.” ૫ ગ યાદીઅાેઅે યદન પાર કરીને

બાલાક કરતાં ે

છે ? શું તેણે ઇઝરાયલની સામે કદી ટ ર લીધી કે તેણે તેઅાેની સામે કદી

અે ાઇમીઅાેને અટકા યા અને જયારે કાેઈ નાસી જતાે અે ાઇમી બચી જતાે

યુ કયુ? ૨૬ જયારે ઇઝરાયલ હે બાેનમાં તથા તેનાં ગામાેમાં, અરાેઅેરમાં

યારે તે કહે તાે, “મને નદી પાર કરી જવા દે,” યારે ગ યાદના માણસાે તેઅાેને

તથા તેનાં ગામાેમાં અને અાનાનના કાંઠા પરના સઘળાં નગરમાં, ણસાે વષ

કહે તા, “શું તું અે ાઇમી છે ?”

સુધી ર ા હતા, તાે તે સમય દર મયાન તે તમે પાછાં કે મ ન લીધાં? ૨૭

તેને અેવું કહે ત કે , “' શ બાેલેથ' બાેલ.” અને

મ તા ં કશું બગા

તે અાેળખાઈ

ું નથી, પણ તું મારી સામે યુ કરવાથી મા ં ખાેટું

ે તે અેવાે જવાબ અાપે કે , “ના,” ૬ તાે તેઅાે
ે તે “ શ બાેલેથ,” બાેલે તાે

ય કે મ કે તે અા શ દાેનાે યાે ય ઉ ચાર કરી શકતાે ન હતાે.

કરી ર ાે છે . ઈ વર જે યાયાધીશ છે , તે ઇઝરાયલ તથા અા માેનપુ ાેની

તેથી ગ યાદીઅાે તેને પકડી અને તેને યદનનાં કનારે મારી નાખત. તે સમયે

વ ચે યાય કરશે.'” ૨૮ પણ જે સંદેશાે યફતાઅે અા માેનીઅાેના રા ને

બેતાળીસ હ ર અે ાઇમીઅાેને મારી નાખવામાં અા યા. ૭ યફતાઅે છ વષ

કહે વડા યાે હતાે તે તેણે નકાર કયા. ૨૯ અને ઈ વરનાે અા મા યફતા પર

સુધી ઇઝરાયલીઅાેનાે યાય કયા. પછી ગ યાદી યફતા મરણ પા યાે અને

અા યાે અને તે ગ યાદ તથા મના શામાં થઈને ગ યાદના મ પામાં ગયાે.

તેને ગ યાદના અેક નગરમાં દફનાવવામાં અા યાે. ૮ તેના પછી, બેથલેહેમના

પછી મ પામાંથી અા માેનીઅાેની પાસે ગયાે. ૩૦ યફતાઅે ઈ વરની અાગળ

ઇ સાને ઇઝરાયલીઅાેનાે યાય કયા. ૯ તેને ીસ દીકરાઅાે હતા. તેણે ીસ

માનતા માનીને ક ું, “ ે તમે મને અા માેનીઅાે પર વજય અપાવશાે, ૩૧ તાે

દીકરીઅાેનાં લ ન અ ય લાેકાેમાં કરા યા. અને પાેતાના દીકરાઅાેનાં બહારનાં

પછી જયારે હુ ં અા માેનીઅાે પાસેથી નરાંતે પાછાે અાવીશ યારે મને મળવા

લાેકાેની દીકરીઅાે સાથે કરા યા. તેણે સાત વષ ઇઝરાયલનાે યાય કયા. ૧૦

સા જે કાેઈ મારા ઘરના બારણામાંથી બહાર નીકળે તે ઈ વરનું થશે અને હુ ં

ઇ સાન મરણ પા યાે અને બેથલેહેમમાં દફનાવવામાં અા યાે. ૧૧ તેના પછી

તેનું દહનીયાપણ કરીશ.” ૩૨ યફતા અા માેનીઅાેની વ

અેલાેન ઝબુલાેનીઅે ઇઝરાયલીઅાેનાે યાય કયા. તેણે દસ વષ ઇઝરાયલનાે

યુ કરવા

સા ગયાે ઈ વરે તેઅાેને વજય અપા યાે. ૩૩ તેણે તેઅાે પર હુ મલાે કયા.

યાય કયા. ૧૨ અેલાેન ઝબુલાેની મરણ પા યાે અને ઝબુલાેનના અાયાલાેન

અરાેઅેરથી મ નીથ સુધીનાં વીસ નગરાેનાે તથા અાબેલકરામીમ સુધીના

દેશમાં દફનાવવામાં અા યાે. ૧૩ તેના પછી હ લેલ પરઅાથાેની દીકરા

લાેકાેનાે માેટાે સંહાર કયા. તેથી અા માેનીઅાે ઇઝરાયલ લાેકાેના નયં ણ

અા દાેને ઇઝરાયલીઅાે પર યાયાધીશ તરીકે રાજ કયુ. ૧૪ તેને ચાળીસ

હે ઠળ મૂકવામાં અા યા. ૩૪ યફતા પાેતાને ઘરે મ પામાં અા યાે. યાં તેની

દીકરા અને ીસ પાૈ ાે હતા. તેઅાેઅે સ ેર ગધેડાઅાે પર સવારી કરી અને

દીકરી તેને મળવાને ડફ વગાડતા તથા નૃ ય કરતાં કરતાં બહાર અાવી. તે તેનું

તેણે અાઠ વષ ઇઝરાયલનાે યાય કયા. ૧૫ હ લેલ પરાથાેનીનાે દીકરાે

અેક મા સંતાન હતું, તેના પછી તેને અ ય દીકરાે કે દીકરી ન હતાં. ૩૫ જયારે

અા દાેન મરણ પા યાે અને અમાલેકીઅાેના પહાડી દેશમાં અે ાઇમ દેશના

તેણે તેને

પરઅાથાેનમાં તેને દફનાવવામાં અા યાે.

ેઈ, યારે તે દુ ઃખમાં ગરકાવ થઈ ગયાે અને ક ું, “અરે! મારી

દીકરી! ત મને પીડામાં કચડી ના યાે છે . જેઅાે મને દુ ઃખ દેનારા છે તેઅાેમાંની
તું પણ થઈ! કે મ કે મ ઈ વરના સાેગન લીધા છે અને અે મારા સાેગનથી
મારાથી પાછા ફરી શકાય અેવું નથી.” ૩૬ તેણે તેને ક ું, “મારા પતા, તમે
ઈ વરને સાેગનપૂવક જે વચન અા યું છે , તે માણે મને થાઅાે, કે મ કે ઈ વરે
તા ં વેર તારા વેરીઅાે પર, અેટલે અા માેનીઅાે પર વા

ું છે .” ૩૭ તેણે

પાેતાના પતાને ક ું, “મારી અાટલી વનંતી છે કે મને બે મ હના સુધી અેકલી
રહે વા દે કે , હુ ં નીચે પવતાેમાં ઉં અને યાં મારી સખીઅાેઅે મારા કાૈમાયનાે
શાેક કયા.” ૩૮ તેણે ક ું, “ .” તેણે તેને બે મ હના માટે જવા દીધી. તેણે
વદાય લીધી. તેણે તથા તેની સ હયરાેઅે પવતાે ઉપર પાેતાના કાૈમાયનાે શાેક
કયા. ૩૯ બે મ હના પછી તે પાેતાના પતાની પાસે પાછી અાવી. યફતાઅે
પાેતે અાપેલા વચનનું પાલન કયુ. હવે યફતાની દીકરી કુ વારી રહે લી હતી
તેથી ઇઝરાયલમાં અેવાે રવાજ પ

ાે કે ૪૦ વષમાં ચાર દવસ ગ યાદી

યફતાની દીકરીનાે શાેક પાળવા માટે ઇઝરાયલની દીકરીઅાે દર વષ પવતાે
પર જતી હતી.

૧૨ ક

અે ાઇમના માણસાે અેક થઈને ઉ ર તરફ ગયા. તેઅાેઅે યફતાને
ું, “તું અા માેનીઅાેની વ

લડવા ગયાે યારે તારી સાથે જવા

લાેકાેઅે ફરી ઈ વરની માં જે ખરાબ હતું તે કયુ અને
૧૩ ઇઝરાયલના
તેમણે ચાળીસ વષ સુધી તેઅાેને પ લ તીઅાેના હાથમાં સા યાં.

૨

યાં દાનના કું ટુ બનાે સાેરાનાે રહે વાસી માનાેઅા નામનાં અેક માણસ હતાં.
તેની પ નીને સંતાન તથા ન હતાં. ૩ ઈ વરના દૂ તે તે
“હવે

ીને દશન અાપીને ક ું,

ે, તું નઃસંતાન છે અને તને સંતાન થતાં નથી, પણ તને ગભ રહે શે

અને તું બાળકને જ મ અાપશે. ૪ હવે યાન રાખ દા કે ા ાસવ પીશ ન હ
જે ખાેરાક અશુ ગણાય છે તે ખાઈશ ન હ. ૫
પુ ને જ મ અાપશે. તું તેના માથા પર કદી અ

ે, તું સગભા થશે. અને
ાે ફે રવીશ ન હ, કે મ કે તે

છાેકરાે ગભ થાનથી જ ઈ વરને માટે નાઝીરી થશે. અને તે પ લ તીઅાેના
હાથમાંથી ઇઝરાયલને છાેડાવશે. ૬ યારે તે

ીઅે અાવીને પાેતાના પ તને

ક ું કે , “ઈ વરનાે અેક માણસ મારી પાસે અા યાે હતાે, તેનાે દેખાવ ઈ વરના
દૂ ત જેવાે હતાે, તેથી મને ઘણી બીક લાગી. તે

ાંથી અા યાે તે મ પૂ

ન હ, તેણે પણ પાેતાનું નામ મને ક ું ન હ. ૭ તેણે મને ક ું,

ું

ે! તને ગભ

રહે શે અને તું દીકરાને જ મ અાપશે. તેથી દા કે ા ાસવ પીશ ન હ, કં ઈ
અશુ ખાેરાક ખાઈશ ન હ, કે મ કે તે બાળક ગભ થાનના સમયથી માંડીને
તેના મરણના દવસ સુધી ઈ વરને સા નાઝીરી થશે”. ૮ પછી માનાેઅાઅે
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ઈ વરને ાથના કરીને ક ું, “અાે ભુ, ઈ વર કૃ પા કરીને જે માણસને તમે

બકરીને ચીરી નાખતાે હાેય તેમ તેણે સહને ખૂબ સરળતાથી ચીરી ના યાે

માેક યાે હતાે તેને ફરી અમારી પાસે માેકલાે કે જેથી જે બાળક જ મશે તેને

અને તેના હાથમાં કં ઈ પણ નહાેતું. તેણે જે કયુ હતું તે તેણે તેના માતા પતાને

અમારે શું કરવું તે વષે તે અમને શીખવે.” ૯ ઈ વરે માનાેઅાની ાથનાનાે

ક ું ન હ. ૭ તે ગયાે અને તે

ઉ ર અા યાે અને જયારે તે

ી ખેતરમાં બેઠી હતી યારે ઈ વરનાે દૂ ત ફરી

તેની પાસે અા યાે. પણ તેનાે પ ત માનાેઅા તેની સાથે ન હતાે. ૧૦ તેથી તે
ીઅે ઉતાવળે દાેડી જઈને પાેતાના પ તને ક ું કે , “ ે! તે દવસે જે માણસ
મારી પાસે અા યાે હતાે તે મને દેખાયાે.” ૧૧ માનાેઅા ઊઠીને પાેતાની

ી સાથે વાતચીત કરી, જયારે તેણે તેની તરફ

ેયું, તે સામસૂનને ખૂબ ગમી. ૮ થાેડા દવસાે પછી તે તેની સાથે લ ન કરી
પાછાે ફયા, યારે તે સહનાં મુડદાને

ેવા પાછાે ફયા. અને યાં સહના

શરીરનાે જે ભાગ બાકી પડેલાે હતાે તેના પર મધમાખીઅાેનું ટાેળું તથા મધ

ીની

હતું. ૯ હાથમાં મધ લઈને તે ખાતા ખાતા ચા યાે. અને પાેતાના માતા પતા

ું, “શું તમે તે જ

પાસે અા યાે, યારે તેણે તેઅાેને થાેડું અા યું અને તેઅાેઅે ખાધું. પણ તેણે

માણસ છાે કે જેમણે મારી પ ની સાથે વાત કરી હતી?” તેણે ક ું “હા હુ ં

તેઅાેને ક ું ન હ કે સહના શરીરનાે જે ભાગ બાકી હતાે તેના પરથી અા

અે જ છંુ .” ૧૨ તેથી માનાેઅાઅે ક ું, “હવે તા ં વચન ફળીભૂત થાઅાે.

મધ કાઢી લા યાે છંુ . ૧૦ યાં તે

પણ તે છાેકરાે કે વાે નીવડશે. અને કે વા કામ કરશે?” ૧૩ ઈ વરના વગદૂ તે

સામસૂને યાં ઉ ણી કરી, કે મ કે જુ વાન પુ ષાેનાે અા રવાજ હતાે. ૧૧

પાછળ ચા યાે. અને તે માણસની પાસે અા યાે. તેણે પૂ

માનાેઅાને ક ું, “જે સવ મ

ીને ક ું, તે વષે તેણે કાળ

રાખવી. ૧૪

ીના સંબંધીઅાેઅે તેને

ી હતી યાં સામસૂનના પતા ગયા અને

ેયાે, તેઅાે તેમના બી

ીસ મ ાેને તેની સાથે

તેણે ા નું બનેલું કં ઈ પણ ન ખાવું, તેણે દા કે નશાકારક પી ં પીવું ન હ;

લઈ અા યા. ૧૨ સામસૂને તેઅાેને ક ું, “હવે હુ ં તમને અેક ઉખા ં કહુ ં .

કં ઈ પણ અશુ ખાવું ન હ. મ જે અા ા તેને અાપી છે તે સવ તે પાળે.” ૧૫

તમારામાંનાે કાેઈ તે શાેધી અાપે અને ઉ ણીના સાત દવસાેમાં તેનાે જવાબ

માનાેઅાઅે ઈ વરના દૂ તને ક ું, “કૃ પા કરીને, અહ રહાે કે અમે તમારે માટે

કહે , તાે હુ ં શણના ીસ ઝ ભા તથા ીસ

અેક હલવાન માંસ રાંધીઅે.” ૧૬ ઈ વરના દૂ તે માનાેઅાને ક ું, “ ે હુ ં રાેકાઈ
ઉં તાે પણ હુ ં તારાે ખાેરાક ખાઈશ ન હ. પણ ે તું દહનીયાપણ તૈયાર કરે
છે , તાે તારે તે ઈ વરને ચઢાવવું

ેઈઅે.” (માનાેઅા

ણતાે ન હતાે કે તે

ેડી વ

ે

ાે તેને અાપીશ. ૧૩ પણ

ે તમે મને જવાબ ન હ કહાે, તાે તમારે મને શણનાં ીસ ઝ ભા તથા
ીસ

ેડી વ

ાે અાપવાં પડશે.” તેઅાેઅે તેને ક ું, “અમને તા ં ઉખા ં

કહે , તેથી અમે તે સાંભળીઅે.” ૧૪ તેણે તેઅાેને ક ું, “ખાઈ જનારમાંથી,

ઈ વરનાે દૂ ત છે ). ૧૭ માનાેઅાઅે દૂ તને ક ું, “તા ં નામ શું છે , જેથી તારાં

કં ઈક ખાેરાક નીક

વચન ફળે યારે અમે તા ં સ માન કરીઅે?” ૧૮ ઈ વરના દૂ તે તેને ક ું, “તું

મહે માનાે ણ દવસમાં ઉખાણાનાે જવાબ અાપી શ

મા ં નામ કે મ પૂછે છે ? કે મ કે તે અ ભુત છે !” ૧૯ યારે માનાેઅાઅે બકરીનું

દવસે તેઅાેઅે સામસૂનની પ નીને ક ું, “તારા પ તને ફાેસલાવ કે જેથી તે

બ ચું ખા ાપણ સાથે લઈને ખડક પર ઈ વરને ચઢા યું. માનાેઅા અને તેની

અમને ઉખાણાનાે જવાબ કહે ન હ તાે અમે તને તથા તારા પતાના ઘરનાંને

પ નીના દેખતાં જ વગદૂ તે અા યજનક કામ કયુ. ૨૦ યાં અ નની વાળા

બાળી મૂકીશું. શું ત અમને અહ લૂંટી લેવાને બાેલા યા છે ?” ૧૬ સામસૂનની

વેદી પરથી અાકાશની તરફ ચઢી, યારે ઈ વરનાે દૂ ત વેદી પરથી વાળામાં

પ ની તેની અાગળ રડવા લાગી, “તું જે સવ કરે છે તે ારા મને ધ ારતાે

થઈને ઉપર ચઢી ગયાે. માનાેઅા અને તેની પ ની તે

હાેય અેવું લાગે છે ! તું મને ેમ કરતાે નથી. ત મારા કે ટલાક લાેકાેને ઉખા ં

ભૂ મ પર નમી પ

ેઈ ર ાં અને તેઅાે

ાં. ૨૧ ઈ વરના દૂ તે માનાેઅાને તથા તેની પ નીને ફરી

દશન અા યું ન હ. યારે માનાેઅાઅે

યું કે તે ઈ વરનાે વગદૂ ત હતાે. ૨૨

માનાેઅાઅે તેની પ નીને ક ું, “અાપણે ઈ વરને

ેયા છે , માટે અાપણે ન ી

ાે; બળવાનમાંથી, કં ઈક મીઠાશ નકળી.” પણ તેના
ા ન હ. ૧૫ ચાેથા

ક ું, પણ ત મને તેનાે જવાબ ક ાે નથી.” સામસૂને તેને ક ું, “અહ યાં

ે,

મ મારા માતા પતાને ક ું નથી, તાે શું હુ ં તને કહુ ં ?” ૧૭ તેઅાેની ઉ ણીના
સાતે દવસાે તેણે ર

ા કયુ, સાતમે દવસે તેણે તેને જવાબ અા યાે, કે મ કે

મરી જઈશું!” ૨૩ પણ તેની પ નીઅે તેને ક ું, “ ે ઈ વર અાપણને મારી

તેણે તેને ખૂબ દબાણ કયુ હતું. તેણે પાેતાના સંબંધી લાેકાેને ઉખાણાનાે

નાખવા ઇ છતા હાેત, તાે તેઅાે અાપણાં દહનીયાપણ તથા ખા ાપણનાે

જવાબ કહી દીધાે. ૧૮ અને નગરના લાેકાેઅે તેને ક ું, “સાતમે દવસે સૂયા ત

વીકાર કરત ન હ. અને તેઅાે અાપણને અા બધી બાબતાે બતાવત ન હ

થયા અગાઉ નગરના લાેકાેઅે તેને ક ું, “મધ કરતાં મીઠું શું છે ? સહ કરતાં

અને અા સમયે તેઅાે અાપણને અા વાતાે સંભળાવત ન હ.” ૨૪ અને તે

બળવાન શું છે ?” સામસૂને તેઅાેને ક ું, “ ે તમે મારી વાછરડીથી ખે ું ન

ીઅે દીકરાને જ મ અા યાે, તેનું નામ સામસૂન પા ું. તે છાેકરાે માેટાે થયાે

હાેત, તાે તમે મારા ઉખાણાનાે જવાબ શાેધી શ

ા ન હાેત.” ૧૯ યારે

અને ઈ વરે તેને અાશીવાદ અા યાે. ૨૫ ઈ વરનાે અા મા તેને સાેરા તથા

ઈ વરનાે અા મા અચાનક સામસૂન પર પરા મ સ હત અા યાે. સામસૂન

અે તાઅાેલની વ ચે, માહનેહદાનમાં, સંચાર કરવા લા યાે.

અા કલાેનમાં ગયાે અને તેઅાેમાંના ીસ પુ ષાેને મારી ના યા. તેણે તેઅાેનાે

ન ત નામાં ગયાે, યાં તેણે અેક ીને ેઈ, જે પ લ તીઅાેની
૧૪ સામસૂ
દીકરીઅાેમાંની હતી. જયારે તે પાછાે અા યાે, યારે તેણે પાેતાનાં

લૂંટેલાે માલ લઈ લીધાે અને જેઅાેઅે તેના ઉખાણાનાે જવાબ અા યાે હતાે

૨

માતા પતાને ક ું, “મ અેક

ીને ત નામાં

ેઈ, જે પ લ તીઅાેની

દીકરીઅાેમાંની છે . મારી સાથે તેના લ ન કરાવાે.” ૩ પણ તેનાં માતા પતાઅે

તેઅાેને તેણે ીસ વ

ાેની

પતાના ઘરે જતાે ર ાે. ૨૦
તેના

ેડ અાપી. તે ાેધાયમાન થયાે અને તે પાેતાના
ીના પતાઅે સામસૂનના અેક સાથી કે જેણે

યે મ ની ફરજ બ વી હતી તેને

ી તરીકે અાપી.

કે તું બેસુ નત પ લ તીઅાેમાંથી પ ની લાવવા કહે છે ?” સામસૂને તેના પતાને

દવસાે પછી, ઘઉંની કાપણીના સમયમાં, સામસૂન અેક
૧૫ કેલવાટલાકં લઈને
પાેતાની પ નીની મુલાકાતે ગયાે. તેણે પાેતાને ક ું,

ક ું, “તેને મારા માટે લાવી અાપાે, કે મ કે તે મને ગમે છે .” ૪ પણ તેનાં

“હુ ં મારી પ નીની અાેરડીમાં જઈશ.” પણ તેના પતાઅે તેને અંદર જવાની

માતા પતા

પરવાનગી અાપી ન હ. ૨ તેના પતાઅે ક ું, “મને ન ે લા યું કે તું તેને

તેને ક ું, “શું અાપણાં સગાંઅાેમાં કે અાપણા સવ લાેકાેમાં શું કાેઈ

ી નથી

ણતાં નહાેતા કે અા તાે ઈ વરનું કૃ ય છે , કે મ કે તે પ લ તીઅાે

સાથે વરાેધ કરવા ઇ છતાે હતાે તે સમયે પ લ તીઅાે ઇઝરાયલ પર રાજ

ધ ારે છે , તેથી મ તેને તારા મ ને અાપી દીધી. તેની નાની બહે ન શું તેના

કરતા હતા. ૫ યારે સામસૂન ત નામાં તેના માતા પતા સાથે ગયાે અને તેઅાે

કરતા વધારે સુંદર નથી? તેના બદલે તેને લે.” ૩ સામસૂને તેઅાેને ક ું, “અા

ત નાની ા ાવાડીમાં અા યા. અને યાં અેક જુ વાન સહે અાવીને તેની તરફ

સમયે હુ ં પ લ તીઅાેને કં ઈ ઉપ વ ક ં તાે તે વષે હુ ં નદાષ ઠરીશ.” ૪

ગજના કરી. ૬ ઈ વરનાે અા મા અચાનક તેના પર અા યાે, જેમ તે નાની

સામસૂન ચા યાે ગયાે તેણે ણસાે હ ર શયાળ પકડયાં અને મશાલાે

યાયાધીશાે
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લઈને બ બે શીયાળાેની પૂંછડીઅાે ભેગી કરીને બ બે પૂંછડીઅાે વ ચે અેક

તેની પાસે અાવીને તેને ક ું, “તું સામસૂનને પટાવીને પૂછીલે કે , તેનું મહાબળ

અેક મશાલ બાંધી. ૫ પછી તેણે મશાલાે સળગાવી, અને તેણે શયાળાેને

શામાં રહે લું છે ? કે વી રીતે અમે તેને બાંધીને તેના પર બળ થઈઅે અને તેને

પ લ તીઅાેના ઊભા પાકમાં છાેડી મૂકી. અને તેઅાેઅે પૂળા અને ઊભા પાકને

હરાવીઅે?

જૈતૂનવાડીઅાે સ હત બાળી મૂ ાં. ૬ પ લ તીઅાેઅે પૂ

ું, “અા કાેણે કયુ

અ ગયારસાે સ ા અાપશે.” ૬ અને દ લલાઅે સામસૂનને ક ું, “કૃ પા કરીને,

છે ?” તેઅાેને કહે વામાં અા યું, “ ત નીના જમાઈ સામસૂને અા કયુ છે , કે મ

તું મને કહે કે , તા ં મહાબળ શામાં રહે લું છે , તું કે વી રીતે બંધાય અને જેથી તું

ે તું અામ કરીશ તાે અમારામાંનાે

યેક જણ તને ચાંદીના

કે ત નીઅે સામસૂનની પ નીને લઈને તેને તેના મ ને અાપી દીધી.” યારે

નબળ થાય?” ૭ સામસૂને તેને ક ું, “કદી સુકાયેલા ના હાેય અેવા સાત

પ લ તીઅાે અા યા અને તેને તથા તેના પતાને બાળી મૂ

લીલા બંધથી

ા. ૭ સામસૂને

ે તેઅાે મને બાંધે, તાે હુ ં નબળ થઈને બી

માણસાે જેવાે

તેઅાેને ક ું, “ ે તમે અામ કરાે છાે, તાે હુ ં ન ે તમારા પર વેર વાળીશ

થઈ જઈશ.” ૮ યારે પ લ તીઅાેના શાસકાે કદી ન સુકાયેલા અેવા સાત

તે પછી જ હુ ં જં પીશ.” ૮ પછી તેણે તેઅાેને મારીને તેઅાેનાે પૂરાે સંહાર

લીલા પણછ તેની પાસે લા યા અને તેણીઅે સામસૂનને તેનાથી બાં યાે. ૯

કયા. પછી તે જઈને અેટામ ખડકની ગુફામાં ર ાે. ૯ યારે પ લ તીઅાે

હવે તેણે છાની રીતે માણસાેને તેની અાેરડીમાં સંતાડી રા યા હતા. તેણે તેને

ચઢી અા યા અને તેઅાેઅે યહૂ દામાં યુ માટે તૈયારી કરી અને તેઅાેનું સૈ ય

ક ું, સામસૂન!” પ લ તીઅાે તારા પર ચઢી અા યા છે !” પણ શણની અેક

લેહીમાં ફે લાઈ ગયું. ૧૦ યહૂ દાના માણસાેઅે ક ું, “શા માટે તમે અમારા પર

દાેરી અાગને અડ ાથી તૂટી

હુ મલાે કરવા અા યા છાે?” તેઅાેઅે ક ું, “અમે સામસૂનને પકડવા માટે

અેમ તેઅાે તેના બળ વષે

હુ મલાે કયા છે , જેથી તેણે અમારી સાથે જે કયુ છે તેવું અમે તેને કરીઅે.”

“ ે, ત મને છે તરી છે અને મને જૂ ઠું ક ું છે . કૃ પા કરીને, મને કહે કે તને કે વી

૧૧ યારે યહૂ દયાના ણ હ

રીતે નબળ કરી શકાય.” ૧૧ તેણે તેને ક ું, “જે દાેરડાનાે ઉપયાેગ કદી કાેઈ

સામસૂનને ક ું, “શું તું

ર માણસાેઅે અેટામ ખડકની ગુફામાં જઈને

ણતાે નથી કે પ લ તીઅાે અાપણા પર રાજ કરે

ય તેમ તેણે તે બાંધેલા બંધનાે તાેડી ના યાં.
ણી શ ા ન હ. ૧૦ દ લલાઅે સામસૂનને ક ું,

કામમાં કરાયાે ન હાેય તેવા નવા દાેરડાથી

ે તેઅાે મને બાંધે તાે હુ ં અ ય

છે ? અા ત શું કયુ?” સામસૂને તેઅાેને ક ું, “તેઅાેઅે જેવું મને કયુ છે ,

માણસાે જેવાે નબળ થઈ જઈશ.” ૧૨ તેથી દ લલાઅે નવા દાેરડાં લીધા.

તેવું મ તેઅાેને કયુ છે .” ૧૨ તેઅાેઅે સામસૂનને ક ું, “અમે તને બાંધીને

અને તેનાથી સામસૂનને બાં યાે. પછી તેને ક ું, “સામસૂન, પ લ તીઅાે તારા

લઈ જઈ પ લ તીઅાેના હાથમાં સાપવાને અા યા છીઅે.” સામસૂને તેઅાેને

પર ચઢી અા યા છે !” માણસાે અંદરની અાેરડીમાં સંતાઈ ર ા હતા. પણ

ક ું, મારી અાગળ તમે સમ ખાઅાે, “તમે પાેતે મને મારી ન હ નાખાે.” ૧૩

સામસૂને દાેરડાંને સૂતરની દાેરીની માફક પાેતાના હાથ પરથી ફટાફટ તાેડી

તેઅાેઅે તેને ક ું, “ના, અમે મા તને દાેરડાથી બાંધીને તેઅાેના હાથમાં

ના યાં. ૧૩ દ લલાઅે સામસૂનને ક ું, “અ યાર સુધી ત મને છે તરીને મને

સાપીશું. અમે વચન અાપીઅે છીઅે કે અમે તને મારી ન હ જ નાખીઅે.”

જૂ ઠી વાતાે કહી છે . હવે અમને કહે કે કે વી રીતે અમે તને હરાવી શકીઅે?”

યારે તેઅાેઅે તેને નવાં બે દાેરડાથી બાંધીને તે ખડક પરથી લઈ ગયા. ૧૪

સામસૂને તેને ક ું, “ ે તું મારા માથાના વાળની સાત લટાે તાણાની સાથે

જયારે તે લેહીમાં પહા યાે, યારે પ લ તીઅાેઅે તેને

ેઈને જયઘાેષ કયા.

વણે તાે હુ ં અ ય માણસાે જેવાે થઈ જઈશ. ૧૪ જયારે તે સૂતાે હતાે, યારે

અને ઈ વરનાે અા મા તેના પર પરા મ સ હત અા યાે અને તેને હાથે જે

દ લલાઅે સાળના ખીલા સાથે તે બાંધીને તેને ક ું, “સામસૂન, પ લ તીઅાે

દાેરડાં બાંધેલા હતાં તે અ નથી બળેલા શણના જેવા થઈને હાથ પરથી સરી

તારા પર અાવી પ

પ ા. ૧૫ સામસૂનને ગધેડાનું તાજું જડબું મ ું અે જડબાના હારથી તેણે

તથા તાણા ખચી કા

અેક હ ર માણસાેને મારી ના યા. ૧૬ સામસૂને ક ું, “ગધેડાના જડબાથી
મ ઢગલે ઢગલા, ગધેડાના જડબાથી મ હ ર માણસાેને માયા છે .” ૧૭ અે

હુ ં તને ેમ ક ં છંુ , કે મ કે તું મને તારી હદયની વાતાે તાે જણાવતાે નથી?
અા ણવાર ત મારી મ કરી કરી છે અને તા ં મહાબળ શામાં રહે લું છે

માણે ક ા પછી સામસૂને, તે જડબું ફકી દીધું અને તે જ યાનું નામ રામાથ

તે મને ક ું નથી.” ૧૬ તેણે પાેતાનાં વચનાે વડે તેને દરરાેજ અા હ કરીને

લેહી પા

ું. ૧૮ સામસૂનને ખૂબ તરસ લાગી અને તેણે ઈ વરને પાેકારીને

ા છે !” તેણે પાેતાની ઊંઘમાંથી

ગીને સાળનાે ખીલાે

ાં. ૧૫ તેણે તેને ક ું, “તું મને કે વી રીતે કહી શકે કે ,

દ કરી, જેથી તેનાે

વ મરણતુ ય અકળાયાે. ૧૭ યારે સામસૂને તેને

ક ું, “તમે અા માેટાે વજય પાેતાના દાસની હ તક કયા છે , પણ હવે હુ ં

સાચે સાચું કહી જણા યું કે “મારા માથા પર કદી અ

તરસથી મરી ર ાે છંુ . શું હુ ં અા બેસુ નતી લાેકાેના હાથમાં પડીશ?” ૧૯

મારા વાળ કદી કપાયા નથી, કે મ કે મારી માના ગભ થાનથી જ હુ ં ઈ વરને

યારે ઈ વરે લેહીમાં જે ખાડાે હતાે તેમાં ફાટ પાડી. તેમાંથી પાણી નીક

ું.

સા નાઝીરી છંુ .

ે હુ ં મારા માથાના વાળ કપાવું તાે મા ં બળ મારામાંથી

પાણી પીધા પછી તે પાછાે શુ માં અા યાે તેણે તાજગી ા ત કરી. અે માટે

જતું રહે શે અને હુ ં નબળ થઈને બી

તેણે તે જ યાનું નામ અેનહકકાેર પા ું અને તે અાજ સુધી લેહીમાં છે . ૨૦

જયારે દ લલા સમ

સામસૂને પ લ તીઅાેના સમયમાં વીસ વષ ઇઝરાયલનાે યાય કયા.
૨

અા યાે છે .” ગાઝીઅાેઅે તે જ યાને ઘેરી લીધી, તેઅાે અાખી રાત નગરના
દરવા માં સંતાઈ ર ા. અને તેઅાે યાંથી અાઘાપાછા થયા ન હ. તેઅાેઅે
ેઈઅે અને દવસ ઊગતાં જ અાપણે

તેને મારી નાખીશું.” ૩ સામસૂન મધરાત સુધી સૂઈ ર ાે. મધરાતે ઊઠીને તેણે
નગરના દરવા ના કમાડ તથા બ ને બારસાખાે પકડી. ભૂંગળ સ હત તેને
ખચી કાઢીને તેઅાેને તેમના ખભા પર મૂકીને હે ાેન પવતની સામેના શખર
પર લઈ ગયાે. ૪ તે પછી અેવું થયું કે , સામસૂનને સાેરેકની ખીણમાં રહે તી
દ લલા નામની અેક

માણસના જેવાે થઈ જઈશ.” ૧૮

કે તેણે પાેતાનું દલ મારી અાગળ પૂરેપૂ ં ખાે યું છે ,

યારે તેણે પ લ તીઅાેના શાસકાેને તેડી મંગા યા અને ક ું, “અા અેક વાર

ન ગાઝામાં ગયાે અને યાં અેક ગ ણકાને ેઈ અને તે તેની પાસે
૧૬ સામસૂ
રાત વતાવવાને ગયાે. ગાઝીઅાેને ખબર મળી કે , “સામસૂન અહ

ક ું હતું, “સવાર સુધી અાપણે રાહ

ાે ફયા નથી અને

ી સાથે ેમ થઈ ગયાે. ૫ પ લ તીઅાેના શાસકાેઅે

અાવાે, કે મ કે તેણે મને સઘળું ક ું છે .” યારે પ લ તીઅાેના શાસકાે ચાંદીના
સ ા લઈને તેની પાસે અા યા. ૧૯ તેણે સામસૂનને પાેતાના ખાેળામાં
સુવા

ાે. અને સુવડાવી દીધાે. અેક માણસને બાેલાવીને તેના માથાની સાત

લટાે કાપી નાખી, પછી દ લલા સામસૂનને હે રાન કરવા લાગી, કારણ કે
તેનામાંથી તેનું બળ જતું ર ું હતું. ૨૦ તેણે ક ું, “સામસૂન પ લ તીઅાે
તારા પર ચઢી અા યા છે !” ઊંઘમાંથી

ગીને તેણે ક ું, “હુ ં અગાઉની જેમ

મા ં શરીર હલાવીશ.” પણ તેને યાલ નહાેતાે કે ઈ વર તેની પાસેથી જતા
ર ા છે . ૨૧ પ લ તીઅાેઅે તેને પકડીને તેની અાંખાે ફાેડી નાખી. તેઅાે તેને
ગાઝામાં લા યા અને તેને કાંસાની બેડીઅાે પહે રાવી. તેની પાસે બંદીખાનામાં
ચ ી પસાવી. ૨૨ તાેપણ વાળ કપાઈ ગયા પછી તેના માથાના વાળ પાછા
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વધવા લા યા. ૨૩ પ લ તીઅાેના શાસકાે પાેતાના દેવ દાગાેન અાગળ માેટું

ક ું, “મારી સાથે રહે અને મારાે સલાહકાર તથા યાજક થા. હુ ં તને દર વષ

બ લદાન કરવાને અને અાનંદ કરવાને અેક થયા. તેઅાેઅે ક ું, “અમારા દેવે

ચાંદીના દસ સ ા, અેક

સામસૂનને હરા યાે છે , અમારા શ ુને અમારા હાથમાં સા યાે છે .” ૨૪ જયારે

અંદર ગયાે. ૧૧ તે જુ વાન લેવી મખાની સાથે રહે વાને રા

લાેકાેઅે તેને

માટે પાેતાના દીકરા સમાન બ યાે. ૧૨ મખાઅે તે લેવીને પ વ

ેયાે, યારે તેઅાેઅે પાેતાના દેવની તુ ત કરી; કે મ કે તેઅાેઅે

ેડ વ

ાે અને ખાવાનું અાપીશ.” તેથી લેવી
હતાે અને મખા
યાને માટે

ક ું, “અમારા દેવે અમારા શ ુને હરા યાે છે અને અમને સા યાે છે . તેણે

અ ભ ષ ત કયા. તે જુ વાન માણસ તેનાે યાજક બ યાે અને તે મખાના ઘરમાં

અમારામાંથી ઘણાંને મારી ના યા છે .” ૨૫ જયારે તેઅાે ઉજવણી કરતા

ર ાે. ૧૩ યારે મખાઅે ક ું, “હવે હુ ં

હતા, યારે તેઅાેઅે ક ું, “સામસૂનને બાેલાવાે, તે અાપ ં મનાેરંજન કરે.”

કરશે, કારણ કે અા લેવી મારાે યાજક છે .

અને તેઅાે સામસૂનને કે દખાનામાંથી બહાર લઈ અા યા. અને તેણે તેઅાેનું

માં ઇઝરાયલમાં કાેઈ રા નહાેતાે. તે સમયે દાનીઅાેનું
૧૮ તેકુ ળદવસાે
પાેતાના વસવાટને માટે વતન શાેધતું હતું, કે મ કે અ યાર સુધી

મનાેરંજન કયુ. તેઅાેઅે તેને થાંભલાઅાેની વ ચે ઊભાે રા યાે. ૨૬ જે જુ વાને
તેનાે હાથ પક ાે હતાે તેને સામસૂને ક ું, “જે થાંભલાઅાે પર અા ઇમારતનાે
અાધાર રહે લાે છે તે મને પકડવા દે, જેથી હુ ં તેનાે ટેકાે દઈને ઊભાે રહુ ં .” ૨૭
હવે તે ઇમારત તાે પુ ષાેથી તથા

ીઅાેથી ભરેલું હતું. અને પ લ તીઅાેના

સવ શાસકાે યાં હતા. જયારે સામસૂન તેઅાેને મનાેરંજન કરાવતાે હતાે, યારે
અગાસી ઉપર તેને

ેનારા પુ ષ તથા

ીઅાે મળીને અાશરે ણ હ ર

માણસાે હતાં. ૨૮ સામસૂને ઈ વરને યાદ કરીને ક ું, “ ભુ, ઈ વર, મને
મરણમાં લાે, કૃ પા કરીને અાટલી અેક વાર મને સામ યવાન કરાે, કે જેથી હુ ં
મારી બ ને અાંખાે ફાે

ાનું સામટું વેર પ લ તીઅાે પર વાળી શકું .” ૨૯

વ ચેના બ ને થાંભલા જેના પર ઇમારતનાે અાધાર રહે લાે હતાે, તે થંભાે
સામસૂને પક

ા, અેકને જમણાં હાથથી અને બી ને ડાબા હાથથી અને

સાેરાથી અે તાઅાેલના યુ માં અનુભવી હતા, તેઅાેને દેશની

સૂસી કરવા

તથા તપાસ કરવા માટે માેક યા. તેઅાેઅે તેમને ક ું, “જઈને દેશની તપાસ
કરાે” તેઅાે અે ાઇમના પહાડી દેશમાં અા યા, મખાને ઘરે અાવીને યાં
તેઅાે રા ી મુકામ કયા. ૩ જયારે તેઅાે મખાના ઘરની ન ક અા યા, યારે
તેઅાેઅે પેલા જુ વાન લેવીનાે સાદ અાેળ યાે, તેઅાે પાછા વળીને યાં ગયા.
અને પૂ

ું, “તને અહ યાં કાેણ લા યું? અહ તું શું કરે છે ? અહ તું શા માટે

ઈ વરની સલાહ પૂછ, જેથી અમે

ણીઅે કે જે ર તે અમે જઈઅે છીઅે તે

સફળ નીવડશે કે ન હ.” ૬ યાજકે તેઅાેને ક ું કે , “શાં તઅે ચા યા

શાસકાે પર તથા તેની અંદરના સવ માણસાે પર ઇમારત તૂટી પડી. અેમ
વનકાળ દર મયાન

તેણે મારેલાઅાેના કરતાં વધારે હતી. ૩૧ પછી તેના ભાઈ તથા તેનાં બધા
કુ ટું બીજનાે સવ યાં અાવીને તેને લઈ ગયાં અને સાેરા તથા અે તાઅાેલની
તાનમાં તેના દેહને દફના યાે. સામસૂને

જે ર તે તમે

અાે.

અાે છાે તેમાં ઈ વર તમારી સમ તા કરશે.” ૭ પછી અે પાંચ

માણસાે લાઈશ અા યા અને તેઅાેઅે લાેકાેને

ેયા કે યાં તેઅાે સલામતીમાં

રહે તા હતાઅે જ રીતે સદાેનીઅાે મૂંઝવણ ન અનુભવવાને બદલે સુર ત
રહે તા હતા. તે દેશમાં અેવાે કાેઈ ન હતાે કે , તેઅાેને

તી શકે અથવા તેઅાેને

કાેઈપણ રીતે તકલીફ અાપે. તેઅાે સદાેનીઅાેથી ઘણાં દૂ ર રહે તા હતા અને

વીસ વષ સુધી ઇઝરાયલનાે યાય કયા.

૧૭

ાે નહાેતાે. ૨ દાનના

લાેકાેઅે પાેતાના અાખા કુ ળમાંથી પાંચ માણસાે માેક યા, તેઅાે લડવૈયા અને

પર રા યાે અને હુ ં તેનાે યાજક થયાે છંુ ” ૫ તેઅાેઅે તેને ક ું, “કૃ પા કરીને

ભલે મ ં !” તેણે પાેતાની સંપૂણ તાકાત થાંભલા પર અજમાવી. અેટલે

વચમાં તેના પતા માનાેઅાના ક

ઇઝરાયલના કુ ળાેની મ યે તેઅાેને વતનનાે હ સાે મ

છે ?” ૪ તેણે તેઅાેને ક ું, મખાઅે મારા માટે અા કયુ છે . “તેણે મને કામ

તેમને અઢેલીને તે ઊભાે ર ાે. ૩૦ સામસૂને ક ું, “હુ ં પ લ તીઅાેની સાથે

મરતી વખતે તેણે જેઅાેને માયા તેઅાેની સં યા તેના

ં છંુ કે ઈ વર મારે માટે સા ં

કાેઈની સાથે યવહાર રાખતા ન હતા. ૮ તેઅાે પાેતાના કુ ળ સાેરા તથા

અે ાઇમના પહાડી દેશમાં મખા નામે અેક માણસ રહે તાે હતાે.

અે તાઅાેલમાં પાછા અા યા. તેઅાેના સંબંધીઅાેઅે તેઅાેને પૂ

૨ તેણે પાેતાની માતાને ક ું, “ચાંદીના જે અ ગયારસાે સ

ખબર લા યા છાે?” ૯ તેઅાેઅે ક ું, “ચાલાે! અાપણે તેઅાે પર હુ મલાે

ા તારી

પાસેથી ચાેરી લેવાયા હતા, તેના લીધે ત શાપ અા યાે હતાે, મ તે સાભ
હતું! હવે અહ

ું

કરીઅે! અમે તે દેશ

ું, “તમે શું

ેયાે છે અને તે ઘણાે સારાે છે . તમે કે મ કશું કરતા નથી?

ે! તે ચાંદીના સ ા મારી પાસે છે . મ લઈ લીધાં હતા.”

તે દેશ પર હુ મલાે કરવા અને તેને

તવા માટે પાછા ન પડાે. ૧૦ જયારે તમે

તેની માતાઅે ક ું, “મારા દીકરા, ઈ વર તને અાશીવાદ અાપાે!” ૩ તેણે તે

હશાે, યારે તમે અેવા લાેકાે પાસે

અાે કે જે લાેકાે પાેતાના માટે અેવું વચારે

અ ગયારસાે ચાંદીના સ ા પાેતાની માતાને પાછા અા યાં. યારે માતાઅે

છે અમે સલામત છીઅે, તે દેશ વશાળ છે ! ઈ વરે તે તમારા હાથમાં અા યાે

ક ું, “મારા દીકરાને માટે કાેરેલી મૂ ત તથા ધાતુની મૂ ત બનાવવાને માટે, મ

છે . તે અેવી જ યા છે કે યાં પૃ વી પરની કાેઈપણ વ તુની અછત નથી.” ૧૧

તે સ ા ઈ વરને અપણ કરવા અલગ રા યા હતા. તેથી હવે, હુ ં તને તે

પછી દાનના કુ ળના છસાે માણસાે, યુ માટેનાં શ

પાછા અાપીશ”. ૪ જયારે તેણે પાેતાની માતાને તે સ ા પાછા અા યાં,

અે તાઅાેલમાંથી રવાના થયા. ૧૨ તેઅાેઅે જઈને યહૂ દયામાંના કયાથ

યારે તેની માતાઅે સ ા મૂ ત ઘડનારને અા યાં, જેણે કાેતરેલી મૂ ત તથા

યારીમમાં છાવણી કરી. અે માટે લાેકાેઅે તે જ યાનું નામ માહનેહદાન પાડયું;

ધાતુની મૂ ત બનાવી અને તે મખાના ઘરમાં રહી. ૫ મખાના ઘરે દેવ થાન
હતું, તેણે અેફાેદ તથા દેવ થાન બના યાં અને પાેતાના દીકરાની

ત ા કરીને

તેને તેઅાેનાે યાજક બના યાે. ૬ તે દવસાેમાં ઇઝરાયલમાં રા

નહાેતાે અને

દરેક પાેતાની

માં જે સા ં લાગે તે જ તે કરતાે હતાે. ૭ હવે યહૂ દયાના

તે કયાથયારીમની પ

ાે સ ને સાેરા તથા

મમાં છે ; તે નામ અાજ સુધી રહે લું છે . ૧૩ તેઅાે

યાંથી નીકળીને અે ાઇમના પહાડી દેશમાં ગયા અને મખાના ઘરે અા યા.
૧૪ પછી જે પાંચ માણસાે લાઈશના દેશની

તેઅાેના સંબંધીઅાેને ક ું, “શું તમે

સૂસી કરવા ગયા હતા તેઅાેઅે

ણાે છાે કે અા ઘરાેમાં અેફાેદ, તરાફીમ,

બેથલેહેમનાે અેક જુ વાન માણસ, તે યહૂ દાના કુ ટું બનાે હતાે, તે લેવી હતાે, તે

કાેતરેલી મૂ ત તથા ગાળેલી મૂ ત છે ? હવે તમે નણય કરાે કે શું કરવું.” ૧૫

અાવીને યાં વસેલાે હતાે. ૮ તે માણસ યહૂ દયાનું બેથલેહેમ છાેડીને વસવાટ

તેથી તેઅાે યાંથી ફરીને જુ વાન લેવી, મખાના ઘરમાં ગયા. અને તેઅાેઅે

કરવા માટે જ યા શાેધવા ચાલી નીક ાે અને તે મુસાફરી કરતા અે ાઇમના

તેને ખબરઅંતર પૂછી. ૧૬ અને દાનના કુ ળના છસાે માણસાે, યુ માટેના

પહાડી દેશમાં મખાના ઘરે અાવી પહા યાે. ૯ મખાઅે તેને પૂ

હ થયારાે સ ને વેશ ાર અાગળ ઊભા ર ા. ૧૭ પાંચ માણસાે કે જેઅાે

ું, “તું

ાંથી અાવે છે ? “તે માણસે તેને ક ું કે , “હુ ં યહૂ દયાના બેથલેહેમનાે લેવી
છંુ , હુ ં જ યા શાેધવા ઉં છંુ જેથી મને યાં રહે વા મળે.” ૧૦ મખાઅે તેને

યાયાધીશાે

દેશની

સૂસી કરવાને ગયા હતા તેઅાેઅે ઘરમાં જઈને કાેતરેલી મૂ ત, અેફાેદ,

તરાફીમ તથા ગાળેલી મૂ ત લઈ લીધી, યારે યુ માટે હ થયારાેથી સ જ
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થયેલા પેલા છસાે માણસાે સાથે યાજકાે દરવા ના વેશ ાર અાગળ ઊભાે

વચાર બદ યાે અને ફરી તે રાતે તે રહી ગયાે. ૮ પાંચમા દવસે વદાય થવા

રહે લાે હતાે. ૧૮ જયારે તેઅાે મખાના ઘરમાં ગયા અને કાેતરેલી મૂ ત, અેફાેદ,

માટે તે વહે લાે ઊ

તરાફીમ તથા ગાળેલી મૂ ત લઈ અા યા યારે યાજકે તેઅાેને ક ું, “તમે અા

અને બપાેર સુધી રહી

શું કરાે છાે?” ૧૯ તેઅાેઅે તેને ક ું, “છાનાે રહે ! તારાે હાથ તારા મુખ પર મૂક

ઉપપ ની તથા તેનાે ચાકર જવા માટે ઊભા થયા, યારે તેના સસરાઅે, અેટલે

અને અમારી સાથે અાવ અને અમારાે પતા તથા યાજકાે થા. શું અે વધારે

યુવતીના પતાઅે તેને ક ું, “ ે, હવે દવસ અાથમવા અા યાે છે . કૃ પા કરી

સા ં નથી કે તારે અેક ઘરના યાજકાે થવા કરતાં, ઇઝરાયલના અેક કુ ળના

અાજે રા ે પણ રાેકાઈ

યાજક થવું?” ૨૦ યાજકાેનું દય અાનંદથી ભરાઈ ગયું. અેફાેદ, તરાફીમ,

તમારે ઘરે પાછા જ ે. ૧૦ પણ લેવી તે રાતે યાં રહે વા માટે રા

કાેતરેલી મૂ ત લઈને તે તેઅાેની સાથે ચા યાે ગયાે. ૨૧ તેથી તેઅાે પાછા

તેથી તે ચાલી નીક ાે. તે યબૂસ (અેટલે ય શાલેમ) પાસે અાવી પહા યાે.

વળીને ચા યા ગયા. તેઅાેઅે તેઅાેની સામે નાનાં બાળકાેને,

ાે, પણ છાેકરીના પતાઅે ક ું, “પાેતાને બળવાન કર
.” તેથી તેઅાે બ ને જ યાં. ૯ પછી લેવી, તેની

અાે અને અાનંદ કરાે. અાવતીકાલે વહે લા ઊઠીને
ન હતાે.

નવરાેને તથા

તેની સાથે સામાન બાંધેલાં બે ગધેડાં અને તેની ઉપપ ની પણ હતી. ૧૧

પાેતાની માલ મલકતાેને અાગળ રા યાં. ૨૨ જયારે તેઅાે મખાના ઘરથી

જયારે તેઅાે યબૂસ પાસે પહા યાં, યારે સાંજ પડી ગઈ હાેવાથી તેના ચાકરે

ઘણે દૂ ર ગયા, યારે મખાના ઘરની પાસેના ઘરના માણસાેઅે અેક થઈને

પાેતાના મા લકને ક ું, “ચાલાે, અાપણે યબૂસીઅાેના નગરમાં જઈને યાં રાત

દાનપુ ાેને પકડી પા ા. ૨૩ તેઅાેઅે દાનપુ ાેને ઊંચા અવાજે પાેકાયા અેટલે

વતાવીઅે.” ૧૨ તેના મા લકે તેને ક ું, “અાપણે અા વદેશીઅાેના નગરમાં

તેઅાેઅે પાછા ફરીને મખાને ક ું, “શા માટે તું માેટું ટાેળું લઈને અમારી

જવું નથી, યાં ઇઝરાયલ નથી તેવા વદેશીઅાેના નગરમાં અાપણે ન હ

પાછળ અાવે છાે?” ૨૪ તેણે ક ું, “મ બનાવેલા દેવાેને તમે ચાેરી લીધા છે

જઈઅે. અાપણે અાગળ ચાલીને ગબયા જઈશું.” ૧૩ લેવીઅે તેના જુ વાન

અને યાજકને પણ લઈ જઈ ર ા છાે. બીજું શું બાકી ર ું છે ? તેમ છતાં તમે

નાેકરને ક ું, “અાવ, અાપણે અા જ યાઅાેમાંની અેક જ યાઅે જઈઅે અને

મને કે મ પૂછી ર ા છાે, કે 'તને શાે સંતાપ છે ?'” ૨૫ દાનના લાેકાેઅે તેને

ગબયામાં કે રામામાં જઈને રાતવાસાે કરીઅે.” ૧૪ તેથી તેઅાે અાગળ જવાનું

ક ું, માેટેથી ન બાેલ. “અમારે તારાે અવાજ સાંભળવાે નથી! કે મ કે કે ટલાક

રી રા યું. જયારે બ યામીનના દેશના ગબયા પાસે તેઅાે પહાે યાં યારે

ાે ધત માણસાે તારા પર હુ મલાે કરશે અને તું તથા તારા ઘરનાં માયા જશાે.”

સૂયા ત થયાે. ૧૫ તેઅાેઅે ગબયામાં જઈને રાત વતાવી. અને તે નગરની

૨૬ યારે પછી દાનના લાેકાેઅે પાેતાનાે ર તાે પક

ાે. જયારે મખાને જણાયું

કે તેઅાે તેના કરતાં બળવાન હતા, યારે તે પાછાે વ

વ ચેની ખુ લી જ યામાં જઈને બેઠાે, પણ કાેઈ તેને રાત વતાવવા માટે

ાે અને પાેતાને ઘરે

લઈ ગયું ન હ. ૧૬ પણ યારે અેક વૃ માણસ ખેતરમાં કામ કરીને સાંજે

ગયાે. ૨૭ મખાઅે જે બના યું હતું તે દાનના લાેકાેઅે લઈ લીધું, તેની સાથે

પાછાે અાવતાે હતાે. તે અે ાઇમના પહાડી દેશનાે લેવી હતાે. થાેડા સમય

તેના યાજકાેને પણ લાઈશમાં અા યાં, યાં લાેકાે નભય તથા સુર ત હતા,

માટે ગબયામાં અા યાે હતાે. પણ તે જ યાઅે જે લાેકાે રહે તા હતા તેઅાે

તેઅાેઅે તેઅાેને તરવારથી મારી ના યા અને નગરને બાળી ના યું. ૨૮ યાં

તાે બ યામીનીઅાે હતા. ૧૭ તે વૃ ે પાેતાની અાંખાે ઊંચી કરી અને તેણે

તેઅાેને છાેડાવનાર કાેઈ નહાેતું, કે મ કે સદાેનથી તે ઘ ં દૂ ર હતું અને તેઅાેને

નગરમાં વટેમાગુઅાેને ર તામાં બેઠેલા

કાેઈની સાથે કશાે યવહાર ન હતાે. બેથરહાેબ પાસેની ખીણમાં તે અાવેલું
હતું. અને યાં ર ા. ૨૯ તેઅાેઅે તે નગરનું નામ તેઅાેના પૂવ ેના નામ પરથી
દાન પાડયું, ઇઝરાયલના સંતાનાેમાંનાે હતાે. અગાઉ નગરનું નામ લાઈશ હતું.

ય છે ? તું

ેયા. તે વૃ માણસે ક ું, “તું

ાં

ાંથી અા યાે છે ?” ૧૮ લેવીઅે તેને ક ું, “અમે બેથલેહેમ

યહૂ દયાનાં અે ાઇમના પહાડી દેશના પેલે છે ડે જઈઅે છીઅે. હુ ં યાંનાે
રહે વાસી છંુ . હુ ં બેથલેહેમયહૂ દયામાં ગયાે હતાે અને હુ ં ઈ વરના ઘરે ઉં

ગુલામગીરીના દવસ સુધી મૂસાના દીકરા ગેશામનાે દીકરાે યાેનાથાન તથા

છંુ . ૧૯ અમારી પાસે અમારા ગધેડાંને માટે ઘાસચારાે છે , તારી દાસીને માટે
અને જુ વાન માણસને માટે રાેટલી અને ા ારસ છે . અમને કશાની જ રીયાત

તેના પુ ાે દાન કુ ળના યાજકાે હતા. ૩૧ યાં સુધી ઈ વરનું ઘર શીલાેમાં હતું

નથી. પણ કાેઈ માણસ અમને પાેતાના ઘરમાં અાવકાર અાપતાે નથી.” ૨૦

યાં સુધી તેઅાેઅે મખાની બનાવેલી કાેતરેલી મૂ તની કાયમ ઉપાસના કરી.

વૃ માણસે તેઅાેની ખબરઅંતર પૂછી અને ક ું, “તમને શાં ત થાઅાે! હુ ં

કાેઈ રા નહાેતાે, તે દવસાેમાં અેવું બ યું કે કાેઈ અેક
૧૯ ઇઝરાયલમાં
લેવી અે ાઇમની પહાડી દેશના સાૈથી દૂ ર વ તારમાં અાવીને રહે તાે

તમારી બધી જ જ રયાત પૂરી પાડીશ. તમારી સંભાળ રાખીશ. તમે ર તામાં

૩૦ દાનના લાેકાેઅે પાેતાને માટે કાેતરેલી મૂ તની

હતાે. તેણે બેથલેહેમનાં યહૂ દયામાંથી અેક

ત ા કરી, અને દેશની

ીને પાેતાની ઉપપ ની તરીકે

રાખી હતી. ૨ પણ તેની ઉપપ ની તેને અ વ વાસુ હતી. તેણે ય ભચાર કયા
તેના પ તને મૂકીને પાેતાના પતાના ઘરે બેથલેહેમના યહૂ દયામાં પાછી ગઈ.
તે યાં ચાર મ હના સુધી રહી. ૩ તેનાે પ ત તેને સમ વીને પાછી લાવવા
માટે ગયાે. તેની સાથે નાેકર તથા બે ગધેડા હતાં. તેની ઉપપ નીના પતાઅે
તેને

ેયાે, યારે તે

ી તેને પાેતાના પતાના ઘરમાં લાવી. અને તેનાે પતા

તેને મળીને ખુશ થયાે. ૪ તેના સસરાઅે અેટલે યુવતીના પતાઅે, તેને ણ
દવસ રહે વા માટે સમ

યાે. તેઅાેઅે ખાધું, પીધું અને યાં ર ાે. ૫ ચાેથે

દવસે તેઅાેઅે વહે લાં ઊઠીને વદાય થવાની તૈયારી કરી, પણ યુવતીના
પતાઅે પાેતાના જમાઈને ક ું, “થાેડાે ખાેરાક ખાઈને તાજગી પામ. પછી
તમે તમારે ર તે જ ે.” ૬ તેથી તેઅાે બ નેઅે સાથે બેસીને ખાધુંપીધું. પછી
યુવતીના પતાઅે લેવીને ક ું, “કૃ પા કરી
રાત અહ રાેકાઈ
પણ જુ વાન

ે તારી ઇ છા હાેય તાે અાજની

અને અાનંદ કર.” ૭ લેવી જવા માટે વહે લાે ઊ

ાે,

ીના પતાઅે તેને રહે વા માટે અા હ કયા, તેથી તેણે પાેતાનાે

રાેકાઈ જશાે ન હ.” ૨૧ તે માણસ લેવીને પાેતાને ઘરે લા યાે. તેના ગધેડાંને
ઘાસ ચારાે અા યાે. તેઅાેઅે પાેતાના હાથપગ ધાેયા અને ખાધુંપીધું. ૨૨
તેઅાે અાનંદમાં હતા, અેટલામાં જુ અાે, નગરના બ લયાલના દીકરાઅાેઅે
અાવીને ઘરનાે દરવા ે ખટખટા યાે. તેઅાેઅે તે વૃ માણસને ક ું, “જે
માણસ તારા ઘરમાં અા યાે તેને બહાર કાઢ કે અમે તેની સાથે શારી રક
સંબંધ બાંધીઅે.” ૨૩ તે ઘરના મા લકે તેઅાેને બહાર લઈ જઈને તેઅાેને
ક ું, “ના, મારા ભાઈઅાે, કૃ પા કરી અાવું ખાેટું કામ ના કરાે” યાં સુધી અા
માણસાે મારા ઘરમાં મહે માન તરીકે છે , યાં સુધી અાવાે દુ રાચાર ના કરાે” ૨૪
જુ અાે, મારી કું વારી દીકરી કે જે તે માણસની ઉપપ ની છે તે અહ છે . તેને
હુ ં હમણાં બહાર લાવું. તેની અાબ લાે તથા તમને જેમ સા લાગે તેમ
તેની સાથે કરાે. પણ અે માણસ સાથે અેવું અધમ કૃ ય ના કરાે!” ૨૫ પણ
તે માણસાેઅે તેનું સાંભ

ું ન હ, તેથી તે માણસ તેની ઉપપ નીને પકડીને

તેઅાેની પાસે બહાર લા યાે. તેઅાેઅે તેના પર બળા કાર કયા અને અાખી
રાત તેની સાથે દુ કમ કયુ, સવાર પડતાં તેઅાેઅે તેને છાેડી દીધી. ૨૬ સૂયાદય
થતાં તે
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ી નીચે અાવીને જે માણસના ઘરમાં તેનાે પ ત હતાે તેના બારણા

યાયાધીશાે

અાગળ પડી રહી. ૨૭ જયારે તેનાે પ ત સવારે ઊ

ાે અને પાેતાના કામે

સા અમારી તરફથી પહે લાે કાેણ ચઢાઈ કરે?” અને ઈ વરે ક ું, “યહૂ દા

ેયું તાે તેની ઉપપ ની ઉંબરા પર હાથ

પહે લાે ચઢાઈ કરે.” ૧૯ અને ઇઝરાયલના લાેકાેઅે સવારે ઊઠીને ગબયાની

રાખીને ઘરના બારણાં પાસે પડેલી હતી. ૨૮ લેવીઅે તેને ક ું, “ઊઠ. અાપણે

સામે છાવણીમાં યુ ની તૈયારી કરી. ૨૦ ઇઝરાયલના સૈ નકાે બ યામીનની

ચા યા જઈઅે.” પણ તેને કાેઈ જવાબ ન મ ાે. તેને ઊંચકીને ગધેડા પર મૂકી

સામે યુ કરવાને ચાલી નીક

અને તે માણસ તેને લઈને પાેતાના ઘરે જવાને રવાના થયાે. ૨૯ લેવી પાેતાને

કરી. ૨૧ બ યામીનના સૈ નકાે ગબયામાંથી ધસી અા યા અને તેઅાેઅે

ઘરે અા યાે અને તેણે છરી લઈને તેની ઉપપ નીનાં અંગે અંગ કા યાં તેના બાર

તે દવસે બાવીસ હ ર ઇઝરાયલીઅાેને મારી ના યા. ૨૨ ઇઝરાયલના

ટુ કડાં કરીને અાખા ઇઝરાયલમાં માેકલી અા યાં. ૩૦ જે બધાઅે તે

ેયું

સૈ નકાેઅે હમત રાખીને તેઅાેઅે અગાઉના દવસની માફક અે જ જ યાઅે

ા તે દવસથી તે

ફરીથી યૂહરચના કરી. ૨૩ ઇઝરાયલના લાેકાે ઈ વરની સમ તામાં ન યાં.

જવાને નીક ાે યારે બારણાં ખાેલીને

તેઅાેઅે ક ું કે , “ઇઝરાયલ લાેકાે મસર દેશમાંથી નીક
અાજ સુધી અાવું ભયાનક કૃ ય કરવામાં કે

ેવામાં અા યું નથી. અે વષે

અને સાંજ સુધી ર

ા અને તેઅાેઅે ગબયા પાસે યૂહરચના

ા, તેઅાેઅે ઈ વરની સલાહ પૂછી કે , “શું અમે અમારા

વચાર કરાે! મસલત કરાે! અમને અ ભ ાય અાપાે.”

ભાઈ બ યામીનના લાેકાે સામે ફરી યુ કરવાને જઈઅે?” અને ઈ વરે ક ું,

સવ ઇઝરાયલ લાેકાે દાનથી તે બેરશેબા સુધીના, ગ યાદ દેશના
૨૦ પછી
તમામ ઇઝરાયલી લાેકાે ઈ વરની અાગળ અેકમતના થઈને સમૂહમાં

“હા, તેમના પર હુ મલાે કરાે!” ૨૪ તેથી ઇઝરાયલના સૈ નકાે બીજે દવસે

અેક થયા. ૨ સવ લાેકાેના અાગેવાનાે, ઇઝરાયલના સવ કુ ળાે, ઈ વરના
લાેકાેની સભામાં સવ ભેગા મ ા. તેમાં જમીન પર તરવારથી લડનારા ચાર
લાખ પુ ષાે ઉપ થત હતા. ૩ બ યામીનના લાેકાેને સાંભળવામાં અા યું. કે
ઇઝરાયલ લાેકાે મ પામાં ભેગા મ

ા છે . ઇઝરાયલના લાેકાેઅે પૂ

“અમને કહાે કે , અા અધમ કૃ ય કે વી રીતે બ યું?” ૪ હ યા થયેલ

ું,
ીનાં

પ ત લેવીઅે જવાબ અા યાે, “મ અને મારી ઉપપ નીઅે રાત વતાવવા
સા

બ યામીનના ગબયામાં મુકામ કયા હતાે. ૫ રાતના સમયે ગબયાના

સંબંધીઅાેઅે મારા પર હુ મલાે કયા અને ઘરને ઘેરીને મને મારી નાખવાનાે
વચાર કયા. તેઅાેઅે મારી ઉપપ ની પર બળા કાર કયા અને તે મરણ પામી.
૬ મ મારી ઉપપ નીને લઈને તેને કાપીને તેના પા થવ શરીરનાં બાર ટુ કડાં

કરીને, ઇઝરાયલ દેશના રહે વાસીઅાેને માેકલી અા યાં, કે મ કે તેઅાેઅે
અેવું અધમ કૃ ય અને અ યાચાર કયા છે . ૭ હવે સવ ઇઝરાયલીઅાે, તમે
જુ અાે. વચાર કરીને કહાે કે હવે શું કરવું?'' ૮ સવ લાેકાે અેક સાથે ઊભા
થયા અને તેઅાેઅે ક ું, “અાપણામાંનાે કાેઈ પાેતાના તંબુઅે ન હ જશે અને
કાેઈ પાછાે પાેતાને ઘરે પણ જશે ન હ! ૯ પણ હવે ગબયાને અાપણે અા
માણે કરવું

ેઈઅે અાપણે ચ ી નાખીઅે અને તે માણે તેના પર હુ મલાે

કરીઅે. ૧૦ અાપણે ઇઝરાયલનાં સવ કુ ળાેમાંથી દર સાે માણસાેમાંથી દસ,
હ ર માણસાેમાંથી સાે અને દસ હ રમાંથી હ ર માણસાેને લડનારા લાેકાે
માટે ખાેરાકપાણી લાવવાનું કામ સાપીઅે, અને લડવૈયાઅાે બ યામીનના
ગબયામાં

ય. અને ઇઝરાયલમાં જે દુ તા તેઅાેઅે કરી છે તે માણે

તેઅાેને શ ા કરે. ૧૧ તેથી ઇઝરાયલના સવ સૈ નકાે અેકમતના થઈને
નગરની વ

અેક થયા. ૧૨ ઇઝરાયલનાં કુ ળાેઅે બ યામીનના કુ ળમાં

માણસાે માેકલીને કહા યું, “અા કે વું દુ કમ તમારી મ યે થયું છે ? ૧૩ તેથી
હવે, જે બલીયાલ પુ ાે ગબયામાં છે તેઅાેને અમારા હાથમાં સાપી દે.
અમે તેઅાેને મારી નાખીને ઇઝરાયલમાંથી

ાચારને દૂ ર કરીશું.” પણ

બ યામીનીઅાેઅે પાેતાના ભાઈઅાેનું, ઇઝરાયલનું કહે વું મા યું ન હ. ૧૪
પછી બ યામીનના લાેકાે ગબયાનાં નગરાેમાંથી ઇઝરાયલની સામે લડવાને
બહાર અા યા. ૧૫ બ યામીનના લાેકાેની સં યા ચૂંટી કાઢેલા સાતસાે પુ ષાે
ઉપરાંત જુ દાં જુ દાં નગરાેમાંથી અાવેલા છ વીસ હ ર પુ ષાેની હતી. તેઅાે
તરવાર વડે લડનારા ન ણાત લડવૈયા હતા. ૧૬ અા સવ સૈ નકાેમાં, ચુંટી
કાઢેલા સાતસાે ડાબાેડી પુ ષાે હતા; તેઅાેમાંનાે
મારતાે કે તેનાે હાર ન

યેક ગાેફણથી અેવાે ગાેળાે

ત નશાન પર જ થતાે હતાે. ૧૭ બ યામીનીઅાે

સવાય ઇઝરાયલના જેઅાે ચાર લાખ સૈ નકાે હતા, તેઅાે સવ લડવૈયાઅાે
તલવારબા માં નપુણ હતા. ૧૮ ઇઝરાયલના લાેકાે ઈ વરની સલાહ પૂછવા
માટે બેથેલ ગયા. તેઅાેઅે પૂ

યાયાધીશાે

ું, “ બ યામીન લાેકાેની સામે યુ કરવા

બ યામીનના સૈ નકાે સામે ગયા. ૨૫ બ યામીનીઅાેઅે ગબયામાંથી તેઅાેની
સામે અા મણ કયુ તેઅાેઅે ઇઝરાયલ સૈ યના અઢાર હ ર માણસાેને મારી
ના યા, તેઅાે સવ તલવાર બા માં નપુણ લડવૈયાઅાે હતા. ૨૬ યારે
ઇઝરાયલના સવ સૈ નકાે અને લાેકાેઅે બેથેલમાં ઈ વરની અાગળ રડીને
સાંજ સુધી ઉપવાસ કયા અને ઈ વર અાગળ દહનીયાપણ તથા શાં યપણાે
ચઢા યાં. ૨૭ ઇઝરાયલના લાેકાેઅે ઈ વરને પૂ

ું, કે મ કે તે દવસાેમાં

ઈ વરનાે કરારકાેશ યાં હતાે, ૨૮ અેલાઝારનાે દીકરાે (હા નનાે દીકરાે)
ફીનહાસ તેની સમ ઊભાે હતાે. તેણે પૂ

ું, “શું અમે બ યામીનીઅાે કે , જે

અમારા ભાઈઅાે છે તેઅાેની સામે ફરી યુ કરવાને જઈઅે કે ન હ?” ઈ વરે
ક ું, “હુ મલાે કરાે” કે મ કે અાવતીકાલે હુ ં તેઅાેને હરાવવામાં તમારી પડખે
રહીશ.” ૨૯ તેથી ઇઝરાયલીઅાેઅે ગબયાની ચાેતરફ ખાસ જ યાઅાેમાં
માણસાે ગાેઠ યા. ૩૦ ઇઝરાયલના સૈ નકાેઅે બ યામીનના સૈ નકાે સામે
ીજે દવસે યુ કયુ અને તેઅાેઅે અગાઉની રીત માણે ગબયાની વ
યૂહ ર યાે. ૩૧ બ યામીનના લાેકાે તેઅાેની સામે લ
હઠાવતા નગરની બહાર કાઢી મૂ

ા અને તેઅાેને પાછા

ા. અને તેઅાેઅે અગાઉની જેમ

હે રમાં

ઇઝરાયલના અાશરે ીસ માણસાેને ખુ લાં મેદાનમાં ર તાઅાેમાં મારીને
કાપી ના યાં. તે ર તાઅાેમાંનાે અેક બેથેલમાં

ય છે , બી ે ગબયામાં

ય

છે . ૩૨ બ યામીનના લાેકાેઅે ક ું કે , “તેઅાે હારી ગયા છે . અને પહે લાંની
માફક, અાપણી પાસેથી નાસી

ય છે . “પણ ઇઝરાયલના સૈ નકાેઅે

ક ું, “અાપણે દાેડીને તેમની પાછળ અને તેઅાેને ર તામાં ખચી લાવીઅે.”
૩૩ ઇઝરાયલના સવ સૈ નકાે પાેતાની જ યાઅેથી ઊ

ા, તેઅાેઅે બાલ

તામાર અાગળ યૂહ ર યાે. અને ઇઝરાયલના સંતાઈ રહે લા સૈ નકાેને તેમની
જ યામાંથી અેટલે માઅરેહગેબામાંથી બહાર નીકળી અા યા. ૩૪ અને સવ
ઇઝરાયલમાંથી ચૂંટી કાઢેલા દસ હ ર માણસાેઅે ગબયા પર હુ મલાે કયા.
યાં ભયાનક યુ મ યું,

ે કે બ યામીનીઅાે

ણતા નહાેતા કે હવે તેઅાેનું

અાવી બ યું છે . ૩૫ ઈ વરે ઇઝરાયલીઅાે સામે બ યામીનીઅાેનાે પરાજય
કયા. અને ઇઝરાયલના સૈ નકાેઅે તે દવસે બ યામીનના પચીસ હ ર
અેકસાે માણસાેનાે સંહાર કયા. મૃ યુ પામેલાઅાે તલવારબા માં નપુણ
લડવૈયાઅાે હતા. ૩૬ બ યામીનના સૈ નકાેઅે

ેયું કે તેઅાેનાે પરાજય થયાે

છે . ઇઝરાયલના માણસાેઅે બ યામીનીઅાેની અાગળથી હઠી ગયા કે મ કે
જેઅાેને તેઅાેઅે ગબયાની સામે સંતાડી રા યા હતા તેઅાેના ઉપર તેમનાે
ભરાેસાે હતાે. ૩૭ યારે સંતાઈ રહે લાઅાે બહાર નીકળીને અેકાઅેક ગબયા
પર ધસી અા યા, અને તેઅાેઅે તરવાર ચલાવીને તમામ નગરવાસીઅાેનાે
સંહાર કયા. ૩૮ હવે ઇઝરાયલી સૈ નકાે અને સંતાઈ રહે લાઅાેની વ ચે સંકેત
હતાે કે , નગરમાંથી ધુમાડાના ગાેટેગાેટા ઉપર ચઢાવવા. ૩૯ અને ઇઝરાયલી
સૈ નકાે યુ માંથી પાછા ફરી લડાઈથી દૂ ર ર ા. યારે બ યામીનીઅાેઅે
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હુ મલાે કયા. અને તેઅાેઅે અાશરે ીસ ઇઝરાયલીઅાેને તેઅાેઅે મારી ના યા.

જુ વાન કુ મા રકાઅાે મળી અાવી કે જેઅાેઅે

તેઅાેઅે ક ું, “અગાઉના યુ ની માફક તેઅાે ન ે અાપણી અાગળ માયા

કયા નહાેતાે, તેઅાે તેમને કનાન દેશના શીલાે પાસેની છાવણીમાં લા યા.

ગયા છે .” ૪૦ પણ જયારે નગરમાંથી ધુમાડાના ગાેટેગાેટા તંભ પે ઉપર

૧૩ સમ

ચઢવા લા યા, યારે બ યામીનીઅાેઅે પાછળ ફરીને

શાં ત તથા સમાધાનની

ેયું કે અાખા નગરનાે

ધુમાડાે અાકાશમાં ચઢતાે હતાે. ૪૧ પછી ઇઝરાયલના સૈ નકાે પાછા ફયા.

ારેય કાેઈ પુ ષ સાથે સંસગ

અે ર માેન ગઢમાંના બ યામીનના લાેકાેને સંદેશાે માેકલીને
હે રાત કરી. ૧૪ તેથી બ યામીનીઅાે તે જ સમયે

તેમની પાસે પાછા અા યા અને ઇઝરાયલીઅાેઅે યાબેશ ગ યાદની જે

બ યામીનીઅાે ત ધ થઈ ગયા. કે મ કે તેઅાેને સમ યું કે હવે તેઅાેનું અાવી

ીઅાેને

વતી રાખી હતી તે તેઅાેને અાપી. પણ તેઅાે બધા માટે પૂરતી

બ યું છે . ૪૨ તેથી તેઅાે ઇઝરાયલ સૈ નકાે સામેથી અર યને માગ ભાગી

ન હતી. ૧૫ બ યામીન માટે શાેક કયા, કે મ કે ઈ વરે ઇઝરાયલનાં કુ ળાે

ગયા. પણ લડાઈ ચાલુ હતી. ઇઝરાયલના સૈ નકાે નગરાેમાંથી બહાર અા યા

વ ચે ભાગલા પાડયા હતા. ૧૬ યારે

અને તેઅાેઅે તેઅાેને મારી ના યા. ૪૩ તેઅાે બ યામીનીઅાેને ચાેતરફથી

બ યામીનીઅાે માટે અાપણે પ નીઅાેની યવ થા કે વી રીતે કરીશું? કે મ કે

ઘેરીને પૂવમાં ગબયાની સામે તેઅાેની પાછળ પ

ા; અને અારામ અાગળ

બ યામીનીઅાેમાંથી તાે

ના વડીલાેઅે ક ું, “બાકી રહે લા

ીઅાેનાે નાશ કરવામાં અા યાે છે ” ૧૭ તેઅાેઅે

તેઅાેને કચડી ના યા. ૪૪ બ યામીનના કુ ળમાંથી અઢાર હ ર માણસાે

ક ું, “ બ યામીનના બચાવને માટે વારસાે

મરણ પા યા, તેઅાે સવ યુ માં શૂરવીરાે હતા. ૪૫ તેઅાે પાછા ફરીને અર ય

અેક કુ ળ નાબૂદ ન થાય. ૧૮ તાેપણ અાપણે તેઅાેની પ નીઅાે થવા અાપણી

તરફ નાઠા. અને ર માેન ગઢમાં જતા ર ા. ઇઝરાયલીઅાેઅે રાજમાગામાં

દીકરીઅાે અાપી શકતા નથી. કે મ કે ઇઝરાયલ લાેકાેઅે વચન અા યું છે , 'જે

વખૂટા પડેલા પાંચ હ રની કતલ કરી. તેઅાેઅે તેઅાેનાે પીછાે કરવાનું ચાલુ

કાેઈ બ યામીનને પ ની અાપશે તે શા પત થાઅાે.”' ૧૯ તેથી તેઅાેઅે ક ું,

રા યું અને ગ બયા સુધી તેનાે પીછાે કરીને બી

“તમે

બે હ ર માણસાેનાે સંહાર

ેઈઅે, જેથી ઇઝરાયલમાંથી

ણાે છાે કે દરવષ શીલાેમાં ઈ વરને માટે પવ પાળવામાં અાવે છે , (જે

કયા. ૪૬ તે દવસે બ યામીનના સૈ નકાેમાંના તાલીમ પામેલા અને તરવાર

શીલાે બેથેલની ઉ રે, બેથેલથી શખેમ જવાના રાજમાગની પૂવ બાજુ અે

ચલાવવામાં કુ શળ અેવા પચીસ હ ર સૈ નકાેને મારી નાખવામાં અા યા;

તથા લબાેનાેનની દ ણે અાવેલુ હતું).” ૨૦ તેઅાેઅે બ યામીનીઅાેને અેવી

તેઅાે સવ યુ માં વીણ હતા. ૪૭ પણ છસાે માણસાે પાછા ફરીને અર ય

સૂચના અાપી, “તમે યાં જઈને ા ાવાડીઅાેમાં સંતાઈ રહાે અને રાહ જુ અાે.

તરફ ર માેનનાં ગઢમાં ભાગી ગયા. યાં ગઢમાં ચાર મ હના સુધી ર ા.

૨૧ તે સમય યાન રાખાે કે

૪૮ ઇઝરાયલના સૈ નકાેઅે બ યામીનના લાેકાે તરફ પાછા ફરીને તેઅાે પર

છે . તેઅાે બહાર અાવે યારે ા ાવાડીઅાેમાંથી બહાર નીકળી અાવીને તમે

હુ મલાે કયા. મારી ના યા. તેઅાેઅે સંપૂણ નગરનાે,

શીલાેની કુ મા રકાઅાેમાંથી પાેતપાેતાને માટે ક યાને પકડી લઈ બ યામીનના

નજરે પ

નવરાેનાે તથા જે સવ

ાં તેઅાેનાે તરવારથી નાશ કયા. અને જે નગરાે તેઅાેના

ેવામાં

ારે શીલાેની ક યાઅાે નૃ ય કરવાને બહાર અાવે

દેશમાં પાછા જતા રહે ે. ૨૨ અને જયારે તેઅાેના પતાઅાે કે ભાઈઅાે

અા યાં તે બધાં નગરાેને બાળી ના યાં.

અાવીને અમારી અાગળ ફ રયાદ કરશે, તાે અમે તેઅાેને કહીશું, “અમારા

પુ ષાેઅે મ પામાં અેવી ત ા લીધી કે , “અમારામાંનાે
૨૧ ઇઝરાયલી
કાેઈ પાેતાની દીકરીને બ યામીન સાથે લ ન કરવા અાપશે ન હ.”

પર કૃ પા કરાે! તેમને રહે વા દાે અેવું માનાેકે અે ક યાઅાે તમે જ અાપી છે .

૨ પછી લાેકાે બેથેલમાં ઈ વરની સમ

ર

સાંજ સુધી બેઠા અને પાેક મૂકીને

ા. ૩ તેઅાેઅે પાેકાર કયા, “શા માટે, ઇઝરાયલના ભુ, ઈ વર, અાજે

ઇઝરાયલમાં અેક કુ ળ કે મ અાેછંુ થયું?” ૪ બીજે દવસે લાેકાેઅે વહે લા
ઊઠીને યાં અેક વેદી બાંધી અને દહનીયાપણાે તથા શાં યપણાે ચઢા યાં. ૫
ઇઝરાયલના લાેકાેઅે ક ું, “ઇઝરાયલના સવ કુ ળાેમાંથી કયું કુ ળ અેવું છે
કે જે ભરેલી સભામાં ઈ વરની હજૂ રમાં અા યું નથી?” કે મ કે મ પામાં
ઈ વરની હાજરીમાં જે કાેઈ અા યું નહાેતું તેના સંદભમાં અેવી ભારે
લઈને તેઅાેઅે ક ું, “જે ઈ વરની સમ

ત ા

ન અાવે તે ચાે સપણે માયા

ય.” ૬ ઇઝરાયલ લાેકાેઅે તેઅાેના ભાઈ બ યામીનને લીધે શાેક કયા.

કે મ કે યુ દર મયાન તેઅાેની પ નીઅાે મરણ પામી. અને તમે તમારા વચન
સંબંધી નદાષ છાે, કારણ કે તમે તમારી દીકરીઅાે તેઅાેને અાપી નથી, ન હતાે
તમે દાે ષત ગણાઅાે.'” ૨૩ બ યામીનપુ ાેઅે અે માણે કયુ તેઅાેઅે નૃ ય
કરનારી ક યાઅાેમાંથી તેમને જ ર હતી અેટલી ક યાઅાેનું હરણ કયુ. અને
તેઅાેને પાેતાની પ નીઅાે બનાવવા માટે લઈ ગયા. તેઅાે પાછા પાેતાના
પૂવ ેના વતનમાં ચા યા ગયા અને તેઅાેઅે નગરાેને સમારીને ફરીથી બાંધીને
અને તેમાં વ યા. ૨૪ પછી ઇઝરાયલના લાેકાે તે જ યાઅેથી વદાય થઈને
પાેતપાેતાની

તી અને કુ ળમાં ગયા. અને યાંથી નીકળીને પાેતાના વતનમાં

ગયા. ૨૫ તે દવસાેમાં ઇઝરાયલમાં કાેઈ રા

ન હતાે. દરેક માણસ પાેતાની

નજરમાં તેને જે ઠીક લાગતું તે માણે તે કરતાે હતાે.

તેઅાેઅે ક ું, “અાજે ઇઝરાયલ કુ ળમાંથી અેક કુ ળ ન થાય છે . ૭ જેઅાે
બાકી રહે લા છે તેઅાેને લ ન કરવાને કાેણ પ નીઅાે અાપશે? કે મ કે અાપણે
ઈ વરની અાગળ

ત ા લીધી છે કે તેઅાેને અાપણી દીકરીઅાે લ ન

કરવા માટે અાપીશું ન હ.” ૮ તેઅાેઅે ક ું, “ઇઝરાયલનાં કુ ળાેમાંથી કયું
કુ ળ મ પામાં ઈ વરની હજૂ રમાં અા યું ન હતું?” અેવું

ણવા મ

ું છે

કે યાબેશ ગ યાદથી સભામાં ભાગ લેવા કાેઈ અા યું ન હતું. ૯ કે મ કે
જયારે લાેકાેના મ માણે ગણતરી કરવામાં અાવી યારે જુ અાે, યાબેશ
ગ યાદના રહે વાસીઅાેમાંના કાેઈ યાં હાજર હતાે ન હ. ૧૦ સભામાંથી
બાર હ ર શૂરવીર પુ ષાેને અેવી સૂચના અાપીને માેકલવામાં અા યા કે
યાબેશ ગ યાદ જઈને યાંના રહે વાસીઅાેનાે,

ીઅાે તથા બાળકાે સુ ાં

તરવારથી સંહાર કરાે. ૧૧ “વળી તમારે અા માણે કરવું: દરેક પુ ષને
તથા દરેક

ીને કે જેણે પુ ષ સાથે શારી રક સંબંધ બાં યાે હાેય તેઅાેને

મારી નાખાે.” ૧૨ અને યાબેશ ગ યાદના રહે વાસીઅાેમાંથી તેઅાેને ચારસાે
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યાયાધીશાે

ત

પાછા લા યા છે . ઈ વરે મને અપરાધી ઠરાવી છે અને સવસમથ મને દુ ઃખી

યાય કરતા હતા, તે દવસાેમાં દેશમાં દુ કાળ પડયાે. તેથી
૧ બેયાયાધીશાે
થલેહેમ યહૂ દયાના અેક માણસ પાેતાની પ ની તથા બે દીકરાઅાે સ હત
માેઅાબ દેશમાં જઈને યાં વસવાટ કયા. ૨ તે માણસનું નામ અલીમેલેખ,
તેની પ નીનું નામ નાઅાેમી અને તેના બે દીકરાઅાેનાં નામ માહલાેન તથા
ક યાેન હતાં. તેઅાે બેથલેહેમ યહૂ દયાના અે ાથીઅાે હતાં. તેઅાે માેઅાબ
દેશમાં અાવીને યાં વ યા હતા. ૩ વખત જતા નાઅાેમીનાે પ ત અલીમેલેખ
મૃ યુ પા યાે. તેથી નાઅાેમી તથા તેના બે દીકરા નરાધાર બ યા. ૪ તેઅાે
માેઅાબ દેશમાં લગભગ દસ વષ ર ાં, તે દર મયાન માહલાેન તથા ક યાેને
માેઅાબી

ીઅાે સાથે લ ન કયા. અા

ીઅાેના નામ અનુ મે અાેરપા

અને થ હતાં. ૫ પછી માહલાેન તથા ક યાેન મૃ યુ પા યા, અેટલે અેકલી
નાઅાેમી બાકી રહી. ૬ અહ માેઅાબમાં નાઅાેમીના સાંભળવામાં અા યું
હતું કે ઈ વરે યહૂ દયામાં પાેતાના લાેકાેને સહાય કરી છે અને તેઅાેને અ ન
અા યું છે . તેથી તેણીઅે પાેતાની પુ વધૂઅાે સાથે માેઅાબ દેશ છાેડીને વદેશ
યહૂ દયા પાછા જવાનાે નણય કયા. ૭ યાં તે રહે તી હતી યાંથી પાેતાના
દેશ યહૂ દયામાં પાછા જવાના ર તે તેણે પાેતાની બે પુ વધૂઅાે સાથે મુસાફરી
શ કરી. ૮ માગમાં નાઅાેમીઅે પાેતાની બે પુ વધૂઅાેને ક ું કે , “દીકરીઅાે,
તમે બ ને તમારા પયરમાં પાછાં

અાે. જેમ તમે મૃ યુ પામેલા તમારા પ તઅાે

પર મમતા રાખી હતી તેમ ઈ વર તમારા પર ક ણા રાખાે. ૯ ઈ વર અેવું
કરે કે તમે પુન: લ ન કરાે અને તમારા પ તના ઘરમાં નરાંતે રહાે.” પછી
નાઅાેમીઅે તેઅાેને ચુંબન કયુ અને તેઅાે પાેક મૂકીને રડી પડી. ૧૦ અને
તેઅાેઅે તેને ક ું, “અેવું ન હ, અમે તાે તારી સાથે તારા લાેકાે મ યે અાવીશું.”
૧૧ યારે નાઅાેમીઅે ક ું, “મારી દીકરીઅાે પાછી વળાે; તમારે મારી સાથે શા

માટે અાવવું

ેઈઅે? શું હ

મને દીકરાઅાે થવાના છે કે તેઅાે તમારા પ ત

થઈ શકે ? ૧૨ મારી દીકરીઅાે, પાછી વળાે, તમારા ર તે ચાલી

અાે, કે મ કે

હુ ં અેટલી બધી વૃ થઈ છંુ કે હુ ં પુન: લ ન કરી શકું તેમ નથી. વળી ે હુ ં
કહુ ં કે , મને અાશા છે કે અાજ રા ે મને પ ત મળે અને હુ ં દીકરાઅાેના ગભ
ધારણ ક ં , ૧૩ તેથી તમે શું તેઅાે પુ ત ઉંમરના થાય યાં સુધી તમારે રાહ
ેવાની હાેય? શું તમે અ યારે ફરીથી પુ ષાે સાથે લ ન ન હ કરાે? ના, મારી
દીકરીઅાે! તમને દુ ઃખ થાય તે કરતા મને વધારે દુ ઃખ છે કે મ કે ઈ વરનાે હાથ
મારી વ

થયાે છે .” ૧૪ અને પુ વધૂઅાે ફરીથી પાેક મૂકીને રડી પડી. પછી

અાેરપાઅે પાેતાની સાસુને વદાય અાપતા ચુંબન કયુ; પણ થ સાસુમાને
વળગી રહી. ૧૫ નાઅાેમીઅે ક ું, “ થ બેટા સાંભળ, તારી દેરાણી તેના
લાેકાે તથા દેવાે પાસે પાછી ગઈ છે . તું પણ તેની સાથે

.” ૧૬ યારે થે

ક ું, “તને છાેડીને તારી પાસેથી દૂ ર જવાનું મને ના કહે , કે મ કે જયાં તું જઈશ
યાં હુ ં અાવીશ અને યાં તું રહે શે યાં હુ ં રહીશ; તારા લાેક તે મારા લાેક
અને તારા ઈ વર તે મારા ઈ વર થશે; ૧૭ યાં તું મૃ યુ પામીશ યાં જ
હુ ં મૃ યુ પામીશ અને યાં જ હુ ં દફનાવાઈશ. મૃ યુ સવાય બીજું

ે મને

તારાથી અળગી કરે, તાે ઈ વર મને મૃ યુ કરતાં વધારે દુ ઃખ અાપે.” ૧૮
જયારે નાઅાેમીને ખાતરી થઈ કે થ સાથે અાવવાને કૃ ત ન યી છે યારે તેણે
તેની સાથે વવાદ કરવાનું બંધ કયુ. ૧૯ મુસાફરી કરતાં કરતાં તેઅાે બ ને
બેથલેહેમ નગરમાં અાવી પહા યાં જયારે તેઅાે અહ અા યાં યારે નગરના
સવ લાેકાે તેઅાેને

ેઈને ઉ સા હત થયા. યાંની

ીઅાેઅે ક ું, “શું અા

નાઅાેમી છે ?” ૨૦ યારે તેણે તેઅાેને ક ું “મને નાઅાેમી અેટલે મીઠી ના
કહાે, મને કડવી કહાે, કે મ કે સવસમથ ઈ વરે મારી ખૂબ કસાેટી કરી છે . ૨૧
હુ ં અહ થી નીકળી યારે સમૃ હતી, પણ ઈ વર મને વતનમાં ખાલી હાથે

ત

કરી છે , તે

યાં પછી પણ તમે મને નાઅાેમી કહીને કે મ બાેલાવાે છાે?” ૨૨

અેમ નાઅાેમી અને તેની પુ વધૂ, થ માેઅાબણ, માેઅાબ દેશથી બેથલેહેમ
અા યાં, યારે જવની કાપણીની માેસમ શ થઈ હતી.
મીના પ ત અલીમેલેખનાે અેક સંબંધી, બાેઅાઝ, ખૂબ ીમંત
૨ નાઅાે
માણસ હતાે. અને માેઅાબી થે નાઅાેમીને ક ું, “મને અનાજ લણાયા
૨

પછી રહી ગયેલાં કણસલાં અેક કરવા ખેતરમાં જવા દે. મારા પર જેની
કૃ પા

થાય તેના ખેતરમાં હુ ં જઈશ. “અને તેણે તેને ક ું કે “મારી દીકરી

.” ૩ થ ગઈ અને ખેતરમાં અાવીને તે પાક લણનારાઅાેની પાછળ
કણસલાં વીણવા લાગી. અને

ેગાનુ ેગ અલીમેલેખના સંબંધી બાેઅાઝના

ભાગનું અે ખેતર હતું. ૪ જુ અાે, બાેઅાઝે બેથલેહેમથી અાવીને લણનારાઅાેને
ક ું, “ઈ વર તમારી સાથે હાે. “અને તેઅાેઅે

યુ ર અા યાે કે , “ઈ વર

તને અાશીવાદ અાપાે.” ૫ પછી બાેઅાઝે લણનારાઅાે પર દેખરેખ રાખવા
નીમેલા ચાકરાેને પૂ

ું કે , “અા કાેની

ી છે ?” ૬ યારે લણનારાઅાે પર

દેખરેખ રાખનારા ચાકરે ઉ ર અા યાે, “અે
નાઅાેમી સાથે અાવેલી માેઅાબી

ી તાે માેઅાબ દેશમાંથી

ી છે .” ૭ તેણે મને ક ું, 'કૃ પા કરી

મને લણનારાઅાેની પાછળ પૂળીઅાે બાંધતાં રહી ગયેલાં કણસલાં વીણવા
દે. 'તે અહ અાવીને સવારથી તાે અ યાર સુધી, ફ ત થાેડી વાર ઘરમાં
અારામ કયા પછી સતત કણસલાં વીણવાનું તે કામ કરતી રહી છે .” ૮ યારે
બાેઅાઝે થને ક ું, “મારી દીકરી, શું તું મને સાંભળે છે ? હવે પછી મા ં
ખેતર મૂકીને બી

કાેઈ ખેતરમાં કણસલાં વીણવા જઈશ ન હ. પણ અહ

જ રહે જે અને મારા યાં કામ કરતી

ીઅાેની સાથે જ રહીને કામ કરજે. ૯

જે ખેતરમાં તેઅાે લણે છે તેમાં રહે લા અનાજ પર જ તારી નજર રાખજે
અને અે

ીઅાેની પાછળ ફરજે. અહ ના જુ વાનાે તને કશી હરકત ના કરે

અેવી સૂચના મ તેઅાેને અાપી છે . અને જયારે તને તરસ લાગે જુ વાનાેઅે
પાણીથી ભરી રાખેલાં માટલાં પાસે જઈને તેમાંથી પાણી પીજે.” ૧૦ યારે
થે દં ડવત્ ણામ કરીને તેને ક ું, “હુ ં અેક પરદેશી
મારા પર અાટલી બધી કૃ પા

ી હાેવા છતાં તમે

કરીને શા માટે મારી કાળ

રાખાે છાે.”

૧૧ અને બાેઅાઝે તેને ઉ ર અા યાે, “તારા પ તના મૃ યુ પછી તારી સાસુ

સાથે ત જે સારાે વતાવ રા યાે છે અને તારા પતા, માતા અને જ મભૂ મને
છાેડીને તારે માટે અ

યા હાેય અેવા લાેકાેમાં તું રહે વા અાવી છે તે વશેની

વગતવાર મા હતી મને મળી છે . ૧૨ ઈ વર તારા કામનું ફળ તને અાપાે.
જે ઇઝરાયલના ઈ વરની પાંખાે તળે અા ય લેવા તું અાવી છે તે ઈ વર
તરફથી તને પૂણ બદલાે મળાે.” ૧૩ પછી તેણે ક ું, “મારા મા લક, મારા પર
કૃ પા

રાખાે; કે મ કે તમે મને દલાસાે અા યાે છે અને

ે કે હુ ં તમારી

દાસીઅાેમાંની અેકયના જેવી નથી છતાં તમે મારી સાથે માયાળુપણે વાત
કરી છે .” ૧૪ ભાેજન સમયે બાેઅાઝે થને ક ું, “અહ અાવીને રાેટલી
ખા અને તારાે કાે ળયાે ા ારસના સરકામાં બાેળ. “ યારે લણનારાઅાેની
પાસે તે બેઠી; અને તેમણે તેને પાક અા યાે. તે ખાઈને તે તૃ ત થઈ અને
તેમાંથી થાેડાે વ યાે. ૧૫ જયારે તે કણસલાં વીણવા ઊઠી, યારે બાેઅાઝે
પાેતાના માણસાેને અા ા અાપી કે , “અેને પૂળીઅાેમાંથી પણ કણસલાં
વીણવા દાે, તેને ધમકાવતા ન હ. ૧૬ અને પૂળીઅાેમાંથી કે ટલુંક પડતું મૂકીને
તેને તેમાંથી તેને કણસલાં વીણવા દે ે. તેને કનડગત કરશાે ન હ.” ૧૭
તેણે સાંજ સુધી ખેતરમાં કણસલાં વી યાં. પછી વીણેલાં કણસલાંને તેણે
મસ ા તેમાંથી અાશરે અેક અેફાહ (લગભગ વીસ કલાે) જવ નીક ા. ૧૮
તે લઈને તે નગરમાં ગઈ. યાં તેની સાસુઅે તેનાં વીણેલાં કણસલાં

ેયાં. થે

પાેતાના બપાેરના ભાેજનમાંથી જે પાક વ યાે હતાે તે પણ થે તેને અા યાે.
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૧૯ યારે તેની સાસુઅે તેને ક ું, “અાજે ત,

તું

ાંથી કણસલાં વી યાં? અને

ાં કામ કરવા ગઈ હતી? જેણે તારી મદદ કરી તે અાશીવા દત હાે.”

થયું?” યારે તે માણસે તેની સાથે જે યવહાર કયા હતાે તે વષે થે તેને
જણા યું. ૧૭ વળી 'તારી સાસુ પાસે ખાલી હાથે ના

.' અેવું કહીને છ માેટા

અને જેની સાથે તેણે કામ કયુ હતું તે ખેતરના મા લક વષે પાેતાની સાસુને

માપથી માપીને અા જવ મને અા યાં.” ૧૮ યારે નાઅાેમીઅે ક ું, “મારી

તેણે ક ું કે , “જેના ખેતરમાં મ અાજે કામ કયુ તેનું નામ બાેઅાઝ છે .” ૨૦

દીકરી, અા બાબતનું પ રણામ શું અાવે છે તે તને જણાય ન હ યાં સુધી

નાઅાેમીઅે પાેતાની પુ વધૂને ક ું,” જે ઈ વરે,

વતાં તથા મૃ યુ પામેલાંઅાે

અહ જ રહે , કે મ કે અાજે તે માણસ અા કાય પૂ ં કયા વના રહે શે ન હ.”

દીધી નથી તે ઈ વરથી તે માણસ, અાશીવા દત

બાેઅાઝ દરવા સુધી ગયાે અને યાં બેઠાે. થાેડી જ વારમાં, જે
૪ હવે
છાેડાવનાર સંબંધી વષે બાેઅાઝે વાત કરી હતી તે યાં અા યાે. બાેઅાઝે

યે પાેતાની વફાદારી ય

થાઅાે.” વળી નાઅાેમીઅે તેને ક ું, “અે માણસને અાપણી સાથે સગાઈ છે ,
તે અાપણાે ન કનાે સંબંધી છે .” ૨૧ યારે માેઅાબી થે ક ું, “વળી તેણે
મને ક ું, મારા જુ વાનાે મારી બધી કાપણી પૂરી કરે યાં સુધી તારે મારા જુ વાન
મજૂ રાે પાસે રહે વું.” ૨૨ યારે નાઅાેમીઅે પાેતાની પુ વધૂ થને ક ું, “મારી
દીકરી, અે સા ં છે કે તું તેની જુ વાન

ીઅાે સાથે

, જેથી બી કાેઈ
ખેતરવાળા તને કનડગત કરે નહી.” ૨૩ માટે જવની તથા ઘઉંની કાપણીના
અંત સુધી તે કણસલાં વીણવા માટે બાેઅાઝની

ી મજૂ રાે પાસે રહી; અને

તે પાેતાની સાસુની સાથે રહે તી હતી.

૩ કાેઈ ઘર શાેધવું ન હ કે જેથી તા

તેને ક ું, “અહ અાવીને બેસ.” અને તે યાં અાવીને બેઠાે. ૨ અને તેણે
નગરના વડીલાેમાંથી દસ માણસાે બાેલાવીને ક ું, “અહ યાં બેસાે.” અને
તેઅાે બેઠા. ૩ યારે તેણે પેલા ન કના સંબંધીને ક ું કે , “નાઅાેમી, જે
માેઅાબ દેશમાંથી પાછી અાવી છે , તે અાપણા ભાઈ અલીમેલેખવાળી
જમીનનાે ભાગ વેચી રહી છે . ૪ તેથી મ વચાયુ કે તને
' ે તે છાેડાવવાની તારી ઇ છા હાેય, તાે છાેડાવી લે. પણ

તેની સાસુ નાઅાેમીઅે તેને ક ું, “મારી દીકરી, તારા અા ય માટે મારે શું
ભલું થાય? ૨ અને હવે બાેઅાઝ, જેની

ણ ક ં ; સાંભળ

'અ હયાં બેઠેલા છે તેઅાે તથા મારા લાેકાેના વડીલાેની સમ , તું તે ખરીદી લે.
તારી મર

ે તે છાેડાવવાની

ના હાેય તાે પછી મને કહે , કે જેથી મને યાલ અાવે, કે મ

કે તે છાેડાવવાનાે સાૈથી થમ હક તારાે છે . તારા પછી હુ ં તેનાે હકદાર

તે અાજ રા ે ખળીમાં જવ ઊપણશે. ૩ માટે તું, તૈયાર થા; નાહીધાેઈને,

છંુ .” યારે તેણે જણા યું કે , “હુ ં તે છાેડાવીશ.” ૫ પછી બાેઅાઝે ક ું કે ,
“નાઅાેમીની પાસેથી અે ખેતર જે દવસે તું ખરીદે, તે જ દવસે તારે મૃ યુ

અ ર ચાેળીને, સારાં વ

જુ વાન

ી કાયકરાે સાથે તું હતી, તે શું અાપણાે ન કનાે સંબંધી નથી?

ે,

. પણ તે માણસ ખાઈ

પામેલા માહલાેનની પ ની, માેઅાબી થની સાથે લ ન કરવું પડશે જેથી કરીને

પી રહે યાં સુધી તે માણસને તારી હાજરીની ખબર પડવા દઈશ ન હ. ૪

તેના વારસા પર તું મરનારનું નામ ઊભું કરે.” ૬ યારે ન કના સંબંધીઅે

અને જયારે તે સૂઈ

ય, યારે જે જ યાઅે તે સૂઅે છે તે જ યા તું યાનમાં

ક ું કે , “મારા પાેતાના ઉ રા ધકારીને હા ન કયા સવાય હુ ં મારા માટે તે

રાખજે કે જેથી યાર બાદ તેની પાસે જઈ શકે . પછી અંદર જઈને તેના પગ

છાેડાવી શકાશે ન હ. તેથી હવે તે જમીન છાેડાવવાં માટે તું હકદાર થા; કે મ કે

ખુ લાં કરીને તું સૂઈ જજે. પછી તે તને જણાવશે કે તારે શું કરવું. ૫ અને થે

મારાથી તે છાેડાવી શકાય તેમ નથી.” ૭ હવે ાચીન કાળમાં ઇઝરાયલમાં

નાઅાેમીને ક ું, “જે ત ક ું, તે બધું હુ ં કરીશ.” ૬ પછી તે ખળીમાં ગઈ. તેની

અાવી રીતે છાેડાવાનાે તથા વેચવા સાટવાનાે અેવાે રવાજ હતાે કે બધી

સાસુઅે તેને જે સૂચનાે અા યાં હતા, તે માણે તેણે કયુ. ૭ જયારે બાેઅાઝે

બાબતાેની ખાતરી કરવા, માણસ પાેતાનું પગરખું કાઢીને તે પાેતાના પડાેશીને

ખાઈ પી લીધું અને તેનું દય મ ન થયું યારે અનાજના ઢગલાની કનારીઅે

અાપતાે; અને ઇઝરાયલમાં કાયદાકીય કરાર કરવાની અા રીત હતી. ૮

જઈને તે સૂઈ ગયાે. થ ધીમેથી યાં અાવી. તેના પગ ખુ લાં કયા અને તે સૂઈ

તેથી પેલા ન કના સંબંધીઅે બાેઅાઝને ક ું, “તારે પાેતાને માટે તે ખરીદી

ગઈ. ૮ લગભગ મધરાત થવા અાવી અને તે માણસ ચમકી ઊ

ાે, તેણે

લે. “અને તેણે પાેતાના પગરખાં ઉતાયા. ૯ બાેઅાઝે વડીલાેને તથા સવ

ેઈ! ૯ તેણે તેને

લાેકાેને ક ું, “અા દવસના તમે સા ી છાે કે અલીમેલેખની, ક યાેનની તથા

ાે પહે રીને તું ખળીમાં

પડખું ફે ર યું અને યાં અેક

ીને તેના પગ અાગળ સૂતેલી

ક ું, “તું કાેણ છે ?” થે ઉ ર અા યાે, “હુ ં તમારી દાસી થ છંુ . તમા ં વ

માહલાેનની જે સંપ

લંબાવીને અા તમારી દાસી પર અાેઢાડાે, કે મ કે તમે છાેડાવનાર સંબંધી છાે.”

મૃ યુ પામેલાંના વારસા ઉપર તેનું નામ જળવાઈ રહે તે માટે માહલાેનની

૧૦ તેણે ક ું, “મારી દીકરી, તું ઈ વરથી અાશીવા દત થા. અગાઉ કરતાં પણ

પ ની અેટલે માેઅાબી થને મ મારી પ ની થવા સા ં વીકારી છે . જેથી

ત વધારે માયા દશાવી છે . ત કાેઈ પણ, ગરીબ કે ધનવાન જુ વાનની પાછળ

મૃ યુ પામેલાંનું નામ, તેના ભાઈઅાે તથા તેના થાનમાંથી ન ન થાય. અાજે

જવાનું વતન કયુ નથી. ૧૧ હવે, મારી દીકરી, બીશ ન હ. ત જે ક ું છે તે બધું

તમે તેના સા ીઅાે છાે.” ૧૧ દરવા

હુ ં તારા સંબંધમાં કરીશ, કે મ કે મારા લાેકાેનું અાખું નગર

તેઅાે બધાઅે ક ું, “અમે સા ીઅાે છીઅે. ઈ વર અેવું કરે કે જે

સદગુણી

ી છે . ૧૨

ણે છે કે તું

ેકે ત સાચું ક ું છે કે હુ ં ન કનાે સંબંધી છંુ ; તાેપણ

મારા કરતાં વધારે ન કનાે અેક સંબંધી છે . ૧૩ અાજ રાત અહ યાં રહી
અને સવારમાં

.

ે તે પાેતાની ફરજ બ વે તાે સા ં , ભલે તે ન કના સગાં

હતી તે બધી મ નાઅાેમી પાસેથી ખરીદી છે . ૧૦ વળી

અાગળ જે લાેકાે તથા વડીલાે હતા
ી તારા

ઘરમાં અાવી છે તે, રાહે લ તથા લેઅા અે બ નેઅે ઇઝરાયલનું ઘર બાં યું,
તેઅાેના જેવી થાય. તું અે ાથામાં અાબાદ અને બેથલેહેમમાં માનપા થા. ૧૨
અા જુ વાન

ીથી ઈ વર તને જે સંતાન અાપશે, તેથી તા ં ઘર યહૂ દયાથી

યેની પાેતાની

તામારને પેટે થયેલા પેરેસના ઘર જેવું થાઅાે.” ૧૩ બાેઅાઝે થની સાથે

જવાબદારી અદા ન હ કરે તાે પછી, ઈ વરની સમ તામાં હુ ં

ત ા ક ં છંુ
યેની ફરજ હુ ં બ વીશ. સવાર સુધી સૂઈ

લ ન કયા. તે તેની પ ની થઈ. ઈ વરની કૃ પાથી તે સગભા થઈ. તેણે પુ ને

કે , ન કના સગા તરીકે ની તારા

જ મ અા યાે. ૧૪

તરીકે ની પાેતાની ફરજ બ વે. પણ

ે તે સગાં તરીકે તારા

ીઅાેઅે નાઅાેમીને ક ું, 'ઈ વરનાે અાભાર હાે અને

રહે .” ૧૪ સવાર સુધી થ તેના પગ પાસે સૂઈ રહી. પરાે ઢયું થાય તે પહે લાં

તેમનું નામ ઇઝરાયલમાં

ઊઠી ગઈ. કે મ કે તેણે ક ું હતું કે , “કાેઈને

રહે વા દીધી નથી. ૧૫ તે તારા

ણ થવી ના

ેઈઅે કે કાેઈ

સ થાઅાે, તેમણે તને ન કના સંબંધી વગરની
વનમાં ફરીથી અાનંદ ઉપ વશે અને

ી ખળીમાં અાવી હતી.” ૧૫ બાેઅાઝે ક ું, “તારા અંગ પરની અાેઢણી

વૃ ાવ થામાં તા ં જતન કરશે; કે મ કે તારી પુ વધૂ જે તને ેમ કરે છે , જે

ઉતારીને લંબાવ. “તેણે તે લંબાવીને પાથયુ. યારે બાેઅાઝે છ માેટા માપથી

તને સાત દીકરાઅાે કરતાં પણ વશેષ છે , તેણે દીકરાને જ મ અા યાે છે .' ૧૬

માપીને જવ અા યાં અને પાેટલી તેના માથા પર મૂકી. પછી તે નગરમાં ગઈ.

નાઅાેમીઅે તે બાળકને પાેતાના ખાેળામાં સુવા

૧૬ જયારે તેની સાસુ પાસે તે અાવી યારે તેણે પૂ

અને “નાઅાેમીને દીકરાે જન યાે છે ” અેવું કહીને તેની પડાેશી

ું, “મારી દીકરી, યાં શું
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ાે અને તેનું જતન કયુ. ૧૭
ીઅાેઅે તેનું

ત

નામ અાેબેદ પાડયું; તે દાઉદના પતા યશાઈનાે પતા થયાે. ૧૮ હવે પેરેસની
વંશાવળી અા માણે છે ; પેરેસ, તે હે ાેનનાે પતા હતાે; ૧૯ હે ાેન, તે
રામનાે પતા હતાે, રામ, તે અા મનાદાબનાે પતા હતાે, ૨૦ અા મનાદાબ, તે
નાહશાેનનાે પતા હતાે, નાહશાેન, તે સ માેનનાે પતા હતાે; ૨૧ સ માેન, તે
બાેઅાઝનાે પતા હતાે, બાેઅાઝ, તે અાેબેદનાે પતા હતાે, ૨૨ અાેબેદ, તે
યશાઈનાે પતા હતાે અને યશાઈ, તે દાઉદનાે પતા હતાે.

ત
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1 શમુઅેલ

રહી અને પાેતાના દીકરાનું દૂ ધ છાેડા યું યાં સુધી તેનું પાેષણ કયુ. ૨૪ તેણે

ાઇમના પહાડી દેશના રામાથાઈમસાેફીમનાે અેક માણસ હતાે,
૧ અેતેનું નામ
અે કાના હતું, જે અે ાઇમી સૂફનાે દીકરા, અલીહૂ ના દીકરા, જે
તાેહૂના દીકરા, જે સૂફના દીકરા, જે અલીહૂ ના દીકરા યહાેરામનાે દીકરાે હતાે.
૨ તેને બે પ નીઅાે હતી, અેકનું નામ હા ના અને બી

પ નીનું નામ પ ન ના

હતું. પ ન નાને બાળકાે હતાં, પણ હા નાને બાળકાે ન હતાં. ૩ અા માણસ
વષા વષ શીલાેમાં સૈ યના ઈ વરનું ભજન કરવા તથા બ લદાન અાપવા સા
જતાે હતાે. યાં અેલીના બે દીકરા હાેફની તથા ફીનહાસ ઈ વરના યાજક
હતા. ૪ જયારે અે કાનાનાે વષ માણે બ લદાન કરવાનાે દવસ અાવતાે,

તેનું દૂ ધ છાેડા યું યાર પછી, તેણે તેને પાેતાની સાથે લીધાે, ણ વષનાે અેક
ગાેધાે, અેક અેફાહ (અાશરે ૨૦ કલાે) લાેટ, અેક કૂં ડીમાં ા ાસવ પણ
લીધાે, અા બધું તેઅાે શીલાેમાં ઈ વરના ઘરમાં લા યા. બાળક હ

નાનાે

હતાે. ૨૫ તેઅાેઅે બળદનું બલીદાન કયુ અને તેઅાે તે બાળ શમુઅેલને અેલી
પાસે લા યા. ૨૬ હા નાઅે ક ું, “અાે, મારા મા લક! તારા

વના સમ કે જે

ી ઈ વરને ાથના કરતી હતી તે હુ ં છંુ . ૨૭ અા બાળક સા હુ ં ાથના
કરતી હતી અને ઈ વર સમ મ જે ાથના કરી હતી તે તેમણે ફળીભૂત કરી
છે . ૨૮ માટે મ તેને ઈ વરને અ પત કરેલાે છે ; તે

વે યાં સુધી ઈ વરને

અપણ કરેલાે છે .” અને અે કાના તથા તેના કું ટુ બે યાં ઈ વરનું ભજન કયુ.

યારે તે હં મેશા પાેતાની પ ની પ ન નાને તથા તેણીના દીકરા દીકરીઅાેને

શમુઅેલ ભજન કરવા યાં જ ર ાે.

હ સાે વહચી અાપતાે. ૫ પણ હા નાને તે હં મેશા બમણાે ભાગ અાપતાે, કે મ

ાથના કરતાં ક ું કે , “મા ં દય ઈ વરમાં અાનંદ કરે છે ; મા ં
૨ હાશગનાઅેઈ વરમાં
ઊંચું કરાયું છે ; મા ં મુખ મારા શ ુઅાે સામે હમતથી

કે તે હા ના પર વધારે ેમ રાખતાે હતાે. ઈ વરે તેનું ગભ થાન બંધ કયુ હતું.
૬ તેથી તેની શાે

તેને ખૂબ જ ચીડવતી અને ખીજવતી હતી. ૭ જયારે વષા

વષ, તે પાેતાના કું ટું બ સાથે ઈ વરના ઘરમાં જતી, યારે તેની શાે

હં મેશા

તેને ઉ કે રતી. તેથી તે રડતી અને કશું પણ ખાતી ન હતી. ૮ માટે તેનાે પ ત
અે કાના હં મેશા તેને કહે તાે, “હા ના, તું કે મ રડે છે ? તું કે મ ખાતી નથી?
તા ં દય કે મ ઉદાસ છે ?' હુ ં તને દસ પુ કરતાં અ ધક નથી શું? ૯ તેઅાે
શીલાેમાં ખાઈ પી ર ા પછી હા ના ઊઠી. અેલી યાજક ઈ વરના ઘરનાં
દરવા

પાસે પાેતાની બેઠક પર બેઠેલાે હતાે. ૧૦ તે ઘણી દુ ઃખી હતી; તેણે

ઈ વરને ાથના કરી અને ખૂબ રડી. ૧૧ માનતા માનીને તેણે ક ું, “સૈ યના
ઈ વર,

ે તમે તમારી દાસીના દુ ઃખ તરફ

ેશાે અને મને સંભારશાે અને

અા તમારી દાસીને વીસરશાે ન હ, પણ તેને દીકરાે અાપશાે, તાે હુ ં તેને તેના
અાયુ યનાં સવ દવસાેભર ઈ વરને અપણ કરીશ, અ

ાે તેના માથા પર

કદી ફરશે ન હ.” ૧૨ જયારે ઈ વરની અાગળ સતત ાથના કરવામાં તે
મશગૂલ હતી, યારે અેલીઅે તેના મુખ તરફ

ેયું. ૧૩ હા ના પાેતાના દયમાં

બાેલતી હતી, તેના હાેઠ હાલતા દેખાતા હતા, પણ તેની વાણી સંભળાતી ન
હતી. માટે અેલીને અેવું લા યું કે તે નશામાં છે . ૧૪ અેલીઅે તેને ક ું કે , “તું
ાં સુધી નશામાં રહીશ? ા ારસ પીવાનું બંધ કર.” ૧૫ હા નાઅે ઉ ર
અા યાે કે , “ના, મારા મા લક, હુ ં દયમાં દુ ઃખી

ી છંુ . મ ા ારસ કે દા

પીધાે નથી, પણ હુ ં ઈ વર અાગળ મા ં દય ખાલી કરતી હતી.” ૧૬ “તારી
દાસી ખરાબ છે અેવું માનીશ ન હ; કે મ કે હુ ં અ યાર સુધી અ તશય ચતા
અને ગમગીનીમાં બાેલતી રહે લી છંુ .” ૧૭ યારે અેલીઅે ઉ ર અાપીને ક ું,
“શાં તઅે

; ઇઝરાયલના ઈ વરની અાગળ ત જે વનંતી કરી છે , તે ઈ વર

સફળ કરે.” ૧૮ તેણે ક ું, “તારી દાસી ઉપર તારી કૃ પા

થાઅાે.” પછી

હા ના પાેતાને માગ ચાલી ગઈ અને તેણે ખાેરાક ખાધાે. યાર પછી તેના મુખ
પર ઉદાસીનતા રહી ન હ. ૧૯ સવારે વહે લા ઊઠીને તેઅાેઅે ઈ વરની અાગળ
ભજન કયુ, પછી તેઅાે રામામાં પાેતાને ઘરે પાછા અા યાં. અે કાના પાેતાની
પ ની હા નાની સાથે સૂઈ ગયાે અને ઈ વરે તેને સંભારી. ૨૦ સમય પસાર
થતાં અેમ થયું કે , હા ના ગભવતી થઈ. પછી દીકરાને જ મ અા યાે. તેણે તેનું
નામ શમુઅેલ રા યું. અને ક ું, “મ તેને ઈ વર પાસેથી માગી લીધાે છે .” ૨૧
ફરીથી, અે કાના પાેતાના અાખા કુ ટું બ સ હત, ઈ વરની અાગળ વા ષક
બ લદાન તથા પાેતાની માનતા ચઢાવવા ગયાે. ૨૨ પણ હા ના ગઈ ન હ; તેણે
તેના પ તને ક ું, “બાળક દૂ ધ છાેડે ન હ યાં સુધી હુ ં જઈશ ન હ; પછી હુ ં તેને
લઈ જઈશ, જેથી તે ઈ વરની સમ હાજર થઈને સદા યાં જ રહે .” ૨૩

બાેલે છે , કે મ કે હુ ં તમારા ઉ ારમાં અાનંદ ક ં છંુ . ૨ યાં ઈ વર જેવા
અ ય કાેઈ પ વ નથી, કે મ કે યાં તેમના સવાય બી ે કાેઈ નથી; યાં
અમારા ઈ વર જેવાે બી ે કાેઈ ખડક નથી. ૩ અ ત ગવથી બડાઈ કરશાે
ન હ; તમારા મુખમાંથી ઘમંડ નીકળે ન હ. કે મ કે ભુ તાે

નંખાયા છે , પણ ઠાેકર ખાનારાઅાે બળથી વે ત કરાયા છે . ૫ જેઅાે તૃ ત
હતા તેઅાે રાેટલી સા મજૂ રી કરે છે ; જેઅાે ભૂ યા હતા તેઅાે હવે અેશ
અારામ કરે છે . નઃસંતાન

ે; અેટલું જ કે ઈ વર પાેતાનું વચન પ રપૂણ કરાે.” માટે તે

ી યાં

ીઅે સાત બાળકાેને જ મ અા યાે છે , પણ

ઘણાં બાળકાે છે તે તડપે છે . ૬ ઈ વર મારે અને

ીને

વાડે છે . તે શેઅાેલ સુધી

નમાવે છે અને તેમાંથી બહાર કાઢે છે . (Sheol h7585) ૭ ઈ વર માણસને
નધન બનાવે છે અને તે ધનવાન પણ કરે છે . તે નીચા પાડે છે અને તે ઊંચે
પણ ચઢાવે કરે છે . ૮ તે ગરીબાેને ધૂળમાંથી બેઠા કરે છે ; તે જ રયાત મંદાેને
ઉકરડા પરથી ઊભા કરીને, તેઅાેને રાજકુ મારાેની સાથે બેસાડે છે , અને
ગાૈરવનાે વારસાે પમાડે છે . કે મ કે પૃ વીના તંભાે ઈ વરના છે ; તેમના પર
તેમણે જગતને થા યું છે . ૯ તે પાેતાના વ વાસુ લાેકાેના પગનું ર ણ કરે છે ,
પણ દુ મનાેને અંધકારમાં ચૂપ કરી દેવામાં અાવશે, કે મ કે કાેઈ બળથી વજય
પામી શકતું નથી. ૧૦ જે કાેઈ ઈ વરની વ

થશે તેઅાેના ટુ કડે ટુ કડાં

કરી નંખાશે; અાકાશમાંથી તેઅાેની સામે તે ગજના કરશે. ઈ વર પૃ વીના
છે ડાઅાે સુધી યાય કરશે; તે પાેતાના રા ને બળ અાપશે અને, પાેતાના
અ ભ ષ તનું શગ ઊંચું કરશે.” ૧૧ પછી અે કાના રામામાં પાેતાને ઘરે
ગયાે. છાેકરાે અેલી યાજકની અાગળ ઈ વરની સેવા કરતાે હતાે. ૧૨ હવે
અેલીના દીકરાઅાે દુ પુ ષાે હતા. તેઅાે ઈ વરને અાેળખતા નહાેતા. ૧૩
લાેકાે સાથે યાજકાેનાે રવાજ અેવાે હતાે કે જયારે કાેઈ માણસ ય ાપણ
કરતાે અને જયારે માંસ બફાતું હાેય યારે યાજકનાે ચાકર પાેતાના હાથમાં
ણ અણીવાળું સાધન લઈને અાવતાે. ૧૪ તેના ઉપયાેગ ારા તવા, કડાઈ,
દેગ, ઘડામાંથી જેટલું માંસ બહાર અાવતું તે બધું યાજક પાેતાને સા લેતાે.
જયારે સવ ઇઝરાયલીઅાે શીલાેમાં અાવતા યારે તેઅાે અા જ માણે કરતા.
૧૫ વળી તેઅાે ચરબીનું દહન કરે તે અગાઉ, યાજકનાે ચાકર યાં અાવતાે અને

જે માણસ ય કરતાે હાેય તેને કહે તાે, “યાજકને માટે શેકવાનું માંસ અાપ;
કે મ કે તે તારી પાસેથી બાફે લું ન હ, પણ ફ ત કાચું માંસ વીકારશે.” ૧૬

ે

તે માણસ તેને અેવું કહે , “તેઅાેને પહે લાં ચરબીનું દહન કરી દેવા દે, પછી તારે
ેઈઅે તેટલું માંસ લઈ જજે.” તાે તે કહે તાે કે , “ના, તું મને હમણાં જ અાપ;

અે કાનાઅે તેને ક ું, “તને જે સા ં લાગે તે કર.” તું તેને દૂ ધ છાેડાવે યાં સુધી
રાહ

ાનના ઈ વર

છે ; તેમનાંથી કાયાની તુલના કરાય છે . ૪ પરા મી પુ ષાેનાં ધનુ યાે ભાંગી

ે ન હ અાપે તાે હુ ં જબરદ તીથી લઈ લઈશ.” ૧૭ અે જુ વાનાેનું પાપ ઈ વર
અાગળ ઘ ં માેટું હતું, કે મ કે તેઅાે ઈ વરના અપણની અવગણના કરતા
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હતા. ૧૮ શમુઅેલ બાળપણમાં શણનાે અેફાેદ પહે રીને ઈ વરની હજૂ રમાં

અેક ટુ કડાને તેને નમન કરશે અને કહે શે, “કૃ પા કરી યાજકને લગતું કં ઈ પણ

સેવા કરતાે હતાે. ૧૯ જયારે તેની માતા હા ના પાેતાના પ ત સાથે વા ષક

કામ મને અાપ જેથી હુ ં રાેટલીનાે ટુ કડાે ખાવા પામું.”'”

બ લદાન ચઢાવવાને અાવતી, યારે તે તેને માટે નાનાે ઝ ભાે બનાવી દર

શમુઅેલ અેલીની પાસે રહીને ઈ વરની સેવા કરતાે હતાે. તે
૩ બાળ
દવસાેમાં ઈ વરની વાણી દુ લભ હતી; યાં વારં વાર બાેધકીય સંદશન

વષ લાવતી. ૨૦ અેલીઅે અે કાનાને તથા તેની પ નીને અાશીવાદ અાપીને
અે કાનાને ક ું, “તારી અા પ ની ારા ઈ વર તને અ ય સંતાનાે પણ અાપાે.
કે મ કે તેણે ઈ વર સમ અપણ કયુ છે .” યાર પછી તેઅાે પાેતાને ઘરે પાછા
ગયાં. ૨૧ ઈ વરે ફરીથી હા ના પર કૃ પા કરી અને તે ગભવતી થઈ. તેણે ણ
દીકરાઅાે અને બે દીકરીઅાેને જ મ અા યાે. તે દર મયાન, બાળ શમુઅેલ
ઈ વરની હજૂ રમાં માેટાે થતાે ગયાે. ૨૨ હવે અેલી ઘણાે વૃ હતાે; તેણે
સાંભ ું કે તેના દીકરાઅાે સવ ઇઝરાયલ સાથે ખરાબ વતન કરતા હતા અને
તેઅાે મુલાકાતમંડપના ાર અાગળ કામ કરનારી

ીઅાે સાથે કુ કમ કરતા

હતા. ૨૩ તેણે દીકરાઅાેને ક ું, “તમે અાવાં કૃ યાે કે મ કરાે છાે? કે મ કે અા
સઘળા લાેકાે પાસેથી તમારાં દુ કમા વષે મને સાંભળવા મળે છે .” ૨૪ ના,
મારા દીકરાઅાે; કે મ કે જે વાતાે હુ ં સાંભળું છંુ તે યાે ય નથી. તમે લાેકાે પાસે
ઈ વરની અા ાનું ઉ લંઘન કરાવાે છાે. ૨૫ “ ે કાેઈ અેક માણસ બી
માણસની વ

પાપ કરે, તાે ઈ વર તેનાે યાય કરશે; પણ

ે કાેઈ માણસ

ઈ વરની વ

પાપ કરે, તાે તેને સા કાેણ વનંતી કરે?” પણ તેઅાેઅે

પાેતાના પતાની શખામણ પાળી ન હ, કે મ કે ઈ વરે તેઅાેને મારી નાખવાનાે
નણય કયા હતાે. ૨૬ બાળ શમુઅેલ માેટાે થતાે ગયાે અને ઈ વરની તથા
માણસાેની કૃ પામાં પણ વધતાે ગયાે. ૨૭ ઈ વરના અેક ભ તે અેલી પાસે
અાવીને તેને ક ું, “ઈ વર કહે છે , 'જયારે તમારા પતૃઅાે મસરમાં ફા નના
ઘરમાં ગુલામીમાં હતા, યારે મ શું પાેતાને તમારા પતૃઅાેનાં ઘરનાંઅાેની
સમ

હે ર કયા નહાેતાે? ૨૮ મ તને ઇઝરાયલના સઘળાં કુ ળાેમાંથી મારાે

યાજક થવા, મારાે ય વેદી પર ય કરવા, ધૂપ બાળવા, મારી અાગળ અેફાેદ
પહે રવા માટે પસંદ કયા હતાે. શું મ તારા પતૃઅાેના ઘરનાઅાેને ઇઝરાયલ
લાેકાેને સવ અ નથી કરેલ અપણ ય ાે અા યાં નહાેતા? ૨૯ યારે, શા
માટે, મારાં જે બ લદાનાે અને અપણાે કરવાની મ તને અા ા અાપી છે તેનાે
તર કાર કરીને યાં હુ ં રહુ ં છંુ યાં મારા ઇઝરાયલ લાેકાેનાં સવ ઉ મ
અપણાેથી પુ બનીને તું મારા કરતાં તારા પાેતાના દીકરાઅાેનું માન વધારે કે મ
રાખે છે ?' ૩૦ માટે ભુ, ઇઝરાયલના ઈ વર, કહે છે , 'મ વચન અા યું હતું કે
તા ં ઘર અને તારા પતૃઅાેનું ઘર, સદા મારી સમ ચાલશે.' પણ હવે ઈ વર
કહે છે , 'હુ ં અાવું કરીશ ન હ, કે મ કે જેઅાે મને માન અાપે છે તેઅાેને હુ ં પણ
માન અાપીશ, પણ જેઅાે મને તુ છકારે છે તેઅાે હલકા ગણાશે. ૩૧ જુ અાે,
અેવા દવસાે અાવે છે જયારે હુ ં તા ં બળ અને તારા પતાના ઘરનાનું બળ
ન કરી નાખીશ, જેથી કરીને તારા ઘરમાં કાેઈ માણસ વૃ થાય ન હ. ૩૨
મારા નવાસમાં તું વપ

ેશે. જે સવ સમૃ

ઇઝરાયલને અાપવામાં

અાવશે તેમાં પણ તારા ઘરમાં સદાને માટે કાેઈ માણસ વૃ થશે ન હ. ૩૩
તારા વંશ ેમાંનાં અેકને હુ ં મારી વેદી પાસેથી કાપી નાખીશ ન હ, તેનું

વન

બચી ગયેલું છે જેના ારા તારા દયની યથા તારી અાંખાેમાં અાંસુ સાથે
બહાર અાવશે. અને તારા બી બધા વંશ ે નાની ઉંમરમાં મરણ પામશે.
૩૪ અા તારા માટે ચ

પ થશે કે જે તારા બે દીકરાઅાે, હાેફની તથા ફીનહાસ

પર અાવશે તેઅાે બ ને અેક જ દવસે મરણ પામશે. ૩૫ મારા અંતઃકરણ
તથા મારા મનમાં જ છે તે માણે કરે અેવા અેક વ વાસુ યાજકને હુ ં મારે
સા ઊભાે કરીશ. હુ ં તેને સા અેક થર ઘર બાંધીશ; અને તે સદા મારા
અ ભ ષ તની સંમુખ ચાલશે. ૩૬ તારા કુ ળમાંથી જે તારા બચી ગયા હશે તે
બધા અાવશે અને તે ય તને નમન કરીને ચાંદીના અેક સ ા અને રાેટલીના

થતાં નહાેતા. ૨ તે સમયે, જયારે અેલીની, અાંખાેની
સારી રીતે

ઝાંખી થવાથી તે

ેઈ શકતાે નહાેતાે, યારે તે પાેતાની પથારીમાં સૂતાે હતાે, ૩

ઈ વરનાે દીવાે હ

હાેલવાયાે ન હતાે. યારે શમુઅેલ ઈ વરના ઘરમાં જે

ઠેકાણે ઈ વરનાે કાેશ હતાે યાં ઊંઘતાે હતાે. ૪ ઈ વરે તેને હાંક મારી, તેણે
જવાબ અા યાે, “હુ ં અા ર ાે.” ૫ શમુઅેલે અેલીની પાસે દાેડી જઈને ક ું,
“હુ ં અા ર ાે, કે મ કે ત મને બાેલા યાે.” અેલીઅે ક ું, “મ તને બાેલા યાે
નથી; પાછાે જઈને ઊંઘી

.” જેથી શમુઅેલ જઈને ઊંઘી ગયાે. ૬ ઈ વરે

ફરીથી હાંક મારી, “શમુઅેલ.” ફરીથી શમુઅેલ ઊઠીને અેલી પાસે ગયાે અને
ક ું, “હુ ં અા ર ાે, કે મ કે ત મને બાેલા યાે.” અેલીઅે જવાબ અા યાે, “મ
તને નથી બાેલા યાે, મારા દીકરા; પાછાે જઈને ઊંઘી
હ

.” ૭ હવે શમુઅેલને

સુધી ઈ વરનાે કાેઈપણ કારનાે પ રચય થયાે નહાેતાે,

ારેય ઈ વરનાે

કાેઈ સંદેશ તેને ગટ થયાે ન હતાે. ૮ ફરીથી ઈ વરે શમુઅેલને ી

વાર

હાંક મારી. શમુઅેલ ઊઠીને અેલી પાસે ગયાે અને ક ું, “હુ ં અા ર ાે, કે મ
કે ત મને બાેલા યાે.” પછી અેલીને સમ યું કે ઈ વર છાેકરાંને બાેલાવી
ર ા છે . ૯ માટે અેલીઅે શમુઅેલને ક ું, “જઈને પાછાે સૂઈ

;

ે તે

તને ફરીથી બાેલાવે, તાે તારે કહે વું, 'બાેલાે, ઈ વર, કે મ કે તમારાે સેવક
સાંભળે છે .”' જેથી શમુઅેલ ફરીથી પાેતાની પથારીમાં જઈને ઊંઘી ગયાે. ૧૦
ઈ વર અાવીને ઊભા ર ા; પહે લાંની જેમ જ તેમણે અવાજ કયા, “શમુઅેલ,
શમુઅેલ.” યારે શમુઅેલે ક ું, “બાેલાે, કે મ કે તમારાે સેવક સાંભળે છે .”
ે, હુ ં ઇઝરાયલમાં અેક અેવું કાય કરનાર છંુ કે

૧૧ ઈ વરે શમુઅેલને ક ું, “

તે વષે જે સાંભળશે તેના બ ને કાન કાંપશે. ૧૨ મ અેલીની વ

તેના ઘર

સંબંધી જે સઘળું ક ું છે તે બધું અારં ભથી તે અંત સુધી, હુ ં તે દવસે પૂ ં
કરીશ. ૧૩ મ તેને ક ું હતું કે જે દુ તાની તેને ખબર છે તેને લીધે હુ ં તેના ઘરનાે
યાય સદાને માટે કરીશ, કારણ કે તેના દીકરાઅાે પાેતા પર શાપ લા યા
અને તેણે તેઅાેને અટકા યા ન હ. ૧૪ અા કારણ માટે અેલીના ઘર વષે મ
અેવા સમ ખાધા છે કે અેલીના ઘરની દુ તાનું ાય

ત બ લદાનથી અથવા

અપણથી કદા પ થશે ન હ.” ૧૫ શમુઅેલ સવાર સુધી ઊંઘી ર ાે; પછી તેણે
ઈ વરના ઘરનાં બારણાં ઉઘા

ાં. પણ શમુઅેલ અે સંદશન અેલીને કહે તાં

ગભરાયાે. ૧૬ યારે અેલીઅે શમુઅેલને હાંક મારી અને ક ું, “શમુઅેલ, મારા
દીકરા.” શમુઅેલે ક ું, “હુ ં અા ર ાે.” ૧૭ તેણે ક ું, “તેમણે તારી સાથે શી
વાત કરી? કૃ પા કરી તે મારાથી છુપાવી રાખીશ ન હ. તેમણે જે બધી વાતાે
તને કહી તેમાંથી કાેઈપણ

ે તું મારાથી છુપાવે તાે ઈ વર અેવું અને અે કરતાં

પણ વધારે તને કરાે.” ૧૮ યારે શમુઅેલે તેને સવ વાત કહી; તેનાથી તેણે
કશું છુપા યું ન હ. અેલીઅે ક ું, “તે ઈ વર છે . તેમની નજરમાં જે સા ં
લાગે તે તેઅાે કરે.” ૧૯ શમુઅેલ માેટાે થયાે, ઈ વર તેની સાથે હતા અને
ઈ વરે શમુઅેલના બાેધકીય શ દાેને ન ફળ થવા દીધા ન હ. ૨૦ દાનથી તે
બેરશેબા સુધીના સવ ઇઝરાયલીઅાેઅે

યું કે શમુઅેલ ઈ વરના બાેધક

તરીકે નમાયાે છે . ૨૧ ઈ વરે ફરીથી શીલાેમાં તેને દશન અા યું, કે મ કે ઈ વર
પાેતાના વચન ારા શીલાેમાં શમુઅેલને પાેતાનું દશન અાપતા રહે તા હતા.
અેલનું વચન સવ ઇઝરાયલીઅાે પાસે અાવતું હતું. હવે ઇઝરાયલીઅાે
૪ શમુ
પ લ તીઅાે સામે યુ કરવા ગયા. તેઅાેઅે અેબેનઅેઝેરમાં છાવણી
નાખી અને પ લ તીઅાેઅે અફે કમાં છાવણી નાખી. ૨ પ લ તીઅાેઅે
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યુ માટે યૂહરચના કરી. જયારે યુ થયું, યારે

કરી ન હ. ૨૧ તેણે છાેકરાનું નામ ઇખાબાેદ પાડીને, ક ું, “ઇઝરાયલમાંથી

પ લ તીઅાેની સામે ઇઝરાયલીઅાે હારી ગયા, પ લ તીઅાેઅે યુ ના

ગાૈરવ જતું ર ું છે !” કારણ કે ઈ વરનાે કાેશ લઈ જવાયાે હતાે, તેના સસરાનું

મેદાનમાં અાશરે ચાર હ ર ઇઝરાયલીઅાેનાે સંહાર કયા. ૩ જયારે લાેકાે

તથા પ તનું મૃ યુ થયું હતું. ૨૨ અને તેણે ક ું, “હવે ઇઝરાયલમાંથી ગાૈરવ

છાવણીમાં અા યા, યારે ઇઝરાયલના વડીલાેઅે ક ું, “શા માટે અાજે

જતું ર ું છે , કે મ કે ઈ વરના કાેશનું હરણ થયું છે .”

ઈ વરે પ લ તીઅાેની સામે અાપણને હરા યા? ચાલાે અાપણે શીલાેમાંથી

ઈ વરનાે કાેશ પ લ તીઅાેના હાથમાં અા યાે હતાે, તેને તેઅાે
૫ હવે
અેબેનઅેઝેરમાંથી અા દાેદમાં લા યા. પ લ તીઅાેઅે ઈ વરનાે કાેશ,

ઈ વરનાે કરારકાેશ પાેતાની પાસે લાવીઅે, કે તે અાપણી સાથે અહ રહે ,
જેથી અાપણને અાપણા શ ુઅાેના હાથમાંથી બચાવે.” ૪ જેથી લાેકાેઅે
શીલાેમાં માણસાે માેક યા; તેઅાેઅે યાંથી સૈ યના ઈ વર જે ક બીમની
વ ચે બરાજમાન છે , તેમના કરારકાેશને લા યા. અેલીના બે દીકરાઅાે, હાેફની
તથા ફીનહાસ, ઈ વરના કરારકાેશ સાથે યાં અા યા હતા. ૫ જયારે ઈ વરના
કરારનાે કાેશ છાવણીમાં અા યાે, યારે સવ ઇઝરાયલીઅાેઅે માેટેથી પાેકાર
કયા અને પૃ વીમાં તેના પડઘા પ ા. ૬ પ લ તીઅાેઅે અે અવાજ સાંભ ાે,
યારે તેઅાેઅે ક ું, “ હ ૂઅાેની છાવણીમાંથી અાવા માેટેથી પાેકારાે કે મ
થાય છે ?” તેઅાે સમ યા કે ઈ વરનાે કાેશ તેઅાેની છાવણીમાં અા યાે છે .
૭ પ લ તીઅાે ભયભીત થયા; તેઅાેઅે ક ું, “ઈ વર છાવણીમાં અા યા

છે .” તેઅાેઅે ક ું, “અાપણને અફસાેસ! પહે લાં

ારેય અાવું બ યું નથી!

૮ અાપણને અફસાેસ! અા પરા મી ઈ વરના હાથમાંથી અાપણને કાેણ

છાેડાવશે? અા અે જ ઈ વર છે કે જેમણે અર યમાં મસરીઅાેને સવ
કારની મરકીથી માયા હતા. ૯ અાે પ લ તીઅાે, તમે બળવાન થાઅાે,
હમત રાખાે, જેમ હ ૂઅાે તમારા ગુલામ થયા હતા, તેમ તમે તેઅાેના ગુલામ
ન થાઅાે. હમત રાખીને લડાે.” ૧૦ પ લ તીઅાે લડયા, ઇઝરાયલીઅાેની
હાર થઈ.

યેક માણસ પાેતપાેતાના તંબુમાં નાસી ગયાે અને ઘણાે માેટાે

સંહાર થયાે; કે મ કે ઇઝરાયલીઅાેમાંથી ીસ હ ર સૈ નકાે માયા ગયા. ૧૧
પ લ તીઅાે ઈ વરનાે કાેશ લઈ ગયા તથા અેલીના બે દીકરા, હાેફની તથા
ફીનહાસ, માયા ગયા. ૧૨ બ યામીનનાે અેક પુ ષ સૈ યમાંથી ભા યાે, તેના
વ

ફાટી ગયેલાં હતા, તેના માથામાં ધૂળ સાથે તે જ દવસે તે શીલાેમાં

અાવી પહા યાે. ૧૩ તે અા યાે યારે, અેલી ર તાની કાેરે અાસન ઉપર બેસીને
રાહ

ેતાે હતાે કે મ કે તેનું દય ઈ વરના કાેશ વષે ખૂબ જ ગભરાતું હતું.

જયારે તે માણસે નગરમાં અાવીને તે ખબર અાપી, યારે અાખું નગર પાેક
મૂકીને ર

ું. ૧૪ જયારે અેલીઅે તે દનનાે અવાજ સાંભ

ાે, યારે તેણે

ક ું,” અા શાેરબકાેર શાનાે છે ?” તે માણસે ઉતાવળથી અાવીને અેલીને
ણ કરી. ૧૫ અેલી તાે અ ા ં વષની ઉંમરનાે હતાે; તેની અાંખાે અેટલી
બધી ઝાંખી પડી ગઈ હતી, કે તે

ેઈ શકતાે નહાેતાે. ૧૬ તે માણસે અેલીને

ક ું, “યુ માંથી જે અા યાે તે હુ ં છંુ . અાજે હુ ં સૈ યમાંથી નાસી અા યાે છંુ .
“તેણે ક ું, “મારા દીકરા, યાં શું થયું?” ૧૭ જે માણસ સંદેશાે લા યાે હતાે
તેણે ઉ ર અાપીને ક ું, “ઇઝરાયલીઅાે પ લ તીઅાે અાગળથી ભા યા છે .
વળી ઘણાં લાેકાે મૃ યુ પા યા છે . તારા બ ને દીકરા, હાેફની તથા ફીનહાસ,
મરણ પા યા છે અને ઈ વરનાે કાેશ શ ુઅાે લઈ ગયા છે . ૧૮ જયારે તેણે
ઈ વરના કાેશ વષે ક ું, યારે અેલી દરવા ની પાસેના અાસન ઉપરથી
ચ ાેપાટ પડી ગયાે. તેની ગરદન ભાંગી ગઈ, તે મરણ પા યાે, કે મ કે તે વૃ
તથા શરીરે ભારે હતાે. તેણે ચાળીસ વષ ઇઝરાયલનાે યાય કયા હતાે. ૧૯
તેની પુ વધૂ, જે ફીનહાસની પ ની હતી તે ગભવતી હતી અને તેની સૂ તનાે
સમય ન ક હતાે. તેણે જયારે અેવી ખબર સાંભળી કે ઈ વરના કાેશનું
હરણ થયું છે , તેના સસરા તથા તેનાે પ ત મરણ પા યા છે , યારે તેણે વાંકી
વળીને બાળકને જ મ અા યાે, તેને ભારે સૂ તવેદના થતી હતી. ૨૦ અને તે
વખતે જે

ીઅાે તેની પાસે ઊભેલી હતી તેઅાેઅે ક ું કે ,” બી મા, કે મ કે તને

દીકરાે જ યાે છે .” પણ તેણે કશાે ઉ ર અા યાે ન હ. અને કં ઈ પણ પરવા

૨

દાગાેનના મં દરમાં લાવીને દાગાેનની પાસે મૂ
અા દાેદીઅાે વહે લી સવારે ઊ

ાે. ૩ જયારે બીજે દવસે

ા, યારે, જુ અાે, દાગાેને ઈ વરના કાેશ

અાગળ ભૂ મ પર ઊંધાે પડેલાે હતાે. તેથી તેઅાેઅે દાગાેનને લઈને તેના અસલ
થાને પાછાે બેસા ાે. ૪ બીજે દવસે તેઅાે વહે લી સવારે ઊ ા, યારે પણ,
ઈ વરના કાેશ અાગળ દાગાેન ભૂ મ પર ઊંધાે પડેલાે હતાે. દાગાેનનું શર
તથા તેના બ ને હાથાે દરવા ના ઉંબરા ભાંગી પડેલાં હતાં. કે વળ દાગાેનનું
ધડ ર ું હતું. ૫ માટે, દાગાેનના યાજક તથા જે કાેઈ દાગાેનના મં દરમાં અાવે
છે તેઅાે અાજે પણ અા દાેદમાં દાગાેનના દરવા ના ઉંબરા પર પગ મૂકતા
નથી. ૬ ઈ વરનાે હાથ અા દાેદીઅાે ઉપર ભારે હતાે. તેમણે તેઅાેનાે નાશ
કયા, તેઅાેને અેટલે અા દાેદ તથા તેની સરહદમાં રહે નારાઅાેને ગાંઠના રાેગથી
માયા. ૭ જયારે અા દાેદના માણસાેઅે

ેયું કે અામ થયું છે યારે તેઅાેઅે

ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ વરનાે કાેશ અાપણી વ ચે રખાય ન હ; કે મ કે તેમનાે
હાથ અાપણા ઉપર અાપણા દેવ દાગાેન ઉપર સખત છે .” ૮ માટે તેઅાેઅે
માણસ માેકલીને પ લ તીઅાેના સવ અ ધકારીઅાેને અેકઠા કયા; તેઅાેઅે
તેમને ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ વરના કાેશનું અમારે શું કરવું?” તેઅાેઅે ઉ ર
અા યાે કે , ઇઝરાયલના ઈ વરનાે કાેશ અહ થી ગાથમાં લઈ

અાે, અને

તેઅાે ઇઝરાયલના ઈ વરનાે કાેશ યાં લઈ ગયા. ૯ પણ તેઅાે તેને યાં લઈ
ગયા પછી, ઈ વર તેઅાેના પર કાેપાયમાન થયા. તેમણે તે નગરનાં નાનાં
માેટાં માણસાે પર કે ર વતા યાે; તેઅાેનાં અંગ પર ગાંઠાે ફૂ ટી નીકળી. ૧૦
તેથી તેઅાેઅે ઈ વરના કાેશને અે ાેનમાં માેક યાે. પણ જયારે ઈ વરનાે
કાેશ અે ાેનમાં અા યાે યારે અેમ થયું કે , અે ાેનીઅાેઅે રડીને, ક ું, “તેઅાે
અમારાે તથા અમારા લાેકાેનાે સંહાર કરવાને ઇઝરાયલના ઈ વરનાે કાેશ
અમારી પાસે લા યા છે .” ૧૧ માટે તેઅાેઅે માણસ માેકલીને પ લ તીઅાેના
સવ અ ધકારીઅાેને અેકઠા કયા; તેઅાેઅે તેમને ક ું, ઇઝરાયલના ઈ વરનાે
કાેશ માેકલી દાે, તેને પાેતાની જ યાઅે પાછાે જવા દાે, કે તે અમારાે તથા
અમારા લાેકાેનાે સંહાર ન કરે.” કે મ કે અાખા નગરમાં ભયંકર સંહાર થયાે
હતાે; ઈ વરનાે હાથ યાં ઘણાે ભારે થયાે હતાે. ૧૨ અને જે માણસાે મયા
ન હ તેઅાેને ગાંઠાે ફૂ ટી નીકળી, તે નગરનાે પાેકાર અાકાશ સુધી પહા યાે.
વરનાે કાેશ પ લ તીઅાેના દેશમાં સાત મ હના ર ાે.
૬ ઈયાજકાે
ને તથા શુકન ેનારાઅાેને બાેલાવીને; તેઅાેને ક

૨ પ લ તીઅાેઅે

ું કે , “ઈ વરના

કાેશનું અમે શું કરીઅે? અમે તેને તેની જ યાઅે કે વી રીતે માેકલીઅે અે અમને
જણાવાે.” ૩ તેઅાેઅે ક ું, “ ે તમે ઇઝરાયલના ઈ વરનાે કાેશ પાછાે
માેકલાે, તાે તેને કશું અપણ કયા વના માેકલશાે ન હ; ન ે તેની સાથે
દાેષાથાપણ માેકલ ે. તાે જ તમે સા

થશાે, અને તમને સમ શે કે તેમનાે

હાથ અ યાર સુધી તમારા ઉપરથી કે મ દૂ ર થયાે નથી.” ૪ યારે તેઅાેઅે
ક ું, “અમે તેમને કે વું દાેષાથાપણ માેકલીઅે?” તેઅાેઅે ક ું, પ લ તીઅાેના
અ ધકારીઅાેની ગણના માણે સાેનાની પાંચ ગાંઠાે, સાેનાનાં પાંચ ઉંદરાે
માેકલાે; કે મ કે તમને સવને તથા તમારા અ ધકારીઅાેને અેક જ તનાે રાેગ
લા યાે છે . ૫ માટે તમારી ગાંઠાેની અને તમારા ઉંદરાે જે દેશમાં રં ડ કરે છે ,
તેઅાેની

તમા બનાવીને ઇઝરાયલનાં ઈ વરને મ હમા અાપાે. કદાચ તે

પાેતાનાે હાથ તમારા ઉપરથી, તમારા દેવાે ઉપરથી અને દેશ પરથી ઉઠાવી

167

1 શમુઅેલ

લે. ૬ મસરીઅાેઅે અને ફા ને પાેતાના દય કઠણ કયા તેમ તમે તમારાં

અ ય દેવાે તથા અા તારાેથને દૂ ર કરાે, તમારાં અંતઃકરણાે ઈ વરની

અંતઃકરણાે કે મ કઠણ કરાે છાે? તેણે તેઅાે મ યે અ ભૂત કૃ યાે કયા અને

લગાડાે, કે વળ તેમની તુ ત કરાે, અેટલે તે તમને પ લ તીઅાેના હાથમાંથી

તેઅાેઅે લાેકાેને જવા દીધા અને પછી તેઅાે ગયા. ૭ તાે હવે અેક, નવું ગાડું

છાેડાવશે.” ૪ યારે ઇઝરાયલના લાેકાેઅે બઅા લમ તથા અા તારાેથને

તૈયાર કરાે, બે દૂ ઝણી ગાયાે, જેઅાે ઉપર કદી ઝૂં સરી મૂકાઈ ન હાેય તે લાે.

દૂ ર કરીને કે વળ ઈ વરની તુ ત શ કરી. ૫ પછી શમુઅેલે ક ું, સવ

ગાયાેને તે ગાડા સાથે

ઇઝરાયલીઅાેને મ પામાં અેકઠા કરાે. હુ ં તમારે સા

ેડાે, પણ તેઅાેના વાછરડા તેઅાેથી દૂ ર લઈ ઘરે

યે

ઈ વરને ાથના

લાવાે. ૮ પછી ઈ વરનાે કાેશ લઈને તે ગાડા ઉપર મૂકાે. જે સાેનાના દાગીના

કરીશ.” ૬ તેઅાે મ પામાં અેકઠા થયા, તેઅાેઅે પાણી કાઢીને ઈ વર

તમે દાેષાથાપણ તરીકે તેની

અાગળ રે ું. તે દવસે તેઅાેઅે ઉપવાસ કયા અને ક ું, “અમે ઈ વર વ

યે માેકલાે છાે તેઅાેને તેની બાજુ અે અેક

ડ બામાં મૂકાે અને તેને વદાય કરાે કે પાેતાના ર તે
તે પાેતાના માગ બેથશેમેશ તરફ
માેટી અાફત લા યા છે . પણ

ય. ૯ પછી જુ અાે;

ય, તાે તે જ ઈ વર અાપણા પર અા

ે તેમ ન હ, તાે અાપણે

ણીશું કે તેમના

પાપ કયુ છે .” શમુઅેલે યાં ઇઝરાયલના લાેકાેની તકરારનાે યાય કયા
અને અાગેવાની અાપી. ૭ પ લ તીઅાેઅે સાંભ

ું કે ઇઝરાયલના લાેકાે

મ પામાં અેકઠા થયા છે , યારે પ લ તીઅાેના અ ધકારીઅાેઅે ઇઝરાયલ

હાથે અાપણને દુ ઃખી કયા નથી; પણ છતાં, ઈ વરે ન મત કયા મુજબ અે

ઉપર હુ મલાે કયા. જયારે ઇઝરાયલના લાેકાેઅે તે સાંભ

અાપણને થયું હતું.” ૧૦ તે માણસાેઅે તેમને જેમ ક ું હતું તેમ કયુ; અેટલે

પ લ તીઅાેથી ભયભીત થયા. ૮ યારે ઇઝરાયલના લાેકાેઅે શમુઅેલને ક ું,

તેઅાેઅે બે દુ ઝણી ગાયાે લઈને, તેમને ગાડા સાથે

“અાપણા ઈ વર અાગળ અમારે સા

ેડી અને તેમના વાછરડાને

ું, યારે તેઅાે

વનંતી કરવાનું પડતું ન મૂક, કે જેથી

ઘરમાં બંધ રા યા. ૧૧ તેઅાેઅે ઈ વરના કાેશને ગાડામાં મૂ ાે, સાેનાના
ઉંદરાે તથા ગાંઠાેની તમા ડ બામાં રાખીને તેની સાથે ગાડામાં મૂ ાં. ૧૨

ઈ વર અમને પ લ તીઅાેના હાથમાંથી બચાવે.” ૯ શમુઅેલે ધાવ ં હલવાન

ગાયાે સીધી બેથશેમેશના ર તા તરફ ગઈ. તેઅાે અેક રાજમાગ ચાલતી

ઈ વરની અાગળ પાેકાર કયા અને ઈ વરે તેને ઉ ર અા યાે. ૧૦ જે વખતે

અને બૂમાે પાડતી ગઈ અને તેઅાે જમણી કે ડાબી ગમ વળી જ ન હ. અને

શમુઅેલ દહનીયાપણ કરતાે હતાે, અેટલામાં પ લ તીઅાે ઇઝરાયલ સામે

પ લ તીઅાેના અ ધકારીઅાે તેઅાેની પાછળ બેથશેમેશની સીમા સુધી ગયા.
૧૩ હવે બેથશેમેશના લાેકાે ખીણમાં ઘઉં કાપતા હતા. તેઅાેઅે પાેતાની

લડાઈ કરવાને પાસે અા યા; પણ તે દવસે ઈ વરે પ લ તીઅાે ઉપર માેટા

અાંખાે ઊંચી કરીને કાેશ

અાગળથી હાંકી કા

ેયાે અને તેઅાે અાનંદ પા યા. ૧૪ તે ગાડું બેથ

લઈને તેનું સંપૂણ દહનીયાપણ ઈ વરને કયુ અને તેણે ઇઝરાયલને સા

અવાજ સાથે ગજના કરી અને તેઅાેને ગભરાવી દીધા, તેઅાેને ઇઝરાયલીઅાે
ાં. ૧૧ ઇઝરાયલના માણસાે મ પામાંથી નીક

ા,

શેમેશીના નગરમાંથી યહાેશુઅાના ખેતરમાં અા યું અને યાં થાે યું. અેક

તેઅાેઅે પ લ તીઅાેની પાછળ લાગીને બેથકારની તળેટીઅે પહાચતાં સુધી

માેટાે પ થર યાં હતાે, તેઅાેઅે ગાડામાં લાકડાં ચીરીને, ઈ વર અાગળ તે

તેઅાેને માયા. ૧૨ યારે શમુઅેલે અેક પ થર લઈને મ પા તથા શેનની વ ચે

ગાયાેનું દહનીયાપણ કયુ. ૧૫ લેવીઅાેઅે ઈ વરના કાેશને તથા તેની સાથેની

ઊભાે કયા. તેનું નામ અેબેનઅેઝેર પાડીને, ક ું, “અ યાર સુધી ઈ વરે

દાગીનાની પેટીને જેને સાેનાનાે અાકડાે હતાે, તેઅાેને માેટા પ થર પર તેને

અાપણી સહાય કરી છે .” ૧૩ અા રીતે પ લ તીઅાે પરા ત થયા, તેઅાે

મૂ

ફરીથી ઇઝરાયલની હદમાં અા યા ન હ. શમુઅેલના સવ દવસાેમાં ઈ વરનાે

ાે. બેથશેમેશના માણસાેઅે તે જ દવસે ઈ વરને દહનીયાપણાે કયા

તથા બ લદાનાે ચઢા યાં. ૧૬ પ લ તીઅાેના પાંચ અ ધકારીઅાેઅે અા

ેયું,

હાથ પ લ તીઅાે વ

હતાે. ૧૪ જે નગરાે પ લ તીઅાેઅે ઇઝરાયલ

તેજ દવસે તેઅાે અે ાેનમાં પાછા અા યા. ૧૭ સાેનાની ગાંઠાે પ લ તીઅાેઅે

પાસેથી લીધાં હતાં, ઇઝરાયલના હાથમાં પાછાં અા યાં, અે ાેનથી છે ક ગાથ

દાેષાથાપણ માટે પાછી ઈ વરને અાપી હતી તે અા હતી: અા દાેદની અેક,

સુધી તેઅાેની હદ ઇઝરાયલે પ લ તીઅાેના હાથમાંથી લઈ લીધી. અને યાં

ગાઝાની અેક, અેક અા કલાેનની, ગાથની અેક, અે ાેનની અેક. ૧૮ જે માેટા

ઇઝરાયલીઅાે તથા અમાેરીઅાે વ ચે મનમેળ હતાે. ૧૫ શમુઅેલે પાેતાના

પ થર પર તેઅાેઅે ઈ વરનાે કાેશ મૂ ાે હતાે, જે અાજ દન સુધી યહાેશુઅા

અાયુ યનાં સવ દવસભર ઇઝરાયલનાે યાય કયા. ૧૬ દર વષ તે બેથેલ,

બેથશેમેશીના ખેતરમાં છે તે પ થર સુધીના પ લ તીઅાેનાં સવ ક લાવાળાં

ગ ગાલ, મ પામાં જતાે હતાે; અે બધે થળે તે ઇઝરાયલીઅાેની તકરારનાે

નગરાે તથા સીમનાં ગામડાંઅાે જે તે પાંચ સરદારાેના હતાં, તે પ લ તીઅાેનાં
પાંચ અ ધકારીઅાેની સં યા મુજબ સાેનાના ઉંદરાે હતા. ૧૯ ઈ વરે બેથ

યાય કરતાે હતાે. ૧૭ પછી રામામાં પાછાે અાવતાે હતાે, કે મ કે યાં તેનું ઘર
હતું; યાં પણ તે ઇઝરાયલીઅાેની તકરારનાે યાય કરતાે હતાે. યાં પણ તેણે

શેમેશના માણસાે પર હુ મલાે કયા, કે મ કે તેઅાેઅે ઈ વરના કાેશમાં

ઈ વરને સા વેદી બાંધી.

ેયું,

તેમણે પચાસ હ ર અને સ ેર માણસાેને મારી ના યા. લાેકાેઅે વલાપ
કયા, કે મ કે ઈ વરે તેમને મારીને માેટાે સંહાર કયા હતાે. ૨૦ બેથશેમેશના
માણસાેઅે ક ું કે , “કાેણ અા પ વ

ભુ ઈ વરની અાગળ ઊભું રહે વા

સ મ છે ? અમારી પાસેથી કાેને યાં તે

ય?” ૨૧ તેઅાેઅે કયાથયારીમના

લાેકાે પાસે સંદેશવાહકાે માેકલીને કહે વડા યું કે , “પ લ તીઅાે ઈ વરના
કાેશને પાછાે લા યા છે ; તમે નીચે અાવીને તે તમારે યાં લઈ

અાે.”

કયાથયારીમના માણસાે અા યા, તેઅાે ઈ વરનાે કાેશ લઈ, પવત ઉપર
૭ અબીનાદાબના
ઘરમાં લા યા, તેઅાેઅે તેના દીકરા અેલાઝારને ઈ વરના
કાેશની સંભાળ રાખવાને અ ભ ષ ત કયા. ૨ જે દવસથી કાેશ કયાથ
યારીમમાં ર ાે, યાર પછી લાંબાે સમય વીતી ગયાે અેટલે કે વીસ વષ થઈ
ગયાં. ઇઝરાયલના ઘરાેનાં સઘળાંઅે વલાપ કયા અને ઈ વર તરફ પાછા
ફરવાની ઇ છા રાખી. ૩ યારે શમુઅેલે ઇઝરાયલના સવ લાેકાેને ક ું કે ,
“ ે તમે પાેતાના પૂરા દયથી ઈ વરની તરફ ફરતા હાે, તાે તમારા મ યેથી

1 શમુઅેલ

શમુઅેલ વૃ થયાે, યારે તેણે પાેતાના દીકરાઅાેને ઇઝરાયલ
૮ જયારે
ઉપર યાયાધીશાે બના યાં. તેના યે દીકરાનું નામ યાેઅેલ હતું,
૨

તેના બી

દીકરાનું નામ અ બયા હતું. તેઅાે બેરશેબામાં યાયાધીશાે હતા.

૩ તેના દીકરાઅાે તેના માગામાં ચા યા ન હ, પણ

ગયા. તેઅાેઅે લાંચ લઈને યાય

યાને

યલાેભ તરફ ભટકી

કરી. ૪ પછી ઇઝરાયલના સવ

વડીલાે અેક થઈને શમુઅેલ પાસે રામામાં અા યા. ૫ તેઅાેઅે તેને ક ું,
“ ે, તું વૃ થયાે છે અને તારા દીકરાઅાે તારા માગમાં ચાલતા નથી. સવ
દેશાેની જેમ અમારાે યાય કરવા સા અમને અેક રા

નીમી અાપ.” ૬ પણ

શમુઅેલ તેઅાેનાથી નાખુશ થયાે, જયારે તેઅાેઅે ક ું, “અમારાે યાય કરવા
સા અમને રા

અાપ.” યારે શમુઅેલે ઈ વરને ાથના કરી. ૭ ઈ વરે

શમુઅેલને ક ું, “લાેકાે જે સવ બાબતાે તને કહે છે તેમાં તેઅાેનું કહે વું તું
વીકાર; કે મ કે તેઅાેઅે તને નકાયા નથી, પણ તેઅાે પર હુ ં રાજ ક ં તે માટે
મને નકાયા છે . ૮ હુ ં તેઅાેને મસરમાંથી કાઢી લા યાે તે દવસથી તે અાજ
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સુધી જે સવ કામ તેઅાેઅે કયા છે , મને છાેડીને, અ ય દેવાેની સેવા કરી

૮ ચાકરે શાઉલને જવાબ અાપીને ક ું, “મારી પાસે પા શેકેલ ચાંદી છે તે

છે , તે માણે તેઅાે તારી સાથે પણ વત છે . ૯ હવે તેઅાેનું સાંભળ; પણ

હુ ં ઈ વરભ તને અાપીશ, કે તે અાપણને

તેઅાેને ગંભીરતાપૂવક ચેતવણી અાપ અને તેમને જણાવ કે તેઅાે પર કે વા

(અગાઉ ઇઝરાયલમાં, જયારે કાેઈ માણસ ઈ વરની સલાહ લેવા જતાે, તે

કારના રા
રા

રા ય કરશે.” ૧૦ જેથી શમુઅેલે તેને ઈ વરે જે ક ું તે જેઅાે

માંગતા હતા તેઅાેને જણા યું. ૧૧ તેણે ક ું, “જે રા

ા માગ જવું તે જણાવે” ૯

કહે તાે, “ચાલાે, અાપણે ેરક પાસે જઈઅે.” કે મ કે અાજના બાેધક અગાઉ

તમારા પર

બાેધક કહે વાતા હતા). ૧૦ યારે શાઉલે પાેતાના ચાકરને ક ું, “ત ઠીક

શાસન કરશે તે અાવાે થશે. તે તમારા દીકરાઅાેને પકડીને પાેતાના રથાેને

ક ું. ચાલ, અાપણે જઈઅે.” તેથી તેઅાે નગરમાં યાં ઈ વરભ ત રહે તાે

સા તેઅાેને નીમશે અને તેઅાેને પાેતાના ઘાેડેસવારાે કરશે, તેના રથાે અાગળ

હતાે યાં ગયા. ૧૧ જયારે તેઅાે નગરમાં જવા સા પવત ચઢતા હતા, યારે

તેઅાે દાેડશે. ૧૨ તે પાેતાને માટે હ ર ઉપર અને પચાસ ઉપર મુકાદમ

જે પાણી ભરવાને બહાર અાવતી યુવતીઅાે તેઅાેને મળી. શાઉલ તથા તેના

સરદારાે નીમશે. અને કે ટલાકને પાેતાની જમીન ખેડવા, કે ટલાકને તેના પાકને

સેવકે તેઅાેને પૂ

ભેગાે કરવા, કે ટલાકને યુ માં હ થયાર બનાવવા અને તેના રથાેનાં સાધનાે

તે છે ; જુ અાે, તે તમારી અાગળ ગયાે છે ; હવે વહે લા

બનાવવાના કામે લગાડશે. ૧૩ તે તમારી દીકરીઅાેને પણ પકડીને મીઠાઈ

નગરમાં અા યાે છે ; કારણ કે અાજે ઉ ચ થાને લાેકાે બ લદાન કરવાના છે .

બનાવનારી, રસાેઈ બનાવવાના અને ભ ઠયારણાે થવા સા લઈ જશે. ૧૪ તે

૧૩ તમે નગરમાં પેસશાે કે તરત, ઉ ચ થાને તે જમવા

તમારાં ફળ પુ ખેતરાે, તમારી ા ાવાડીઅાે અને જૈતૂનવાડીઅાે લઈ લેશે

મળશે. કે મ કે તે અાવીને બ લદાનને અાશીવાદ ન હ દે; યાં સુધી લાેકાે ખાશે

અને તે પાેતાના ચાકરાેને અાપશે. ૧૫ તે તમારા અનાજમાંથી અને તમારી

ન હ, પછી જેઅાે નાેતરેલા છે તેઅાે ખાશે. તાે હવે

ા ાવાડીઅાેમાંથી દસમાે ભાગ લઈને પાેતાના અ ધકારીઅાેને તથા પાેતાના
ચાકરાેને અાપશે. ૧૬ તે તમારા દાસાેને, તમારી દાસીઅાેને, તમારા ે જુ વાન

ું, “શું બાેધક અહ છે ?” ૧૨ તેઅાેઅે ઉ ર અા યાે, “હા,
અાે, કે મ કે અાજે તે
ય તે પહે લાં તે તમને
અાે, તે તમને અા વખતે

તરત જ મળશે.” ૧૪ તેઅાે નગરમાં ગયા. તેઅાે નગરમાં વેશતા હતા,
યારે શમુઅેલને તેમની તરફ અાવતાે

ેયાે, તે ઉ ચ થાને જતાે હતાે, યાં

પુ ષાેને અને તમારા ગધેડાંઅાેને લઈ લેશે અને પાેતાના કામે લગાડશે. ૧૭ તે

તે તેઅાેને મ

તમારા ઘેટાંનાે દસમાે ભાગ લઈ લેશે અને તમે તેના ગુલામાે થશાે. ૧૮ તમારા

શમુઅેલને જણા યું હતું કે : ૧૬ “કાલે અાશરે અા સમયે, બ યામીનના

પસંદ કરેલા રા ને કારણે તમે મને તે દવસે પાેકારશાે; પણ ઈ વર તે દવસે

વતનમાંથી અેક માણસને હુ ં તારી પાસે માેકલીશ, મારા લાેક ઇઝરાયલ પર

તમને ઉ ર અાપશે ન હ.” ૧૯ પણ લાેકાેઅે શમુઅેલ તરફથી અા બધું

રા

સંભાળવાની ના પાડી; તેઅાેઅે ક ું, “અેમ ન હ! અમારે તાે અમારા ઉપર

મારા લાેકાેને છાેડાવશે; કે મ કે મારા લાેકાેનાે પાેકાર મારી પાસે અા યાે છે ,

રા

માટે મ તેઅાે પર કૃ પા

રા

ેઈઅે જ ૨૦ તેથી અમે પણ અ ય

અાેના જેવા થઈઅે, અમારાે

અમારાે યાય કરે, અમારી અાગળ ચાલે અને અમારા યુ ાેમાં લડાઈ

ાે. ૧૫ હવે શાઉલના અા યાના અેક દવસ અગાઉ, ઈ વરે

થવા સા તેનાે અ ભષેક તું કરજે. અને તે પ લ તીઅાેના હાથમાંથી
કરી છે .” ૧૭ જયારે શમુઅેલે શાઉલને

ેયાે,

યારે ઈ વરે તેને ક ું, “જે માણસ વષે મ તને ક ું હતું કે જે મારા લાેક પર

કરે.” ૨૧ યારે શમુઅેલે લાેકાેનાં સવ શ દાે સાંભળીને તેણે ધીમે અવાજે

અ ધકાર ચલાવશે તે અાજ છે .” ૧૮ યારે શાઉલે શમુઅેલની ન ક દરવા

તે ઈ વરને કહી સંભળા યા. ૨૨ ઈ વરે શમુઅેલને ક ું, “તેઅાેની વાણી

પાસે અાવીને ક ું, “ બાેધકનું ઘર

સાંભળ અને તેઅાેને સા રા

શાઉલને ઉ ર અાપીને ક ું, હુ ં જ બાેધક છંુ . મારી અગાઉ ઉ ચ થાને

ઠરાવી અાપ.” તેથી શમુઅેલે ઇઝરાયલી

માણસાેને ક ું, “દરેક માણસ પાેતપાેતાના નગરમાં

અાે.”

અાે, કે મ કે અાજે તમારે મારી સાથે જમવાનું છે . સવારમાં હુ ં તને જવા

બ યામીનીઅાેમાંનાે અેક માણસ હતાે. જે ભાવશાળી હતાે. તેનું નામ
૯ કીશ
હતું, તે બ યામીનીઅાેમાંના અ ફયાનાે દીકરાે, બખાેરાેથનાે દીકરાે,
સરાેરનાે દીકરાે, અબીઅેલનાે દીકરાે હતાે. ૨ તેને શાઉલ નામનાે અેક દીકરાે
હતાે, તે જુ વાન સુંદર પુ ષ હતાે. ઇઝરાયલ લાેકાેમાં તેના કરતાં વધારે
સુંદર કાેઈ નહાેતાે. તેના ખભાથી ઉપરનાે ભાગ સવ લાેકાેથી ઊંચાે હતાે. ૩
હવે શાઉલના પતા, કીશના ગધેડાં ખાેવાઈ ગયાં હતાં. તેથી કીશે પાેતાના
દીકરા શાઉલને ક ું, “તું તારી સાથે ચાકરાેમાંથી અેકને લે; ઊઠ અને જઈને
ગધેડાંની શાેધ કર.” ૪ તેથી શાઉલ અને તેનાે ચાકર અે ાઇમના પહાડી દેશ
પસાર કરીને શાલીશા દેશ વટા યાે, પણ તેઅાેને ગધેડાં મ ાં ન હ. તેઅાેઅે
શાલીમ દેશ પસાર કયા પણ યાંથીય ગધેડાં મ

ાં ન હ. પછી તેઅાેઅે

બ યામીનીઅાેનાે દેશ અાેળં યાે, યાં પણ ગધેડાંનાે પ ાે લા યાે ન હ. ૫
તેઅાે સૂફ દેશમાં અા યા, યારે શાઉલે પાેતાનાે ચાકર જે તેની સાથે હતાે તેને
ક ું, “ચાલ, અાપણે પાછા જઈઅે, ન હ તાે મારા પતા ગધેડાંની ચતા છાેડી
દઈને અાપણા માટે ચતા કરવા લાગશે.” ૬ પણ ચાકરે તેને ક ું, “સાંભળ,
અા નગરમાં ઈ વરનાે અેક ઈ વરભ ત રહે છે . તે

ત ત માણસ છે ; જે

કં ઈ તે કહે છે તે ન ે સાચું પડે છે . તાે ચાલાે અાપણે યાં જઈઅે; કદાચ તે
અાપણને કહી બતાવશે કે કયા માગ અાપણે જવું.” ૭ યારે શાઉલે પાેતાના
ચાકરને ક ું, “પણ

ાં છે અે મને કહે ?” ૧૯ શમુઅેલે

ે અાપણે જઈઅે, તાે તે માણસને માટે અાપણે શું લઈ

જઈશું? કે મ કે અાપણા પા ાેમાં રાેટલી થઈ રહી છે અને યાં ઈ વરના
માણસને ભેટ અાપવા માટે કશું ર ું નથી. અાપણી પાસે બીજું શું છે ?”

દઈશ અને તારા મનમાં જે છે તે સવ હુ ં તને કહી બતાવીશ. ૨૦ વળી તારાં
ગધેડાં જે ણ દવસ પહે લાં ખાેવાઈ ગયાં હતાં, તેની ચતા કરીશ ન હ, કે મ
કે તે મ ાં છે . અને ઇઝરાયલની સઘળી અાશા કાેના પર છે ? શું તે તારા પર
અને તારા પતાના ઘરના સવ પર નથી?” ૨૧ શાઉલે ઉ ર અાપીને ક ું,
“હુ ં ઇઝરાયલના સાૈથી નાના બ યામીનીઅાેના કુ ળનાે નથી? મા ં કુ ટું બ
બ યામીન કુ ળના કુ ટું બાેમાં સાૈથી નાનું નથી શું? તાે તું મારી સાથે અાવી વાત
કે મ કરે છે ?” ૨૨ શમુઅેલ શાઉલ તથા તેના ચાકરને, માેટા ખંડમાં લઈ
અા યાે, જેઅાેને નાેતરેલા હતા તેઅાે મ યે તેઅાેને સાૈથી અ

થાને બેસા ા,

તેઅાે અાશરે ીસ માણસ હતા. ૨૩ શમુઅેલે રસાેઈયાને ક ું કે , “જે ભાગ
મ તને અા યાે તે લાવ અને જે વષે મ તને ક ું હતું, 'તે બાજુ પર મૂક.”' ૨૪
હવે રસાેઈયાઅે
શાઉલ અાગળ મૂ

ંઘ તથા તેના પરનું માંસ જે બ લદાન માટે હતું તે લઈને,
ું. પછી શમુઅેલે ક ું, “ ે અા તારા માટે રાખી મૂકેલું

છે , તે ખા. કે મ કે મ લાેકાેને નાેતયા છે અેવું કહીને ઠરાવેલા સમયને માટે તારે
સા તે રાખી મૂ

ું છે .”' અેમ તે દવસે શાઉલ શમુઅેલ સાથે જ યાે. ૨૫

જયારે તેઅાે ઉ ચ થાનેથી ઊતરીને નગરમાં અા યા, યારે અગાસી પર તેઅાે
શાઉલ સાથે અા યા અને તેને માટે પલંગ બછા યાે અને તે સૂઈ ગયાે. ૨૬
સૂયાદયને સમયે અેમ થયું કે , શમુઅેલે શાઉલને અગાસી પર હાંક મારી,
“ઊઠ, જેથી હુ ં તને તારા ર તે વદાય ક ં .” તેથી શાઉલ ઊ
અેટલે તે તથા શમુઅેલ શેરીમાં ચાલી નીક

ાે અને બ ને

ા. ૨૭ જયારે નગરના છે ડા

અાગળ તેઅાે જતા હતા, યારે શમુઅેલે શાઉલને ક ું, “ચાકરને કહે કે , તે
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ય અને (ચાકર ચા યાે ગયાે), પણ તું હમણાં

તેમાંથી માટીનનું કુ ટું બ મા ય થયું; પછી કીશનાે દીકરાે શાઉલ મા ય કરાયાે.

ઊભાે રહે , કે હુ ં તને ઈ વરનું વચન કહી સંભળાવું.”

પણ જયારે તેઅાે તેને શાેધવા ગયા, યારે તે મ ાે ન હ. ૨૨ તે માટે લાેકાેઅે

શમુઅેલે તેલની કુ પી લઈને તેમાંનું તેલ, શાઉલના માથા ઉપર
૧૦ પછી
રેડયું અને તેને ચુંબન કયુ. પછી ક ું, “શું ઈ વરે પાેતાના વારસા પર

ઈ વરને વધારે

અ ધકારી થવા સા તને અ ભ ષ ત કયા નથી? ૨ અાજે મારી પાસેથી ગયા
પછી, બ યામીનની સીમમાં સેલસા પાસે, રાહે લની કબર ન ક તને બે
માણસ મળશે. તેઅાે તને કહે શે, “જે ગધેડાંની શાેધ કરવા તું ગયાે હતાે તે
મ

ાં છે . હવે, તારા પતા ગધેડાંની કાળ

રાખવાનું છાેડીને, તારા વષે

ચતા કરતાં, કહે છે , “મારા દીકરા સંબંધી હુ ં શું ક ં ?'” ૩ પછી યાંથી
અાગળ ચાલતા, તું તાબાેરના અેલાેન વૃ અાગળ અાવશે. યાં ણ માણસાે
ઈ વરની પાસે બેથેલમાં જતા તને મળશે. તેમાંના અેકે બકરીનાં ણ બ ચાં
ઊંચકે લા હશે, બી

પાસે ણ રાેટલી હશે. અને ી અે ા ાસવની

કું ડી ઊંચકે લી હશે. ૪ તેઅાે ણામ કરીને તને ણ રાેટલી અાપશે, જે તું
તેઅાેના હાથમાંથી લેશે. ૫ યાર પછી, તું યાં પ લ તીઅાેની છાવણી છે ,
યાં ઈ વરના પવત પાસે અાવશે. જયારે તું યાં નગર પાસે પહાચશે, યારે

નાે પૂ

ા કયા, “તે માણસ હ

અહ અા યાે છે કે

ન હ?” ઈ વરે જવાબ અા યાે, “તેણે પાેતાને સામાનમાં સંતા

ાે છે .” ૨૩

પછી તેઅાે દાેડીને ગયા અને શાઉલને યાંથી લઈ અા યા. તે લાેકાેમાં ઊભાે
ર ાે, તેના ખભાથી ઉપરનાે ભાગ સવ લાેકાેની ઊંચાઈ કરતાં વધારે ઊંચાે
હતાે. ૨૪ પછી શમુઅેલે લાેકાેને ક ું, “શું ઈ વરના પસંદ કરેલા માણસને
તમે જુ અાે છાે? બધા લાેકાેમાં તેના જેવાે કાેઈ નથી!” સવ લાેકાેઅે પાેકાર
કયા, “રા

ઘ ં

વાે!” ૨૫ પછી શમુઅેલે લાેકાેને રવા ે તથા રાજની ત

વષે ક ું, તેને પુ તકમાં લખીને ઈ વરની અાગળ તે રાખી મૂ

ું. પછી

શમુઅેલે સવ લાેકાેને પાેતપાેતાને ઘરે વદાય કયા. ૨૬ શાઉલ પણ પાેતાને
ઘરે ગબયામાં ગયાે. અને જે શૂરવીરાેના દયને ઈ વરે પશ કયા હતાે તેઅાે
પણ તેની સાથે ગયા. ૨૭ પણ કે ટલાક નકામાં માણસાેઅે ક ું, “અા માણસ
તે વળી કે વી રીતે અમારાે બચાવ કરશે?” તેઅાેઅે શાઉલને હલકાે સમ ને
તેના માટે કશી ભેટ લા યા ન હ. પણ શાઉલ શાંત ર ાે.

સ હત ઉ ચ થાનથી ઊતરતી તને મળશે; તેઅાે બાેધ કરતા હશે. ૬

યાર પછી નાહાશ અા માેની ગયાે અને યાબેશ ગ યાદને ઘેરી લીધું.
૧૧ યાબે
શના સવ માણસાેઅે નાહાશને ક ું, “તું અમારી સાથે સુલેહ

ઈ વરનાે અા મા પરા મ સ હત તારા ઉપર અાવશે, તું તેઅાેની સાથે બાેધ

કર અને અમે તારી તાબેદારી વીકારીશું.” ૨ નાહાશ અા માેનીઅે જવાબ

કરશે અને તું બદલાઈને જુ દાે માણસ થઈ જશે. ૭ હવે, જયારે તને અા ચ

અા યાે, “અેક શરતથી હુ ં તમારી સાથે સુલેહ કરીશ કે , તમારા બધાની

મળે, યારે તારે સંગાનુસાર વતવું, કે મ કે ઈ વર તારી સાથે છે . ૮ તું મારી

જમણી અાંખાે ફાેડી નાખવામાં અાવે, અે રીતે સવ ઇઝરાયલીઅાે પર કલંક

અગાઉ ગ ગાલમાં જજે. પછી હુ ં દહનીયાપણાે તથા શાં યપણાે કરવાને

લગાડું .” ૩ પછી યાબેશના વડીલાેઅે તેને ક ું, “અમને મા સાત દવસ

તારી પાસે અાવીશ. હુ ં અાવીને તારે શું કરવું અે બતાવું યાં સુધી અેટલે સાત

અાપ, કે જેથી અમે ઇઝરાયલના સવ દેશમાં સંદેશાવાહકાે માેકલીઅે.

દવસ સુધી રાહ

પછી, યાં

બાેધકાેની અેક ટાેળી, તેની અાગળ સતાર, ડફ, વાંસળી, વીણા વગાડનારા

ેજ.ે ” ૯ જયારે શમુઅેલ પાસેથી જવાને શાઉલે પીઠ ફે રવી

ે કાેઈ અમારાે બચાવ કરનાર ન હ હાેય, તાે અમે તને સાપાઈ

કે , ઈ વરે તેને બીજું દય અા યું. તે જ દવસે તે સવ ચ ાે પૂરાં થયાં. ૧૦

જઈશું.” ૪ સંદેશાવાહકાે શાઉલના નગર ગબયામાં અા યા અને લાેકાેના

જયારે તેઅાે પવત પાસે અા યા, યારે બાેધકાેની ટાેળી તેને મળી. ઈ વરનાે

સાંભળતાં અે શ દાે ક ા. તે સાથે સવ લાેકાે ઊંચા અવાજથી રડવા લા યા.

અા મા પરા મ સ હત તેના ઉપર અા યાે અને તેણે તેઅાેની વ ચે બાેધ

૫ શાઉલ ખેતરમાંથી બળદાેની પાછળ અા યાે. શાઉલે ક ું, “લાેકાેની સાથે

કયા. ૧૧ જે સવ તેને પૂવ અાેળખતા હતા તેઅાેઅે જયારે

ેયું કે , બાેધકાેની

શું ખાેટું બ યું છે કે તેઅાે રડે છે ?” તેઅાેઅે શાઉલને યાબેશના માણસાેઅે

સાથે તે બાેધ કરે છે , યારે લાેકાેઅે અેકબી ને ક ું, “કીશના દીકરાને અા

જે ધમકીનાં વચનાે ક ા હતાં તે કહી સંભળા યાં. ૬ તેઅાેઅે જે ક ું તે

શું થયું છે ? શું શાઉલ પણ અેક બાેધક છે ?” ૧૨ તે જ યાના અેક જણે

જયારે શાઉલે સાંભ

ઉ ર અાપીને ક ું, “તેઅાેનાે પતા કાેણ છે ?” અા કારણથી, અેવી કહે વત

અા યાે અને તે ઘણાે ાેધાયમાન થયાે. ૭ તેણે બળદની અેક

પડી, “શું શાઉલ પણ બાેધકમાંનાે અેક છે ?” ૧૩ બાેધ કરી ર ાે, પછી તે

કાપીને ટુ કડાં કયા અને તેઅાેને સંદેશાવાહકાે ારા ઇઝરાયલના સવ દેશાેમાં

ઉ ચ થાને અા યાે. ૧૪ યારે શાઉલના કાકાઅે તેને તથા તેના ચાકરને ક ું,

માેકલી અા યાં. તેણે ક ું, “જે કાેઈ શાઉલની પાછળ તથા શમુઅેલની

“તમે

ેયું

પાછળ અાવશે ન હ તાે તેના બળદાેના હાલ અાવા કરવામાં અાવશે.” પછી

ા નથી યારે અમે શમુઅેલ પાસે ગયા હતા.” ૧૫

લાેકાેને ઈ વરનાે ભય લા યાે અને તેઅાે અેકમતે નીકળી અા યા. ૮ જયારે તે

શાઉલના કાકાઅે ક ું, “મને કૃ પા કરીને કહે કે શમુઅેલે તમને શું ક ું?” ૧૬

બેઝેકમાં તેઅાેની ગણતરી કરવા લા યાે, યારે ઇઝરાયલી લાેકાે ણ લાખ

શાઉલે પાેતાના કાકાને જવાબ અા યાે, “તેણે ઘણી પ તાથી ક ું કે ગધેડાં

અને યહૂ દયાના માણસાે ીસ હ ર થયા. ૯ જે સંદેશાવાહકાે અા યા હતા

મ ાં છે .” પણ રા યની વાત જે વષે શમુઅેલે તેને ક ું હતું તે સંબંધી તેણે

તેઅાેને તેઅાેઅે ક ું, “તમે યાબેશ ગ યાદના માણસાેને અેવું કહે ે, 'કાલે,

તેને કશું ક ું ન હ. ૧૭ હવે શમુઅેલે લાેકાેને મ પામાં બાેલાવીને ઈ વરની

સૂયનાે તાપ ચઢશે તે સમયે, તમારાે બચાવ થશે.” તેથી સંદેશાવાહકાેઅે

અાગળ ભેગા કયા. ૧૮ તેણે ઇઝરાયલ લાેકાેને ક ું, “ઇઝરાયલના ભુ,

જઈને યાબેશના માણસાેને ક ું અને તેઅાે અાનંદ પા યા. ૧૦ પછી યાબેશના

ઈ વર અામ કહે છે : 'હુ ં મસરમાંથી ઇઝરાયલને કાઢી લા યાે, મસરીઅાેના

માણસાેઅે નાહાશને ક ું, “કાલે અમે તમારે શરણે અાવીશું અને તમારી

ાં ગયા હતા?” તેણે ક ું, “ગધેડાંની શાેધ કરવાને; જયારે અમે

કે અમે તેને શાેધી શ

હાથમાંથી તથા તમારા પર જુ લમ કરનારા સવ રા યાેના હાથમાંથી મ તમને

ું, યારે ઈ વરનાે અા મા સામ ય સ હત તેના પર
ેડ લઈને તેને

માં જે સા ં દેખાય તે સવ તમે અમને કર ે.” ૧૧ બીજે દવસે શાઉલે

છાેડા યાં.' ૧૯ પણ ત તમારા ઈ વરનાે અાજે તમે નકાર કયા છે , જેમણે

લાેકાેનાં ણ જૂ થ પા

તમને તમારી સવ વપ અાેથી તથા તમારા સંકટાેથી તમને છાેડા યાં છે ; અને

અા યા, તેઅાેઅે અા માેનીઅાે પર હુ મલાે કરીને તડકાે ચઢતાં સુધી તેઅાેને

તમે તેમને ક ું, 'અમારા ઉપર તમે રા

ાં. સવારના સમયે તેઅાે છાવણીના મ ય ભાગમાં

નીમી અાપાે.' હવે ઈ વરની અાગળ

પરા જત કયા. જેઅાે બચી ર ા તેઅાે અેવા વખરાઈ ગયા કે કાેઈ જ યાઅે

તમે તમારાં કુ ળાે માણે તથા તમારા કુ ટું બાે માણે હાજર થાઅાે.” ૨૦ તેથી

તેઅાેમાંના બે અેકસાથે ભેગા થઈ શકે ન હ. ૧૨ પછી લાેકાેઅે શમુઅેલને

શમુઅેલ ઇઝરાયલનાં સવ કુ ળાેને પાસે લા યાે તેમાંથી બ યામીનનું કુ ળ

ક ું, “અેવું કાેણે ક ું હતું, 'કે શાઉલ અમારા ઉપર શાસન ન કરે?' અેવું

મા ય થયું. ૨૧ પછી તે બ યામીનના કુ ળને તેઅાેનાં કુ ટું બાે પાસે લા યાે;

કહે નાર માણસાેને રજૂ કરાે, કે અમે તેઅાેને મારી નાખીઅે” ૧૩ પણ શાઉલે
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ક ું, “ના અા દવસે કાેઈને પણ મારી નાખવાનાે નથી, કે મ કે અાજે ઈ વરે

શમુઅેલથી ભયભીત થયા. ૧૯ લાેકાેઅે શમુઅેલને ક ું, “તારા સેવકાેને

ઇઝરાયલનાે ઉ ાર કયા છે .” ૧૪ પછી શમુઅેલે લાેકાેને ક ું, “અાવાે,

સા તારા ભુ ઈ વરને ાથના કર કે , અમે માયા ન જઈઅે. કે મ કે અમે

અાપણે ગ ગાલમાં જઈઅે અને યાં ફરીથી રા ય થાપીઅે.” ૧૫ પછી સવ

અમારે સા રા

લાેકાે ગ ગાલમાં ગયા. અને યાં ઈ વરની સમ

તરીકે

થયાે છે .” ૨૦ શમુઅેલે ક ું, “બીહાે મા, અે સવ દુ તા તમે કરી છે , પરં તુ

ની યાે. યાં તેઅાેઅે ઈ વરની અાગળ શાં યપણાેના ય કયા. અને શાઉલે

ઈ વરની પાછળ ચાલવાથી ફરી જશાે ન હ, પણ તમારા પૂણ દયથી તમે

તથા સવ ઇઝરાયલી લાેકાેઅે ઘણાે અાનંદ કયા.

ઈ વરની સેવા કરાે. ૨૧ જે નરથક વ તુઅાે કશાે ફાયદાે કે બચાવ કરી શકતી

અેલે સવ ઇઝરાયલીઅાેને ક ું, “જે વનંતી તમે મારી અાગળ
૧૨ શમુ
કરી હતી તે મ સાંભળી છે . અને મ તમારા પર અેક રા ની યાે છે .

નથી, તે નકામી છે તેની પાછળ દાેરવાશાે ન હ. ૨૨ કે મ કે ઈ વર પાેતાના

શાઉલને રા

૨

જુ અાે તે રા

અહ છે , તે તમારી અાગળ ચાલે છે ; હુ ં તાે વૃ તથા ન તેજ

થયાે છંુ ; અને મારા દીકરા તમારી સાથે છે . હુ ં મારી યુવાવ થાથી અાજ દવસ
સુધી તમારી અાગળ ચા યાે છંુ . ૩ હુ ં અા ર ાે; શું મ કાેઈનાે બળદ લઈ લીધાે
છે ? મ કાેઈનું ગધેડું લઈ લીધું છે ? શું મ કાેઈને છે તયા છે ? મ કાેઈનાં પર
જુ લમ કયા છે ? મારી અાંખાે પર પાટાે બાંધવા સા મ કાેઈનાં હાથથી લાંચ
લીધી છે ?

ે અેવું કયુ હાેય તાે ઈ વરના અ ભ ષ ત અાગળ મારી વ

મા યાે તેથી અમારા સઘળાં પાપાેમાં અા દુ તાનાે ઉમેરાે

માેટા નામને સા , પાેતાના લાેકાેને ત

દેશે ન હ; કે મ કે તમને પાેતાના ખાસ

લાેકાે કરવા અે ઈ વરને સા ં લા યું છે . ૨૩ વળી મારા માટે, અેવું ન થાય કે
તમારે માટે ાથના કરવાનું મૂકી દેવાનું પાપ હુ ં ઈ વરની વ

ક ં . પણ હુ ં

તમને સાચા તથા ખરા ર તે ચાલતા શીખવીશ. ૨૪ કે વળ ઈ વરની બીક
રાખાે અને સ યતાથી તમારા પૂણ દયથી તેની સેવા કરાે, કે મ કે જે મહાન
કૃ યાે તમારે સા તેમણે કયા છે તેનાે તમે વચાર કરાે. ૨૫ પણ
દુ તા કયા કરશાે, તાે તમે તમારા રા

ેહ

તમે

સાથે નાશ પામશાે.”

નથી, અમારા પર જુ લમ કયા નથી, કાેઈ માણસનું કશું ચાેયુ નથી.” ૫ તેણે

રા ય કરવા માં ું યારે તે ીસ વષનાે હતાે; અને તેણે
૧૩ શાઉલે
બેતાળીસ વષ સુધી ઇઝરાયલ પર રા ય કયુ. તેણે પાેતાને માટે

તેઅાેને ક ું, “ઈ વર તમારી સામે સા ી છે , અાજ તેનાે અ ભ ષ ત સા ી

ઇઝરાયલમાંથી ણ હ ર માણસાેને પસંદ કયા. બે હ ર તેની સાથે

છે , કે મારી પાસેથી તમને કશું મ ું નથી.” તેઅાેઅે ક ું, “ઈ વર સા ી છે .”

મ માશમાં તથા બેથેલ પવત પર હતા, જયારે અેક હ ર યાેનાથાન સાથે

સા ી અાપાે અને હુ ં તમને પાછંુ અાપીશ.” ૪ તેઅાેઅે ક ું, “ત અમને ઠ યા

૨

૬ શમુઅેલે લાેકાેને ક ું, “મૂસા તથા હા નને નીમનાર તથા તમારા પતૃઅાેને

બ યામીનના ગબયામાં હતા; બાકીના સૈ નકાેને તેણે પાેતે પાેતાના તંબુઅે

મસરમાંથી કાઢી લાવનાર ઈ વર છે . ૭ હવે તમે, પાેતાની

માેક યા. ૩ યાેનાથાને પ લ તીઅાેનું જે લ કર ગેબામાં હતું તેને ન કયુ અને

તને ઉપ થત

કરાે, કે ઈ વરે જે સવ યાયી કામાે તમારે માટે તથા તમારા પતૃઅાે માટે કયા,

પ લ તીઅાેઅે તે વષે સાંભ

તે સવ વષે ઈ વરની હાજરીમાં હુ ં રજૂ અાત ક ં . ૮ યાકૂ બ મસરમાં અા યાે

વગાડાવીને, કહા યું, “ હ ૂઅાે સાંભળાે.” ૪ શાઉલે પ લ તીઅાેનું લ કર

ું. યારે શાઉલે અાખા દેશમાં રણ શગડું

અને જયારે તમારા પતૃઅાે ઈ વરની અાગળ ર ા, યારે ઈ વરે મૂસા તથા

સંહાયુ છે તે સવ ઇઝરાયલીઅાેઅે સાંભ

હા નને માેક યા, તે તમારા પતૃઅાેને મસરમાંથી બહાર લા યા અને અા

ધ ારપા ગણતા હતા, તેથી ઇઝરાયલી સૈ નકાે શાઉલ પાછળ ગ ગાલમાં

જ યાઅે વસા યા. ૯ પણ પતૃઅાે પાેતાના ભુ ઈ વરને વીસરી ગયા; યારે

અેક થયા. ૫ પ લ તીઅાે ઇઝરાયલ સામે લડવાને અેક થયા; તેઅાેના

તેમણે હાસાેરના સૈ યના સેનાપ ત સીસરાના હાથમાં, પ લ તીઅાેના હાથમાં,

ીસ હ ર રથાે, અે રથને ચલાવી શકે અેવા છ હ ર ઘાેડેસવારાે તથા

માેઅાબ રા ના હાથમાં તેઅાેને વેચી દીધા. તેઅાે બધા તમારા પૂવ ે સામે

સમુ ની રેતી જેવી વશાળ સં યામાં લાેકાેઅે બેથઅાવેનની પૂવ તરફ

ું. પ લ તીઅાે ઇઝરાયલને

લડયા. ૧૦ પૂવ ેઅે ઈ વર અાગળ રડીને ક ું, 'અમે પાપ કયુ છે , કે મ કે અમે

મ માશમાં છાવણી કરી. ૬ જયારે ઇઝરાયલના માણસાેઅે

ઈ વરને ત ને બાલીમ તથા અા તારાેથની સેવા કરી છે . પણ હવે અમારા

પાેતે સંકટમાં અાવી પ

શ ુઅાેના હાથમાંથી અમને છાેડાવાે અને અમે તમારી સેવા કરીશું. ૧૧ તેથી

ગુફાઅાેમાં, ઝાડીઅાેમાં, ખડકાેમાં, કૂ વાઅાેમાં, ખાડાઅાેમાં સંતાઈ ગયા. ૭

ઈ વરે ય બાલ, બદાન, યફતા, શમુઅેલને માેકલીને ચારેગમના તમારા

હવે કે ટલાક હ ૂઅાે યદન ઊતરીને ગાદ તથા ગ યાદ દેશમાં ગયા. પણ

શ ુઅાે પર તમને વજય અપા યાે, જેથી તમે સલામત રહાે. ૧૨ જયારે તમે

શાઉલ હ

ેયું કે અા માેનીઅાેનાે રા

હતા તે છતાં તમે મને ક ું કે , 'અેમ ન હ! પણ

ેઈ. પણ શમુઅેલ ગ ગાલમાં અા યાે ન હ, લાેકાે શાઉલ પાસેથી વખેરાઈ
જતા હતા. ૯ શાઉલે ક ું, “દહનીયાપણ તથા શાં યપણ મારી પાસે લાવાે.”

અ ભ ષ ત કયા

પછી તેણે દહનીયાપણ ચઢા યું. ૧૦ તે દહનીયાપણ કરી ર ાે કે તરત

ે તમે ઈ વરનાે ભય રાખશાે, તેની સેવા કરશાે, તેની

શમુઅેલ અા યાે. શાઉલ તેને મળવા તથા અાવકારવા માટે બહાર ગયાે. ૧૧

છે , જેને તમે માંગી લીધાે છે , જેને ઈ વરે તમારા પર રા
છે , તે અહ છે . ૧૪

વાણી સાંભળશાે અને ઈ વરની અા ાઅાેની વ
તથા જે રા

સુધી ગ ગાલમાં હતાે, સવ લાેક ભયભીત થઈને તેની પાછળ

ચાલતા હતા. ૮ શમુઅેલે અાપેલા સમય માણે શાઉલે સાત દવસ રાહ

અ ધકાર ચલાવે. ૧૩ તાે હવે જે રા ને તમે પસંદ કયા

તમારા ભુ, તમારા રા
અમારા પર અેક રા

નાહાશ તમારી પર ચઢી અા યાે, યારે ઈ વર

ેયું કે તેઅાે

ા છે (કે મ કે લાેકાે દુ ઃખી હતા), યારે તેઅાે

બંડ ન હ કરાે, યારે તમે

તમારા ઉપર રાજ કરતાે હાેય તે પણ તમારા ભુ ઈ વરનાે

પછી શમુઅેલે ક ું, “ત શું કયુ છે ?” શાઉલે જવાબ અા યાે, “જયારે મ

ેયું

કે લાેકાે મારી પાસેથી વખેરાઈ ર ા છે અને ન ી કરેલ સમયે તું અહ

અનુયાયી થશે. ૧૫ પણ

ે તમે ઈ વરની વાણી સાંભળશાે ન હ, પણ

અા યાે ન હ તથા પ લ તીઅાે મ માશ પાસે અેક થયા છે , ૧૨ માટે મ

ઈ વરની અા ાઅાેની વ

બંડ કરશાે, તાે ઈ વરનાે હાથ તમારી વ

ક ું, 'હવે પ લ તીઅાે મારા પર ગ ગાલમાં ઘસી અાવશે અને મ ઈ વરની

થશે, જેમ તમારા પતૃઅાેની વ

કૃ પાની માગણી કરી નથી.' તેથી મ ના છૂટકે મારી

મહાન કૃ ય તમારી

૧૩ પછી શમુઅેલે શાઉલને ક ું, “ત અા મૂખાઈ ભરેલું કાય કયુ છે . ત તારા

હતાે. ૧૬ તાે હવે ઊભા રહાે અને જે
અાગળ ઈ વર કરશે તે તમે જુ અાે. ૧૭ અાજે ઘઉંની

તે દહનીયાપણ કયુ છે .”

ભુ ઈ વરે જે અા ા તને અાપી હતી તે પાળી નથી.

કાપણી નથી શું? હુ ં ઈ વરને વનંતી કરીશ, કે તે ગજના તથા વરસાદ માેકલે.

ે પાળી હાેત તાે

માગીને ઈ વરની નજરમાં

હમણાં ઈ વરે ઇઝરાયલ ઉપર તા ં રા ય સદાને માટે થાપન કયુ હાેત. ૧૪

તમે દુ તા કરી છે તે માેટી છે .” ૧૮ તેથી શમુઅેલે ઈ વરને વનંતી કરી; તે

પણ હવે તા ં રા ય સદા ટકશે ન હ. ઈ વરે પાેતાને મનગમતાે અેક માણસ

દવસે ઈ વરે ગજના તથા વરસાદ માેક યા. યારે સવ લાેકાે ઈ વરથી તથા

શાેધી કા

યારે તમે

ણાે તથા જુ અાે કે પાેતાના માટે રા
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ાે છે અને ઈ વરે પાેતાના લાેકાે પર રા

તરીકે તેની નમ ૂક કરી

1 શમુઅેલ

છે , કે મ કે ઈ વરે જે અા ા તને અાપી તે ત પાળી નથી.” ૧૫ પછી શમુઅેલ

પાછળ પડીને તેઅાેને માયા. ૧૪ અેક અેકર જમીનમાં અડધા ચાસની લંબાઈ

ગ ગાલથી બ યામીનના ગબયામાં ગયાે. પછી શાઉલે પાેતાની સાથે જે

જેટલામાં યાેનાથાને તથા તેના શ

લાેકાે હતા તેઅાેની ગણતરી કરી, તેઅાે અાશરે છસાે માણસાે હતા. ૧૬

અાશરે વીસ માણસાે હતા. ૧૫ છાવણીમાં, રણ ે માં તથા લાેકાેમાં ભય

શાઉલ, તેનાે દીકરાે યાેનાથાન તથા તેઅાેની સાથે જે લાેકાે હાજર હતા, તેઅાે

યા યાે. લ કર તથા લૂંટ કરનારાઅાે પણ ગભરાઈ ગયા. યાં ધરતીકં પ જેવી

બ યામીનના ગેબામાં ર ા. પણ પ લ તીઅાેઅે મ માશમાં છાવણી નાખી.

વાહકે જેઅાેની થમ કતલ કરી તેઅાે

ૂ રી સરી ગઈ. ૧૬ યારે શાઉલના ચાેકીદારાેઅે કે જેઅાે બ યામીનના

૧૭ પ લ તીઅાેની છાવણીમાંથી લૂટારાની ણ ટાેળી બહાર નીકળી. અેક

ગબયામાં હતા તેઅાેઅે

ટાેળી અાે ાથી શૂઅાલ દેશ તરફ ગઈ. ૧૮ બી

ટાેળી બેથહાેરાેન તરફ ગઈ

જતાે હતાે, તેઅાે અહ તહ દાેડતા હતા. ૧૭ યારે શાઉલે પાેતાની સાથે

અને અેક બી

ેયું; કે પ લ તીઅાેના સૈ નકાેનાે સમુદાય વખેરાઈ

ટાેળી સબાેઈમના નીચાણની સામે અર ય તરફ જે સીમા છે

જે લાેકાે હતા તેઅાેને ક ું, “ગણતરી કરીને જુ અાે કે અાપણામાંથી કાેણ

તે તરફ ગઈ. ૧૯ ઇઝરાયલના અાખા દેશમાં કાેઈ લુહાર મળતાે નહાેતાે,

ગુમ થયેલ છે .” જયારે તેઅાેઅે ગણતરી કરી યારે યાેનાથાન અને તેનાે

કે મ કે પ લ તીઅાેઅે ક ું હતું, “રખેને હ ૂઅાે પાેતાને માટે તરવાર કે

શ

ભાલા બનાવે.” ૨૦ પણ સવ ઇઝરાયલી માણસાે પાેતાતાં હળ, કાેદાળીઅાે,

અહ લાવ” કે મ કે તે વખતે ઈ વરનાે કાેશ ઇઝરાયલના સૈ નકાે સાથે અ હયા

કુ હાડીઅાે તથા દાતરડાંની ધારાે કાઢવા કે ટીપાવવા માટે પ લ તીઅાે પાસે

પાસે હતાે. ૧૯ જયારે શાઉલ યાજકની સાથે વાત કરતાે હતાે, તે દર યાન

જતા. ૨૧ હળની અણી કાઢવાનાે, કાેદાળીઅાે, કુ હાડીઅાે ટીપાવવાનાે ખચ

અેમ થયું કે પ લ તીઅાેની છાવણીમાં જે ગડબડાટ થતાે હતાે તે વધતાે ને

બે ણ શેકેલ હતાે અને દાતરડાંની ધારને માટે અને હળ હાંકવાની લાકડીનાે

વધતાે ગયાે. શાઉલે યાજકને ક ું, “તારાે હાથ પાછાે ખચી લે.” ૨૦ શાઉલ

ખચ અેકાદ શેકેલ હતાે. ૨૨ તેથી લડાઈના દવસે, જે સવ લાેકાે શાઉલ તથા

તથા તેની સાથે જે સવ લાેકાે હતા તેઅાે અેક થઈને લડવાને ગયા. દરેક

યાેનાથાનની સાથે હતા તેઅાેના હાથમાં તરવારાે કે ભાલા દેખાતા નહાેતા;

પ લ તીની તરવાર પાેતાના સાથીની વ

ફ ત શાઉલ તથા તેના દીકરા યાેનાથાનના હાથમાં હતા. ૨૩ પ લ તીઅાેનું

ગૂંચવાડાે ઊભાે થયાે. ૨૧ હવે જે હ ૂઅાે અગાઉની પેઠે પ લ તીઅાે સાથે

લ કર બહાર નીકળીને મ માશ પસાર કરીને અાગળ અાવી પહા યું.

હતા અને જેઅાે તેઅાેની સાથે છાવણીમાં ગયા હતા, તેઅાે પણ શાઉલ તથા

, શાઉલના દીકરા યાેનાથાને પાેતાના જુ વાન શ વાહકને
૧૪ અેક કું, દવસે
“અાવ, અાપણે પ લ તીઅાેનું લ કર જે બી તરફ છે યાં

યાેનાથાનની સાથેના ઇઝરાયલીઅાેની સાથે ભળી ગયા. ૨૨ ઇઝરાયલના જે

જઈઅે.” પણ તેણે પાેતાના પતાને અે ક ું ન હ. ૨ શાઉલ ગબયાના છે ક
અં તમ ભાગમાં મ ાેનમાં દાડમના અેક ઝાડ નીચે રાેકાયાે. અાશરે છસાે
માણસાે તેની સાથે હતા, ૩ અને શીલાેમાં ઈ વરના યાજક અેલીના દીકરા,
ફીનહાસના દીકરા, ઇખાબાેદના ભાઈ, અ હટૂ બના દીકરા અ હયાઅે અેફાેદ
પહે રેલાે હતાે. યાેનાથાન ગયાે છે તે લાેકાે

ણતા નહાેતા. ૪ યાેનાથાન જે ર તે

થઈને પ લ તીઅાેના લ કર પાસે જવાનું શાેધતાે હતાે, તેની બ ને બાજુ અે
ખડકની ભેખડાે હતી. અેક બાજુ ની ભેખડનું નામ બાેસેસ અને બી નું નામ
સેને હતું. ૫ અેક ભેખડની હદ ઉ રે મ માશ તરફ હતી અને બી

ભેખડ

દ ણે ગેબા તરફ અાવેલી હતી. ૬ યાેનાથાને પાેતાના જુ વાન શ

વાહકને

ક ું, “અાવ, અાપણે બેસુ નતીઅાેના લ કરની છાવણીમાં જઈઅે. કદાચ
ઈ વર અાપણા માટે કામ કરશે, કે મ કે થાેડાની મારફતે કે ઘણાની મારફતે
બચાવવામાં ઈ વરને કાેઈ અવરાેધ હાેતાે નથી.” ૭ તેના શ

વાહકે જવાબ

અા યાે કે , “જે સવ તારા મનમાં છે તે કર. અાગળ વધ, તારી બધી અા ાઅાે
પાળવાને હુ ં તારી સાથે છંુ .” ૮ પછી યાેનાથાને ક ું, “અાપણે તે માણસાેની
પાસે જઈઅે અને અાપણે તેમની નજરે પડીઅે. ૯

ે તેઅાે અાપણને અેમ

કહે શે, ' યાં સુધી અમે તમારી પાસે અાવીઅે યાં સુધી ઊભા રહાે' તાે
અાપણે અાપણી જ યાઅે રહીશું અને તેઅાેની પાસે ન હ જઈઅે. ૧૦ પણ
ે તેઅાે કહે શે, 'અમારી પાસે ઉપર અાવાે,' તાે પછી અાપણે ઉપર જઈશું;
કે મ કે ઈ વરે તેઅાેને અાપણા હાથમાં સાપી દીધા છે . અે અાપણે સા
થશે.” ૧૧ તેઅાે બ નેઅે પાેતાને પ લ તીઅાેના લ કરની અાગળ

ચ

હે ર થવા

દીધા. પ લ તીઅાેઅે ક ું, “જુ અાે, જે ગુફાઅાેમાં હ ૂઅાે સંતાઈ ર ા હતા
તેઅાેમાંથી તેઅાે બહાર નીકળે છે .” ૧૨ પછી લ કરના માણસાેઅે યાેનાથાનને
તથા તેના શ

વાહકને ક ું, “અમારી પાસે ઉપર અાવાે, અમે તમને કં ઈક

બતાવીઅે.” યાેનાથાને પાેતાના શ

વાહકને ક ું, “મારી પાછળ અાવ,

કે મ કે ઈ વરે તેઅાેને ઇઝરાયલના હાથમાં સાપી દીધા છે .” ૧૩ યાેનાથાન
ઘૂંટણીયે પડીને ઉપર ચઢયાે અને તેનાે શ

વાહક તેની પાછળ પાછળ ગયાે.

યાેનાથાનની અાગળ પ લ તીઅાે માયા ગયા અને તેના શ

1 શમુઅેલ

વાહકે કે ટલાકની

વાહક ગુમ થયેલા હતા. ૧૮ શાઉલે અ હયાને ક ું, “ઈ વરનાે કાેશ

હતી, યારે શ ુના સૈ યમાં ભારે

બધા માણસાે અે ાઇમના પહાડી દેશમાં સંતાઈ ગયા હતા તેઅાેઅે સાંભ ું
કે પ લ તીઅાે નાસી ર ા છે , યારે તેઅાે પણ લડાઈમાં તેઅાેની પાછળ
પડયા. ૨૩ અેમ ઈ વરે તે દવસે ઇઝરાયલનાે બચાવ કયા અને લડાઈ બેથ
અાવેનથી અાગળ વધી. ૨૪ તે દવસે ઇઝરાયલના માણસાે હે રાન થયા હતા
કે મ કે શાઉલે લાેકાેને સાેગન દઈને ક ું હતું, “સાંજ પડે યાં સુધી અને મારા
શ ુઅાે પર મા ં વેર વાળું યાં સુધી કાેઈ માણસ કં ઈ પણ ખાેરાક ખાય તાે
તે શા પત થાઅાે,” માટે લાેકાેમાંથી કાેઈઅે કશું ખાધું ન હ. ૨૫ પછી સવ
લાેક વનમાં અા યા અને યાં ભૂ મ ઉપર મધ હતું. ૨૬ લાેકાેઅે વનમાં વેશ
કયા યારે, મધ ટપકતું હતું, પણ કાેઈઅે પાેતાના હાથથી મધ લઈને ચા યું
ન હ કે મ કે તેઅાે સાેગનથી બીતા હતા. ૨૭ પણ યાેનાથાનને ખબર ન હતી
કે તેના પતાઅે લાેકાેને સાેગન દીધા હતા. તેથી તેણે તાે પાેતાના હાથમાં
જે લાકડી હતી તે લાંબી કરીને તેનાે છે ડાે, મધપૂડામાં નાખીને તેને લાગેલું
મધ ચા યું. અને તેની અાંખાેમાં તેજ અા યું. ૨૮ અને લાેકાેમાંથી અેક જણે
ક ું, “તારા પતાઅે લાેકાેને સાેગન અાપીને સખત રીતે હુ કમ કયા છે , 'જે
માણસ અાજે અ ન ખાય તે શા પત થાય.' તે સમયે લાેકાે નબળ થઈ ગયા
હતા.” ૨૯ યારે યાેનાથાને ક ું, “મારા પતાઅે દેશને હે રાન કયા છે .

ે

મારી અાંખાેમાં કે વું તેજ અા યું છે કે મ કે મ થાેડું મધ ચા યું છે , ૩૦
અાજે લાેકાેઅે પાેતાના શ ુઅાેની પાસેથી મેળવેલી લૂંટમાંથી ભરપેટ ખાધું
હાેત, તાે કે ટલાે વધારે ફાયદાે થાત? કે મ કે તેથી તાે હાલ પ લ તીઅાેમાં
જે કતલ થઈ છે તેના કરતાં પણ ઘણી ભારે કતલ થઈ હાેત.” ૩૧ અને તે
દવસે મ માશથી અાયાલાેન સુધી તેઅાે પ લ તીઅાે પર હુ મલાે કરતા ગયા.
પરં તુ લાેકાે ઘણાં નબળ થયા. ૩૨ તેથી લાેકાે લૂંટ પર તૂટી પ ા અને ઘેટાં,
બળદાે અને વાછરડા લઈને, ભૂ મ ઉપર તેઅાેનાે વધ કયા. લાેકાે લાેહી સાથે
તે ખાવા લા યા. ૩૩ યારે તેઅાેઅે શાઉલને ક ું, “ ે, લાેકાે ર ત સાથે
ખાઈને ઈ વર વ

પાપ કરે છે .” શાઉલે ક ું, “તમે ઉ લંઘન કયુ છે . હવે,

અેક માેટાે પ થર ગબડાવીને મારી પાસે લાવાે.” ૩૪ શાઉલે ક ું, “તમે લાેકાે
મ યે

અાે, તેઅાેને કહાે, 'દરેક માણસ પાેતાનાે બળદ, પાેતાનું ઘેટું અહ
મારી પાસે લાવે, અહ તેઅાેને કાપે અને ખાય. પણ તમે ર ત સાથે ખાઈને
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પાપ કરશાે ન હ.'” અને તેઅાેમાંના દરેક માણસે અે રા ે

તેઅાેનું જે કં ઈ હાેય તેનાે પૂરેપૂરાે નાશ કર. તેમના પર દયા કરીશ ન હ, પણ

પાેતપાેતાના બળદ લાવીને તેઅાેને યાં કા યા. ૩૫ શાઉલે ઈ વરને માટે વેદી

પુ ષ તથા

બાંધી, અે તેણે ઈ વરને માટે બાંધેલી થમ વેદી હતી. ૩૬ પછી શાઉલે ક ું,

અે સવને મારી નાખ.'” ૪ શાઉલે લાેકાેને બાેલાવીને ટલાઈમ નગરમાં તેઅાેની

“ચાલાે અાપણે રાતના સમયે પ લ તીઅાેની પાછળ પડીઅે અને સવાર સુધી

ગણતરી કરી: તાે બે લાખ પાયદળ અને યહૂ દયાના દસ હ ર માણસાે

તેઅાેને લૂંટીઅે; તેઅાેમાંના અેક પણ માણસને

થયા હતા. ૫ શાઉલ અમાલેકના નગર પાસે જઈને ખીણમાં સંતાઈ ર ાે.

વતાે રહે વા ન દઈઅે.”

ી, માેટાં અને નાનાં બાળકાે, બળદ અને ઘેટાં, ઊંટ અને ગધેડાં,

તેઅાેઅે ક ું, “જે કં ઈ તને સા ં લાગે તે કર.” પણ યાજકે ક ું કે , “ચાલાે

૬ યારે શાઉલે કે નીઅાેને ક ું કે , “

અાપણે અહ ઈ વરની સમ

અેક થઈઅે.” ૩૭ શાઉલે ઈ વર પાસે

વ ચેથી બહાર નીકળી પડાે, તેથી તેઅાેની સાથે તમારાે નાશ હુ ં ન ક ં . કે મ કે

સલાહ માગી, “શું હુ ં પ લ તીઅાેની પાછળ પડું ? શું તમે તેઅાેને ઇઝરાયલના

તમે ઇઝરાયલના સવ લાેકાે સાથે જયારે તેઅાે મસરમાંથી અા યા યારે

હાથમાં સાપશાે?” પણ ઈ વરે તે દવસે કં ઈ ઉ ર અા યાે ન હ. ૩૮ પછી

માયાળુપણે વ યા હતા.” તેથી કે નીઅાે અમાલેકીઅાેમાંથી નીકળી ગયા.

શાઉલે ક ું, “અહ અાવાે, સવ લાેકાેના અાગેવાનાે તમે અહ અાવાે; જુ અાે

૭ યારે શાઉલે હવીલાથી તે મસરની પૂવ બાજુ શૂર સુધી હુ મલાે કરીને

અને

અમાલેકીઅાેનાે સંહાર કયા. ૮ અમાલેકીઅાેના રા

ણાે કે અાજે અા પાપ કયા કારણથી થયું છે ? ૩૯ કે મ કે , ઇઝરાયલને

અાે, યાણ કરાે, અમાલેકીઅાેની

અગાગને તેણે

વતાે

વે છે તેમના સમ દઈને કહુ ં છંુ ે તે મારાે દીકરાે
યાેનાથાન હશે તાે પણ, તે ન ી માયા જશે.” પણ સવ લાેકાેમાંથી કાેઈઅે

પક

પણ તેને ઉ ર અા યાે ન હ. ૪૦ યારે શાઉલે સવ ઇઝરાયલને ક ું, “તમે

હલવાનાેમાંથી ઉ મ તથા સવ સારી વ તુઅાેનાે તેઅાેઅે નાશ કયા ન હ.

બચાવનાર ઈ વર જે

અેક બાજુ અે રહાે, હુ ં અને મારાે દીકરાે યાેનાથાન બી

ાે; તેણે બધા જ લાેકાેનાે તરવારની ધારથી સંપૂણ નાશ કયા. ૯ પણ

શાઉલે તથા લાેકાેઅે અગાગનાે તથા તેના ઘેટાં, બળદાે તથા પુ

બાજુ અે રહીઅે.”

નવરાે,

યેક નકામી અને ધ ારપા વ તુઅાેનાે સંપૂણ નાશ કયા. ૧૦ યારે

લાેકાેઅે શાઉલને ક ું, “જે તને સા ં લાગે તે કર.” ૪૧ અે માટે શાઉલે,

ઈ વરનું વચન શમુઅેલની પાસે અેવું અા યું, ૧૧ “શાઉલને રા

ઇઝરાયલના ભુ, ઈ વરને ક ું, “અમારા દાેષાે જણાવાે.” યારે યાેનાથાન

છે તેથી મને અનુતાપ થાય છે , કે મ કે મારી પાછળ ચાલવાનું મૂકી દઈને તે

તથા શાઉલ ચ ીથી પકડાયા, પણ પસંદ કરાયેલા લાેક બચી ગયા. ૪૨ પછી

પાછાે ફરી ગયાે છે અને મારી અા ાઅાે તેણે પાળી નથી.” શમુઅેલને ગુ સાે

શાઉલે ક ું, “મારી અને મારા દીકરા યાેનાથાન વ ચે ચ ીઅાે નાખાે. “ યારે

અા યાે તેણે અાખી રાત ઈ વરની અાગળ રડીને વનંતી કરી. ૧૨ સવારે

ચ ી ારા યાેનાથાન પકડાયાે. ૪૩ યારે શાઉલે યાેનાથાનને ક ું, “ત શું

શાઉલને મળવાને શમુઅેલ વહે લાે ઊ

કયુ છે તે મને કહે .” યાેનાથાને તેને ક ું કે , “મારા હાથમાં લાકડી હતી તેના

“શાઉલ કામલમાં અા યાે છે . તેણે પાેતાને માટે અેક કી ત તંભ ઊભાે કયા

છે ડાથી મ કે વળ થાેડું મધ ચા યું છે . હુ ં અહી છંુ ; મારે મરવું પડે અેમ છે .”

છે , યાંથી પાછાે વળીને અાગળ ચાલીને નીચે ગ ગાલમાં ગયાે છે .” ૧૩

૪૪ શાઉલે ક ું, “ઈ વર અેવું અને અેથી વધારે મને કરાે, યાેનાથાન તું ન ે

શમુઅેલ શાઉલ પાસે અા યાે. શાઉલે તેને ક ું, “ઈ વર તને અાશીવાદ

મરશે.” ૪૫ લાેકાેઅે શાઉલને ક ું, “શું યાેનાથાન કે જેણે ઇઝરાયલને માેટાે

અાપાે! મ ઈ વરની અા ા પૂરે પૂરી પાળી છે .” ૧૪ શમુઅેલે ક ું, “ યારે

વજય અપા યાે છે તે મરશે? અેવું ન થાઅાે!

વંત ઈ વરના સમ, તેના

ઘેટાંના જે અવાજ મારે કાને પડે છે તે શું છે ? બળદાેનું બરાડવું જે હુ ં સાંભળું

માથાનાે અેક પણ વાળ ભૂ મ પર પડનાર નથી, કે મ કે તેણે અાજે ઈ વરની
સહાયથી જ અા કામ કયુ છે .” અેમ લાેકાેઅે યાેનાથાનને બચા યાે તેથી તે

છંુ , તે શું છે ?” ૧૫ શાઉલે ક ું કે , “તેઅાેને તેઅાે અમાલેકીઅાે પાસેથી
લા યા છે . લાેકાેઅે ઉ મ ઘેટાં અને બળદાે, તમારા ભુ ઈ વર અાગળ

મરણ પા યાે ન હ. ૪૬ પછી શાઉલે પ લ તીઅાેની પાછળ પડવાનું બંધ કયુ

ય

અને પ લ તીઅાે પાેતાને થળે ગયા. ૪૭ જયારે શાઉલ ઇઝરાયલના રા

શમુઅેલે શાઉલને ક ું, “ઊભાે રહે , અાજે રા ે ઈ વરે મને જે ક ું છે તે હુ ં

તરીકે અ ભ ષ ત થયાે યાર પછી તે તેની અાજુ બાજુ નાં સવ શ ુઅાેની

તને કહુ ં , શાઉલે તેને ક ું, “કહે !” ૧૭ શમુઅેલે ક ું, “તું પાેતાની

અેટલે માેઅાબની વ

જૂ જ જેવાે હતાે તાે પણ તને ઇઝરાયલનાં કુ ળાે પર મુ ય બના યાે નહાેતાે

રા અાેની વ

, અા માેનીઅાેની વ

તથા પ લ તીઅાેની વ

, અદાેમની વ

, સાેબાના

લ ાે. યાં યાં તે ગયાે યાં

ઠરા યાે

ાે. શમુઅેલને કહે વામાં અા યું,

કરવા રા યાં છે , બાકીનાઅાેનાે અમે સંપૂણ નાશ કયા છે .” ૧૬ યારે

શું? અને ઈ વરે તને ઇઝરાયલના રા

માં

તરીકે અ ભ ષ ત કયા; ૧૮ ઈ વરે

તેણે તેઅાેને ાસ પમા ાે. ૪૮ તેણે બહાદુ રીથી અમાલેકીઅાેને હરા યા. તેણે

તને તારા માગ માેકલીને ક ું, ' , તે પાપી અમાલેકીઅાેનાે સંપૂણ નાશ કર,

ઇઝરાયલ લાેકાેને લૂંટારાઅાેના હાથમાંથી બચા યા. ૪૯ યાેનાથાન, ય વી

તેઅાેનાે નાશ ન થાય યાં સુધી તેઅાેની સાથે લડાઈ કર.' ૧૯ તાે ઈ વરની

અને માલકીશુઅા શાઉલના દીકરા હતા. તેની બે દીકરીઅાેનાં નામ અા હતાં

વાણી ત કે મ માની ન હ? ત લૂંટ પર કબ ે કયા અને ઈ વરની

અેટલે માેટીનું નામ મેરાબ અને નાનીનું નામ મીખાલ. ૫૦ શાઉલની પ નીનું

હતું તે શા માટે કયુ?” ૨૦ શાઉલે શમુઅેલને ક ું, “મ ઈ વરની વાણી માની

નામ અ હનાેઅામ હતું; તે અ હમાઅાસની દીકરી હતી. તેના સેનાપ તનું નામ

છે , જે માગ ઈ વરે મને માેક યાે હતાે તે માગ હુ ં ગયાે છંુ . મ અમાલેકના

અા નેર હતું, તે શાઉલના કાકા નેરનાે દીકરાે હતાે. ૫૧ કીશ શાઉલનાે પતા

રા

હતાે; અને અા નેરનાે પતા નેર, અે અબીઅેલનાે દીકરાે હતાે. ૫૨ શાઉલના

પણ લાેકાેઅે લૂંટમાંથી થાેડાે ભાગ લીધાે જેમ કે નાશ ન મત વ તુઅાેમાંથી

અાયુ યભર પ લ તીઅાે સાથે સખત યુ ચા યા કયુ. જયારે પરા મી કે કાેઈ

ઉ મ ઘેટાં તથા બળદાે ભુ ઈ વરની અાગળ ગ ગાલમાં બ લદાન કરવા

બહાદુ ર માણસ શાઉલના

સા લીધાં છે .” ૨૨ શમુઅેલે ક ું કે , “શું ઈ વર પાેતાની વાણી માનવામાં

ેવામાં અાવતાે, યારે તે તેને પાેતાની પાસે રાખી

લેતાે હતાે.
અેલે શાઉલને ક
૧૫ શમુ
ઉપર રા થવા સા

અગાગને પક

અા યાથી જેટલા રા
ું કે , “ઈ વર પાેતાના લાેક અેટલે ઇઝરાયલ
તને અ ભ ષ ત કરવાને મને માેક યાે હતાે.

માટે હવે ઈ વરની વાણી સાંભળ. ૨ સૈ યાેના ઈ વર અેમ કહે છે કે , 'અમાલેકે
જયારે ઇઝરાયલને મસરમાંથી નીકળીને જતા જે કયુ અેટલે કે વી રીતે માગમાં
તેની સામે થયાે, તે મ યાનમાં લીધું છે . ૩ હવે તું જઈને અમાલેકને તથા

માં જે દુ

ાે છે અને અમાલેકીઅાેનાે સંપૂણ નાશ કયા છે . ૨૧

થાય છે , તેટલાં દહનીયાપણાે તથા બ લદાનાેથી થાય

છે શું? બ લદાન કરતાં અા ાપાલન સા ં છે , ઘેટાંની ચરબી કરતાં વચન
પાળવું સા ં છે . ૨૩ કે મ કે વ ાેહ અે
અે દુ તા તથા મૂ તપૂ

ેષ

ેવાના પાપ જેવાે છે , હઠીલાઈ

જેવી છે . કે મ કે ત ઈ વરના શ દનાે ઇનકાર કયા છે ,

માટે તેમણે પણ તને રાજપદેથી પડતાે મૂ

ાે છે .” ૨૪ શાઉલે શમુઅેલને

ક ું, “મ પાપ કયુ છે ; કે મ કે મ ઈ વરની અા ા તથા તારી વાતાેનું ઉ લંઘન
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કયુ છે , કારણ કે મ લાેકાેથી બીને તેઅાેની વાણી સાંભળી. ૨૫ તાે હવે, કૃ પા

નથી.” ૧૧ પછી શમુઅેલે યશાઈને ક ું, “શું તારા સવ દીકરાઅાે અહ

કરી મારા પાપની મા કર, મારી સાથે પાછાે ચાલ, કે હુ ં ઈ વરની તુ ત

છે ?” તેણે જવાબ અા યાે, “હ

ક ં .” ૨૬ શમુઅેલે શાઉલને ક ું કે , “હુ ં પાછાે ફરીને તારી સાથે ન હ અાવું;

છે .” શમુઅેલે યશાઈને ક ું,” માણસ માેકલીને તેને તેડાવી મંગાવ; કે મ

કે મ કે ત ઈ વરનાે શ દ નકાયા છે . અને ઈ વરે તને ઇઝરાયલ ઉપર રા

કે યાં સુધી તે અહ અાવશે ન હ યાં સુધી અમે જમવા ન હ બેસીઅે.”

બનવાથી નકાયા છે .” ૨૭ પછી શમુઅેલે જતા રહે વા માટે પીઠ ફે રવી, યારે

૧૨ યશાઈઅે માણસાે માેક યા અને તેઅાે તેને તેડી લા યા. તે ર તવણા

શાઉલે તેને ન જવા દેવા માટે તેના ઝ ભાની કાેર પકડી અને તે ફાટી ગઈ.

હતાે. તે દેખાવડાે હતાે. તેની અાંખાે સુંદર હતી. ઈ વરે ક ું, “ઊઠીને, તેનાે

૨૮ શમુઅેલે તેને ક ું કે , “ઈ વરે અાજે ઇઝરાયલનું રા ય તારી પાસેથી

અ ભષેક કર; કે મ કે તે અે જ છે .” ૧૩ પછી શમુઅેલે તેલનું શગ લઈને તેના

ફાડી લીધું છે અને તારાે પડાેશી, જે તારા કરતાં સારાે છે તેને અા યું છે . ૨૯

ભાઈઅાેની વચમાં તેનાે અ ભષેક કયા. તે દવસથી ઈ વરનાે અા મા દાઉદ

અને વળી, જે ઇઝરાયલનું સામ ય છે તે જૂ ઠું બાેલશે ન હ અને પાેતાનાે

ઉપર પરા મ સ હત અા યાે. પછી શમુઅેલ રામામાં પરત ગયાે. ૧૪ હવે

નણય બદલશે ન હ, કે મ કે તે માણસ નથી કે તે અનુતાપ કરે.” ૩૦ યારે

ઈ વરનાે અા મા શાઉલ પાસેથી જતાે ર ાે હતાે અને ઈ વર તરફથી અેક

શાઉલે ક ું, “મ પાપ કયુ છે . પણ કૃ પા કરી હાલ મારા લાેકાેના વડીલાે

દુ અા મા તેને હે રાન કરતાે હતાે. ૧૫ શાઉલના દાસાેઅે તેને ક ું, “ ે,

અાગળ અને ઇઝરાયલ અાગળ મા ં માન રાખ, ફરીથી મારી સાથે પાછાે

ઈ વર તરફથી અેક દુ અા મા તને હે રાન કરે છે . ૧૬ અમારા મા લકે પાેતાની

અાવ જેથી મારા ભુ ઈ વરની તુ ત હુ ં ક ં .” ૩૧ તેથી શમુઅેલ ફરીને

હજૂ રમાંના પાેતાના દાસાેને અેવી અા ા કરવી કે વીણા વગાડનાર અેક કુ શળ

શાઉલની પાછળ પાછાે ગયાે અને શાઉલે ઈ વરની તુ ત કરી. ૩૨ યારે

માણસને શાેધી લાવાે. યાર પછી જયારે દુ અા મા ઈ વર તરફથી તારા

શમુઅેલે ક ું, “અમાલેકીઅાેના રા

અગાગને અહ મારી પાસે લાવાે.”

ઉપર અાવે યારે અેમ થશે કે , તે વીણા વગાડશે અને તું દુ ા માથી મુ ત

અગાગ તેની પાસે ખુશીથી અા યાે અને તેણે ક ું, “ ન ે મરણની વેદના

થશે.” ૧૭ શાઉલે પાેતાના દાસાેને ક ું, “મારા માટે અેક સારા વણાવાદકને

વીતી ગઈ છે .” ૩૩ શમુઅેલે ક ું, “જેમ તારી તલવારે

શાેધીને તેને મારી પાસે લાવાે.” ૧૮ પછી જુ વાન માણસાેમાંથી અેક જણે

છે , તેમ તારી માતા

ીઅાેને પુ હીન કરી

ીઅાે મ યે પુ હીન થશે.” યારે શમુઅેલે ગ ગાલમાં

નાનાે બાકી ર ાે છે , પણ તે ઘેટાં સંભાળે

જવાબ અા યાે અને ક ું, “મ યશાઈ બેથલેહેમીના દીકરાને

ેયાે છે , તે

ઈ વરની અાગળ અગાગને કાપીને ટુ કડે ટુ કડાં કયા. ૩૪ યારબાદ શમુઅેલ

વગાડવામાં કુ શળ, બળવાન, હમતવાન છે . વળી તે લડવૈયાે, બાેલવામાં

રામામાં ગયાે, શાઉલ પાેતાને ઘરે ગબયામાં ગયાે. ૩૫ શમુઅેલે પાેતાના

સમજદાર તથા પાળાે માણસ છે ; અને ઈ વર તેની સાથે છે .” ૧૯ તેથી

મરણના દવસ સુધી શાઉલને ફરીથી

શાઉલે યશાઈ પાસે સંદેશાવાહકાે માેકલીને કહે વડા યું, “તારાે દીકરાે દાઉદ

ેયાે ન હ, તાે પણ શમુઅેલ શાઉલને

માટે શાેક કરતાે હતાે. અને શાઉલને ઇઝરાયલ ઉપર રા

ઠરા યાને લીધે

જે ઘેટાંની સાથે છે તેને મારી પાસે માેકલ.” ૨૦ તેથી યશાઈઅે રાેટલી,

શમુઅેલને ક ું કે , “ ાં સુધી તું શાઉલને માટે શાેક કરશે? મ
૧૬ ઈતેનવરેે ઇઝરાયલનાં
રાજપદેથી નકાયા છે . તા ં શગ તેલથી ભરીને .

મારફતે શાઉલને સા માેકલા યાં. ૨૧ દાઉદ શાઉલ પાસે અા યાે અને

ઈ વરને અનુતાપ થયાે.

ા ારસનું પા , અને લવા ં અેક ગધેડા પર લાદીને પાેતાના દીકરા દાઉદની

હુ ં તને યશાઈ બેથેલેહેમી પાસે માેકલું છંુ . કે મ કે મ તેના દીકરાઅાેમાંથી અેકને
મારે સા રા

થવા નમાણ કરી રા યાે છે .” ૨ શમુઅેલે ક ું, “મારાથી

કે વી રીતે જવાય?

ે શાઉલ

ણી

ય તાે તે મને મારી નાખશે.” ઈ વરે

ક ું, “તારી સાથે અેક વાછરડી લે અને કહે કે , હુ ં ઈ વરના માટે બ લદાન
કરવા સા અા યાે છંુ .' ૩ યશાઈને ય કરવા બાેલાવજે અને તારે શું કરવું

તેની સંમુખ ઊભાે ર ાે. શાઉલને તેના પર ઘણી ી ત ઊપ
શ

અને તે તેનાે

વાહક થયાે. ૨૨ શાઉલે યશાઈ પાસે માણસ માેકલીને કહે વડા યું,

“દાઉદને મારી હજૂ રમાં ઉપ થત રહે વા દે, કે મ કે મારી

માં તે કૃ પા પા યાે

છે .” ૨૩ ઈ વર તરફથી દુ અા મા શાઉલ પર અાવતાે, યારે અેમ થતું કે ,
દાઉદ વીણા લઈને પાેતાના હાથથી વગાડતાે. તેથી શાઉલ સા ે તા ે થઈ
જતાે અને તે દુ અા મા તેની પાસેથી જતાે રહે તાે.

ઈ વરનાં ક ા માણે શમુઅેલ બેથલેહેમ ગયાે. નગરના વડીલાે જયારે તેને

અે પાેતાનાં સૈ યાેને યુ કરવા સા યહૂ દયાના તેઅાે
૧૭ હવેસાેખપાેમલાં અેતીઅાે
ક કયા, જે યહૂ દયાનું છે . તેઅાેઅે સાેખાે અને અઝે કાની

મળવા અા યા યારે તેઅાેઅે ૂજતાં ૂજતાં ક ું, “શું તું સલાહશાં તપૂવક

વ ચે અેફેસદા મીમમાં છાવણી નાખી. ૨ શાઉલ તથા ઇઝરાયલના માણસાે

અા યાે છે ?” ૫ તેણે ક ું,” હા સલાહશાં તપૂવક; હુ ં ઈ વરને ય ાપણ

અેક થયા. તેઅાેઅે અેલાની ખીણમાં છાવણી નાખીને પ લ તીઅાે સામે

ચઢાવવાને અા યાે છંુ . તમે પાેતાને શુ કરીને મારી સાથે ય કાયમાં અાવાે.”

યુ માટે યૂહ ર યાે. ૩ પ લ તીઅાે પવતની ઉપર અેક બાજુ અે પ લ તીઅાે

અને તેણે યશાઈ તથા તેના દીકરાઅાેને પ વ કરીને તેઅાેને ય કાયમાં

ઊભા ર ા અને પવતની ઉપર બી

તે હુ ં તને બતાવીશ. હુ ં જેનું નામ તને કહુ ં તેનાે મારે સા અ ભષેક કરજે.” ૪

બાજુ અે યાં તેઅાેની વ ચે ખીણ હતી

ેઈને

યાં ઇઝરાયલીઅાે ઊભા ર ા. ૪ યારે અેક બળવાન માણસ પ લ તીઅાેની

મનમાં પાેતાને ક ું કે ન ે ઈ વરનાે અ ભ ષ ત તેની સંમુખ તે જ છે .

છાવણીમાંથી બહાર અા યાે, તેનું નામ ગાે યાથ હતું. તે ગાથનાે હતાે, તેની

૭ પણ ઈ વરે શમુઅેલને ક ું કે , “તેના બહારના દેખાવ તરફ તથા તેના

ઊંચાઈ છ હાથ અને અેક વત હતી. ૫ તેના માથા ઉપર પ ળનાે ટાેપ હતાે

શરીરની ઊંચાઈ તરફ ન

ે; કે મ કે મ તેને નાપસંદ કયા છે . જેમ માણસ

અને તેણે બખતર પહે રેલું હતું. તે બખતરનું વજન પ ળના પાંચ હ ર

ેતાં નથી; માણસ બહારના દેખાવ તરફ જુ અે છે , પણ

શેકેલ જેટલું હતું. ૬ તેના પગે ઘૂંટણથી નીચે પ ળના બખતરાે હતા અને

ઈ વર દય તરફ જુ અે છે .” ૮ પછી યશાઈઅે અબીનાદાબને બાેલા યાે

તેના ખભા વ ચે પ ળની બરછી હતી. ૭ તેના ભાલાનાે દાંડાે સાળના રાેલર

અને તેને શમુઅેલની અાગળ થઈને ચલા યાે. અને શમુઅેલે ક ું કે , “ઈ વરે

જેવાે હતાે. તેના ભાલાનું વજન લાેઢાના છસાે શેકેલ જેટલું હતું. તેની ઢાલ

અેને પણ પસંદ કયા નથી.” ૯ પછી યશાઈઅે શા માને યાં અાગળ થઈને

ઊંચકનાર તેની અાગળ ચાલતાે હતાે. ૮ તેણે ઊભા ર હને ઇઝરાયલના

ચલા યાે. અને શમુઅેલે ક ું, “ઈ વરે અેને પણ પસંદ કયા નથી.” ૧૦ અે

સૈ યાેને હાંક મારી, “શા માટે તમે યુ નાે યૂહ રચવાને બહાર અા યા છાે? શું

માણે યશાઈઅે પાેતાના દીકરાઅાેમાંના સાતને શમુઅેલ અાગળ રજૂ કયા.

હુ ં પ લ તી નથી અને તમે શાઉલના ચાકરાે નથી? તમે પાેતાને સા અેક

બાેલા યા. ૬ જયારે તેઅાે અા યા, યારે તેણે અ લયાબની તરફ

જુ અે છે તેમ ઈ વર

પરં તુ શમુઅેલે યશાઈને ક ું, “ઈ વરે અામાંથી કાેઈને પણ પસંદ કયા

1 શમુઅેલ

માણસ પસંદ કરાે અને તે મારી સામે ઊતરી અાવે. ૯
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લડી શકે અને મને મારી નાખી શકે , તાે અમે અમારા લાેકાે તમારા ચાકરાે

૩૧ જે શ દાે દાઉદ બાે યાે તે સાંભળીને સૈ નકાેઅે શાઉલની અાગળ તેને

થશે. પણ

ે હુ ં તેને હરાવું અને મારી નાખું, તાે તમારે અમારા ચાકરાે થઈને

કહ સંભળા યા. તેથી શાઉલે દાઉદને તેડા યાે. ૩૨ દાઉદે શાઉલને ક ું,

અમારી સેવા કરવી.” ૧૦ ફરીથી પ લ તીઅે ક ું, “હુ ં અાજે ઇઝરાયલના

“કાેઈ માણસનું દય પ લ તીને લીધે ઉદાસ ન થાઅાે; તારાે સેવક જઈને

સૈ યાેનાે તર કાર ક ં છંુ . મને અેક માણસ અાપાે કે અમે સાથે મળીને
લડાઈ કરીઅે.” ૧૧ જયારે શાઉલે તથા સવ ઇઝરાયલે પ લ તીઅે કહે લા

તે પ લ તી સાથે લડશે.” ૩૩ શાઉલે દાઉદને ક ું, “તું પ લ તીની સામે

શ દાે સાંભ

ાં યારે તેઅાે નરાશ થયા અને ઘણાં ભયભીત થયા. ૧૨

છે પણ તે તાે પાેતાની જુ વાનીથી લડવૈયાે છે .” ૩૪ દાઉદે શાઉલને ક ું,

હવે દાઉદ બેથલેહેમયહૂ દયાના અે ાથી માણસ યશાઈનાે દીકરાે હતાે.

“તારાે સેવક પાેતાના પતાના ઘેટાં સાચવતાે હતાે. જયારે કાેઈ સહ તથા ર છ

યશાઈને અાઠ દીકરા હતા. શાઉલના દવસાેમાં યશાઈ વૃ અને પુ ત
ઉંમરનાે ગણાતાે હતાે. ૧૩ યશાઈના ણ માેટા દીકરાઅાે યુ માટે શાઉલની

અાવીને અને ટાેળાંમાંના અેક ઘેટાં પર ાટકે , ૩૫ યારે હુ ં તેની પાછળ પડીને

સાથે ગયા. તેના ણ દીકરા જે યુ માં ગયા હતા તેઅાેમાંના નામાે અા હતાં

મારા પર હુ મલાે કરતાે, યારે હુ ં તેઅાેની દાઢી પકડીને, તેઅાેના પર સામાે

યે નું નામ અ લયાબ, બી નું અબીનાદાબ અને ી નું શા મા હતું.

ધસીને તેઅાેને મારી નાંખતાે હતાે. ૩૬ તારા સેવકે સહ તથા ર છ બ નેને

૧૪ દાઉદ સાૈથી નાનાે હતાે. તે

ણ માેટા દીકરાઅાે શાઉલની અાગેવાની

જઈને તેની સાથે લડવાને શ તમાન જણાતાે નથી; કે મ કે તું તાે કે વળ જુ વાન

હુ મલાે કરતાે અને તેના મુખમાંથી ઘેટાંને છાેડાવતાે. અને જયારે ર છ કે સહ

મારી ના યા છે . અા બેસુ નત પ લ તીના હાલ પણ અેમાંના અેકના જેવા

હે ઠળ યુ માં હતા. ૧૫ દાઉદ પાેતાના પતાનાં ઘેટાંને ચરાવવાને માટે શાઉલ

થશે, કે મ કે તેણે

પાસેથી બેથલેહેમમાં અાવ

કરતાે હતાે. ૧૬ ચાળીસ દવસાે સુધી પેલાે

“જે ઈ વરે મને સહના પં માંથી અને ર છના પં માંથી બચા યાે હતાે. તે

પ લ તી સવારે તથા સાંજે પાસે અાવીને સામે ખડાે થતાે હતાે. ૧૭ યશાઈઅે

અા પ લ તીના હાથમાંથી મને બચાવશે.” પછી શાઉલે દાઉદને ક ું, “ ,

પાેતાના દીકરા દાઉદને ક ું, “તારા ભાઈઅાેને સા અા અેક અેફાહ પાક

ઈ વર તારી સાથે રહાે.” ૩૮ શાઉલે પાેતાનું કવચ દાઉદને પહે રા યું. તેણે

અને અા દસ રાેટલી લઈને છાવણીમાં તારા ભાઈઅાે પાસે જ દી

. ૧૮

તેના માથા પર પ ળનાે ટાેપ મૂ ાે અને તેણે તેને કવચ પહે રા યું. ૩૯ દાઉદે

ા ધપ ત માટે લઈ જઈને અાપજે.

પાેતાની તલવાર બખતર ઉપર બાંધી. પણ તેનાથી ચાલી શકાયું ન હ, કે મ કે

ેજે અને તેઅાે મ માં છે કે ન હ તેની ખબર

તેને તે પહે રીને ચાલવાનાે મહાવરાે ન હતાે. પછી દાઉદે શાઉલને ક ું, “હુ ં

લઈને અાવજે.” ૧૯ તેના ભાઈઅાે, શાઉલ તથા સવ ઇઝરાયલ માણસાે

અા પહે રીને લડાઈ માટે બહાર જઈ શકતાે નથી, કે મ કે મ બખતર પહે રીને

અેલાની ખીણમાં, પ લ તીઅાે સાથે લડતા હતા.” ૨૦ દાઉદ સવારે વહે લાે

લડાઈનાે અનુભવ કયા નથી.” તેથી દાઉદે પાેતાના શરીર ઉપરથી તે ઉતારી

ઊઠયાે અને અેક રખેવાળને પાેતાનાં ઘેટાં વાધીન કરીને જેમ યશાઈઅે તેને

મૂ ું.” ૪૦ તેણે પાેતાની લાકડી પાેતાના હાથમાં લીધી અને નાળામાંથી પાંચ

અા ા અાપી હતી તેમ તે સામાન લઈને ગયાે. જયારે દાઉદ છાવણી અાગળ

સુંવાળા પ થરાે પાેતાને લીધા; તેણે પાેતાની પાસે જે થેલી હતી તેમાં મૂ

પહા યાે યારે સૈ ય યુ ને સા ં લલકાર અાપી ર ું હતું. ૨૧ અને ઇઝરાયલ

તેની ગાેફણ તેના હાથમાં હતી તે પ લ તી તરફ તે ગયાે. ૪૧ પ લ તી પાેતાની

તથા પ લ તીઅાેઅે પાેતાનાં સૈ યાેનાે યૂહ સામ સામે ર યાે હતાે. ૨૨ દાઉદ

ઢાલ ઊંચકનારને લઈને દાઉદની સામે અા યાે. ૪૨ જયારે તે પ લ તીઅે

પાેતાના સામાનને સાચવનારના હાથમાં સાપીને સૈ ય તરફ દાેડયાે અને યાં

અાજુ બાજુ

પહાચીને તેણે પાેતાના ભાઈઅાેની મુલાકાત કરી. ૨૩ તે તેઅાેની સાથે વાત

જુ વાન, ર તવણા તથા દેખાવમાં સુંદર હતાે. ૪૩ પછી તે પ લ તીઅે દાઉદને

કરતાે હતાે, અેટલામાં પેલાે બળવાન માણસ, ગાથનાે પ લ તી ગાે યાથ,

ક ું, “શું હુ ં કૂ તરાે છંુ કે , તું લાકડીઅાે લઈને મારી સામે અા યાે છે ?” અને તે

પ લ તીઅાેના સૈ યમાંથી અાગળ અાવીને અગાઉના જેવા શ દાે બાેલવા

પ લ તીઅે પાેતાના દેવાેના નામે દાઉદને શાપ અા યાે. ૪૪ તે પ લ તીઅે

લા યાે. અને દાઉદે તે સાંભ ાં. ૨૪ જયારે ઇઝરાયલના સવ માણસાેઅે તે

દાઉદને ક ું, “મારી પાસે અાવ અને હુ ં તા ં માંસ અાકાશનાં પ ીઅાેને તથા

માણસને

ેયાે, યારે તેઅાે તેની અાગળથી જતા ર ા અને ઘણાં ભયભીત

વનચર પશુઅાેને અાપું.” ૪૫ દાઉદે પ લ તીને જવાબ અા યાે, “તું મારી પાસે

થયા. ૨૫ ઇઝરાયલના માણસાેઅે ક ું, “અા જે માણસ અાગળ અાવે છે

તલવાર, ભાલાે અને બરછી લઈને અાવે છે . પણ હુ ં ભુ સવશ તમાન

તેને તમે

ઈ વર, ઇઝરાયલના સૈ યાેના ઈ વર જેમનાે તુ છકાર ત કયા છે તેમના નામે

અા ઉપરાંત દસ પનીર તેઅાેના સહ
તારા ભાઈઅાે કે મ છે તે

ેયાે છે ? તે ઇઝરાયલનાે તર કાર કરવા અા યાે છે . અને જે

વતા ઈ વરના સૈ યનાે ધ ાર કયા છે .” ૩૭ દાઉદે ક ું,

ેઈને દાઉદને

ા.

ેયાે, યારે તેણે તેને તુ છકાયા. કે મ કે તે ફ ત

યવાન કરશે, તે પાેતાની

તારી પાસે અાવું છંુ . ૪૬ અાજે ઈ વર મને તારા પર વજય અપાવશે, હુ ં

દીકરી સાથે તેનાં લ ન કરાવી અાપશે, તેના પતાના ઘરને ઇઝરાયલ મ યે

તને મારી નાખીશ અને તા ં માથું તારા શરીર પરથી જુ દું કરીશ. અાજે હુ ં

વતં કરશે.” ૨૬ દાઉદે પાસે ઊભેલા માણસાેને ક ું કે , “જે માણસ અા

પ લ તીઅાેના સૈ યાેના મૃતદેહાેને અાકાશના પ ીઅાે તથા પૃ વીનાં જં ગલી

માણસ તેને મારી નાખશે તેને રા

ઘણાં

યથી

પ લ તીને મારી નાખીને ઇઝરાયલમાંથી કલંક દૂ ર કરશે તેને શું મળશે?
અા બેસુ નત પ લ તી કાેણ છે કે

વતા ઈ વરના સૈ યનાે તે તર કાર

નવરાેને અાપીશ, કે જેથી અાખી પૃ વી
૪૭ અને અા સવ સમુદાય

ણે કે ઇઝરાયલમાં જ ઈ વર છે ,

ણે કે , ઈ વરે તલવાર અને બરછીથી વજય

કરે?” ૨૭ પછી લાેકાેઅે તેને ક ું કે , “જે માણસ તેને મારી નાખશે તેને

અપા યાે નથી. કે મ કે યુ તાે ઈ વર લડે છે અને તે તમને અમારા હાથમાં

રા

પકડાવી દેશે.” ૪૮ જયારે તે પ લ તી ઊઠયાે અને દાઉદ સામે લડવા સા

ય અાપશે. તેની સાથે પાેતાની દીકરીના લ ન કરાવશે. તે તેના ઘરને

ખાસ દર

ે અાપશે.” ૨૮ તેના માેટા ભાઈ અ લયાબે તેને તે માણસાે

સાથે બાેલતાં સાંભ

ાે. યારે તેણે દાઉદ ઉપર સખત ગુ સે થઈને ક ું,

“તું અહ કે મ અા યાે છે ? ત ઘેટાંને અર યમાં કાેની પાસે મૂ
તારા ગવને તથા તારા અંતઃકરણની દુ તાને

પાસે અાવવા લા યાે, યારે દાઉદ ઉતાવળથી તે પ લ તીની સામે મળવાને
સૈ યની તરફ દાેડીને ગયાે. ૪૯ દાઉદે પાેતાનાે હાથ થેલીમાં નાખીને તેમાંથી

ાં છે ? હુ ં

અેક પ થર લીધાે, તેને ગાેફણ ારા વ ઝીને તે પ લ તીના કપાળમાં માયા.

ં છંુ ; કે મ કે તું અહી લડાઈ

પ થર પ લ તીના કપાળમાં પેસી ગયાે અને તે જમીન પર ઊંધા માેઢે પડયાે.

ેવા માટે અા યાે છે .” ૨૯ દાઉદે ક ું, “મ ખાેટું શું કયુ છે ? શું હુ ં વના

૫૦ દાઉદ ગાેફણ તથા પ થરથી તે પ લ તી પર

ત પા યાે. તેણે પ લ તીને

કારણે બાેલું છંુ ?” ૩૦ તે તેની પાસેથી ફરીને બી ની પાસે ગયાે અને તેને

મારી નાખીને તેનાે સંહાર કયા. પણ તેના હાથમાં તલવાર ન હતી. ૫૧ પછી

તે જ માણે ક ું. લાેકાેઅે ફરીથી તેને અગાઉના જેવાે જ જવાબ અા યાે.

દાઉદ દાેડીને તે પ લ તી ઉપર ઊભાે ર ાે અને તેણે તેની તલવાર તેના
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યાનમાંથી કાઢીને, તેના વડે તેને મારી ના યાે અને તેનું માથું તેના ધડથી
કાપી ના યું. જયારે પ લ તીઅાેઅે

ેયું કે તેઅાેનાે બળવાન યાે ાે મરણ

લાેકાે દાઉદ પર ેમ રાખતા હતા, કે મ કે તે તેઅાેને બહાર લઈ જતાે અને
તેમને પાછા લાવતાે હતાે. ૧૭ શાઉલે દાઉદને ક ું, “ ે અહ મારી માેટી

પા યાે છે , યારે તેઅાે નાસી ગયા. ૫૨ પછી ઇઝરાયલના તથા યહૂ દયાના

દીકરી મેરાબ છે . તેના લ ન હુ ં તારી સાથે કરાવીશ. અેટલું જ કે તું મારે સા

માણસાે ઊઠીને હાેકારાે કરીને અે ાેનના દરવા

સુધી અને ખીણ સુધી

બળવાન થા, ઈ વરની લડાઈઅાે લડ.” કે મ કે શાઉલે મનમાં વચાયુ, “મારાે

પ લ તીઅાેની પાછળ પ ા. અને શારાઈમના માગ ઉપર ગાથ તથા અે ાેન

હાથ અેના પર ન પડે, પણ પ લ તીઅાેનાે હાથ અેના પર ભલે પડે.” ૧૮ દાઉદે

સુધી પ લ તીઅાેના માણસાે ઘાયલ થઈને પડયા. ૫૩ ઇઝરાયલના લાેકાેઅે

શાઉલને ક ું, “હુ ં કાેણ છંુ , મા ં

પ લ તીઅાેની પાછળ પડવાનું પડતું મૂકીને તેઅાેની છાવણી લૂંટી. ૫૪ દાઉદ

કુ ટું બ કાેણ કે હુ ં રા નાે જમાઈ થાઉં?” ૧૯ હવે શાઉલે પાેતાની દીકરી

પ લ તીનું માથું લઈને ય શાલેમમાં અા યાે, પણ તેણે તેનું કવચ તેણે

મેરાબ, દાઉદને અાપવાની હતી, તેને બદલે તેણે તેને અા યેલ મહાેલાથીની

પાેતાના તંબુમાં મૂ ું. ૫૫ જયારે શાઉલે દાઉદને પ લ તી સાથે લડવા જતા

પ ની તરીકે અાપી. ૨૦ પણ શાઉલની દીકરી મખાલ, દાઉદને ેમ કરવા

ેયાે હતાે, યારે તેણે સેનાપ ત અા નેરને ક ું હતું કે , “અા નેર, અા જુ વાન

લાગી હતી. તેઅાેઅે શાઉલને ક ું, યારે તે વાત તેને સારી લાગી. ૨૧

કાેનાે દીકરાે છે ?” અા નેરે કહે લું કે , “તારા
કશું

વના સમ, રા , હુ ં તેના વષે

ણતાે નથી.” ૫૬ પછી રા અે ક ું, “જે કાેઈ

ણતાે હાેય તેઅાેને

વન શું છે , ઇઝરાયલમાં મારા પતાનું

યારે શાઉલે વચાયુ, “હુ ં મખાલ તેને અાપીશ, કે તે તેને ફાંદા પ થાય,
પ લ તીઅાેનાે હાથ તેની વ

થાય. “તે માટે શાઉલે દાઉદને બી વાર

પૂછ કે અા યુવાન કાેનાે દીકરાે છે ?” ૫૭ જયારે દાઉદ તે પ લ તીનાે સંહાર

ક ું, “તું મારાે જમાઈ થશે.” ૨૨ શાઉલે પાેતાના ચાકરાેને અા ા કરી કે ,

કરીને પાછાે ફયા, યારે અા નેર તેને શાઉલ પાસે લા યાે પ લ તીનું માથું

'દાઉદ સાથે ગુ ત રીતે વાતચીત કરીને, કહે વું, ' ે, રા

તારા ઉપર બહુ

દાઉદના હાથમાં હતું. ૫૮ શાઉલે તેને ક ું, “અાે જુ વાન, તું કાેનાે દીકરાે છે ?”

સ ન છે , તેના સવ ચાકરાે તને ેમ કરે છે . માટે હવે, રા નાે જમાઈ થા.”'

અને દાઉદે જવાબ અા યાે, “હુ ં અાપના સેવક યશાઈ બેથલેહેમીનાે દીકરાે

૨૩ શાઉલના ચાકરાેઅે અે શ દાે દાઉદના કાનમાં ક ા. દાઉદે ક ું, હુ ં કં ગાળ

છંુ .”

અને વસાત વગરનાે માણસ છંુ .” છતાં હુ ં રા નાે જમાઈ થાઉં અે વાત તમને

શાઉલ સાથે તેણે વાત પૂરી કરી યાર પછી, યાેનાથાનનાે વ
૧૮ જયારે
દાઉદના વ સાથે અેક ગાંઠ થઈ ગયાે, યાેનાથાન પાેતાના વના

ન વી લાગે છે ?”' ૨૪ શાઉલના ચાકરાેઅે દાઉદ જે બાે યાે હતાે તે વષે

જેવાે ેમ તેના પર કરવા લા યાે. ૨ શાઉલે તે દવસથી દાઉદને પાેતાની સેવા
માટે રા યાે; તેને તેના પતાને ઘરે જવા દીધાે ન હ. ૩ પછી યાેનાથાને તથા
દાઉદે મ તાના કાેલકરાર કયા. યાેનાથાન તેના પર પાેતાના

વના જેવાે

ેમ કરતાે હતાે. ૪ જે ઝ ભાે યાેનાથાને પહે રેલાે હતાે તે તેણે પાેતાના અંગ
પરથી ઉતારીને દાઉદને અા યાે. પાેતાનું કવચ તથા, તરવાર, ધનુ ય, અને
કમરબંધ પણ અા યાં. ૫ યાં કં ઈ શાઉલ દાઉદને માેકલતાે હતાે યાં તે
જતાે અને તે સફળ થતાે. શાઉલે તેને સૈ નકાે પર સરદાર તરીકે ની યાે. અે
સવ લાેકની નજરમાં તથા શાઉલના ચાકરાેની નજરમાં પણ સા લા યું. ૬
જયારે દાઉદ પ લ તીઅાેને હરા યા પછી તેઅાે પાછા અાવતા હતા યારે
ઇઝરાયલનાં સવ નગરાેમાંથી

ીઅાે ગાતી તથા નાચતી, ડફ સાથે, અાનંદથી,

સંગીતનાં વા જ ાે વગાડતા શાઉલને મળવા માટે બહાર અાવી. ૭ તે
ગ મતમાં ગાતાં ગાતાં અેકબી ને કહે તી હતી કે : “શાઉલે સહ
દાઉદે દસ સહ

ીઅાે
ને અને

ને સંહાયા છે .” ૮ તેથી શાઉલને ઘણાે ાેધ ચઢયાે અને

અા ગીતથી તેને ખાેટું લા યું. તેણે ક ું કે , “તેઅાેઅે દાઉદને દસ સહ
માન અા યું છે , પણ તેઅાેઅે મને તાે મા સહ
રા ય વના તેને હવે બી

નું

નું જ માન અા યું છે .

શાની કમી રહી છે ?” ૯ તે દવસથી શાઉલ

દાઉદને ઈષાની નજરે

ેવા લા યાે. ૧૦ બીજે દવસે ઈ વર તરફથી અેક દુ

અા મા શાઉલ પર

ેશભેર અા યાે, તે ઘરમાં બકવાટ કરવા લા યાે. તેથી

દાઉદ પાેતાના ન યના મ મુજબ વા જ વગાડતાે હતાે. તે વખતે શાઉલના
હાથમાં પાેતાનાે ભાલાે હતાે. ૧૧ શાઉલે તે ભાલાે ફ ાે, તેનાે ઇરાદાે હતાે કે ,
“તે દાઉદને ભાલાે મારીને તેને ભ ત સાથે જડી દેશે.” પણ દાઉદ શાઉલની
અાગળથી બે વખત ખસી ગયાે. ૧૨ શાઉલ દાઉદથી બીતાે હતાે, કારણ કે
ઈ વર તેની સાથે હતા, પણ શાઉલની પાસેથી તાે તે દૂ ર થઈ ગયા હતા. ૧૩
માટે શાઉલે તેને પાેતાની અંગત સેવામાંથી દૂ ર કરીને તેને પાેતાના લ કરમાં
હ ર સૈ નકાેનાે સેનાપ ત બના યાે. અા માણે તે લાેકાેને બહાર લઈ જતાે
અને પાછા લાવતાે. ૧૪ દાઉદ પાેતાના સવ કાયા ડહાપણપૂવક કરતાે હતાે.
ઈ વર તેની સાથે હતા. ૧૫ જયારે શાઉલે

ેયું કે તે ઘણાે સફળ થાય છે , અે

ેઈને શાઉલને તેની બીક લાગતી હતી. ૧૬ સવ ઇઝરાયલ અને યહૂ દયાના
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શાઉલને

ણ કરી. ૨૫ અને શાઉલે ક ું કે , તમારે દાઉદને અેમ કહે વું,

'રા ને કશા પ લાની જ ર નથી. રા ના શ ુઅાે પર વેર વાળવા માટે કે વળ
પ લ તીઅાેનાં સાે અ ચમ

ેઈઅે છે .”' અાવું કહે વામાં શાઉલનાે બદઈરાદાે

હતાે કે દાઉદ પ લ તીઅાેના હાથથી માયા

ય. ૨૬ હવે તેના ચાકરાેઅે અે

વાતાે દાઉદને કહી, યારે દાઉદને રા નાે જમાઈ થવાનું પસંદ પ

ું. ૨૭ તે

દવસાે પૂરા થયા પહે લા દાઉદ પાેતાના માણસાેને લઈને ગયાે. તેણે બસાે
પ લ તીઅાેને મારી ના યા. અને તેઅાેનાં અ ચમ લા યાે, અને તેઅાેઅે તે
રા ને પૂરેપૂરાં ગણી અા યાં, કે જેથી તે રા નાે જમાઈ થાય. તેથી શાઉલે
પાેતાની દીકરી મખાલને તેની પ ની થવા માટે અાપી. ૨૮ અને શાઉલે
અને

ેયું

યું કે , ઈ વર દાઉદની સાથે છે . શાઉલની દીકરી મખાલે તેને ેમ

કયા. ૨૯ શાઉલને દાઉદનાે વધારે ભય લા યાે. શાઉલ હં મેશ દાઉદનાે વેરી
ર ાે. ૩૦ યાર પછી પ લ તીઅાેના રાજકુ મારાે લડાઈને માટે બહાર નીક ા,
તેઅાે જેટલી વખત બહાર નીકળતા તેટલી વખત, દાઉદ શાઉલના સવ
ચાકરાે કરતાં વધારે સફળ થતાે, તેથી તેનું નામ ઘ ં જ લાેક ય થઈ પ ું.
તેના દીકરા યાેનાથાનને તથા તેના સવ નાેકરાેને ક ું કે તમારે
૧૯ શાઉલે
દાઉદને મારી નાખવાે. પણ યાેનાથાન, તાે દાઉદ પર સ ન હતાે.

૨

તેથી યાેનાથાને દાઉદને ક ું, “મારાે પતા શાઉલ તને મારી નાખવા શાેધે છે .
માટે કૃ પા કરીને તું સવારમાં સાવચેત થઈને કાેઈ ગુ ત જ યામાં સંતાઈ રહે જ.ે
૩ હુ ં બહાર નીકળીને જે ખેતરમાં તું હશે યાં મારા પતા પાસે ઊભાે રહીશ

અને મારા પતાની સાથે તારા વષે વાત કરીશ.

ે હુ ં કં ઈ

ેઈશ તાે તને

ખબર અાપીશ.” ૪ યાેનાથાને પાેતાના પતા શાઉલ અાગળ દાઉદની શંસા
કરતાં તેને ક ું, “રા
તેણે તમારી વ
તેણે પાેતાનાે

પાેતાના ચાકર દાઉદની વ

પાપ કયુ નથી, તારી

પાપ ન કરે; કે મ કે

યે ઘણાં સારાં કામાે કયા છે ; ૫

વ પાેતાના હાથમાં લઈને બળવાન પ લ તીઅાેને માયા અને

ઈ વરે સવ ઇઝરાયલને માટે માેટાે વજય મેળ યાે. તે તમે

ેયું અને હષ

પા યા. યારે કારણ વગર દાઉદને મારી નાખીને નદાષ લાેહી વહે ડાવીને શા
માટે પાપ કરાે છાે?” ૬ શાઉલે યાેનાથાનનું કહે વું સાંભ ું. “શાઉલે
ઈ વરના સાેગન ખાઈને ક ું, તે માયા ન હ

વતા

ય.” ૭ પછી યાેનાથાને દાઉદને

બાેલા યાે, યાેનાથાને તેને અે સવ વાતાે કહી. અને યાેનાથાન દાઉદને શાઉલ
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પાસે લા યાે, તે અાગળની માફક તેની સમ તામાં ર ાે. ૮ ફરીથી યુ થયું.

કરીશ.” ૫ દાઉદે યાેનાથાનને ક ું, “ ે કાલે અમાસ છે , મારે રા ની સાથે

દાઉદ જઈને પ લ તીઅાેની સાથે લ

ભાેજન પર બેસવા સવાય ચાલે અેમ નથી. પણ મને જવા દે, કે જેથી ી

ાે અને હરાવીને તેઅાેનાે માેટાે સંહાર

કયા. તેઅાે તેની અાગળથી નાસી ગયા. ૯ ઈ વર તરફથી દુ અા મા શાઉલ

દવસની સાંજ સુધી હુ ં ખેતરમાં સંતાઈ રહુ ં . ૬

પર અા યાે યારે તે પાેતાનાે ભાલાે હાથમાં લઈને પાેતાના ઘરમાં બેઠાે હતાે, તે

તાે તું કહે જે કે , દાઉદે પાેતાના નગર બેથલેહેમમાં ઉતાવળે જઈ અાવવાને

વખતે દાઉદ પાેતાનું વા જ વગાડતાે હતાે. ૧૦ શાઉલે દાઉદને ભાલાે મારીને

અા હથી મારી પાસે ર

તેને ભ તે સાથે જડી દેવાનાે ય ન કયા, પણ તે શાઉલની પાસેથી છટકી

છે .' ૭

ગયાે, તેથી તેને મારેલાે ભાલાે ભ તમા ઘૂસી ગયાે. દાઉદ નાસીને તે રાતે બચી

ગુ સે થાય, તાે

ગયાે. ૧૧ શાઉલે દાઉદ પર ચાેકી રાખીને તથા તેને સવારે મારી નાખવા માટે

તારા સેવક સાથે ન તાથી યવહાર કર. કે મ કે ત તારા સેવકને તારી સાથે

તેને ઘરે સંદેશવાહકાે માેક યા. દાઉદની પ ની મખાલે, તેને ક ું, “ ે અાજે

ઈ વરના કરારમાં લીધાે છે . પણ

રાતે તું તારાે

નાખ; મને તારા પતા પાસે શા માટે લઈ

વ ન હ બચાવે, તાે કાલે તું માયા જશે.” ૧૨ મખાલે દાઉદને

બારીઅેથી ઉતારી દીધાે. તે નાસી જઈને, બચી ગયાે. ૧૩ મખાલે ઘરની
માથા પર મૂ

ાે અને તેના પર વ

ાે અાેઢા

ાં. ૧૪ જયારે શાઉલે દાઉદને

માગી; કે મ કે યાં અાખા કુ ટું બને માટે વા ષક ય

ે તે કહે કે , 'તે સા ં છે ,' તાે તારા દાસને શાં ત થશે. પણ

ે તે ઘણાે

ણજે કે તેણે ખરાબ કામ કરવાનાે ન ય કયા છે . ૮ માટે

તારાથી દૂ ર થાઅાે!

મૂ તઅાે લઈને પલંગ પર સુવાડી. પછી તેણે બકરાના વાળનાે ત કયાે તેના

ે તારાે પતા મને યાદ કરે

ે અેવું મારા

ે મારામાં કં ઈ પાપ હાેય, તાે તું મને મારી
ય છે ?” ૯ યાેનાથાને ક ું, “અે

ણવામાં અાવે કે , મારા પતાઅે તારા પર

ેખમ લાવવાનાે ન ય કયા છે તાે શું તે હુ ં તને ન કહુ ં ?” ૧૦ પછી દાઉદે
યાેનાથાનને ક ું, “ ે કદાચ તારાે પતા તને કઠાેર વચનાેથી ઉ ર અાપશે તાે

પકડવાને માણસાે માેક યા, યારે મખાલે ક ું, “તે બીમાર છે .” ૧૫ યારે

તેની

શાઉલે દાઉદને પકડી લાવવા માટે અેવું કહીને માણસાેને માેક યા કે “તેને

બહાર ખેતરમાં જઈઅે.” અને તેઅાે બ ને બહાર ખેતરમાં ગયા. ૧૨ યાેનાથાને

ણ મને કાેણ કરશે?” ૧૧ યાેનાથાને દાઉદને ક ું, “અાવ, અાપણે

પલંગમાં સૂતેલાે જ મારી પાસે ઊંચકી લાવાે, કે હુ ં તેને મારી નાખું.” ૧૬

દાઉદને ક ું, “ઇઝરાયલના ભુ, ઈ વરની સા ી રાખીને. કાલે અાટલા

જયારે દાઉદના માણસાે અંદર અા યા યારે, જુ અાે, પલંગ પર ઘરની મૂ તઅાે

સમયે કે પરમ દવસે મારા પતાના મનને તપાસી

તથા બકરાના વાળનાે ત કયાે તેના માથાની જ યામાં મૂકેલાે હતાે. ૧૭ શાઉલે

સા ં જણાશે, તાે હુ ં તારી પાસે માણસ માેકલીને તને તેની ખબર અાપીશ.

મખાલને ક ું, “ત કે મ મને અા રીતે છે તરીને મારા શ ુને જવા દીધાે, કે જેથી

૧૩

તને ખબર ના અાપું અને તું શાં તથી ચા યાે

જવા દે, શા માટે હુ ં તને મારી નાખું?”' ૧૮ હવે દાઉદ નાસી જઈને બચી ગયાે,

તાે ઈ વર મારા ઉપર અેવું તથા અેથી પણ વધારે વતાડે. જેમ ઈ વર મારા

શમુઅેલ પાસે રામામાં અાવીને જે સઘળું શાઉલે તેને કયુ તે તેને ક ું. અને

પતાની સાથે હતા તેમ તે તારી સાથે હાે. ૧૪ ફ ત મારી જદગીભર મારા પર

તે તથા શમુઅેલ જઈને નાયાેથમાં ર ા. ૧૯ શાઉલને જણાવવાંમાં અા યું

ઈ વરની કૃ પા રાખીને તું મા ં માેત ન લાવીશ, અેટલું જ ન હ, ૧૫ પરં તુ મારા

કે , “ ે, દાઉદ રામાના નાયાેથમાં છે .” ૨૦ પછી શાઉલે દાઉદને પકડવાને

કુ ટું બ પરથી તારા વ વાસુપણાના કરારને સદાને માટે કાપી નાખીશ ન હ.

માણસાે માેક યા. જયારે તેઅાેઅે બાેધકાેની ટાેળીને બાેધ કરતી

જયારે ઈ વર દાઉદના

શમુઅેલને તેઅાેના ઉપરી તરીકે તેઅાે મ યે ઊભાે રહે લાે

તને હા ન પહાચાડવાની હાેય, તે

ે તારા હતમાં

તે બચી ગયાે છે ?” મખાલે શાઉલને ઉ ર અા યાે, “તેણે મને ક ું કે , 'મને

ેઈ અને

ે મારા પતાની મર

ેઈને

ણીને

ે હુ ં

ય માટે તને ખબર માેકલું ન હ,

યેક શ ુને પૃ વીની પીઠ પરથી ન કરી નાખે યારે

ેયાે, શાઉલના

પણ ન હ.” ૧૬ તેથી યાેનાથાને દાઉદના કું ટુ બની સાથે કરાર કયા અને ક ું,

માણસાે પર ઈ વરનાે અા મા ઊતરી અા યાે અને તેઅાે પણ બાેધ કરવા

“ઈ વર દાઉદના શ ુઅાેની પાસેથી જવાબ માંગશે.” ૧૭ અને દાઉદ પર

લા યા. ૨૧ જયારે શાઉલને અા કહે વામાં અા યું યારે તેણે બી

પાેતાના ેમની ખાતર યાેનાથાને દાઉદને ફરીથી સમ ખવડા યા, કે મ કે તે

માણસાે

માેક યા અને તેઅાે પણ બાેધ કરવા લા યા. તે શાઉલે ફરી ી

વાર

પાેતાના

વની જેમ તેના ઉપર ી ત કરતાે હતાે. ૧૮ પછી યાેનાથાને તેને

સંદેશવાહક માેક યા તેઅાે પણ બાેધ કરવા લા યા. ૨૨ પછી શાઉલ પણ

ક ું, “કાલે અમાસ છે . તારી ગેરહાજરી જણાશે, કે મ કે તારી બેઠક ખાલી

રામામાં ગયાે અને સેખુમાંના ઊંડા કૂ વા પાસે અા યાે. તેણે પૂ

ું, “શમુઅેલ

હશે. ૧૯ યાં તું ણ દવસ ર ા પછી જલદીથી નીચે ઊતરીને, યાં પેલા

ાં છે ?” કાેઈઅેકે ક ું, “ ે, તેઅાે રામાના નાયાેથમાં છે .” ૨૩

શાઉલ રામાના નાયાેથમાં ગયાે. અને ઈ વરનાે અા મા તેના પર પણ અા યાે,

કામને સંગે તું સંતાઈ ર ાે હતાે તે ઠેકાણે અાવીને, અેઝેલ પ થર પાસે
રહે જ.ે ૨૦ નશાન તાકતાે હાેઉં અેવાે ડાેળ દેખાડીને હુ ં તે તરફ ણ બાણાે

તે રામાના નાયાેથ પહા યાે યાં સુધી બાેધ તેણે કયા. ૨૪ અને તેણે પણ,

મારીશ. ૨૧ અને હુ ં મારા જુ વાન માણસને માેકલીને તેને કહીશ કે , '

પાેતાનાં વ

શાેધી કાઢ.'

તથા દાઉદ

ઉતાયા, તે પણ શમુઅેલની અાગળ બાેધ કરવા લા યાે, તે

અાખાે દવસ તથા રાત વ

વહીન અવ થામાં પડી ર ાે. અા કારણથી

બાણાે

ે હુ ં જુ વાન છાેકરાંને કહુ ં કે , ' ે, બાણાે તારી તરફ છે ; તાે

લઈને અાવજે;” કે મ કે

વતા ઈ વરના સમ કે , યાં તું સલામત છે અને તને

તેઅાેમાં કહે વત પડી, “શું શાઉલ પણ બાેધકાેમાં છે ?”

કાેઈ મુ કે લી નથી. ૨૨ “પણ

દાઉદે રામાના નાયાેથમાંથી નાસીને યાેનાથાન પાસે અાવીને ક ું,
૨૦ પછી
“મ શું કયુ છે ? મારાે અ યાય શાે છે ? તારા પતા અાગળ મા ં કયું

તારી પેલી તરફ છે ,' તાે તારે ર તે ચા યાે જજે, કે મ કે ઈ વરે તને વદાય કયા

પાપ છે કે , તે મારાે

વ લેવા શાેધે છે ?” ૨ યાેનાથાને દાઉદને ક ું, “અે

તારાથી દૂ ર થાઅાે; તું માયા ન હ

ય. મારા પતા માેટું કે નાનું કશું પણ મને

જણા યાં વગર કરતા નથી. અા વાત મારા પતા મારાથી શા માટે છુપાવે?
અેવું તાે ના હાેય.” ૩ દાઉદે ફરી સાેગન ખાઈને ક ું કે ,” તારાે પતા સારી પેઠે
ણે છે કે , હુ ં તારી
વાત ન
તારા

માં કૃ પા પા યાે છંુ ; માટે તે કહે છે કે , 'યાેનાથાન અા

ણે, રખેને તેને દુ ઃખ થાય.' પણ ખરેખર હુ ં વતા ઈ વરના તથા
વના સાેગન ખાઉં છંુ કે , મારી તથા મરણની વ ચે ફ ત અેક પગલું જ

દૂ ર ર ું છે .” ૪ યારે યાેનાથાને દાઉદને ક ું કે ,” જે કં ઈ તું કહે , તે હુ ં તારે માટે

ે હુ ં તે જુ વાન માણસને કહુ ં કે , ' ે, બાણાે

છે . ૨૩ જે કરાર વષે ત અને મ વાત કરી છે , તેમાં

ે, ઈ વર સદાકાળ સુધી

તારી અને મારી વ ચે છે .”' ૨૪ તેથી દાઉદ ખેતરમાં સંતાઈ ર ાે. જયારે
અમાસ અાવી, યારે રા

જમવા માટે નીચે બેઠાે. ૨૫ હં મેશ મુજબ, રા

પાેતાના ભ ત પાસેના અાસન પર બેઠાે. યાેનાથાન ઊભાે ર ાે અને અા નેર
શાઉલની બાજુ અે બેઠાે. પણ દાઉદની જ યા ખાલી હતી. ૨૬ તેમ છતાં
શાઉલે તે દવસે કં ઈ પણ ક ું ન હ, કે મ કે તેણે વચાયુ, “તેને કં ઈક થયું
હશે. તે શુ ન હ હાેય; ચાે સ તે શુ ન હ હાેય.” ૨૭ પણ અમાસના
બી

દવસે, દાઉદની જ યા ખાલી હતી. શાઉલે પાેતાના દીકરા યાેનાથાનને

ક ું, “ યશાઈનાે દીકરાે જમવા કે મ નથી અાવતાે કાલે નહાેતાે અા યાે. અાજે
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પણ નથી અા યાે?” ૨૮ યાેનાથાને શાઉલને ઉ ર અા યાે, “દાઉદે અા હથી

કે મ કે ઈ વરની અાગળ ગરમ રાેટલી મૂકવા માટે તે દવસે તેમની અાગળથી

મારી પાસે બેથલેહેમ જવા સા ર

લઈ લીધેલી અ પત રાેટલી સવાય બી

માગી છે . ૨૯ તેણે ક ું કે , 'કૃ પા કરીને

કાેઈ રાેટલી યાં નહાેતી. ૭ હવે તે

મને જવા દે. કે મ કે અમારા કુ ટું બે નગરમાં ય કરવાનાે છે અને મારા ભાઈઅે
મને યાં જવાનાે હુ કમ કયા છે . હવે, ે તારી માં હુ ં કૃ પા પા યાે હાેઉં, તાે

તેનું નામ દાેઅેગ અદાેમી હતું, તે શાઉલના ગાેવાળીયાઅાેમાં મુ ય હતાે. ૮

કૃ પા કરી મને અહ થી જઈને મારા ભાઈઅાેને મળવા દે.' અે માટે તે રા ના

દાઉદે અહીમેલેખને ક ું, “હવે તારા હાથમાં ભાલાે કે તરવાર નથી? રા નું

ભાેજનમાં અા યાે નથી.” ૩૦ પછી શાઉલે યાેનાથાન ઉપર ાેધાયમાન થઈને

કામ ઉતાવળું હતું, તેથી હુ ં મારી તરવાર કે મા ં શ

તેને ક ું, “અરે અાડી તથા બળવાખાેર

નથી.” ૯ યાજકે ક ું, “ગાે યાથ પ લ તી, જેને ત અેલાની ખીણમાં મારી

ીના દીકરા! તને પાેતાને શરમાવવા

દવસે શાઉલનાે અેક ચાકર જે યાં હતાે, તે ઈ વરની અાગળ રાેકાયાે હતાે.

માટે તથા તારી માતાની ફજેતી કરવા માટે ત યશાઈના દીકરાને પસંદ કયા

ના યાે હતાે, તેની તરવાર અહ વ

છે , અે શું હુ ં નથી

છે .

પર

ણતાે? ૩૧ કે મ કે યાં સુધી યશાઈનાે દીકરાે પૃ વી

વે છે યાં સુધી તું તથા તા ં રા ય થા પત થનાર નથી. માટે હવે,

મારી સાથે લા યાે

માં વ ટાળીને અેફાેદની પાછળ મૂકેલી

ે તે તારે લેવી હાેય, તાે લે; કે મ કે તે સવાય બીજુ અેકપણ શ

માણસ માેકલીને તેને મારી પાસે લાવ, કે મ કે તેને ચાે સ મરવું પડશે.” ૩૨

તે દવસે દાઉદ ઊઠીને શાઉલની બીકથી ગાથના રા

યાેનાથાને પાેતાના પતા શાઉલને જવાબ અા યાે, “કયા કારણાેસર તેને મારી

ગયાે. ૧૧ અાખીશના ચાકરાેઅે તેને ક ું, “શું અા તે દેશનાે રા

નાખવાે

નથી? શું તેઅાેઅે નાચતાં નાચતાં અેકબી

ેઈઅે? તેણે શું કયુ છે ?” ૩૩ પછી શાઉલે તેને મારવા સા પાેતાનાે

ભાલાે તેની તરફ ફ

ાે. તે પરથી યાેનાથાનને ખાતરી થઈ મારા પતાઅે

અહ

નથી. દાઉદે ક ું, “અેના જેવી અેકપણ તરવાર નથી; અે જ મને અાપ.” ૧૦
અાખીશ પાસે નાસી
દાઉદ

સામે અા માણે ગાયું ન હતું કે ,

'શાઉલે પાેતાના હ ર અને દાઉદે પાેતાના દસ હ ર માયા છે ?”' ૧૨ દાઉદે

દાઉદને મારી નાખવાનાે ન ય કયા છે . ૩૪ યાેનાથાન ઘણાે ાેધાયમાન

અે શ દાે મનમાં રા યા અને ગાથના રા

થઈને ભાેજન ઉપરથી ઊઠી ગયાે અને માસને બી

તેથી તેણે તેઅાેની અાગળ પાેતાની વત ૂક બદલી અને તેઅાેના હાથમાં હતાે

દવસે તે કં ઈ પણ જ યાે

અાખીશથી તે ઘણાે ગભરાયાે. ૧૩

ન હ, દાઉદ વષે તેને દુ ઃખ લા યું હતું, કે મ કે તેના પતાઅે તેનું અપમાન

યારે તેણે ગાંડા હાેવાનાે ઢાગ કયા; તેણે દરવા નાં બારણા ઉપર લીટા

કયુ હતું. ૩૫ સવારમાં, યાેનાથાન અેક નાના છાેકરાંને લઈને દાઉદની સાથે

પાડયા અને પાેતાનું થૂંક દાઢી ઉપર પડવા દીધું. ૧૪ યારે અાખીશે પાેતાના

ઠરાવેલે સમયે ખેતરમાં ગયાે. ૩૬ તેણે પાેતની સાથેના અે છાેકરાંને ક ું, “દાેડ

ચાકરાેને ક ું, “જુ અાે, તે માણસ ગાંડાે છે . તાે શા માટે તમે તેને મારી પાસે

અને જે બાણાે હુ ં મા ં તે શાેધી કાઢ.” અને જયારે તે છાેકરાે દાેડતાે હતાે,

લા યા છાે? ૧૫ શું મને ગાંડા માણસની ખાેટ છે કે તમે અા માણસને મારી

યારે તે દર મયાન તેણે અેક બાણ તેનાથી અાગળ માયુ. ૩૭ અને યાેનાથાને

અાગળ મૂખાઈ કરવાને લા યા છાે? શું અા માણસને મારા ઘરમાં વેશવા

બાણ માયુ હતું તે ઠેકાણે તે છાેકરાે પહા યાે, યારે યાેનાથાને છાેકરાંને હાંક

દેવાય?”

મારીને, ક ું, “બાણ હ

ી દાઉદ યાંથી નીકળીને અદુ લામની ગુફામાં નાસી ગયાે. તે
૨૨ તેથણીને
તેના ભાઈઅાે તથા તેના પતાના સમ કુ ટું બનાં માણસાે યાં

તારાથી અાગળ નથી શું?” ૩૮ અને યાેનાથાને

છાેકરાંને હાંક મારી, “ઝડપ કર, જ દી અાવ, વલંબ ન કર!” તેથી અે છાેકરાે
બાણાે અેકઠાં કરીને પાેતાના મા લક પાસે અા યાે. ૩૯ પણ તે છાેકરાે અે વષે
કશું

ણતાે નહાેતાે. કે વળ યાેનાથાન તથા દાઉદ તે બાબત વષે

હતા. ૪૦ યાેનાથાને પાેતાનાં શ
નગરમાં લઈ

ણતા

ાે અે છાેકરાંને અાપીને તેને ક ું, “ , તેમને

.” ૪૧ તે છાેકરાે ગયાે કે તરત, દાઉદ દ ણ બાજુ અેથી

ઊઠીને અા યાે, જમીન તરફ મુખ નમાવીને, તેણે ણ વાર ણામ કયા. તેઅાે
અેકબી ને ચુંબન કરીને તથા ભેટીને ર
યાેનાથાને દાઉદને ક ું, “શાં તઅે

ા, દાઉદનું દન વધારે હતું. ૪૨

, કે મ કે અાપણે બ નેઅે ઈ વરને નામે

સાેગન ખાધા છે કે , 'ઈ વર સદાકાળ સુધી મારી તથા તારી વ ચે, મારા તથા
તારા સંતાનની વ ચે રહાે.”' પછી દાઉદ ઊઠીને વદાય થયાે અને યાેનાથાન
નગરમાં ગયાે.
માં અહીમેલેખ યાજક પાસે અા યાે. અહીમેલેખે
૨૧ પછીૂજતાંદાઉદૂજતાંનાેબદાઉદને
મળવા અાવીને તેને ક ું, “તું અેકલાે કે મ છે ,

તેની પાસે ગયાં. ૨ જેઅાે સંકટમાં હતા, જેઅાે દેવાદાર હતા, જેઅાે અસંતાેષી
હતા તેઅાે બધા તેની પાસે અેકઠા થયા. દાઉદ તેઅાેનાે સરદાર બ યાે. યાં
તેની સાથે અાશરે ચારસાે માણસાે હતા. ૩ દાઉદ યાંથી માેઅાબના મ પામાં
ગયાે. તેણે માેઅાબના રા ને ક ું, ''ઈ વર મારે માટે શું કરવાના છે અે
મારા

ણવામાં અાવે યાં સુધી કૃ પા કરીને મારા પતાને તથા મારી માતાને

અહ અાવીને તારી પાસે રહે વા દે.” ૪ તે તેઅાેને માેઅાબના રા ની પાસે
લા યાે; દાઉદ ગઢમાં ર ાે તેટલાે બધાે વખત તેનાં માતા પતા તેની સાથે
ર ાં. ૫ પછી ગાદ બાેધકે દાઉદને ક ું, “તારા ગઢમાં રહીશ ન હ. અહ થી
નીકળીને યહૂ દયા દેશમાં
ગયાે. ૬ શાઉલે

. યારે દાઉદ યાંથી નીકળીને હે રેથના વનમાં

યું કે દાઉદ તથા તેની સાથે જે માણસાે હતા તેઅાે

વશેની મા હતી મળી છે . હવે શાઉલ તાે ગબયામાં રામામાંના અામલીના
ઝાડ નીચે પાેતાના હાથમાં ભાલાે રાખીને બેઠાે હતાે. અને તેના સવ ચાકરાે

તારી સાથે કાેઈ માણસ કે મ નથી?” ૨ દાઉદે અહીમેલેખ યાજકને ક ું,

તેની અાસપાસ ઊભા હતા. ૭ શાઉલે પાેતાની અાસપાસ ઊભેલા પાેતાના

“રા અે મને અેક કામ માટે માેક યાે છે અને મને ક ું 'જે કામ માટે હુ ં તને

ચાકરાેને ક ું, “ બ યામીનના લાેકાે, હવે તમે સાંભળાે! શું યશાઈનાે દીકરાે

માેકલું છંુ અને જે અા ા મ તને અાપી છે તે વષે કાેઈને ખબર ન પડે.' મ

યેકને ખેતરાે તથા ા વાડીઅાે અાપશે? શું તે

યેકને સહ

ા ધપ તઅાે

જુ વાન માણસાેને અમુક જ યાઅે ની યા છે . ૩ તાે હવે તારા હાથમાં શું છે ?

તથા શતા ધપ તઅાે બનાવશે, ૮ કે જેથી તમે બધાઅે મારી વ

પાંચ રાેટલી અથવા જે કં ઈ તૈયાર હાેય તે મને અાપ.” ૪ યાજકે દાઉદને ઉ ર

ર યું છે ? મારાે દીકરાે યશાઈના દીકરા સાથે કાેલકરાર કરે છે યારે મને ખબર

અાપીને ક ું, “મારા હાથમાં અેકપણ સાધારણ રાેટલી નથી. પણ પ વ

અાપનાર કાેઈ નથી. મારે માટે દલગીર થનાર કાેઈ નથી અને મારા દીકરાઅે

રાેટલી છે જે જુ વાન પુ ષાે

મારા ચાકર દાઉદને મારી વ

ીઅાેથી દૂ ર રહે લા હાેય તેઅાેને જ તે અપાય.”

૫ દાઉદે યાજકને ઉ ર અા યાે, “ ણ દવસાે દર મયાન

કાવત ં

અાજની જેમ સંતાઈ રહે વાને સાવચેત

ીઅાે ખરેખર

કયા છે . તેની મને ખબર અાપનાર શું તમારામાંનાે કાેઈ નથી?” ૯ યારે

અમારાથી દૂ ર રખાયેલી છે . જયારે હુ ં બહાર નીક ાે, યારે તે મુસાફરી ફ ત

દાેઅેગ અદાેમી, જે શાઉલના ચાકરાે પાસે ઊભાે હતાે, તેણે ઉ ર અા યાે,

સાધારણ હતી પણ યુવાનના પા ાે પ વ રહે લાં હતા. તાે અાજ તેમનાં

''મ યશાઈના દીકરાને નાેબમાં અ હટૂ બના દીકરા અહીમેલેખ યાજક પાસે

શરીરાે કે ટલા વશેષ પ વ હશે?” ૬ તેથી યાજકે તેને અ પત રાેટલી અાપી.

અાવતાે
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ેયાે હતાે. ૧૦ તેણે તેને માટે ઈ વરને સલાહ પૂછી, તેને ખાધસામ ી

અાપી તથા ગાે યાથ પ લ તીની તરવાર અાપી કે તે તેને મદદ કરે.” ૧૧ પછી

તે સપડાઈ ગયાે છે .” ૮ કઈલા ઉપર ચઢાઈ કરીને દાઉદ તથા તેના માણસાેને

રા અે અ હટૂ બના દીકરા, અહીમેલેખ યાજકને તથા તેના કુ ટું બનાં જેઅાે,

ઘેરી લેવા સા શાઉલે સવ લાેકાેને યુ માં બાેલા યા. ૯ દાઉદ

નાેબમાં હતા તેઅાેને બાેલાવવા અેક જણને માેક યાે. તેઅાે સવ રા

કે શાઉલ તેની વ

પાસે

ણતાે હતાે

ઉપ વ કરવાની યુ તઅાે રચે છે . તેણે અ યાથાર

અા યા. ૧૨ શાઉલે ક ું, “હે અ હટૂ બના દીકરા, હવે સાંભળ.” તેણે ઉ ર

યાજકને ક ું, “અેફાેદ અહ લાવ.” ૧૦ પછી દાઉદે ક ું, “ ભુ, ઇઝરાયલના

અા યાે, “હે મારા મા લક, હુ ં અાપની સમ છંુ .” ૧૩ શાઉલે તેને ક ું કે , “શા
માટે ત અને યશાઈના દીકરાઅે મારી વ
કાવત ં ર યું અને તેને રાેટલી

ઈ વર, તમારા સેવકે ન ી સાંભ

તથા તરવાર અાપીને મારે સા ઈ વરને ાથના કરી કે તે તેને મદદ કરે જેથી

તેના હાથમાં સાપી દેશે? તમારા સેવકના સાંભ

તે મારી વ

અાવશે? ભુ, ઇઝરાયલના ઈ વર, હુ ં તમને અા

ું છે કે મારે લીધે નગરનાે નાશ કરવાને

શાઉલ કઈલા પર ચઢાઈ કરવાની તક શાેધે છે . ૧૧ કઈલાના માણસાે શું મને
ાં મુજબ શું શાઉલ અહ

જે રા નાે જમાઈ છે , જે તમારાે અંગર ક છે તથા જે તમારા દરબારમાં

ક ં છંુ , કૃ પા કરી
તમારા સેવકને જણાવાે.” ઈ વરે ક ું, “તે ચઢાઈ કરશે.” ૧૨ યાર પછી

માનવંતાે છે , તેના જેવાે વ વાસુ તમારામાંના સવ ચાકરાેમાં અ ય કાેણ

દાઉદે ક ું, “શું કઈલાના માણસાે મને તથા મારા માણસાેને શાઉલના હાથમાં

છે ? ૧૫ શું મ અાજ પહે લી વખત ઈ વરને મદદને સા

ાથના કરી છે ? અે

સાપી દેશે?” ઈ વરે ક ું, “તેઅાે તને સાપી દેશે.” ૧૩ યારે દાઉદ તથા

મારાથી દૂ ર થાઅાે! રા અે પાેતાના ચાકરને માથે અથવા મારા પતાના સવ

તેના માણસાે, જે અાશરે છસાે હતા, તેઅાે ઊઠીને કઈલામાંથી રવાના થયા

ઘરનાં કાેઈનાં માથે અેવું કં ઈ પણ તહાેમત મૂકવું ન હ. કે મ કે તમારાે ચાકર

અને જવાય યાં જતા ર ા. શાઉલને સમાચાર મ

અા સવ બાબતાે વષે કં ઈ પણ

ણતાે નથી.” ૧૬ રા અે જવાબ અા યાે,

નાસી ગયાે છે તેથી શાઉલે યાં જવાનું બંધ રા યું. ૧૪ દાઉદ અર યમાં

“અહીમેલેખ તું તથા તારા પતાના ઘરનાં સવ ન ે મરણ પામશાે.” ૧૭

મજબૂત મલાેઅાેમાં અને ઝીફના અર યમાં પહાડી દેશમાં ર ાે. શાઉલ

રા અે પાેતાની અાસપાસ ઊભા રહે લા અંગર કાેને ક ું, “ફરીને ઈ વરના

તેને દરરાેજ શાેધતાે હતાે, પણ ઈ વરે તેને તેના હાથમાં લાગવા દીધાે ન હ.

યાજકાેને મારી નાખાે. કે મ કે તેઅાેનાે હાથ દાઉદ સાથે પણ છે , કે મ કે તેઅાે

૧૫ દાઉદે

ઊઠે?” ૧૪ પછી અહીમેલેખે રા ને ઉ ર અા યાે, “દાઉદ કે

ણતા હતા કે તે નાસી જશે, મને તેની ખબર ન અાપી.” પણ રા ના
ચાકરાે ઈ વરના યાજકાેને મારી નાખવા તેઅાેનાં હાથ ઉગામવા રા
૧૮ પછી રા

ેયું કે શાઉલ મારાે

ા કે દાઉદ કઈલામાંથી

વ લેવા સા બહાર અા યાે છે ; દાઉદ

ઝીફના અર યમાં અાવેલા હાેરેશમાં હતાે. ૧૬ યાર પછી શાઉલનાે દીકરાે

નહાેતા.

યાેનાથાન ઊઠીને હાેરેશમાં દાઉદ પાસે ગયાે અને તેના હાથ ઈ વરમાં મજબૂત

અે દાેઅેગને ક ું, “પાછાે ફરીને યાજકાેને મારી નાખ.” તેથી

કયા. ૧૭ યાેનાથાને તેને ક ું, “બીશ ન હ. કે મ કે મારા પતા શાઉલનાે હાથ

દાેઅેગ અદાેમી પાછાે ફયા અને યાજકાે ઉપર હુ મલાે કયા; તે દવસે તેણે

તને પકડી પાડી શકશે ન હ. તું ઇઝરાયલ પર રા

શણનાે અેફાેદ (ઝ ભાે) પહે રેલા પંચાશી યાજકાેનાે સંહાર કયા. ૧૯ વળી

બીજે દર જે હાેઈશ. મારા પતા શાઉલ પણ અા

તેણે તરવારની ધારથી, યાજકાેના નગર નાેબના પુ ષાે,

થશે અને હુ ં તારાથી
ણે છે .” ૧૮ પછી

ીઅાે, નાનાંમાેટાં

તેઅાે બ નેઅે ઈ વરની અાગળ કરાર કયા. અને દાઉદ હાેરેશમાં ર ાે અને

બાળકાે બળદાે, ગધેડાં તથા ઘેટાં પર હુ મલાે કયા. તેણે તેઅાેમાંના સવને

યાેનાથાન પાેતાને ઘરે ગયાે. ૧૯ પછી ઝીફીઅાેઅે ગબયામાં શાઉલ પાસે

તરવારની ધારથી મારી ના યાં. ૨૦ પણ અ હટૂ બના દીકરા અહીમેલેખના

અાવીને ક ું, “શું દાઉદ હાેરેશના ક લાઅાેમાં અમારી મ યે સંતાઈ ર ાે

દીકરાઅાેમાંનાે અેક દીકરાે, જેનું નામ અ યાથાર હતું, તે બચી ગયાે તે દાઉદ

નથી? અે ક લા હખીલા પવત પર, અેટલે દ ણના અર ય તરફ અાવેલા

પાસે નાસી ગયાે. ૨૧ અ યાથારે દાઉદને ક ું કે “શાઉલે ઈ વરના યાજકાેને

છે . ૨૦ માટે હવે, હે રા , યાં અાવવા માટેની તમારા દયની સઘળી ઇ છા

મારી ના યા છે .” ૨૨ દાઉદે અ યાથારને ક ું કે , “તે દવસે દાેઅેગ અદાેમી
યાં હતાે, યારથી જ હુ ં

ણતાે હતાે કે તે જ ર શાઉલને કહી દેશે. તારા

માણે કરાે. અમે તમને તમારા હાથમાં સાપી દઈશું.” ૨૧ શાઉલે ક ું,
“ઈ વરથી તમે અાશીવા દત છાે. કે મ કે તમે મારા પર દયા કરી છે . ૨૨

પતાના ઘરનાં સવ માણસાેના માેતનું કારણ હુ ં જ થયાે છંુ . ૨૩ તું મારી સાથે
રહે અને ગભરાઈશ ન હ. કે મ કે જે મારાે

વ લેવા માગે છે તે તારાે પણ

વ લેવા માગે છે . કે મ કે તું મારી સાથે સહીસલામત રહે શે.”

વધારે ન ી કરીને

ાં છે અને યાં તેને કાેણે

ણાે અને શાેધાે કે તેની સંતાવાની

ેયાે છે . કે મ કે મને ખબર મળી છે કે

તે ઘણાે ચાલાક છે . ૨૩ માટે જુ અાે, તેની સંતાઈ રહે વાની સવ જ યાઅાે

અાેઅે દાઉદને જણા યું કે , “ ે, પ લ તીઅાે કઈલા વ
લડીને
૨૩ તેખળીઅાે
માં કણસલાંમાંથી અનાજ લૂંટે છે .” તેથી દાઉદે સહાય
૨

માટે ઈ વરને ાથના કરીને તેમને પૂ

ું, “હુ ં જઈને અા પ લ તીઅાે પર

હુ મલાે ક ં ?” ઈ વરે દાઉદને ક ું, “

અને પ લ તીઅાેને મારીને કઈલાને

બચાવ.” ૩ દાઉદના માણસાેઅે તેને ક ું કે , “ ે, અમને અહ યહૂ દયામાં
ભય લાગે છે . તાે પછી કઈલામાં પ લ તીઅાેનાં સૈ યાેની સામે જતા કે ટલાે
વશેષ ભય લાગશે?” ૪ પછી દાઉદે ફરીથી ઈ વરને ાથના કરી. ઈ વરે તેને
જવાબ અા યાે, “ઊઠીને, કઈલા પર અા મણ કર. હુ ં તને પ લ તીઅાેની
ઉપર વજય અપાવીશ.” ૫ દાઉદ તથા તેના માણસાે કઈલામાં ગયા અને
પ લ તીઅાે સાથે યુ કયુ. તેઅાેઅે તેમનાં

અાે, તે વષે હ
જ યા

નવરાેને દૂ ર લઈ જઈને હુ મલાે

કયા. અને તેઅાેનાે સંહાર કયા. અેમ દાઉદે કઈલા રહે વાસીઅાેને બચા યા. ૬
જયારે અહીમેલેખનાે દીકરાે અ યાથાર દાઉદ પાસે કઈલામાં નાસી અા યાે,
યારે તે પાેતાના હાથમાં અેક અેફાેદ લેતાે અા યાે હતાે. ૭ શાઉલને સમાચાર
મ ા કે દાઉદ કઈલામાં છે . યારે તેણે ક ું, “હવે ઈ વરે તેને મારા હાથમાં
સાપી દીધાે છે . કે મ કે તે અંદરથી બંધ હાેય દરવા વાળા નગરમાં વે યાે છે .

ણી લઈને, સાચી મા હતી લઈને મારી પાસે અાવ ે, અેટલે હુ ં તમારી સાથે
અાવીશ,

ે તે દેશમાં હશે, તાે હુ ં તેને યહૂ દયાના હ રાેમાંથી માણસાે શાેધી

કાઢીશ.” ૨૪ પછી તેઅાે ઊઠીને શાઉલની અગાઉ ઝીફમાં ગયા. દાઉદ અને
તેના માણસાે માઅાેન રાનમાં, અર યની દ ણે અરાબામાં હતા. ૨૫ શાઉલ
તથા તેના માણસાે તેને શાેધવા ગયા. અને દાઉદને તેની ખબર મળી, યારે તે
ઊતરીને ખડકાળ પવત પાસે અાવીને માઅાેનના અર યમાં ર ાે. જયારે
શાઉલે તે સાંભ ું, યારે તે માઅાેનના અર યમાં દાઉદની પાછળ પ ાે. ૨૬
શાઉલ પવતની અેક બાજુ અે ગયાે અને દાઉદ તથા તેના માણસાે પવતની
પેલી બાજુ અે ગયા. દાઉદે શાઉલને લીધે યાં છટકી જવા માટે ઉતાવળ કરી.
કે મ કે શાઉલ તથા તેના માણસાે દાઉદ તથા તેના માણસાેને પકડવા માટે
તેમને ઘેરી લીધા હતા. ૨૭ અેક સંદેશાવાહકે પાસે અાવીને શાઉલને ક ું,
“જ દી અાવ કે મ કે પ લ તીઅાેઅે દેશમાં લૂંટફાટ ચલાવી છે .” ૨૮ પછી
શાઉલ દાઉદનાે પીછાે કરવાને બદલે પાછાે વળીને પ લ તીઅાેની સામે ગયાે.
અે માટે તે જ યાનું નામ તેઅાેઅે સેલાહા માહલકાેથ પાડયું. ૨૯ દાઉદ
યાંથી નીકળીને અેનગેદીના ક લાઅાેમાં જઈને ર ાે.
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શાઉલ પ લ તીઅાેની પાછળ પડવાનું ટાળીને પાછાે અા યાે,
શમુઅેલ મરણ પા યાે. સવ ઇઝરાયલ અેક સાથે અેક થઈને
૨૪ જયારે
૨૫ હવે
યારે તેને અેમ કહે વામાં અા યું કે , “દાઉદ અેનગેદીના અર યમાં
તેને સા શાેક કયા, તેઅાેઅે તેને રામામાં તેના ઘરમાં દફના યાે. પછી
છે .” ૨ પછી શાઉલ સવ ઇઝરાયલમાંથી ચૂંટી કાઢેલા ણ હ ર માણસાેને

દાઉદ ઊઠીને પારાનના અર યમાં ગયાે. ૨ માઅાેનમાં અેક માણસ હતાે, તેની

લઈને દાઉદ તથા તેના માણસાેની શાેધમાં વનચર બકરાંઅાેના ખડકાે પર

મલકત કામલમાં હતી. તે માણસ ઘણાે ીમંત હતાે. તેની પાસે ણ હ ર

ગયાે. ૩ તે માગ ઘેટાંના વાડા પાસે અા યાે, યાં ગુફા હતી. શાઉલ હાજત

ઘેટાં તથા અેક હ ર બકરાં હતાં. તે પાેતાનાં ઘેટાં કામલમાં કાતરતાે હતાે. ૩

માટે તેમાં ગયાે. હવે દાઉદ તથા તેના માણસાે ગુફાના સાૈથી દૂ રના ભાગમાં

તે માણસનું નામ નાબાલ હતું અને તેની પ નીનું નામ અ બગાઈલ હતું. તે

બેઠેલા હતા. ૪ દાઉદના માણસાેઅે તેને ક ું, “જે દવસ વશે ઈ વરે બાે યા

ઘણી બુ માન તથા દેખાવમાં સુંદર હતી. પણ તે માણસ કઠાેર તથા પાેતાના

ી

હતા અને તેમણે તને ક ું કે , 'હુ ં તારા શ ુને તારા હાથમાં સાપીશ, તને જેમ

યવહારમાં ખરાબ હતાે. તે કાલેબના કુ ળનાે વંશજ હતાે. ૪ દાઉદે અર યમાં

સા ં લાગે તેમ તું તેમને કરજે. તે દવસ અા યાે છે .”' યારે દાઉદે ઊઠીને

સાંભ ું કે નાબાલ પાેતાનાં ઘેટાં કાતરે છે . ૫ તેથી દાઉદે દસ જુ વાન પુ ષાેને

ગુ ત રીતે અાગળ અાવીને શાઉલના ઝ ભાની કાેર કાપી લીધી. ૫ પછીથી

માેક યા. દાઉદે તે જુ વાન પુ ષાેને ક ું કે , “તમે કામલ જઈને નાબાલને

દાઉદ દયમાં દુ ઃખી થયાે કે મ કે તેણે શાઉલના ઝ ભાની કાેર કાપી લીધી

મારી સલામ કહે ે. ૬ તમે તેને કહે ે કે તા ં , તારા ઘરનાઅાેનું અને તારા

હતી. ૬ તેણે પાેતાના માણસાેને ક ું, “મારા હાથ તેના પર ઉગામીને મારા

સવ વનું ભલું થાઅાે. ૭ મ સાંભ ું છે કે તારી પાસે કાતરનારાઅાે છે . તારાં

મા લક અેટલે ઈ વરના અ ભ ષ ત વ

ઘેટાંને સાચવનારાઅાે તાે અમારી સાથે હતા અને અમે તેઅાેને કશી ઈ

હુ ં અાવું કામ ક ં , અેવું ઈ વર ન

કરી

થવા દાે, કે મ કે તે ઈ વરનાે અ ભ ષ ત છે .” ૭ તેથી દાઉદે પાેતાના માણસાેને

નથી, તેમ જ જેટલાે સમય તેઅાે કામલમાં હતા તે દર મયાન તેઅાેનું કં ઈ

ઠપકાે અા યાે, તેમને શાઉલ પર હુ મલાે કરવા દીધાે ન હ. પછી શાઉલ,

પણ ખાેવાયું નથી. ૮ તારા જુ વાનાેને પૂછ અને તેઅાે તને કહે શે. હવે મારા

ગુફામાંથી નીકળીને તે પાેતાને માગ ગયાે. ૮ યાર પછી, દાઉદ પણ ગુફામાંથી

જુ વાન પુ ષાે તારી

બહાર નીક

છીઅે. કૃ પા કરી જે તારા હાથમાં હાેય તે તારા દાસાેને તથા તારા દીકરા

ાે, પછી શાઉલને બાેલા યાે: “હે મારા મા લક રા .” જયારે

શાઉલે પાેતાની પાછળ

માં કૃ પા પામે, કે મ કે અમે ઉ સવના દવસે અા યા

ેયું, યારે દાઉદે પાેતાનું મુખ જમીન તરફ રાખીને

દાઉદને અાપ.”' ૯ જયારે દાઉદના જુ વાન પુ ષાે યાં પહા યા, તેઅાેઅે

સા ાંગ દડ્ વંત ણામ કયા અને તેને માન અા યું. ૯ દાઉદે શાઉલને ક ું,

સવ બાબતાે દાઉદને નામે નાબાલને કહી અને પછી શાંત ર ા. ૧૦ નાબાલે

“તમે શા માટે અા માણસાેનું સાંભળાે છાે! તેઅાે અેવું કહે છે , ' ે, દાઉદ તને

દાઉદના ચાકરાેને ઉ ર અા યાે, “દાઉદ કાેણ છે ? અને યશાઈનાે દીકરાે કાેણ

નુકશાન કરવાનું શાેધે છે ?' ૧૦ અાજે તમારી નજરે તમે

ેયું છે કે અાપણે

છે ? અા દવસાેમાં પાેતાના મા લકાે પાસેથી નાસી જનારાં ઘણાં ચાકરાે છે .

ગુફામાં હતા યારે કે વી રીતે ઈ વરે તમને મારા હાથમાં સા યાં હતા. કે ટલાકે

૧૧ શું હુ ં મારી રાેટલી, પાણી તથા માંસ જે મ મારાં ઘેટાંને કાતરનારાઅાેને

તમને મારી નાખવાને મને ક ું, પણ મ તમને

સા ં કાપેલું માંસ જે માણસાે

મારાે હાથ મારા મા લકની વ
છે .' ૧૧ મારા પતા,

વતદાન દીધું. મ ક ું કે , 'હુ ં

ાંથી અાવેલા છે અે હુ ં

ણતાે નથી તેઅાેને

ન હ નાખું; કે મ કે તે ઈ વરના અ ભ ષ ત

અાપું?” ૧૨ તેથી દાઉદના જુ વાન પુ ષાેઅે પાછા અાવીને સવ બાબતાે તેને

ે, મારા હાથમાં તમારા ઝ ભાની કાેર છે . મ તમારા

કહી. ૧૩ દાઉદે પાેતાના માણસાેને ક ું, “તમે સવ પાેતપાેતાની કમરે તરવાર

ઝ ભાની કાેર કાપી લીધી પણ તમને મારી ના યા ન હ, તે ઉપરથી સમ ે

બાંધાે.” તેથી દરેક માણસે પાેતપાેતાની કમરે તરવાર બાંધી. દાઉદે પણ

કે મારા હાથમાં દુ તા કે રાજ ાેહ નથી, મ તમારી વ

પાપ કયુ નથી,

પાેતાની તરવાર કમરે બાંધી. અાશરે ચારસાે માણસાે દાઉદની સાથે ગયા

વ લેવા માટે મારી પાછળ લા યા છાે. ૧૨ ઈ વર મારી

અને બસાે સામાન પાસે ર ા. ૧૪ પણ જુ વાનાેમાંના અેક જણે નાબાલની

ે કે તમે મારાે

તથા તમારી વ ચે યાય કરાે અને ઈ વર મા ં વેર તમારા પર વાળાે, પણ

પ ની અ બગાઈલને ક ું, “દાઉદે અમારા મા લકને સલામ કહે વા સા

મારાે હાથ તમારી સામે ન હ જ પડે. ૧૩ ાચીન લાેકાેની કહે વત છે , 'દુ તા

અર યમાંથી સંદેશવાહકાેને માેક યા હતા અને તેણે તેઅાેનું અપમાન કયુ.

તાે દુ ાેમાંથી જ નીકળે છે .' પણ મારાે હાથ તમારી સામે ન હ પડે. ૧૪

૧૫ છતાં તે માણસાે અમારી સાથે ઘણી સારી રીતે વ યા હતા.

ઇઝરાયલના રા

તેઅાેની સાથે ખેતરમાં ગયા હતા યાં સુધી અમને કં ઈ પણ ઈ

કાેને શાેધવા નીક

ા છે ? તમે કાેની પાછળ પડયા છાે?

યાં સુધી અમે
કરવામાં

અેક મૂઅેલા કૂ તરા પાછળ! અેક ચાંચડ પાછળ! ૧૫ ઈ વર યાયાધીશ થઈને

અાવી ન હતી. અને અમા ં કશું પણ ખાેવાયું નહાેતું. ૧૬ પણ ઘેટાં સાચવવા

મારી અને તમારી વ ચે યાય અાપે. તે

માટે જેટલાે વખત અમે તેઅાેની સાથે ર ા તે દર મયાન રા ે તેમ જ દવસે

ેઈને મારા પ ની હમાયત કરે અને

મને તમારા હાથથી છાેડાવે.” ૧૬ દાઉદ અે શ દાે શાઉલને કહી ર ાે, યારે

તેઅાે અમારા લાભમાં કાેટ પ હતા. ૧૭ તાે હવે તારે શું કરવું તે

શાઉલે ક ું, “મારા દીકરા દાઉદ, શું અે તારાે અવાજ છે ?” પછી શાઉલ પાેક

વચાર કર. અમારા મા લકની વ

મૂકીને ર ાે. ૧૭ તેણે દાઉદને ક ું, “મારા કરતાં તું વધારે યાયી છે . કે મ કે ત

કરવાનું કાવત ં કરવામાં અા યું છે . કે મ કે તે ખરેખર અેવા હલકા કારનાે છે

મને સારાે બદલાે અા યાે છે , પણ મ તારા

યે ખરાબ વતન રા યું છે . ૧૮ ત

કે તેની સાથે કાેઈ વાત કરી શકે ન હ.” ૧૮ પછી અ બગાઈલ ઉતાવળથી

હે ર કયુ છે કે તે મારા માટે ભલું કયુ છે , કે મ કે જયારે ઈ વરે મને

બસાે રાેટલી, ા ારસની બે મશકાે, રાંધીને તૈયાર કરેલ પાંચ ઘેટાંનું માંસ,

અાજે

તારા હાથમાં સા યાે હતાે યારે ત મને મારી ના યાે ન હ. ૧૯ માટે

ે કાેઈ

ણ તથા

તથા તેના અાખા કુ ટું બને પાયમાલ

પાંચ માપ પાક, ા ાની સાે લૂમ તથા અં રનાં બસાે ચકતાં ગધેડાં પર મૂ ાં.

માણસને તેનાે શ ુ મળે છે , યારે તે તેને સહી સલામત જવા દે છે શું? અાજે

૧૯ તેણે પાેતાના જુ વાનાેને પુ ષાેને ક ું, “તમે મારી અાગળ

ત જે મારી

ં

પાછળ અાવું છંુ .” અા વષે તેણે પાેતાના પ ત નાબાલને કશું જણા યું ન હ.

છંુ કે તું ન ી રા થશે અને ઇઝરાયલનું રા ય તારા હાથમાં થા પત થશે.
૨૧ માટે હવે મારી અાગળ ઈ વરના સાેગન ખા, તું મારી પછીના વંશ ેનાે

૨૦ તે પાેતાના ગધેડા પર સવારી કરીને પવતની અાેથે જઈ રહી હતી, યારે

નાશ ન હ કરે અને તું મા ં નામ મારા પતાના ઘરમાંથી ન ન હ કરે.” ૨૨

દાઉદે ક ું હતું, “અા માણસની અર યમાંની મલકત મ અેવી રીતે સંભાળી

દાઉદે શાઉલ અાગળ સમ ખાધા. પછી શાઉલ ઘરે ગયાે, પણ દાઉદ તથા

કે તેનું કશું પણ ચાેરાયું કે ખાેવાયું નહાેતું, પણ મારી અે બધી સેવાની કદર

તેના માણસાે ઉપર ક લામાં ગયા.

થઈ નથી. તેણે મારા પર ઉપકારને બદલે અપકાર કયા છે . ૨૨ જે સવ તેનું છે

યે સા ં કયુ છે તેનાે બદલાે ઈ વર તને અાપાે. ૨૦ હવે, હુ ં

1 શમુઅેલ

અાે, હુ ં તમારી

દાઉદ તથા તેના માણસાે તેની સામે અાવતા હતા અને તે તેઅાેને મળી. ૨૧
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તેમાંથી સવારનું અજવાળું થતાં સુધીમાં અેકાદ પુ ષને પણ ે હુ ં વતાે
રહે વા દઉં, તાે ઈ વર દાઉદના શ ુઅાેને અેવું અને અેના કરતાં વધારે દુ ઃખ

લ ન કરવા માટે કહે વડા યું. ૪૦ દાઉદના સેવકાે કામલમાં અ બગાઈલ પાસે

પમાડાે.” ૨૩ જયારે અ બગાઈલે દાઉદને

અા યા, તેઅાેઅે તેને ક ું, “દાઉદ સાથે તા ં લ ન કરવા માટે તેણે અમને તને

ેયાે, યારે તે ઉતાવળથી પાેતાના

તેડવા અમને માેક યા છે .” ૪૧ તેણે ઊઠીને ભૂ મ સુધી નમીને નમન કયુ અને

ગધેડા પરથી ઊતરી પડી અને તેના મુખ અાગળ સા ાંગ દં ડવત કરીને જમીન

ક ું, “જુ અાે તમારી સે વકા મારા મા લકના સેવકાેનાં પગ ધાેનારી દાસી જેવી

સુધી નમીને માણ કયા. ૨૪ તેણે તેના પગે પડીને ક ું, “હે મારા મા લક,

છે .” ૪૨ અ બગાઈલે ઝટપટ ગધેડા પર સવારી કરી. પછી તેણે જવા માં ું.

અા અપરાધ મારે શરે, હા, મારા શરે ગણાય. કૃ પા કરીને અાપની સે વકાને

તેની પાંચ દાસીઅાે પણ તેની પાછળ ચાલી; તે દાઉદના સંદેશ વાહકાેની સાથે

તમારી સાથે વાત કરવા દાે. મારી વાત સાંભળાે. ૨૫ મારા મા લકે અા નકામા

ગઈ અને દાઉદની પ ની થઈ. ૪૩ દાઉદે ય અેલી અ હનાેઅામની સાથે

માણસ નાબાલને ગણકારવાે ન હ, કે મ કે જેવું તેનું નામ છે , તેવાે જ તે છે .

પણ લ ન કયા; તે બ ને તેની પ નીઅાે થઈ. ૪૪ હવે શાઉલે પાેતાની દીકરી

તેનું નામ નાબાલ છે અને તેનામાં નાદાની છે . પણ મારા મા લકના માણસાે

મખાલને અેટલે દાઉદની પ નીને, લાઈશનાે દીકરાે પા ટી, જે ગા લીમનાે

જેઅાેને ત માેક યા હતા તેઅાેને તમારી સે વકાઅે અેટલે કે મ

હતાે તેને અાપી.

૨૬ માટે હવે, હે મારા મા લક, હુ ં

ેયા નહાેતા.

વતા ઈ વરના તથા તમારા સમ ખાઈને

કહુ ં છંુ , ઈ વર તમને ખૂનના દાેષથી, તમારે હાથે તમા ં વેર લેવાથી પાછા
રા યા છે . તમારા શ ુઅાે, મારા મા લકનું અ હત તાકનારાઅાે નાબાલ જેવા
થાઅાે. ૨૭ અને હવે અા ભેટ જે તમારી સે વકા મારા મા લકને સા લાવી
છે , તે જે જુ વાનાે મારા મા લકને અનુસરનારા છે તેઅાેને અાપવામાં અાવે. ૨૮
કૃ પા કરી તમારી સે વકાનાે અપરાધ માફ કરાે, કે મ કે ચાે સ ઈ વર મારા
મા લકના ઘરને મજબૂત બનાવશે, કે મ કે મારા મા લક ઈ વરની લડાઈ લડે
છે ; અને યાં સુધી તમે
ન હ. ૨૯ અને

વાે યાં સુધી તમારામાં દુ રાચાર માલૂમ પડશે

ે કે અાપની પાછળ પડવાને તથા

ઊભા થશે, તાે પણ મારા મા લકનાે

વ લેવાને ઘણાં માણસાે

વ ભુ તમારા ઈ વરની પાસેના

વનના ભંડારમાં બાંધી રખાશે; અને તે તમારા શ ુનું

વન ગાેફણમાંથી

વ ઝાયેલા પ થરની માફક ફકી દેશે. ૩૦ અને જે સવ હતવચનાે ઈ વર
તમારા વષે બાે યા છે તે માણે જયારે તેમણે મારા મા લકને કયુ હશે અને
અાપને ઇઝરાયલ ઉપર અાગેવાન ઠરા યાં હશે, યારે અેમ થશે કે , ૩૧ મારા
મા લક, અા વાતથી અાપને દુ ઃખ કે ખેદ થવાે ના

ેઈઅે, તમે વગર કારણે

ર તપાત કયા નથી કે વેર રા યું નથી. અને જયારે ઈ વર અાપનું અેટલે કે
અ બગાઈલને ક ું, “ઈ વર, ઇઝરાયલના ઈ વરની સંશા હાે, કે જેમણે
તને અાજ મને મળવાને માેકલી. ૩૩ અને તારી બુ ની તથા તારી હુ ં સંશા
ક ં છંુ . કારણ કે ત મને અાજે ખૂનના દાેષથી અને મારે પાેતાને હાથે મા ં
પાેતાનું વેર વાળવાથી અટકા યાે છે . ૩૪ ઇઝરાયલના વંત ઈ વર, જેમણે
તને નુકસાન કરવાથી મને પાછાે રા યાે છે , તેમના સાેગનપૂવક હુ ં કહુ ં છંુ કે ે
તું ઉતાવળથી અાવીને મને મળી ન હાેત, તાે ન ે સવારનું અજવાળું થતાં
પહે લા નાબાલનું અેક નર બાળક સરખુંય રહે વા દેવામાં અાવત ન હ. સંહાર
કરાઈ ગયાે હાેત” ૩૫ પછી જે તે તેને માટે લાવી હતી તે દાઉદે તેના હાથમાંથી
;

ે, મ તારી વનંતી સાંભળી

છે તારે ખાતર તે બધું હુ ં વીકા ં છંુ .” ૩૬ અ બગાઈલ નાબાલ પાસે પાછી
અાવી; યારે તેણે પાેતાને ઘરે રજવાડી ભાેજનની મહે ફલ રાખી હતી; તે
વખતે નાબાલ ખુશ મ જમાં હતાે. તેણે ખૂબ નશાે કયા હતાે. તેથી સવાર
પડતાં સુધી અ બગાઈલે તેને કશું ક ું ન હ. ૩૭ સવારે નાબાલનાે કે ફ ઊતયા
પછી, તેની પ નીઅે અે બધી વાતાે તેને કહી; તે સાંભળીને તેના હાેશકાેશ
ઊડી ગયા. તે પ થર જેવાે જડ થઈ ગયાે. ૩૮ અાશરે દશ દવસ પછી ઈ વરે
નાબાલને અેવાે માયા કે તે મૃ યુ પા યાે. ૩૯ અને દાઉદે

ું, “શું દાઉદ અર ય
૨ અે

ણીને શાઉલ

ઇઝરાયલના ણ હ ર પસંદ કરાયેલા માણસાેને પાેતાની સાથે લઈને
દાઉદની શાેધમાં ઝીફના અર યમાં ઊતરી પડયાે. ૩ શાઉલે અર ય સામેના
હખીલા પવત પર માગની પાસે છાવણી નાખી. પણ દાઉદ અર યમાં
રહે તાે હતાે. તેણે
માટે દાઉદે

યું કે શાઉલ મારી પાછળ અર યમાં અા યાે છે . ૪

સૂસાે માેકલીને

ણી લીધું કે શાઉલ ન ે અા યાે છે . ૫

દાઉદ ઊઠીને યાં શાઉલે છાવણી નાખી હતી તે જ યાઅે અા યાે; શાઉલ
તથા તેના સેનાપ ત નેરનાે દીકરાે અા નેર સૂતા હતા તે જ યા દાઉદે

ેઈ.

શાઉલ ગાડાંના કાેટને અાેથે સૂતાે હતાે અને લાેકાે તેની અાસપાસ છાવણી
નાખી પડેલા હતા. ૬ યારે દાઉદે અહીમેલેખ હ ીને, સ યાના દીકરા
અ બશાયને, યાેઅાબના ભાઈને ક ું, “મારી સાથે છાવણીમાં શાઉલ સામે
કાેણ ઉતરશે?” અબીશાયે ક ું, “હુ ં તારી સાથે નીચે ઊતરીશ.” ૭ તેથી
દાઉદ તથા અ બશાય રાતે સૈ ય પાસે અા યા. અને યાં શાઉલ છાવણીની
અંદર સૂતેલાે હતાે, તેનાે ભાલાે તેના માથાની બાજુ અે ભાયમાં ખાેસેલાે હતાે.
અા નેર તથા તેના સૈ નકાે તેની અાસપાસ સૂતેલા હતા. ૮ યારે અ બશાયે

મારા મા લકનું ભલું કરે, યારે અાપની સે વકાને લ માં રાખ ે.” ૩૨ દાઉદે

લીધું; દાઉદે તેને ક ું, “શાં તથી તારા ઘરે

અે ગબયામાં શાઉલ પાસે અાવીને ક
૨૬ ઝીફીઅાે
સામેના હખીલા પવતમાં સંતાઈ ર ાે નથી?”

યું કે નાબાલ

મરણ પા યાે છે , યારે તેણે ક ું, “ઈ વર શંસનીય છે ; તેમણે નાબાલે મને
જે મહે ણાં માયા હતા તેનું વેર વા ું છે . વળી તેમણે પાેતાના સેવકને દુ રાચાર
કરવાથી અટકા યાે છે . અને ઈ વરે નાબાલનું દુ કમ પાછંુ વાળીને તેના જ
માથે ના યું છે .” પછી દાઉદે માણસ માેકલીને પાેતાની સાથે અ બગાઈલને

દાઉદને ક ું, “ઈ વરે અાજે તારા શ ુને તારા હાથમાં સા યાે છે . તાે કૃ પા કરી
મને ભાલાના અેક ઘાથી તેને ભાય ભેગાે કરવા દે. તેને બી

ઘાની જ ર ન હ

પડે.” ૯ દાઉદે અ બશાયને ક ું, “તેને મારી નાખીશ ન હ. કે મ કે ઈ વરના
અ ભ ષ તની વ
દાઉદે ક ું”

પાેતાના હાથ ઉગામીને કાેણ નદાષ રહી શકે ?” ૧૦

વતા ઈ વરના સમ, ઈ વર તેને મારશે અથવા તેનાે માેતનાે

દવસ અાવશે અથવા તાે તે લડાઈમાં નાશ પામશે. ૧૧ ઈ વર અેવું ન થવા
દાે કે હુ ં મારાે હાથ ઈ વરના અ ભ ષ તની વ

ઉગામું પણ હવે, તને

ક ં છંુ , તેના માથા પાસેનાે ભાલાે તથા પાણીનું પા લઈ લે. અને
પછી જઈઅે.” ૧૨ તેથી દાઉદે ભાલાે તથા પાણીનું પા શાઉલના માથા
અા

પાસેથી લઈ લીધાં અને તેઅાે યાંથી જતા ર ા. કાેઈઅે તે વશે
યું ન હ, કાેઈ

ેયું ન હ કે

યાે ન હ; કે મ કે ઈ વરે તેમને ગાઢ ન ામાં ના યા

હતા. ૧૩ પછી દાઉદ સામેની બાજુ અે જઈને પવતના શખર ઉપર દૂ ર ઊભાે
ર ાે; તેઅાેની વચમાં ઘ ં અંતર હતું. ૧૪ દાઉદે લાેકાેને તથા નેરના પુ
અા નેરને માેટેથી ક ું, અા નેર તું કે મ ઉ ર નથી અાપતાે?” યારે અા નેર
ઉ ર અા યાે “રા ને ઊંચા અવાજે બાેલાવનાર તું કાેણ છે ?” ૧૫ દાઉદે
અા નેરને ક ું, “શું તું શૂરવીર માણસ નથી? ઇઝરાયલમાં તારા સરખાે
કાેણ છે ? તાે શા માટે ત તારા મા લક રા ની સંભાળ રાખી નથી? કે મ કે
તારા મા લક રા નાે નાશ કરવા કાેઈ અા યું હતું. ૧૬ અા જે બાબત ત કરી
છે તે ઠીક નથી.

વતા ઈ વરના સમ, તમે મરવાને લાયક છે કે મ કે તમે

તમારા મા લક, અેટલે ઈ વરના અ ભ ષ તની સંભાળ રાખી નથી. અને હવે,
રા નાે ભાલાે તથા તેના માથા પાસેનું પાણીનું પા
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ાં છે તે જુ અાે.” ૧૭
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શાઉલે દાઉદનાે અવાજ અાેળખીને ક ું, “હે મારા દીકરા દાઉદ, શું અા તારાે

દ ણ પર.” ૧૧ દાઉદે કાેઈપણ પુ ષાેને કે

અવાજ છે ?” દાઉદે ક ું કે , “હે મારા મા લક રા , અે મારાે અવાજ છે .” ૧૮

તેઅાેને

તેણે ક ું, “શા માટે મારા મા લક પાેતાના સેવકની પાછળ લા યા છે ? મ શું

સા ી પૂરે, કે 'દાઉદે અામ કયુ.”' યાં સુધી તે પ લ તીઅાેના દેશમાં ર ાે

કયુ છે ? મારા હાથમાં શું દુ તા છે ? ૧૯ તેથી હવે, મારા મા લક રા અે

તેટલાે બધાે વખત તે અાવું જ કરતાે ર ાે છે . ૧૨ અાખીશ દાઉદનાે વ વાસ

કૃ પા કરીને પાેતાના દાસનાં વચન સાંભળવાં.

કરતાં કહે તાે કે , “તેણે પાેતાના ઇઝરાયલ લાેકનાે સંપૂણ ધ ાર સંપાદન કયા

ે ઈ વરે તમને મારી વ

ઉ કે યા હાેય, તાે તેમને અા અપણનાે અંગીકાર કરવા દાે; પણ

ે તે માનવ

તનું કામ હાેય, તાે તે માણસાે ઈ વરની અાગળ શા પત થાઅાે, કે મ કે
તેઅાેઅે મને અાજે કાઢી મૂ
બનું. તેઅાેઅે મને ક ું, '

ાે છે કે , હુ ં ઈ વરના વારસાનાે ભાગીદાર ના
અને બી

દેવાેની ઉપાસના કર.' ૨૦ તેથી હવે,

મા ં લાેહી ઈ વરની સમ તાથી દૂ રની ભૂ મ પર ના પડાે; કે મ કે જેમ કાેઈ
પવત પર તતરનાે શકાર કરતાે હાેય, તેમ ઇઝરાયલના રા

અેક ચાંચડને

શાેધવા નીકળી અા યા છે .” ૨૧ પછી શાઉલે ક ું, “મ પાપ કયુ છે . મારા
દીકરા દાઉદ, પાછાે અાવ; કે મ કે હવે પછી હુ ં તને ઈ
નજરમાં મારાે

વ મૂ યવાન હતાે.

ન હ ક ં . અાજે તારી

ે, મ મૂખાઈ કરી છે અને ઘણી ભૂલ

કરી છે .” ૨૨ દાઉદે જવાબ અા યાે કે ” હે રા , જુ અાે, તમારાે ભાલાે અહ
છે ! જુ વાન પુ ષાેમાંથી કાેઈ અેક અહ અાવીને તે લઈ

ય. ૨૩ ઈ વર દરેક

માણસને તેના યાયીપણાનું તથા તેના વ વાસુપણાનું ફળ અાપશે; કે મ કે
ઈ વરે તમને અાજે મારા હાથમાં સા યાં હતા, પણ મ ઈ વરના અ ભ ષ તની
વ

મારાે હાથ ઉગામવાની અપે ા રાખી ન હ. ૨૪ અને
વ અાજે મારી

માં ઘણાે મૂ યવાન હતાે, તેમ મારાે

ે, જેમ તારાે
વ ઈ વરની

માં ઘણાે મૂ યવાન થાઅાે અને તે મને સવ સંકટાેમાંથી ઉગારાે.” ૨૫ પછી
શાઉલે દાઉદને ક ું, “મારા દીકરા દાઉદ, તું અાશીવા દત થા, કે જેથી તું
પરા મી કૃ યાે કરે અને પછી તું ન ે ફતેહ પામે.” તેથી દાઉદ પાેતાને ર તે
ગયાે અને શાઉલ પાેતાના થળે પાછાે ગયાે.
મનમાં થયું કે , “હવે તાે અેક દવસ હુ ં શાઉલના હાથથી
૨૭ દાઉદના
માયા જઈશ; પ લ તીઅાેના દેશમાં નાસી જવા કરતાં બીજું કં ઈ મારા
માટે સા ં નથી; શાઉલ મારા વષે નરાશ થઈને ઇઝરાયલની સવ સરહદાેમાં
મારી શાેધ કરવાનું છાેડી દેશે; અેમ તેમના હાથમાંથી હુ ં બચી જઈશ.” ૨
દાઉદ ઊઠયાે અને તે તથા તેની સાથેના છસાે માણસાે માઅાેખના દીકરા
તથા ગાથના રા

અાખીશ પાસે જતા ર ા. ૩ દાઉદ તથા તેના માણસાે

ગાથમાં અાખીશ સાથે ર ા, દરેક માણસ પાેતાના પ રવાર સ હત અને દાઉદ
પણ પાેતાની બે પ નીઅાે, અેટલે યઝ્ અેલી અ હનાેઅામ તથા નાબાલની
પ ની કામલી અ બગાઈલ સાથે ર ાે. ૪ શાઉલને કહે વામાં અા યું હતું કે
દાઉદ ગાથમાં નાસી ગયાે છે , તેથી તેણે ફરી તેની શાેધ કરી ન હ. ૫ દાઉદે
અાખીશને ક ું, “ ે હુ ં તારી માં કૃ પાપા હાેઉં, તાે મને રહે વા માટે દેશના
કાેઈઅેક નગરમાં જ યા અાપ કે , હુ ં યાં રહુ ં કે મ કે તારાે સેવક રાજધાનીમાં
તારી સાથે શા માટે રહે ?” ૬ તેથી અાખીશે તેને તે દવસે સકલાગ અા યું;
અે માટે સકલાગ અાજ સુધી યહૂ દયાના રા અાેની મા લકીનું છે . ૭ જેટલા
દવસાે દાઉદ પ લ તીઅાેના દેશમાં ર ાે તેનાે સમયગાળાે અેક અાખું વષ
તથા ચાર મ હના જેટલાે હતાે. ૮ દાઉદ તથા તેના માણસાેઅે વ વધ થળાે
પર હુ મલાે કયા, ગશૂરીઅાે, ગઝ અાે તથા અમાલેકીઅાે ઉપર છાપા માયા;
કે મ કે ાચીન કાળથી તે લાેકાે તે દેશમાં શૂર તરફ છે ક મસર દેશ સુધી
વસેલા હતા. ૯ દાઉદે તે દેશ ઉપર હુ મલાે કરીને કાેઈપણ પુ ષને કે
વતા રહે વા દીધા ન હ; તેણે ઘેટાં, બળદાે, ગધેડાં, ઊંટાે તથા વ
લીધા; તે પાછાે વ

ીને
ાે લઈ

ાે અને ફરીથી અાખીશ પાસે અા યાે. ૧૦ અાખીશ

પૂછતાે, “અાજે તારી સવારી

ાં ધાડ પાડી અાવી?” દાઉદ જવાબ અાપતાે,

“યહૂ દયાના દ ણ પર,” “યરાહમેલીઅાેના દ ણ પર,” તથા “કે નીઅાેના
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ીઅાેને ગાથમાં લાવવા માટે

વતાં રહે વા દીધા ન હ. તેણે ક ું, “રખેને તેઅાે અમારી વ

છે ; માટે તે સદા મારાે દાસ થઈને રહે શે.”
પ લ તીઅાેઅે પાેતાનાં સૈ યને ઇઝરાયલ સામે લડવાને
૨૮ તેઅેકદવસાેકયા.માં અાખીશે
દાઉદને ક ું કે , “તારે ન ે ણવું કે તારે તથા
તારા માણસાેઅે મારી સાથે સૈ યમાં અાવવું પડશે.” ૨ દાઉદે અાખીશને
ક ું” સા ં તેથી તારા

ણવામાં અાવશે કે તારાે અા સેવક શું કરી શકે છે .”

અને અાખીશે દાઉદને ક ું, “હુ ં તને હમશને માટે મારાે ર ક બનાવીશ.” ૩
શમુઅેલ મરણ પા યાે હતાે, સવ ઇઝરાયલ તેને માટે શાેક કરીને તેને તેના
પાેતાના જ નગરમાં રામામાં દફના યાે. શાઉલે ભૂવા તથા
કાઢી મૂ

દુ ગરાેને દેશમાંથી

ા હતા. ૪ પ લ તીઅાે અેકઠા થયા અને શૂનેમમાં છાવણી કરી;

શાઉલે સવ ઇઝરાયલીઅાેને ભેગા કયા, તેઅાેઅે ગ બાેઅામાં છાવણી કરી.
૫ જયારે શાઉલે પ લ તીઅાેનું સૈ ય

ેયું, યારે તે ગભરાયાે, તેનું દય બહુ

થરથરવા લા યું. ૬ શાઉલે સહાય માટે ઈ વરને ાથના કરી, પણ ઈ વરે
તેને વ ન, ઉરીમ કે બાેધકાેની મારફતે કશાે ઉ ર અા યાે ન હ. ૭ તેથી
શાઉલે પાેતાના ચાકરાેને ક ું, “મૃતક સાથે વાત કરી શકે તેવી

ીને મારે

સા શાેધી લાવાે. મારે તેની સલાહ લેવી છે .” તેના ચાકરાેઅે તેને ક ું,”
અેક

ી અેન  દાેરમાં છે . જે મૃતક સાથે વાત કરી શકે છે .” ૮ શાઉલે

વેષ બદલવા માટે જુ દાં વ
રા ે તે

ાે પહે યા. અને તે તથા તેની સાથે બે માણસાે

ીની પાસે ગયા. તેણે તેને ક ું, “કૃ પા કરી, તારી મં

મૃતકની મદદથી મારે માટે ભ વ ય
હાજર કર.” ૯ તે

ીઅે તેને ક ું કે , “ ે, શાઉલે શું કયુ છે તે તું

છે કે તેણે મૃતક સાથે વાત કરનારા તથા
છે . તાે તું મારા

વધા વડે

ે અને જેનું નામ હુ ં તને કહુ ં તેને મારે માટે

વને

ણે

દુ ગરાેને દેશમાંથી નાબૂદ કયા

ેખમમાં કે મ પાડે છે ? શું મને મારી નાખવા?” ૧૦

શાઉલે તેની અાગળ ઈ વરના સાેગન ખાઈને ક ું, “અા કૃ યને લીધે તારે કશું
અ હત થશે ન હ.” ૧૧ યારે તે

ીઅે ક ું, “હુ ં કાેને તારી પાસે ઊઠાડી

લાવું?” શાઉલે ક ું, “મારી પાસે શમુઅેલને બાેલાવી લાવ.” ૧૨ જયારે તે
ીઅે શમુઅેલને

ેયાે યારે તેણે માેટી બૂમ પાડી. અને શાઉલને ક ું, “ત

મને કે મ છે તરી છે ? તું તાે શાઉલ છે .” ૧૩ રા અે તેને ક ું, “બીશ ન હ.
તું શું જુ અે છે ?” તે ીઅે શાઉલને ક ું, “હુ ં અેક દેવને ભૂ મમાંથી ઉપર
અાવતાે ેઉં છંુ .” ૧૪ તેણે ીને ક ું, “તે કે વાે દેખાય છે ?'' ીઅે જવાબ
અા યાે, 'અેક વૃ પુ ષ ઉપર અાવે છે ; તેણે ઝ ભાે પહે રેલાે છે .'' શાઉલે
સમ

ગયાે કે તે શમુઅેલ છે , તેણે પાેતાનું માથું ભૂ મ સુધી નમાવીને ણામ

કયા. ૧૫ શમુઅેલે શાઉલને ક ું, “શા માટે તું મને ઉઠાડીને હે રાન કરે છે ?”
શાઉલે ક ું, “હુ ં ઘણાે દુ ઃખી છંુ , કે મ કે પ લ તીઅાે મારી વ

યુ કરે છે ,

ઈ વરે મને છાેડી દીધાે છે , બાેધકાે અથવા વ ન ારા મને ઉ ર મળતા
નથી. તેથી મ તને બાેલા યાે છે , કે મારે શું કરવું તે તું મને જણાવે.” ૧૬
શમુઅેલે ક ું, “ ે ઈ વરે તને ત

દીધાે છે અને તે તારા શ ુ થયા છે ; તાે

પછી તું મને શા માટે પૂછે છે ? ૧૭ જેમ ઈ વર મારી મારફતે બાે યા તેમ
તેમણે તને કયુ છે . કે મ કે ઈ વરે તારા હાથમાંથી રા ય ખૂંચવી લઈને તેને
કાેઈ બી ને અેટલે દાઉદને અા યું છે . ૧૮ કે મ કે ત ઈ વરની વાણી માની
ન હ, તેમના સખત ાેધનાે અમલ અમાલેક ઉપર કયા ન હ, અે માટે ઈ વરે
અાજે તારી અા દશા કરી છે . ૧૯ વળી, ઈ વર તારી માફક ઇઝરાયલને પણ
પ લ તીઅાેના હાથમાં સાપશે. કાલે તું તથા તારા દીકરાઅાે મારી સાથે હશાે;
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ઈ વર ઇઝરાયલના સૈ યને પણ પ લ તીઅાેના હાથમાં સાપશે.” ૨૦ યારે

બાળી મૂ

શાઉલ તરત ભૂ મ પર નમી પ ાે. અને શમુઅેલના શ દાેથી બહુ ભયભીત

તેઅાેઅે કાેઈને મારી ના યા ન હ, પણ તેઅાેને કબજે કયા પછી પાેતાને ર તે

થયાે. તેનામાં કં ઈ શ ત રહી નહાેતી; કે મ કે તેણે અાખાે દવસ તથા અાખી

ચા યા ગયા. ૩ જયારે દાઉદ તથા તેના માણસાે નગરમાં અા યા, યારે તે

રાત કશું પણ ખાધું ન હતું. ૨૧ તે

અાગથી બાળી નંખાયેલું હતું અને તેઅાેની પ નીઅાે, દીકરાઅાે તથા તેઅાેની

ગભરાયેલાે

ી શાઉલ પાસે અાવી અને તેને ઘણાે

ેઈને તેણે તેને ક ું, “ ે, તારી અા સે વકાઅે પાેતાનાે

મુ ીમાં મૂકી ત જે ક ું તે સાંભ

વ

ું છે . અને તારા કહે વા માણે કયુ છે . ૨૨

ું. ૨ અને તેમાની

ીઅાે તથા નાનાં માેટાં સવને કે દ કયા.

દીકરીઅાેને બંદીવાન કરાયા હતાં. ૪ પછી દાઉદ તથા તેની સાથેના માણસાેની
રડવાની શ ત ખૂટી ગઈ યાં સુધી તેઅાે પાેક મૂકીને ર

ા. ૫ દાઉદની

માટે હવે, કૃ પા કરી, મારી વનંતી સાંભળ મને થાેડાે ખાેરાક તારી અાગળ

બે પ નીઅાે, અેટલે અ હનાેઅામ યઝ્ અેલીને તથા અ બગાઈલ નાબાલ

મૂકવા દે. ખા કે જેથી તારે ર તે ચાલવાની શ ત તારામાં અાવે.” ૨૩ પણ

કામલીની પ નીને કે દ કરીને લઈ જવામાં અાવી. ૬ દાઉદને ઘણાે ખેદ થયાે,

શાઉલે ઇનકાર કરીને ક ું, “હુ ં નહી જ જમું,” પણ તેના ચાકરાેઅે તથા તે

કે મ કે લાેકાે તેને પ થરે મારવાની વાત કરવા લા યા, કે મ કે સવ લાેકાે

ીઅે મળીને, તેને અા હ કયા, પછી તેણે તેઅાેનું કહે વું મા યું. તે જમીન

પાેતપાેતાના દીકરાઅાેને લીધે તથા પાેતપાેતાની દીકરીઅાેને લીધે મનમાં દુ ઃખી

ઉપરથી ઊઠીને પલંગ પર બેઠાે. ૨૪ તે

ીના ઘરમાં અેક માતેલાે વાછરડાે

હતા; પણ દાઉદે પાેતે ભુ ઈ વરમાં બળવાન થયાે. ૭ દાઉદે અહીમેલેખના

હતાે; તેણે ઉતાવળે તેને કા યાે; વળી લાેટ મસળીને તેની બેખમીરી રાેટલી
બનાવી. ૨૫ તે શાઉલની અાગળ તથા તેના ચાકરાેની અાગળ પીરસી. અને

પુ અ યાથાર યાજકને ક ું, “હુ ં તને વનં ત ક ં છંુ કે , અેફાેદ અહ મારી
પાસે લાવ.” અ યાથાર અેફાેદ દાઉદ પાસે લા યાે. ૮ દાઉદે ાથના કરીને

તેઅાે જ યા. પછી તેઅાે ઊઠીને તે રાતે જ વદાય થયા.

ઈ વરને પૂ

પ લ તીઅાેઅે પાેતાનાં સવ સૈ યાેને અફે ક અાગળ અેક કયા;
૨૯ હવે
ઇઝરાયલીઅાેઅે ય અેલમાં જે ઝરાે છે તેની પાસે છાવણી કરી.

શકું ?” ઈ વરે તેને ઉ ર અા યાે, “પાછળ લાગ, કે મ કે ન ે તું તેઅાેને પકડી

૨ પ લ તીઅાેના સરદારાે સાેસાેની તથા હ

રહ રની ટાેળીબંધ ચાલી

નીક ા; દાઉદ તથા તેના માણસાે અાખીશ સાથે સૈ યની પાછળ ચા યા. ૩
યારે પ લ તીઅાેના સરદારાેઅે ક ું, “અા હ ૂઅાેનું અહ યાં શું કામ છે ?”
અાખીશે પ લ તીઅાેના સરદારાેને ક ું, “શું અે ઇઝરાયલનાે રા

શાઉલનાે

ચાકર દાઉદ નથી? જે અા દવસાેમાં બલકે કે ટલાક વષાથી મારી સાથે રહે
છે , તાેપણ તે અા યાે તે દવસથી અાજ સુધી મને અેનામાં કાેઈ દાેષ

ેવા

મ ાે નથી. ૪ પણ પ લ તીઅાેના સરદારાે તેના પર ગુ સે થયા; તેઅાેઅે તેને
ક ું, “અા માણસને પાછાે માેકલ, જે જ યા ત તેને ઠરાવી અાપી છે યાં તે
પાછાે

ય; તેને અાપણી સાથે લડાઈમાં અાવવા ન દેતાે, રખેને યુ માં તે

અાપણાે શ ુ થાય. કે મ કે તે પાેતાના મા લક સાથે સલાહ શાં ત કરી દે
જેનાં વષે તેઅાેઅે નાચતાં નાચતાં સામસામે ગાયું ન હતું કે , 'શાઉલે તાે
સહ ાેને પણ દાઉદે તાે દસ સહ ાેને માયા છે ?”' ૬ યારે અાખીશે દાઉદને
બાેલાવીને તેને ક ું, “ વતા ઈ વરના સમ, તું ામા ણકપણાથી વ યા છે
માં સા ં છે ; કે મ કે તું મારી પાસે

અા યાે તે દવસથી તે અાજ સુધી તારામાં મને કં ઈ અપરાધ માલૂમ પ
નથી. તેમ છતાં, સરદારાે તારાથી રા

ાે

નથી. ૭ માટે હવે તું પાછાે વળ. અને

પ લ તીઅાેના સરદારાે તારાથી નારાજ ન થાય તે માટે તું શાં તથી પાછાે
૮ દાઉદે અાખીશને ક ું, “પણ મ શું કયુ છે ?

.”

યાં સુધી હુ ં તારી સેવામાં હતાે

યાં સુધી, અેટલે અાજ સુધી ત પાેતાના દાસમાં અેવું શું

ેયું, કે મારા મા લક

રા ના શ ુઅાેની સાથે લડવા માટે મારી પસંદગી ના થાય?” ૯ અાખીશે
ં છંુ કે મારી માં તું સારાે, ઈ વર જેવાે
છે ; પરં તુ પ લ તીઅાેના સરદારાેઅે ક ું છે કે , 'તે અમારી સાથે યુ માં ન
ઉ ર અાપીને દાઉદને ક ું, “હુ ં

અાવે.' ૧૦ માટે હવે તારા મા લકના જે ચાકરાે તારી સાથે અાવેલા છે તેઅાેની
સાથે તું વહે લી સવારે ઊઠજે; ઊ ા પછી સૂયાદય સમયે તમે વદાય થ ે.”
૧૧ તેથી દાઉદ તથા તેના માણસાે પ લ તીઅાેના દેશમાં પાછા જવા માટે

વહે લી સવારે ઊ

પાડશે અને ચાે સ તું બધું જ પાછંુ મેળવશે.” ૯ તેથી દાઉદ તથા તેની
સાથેના છસાે માણસાે બસાેરના નાળા અાગળ પહા યા, યાં કે ટલાક પાછળ
પડી ગયેલાઅાે થાે યા. ૧૦ પણ દાઉદે તથા ચારસાે માણસાેઅે પીછાે કરવાનું
ચાલુ રા યું; કે મ કે બાકીના બસાે માણસાે અેટલા કમ ેર હતા કે તેઅાે
બસાેર નાળું ઊતરી શ

ા ન હ તેથી તેઅાે પાછળ રહી ગયા. ૧૧ તેઅાેને

ખેતરમાં અેક મસરી પુ ષ મ

ાે તેઅાે તેને દાઉદની પાસે લા યા; તેઅાેઅે

તેને રાેટલી અાપી અને તેણે ખાધી; તેઅાેઅે તેને પાણી પીવાને અા યું; ૧૨
અને તેઅાેઅે તેને અં રના ચકતામાંથી અેક ટુ કડાે તથા સૂકી ા ાની બે લૂમાે
અાપી. તેણે ખાધું અેટલે તેનામાં તાકાત અાવી, કે મ કે તેણે ણ દવસ તથા
ણ રાત દર યાન કશું ખાધું ન હતું; કે પાણી પણ પીધું ન હતું. ૧૩ દાઉદે તેને
ક ું, “તું કાેના તાબાનાે છે ? તું

ાંથી અા યાે છે ?” તેણે ક ું, “હુ ં મસરનાે

અેક જુ વાન છંુ , અેક અમાલેકીનાે ચાકર છંુ ; મારા મા લકે મને ય

તાે? શું તે અાપણા માણસાેના માથાં ન હ અાપે? ૫ શું અે દાઉદ નથી કે

અને સૈ યમાં મારી સાથે અાવે તે મારી

ું, “ ે હુ ં ટુ કડીની પાછળ પડું , તાે શું હુ ં તેઅાેને પકડી પાડી

ા. પ લ તીઅાેઅે યઝ્ અેલ તરફ કૂ ચ કરી.

તથા તેના માણસાે ીજે દવસે સ લાગમાં પહા યા, યારે
૩૦ દાઉદ
અેમ બ યું કે , અમાલેકીઅાેઅે નેગેબ ઉપર તથા સ લાગ ઉપર
હુ મલાે કયા. તેઅાેઅે સ લાગ પર હુ મલાે કયા. મારાે ચલા યાે. અને તેને

છે . કે મ કે ણ દવસ અગાઉ હુ ં બીમાર પ

દીધાે

ાે હતાે. ૧૪ અમે કરેથીઅાેના

દ ણ ભાગ ઉપર, યહૂ દયાના દેશ ઉપર, કાલેબના દ ણ ભાગ પર સવારી
કરી અને સ લાગને અમે અાગથી બાળી ના યું.” ૧૫ દાઉદે તેને ક ું, “શું
તું મને તે ટુ કડી પાસે લઈ જઈશ?” મસરીઅે ક ું, “તું ઈ વરના સાેગન
ખા કે તું મને મારી ન હ નાખે. અથવા મારા મા લકના હાથમાં મને સાપી
ન હ દે. તાે હુ ં તને તે ટુ કડી પાસે લઈ ઉં.” ૧૬ તે મસરી દાઉદને યાં
લઈ ગયાે. તે લાેકાે મેદાનનાં સવ ભાગમાં સરાઈ ગયા હતા, તેઅાે ખાતા,
પીતા તથા મજબાની ઉડાવતા હતા, કે મ કે તેઅાેઅે પ લ તીઅાેના દેશમાંથી
તથા યહૂ દયાના દેશમાંથી પુ કળ લૂંટ મેળવી હતી. ૧૭ દાઉદે તેઅાે પર
ાતઃકાળથી તે બી

દવસની સાંજ સુધી હુ મલાે કયા. જે ચારસાે જુ વાનાે

ઊંટાે પર બેસીને નાસી ગયા તે સવાય તેઅાેમાંનાે અેકે બ યાે ન હ. ૧૮ જે
સઘળું અમાલેકીઅાે લઈ ગયા હતા તે દાઉદે પાછંુ મેળ યું; અને દાઉદે પાેતાની
બ ને પ નીઅાેને મુ ત કરાવી. ૧૯ નાનું કે માેટું, દીકરા કે દીકરીઅાે, જે કં ઈ
તેઅાે લૂંટી ગયા હતા, તે સવ તેઅાેને પાછંુ મ ા વગર ર ું ન હ. દાઉદ બધું
જ પાછંુ લા યાે. ૨૦ દાઉદે ઘેટાં તથા અ ય

નવરાે લીધાં, તેઅાેઅે બી ં

નવરાેની અાગળ તેઅાેને હાંકતા. તેઅાેઅે ક ું, “અા દાઉદની લૂંટ છે .” ૨૧
જે બસાે માણસાે અેટલા થાકી ગયા હતા કે તેઅાે દાઉદની સાથે જઈ શ ા
ન હતા, તેઅાેને તેઅાેઅે બસાેર નાળા અાગળ રા યા હતા. તેઅાેની ન ક
દાઉદ અાવી પહા યાે. યારે અા માણસાે દાઉદને તથા તેની સાથેના માણસાેને
મળવાને સામા ગયા. જયારે દાઉદ તે લાેકાેની પાસે અા યાે યારે તેણે તેઅાેને
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નમ કાર કયા. ૨૨ પછી સવ નકામા તથા અયાે ય માણસાે જેઅાે દાઉદ સાથે

લઈ અા યા. યાં તેઅાેઅે તેને અ નદાહ દીધાે. ૧૩ પછી તેઅાેઅે તેનાં હાડકાં

ગયા હતા તેઅાેઅે ક ું, “કે મ કે અા માણસાે અાપણી સાથે પાછા અા યા

લઈને યાબેશમાંના અેશેલ વૃ નીચે દફના યાં અને સાત દવસ સુધી ઉપવાસ

ન હતા, માટે જે લૂંટ અાપણે પાછી પડાવી લીધી છે તેઅાેમાંથી અાપણે

કયા.

કશું તેઅાેને અાપીશું ન હ. મા દરેકને તેની પ ની તથા બાળકાે અાપવાં
કે , તેમને લઈને તેઅાે વદાય થાય.” ૨૩ પછી દાઉદે ક ું, “મારા ભાઈઅાે,
ઈ વર કે જેમણે અાપણને બચાવી રા યા છે તેમની સમ અાવી રીતે ન
વતા. તેમણે અાપણી વ

અાવેલી ટાેળીને અાપણા હાથમાં સાપી દીધી

છે . ૨૪ અા બાબતમાં તમા ં કાેણ સાંભળશે? કે મ કે લડાઈમાં જનારને
જેવાે ભાગ મળે તેવાે જ પુરવઠા પાસે રહે નારને પણ મળશે; તેઅાેને સરખાે
ભાગ મળશે.” ૨૫ તે દવસથી તે અાજ સુધી દાઉદે અે નયમ તથા વ ધ
ઇઝરાયલને માટે નયત કયા. ૨૬ જયારે દાઉદ સ લાગમાં અા યાે, યારે
તેણે લૂંટમાંથી કે ટલીક યહૂ દયાના વડીલાેને, અેટલે પાેતાના મ ાેને યાં
માેકલી અને કહા યું, “જુ અાે, ઈ વરના શ ુઅાે પાસેથી લીધેલી લૂંટમાંથી અા
ભેટ તમારે માટે છે .” ૨૭ તેમ જ બેથેલમાંના વડીલાેને, દ ણના રામાેથ
વાસીઅાેને તથા યા ીર વાસીઅાેને, ૨૮ અને અરાેઅેર વાસીઅાેને, સફમાેથ
વાસીઅાેને, અે તમાેઅા વાસીઅાેને માટે પણ લૂંટમાંથી ભેટ માેકલી. ૨૯ તેની
સાથે રાખાલના વડીલાેને યાં યરાહમેલીઅાેનાં નગરાેના રહે વાસીઅાેને યાં,
કે નીઅાેનાં નગરાેના રહે વાસીઅાેને યાં, ૩૦ હાેમાવાસીઅાેને, કારઅાશાન
વાસીઅાેને, અાથાખ વાસીઅાેને, ૩૧ હે ાેનવાસીને યાં અને જે સવ થળાેમાં
દાઉદ તથા તેના માણસાે અાવ

કરતા હતા, યાં પણ ભેટ માેકલાવી.

પ લ તીઅાેઅે ઇઝરાયલ વ
લડાઈ કરી. ઇઝરાયલના
૩૧ હવે
માણસાે પ લ તીઅાેની સામેથી નાસી ગયા. પણ ગ બાેઅા પવત
ઉપર કતલ થઈને પ

ા. ૨ પ લ તીઅાેઅે શાઉલનાે તથા તેના દીકરાઅાેનાે

પીછાે કયા. તેઅાેઅે તેના દીકરાઅાે યાેનાથાન, અબીનાદાબ તથા મા કીશૂઅાને
મારી ના યા. ૩ શાઉલની વ

સખત યુ મ યું અને ધનુધારીઅાેઅે તેને

પકડી પા

ાે. તે તેઅાેને કારણે તી પીડામાં સપડાયાે. ૪ પછી શાઉલે

પાેતાના શ

વાહકને ક ું, “તારી તલવાર તાણીને મને વ ધી નાખ. ન હ તાે,

અા બેસુ નતીઅાે અાવીને મને વ ધી નાખીને મા ં અપમાન કરશે.” પણ
તેના શ

વાહકે અેમ કરવાની ના પાડી, કે મ કે તે ઘણાે ગભરાતાે હતાે.

તેથી શાઉલ પાેતાની તલવાર લઈને તેની ઉપર પ
મરણ પામેલાે

ેયાે યારે તેનાે શ

ાે. ૫ જયારે શાઉલને

વાહક પણ પાેતાની તલવાર ઉપર પડીને

તેની સાથે મરણ પા યાે. ૬ તેથી શાઉલ, તેના ણ દીકરાઅાે તથા તેનાે
શ

વાહક તેના સવ માણસાે તે જ દવસે અેકસાથે મરણ પા યા. ૭ જયારે

ખીણની સામી બાજુ ના ઇઝરાયલી માણસાે તથા યદનની સામેની કનારીના
લાેકાેઅે તે

ેયું કે ઇઝરાયલના માણસાે નાસવા માં

ા છે . અને શાઉલ

તથા તેના દીકરાઅાે મરણ પા યા છે , યારે તેઅાે નગરાે છાેડીને નાસી ગયા.
અને પ લ તીઅાે અાવીને તેમાં વ યા. ૮ બીજે દવસે અેમ થયું કે , જયારે
પ લ તીઅાે મૃતદેહાે પરથી વ

ાે અને અ ય ચી ે ઉતારી લેવા અા યા, યારે

તેઅાેઅે શાઉલને તથા તેના ણ દીકરાઅાેને મૃતાવ થામાં ગ બાેઅા પવત
પર પડેલા

ેયા. ૯ તેઅાેઅે તેનું માથું કાપી લીધું અને તેનાં શ

લીધા. અા સમાચાર લાેકાેમાં

ાે ઉતારી

હે ર કરવા સા પાેતાનાં મૂ તનાં મં દરાેમાં

તથા પ લ તીઅાેના દેશમાં સવ ઠેકાણે તેઅાેઅે સંદેશવાહકાે માેક યા. ૧૦
તેઅાેઅે તેનાં શ

ાે અા તારાેથના મં દરમાં મૂકયાં અને શાઉલના મૃતદેહને

બેથશાનના કાેટ પર જડી દીધાે. ૧૧ પ લ તીઅાેઅે શાઉલના જે હાલ કયા
હતા તે વષે જયારે યાબેશ ગ યાદના રહે વાસીઅાેઅે સાંભ

ું, ૧૨ યારે

સઘળા બહાદુ ર પુ ષાે ઊઠીને અાખી રાત ચા યા અને બેથશાનના કાેટ
પરથી શાઉલના મૃતદેહને તથા તેના દીકરાઅાેના મૃતદેહને તેઅાે યાબેશમાં
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શાઉલને માટે વલાપ કરાે, જેણે તમને સુંદર કરમ

મરણ પછી, દાઉદ અમાલેકીઅાેની કતલ કરીને પાછાે અા યાે.
૧ શાઉલના
અને સ લાગમાં બે દવસ ર ાે.
ીજે દવસે, છાવણીમાંથી અેક
૨

માણસ શાઉલ પાસેથી અા યાે તેનાં વ

ાે ફાટેલાં હતાં, માથા પર ધૂળ હતી.

સાેનાનાં અાભૂષણથી તમારાં વ

વ

ાે પહે રા યાં, જેણે

ાે શણગાયા. ૨૫ કે વી રીતે યાે ાઅાે યુ માં

માયા ગયા છે ! હે યાેનાથાન તું તારા જ પવતાે પર માયા ગયાે છે . ૨૬ તારે
લીધે મને દુ ઃખ થાય છે , મારા ભાઈ યાેનાથાન. તું મને બહુ વહાલાે હતાે. મારા
પર તારાે ેમ અ ભુત હતાે,

ીઅાેના ેમથી વશેષ અને અ ભુત હતાે. ૨૭

તે દાઉદ પાસે અા યાે. તેણે દાઉદને સા ાંગ દં ડવત ણામ કયા. ૩ દાઉદે તેને

યાે ાઅાે કે વા માયા ગયા છે , અને યુ ના શ

ક ું કે , “તું

યાર પછી અેમ થયું કે દાઉદે ઈ વરને પૂ ું, “શું હુ ં યહૂ દયાના કાેઈ અેક
૨ નગરમાં
ઉં?” ઈ વરે તેને જવાબ અા યાે, “ઉપર .” દાઉદે ક ું,

ાંથી અાવે છે ?” તેણે જવાબ અા યાે કે , “હુ ં ઇઝરાયલની

છાવણીમાંથી નાસી અા યાે છંુ .” ૪ દાઉદે તેને પૂ

ું કે , “કૃ પા કરી મને કહે

યાં શી બાબતાે બની?” તે માણસે ઉ ર અા યાે કે , “લાેકાે લડાઈમાંથી
નાસી ગયા છે . ઘણાં લાેકાે પાછા હઠીને મરણ પા યા છે . શાઉલ તથા તેનાે
દીકરાે યાેનાથાન પણ મરણ પા યા છે .” ૫ દાઉદે તે જુ વાન માણસને ક ું
કે , ત કે વી રીતે

યું કે શાઉલ તથા તેનાે દીકરાે યાેનાથાન મરણ પા યા

છે ?” ૬ તે જુ વાન માણસે ક ું કે , “હુ ં અનાયાસે ગ બાેઅા પવત ઉપર હતાે
અને યાં શાઉલ પાેતાના ભાલા પર ટેકાે રાખીને ઊભાે હતાે. અને રથાે તથા
સવારાે તેની ખૂબ ન ક અાવી ગયેલા હતા. ૭ શાઉલે અાસપાસ નજર
કરીને મને

ેઈને બાેલા યાે. મ ઉ ર અા યાે કે , 'હુ ં અા ર ાે.' ૮ તેણે મને

ક ું કે , 'તું કાેણ છે ?' મ તેને ઉ ર અા યાે કે , 'હુ ં અેક અમાલેકી છંુ .' ૯ તેણે
મને ક ું કે , 'કૃ પા કરી મારી પડખે ઊભાે રહીને મને પૂરેપૂરાે મારી નાખ, કે મ કે
મને ભારે પીડા થાય છે અને હ

સુધી મારામાં

ઊભા રહીને મ તેને મારી ના યાે, કે મ કે હુ ં

વ છે .' ૧૦ માટે તેની પાસે

ણતાે હતાે કે પડી ગયા પછી તે

વવાનાે નથી. તેના માથા પરનાે મુગટ તથા તેના હાથ પરના કડાં લઈ લીધાં.
તે અહ તમારી પાસે લા યાે છંુ , મારા મા લક.” ૧૧ પછી દાઉદે પાેતાનાં વ
ફા

ાે

ા અને તેની સાથેના સઘળાં માણસાેઅે પણ તેમ જ કયુ. ૧૨ તેઅાેઅે

શાેક કયા, ર

ા અને સાંજ સુધી શાઉલ તથા તેના દીકરા યાેનાથાનને માટે,

ઈ વરના લાેકાે માટે અને ઇઝરાયલનાં માણસાેને માટે ઉપવાસ કયા. કે મ કે
તેઅાે તરવારથી માયા ગયા હતા. ૧૩ દાઉદે તે જુ વાન માણસને ક ું કે , “તું
ાંથી અાવે છે ?” તેણે જવાબ અા યાે કે , “હુ ં અા દેશમાં અેક પરદેશીનાે
દીકરાે, અેટલે અમાલેકી છંુ .” ૧૪ દાઉદે તેને ક ું કે , “ઈ વરના અ ભ ષ તને
તારા હાથે મારી નાખતાં તને કે મ બીક લાગી ન હ?” ૧૫ દાઉદે જુ વાનાેમાંથી
અેકને બાેલાવીને તેને ક ું કે , “તેને મારી નાખ.” તેથી તે માણસે તેના પર
ાટકીને નીચે ફકી દીધાે. અને તે અમાલેકી મરણ પા યાે. ૧૬ પછી દાઉદે તેને
ક ું કે , “તેનું લાેહી તારે માથે. કે મ કે તેને મુખે જ તેની વ

સા ી અાપી

હતી. અને ક ું કે , “ઈ વરના અ ભ ષ તને મ મારી ના યાે છે .'” ૧૭ પછી
દાઉદે શાેકનું અા ગીત શાઉલ તથા તેના દીકરા યાેનાથાનને માટે ગાયું: ૧૮
તેણે લાેકાેને હુ કમ કયા કે અા ધનુ ય ગીત યહૂ દાપુ ાેને શીખવવામાં અાવે, જે
યાશારના પુ તકમાં લખેલું છે . ૧૯ “હે ઇઝરાયલ, તા ં ગાૈરવ, તારા પવતાે
પર માયુ ગયું છે ! યાે ાઅાે કે વા માયા ગયા છે ! ૨૦ ગાથમાં અે કહે શાે ન હ,
અા કલાેનની શેરીઅાેમાં અે ગટ કરશાે ન હ, રખેને પ લ તીઅાેની દીકરીઅાે
હરખાય, અને બનસુ નતીઅાેની દીકરીઅાે અાનંદ કરે. ૨૧ ગ બાેઅાના
પવતાે, તમારા પર ઝાકળ કે વરસાદ ન હાેય, કે અપણાેનાં ખેતરાેમાં અનાજ
ન હાેય, કે મ કે યાં યાે ાઅાેની ઢાલ

થઈ છે , શાઉલની ઢાલ હવે

ણે

તેલથી અ ભ ષ ત થયેલી હાેય ન હ અેવું છે . ૨૨ જેઅાે માયા ગયા છે
તેઅાેના લાેહી, બળવાનાેનાં શરીરની ચરબીથી યાેનાથાનનું તીર પાછંુ પડતું ન
હતું શાઉલની તરવાર ઘા કયા વગર પાછી પડતી ન હતી. ૨૩ શાઉલ અને
યાેનાથાન

વન દર યાન અેકબી

તેઅાેના મૃ યુકાળે તેઅાે જુ દા ન પ

યે ેમ કરતા હતા અને કૃ પાળુ હતા,
ા. તેઅાે ગ ડ કરતાં વધારે વેગવાન

હતા, તેઅાે સહાેથી વધારે બળવાન હતા. ૨૪ અરે ઇઝરાયલની દીકરીઅાે,

ાેનાે કે વાે વનાશ થયાે છે !”

“હુ ં કયા શહે રમાં

ઉં?” ઈ વરે જવાબ અા યાે, “હે ાેનમાં

દાઉદ પાેતાની બે

ીઅાે, ય અેલી અ હનાેઅામ અને નાબાલ કામલીની

.” ૨ તેથી

વધવા અ બગાઈલ સાથે યાં ગયાે. ૩ દાઉદ તેની સાથેના માણસાેને પણ
યાં લા યાે, દરેક પાેતપાેતાનાં કુ ટું બને લઈને હે ાેનના નગરાેમાં અા યા. યાં
તેમણે વસવાટ શ કયા. ૪ યહૂ દયાના માણસાે યાં અા યા, તેઅાેઅે
દાઉદને યહૂ દાના કુ ળ પર રા

તરીકે અ ભષેક કયા. તેઅાેઅે દાઉદને ક ું

કે , “યાબેશ ગ યાદના માણસાેઅે શાઉલને દ ના યાે.” ૫ તેથી દાઉદે
યાબેશ ગ યાદના માણસાે પાસે સંદેશાવાહકાે માેકલીને તેમને ક ું, “તમે
ઈ વરથી અાશીવા દત છાે, કે મ કે તમે તમારા મા લક શાઉલ

યે વફાદારી

દશાવીને તેને દ ના યાે. ૬ હવે ઈ વર તમારા પર કરારની વફાદારી તથા
વ વાસુપ ં બતાવાે. વળી તમે અા કામ કયુ છે માટે હુ ં પણ તમારા

યે

ભલાઈ દશાવીશ. ૭ હવે પછી, તમારા હાથ બળવાન થાઅાે; તમે હમતવાન
થાઅાે કે મ કે તમારાે મા લક શાઉલ મરણ પા યાે છે ; પણ યહૂ દાના કુ ળે
મને તેઅાેના પર રા

તરીકે અ ભ ષ ત કયા છે . ૮ પણ શાઉલના સૈ યનાે

સેનાપ ત, નેરનાે દીકરાે અા નેર, શાઉલના દીકરા ઈશબાેશેથને માહનાઇમમાં
લઈ અા યાે; ૯ તેણે ઈશબાેશેથને ગ યાદ, અાશેર, ય અેલ, અે ાઇમ,
બ યામીન તથા સવ ઇઝરાયલ પર રા

બના યાે. ૧૦ જયારે શાઉલનાે

દીકરાે ઈશબાેશેથ ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લા યાે યારે તે ચાળીસ વષનાે
હતાે, તેણે બે વષ રાજ કયુ. પણ યહૂ દાનું કુ ળ દાઉદને અાધીન રહે તું હતું.
૧૧ દાઉદે સાત વષ અને છ મ હના સુધી હે ાેનમાં યહૂ દાના કુ ળ પર રાજ

કયુ. ૧૨ નેરનાે દીકરાે અા નેર તથા શાઉલના દીકરા ઈશબાેશેથના ચાકરાે,
માહનાઇમથી નીકળીને ગ યાેનમાં ગયા. ૧૩ સ યાનાે દીકરાે યાેઅાબ અને
દાઉદના ચાકરાે બહાર નીકળી જઈને તેઅાેને ગ યાેનના નાળા પાસે મ ા.
તેઅાેનું અેક ટાેળું તળાવની અેક કનારે અને બીજુ ટાેળું તળાવની બી
કનારે અેમ યાં તેઅાે બેઠા. ૧૪ અા નેરે યાેઅાબને ક ું કે , “કૃ પા કરી
જુ વાન માણસાેને અમારી સમ અાવીને હરીફાઈ કરવા દે.” પછી યાેઅાબે
ક ું, “તેઅાેને અાવવા દાે.” ૧૫ પછી જુ વાન માણસાે ઊ

ા અને અેક

થયા, બ યામીન તથા શાઉલના દીકરા ઈશબાેશેથમાંથી બાર જણ અને
દાઉદના ચાકરાેમાંથી બાર. ૧૬ તેઅાેમાંના

યેક માણસે પાેતાના વરાેધીને

માથાથી પકડીને તેની તલવારની અણી તેના વરાેધીને ભાકી અને તેઅાે બધા
અેકસાથે નીચે ઢળી પ

ા. માટે તે જ યાનું નામ હ ૂ ભાષામાં, “હે કાથ

હા સુરીમ” અથવા “તલવારાેનું ખેતર” અેવું પ
તે દવસે ઘ ં તી યુ

ું, જે ગ યાેનમાં છે . ૧૭

થયું અને અા નેર તથા ઇઝરાયલી માણસાેનાે

દાઉદના ચાકરાે અાગળ પરાજય થયાે હતાે. ૧૮ સ યાના ણ દીકરાઅાે:
યાેઅાબ, અ બશાય તથા અસાહે લ યાં હતા. અસાહે લ વ ય હરણની માફક
ઝડપથી દાેડી શકતાે હતાે. ૧૯ અસાહે લ કાેઈપણ દશામાં વ
સીધાે અા નેરની પાછળ ગયાે. ૨૦ અા નેરે પાછળ

ા વના

ેઈને તેને ક ું, “શું તું

અસાહે લ છે ?” તેણે જવાબ અા યાે કે , “હુ ં તે છંુ .” ૨૧ અા નેરે તેને ક ું,
“તારી જમણી કે ડાબી બાજુ તરફ વળી . અને અેક જુ વાન માણસને
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પકડીને તેનાં શ

લઈ લે.” પણ અસાહે લ કાેઈ બાજુ અે વ

ાે ન હ. ૨૨

અા નેરને જવાબમાં કશું કહી શ

ાે ન હ, કે મ કે તે તેનાથી ડરતાે હતાે.

તેથી અા નેરે ફરીથી અસાહે લને ક ું કે , “મારાે પીછાે કરવાનું બંધ કર. શા

૧૨ પછી અા નેરે સંદેશવાહક માેકલીને દાઉદને કહા યું કે , “અા દેશ કાેનાે

માટે તું મારે હાથે જમીનદાે ત થવા માંગે છે ? તને મારીને હુ ં કે વી રીતે મા ં મા

છે ? મારી સાથે કરાર કર. અને તું

તારા ભાઈ યાેઅાબને દેખાડું ?” ૨૩ પણ અસાહે લે તે બાજુ તરફ વળવાનાે

લાવવા માટે મારાે હાથ તારી સાથે છે .” ૧૩ દાઉદે જવાબ અા યાે, “સા ં , હુ ં

ઇનકાર કયા, તેથી અા નેરે ભાલાનાે ધારદાર હાથાે તેના શરીરમાં ઘુસાડી
ાે

તારી સાથે કરાર કરીશ. પણ હુ ં તારી પાસે અેક બાબતની માગણી ક ં છંુ કે ,
જયારે તું મારી પાસે અાવે યારે શાઉલની દીકરી મીખાલને લા યા વના તું

અને યાં જ મરણ પા યાે. યાં અસાહે લ મરણ પા યાે હતાે યાં તેના શબ

મને મળી શકશે ન હ.” ૧૪ પછી દાઉદે શાઉલના દીકરા ઈશબાેશેથ પાસે

પાસે જેઅાે અા યા હતા તેઅાે યાં જ ઊભા ર ા. ૨૪ પણ યાેઅાબ તથા

સંદેશાવાહકાે માેકલીને કહે વડા યું, “જેના માટે મ પ લ તીઅાેનાં અેકસાે

અ બશાય અા નેરની પાછળ લા યા. સૂયા ત થવાના સમયે, તેઅાે અા મા

અ ચમા અાપીને લ ન કયુ હતું તે મારી પ ની મખાલ મને અાપ.” ૧૫ તેથી

પવત, જે ગ યાેનના અર યના માગ પર ગીયાહ અાગળ છે યાં અાવી

ઈશબાેશેથે મખાલ માટે માણસ માેકલીને, તેના પ ત અેટલે લાઈશના

પહા યા. ૨૫ બ યામીનના માણસાે પાેતે અા નેરની પાછળ અેક થયા અને

દીકરા પા ટીઅેલ પાસેથી તેને મંગાવી લીધી. ૧૬ તેનાે પ ત બાહુ રીમ સુધી

તેઅાે પવતના શખર ઉપર ઊભા ર ા. ૨૬ યારે અા નેરે યાેઅાબને હાંક

રડતાે રડતાે તેની પાછળ ગયાે, યારે અા નેરે તેને ક ું, “હવે ઘરે પાછાે

દીધાે, તે ભાલાનાે હાથાે શરીરની અારપાર નીક

ાે. અસાહે લ નીચે પ

મારીને ક ું, શું તરવાર હં મેશા સંહાર કયા કરશે? શું તું

ણતાે નથી કે તેનાે

અંત તાે કડવાે થશે? તારા જે માણસાે તેઅાેના ભાઈઅાેની પાછળ પ
તેઅાેને યાંથી પાછા વળી જવાનું કહે વાને તું

ાં સુધી રાહ

યાેઅાબે જવાબ અા યાે, “ વતા ઈ વરના સમ,

ા છે

ેઈશ કે સવ ઇઝરાયલીઅાેને તારી પાસે

.” તેથી તે પાછાે ગયાે. ૧૭ અા નેરે ઇઝરાયલના વડીલાે સાથે વાતચીત
કરીને ક ું, “ભૂતકાળમાં તમે દાઉદને તમારાે રા

બનાવવા માટે ય ન

ેઈશ?” ૨૭

કરતા હતા. ૧૮ તાે હવે તે કામ કરાે, કે મ કે ઈ વરે દાઉદ વષે ક ું છે કે ,

ે ત ક ું ન હાેત તાે ન ે

'મારા સેવક દાઉદની મારફતે હુ ં મારા ઇઝરાયલી લાેકાેને પ લ તીઅાેના અને

સવાર સુધી મારા સૈ નકાે તેઅાેના ભાઈઅાેની પાછળ પ

ા ન હાેત.” ૨૮

સવ શ ુઅાેના હાથમાંથી છાેડાવીશ.' ૧૯ અા નેરે પણ ય તગત રીતે

પછી યાેઅાબે રણ શગડું વગા ું, તેના સવ માણસાેઅે ઇઝરાયલની પાછળ

બ યામીનીઅાેની સાથે વાત કરી. પછી ઇઝરાયલ તથા બ યામીનના અાખા

પડવાનું અટકાવી દીધું. અને તેઅાેઅે લડાઈ કરવાનું બંધ કયુ. ૨૯ અા નેર

કુ ળને તેઅાેની જે ઇ છા પૂરી કરવી હતી તે વષે દાઉદને કહે વા સા અા નેર

અને તેના માણસાેઅે તે અાખી રાત અરાબામાં પસાર થઈને મુસાફરી કરી.

હે ાેનમાં ગયાે. ૨૦ અા નેર અને તેના વીસ માણસાે દાઉદને મળવા હે ાેનમાં

તેઅાે યદન અાેળંગીને, બી

સવારે માહનાઇમમાં પહા યા. ૩૦ યાેઅાબે

અા યા, યારે દાઉદે તેઅાેને ભાેજન કરા યું. ૨૧ અા નેરે દાઉદને જણા યું,

અા નેરની પાછળ પડવાનું અટકાવી દીધું. તે પાછાે ફયા. તેણે સવ માણસાેને

“હુ ં ઊઠીને સવ ઇઝરાયલીઅાેને મારા મા લક પાસે અેક કરીશ, કે જેથી

અેક કયા. તાે તેઅાેમાંથી અસાહે લ અને દાઉદના સૈ નકાેમાંથી અાેગણીસ

તેઅાે તારી સાથે કરાર કરે અને તું તારા દયની ઇ છા માણે બધા પર

માણસાે અાેછા થયેલા હતા. ૩૧ પણ દાઉદના માણસાેઅે અા નેર તથા

રાજ કરે.” દાઉદે અા નેરને શાં તથી વદાય કયા. ૨૨ પછી દાઉદના સૈ નકાે

બ યામીનના ણ સાે સાઠ માણસાેને માયા. ૩૨ પછી તેઅાેઅે અસાહે લને

તથા યાેઅાબ લડાઈ કયા પછી પાછા અા યા. તેઅાે પાેતાની સાથે ઘણી લૂંટ

ઊંચકી જઈને તેને બેથલેહેમમાં તેના પતાની કબરમાં દ ના યાે. યાેઅાબ અને

લા યા. પણ અા નેર દાઉદ સાથે હે ાેનમાં ન હતાે. કે મ કે દાઉદે તેને વદાય

તેના માણસાે અાખી રાત ચા યા અને સૂયાદય થતાં હે ાેનમાં પહા યા.

કરવાથી તે શાં તથી ગયાે હતાે. ૨૩ જયારે યાેઅાબ અને તેનું અાખું સૈ ય

લાેકાે તથા દાઉદના લાેકાેની વ ચે લાંબા સમય સુધી
૩ હવેવ હશાઉલના
ચા યાે. દાઉદ વધારે બળવાન થતાે ગયાે, પણ શાઉલ અને

અા યું, યારે તેઅાેઅે યાેઅાબને ક ું, “નેરનાે દીકરાે અા નેર રા

તેના લાેક નબળા થયા. ૨ હે ાેનમાં દાઉદના છ પુ ાેના જ મ થયા હતા.
તેનાે થમજ નત પુ અા નાેન હતાે, જેને અ હનાેઅામ ય અેલીઅે જ મ
અા યાે હતાે. ૩ તેનાે બી ે દીકરાે કલાબ, તે નાબાલ કામલની વધવા
અ બગાઈલથી જ યાે હતાે. ી ે અા શાલાેમ, ગશૂરના રા

તા માયની

દીકરી માકાનાે દીકરાે હતાે. ૪ ચાેથાે દીકરાે, તે હા ગીથનાે દીકરાે અદાે નયા
હતાે. પાંચમા દીકરા શફાટયાને અબીટાલે જ મ અા યાે હતાે, ૫ છઠાે ય ામ,
દાઉદની પ ની અે લાનાે દીકરાે હતાે. ૬ દાઉદના લાેક અને શાઉલના લાેક
વ ચે વ હ ચાલતાે હતાે તે દર મયાન અા નેર શાઉલના પ માટે મજબૂત
બ યાે. ૭ શાઉલની ઉપપ નીનું નામ ર પા હતું, તે અેયાહની દીકરી હતી.
ઈશબાેશેથે અા નેરને ક ું, “તું મારા પતાની ઉપપ ની સાથે કે મ સૂઈ ગયાે
હતાે?” ૮ અા નેર ઈશબાેશેથના શ દાેથી ખૂબ ગુ સે થયાે અને ક ું,
“શું હુ ં યહૂ દાના કૂ તરાનું માથું છંુ ? મ અાજે તારા પતા શાઉલના લાેક પર,
તેના ભાઈઅાે પર, તથા તેના મ ાે પર સહાનુભૂ ત દશાવીને તને દાઉદના
હાથમાં સાપી દીધાે નથી. તેમ છતાં અાજે અા

ી વષે તું મારા ઉપર અારાેપ

મૂકે છે ? ૯ જેમ ઈ વરે દાઉદ અાગળ સમ ખાધા છે તેમ હુ ં
ક ં , તાે ઈ વર અા નેર પર તેના કરતાં વધારે વપ

ે દાઉદને ન

લાવાે! ૧૦ અેટલે કે

શાઉલના હાથમાંથી રાજય છીનવીને દાઉદનું રાજયાસન ઇઝરાયલ અને
યહૂ દયા પર દાનથી તે બેરશેબા સુધી હુ ં થાપું.” ૧૧ પછી ઇશબાેશેથ
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પાસે

અા યાે હતાે અને રા અે તેને વદાય કયા અને અા નેર શાં તથી પાછાે ગયાે
છે .” ૨૪ યાેઅાબે રા

પાસે અાવીને ક ું, ''ત શું કયુ છે ?

ે, અા નેર તારી

પાસે અા યાે! તાે પછી શા માટે ત તેને વદાય કયા? અને તે જતાે ર ાે? ૨૫
નેરના દીકરા અા નેરને તું નથી

ણતાે કે , તે તને છે તરવાને, તારી યાેજનાઅાે

ણવાને તથા તું જે કરે છે તે બધાથી વાકે ફ થવા સા અા યાે હતાે?” ૨૬
જયારે યાેઅાબ દાઉદ પાસેથી ગયાે, યારે તેણે અા નેર પાછળ સંદેશાવાહકાે
માેક યા. અને તેઅાે તેને સીરાના હાેજ પાસેથી પાછાે તેડી લા યા, પણ દાઉદ
અે વષે કશું

ણતાે ન હતાે. ૨૭ અા નેર હે ાેનમાં પાછાે અા યાે, યારે

યાેઅાબ તેની સાથે અેકાંતમાં વાત કરવા સા તેને દરવા ની અેક બાજુ અે
લઈ ગયાે. અને યાેઅાબે યાં તેના પેટમાં ખંજર ભાકીને તેને મારી ના યાે. અા
રીતે યાેઅાબે તેના ભાઈ અસાહે લના ખૂનનાે બદલાે લીધાે. ૨૮ દાઉદે અા
વષે સાંભ

ું યારે તેણે ક ું,” નેરના દીકરા અા નેરના ખૂન વષે હુ ં તથા

મા ં રા ય ઈ વરની અાગળ સદાકાળ સુધી નદાષ છીઅે. ૨૯ અા નેરના
મરણનાે દાેષ યાેઅાબના શરે તથા તેના પતાના કુ ટું બનાં બધાને શરે છે .
તેઅાેના ઘરના લાેકાે ર ત ાવ અને દુ રાેગના ભાેગ બનશે. તેઅાે અપંગ થશે
અને તલવારથી મરશે. ઘરમાં અનાજની તંગી રહે શે. અા બધાં શાપ લાગશે.”
૩૦ અામ યાેઅાબે તથા તેના ભાઈ અ બશાયે અા નેરને મારી ના યાે, તેણે

તેઅાેના ભાઈ અસાહે લને ગ યાેનના યુ માં મારી ના યાે હતાે. તેનું વેર
વા
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ું. ૩૧ દાઉદે યાેઅાબને તથા તેની સાથેના સવ લાેકાે ને ક ું, “પાેતાના

વ

ાે ફાડાે, ટાટના વ

અને દાઉદ રા

ાે પહે રાે અને અા નેરના શબની અાગળ શાેક કરાે.”

તેના શબને દફનાવવા બી અાેની પાછળ ક

તાનમાં ગયા.

૩૨ તેઅાેઅે અા નેરને હે ાેનમાં દ ના યાે. દાઉદ અા નેરની કબર પાસે પાેક

મૂકીને ર

ાે અને તેની સાથે સવ લાેકાે પણ ર

ા. ૩૩ રા અે અા નેરને

માટે વલાપ કરીને ગાયું કે , “જેમ મૂખ મરે છે તેમ શું અા નેર માયા

ય?

૩૪ તારા હાથ બંધાયા ન હતા. તારા પગમાં બેડીઅાે ન હતી. જેમ અ યાયીના

દીકરાઅાે અાગળ માણસ માયા

ય તેમ તું માયા ગયાે છે .” સવ લાેકાેઅે

ફરી અેક વાર તેના માટે વલાપ કયા. ૩૫ લાેકાે સૂયા ત અગાઉ દાઉદને
ભાેજન કરાવવાં તેની પાસે અા યા, પણ દાઉદે સાેગન લીધા કે , “સૂયા ત
થયા અગાઉ ે હુ ં રાેટલી કે બીજું કં ઈ પણ ખાઉં તાે ઈ વર મા ં મૃ યુ
લાવાે.” ૩૬ સવ લાેકાેઅે દાઉદનું અે દુ ઃખ યાનમાં લીધું. અને રા અે જે કં ઈ
કયુ તેથી તેમને ખુશી થઈ. ૩૭ તેથી સવ લાેકાે તથા સવ ઇઝરાયલીઅાે

ણી

શ ા કે નેરના દીકરા અા નેરને મારવામાં રા ની ઇ છા ન હતી. ૩૮ રા અે
પાેતાના ચાકરાેને ક ું કે , “શું તમે

ણાે છાે કે , અાજે ઇઝરાયલમાં અેક

રાજકુ માર તથા મહાન પુ ષ મરણ પા યાે છે ? ૩૯ હુ ં અેક અ ભ ષ ત રા
છંુ , હુ ં અાજે નબળ છંુ , અા માણસાેને, સ યાના ઘાતકી દીકરાઅાેને, હુ ં કશું
કરી શકતાે નથી. ઈ વર દુ રાચારીઅાેને તેઅાેના દુ રાચારાેના બદલાે અાપાે.
દીકરા ઈશબાેશેથે સાંભ ું કે અા નેર હે ાેનમાં મરણ
૪ શાઉલના
પા યાે છે , યારે તેનાં ગા ાે શ થલ થઈ ગયા અને સવ ઇઝરાયલીઅાે
મુ કે લીમાં મુકાયા. ૨ શાઉલના દીકરા પાસે બે માણસ હતા, તેઅાે સરદારની

તેઅાેને હે ાેનના તળાવની પાળે ઊંચે લટકા યા. તેઅાેઅે ઈશબાેશેથનું માથું
લઈને હે ાેનમાં અા નેરની કબરમાં દ ના યું.
ઇઝરાયલના સવ કુ ળાેઅે દાઉદ પાસે હે ાેનમાં અાવીને ક ું,
૫ પછી
“જુ અાે, અમે તારા પતરાઈઅાે છીઅે. ગતકાળમાં જયારે શાઉલ
૨

અમારાે રા

હતાે, યારે ઇઝરાયલના સૈ યની અાગેવાની ત જ કરી હતી.

ઈ વરે તને જ ક ું હતું, “તું મારા લાેક ઇઝરાયલીઅાે પર અ ધપ ત તથા
રા

થશે.'” ૩ તેથી ઇઝરાયલના સવ અાગેવાનાે દાઉદ પાસે હે ાેનમાં

અા યા. દાઉદે ઈ વરની અાગળ હે ાેનમાં તેઅાેની સાથે કરાર કયા. તેઅાેઅે
દાઉદને ઇઝરાયલના રા

તરીકે અ ભષેક કયા. ૪ દાઉદ રા

થયાે યારે

તે ીસ વષનાે હતાે. તેણે ચાળીસ વષ સુધી રાજ કયુ. ૫ તેણે હે ાેનમાં
રહીને યહૂ દયા પર સાડા સાત વષ રાજ કયુ; અને ય શાલેમમાં રહીને
ઇઝરાયલ તથા યહૂ દયા પર તે ીસ વષ રાજ કયુ. ૬ દાઉદ અને તેના સૈ યઅે
ય શાલેમમાં જઈને તેના રહે વાસી યબૂસીઅાે પર અા મણ કયુ. તેઅાેઅે
દાઉદને ક ું, “તું અહ અાવી શકવાનાે નથી, કે મ કે

વહીન તથા અપંગાે

પણ તને હાંકી કાઢી શકે તેમ છે . તું અહ અંદર અાવી શકશે ન હ.” ૭ પણ,
દાઉદે તાે સયાેનનાે ક લાે કબજે કયા. તે હવે દાઉદનું નગર કહે વાય છે . ૮
યબૂસીઅાેઅે કરેલા અપમાનના જવાબમાં ગુ સે થઈને દાઉદે ક ું કે , “સૈ નકાે
તે પાણીના નાળામાં થઈને ઉપર ચઢી

અાે, 'અંધ તથા અપંગ,' યબૂસીઅાેનાે

સંહાર કરાે તેઅાે દાઉદના શ ુઅાે છે .” તેઅાેઅે મારી મ કરી કરતા ક ું
હતું કે , “અંધ તથા અપંગ' તે રાજમહે લમાં અાવી શકતા નથી.” ૯ દાઉદ તે

ટુ કડીમાંના સૈ નકાે હતા. અેકનું નામ બાના, બી નું નામ રેખાબ હતું.

ક લામાં રહે વા લા યાે અને તેનું નામ દાઉદનગર પા

તેઅાે બ યામીનપુ ાેમાંના ર માેન બેરાેથીના દીકરા હતા (તેથી બેરાેથ પણ

માંડીને અંદરની તમામ જ યામાં બાંધકામ કયુ. ૧૦ દાઉદ અ ધકા ધક મહાન

ું. દાઉદે મ લાેથી

બ યામીનનાે અેક ભાગ ગણાતું હતું, ૩ બેરાેથીઅાે ગ ાઈમમાં નાસી ગયા

થતાે ગયાે કે મ કે સવ શ તમાન ભુ ઈ વર, તેની સાથે હતા. ૧૧ પછી તૂરના

અને અાજ સુધી યાં વસેલા છે ). ૪ શાઉલના દીકરા યાેનાથાનને અેક

રા

દીકરાે હતાે તે પગે અપંગ હતાે. જયારે શાઉલ તથા યાેનાથાન વષેની ખબર

ક ડયાઅાે માેક યા. ૧૨ દાઉદે

હીરામે દાઉદને માટે મહે લ બાંધવા સંદેશવાહકાે, કા વૃ ાે, સુથારાે અને
યું કે ઈ વરે મને ઇઝરાયલ પર રા

તરીકે

ય અેલથી અાવી યારે તે પાંચ વષનાે હતાે. તેને સાચવનારી તેને લઈને દાેડી

થા પત કયા છે અને તેમણે તેમનું રાજય પાેતાના લાેક ઇઝરાયલને ખાતર

ગઈ હતી. જયારે તે દાેડતી હતી, યારે યાેનાથાનનાે દીકરાે પડી ગયાે અને તે

ગાૈરવવાન કયુ છે . ૧૩ પછી દાઉદ હે ાેન છાેડીને ય શાલેમમાં અા યાે,

અપંગ થઈ ગયાે હતાે. તેનું નામ મફીબાેશેથ હતું. ૫ તેથી ર માેન બેરાેથીના

યાં તેણે બી

વધારાની પ નીઅાે અને ઉપપ નીઅાે કરી. તેઅાેઅે અનેક

દીકરા રેખાબ તથા બાના બપાેરના સમયે ઈશબાેશેથને ઘરે પહા યા. યારે

દીકરા અને દીકરીઅાેને જ મ અા યાં. ૧૪ ય શાલેમમાં જ મેલાં સંતાનાેનાં

તે અારામ કરતાે હતાે. ૬ જે ી તેના ઘરના દરવા માં ચાેકી કરતી હતી તે
ઘઉં સાફ કરતાં કરતાં ઊંઘી ગઈ હતી. રેખાબ અને બાના ધીમેથી તેની પાસે

નામ અા માણે છે : શા મૂઅા, શાેબાબ, નાથાન, સુલેમાન, ૧૫ ય હાર,

થઈને સરકી ગયા. ૭ જે અારામગૃહમાં તે પાેતાના પલંગ પર સૂતાે હતાે યાં

પ લ તીઅાેઅે સાંભ ું કે દાઉદ ઇઝરાયલના રા

પહાચી ગયા. તેઅાેઅે તેના પર હુ મલાે કયા અને તેની હ યા કરી. પછી તેઅાે

છે . યારે તેઅાે બધા તેને પકડી લેવા બહાર ગયા. પણ દાઉદને તેની

તેનું માથું કાપી ના યું. તે લઈને તેઅાે અરાબાને માગ અાખી રાત ચા યા. ૮

થવાથી તે ક લામાં ચા યાે ગયાે. ૧૮ હવે પ લ તીઅાે અાવીને રફાઈમના

તેઅાે ઈશબાેશેથનું માથું હે ાેનમાં દાઉદ પાસે લા યા. અને રા ને ક ું

નીચાણમાં ફે લાઈ ગયા હતા. ૧૯ પછી દાઉદે ઈ વરની સલાહ પૂછી કે , “શું હુ ં

કે , “જુ અાે, અા ઈશબાેશેથ, શાઉલનાે દીકરાે તારાે શ ુ, જે તારાે

વ

પ લ તીઅાે ઉપર હુ મલાે ક ં ? શું તમે તેઅાે પર વજય અાપશાે?'' ઈ વરે

લેવાની તક શાેધતાે હતાે, તેનું માથું છે . અાજે ઈ વરે મારા મા લક રા નું વેર

દાઉદને ક ું કે , “હુ મલાે કર, હુ ં ન ે તને પ લ તીઅાે પર વજય અાપીશ.”

શાઉલ તથા તેના વંશજ વ

ું છે .” ૯ દાઉદે ર માેન બેરાેથીના

૨૦ તેથી દાઉદે બાલપરાસીમના લાેકાે પર હુ મલાે કયા અને તેઅાેને પરા જત

દીકરા, રેખાબ તથા તેના ભાઈ બાનાને ઉ ર અા યાે; તેણે તેઅાેને ક ું,

કયા. તેણે ક ું કે , “પાણીના પૂરના ધસારાની માફક ઈ વર મારા શ ુઅાે પર

“ વંત ઈ વરે, મારા

વને સવ વપ માંથી બચા યાે છે , ૧૦ કે જયારે

ધસી ગયા છે .” અે માટે તેણે તે જ યાનું નામ બાલપરાસીમ પાડયું. ૨૧

કાેઈઅે મને ક ું, 'શાઉલ મરણ પા યાે છે ,' યારે હુ ં વચારતાે હતાે કે તે સારા

પ લ તીઅાેઅે પાેતાની મૂ તઅાે યાં પડતી મૂકી. દાઉદ તથા તેના માણસાે

સમાચાર લા યાે છે , યારે મ તેને પકડીને સ લાગમાં મારી ના યાે. તેની

તે લઈ ગયા. ૨૨ પછી પ લ તીઅાે ફરીથી પાછા અા યા અને રફાઈમની

ખબરના બદલામાં મ તેને ઈનામ અા યું હતું. ૧૧ હવે જયારે ખૂની માણસાેઅે

ખીણમાં ફે લાઈ ગયા. ૨૩ દાઉદે ફરી ઈ વરની સલાહ પૂછી અને ઈ વરે તેને

અેક યાયી માણસને તેના પાેતાના ઘરમાં ઘૂસીને તેના પલંગ પર તેને માયા છે .
યારે તમારા હાથથી થયેલા તેના ખૂનનાે બદલાે હુ ં ન લઉં અને પૃ વી પરથી

ક ું, “તું અાગળથી હુ મલાે કરીશ ન હ, પણ તેઅાેની પાછળ ચકરાવાે ખાઈને

તમને નાબૂદ કે મ ના ક ં ?” ૧૨ પછી દાઉદે પાેતાના જુ વાન પુ ષાેને અા ા

કૂ ચ કરવાનાે ખડખડાટ તું સાંભળે યારે પૂરા સામ યથી ચઢાઈ કરજે. તે

કરી. અેટલે તેઅાેઅે બ નેને મારી ના યા અને તેઅાેના હાથ પગ કાપી નાખીને

વખતે હુ ં તારી અાગળ પ લ તીઅાેના સૈ ય પર હુ મલાે કરવા તારી અગાઉ

વા

અલીશૂઅા, નેફેગ, યાફીઅા, ૧૬ અ લશામા, અે યાદા અને અલીફે લેટ. ૧૭
તરીકે અ ભ ષ ત કરાયાે
ણ

શેતૂરવૃ ાેની સામેથી તેઅાે પર હુ મલાે કર. ૨૪ જયારે શેતૂરવૃ ાેની ટાેચમાં
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ગયાે છંુ . અેવું સમજ જે.” ૨૫ ઈ વરે જેમ દાઉદને અા ા અાપી હતી તે
માણે તેણે કયુ. તેણે ગેબાથી ગેઝેર સુધી પ લ તીઅાેનાે સંહાર કયા.

પતા તથા તેના કુ ટું બનાં સવને બદલે મને પસંદ કયા છે , માટે હુ ં ઈ વરમાં
હષા ઉ લાસ કરીશ. ૨૨ અાના કરતાં પણ હુ ં વધારે 'હલકાે' થઈશ, હુ ં

ઇઝરાયલમાંથી પસંદ કરેલા ીસ હ ર માણસાેને ફરીથી અેક
૬ દાઉદે
કયા. પછી તે પાેતાની સાથેના સવ માણસાેને લઈને તે ક બાે પર
૨

બરાજમાન ઈ વરનાે કાેશ લેવાને બાલેયહૂ દયાથી યાં કાેશ હતાે યાં
ગયાે. જે સૈ યાેના ઈ વરના નામથી અાેળખાય છે . ૩ તેઅાેઅે ઈ વરના
કાેશને અબીનાદાબનું ઘર જે પવત પર હતું યાંથી લા યા અને તેને અેક

મારી પાેતાની

માં અપમા નત થઈશ, પણ જે દાસીઅાે મ યે તું બાેલી છે ,

તેઅાેથી તાે હુ ં સ માન પામીશ. ૨૩ માટે શાઉલની દીકરી, મખાલ તેના
વનપયત ન: સંતાન રહી.
બ યા પછી રા પાેતાના ઘરમાં
૭ ઈવ વરેામથીરા રહેનેતાેશાંહતાેત. સલામતી
યારે રા અે નાથાન બાેધકને ક ું, “ ે, હુ ં
૨

૪ તેઅાે પવત પરથી અબીનાદાબના ઘરેથી ઈ વરના કાેશને લાવતા હતા.

અેરેજવૃ નાં લાકડાંના ઘરમાં રહુ ં છંુ , પણ ઈ વરનાે કરાર કાેશ તંબુમાં રહે
છે .” ૩ નાથાને રા ને ક ું કે , “ , જે તારા મનની અ ભલાષા છે તે પૂરી કર.

અા ાે કાેશ અાગળ ચાલતાે હતાે. ૫ અને દાઉદ તથા ઇઝરાયલના ઘરના

ઈ વર તારી સાથે છે .” ૪ પણ તેજ રા ે ઈ વરનું વચન નાથાન પાસે અા યું,

લાેકાે દેવદારના લાકડાંમાંથી બનાવેલાં સવ કારનાં વા જ ાે, વીણા, સતાર,

૫“

ખંજરી, કરતાલ તથા મં રા ઈ વર અાગળ વગાડતા હતા. ૬ જયારે તેઅાે

માટે ઘર બાંધશે? ૬ કે મ કે હુ ં ઇઝરાયલ લાેકાેને મસરમાંથી બહાર લા યાે તે

નવા ગાડામાં મૂ

ાે. તેના દીકરાઅાે, ઉઝઝા અને અા ાે ગાડું હાંકતા હતા.

અને મારા સેવક દાઉદને કહે , ઈ વર અેમ કહે છે કે : શું તું મારે રહે વા

નાખાેનના ખળા પાસે અા યા, યારે બળદાેઅે ઠાેકર ખાધી અને ઉઝઝાઅે

દવસથી અાજ પયત હુ ં ઘરમાં ર ાે નથી, પણ, તંબુમાં તથા મંડપમાં રહીને

પાેતાનાે હાથ ઈ વરના કાેશ તરફ લાંબાે કરીને તેને પકડી રા યાે. ૭ યારે

ચા યાે છંુ . ૭ જે સવ જ યાઅાેમાં હુ ં સવ ઇઝરાયલ લાેકાે સાથે ફયા છંુ ,

ઈ વરનાે કાેપ ઉઝઝા પર સળ યાે. તેના અપરાધને લીધે ઈ વરે તેને યાં

યાં ઇઝરાયલના અાગેવાનાે જેને મ મારા ઇઝરાયલ લાેકાેના પાળક તરીકે

માયા. ઉઝઝા ઈ વરના કાેશ અાગળ મરણ પા યાે. ૮ ઈ વરે ઉઝઝાને માયા

ની યા હતા, તેઅાેમાંના કાેઈને મ અેવું ક ું છે કે , “શા માટે તમે મારે સા ં

તેથી દાઉદને ખાેટું લા યું અને તેણે તે જ યાનું નામ પેરેસઉઝઝા પા

ું. તે

અેરેજવૃ ના લાકડાંનું ઘર નથી બાં યું?”' ૮ મારા સેવક દાઉદને કહે કે ,

જ યાનું નામ અાજ સુધી પેરેસઉઝઝા છે . ૯ દાઉદને તે દવસે ઈ વરનાે ડર

સૈ યાેના ઈ વર અેવું કહે છે કે : તું ઘેટાંનાં ટાેળાંની પાછળ ફરતાે હતાે યાંથી

લા યાે. તેણે ક ું કે , “ઈ વરનાે કાેશ મારી પાસે કે મ કરીને અાવી શકે ?”

મ તને તેડાવી લીધાે છે , કે તું મારા લાેક ઇઝરાયલ પર શાસન કરે. ૯ યાં તું

૧૦ ડરનાે માયા દાઉદ ઈ વરનાે કાેશ પાેતાની પાસે દાઉદના નગરમાં લઈ

ગયાે યાં હુ ં તારી સાથે હતાે. તારા સવ શ ુઅાેને મ તારી અાગળથી નાબૂદ

જવા ઇ છતાે નહાેતાે. તેના બદલે, તેણે અાેબેદઅદાેમ ગ ીના ઘરમાં તેને

કયા છે . હવે પૃ વીના મહાન પુ ષાેના નામ જેવું તા ં નામ હુ ં કરીશ. ૧૦ હુ ં

મૂ

ાે. ૧૧ ઈ વરનાે કાેશ અાેબેદઅદાેમના ઘરમાં ણ મ હના ર ાે. તેથી

ઇઝરાયલના મારા લાેકાેને માટે જ યા ઠરાવીશ. અને તેઅાેને યાં થાયી

ઈ વરે તેને તથા તેના ઘરનાં સવને અાશીવાદ અા યાે. ૧૨ હવે દાઉદ રા ને

કરીશ, કે જેથી તેઅાે પાેતાની જ જ યાઅે રહે અને વધારે મુ કે લીમાં મુકાય

સમાચાર મ

ા કે , “ઈ વરના કાેશને કારણે અાેબેદઅદાેમના કુ ટું બને તથા

ન હ. જેમ તેઅાેઅે અગાઉ કયુ તેમ વરાેધી લાેકાે હવે પછી તેમના પર જુ લમ

તેના સવ વને ઈ વરે અાશીવાદ અા યાે છે .” તેથી દાઉદ જઈને ઈ વરના

કરશે ન હ, ૧૧ જે દવસાેથી ઇઝરાયલના મારા લાેકાે ઉપર મ યાયાધીશાે

કાેશને અાેબેદઅદાેમના ઘરમાંથી અાનંદ સાથે દાઉદના નગરમાં લા યાે. ૧૩

થવાની અા ા અાપી યારથી તેઅાે અગાઉની માફક કરતા હતા. પણ હવે

ઈ વરનાે કાેશ ઊંચકીને ચાલનારાં મા છ પગલાં ચા યા, યારે દાઉદે અેક

હુ ં તને તારા સવ શ ુઅાેથી સલામત રાખીશ. વળી, હુ ં , ઈ વર, તને કહુ ં

બળદ તથા અેક પુ પશુનું બ લદાન અા યું. ૧૪ દાઉદ ઈ વરની અાગળ
પાેતાના પૂરા બળથી નાચતાે હતાે; તેણે શણનાે ઝ ભાે પહે રેલાે હતાે. ૧૫

છંુ કે હુ ં તારે સા ં ઘર બાંધીશ. ૧૨ જયારે તારા દવસાે પૂરા થશે અને તું
તારા પતૃઅાેની સાથે ઊંઘી જશે, યાર પછી હુ ં તારા વંશને ઊભાે કરીશ

અા રીતે દાઉદ તથા ઇઝરાયલના સવ લાેકાે પાેકાર કરતા તથા રણ શગડાં

જે તા ં સંતાન છે , તેનું રાજય હુ ં થાપીશ. ૧૩ તે મારા નામને માટે અેક

વગાડતા ઈ વરનાે કાેશ લઈને ચાલતા હતા. ૧૬ ઈ વરનાે કાેશ દાઉદના

ઘર બાંધશે અને હુ ં તેનું રાજયાસન સદાને માટે થાયી કરીશ. ૧૪ હુ ં તેનાે

નગરમાં અાવતાે હતાે, યારે શાઉલની દીકરી મીખાલે, બારીમાંથી નજર

પતા થઈશ અને તે મારાે દીકરાે થશે.

કરીને

ઈ વરની અાગળ કૂ દતાે અને નાચતાે

સાેટીથી તથા માણસનાં દીકરાઅાેના કાેરડાથી તેને શ ા કરીશ. ૧૫ જેમ મ

ેયું. તેણે

ેયું કે દાઉદ રા

ે તે પાપ કરશે, તાે હુ ં માણસની

ેઈને તેણે દાઉદને પાેતાના અંતઃકરણમાં ધ ાયા. ૧૭ લાેકાેઅે

શાઉલને તારી અાગળથી દૂ ર કરીને તેની પાસેથી મારા વ વાસુપણાનાે કરાર

ઈ વરના કાેશને અંદર લઈ જઈને, જે મંડપ દાઉદે તેને સા બના યાે હતાે,

લઈ લીધાે હતાે, તેવી રીતે મારા વ વાસુપણાનાે કરાર તેની પાસેથી લઈ

તેની મ યમાં તેને મૂ

ાે. પછી દાઉદે ઈ વરની અાગળ દહનીયાપણાે તથા

લેવાશે ન હ. ૧૬ તા ં ઘર તથા રાજય હં મેશા તારી અાગળ થાયી થશે.

શાં યપણાે ચડા યાં. ૧૮ દાઉદ દહનીયાપણાે તથા શાં યપણાે ચડાવી ર ાે

તા ં રાજયાસન હં મેશા માટે ટકી રહે શે. ૧૭ અા સવ શ દાે તથા અા સંપૂણ

પછી, દાઉદે સૈ યાેના ઈ વરના નામે લાેકાેને અાશીવાદ અા યાે. ૧૯ પછી તેણે

દશન વષે નાથાને દાઉદને કહી સંભળા યું. ૧૮ પછી દાઉદ રા

સવ લાેકને, પુ ષાે તથા

અને ઈ વરની સમ બેઠાે; તેણે ક ું, 'હે ભુ ઈ વર, હુ ં કાેણ તથા મા ં

હતાે. તે

ીઅાે સ હત ઇઝરાયલના અાખા સમુદાયને,

રાેટલી, થાેડું માંસ તથા સૂકી ા

વહચી અા યાં. દરેક જણ પાેતપાેતાને

અંદર ગયાે

કુ ટું બ કાેણ કે તમે મને અાટલે સુધી લા યા છાે? ૧૯ હે ભુ ઈ વર તમારી

ઘરે ગયા. ૨૦ દાઉદ પણ પાેતાના કુ ટું બને અાશીવાદ અાપવા ઘરે અા યાે.

માં અા વાત નાની હતી. ઈ વર, તમે લાંબા કાળને માટે તમારા સેવકના

(દાઉદની પ ની) શાઉલની દીકરી મખાલ દાઉદને મળવાને બહાર અાવી.

ઘર વષે વચન અા યું છે , ભા વ પેઢીઅાે મને દેખાડી છે ! ૨૦ હુ ં દાઉદ, તમને

અને તેની મ કરી કરતાં ક ું કે , “અાજે ઇઝરાયલનાે રા

વધારે શું કહુ ં ? ભુ ઈ વર, તમે તમારા સેવક સંબંધે અા રાખાે છાે. ૨૧ તમે

લાગતાે હતાે!

કે વાે સ માનનીય
થાય, તેમ તે

તમારા વચનની ખાતર તથા તમારા હે તુને પૂરા કરવા, અા સવ માેટાં કામાે

થયાે હતાે!” ૨૧ દાઉદે

કયા છે અને મારી સમ તે ગટ કયા છે . ૨૨ ભુ ઈ વર, તમે મહાન છાે.

ણે કાેઈ હલકાે માણસ મયાદા મૂકીને નવ

પાેતાના ચાકરાેની દાસીઅાેના

ેતાં અાજે નવ

મીખાલને જવાબ અા યાે કે , મ તે ઈ વરની અાગળ નૃ ય કયુ છે , તેમણે મને

તમારા જેવા બી

તેમના લાેકાે, ઇઝરાયલ ઉપર રા

તમારાે મ હમા થાય અે રીતે તમારા લાેકાેને મસરમાંથી, યાંની દેશ

2 શમઅેલ

તરીકે અ ભ ષ ત કરવા સા ં , તારા

188

કાેઈ અને તમારા સવાય બી

કાેઈ ઈ વર નથી. ૨૩ તમે
તઅાેને

દેવદેવીઅાેની પકડમાંથી તેઅાેના દેખતા મહાન કૃ યાે કરવા છાેડા યાં છે . ૨૪

યહાેયાદાનાે દીકરાે બનાયા કરેથીઅાેનાે અને પલેથીઅાેનાે ઉપરી હતાે અને

તમે ઇઝરાયલનાં લાેકાેને સવકાળ પાેતાના લાેક થવા માટે થા પત કયા છે .

દાઉદના દીકરાઅાે રા ના મુ ય સલાહકાર હતા.

અને તમે, તેઅાેના ઈ વર થયા છાે. ૨૫ તેથી હવે, ભુ ઈ વર, જે વચન તમે

પૂ ું કે , “શું હ શાઉલના ઘરનું કાેઈ બચી ર ું છે . કે હુ ં તેના
૯ દાઉદે
પર યાેનાથાનને લીધે દયા બતાવું?” યાં શાઉલના કુ ટું બનાે સીબા

તમારા દાસ વષે તથા તેના કુ ટું બ વષે બાે યા છાે તે સદાને માટે તમારા વચન
અનુસાર થા પત કરાે. ૨૬ તમા ં નામ સવકાળ માટે મહાન મનાઅાે. લાેકાે
કહે કે , 'સૈ યના ઈ વર ઇઝરાયલના ભુ છે ! તમારા સેવક દાઉદનું અને મા ં
ઘર તમારી અાગળ થા પત થશે. ૨૭ સૈ યના ઈ વર, ઇઝરાયલના ભુ, તમે
તમારા સેવકને અેવું

હે ર કયુ છે કે , હુ ં તારે માટે ઘર બાંધીશ. તેથી મ તમારી

અાગળ અા ાથના કરવાની હમત કરી છે . ૨૮ હવે, ભુ ઈ વર, તમે ઈ વર
છાે અને તમારાં વચનાે સ ય છે અને અા ઉ મ વચન તમે મને અા યાં છે . હુ ં
તમારાે સેવક છંુ . ૨૯ તાે હવે, તમે કૃ પા કરી તમારા સેવકનું અેટલે મા ં ઘર
સદાકાળ ટકે માટે અાશીવાદ અાપાે. કે મ કે , ભુ ઈ વર તમે અા બાબતાે
કહી છે માટે અને વચન અા યું છે માટે તમારા અાશીવાદથી તમારા સેવકનું
ઘર સદા અાશીવા દત થાઅાે.”

૮ મેથેગ અા મા પ લ તીઅાેના હાથમાંથી અાંચકી લીધું.

૨

નામે અેક ચાકર હતાે. તેઅાે તેને દાઉદ પાસે બાેલાવી લા યા. રા અે તેને ક ું
કે , “શું તું સીબા છે ?” તેણે ક ું કે , “હા. હુ ં તમારાે દાસ છંુ .” ૩ તેથી રા અે
ક ું કે , “શાઉલના કુ ટું બનું હ

કાેઈ ર ું છે કે જેઅાેનાં પર હુ ં ઈ વરની દયા

દશાવું?” સીબાઅે રા ને ક ું કે , “યાેનાથાનનાે અેક દીકરાે મફીબાેશેથ
હયાત છે , જે પગે અપંગ છે .” ૪ રા અે તેને ક ું કે , “તે

ાં છે ?” સીબાઅે

રા ને જવાબ અા યાે કે , “લાેદબારમાં અા મયેલના દીકરા માખીરના ઘરમાં
તે છે .” ૫ પછી દાઉદ રા અે માણસ માેકલી તેને લાેદબારથી અા મયેલના
દીકરા માખીરને ઘરેથી તેડી મંગા યાે. ૬ તેથી શાઉલના દીકરા યાેનાથાનના
દીકરા મફીબાેશેથે દાઉદ પાસે અાવીને સા ાંગ દં ડવત્ ણામ કયા. દાઉદે
ક ું, “મફીબાેશેથ.” તેણે ઉ ર અા યાે કે , “જુ અાે હુ ં તમારાે ચાકર છંુ !”

દાઉદે પ લ તીઅાે પર હુ મલાે કરીને તેઅાેને હરા યા. અને દાઉદે

૭ દાઉદે તેને ક ું, “બીશ ન હ, કે મ કે તારા પતા યાેનાથાનની ખાતર હુ ં

૨ પછી તેણે

ન ે તારા પર દયા દશાવીશ, તારા દાદા શાઉલની તમામ સંપ

હુ ં તને

માેઅાબીઅાેને હરા યા અને તેઅાેના માણસાેને ભૂ મ પર સુવાડીને દાેરીથી

પાછી અાપીશ, તું હં મેશાં મારી સાથે મેજ પર ભાેજન કરશે.” ૮ મફીબાેશેથે

મા યા. તેણે મારી નાખવા માટે બે દાેરીઅાે જેટલા મા યા અને

વતા રાખવા

નમન કરીને ક ું, “અા દાસ કાેણ છે , કે મૂઅેલા વાન જેવા મારા પર તું

માટે અેક અાખી દાેરી જેટલા મા યા. તેથી માેઅાબીઅાે દાઉદના ચાકરાે થઈ

કૃ પા દશાવે?” ૯ પછી રા અે શાઉલના ચાકર સીબાને બાેલાવીને તેને

તેને ખંડણી અાપતા થયા. ૩ પછી દાઉદે રાહાેબનાે દીકરાે સાેબાનાે રા

ક ું, “મ તારા મા લકના દીકરાને શાઉલની તથા તેના કુ ટું બની સવ સંપ

હતાે તેને અેટલે કે હદાદેઝેર જયારે તે ાત નદી પાસે પાેતાનું રાજય પાછંુ

અાપી છે . ૧૦ તારે, તારા દીકરાઅાેઅે તથા તારા દાસાેઅે તે ભૂ મ ખેડવી અને

મેળવવા માટે પાછાે જતાે હતાે યારે તેને હરા યાે. ૪ દાઉદે તેની પાસેથી

તેની ફસલનાે પાક તારે લાવવાે કે તારા મા લકના દીકરાનું ગુજરાન ચાલે.

અેક હ ર રથાે સાતસાે સવારાે અને ભૂ મદળના વીસ હ ર સૈ નકાે લીધા.

પણ તારા યાેનાથાનનાે દીકરાે મફીબાેશેથ તાે હં મેશાં મારી મેજ પર ભાેજન

દાઉદે રથના સવ ઘાેડાઅાેની નસાે કાપી નાખી, પણ તેમાંના સાે રથાેને જ રી

કરશે.” સીબાને પંદર દીકરા તથા વીસ ચાકરાે હતા. ૧૧ યારે સીબાઅે રા ને

ઘાેડાઅાેને

ક ું, “મારા મા લક રા અે મને જે સવ અા ાઅાે અાપી છે તે માણે હુ ં

વતા રા યા. ૫ જયારે દમ કસના અરામીઅાે સાેબાના રા

હદાદેઝેરને મદદ કરવા માટે અા યા, યારે દાઉદે અરામીઅાેમાંના બાવીસ

તારાે દાસ વત શ.” રા અે ક ું, “મફીબાેશેથ રા અાેના દીકરા સમાન

હ ર માણસાેને મારી ના યા. ૬ પછી દાઉદે દમ કસના અરામમાં લ કર

મારી મેજ પર જમશે.” ૧૨ મફીબાેશેથને મીખા નામે અેક નાનાે દીકરાે હતાે.

ગાેઠ યું. પછી અરામીઅાે તેના દાસ થયા અને ખંડણી ચૂકવવા લા યા. દાઉદ

અને સીબાના ઘરમાં જેઅાે રહે તા તે બધા મફીબાેશેથના દાસાે હતા. ૧૩

જયાં જયાં ગયાે યાં ઈ વરે તેને વજય અપા યાે. ૭ હદાદેઝેરના ચાકરાે પાસે

મફીબાેશેથ ય શાલેમમાં રહે તાે હતાે, તે હં મેશાં રા ની મેજ પર જમતાે

સાેનાની ઢાલાે હતી તે લઈને દાઉદ તેમને ય શાલેમમાં લા યાે. ૮ હદાદેઝેરનાં

હતાે, તે બ ને પગે અપંગ હતાે.

બેતા અને બેરાેથાય નગરાેમાંથી દાઉદ રા અે પુ કળ કાંસું લીધું. ૯ જયારે

અેમ થયું કે , અા માેનીઅાેનાે રા નાહાશ મરણ પા યાે
૧૦ અનેયારતેપછી
ના થાને તેનાે દીકરાે હાનૂન રા થયાે. દાઉદે ક ું, “જેમ

હમાથના રા

ટાેઈઅે, સાંભ ું કે દાઉદે હદાદેઝેરના બધાં સૈ યનાે પરાજય

કયા છે , ૧૦ યારે ટાેઈઅે પાેતાના દીકરા યાેરામને દાઉદ રા

પાસે તેને

બરદાવવા અને અાશીવાદ અાપવા માેક યાે, કારણ કે દાઉદે હદાદેઝેરની
વ

લડાઈ કરીને તેને હરા યાે હતાે, યાેરામ પાેતાની સાથે ચાંદીના, સાેનાનાં

અને કાંસાનાં પા ાે લઈને અા યાે હતાે. ૧૧ દાઉદ રા અે અા પા ાે ઈ વરને
સમ પત કયા. ને તેની સાથે જે દેશાે તેણે

યા હતા તે સવનું સાેનું તથા

પું તેણે અપણ કીધું, ૧૨ અેટલે અરામનું, માેઅાબનું, અા માેનપુ ાેનું,
પ લ તીઅાેનું, અમાલેકનું, સાેબાના રા

રાહાેબના દીકરા હદાદેઝેરે લૂંટી

લીધેલું સાેનું પણ ઈ વરને અ પત કયુ. ૧૩ દાઉદ મીઠાની ખીણમાં અઢાર
હ ર માણસાેને મારીને પાછાે અા યાે યારે તેનું નામ

યાત થયું. ૧૪ તેણે

અાખા અદાેમમાં લ કરાે ગાેઠ યાં અને સવ અદાેમીઅાે તેના દાસાે થયા. દાઉદ
યાં ગયાે યાં ઈ વરે તેને વજય અપા યાે. ૧૫ દાઉદે સવ ઇઝરાયલ પર
રાજ કયુ હતું. પાેતાના સવ લાેકાેનાે યાય કરતાે હતાે. અને વહીવટ કરતાે
હતાે. ૧૬ સ યાનાે દીકરાે યાેઅાબ સૈ યનાે સેનાપ ત હતાે. અને અહીલૂદનાે
દીકરાે યહાેશાફાટ ઈ તહાસકાર હતાે. ૧૭ અ હટૂ બનાે દીકરાે સાદાેક અને
અ યાથારનાે દીકરાે અહીમેલેખ યાજકાે હતા અને સ યા સ ચવ હતાે. ૧૮

૨

તેના પતાઅે મારા પર દયા રાખી હતી તેમ હુ ં નાહાશના દીકરા હાનૂન ઉપર
દયા રાખીશ.” દાઉદે તેના પતાના મૃ યુ ન મ ે તેને દલાસાે અાપવા માટે
પાેતાના દાસાેને માેક યા, તેઅાે ચાકરાેઅે અા માેનીઅાેના દેશમાં અા યા. ૩
પણ અા માેનીઅાેના અાગેવાનાેઅે પાેતાના રા

હાનૂનને ક ું કે , “દાઉદે તારી

પાસે તને દલાસાે અાપવાને માણસાે માેક યા છે તેથી તું અેવું માને છે કે દાઉદ
તારા પતાનાે અાદર કરે છે ? શું દાઉદે પાેતાના દાસાેને નગર
તેની

ેવાને તથા

સૂસી કરવાને તથા તેનાે વનાશ કરવાને માટે તારી પાસે માેક યા

ન હ હાેય?” ૪ તેથી હાનૂને દાઉદના દાસાેની અડધી દાઢીઅાે મૂંડાવી નાખી.
તેઅાેનાં કમર નીચે સુધીના વ

ાે કાપી નાખીને તેઅાેને દૂ ર માેકલી દીધા.

૫ અા બાબત તેઅાેઅે દાઉદને જણાવી, યારે તેણે તેઅાેને મળવા માટે

માણસ માેક યા, કે મ કે તે માણસાે ઘણાં શરમાતા હતા. અેટલે રા અે
ક ું કે , તમારી દાઢી પાછી વધે યાં સુધી તમે યરીખાેમાં રહાે અને પછીથી
પાછા અાવ ે. ૬ જયારે અા માેનીઅાેઅે

ેયું કે તેઅાે દાઉદની નજરમાં

તર કૃ ત થયા છે , યારે તેઅાેઅે સંદેશાવાહકાે માેકલીને બેથરાહાેબના તથા
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સાેબાના અરામીઅાેમાંથી વીસ હ ર પાયદળ સૈ નકાે, હ ર માણસાે સ હત

અા યાે યારે દાઉદે તેને પૂ

માકાના રા ને, તથા ટાેબના બાર હ ર માણસાે વેતન અાપી સૈ યમાં

કે વું ચાલે છે ? ૮ પછી ઉ રયાને ક ું કે , “તારે ઘરે

દાખલ કયા. ૭ જયારે દાઉદે તે વષે સાંભ

તેથી ઉ રયા રા ના મહે લમાંથી ગયાે અને તેના ગયા પછી રા

ું, યારે તેણે યાેઅાબ અને

ું, યાેઅાબ કે મ છે ? સૈ યની શી ખબર છે ? યુ
અને વ ામ કર.”
તરફથી

સૈ યના સઘળા સૈ નકાેને માેક યા. ૮ અા માેનીઅાેઅે બહાર નીકળીને

ઉ રયાને માટે ભેટ માેકલવામાં અાવી. ૯ પણ ઉ રયા ઘરે જવાને બદલે

તેમના નગરના દરવા ના વેશ ાર અાગળ યૂહરચના કરી, સાેબાના તથા

રા ના મહે લનાં દરવા

રાહાેબના અરામીઅાે, ટાેબના તથા માકાના માણસાે પાેતે ખુ લાં મેદાનમાં

ઘરે ગયાે ન હ. ૧૦ દાઉદને જણાવવાંમાં અા યું કે , “ઉ રયા પાેતાને ઘરે ગયાે

અલગ ઊભા હતા. ૯ જયારે યાેઅાબે

પાસે રા ના ચાકરાેની સાથે સૂઈ ર ાે. તે પાેતાના

ેયું કે પાેતાની અાગળ તથા પાછળ

નથી,” તેથી દાઉદે ઉ રયાને ક ું કે , “શું તું મુસાફરીઅેથી અા યાે નથી? તાે

યૂહ રચાયેલાે છે , યારે તેણે ઇઝરાયલના ઉ મ લડવૈયાઅાેમાંથી

તું શા માટે તારે ઘરે ગયાે ન હ?” ૧૧ ઉ રયાઅે દાઉદને જવાબ અા યાે,

કે ટલાકને પસંદ કયા અને તેઅાેને અરામીઅાે સામે ગાેઠ યા. ૧૦ બાકીના

“કરારકાેશ, ઇઝરાયલ અને યહૂ દા તંબુઅાેમાં રહે છે અને મારાે મા લક

સૈ યને તેણે પાેતાના ભાઈ અ બશાયના અ ધકાર નીચે રા યા, તેણે તેઅાેને
અા માેનના સૈ યની સામે યુ માટે ગાેઠ યા. ૧૧ યાેઅાબે અ બશાયને ક ું

સેનાપ ત યાેઅાબ અને તેના દાસાે ખુ લાં મેદાનમાં છાવણીમાં રહે છે . તાે હુ ં
કે વી રીતે ખાવા, પીવા અને મારી ી સાથે સૂવા મારે ઘરે ઉં? તમારા અને

કે , “ ે અરામીઅાે અમને ભારે પડે, તાે તું મને ન ે બચાવજે. પણ

તમારા

યુ

ે

વના સમ, હુ ં અે માણે કરનાર નથી.” ૧૨ તેથી દાઉદે ઉ રયાને ક ું

અા માેનીઅાેનું સૈ ય તને ભારે પડે, તાે હુ ં અાવીને તને બચાવીશ. ૧૨ બહાદુ રી

કે , “અાજે પણ અહ રહે અને કાલે હુ ં તને જવા દઈશ.” તેથી ઉ રયા તે દવસે

બતાવ ે, અાપણે અાપણા લાેકને માટે તથા ઈ વરના નગરાેને માટે શૂરાતન

અને તે પછીના દવસે ય શાલેમમાં ર ાે. ૧૩ દાઉદે તેને બાેલા યાે, તેણે

બતાવીઅે, પછી ઈ વર પાેતાના ઉ ે શ માટે તેમને જે યાે ય લાગે તે મુજબ

તેની અાગળ ખાધું, પીધું. દાઉદે તેને નશાે કરા યાે. તે સાંજે પણ તે પાેતાના

કરે.” ૧૩ યાેઅાબ અને તેના સૈ યના સૈ નકાે અરામીઅાે સામે યુ કરવાને

પલંગ પર દાઉદના ચાકરાે સાથે સૂવાને ગયાે; પણ પાેતાને ઘરે ગયાે નહી.

અાગળ અા યા અને તેઅાે ઇઝરાયલના સૈ યની અાગળથી નાસી ગયા. ૧૪

૧૪ તેથી સવારમાં દાઉદે યાેઅાબ ઉપર પ

જયારે અા માેનીઅાેના સૈ યઅે

ેયું કે અરામીઅાે નાસી ગયા છે , યારે તેઅાે

મારફતે માેક યાે. ૧૫ દાઉદે પ માં અેમ લ યું કે , “ઉ રયાને દા ણ યુ માં

પણ અ બશાયની અાગળથી નાસીને નગરમાં જતા ર ા. પછી યાેઅાબ

સાૈથી અાગળ રાખજે અને પછી તેની પાસેથી તમે દૂ ર ખસી જ ે, જેથી તે

અા માેનીઅાે પાસેથી પાછાે વળીને ય શાલેમમાં પરત અા યાે. ૧૫ અને

દુ મનાેના હારથી માયા

જયારે અરામીઅાેઅે

તેણે ઉ રયાને અેવી જ યાઅે ફરજ સાપી કે જે વષે તે

ેયું કે તેઅાેને ઇઝરાયલે પરા જત કયા છે , યાર પછી

લ યાે અને તે પ ઉ રયાની

ય.” ૧૬ યાેઅાબે નગર ઉપર ઘેરાબંધી કરી હતી,
ણતાે હતાે કે યાં

તેઅાે ફરીથી અેક થયા. ૧૬ પછી હદારદેઝેરે માણસ માેકલીને ાત નદીની

શ ુઅાેના શૂરવીર સૈ નકાેનાે મારાે રહે વાનાે છે . ૧૭ જયારે નગરના માણસાે

પેલી બાજુ રહે નાર અરામીઅાેના સૈ યને બાેલા યું. તેના સૈ નકાે હદારદેઝેરના

બહાર અાવીને યાેઅાબના સૈ ય સાથે લ

સૈ યના સેનાપ ત શાેબાખની અાગેવાની નીચે હે લામમાં અા યા. ૧૭ જયારે

કે ટલાક મરણ પા યા અને યાં ઉ રયા હ ી પણ માયા ગયાે. ૧૮ યાેઅાબે

દાઉદને અેની બાતમી મળી યારે તેણે સવ ઇઝરાયલને અેક કયા, તે યદન

યુ

અાેળંગીને હે લામમાં અા યાે. અરામીઅાેઅે પાેતે દાઉદ સામે યૂહરચના કરી

અા ા અાપી કહા યું હતું કે , જયારે તું યુ ની સવ બાબતાે રા ને કહી

અને તેની સાથે લ ા. ૧૮ અરામીઅાે ઇઝરાયલ સામેથી નાસી ગયા. દાઉદે

રહે , ૨૦ યાર પછી

અરામીઅાેના સાતસાે રથસવારાેને તથા ચાળીસ હ ર ઘાેડેસવારાેને મારી

સા ં નગરની અેટલી બધી ન ક તમે કે મ ગયા? શું તમે નહાેતા

ના યા. તેઅાેના સૈ યનાે સેનાપ ત શાેબાખ ઘવાયાે અને યાં જ મરણ પા યાે.

કે તેઅાે કાેટ પરથી હુ મલાે કરશે? ૨૧ ય બેશેથના દીકરા અબીમેલેખેને

૧૯ જયારે સઘળા રા

કાેણે માયા? શું અેક

અાે જે હદારદેઝેરના તાબેદારાે હતા તેઅાેઅે

ેયું કે

ા, યારે દાઉદના સૈ નકાેમાંથી

વષેના અહે વાલની ખબર દાઉદને માેકલી. ૧૯ યારે તેણે સંદેશાવાહકને
ે કે રા

ાેધે ભરાય અને તને અેમ કહે કે , “લડવા
ણતા,

ીઅે કાેટ ઉપરથી ઘંટીનું ઉપલું પડ ના યું તેથી તે

તેઅાે ઇઝરાયલ ારા પરા જત થયા છે , યારે અરામીઅાેઅે ઇઝરાયલ સાથે

તેબેસમાં મરણ નહાેતાે પા યાે? શા માટે તમે કાેટની અેટલી ન ક ગયા?'

સં ધ કરીને તેઅાેના તાબેદારાે થયા. તેથી યાર બાદ અરામીઅાે અા માેન

પછી તારે ઉ ર અાપવાે કે , 'તારાે દાસ ઉ રયા હ ી પણ માયા ગયાે છે .'''

પુ ાેની મદદે અાવતાં ગભરાતા હતા.

૨૨ પછી સંદેશાવાહક યાંથી નીકળી અને દાઉદ પાસે ગયાે. યાેઅાબે તેને જે

તઋતુમાં જયારે રા અાે સામા ય રીતે યુ કરવા માટે બહાર
૧૧ વસં
જતા હતા, યારે દાઉદે યાેઅાબને, તેના ચાકરાેને તથા ઇઝરાયલના

કહે વા માેક યાે હતાે તે સવ બાબતાે તેણે દાઉદને કહી. ૨૩ તેણે દાઉદને ક ું,

સૈ યને માેક યું. તેઅાેઅે અા માેનીઅાેનાે નાશ કયા અને રા બાને ઘેરી લીધું.
પણ દાઉદ ય શાલેમમાં જ ર ાે. ૨ અેક સાંજે દાઉદ પાેતાના પલંગ ઉપરથી
ઊઠીને રાજમહે લની છત ઉપર ચાલતાે હતાે. યાંથી અેટલે કે છત પરથી તેણે
અેક

ીને નાન કરતા

ેઈ. તે

દાઉદે માણસ માેકલીને જેઅાે તે

ી દેખાવમાં ઘણી સુંદર હતી. ૩ તેથી
ી વષે

ણતા હતા તેઅાેને પૂછપરછ

કરાવી. તાે કાેઈઅેકે ક ું, “શું અે અેલીઅામની દીકરી, ઉ રયા હ ીની પ ની
બાથશેબા નથી?” ૪ દાઉદે સંદેશાવાહકાે માેકલીને તેને તેડી મંગાવી; તે તેની
પાસે અાવી અને તે તેની સાથે સૂઈ ગયાે (તે પાેતાની મા સક અશુ તામાંથી
શુ થઈ હતી). પછી તે પાેતાને ઘરે પાછી ગઈ. ૫ તે

ીને ગભ ર ાે,

તેણે માણસ માેકલીને દાઉદને કહા યું કે ; “હુ ં ગભવતી છંુ .” ૬ પછી દાઉદે
યાેઅાબની પાસે માણસ માેકલીને કહા યું કે , “ઉ રયા હ ીને મારી પાસે

“અાપણે બળવાન હતા તેનાથી પણ વધારે બળવાન શ ુઅાે હતા; તેઅાે
અમારી સમ મેદાનમાં અા યા પણ અમે દરવા ના વેશ ારેથી જ તેમને
પાછા પા ા. ૨૪ અને તેના ધનુધારીઅાેઅે કાેટ ઉપરથી અમારા પર તીરં દા
કરી. અને અમારામાંથી કે ટલાક માયા ગયા અને તારાે દાસ ઉ રયા હ ી પણ
માયા ગયાે.” ૨૫ પછી દાઉદે સંદેશાવાહકને ક ું કે , “યાેઅાબને અામ કહે જે
કે , 'અેથી તું દુ ઃખી ન થતાે, કે મ કે તલવાર તાે જેમ અેકનાે તેમ જ બી નાે
પણ નાશ કરે છે . તું નગર વ

તેનાે પ ત ઉ રયા યુ માં મરણ પા યાે છે , યારે તેણે પાેતાના પ તને માટે
વલાપ કયા. ૨૭ જયારે તેના શાેકના દવસાે પૂરા થયા યારે દાઉદે માણસ
માેકલીને તેને તેના ઘરેથી મહે લમાં તેડાવી લીધી. અને તે તેની પ ની થઈ. તેણે
પુ ને જ મ અા યાે. પણ દાઉદે જે કયુ હતું તે ઈ વરની

માેકલ.'' તેથી યાેઅાબે ઉ રયાને દાઉદ પાસે માેક યાે. ૭ ઉ રયા તેની પાસે

2 શમઅેલ

સખત યુ કરીને, તેનાે પરાજય કરજે.'

અને તું યાેઅાબને હમત અાપજે.” ૨૬ જયારે ઉ રયાની પ નીઅે સાંભ ું કે ,
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માં દુ હતું.

ઈ વરે નાથાન બાેધકને દાઉદ પાસે માેક યાે. તેણે તેની પાસે
૧૨ પછી
અાવીને ક ું કે , “નગરમાં બે માણસ હતા. અેક યવાન અને બી ે
ગરીબ હતાે. ૨ ધનવાનની પાસે પુ કળ સં યામાં ઘેટાં તથા અ ય

નવર

અંગે અ ર લગા યું, પાેતાનાં વ

ાે બદ યાં. ઈ વરના મંડપમાં જઈને તેણે

ભજન કયુ, પછી તે પાેતાના મહે લમાં પાછાે અા યાે. તેણે ભાેજન મા યું
યારે તેઅાેઅે તેને ભાેજન પીર યું અને તે જ યાે. ૨૧ પછી તેના ચાકરાેઅે

હતાં, ૩ પણ દ ર ી માણસ પાસે અેક નાની ઘેટી સવાય બીજું કં ઈ નહાેતું.

તેને ક ું કે , “શા માટે ત અામ કયુ? યાં સુધી બાળક

તેણે તે વેચાતી લઈને તેનું પાેષણ કયુ હતું. તે તેની સાથે તથા તેનાં છાેકરાં

તું ઉપવાસ તથા વલાપ કરતાે હતાે, પણ જયારે બાળક મરી ગયું યારે

વતું હતું યારે

સાથે ઊછરી હતી. તે તેની થાળીમાંથી ખાતી અને તેના યાલામાંથી પીતી

ત ઊઠીને ખાેરાક ખાધાે? ૨૨ દાઉદે જવાબ અા યાે, “ યાં સુધી બાળક

હતી. તેની પથારીમાં તે સૂતી હતી તે તેની દીકરી જેવી હતી. ૪ અેક દવસ

વતું હતું યાં સુધી હુ ં ઉપવાસ તથા વલાપ કરતાે હતાે. મ ક ું કે , “કાેણ

તે ીમંત માણસને યાં અેક વટેમાગુ અા યાે. ીમંતે પાેતાને ઘરે અાવેલા

ણે છે કે , ઈ વર મારા પર કૃ પા કરીને બાળકને

વટેમાગુના ભાેજન માટે પાેતાનાં ઘેટાં કે અ ય

નવરાેમાંથી કાેઈ પશુને લીધું

વતું રહે વા દે? ૨૩ પણ

હવે તે મરણ પા યું છે , તાે હવે શા માટે મારે ઉપવાસ કરવાે

ેઈઅે? શું

વટેમાગુને માટે તેનું શાક બના યું.” ૫ અે સાંભળીને દાઉદ પેલા ધનવાન

હુ ં તેને પાછંુ લાવી શકું છંુ ? તે મારી પાસે પાછંુ અાવશે ન હ પણ હુ ં તેની
પાસે જઈશ.” ૨૪ દાઉદે તેની પ ની બેથશેબાને દલાસાે અા યાે, તેની પાસે

માણસ પર ઘણાે ગુ સે થયાે. તેણે નાથાનને ક ું કે , “ વતા ઈ વરના સમ,

જઈને તેની સાથે શારી રક સંબંધ બાં યાે. બેથશેબાઅે દીકરાને જ મ અા યાે.

જે માણસે અે કૃ ય કયુ છે તે મરણદં ડને યાે ય છે . ૬ તેણે ઘેટીના બ ચાના

અને તેનું નામ તેણે સુલેમાન રા યું. ઈ વર તેના પર ખૂબ ેમાળ હતા. ૨૫

બદલે ચારગ ં પાછંુ અાપવું પડશે કે મ કે તેણે અેવું કૃ ય કયુ છે , તેને તે દ ર

તેથી ઈ વરે નાથાન બાેધકની મારફતે સંદેશ માેકલીને તેનું નામ 'યદીદયા'

માણસ પર કં ઈ દયા અાવી ન હ.” ૭ પછી નાથાને દાઉદને ક ું કે , “તું જ તે

રા યું. ૨૬ હવે યાેઅાબે અા માેનીઅાેના રાજનગર રા બા વ

માણસ છે ! ઇઝરાયલના ભુ, ઈ વર, કહે છે કે , 'મ તને ઇઝરાયલ પર રા

કરી. અને તેના ક લાઅાે કબજે કરી લીધા. ૨૭ પછી યાેઅાબે દાઉદ પાસે

તરીકે અ ભષેક કયા અને મ તને શાઉલના હાથમાંથી છાેડા યાે હતાે. ૮ મ

સંદેશાવાહકાે માેકલીને ક ું કે , “હુ ં રા બા સામે લ ાે છંુ અને મ તે નગરનાે

તેનાે મહે લ તને અા યાે. અને તેની પ નીઅાે તને અાપી. મ તને ઇઝરાયલનું

પાણી પુરવઠાે નયં ત કયા છે . ૨૮ તાે હવે બાકીના સૈ યને અેકસાથે અેક

ન હ. પણ પેલા દ ર ી માણસની ઘેટી અાંચકી લીધી અને તેને યાં અાવેલા

તથા યહૂ દાનું રાજય પણ અા યું.
બી

ે તે તને ઘ ં અાેછંુ પ

ું હાેત તાે હુ ં

કર અને નગરની સામે છાવણી કરીને તેને કબજે કર, કે મ કે

ઘણી વધારાની વ તુઅાે પણ તને અાપત. ૯ તાે શા માટે ત ઈ વરની

અા ા તુ છ ગણીને તેમની

માં જે દુ શમાર તે કયા છે ? ત ઉ રયા હ ીને

લડાઈ

ે હુ ં તે નગર

લઈ લઈશ, તાે તે મારા નામથી અાેળખાશે.” ૨૯ તેથી દાઉદ સવ લાેકાેને
અેક કરીને તેઅાેની સાથે રા બા ગયાે; તેણે તે નગર વ

લડાઈ કરી અને

તલવારથી મારી નંખા યાે. અને તેની પ નીને ત તારી પ ની બનાવી લીધી. ત

તેને કબજે કયુ. ૩૦ દાઉદે યાંના રા

તેને અા માેની સૈ યની તલવારથી મારવાનું કાવત ં કયુ. ૧૦ તેથી હવે તલવાર

ઉતારી લીધાે તે મુગટ સુવણનાે હતાે. તેનું વજન અેક તાલંત સાેના જેવું

તારા ઘરમાંથી કદી દૂ ર થશે ન હ, કે મ કે ત મને ધ ાયા છે અને ઉ રયા

હતું, તેમાં મૂ યવાન પાષાણાે જડેલાં હતાં. તે મુગટ દાઉદને માથે મૂકવામાં

હ ીની પ નીને પાેતાની પ ની કરી લીધી છે .' ૧૧ ઈ વર કહે છે કે , ' ે, હુ ં

અા યાે. પછી તે નગરમાંથી માેટા માણમાં લૂંટ લઈને બહાર અા યાે. ૩૧

તારા પાેતાના ઘરમાંથી તારી વ

અાફત ઊભી કરીશ. તારી પાેતાની નજર

દાઉદ નગરના લાેકાેને બહાર લા યાે. તેઅાેને ગુલામ બના યાં. અને તેઅાેને

અાગળથી હુ ં તારી પ નીઅાેને લઈને તારા પડાેશીને અાપીશ. દવસે પણ તે

કરવત, તીકમ અને કુ હાડા વડે કામ કરા યું. વળી તેઅાેની પાસે દબાણપૂવક

તારી પ નીઅાેની અાબ લેશે. ૧૨ કે મ કે ત તા ં પાપ ગુ તમાં કયુ છે , પણ
હુ ં અા કાય સવ ઇઝરાયલની અાગળ સૂયના અજવાળામાં કરીશ.'” ૧૩

ઈંટાેના ભ ાઅાેમાં પણ મજૂ રી કરાવી. દાઉદે અા માેનીઅાેનાં તમામ નગરાેની
અેવી દુ દશા કરી. પછી દાઉદ તથા ઇઝરાયલી સૈ ય ય શાલેમમાં પાછાં

પછી દાઉદે નાથાન સમ કબૂ યું કે , “મ ઈ વરની વ

અા યાં.

પાપ કયુ છે .”

નાથાને દાઉદને જવાબ અા યાે કે , “ઈ વરે તા ં પાપ માફ કયુ છે . તું માયા
જઈશ ન હ. ૧૪ તાેપણ અા કૃ ય કરીને ત ઈ વરનાં વૈરીઅાેને નદાનું કારણ
અા યું છે , માટે જે સંતાન તારે યાં જનમશે તે ન ે મરી જશે.” ૧૫ પછી
નાથાન યાંથી પાેતાના ઘરે ગયાે. ઈ વરે દાઉદથી ઉ રયાની પ નીને જે બાળક
જન યું તેને રાે ગ કયુ, તે ઘ ં બીમાર હતું. ૧૬ દાઉદે તે બાળકને માટે
ઈ વરની અાગળ વનંતી કરી. દાઉદે ઉપવાસ કયા અને મહે લમાં જઈને
અાખી રાત જમીન ઉપર પડી ર ાે. ૧૭ તેને જમીન પરથી ઉઠાડવા માટે
તેના ઘરના વડીલાે તેની પાસે અાવીને ઊભા ર ા, પણ તે ઊ

ાે ન હ,

તેણે તેઅાેની સાથે કશું ખાધું પણ ન હ. ૧૮ સાતમે દવસે અેમ થયું કે , તે
બાળક મરણ પા યું. હવે અે બાળક મરણ પા યું છે અેવું તેને કહે તાં દાઉદના
ચાકરાે ગભરાયા, કે મ કે તેઅાેઅે ક ું કે , “જુ અાે, જયારે બાળક

વતું હતું

યારે અમે તેની સાથે વાત કરતા હતા પણ તે અમારી વાત સાંભળતાે ન
હતાે. પણ હવે

ે અમે તેને કહીઅે કે , બાળક મરી ગયું છે , તાે તે પાેતાને શું

કરશે?!” ૧૯ પણ જયારે દાઉદે

ેયું કે તેના દાસાે ભેગા મળીને અેકબી ના

કાનમાં વાતાે કરે છે , યારે દાઉદને લા યું કે બાળક મરી ગયું છે . તેણે તેઅાેને
પૂ

ું કે , “શું બાળક મરી ગયું છે ?” તેઅાેઅે જવાબ અા યાે કે , “હા તે મરી

ગયું છે .” ૨૦ પછી દાઉદ જમીન પરથી ઊ

ાે. અને નાન કરીને પાેતાને

માેલાેખનાે મુગટ તેના માથા પરથી

દીકરાે અા માેન તેની સાવકી બહે ન તામાર યે માે હત
૧૩ દાઉદનાે
થયાે. તે ખૂબ સુંદર હતી. અા શાલાેમ તેનાે સગાે ભાઈ હતાે. તે પણ
દાઉદનાે દીકરાે હતાે. ૨ અા નાેન ખુબ હતાશ હતાે અને તે પાેતાની બહે ન
તામાર

યેના તલસાટને કારણે બીમાર પ

ાે. તે કું વારી હતી અેટલે તેની

સાથે કશું ખાેટું કરવું તે અા નાેનને મુ કે લ હતું. ૩ અા નાેનને યાેનાદાબ નામે
અેક મ હતાે તે દાઉદના ભાઈ શમઅાનાે દીકરાે હતાે. યાેનાદાબ ઘણાે
હાે શયાર માણસ હતાે. ૪ યાેનાદાબે અા નાેનને ક ું કે , “હે રાજકું વર, તું
દરરાેજ કે મ દુ ઃખી રહે છે ? શું તું મને ન હ કહે ?” તેથી અા નાેને તેને ઉ ર
અા યાે, “હુ ં મારા ભાઈ અા શાલાેમની બહે ન તામારના ેમમાં પ

ાે છંુ .”

૫ પછી યાેનાદાબે તેને ક ું કે , તું તારા “પલંગ ઉપર સૂઈ રહે અને બીમાર

હાેવાનાે ઢાગ કર. જયારે તારા પતા તને

ેવા અાવે, યારે તેને કહે જે કે ,

'કૃ પા કરીને શું તમે મારી બહે ન તામારને મને ખાવાને અ ન અાપવા અને મારા
માટે ભાેજન બનાવવા સા માેકલાે, કે જેથી હુ ં તેને ેઈને તેના હાથથી
ખાઉં?'” ૬ તેથી અા નાેન સૂઈ ગયાે અને બીમાર હાેવાનાે ઢાગ કયા. રા
તેની ખબર

ેવા અા યાે, યારે અા નાેને રા ને ક ું, “કૃ પા કરી મારી બહે ન

તામારને માેકલાે, કે તે મારા દેખતાં મારે માટે થાેડી રસાેઈ બનાવે અને હુ ં તેના
હાથે ખાઉં.'' ૭ યારે દાઉદે તેના મહે લમાં તામારને સંદેશાે કહે વડા યાે કે ,
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“હમણાં તારા ભાઈ અા નાેનને ઘરે જઈને તેને સા ખાેરાક તૈયાર કર.” ૮

તેને મારી નાખ ે. બીશાે ન હ. અે મારી અા ા છે . હમત રાખાે શૂરાતન

તેથી તામાર પાેતાના ભાઈ અા નાેનને ઘરે ગઈ. યાં તે સૂઈ ર ાે હતાે. તેણે

બતાવ ે.” ૨૯ તેથી અા શાલાેમે અા ા અાપી હતી તેમ તેના ચાકરાેઅે

લાેટ લઈને તેના દેખતાં રાેટલી બનાવી અને શેકી. ૯ પછી તેણે તવામાંથી

અા નાેનને પૂરાે કરી ના યાે. પછી રા ના સઘળા પુ ાે ઊ

રાેટલી લઈને તેને અાપી, પણ અા માેને તે ખાવાની ના પાડી. પછી અા નાેને

પાેતપાેતાના ગધેડા પર બેસીને નાસી ગયા. ૩૦ તેઅાે માગમાં જતા હતા,

યાં હાજર રહે લાઅાેને ક ું, “સવ માણસાેને મારી પાસેથી બહાર માેકલી

અેવામાં દાઉદને અેવા સમાચાર મ

ા અને દરેક

ા કે , અા શાલાેમે તમામ રાજકું વરાેને

દાે.” તેથી સવ તેની પાસેથી બહાર ગયા. ૧૦ પછી અા નાેને તામારને ક ું,
“ખાેરાક મારા અાેરડામાં લાવ કે હુ ં તારા હાથથી તે ખાઉં.” પછી જે રાેટલી

મારી ના યા છે અને તેઅાેમાંથી કાેઈને પણ

તેણે બનાવી હતી તે લઈને તેના ભાઈ અા નાેનના શયનગૃહમાં અાવી. ૧૧

સાથે તેના સવ ચાકરાે પણ ફાટેલાં વ

જયારે તે તેની પાસે ખાેરાક લાવી, યારે તેણે તેને પકડીને ક ું, “મારી બહે ન,

પણ દાઉદના ભાઈ, શમઅાના પુ , યાેનાદાબે દાઉદને ક ું, “મારા મા લક

અાવ, મારી સાથે સૂઈ

પછી રા અે ઊઠીને પાેતાના વ

વતાે રહે વા દીધાે નથી.” ૩૧

ાે ફા ાં અને તે જમીન પર સૂઈ ગયાે; તેની
સાથે તેની પાસે ઊભા ર ા. ૩૨

.” ૧૨ તામારે તેને ઉ ર અા યાે કે , “ન હ, મારા

અેવું માની લેવાની જ ર નથી. અા શાલાેમે રા ના સવ જુ વાન દીકરાઅાેને

ભાઈ, મારી સાથે બળજબરી કરીશ ન હ, કે મ કે અાવું કશું કૃ ય ઇઝરાયલમાં

મારી ના યા છે , તમામને ન હ ફ ત અા નાેનને જ મારી નાખવામાં અા યાે

થવું ન

ેઈઅે. અાવું અાઘાતજનક કાય ન કર! ૧૩ હુ ં અા મારા વનમાં
અાબ હીન થઈને ાં ઉં? વળી અા કૃ યને કારણે અાખા ઇઝરાયલમાં તું

છે . જે દવસે અા નાેને તેની બહે ન તામાર ઉપર બળા કાર કયા, યારથી

બહુ માેટાે મૂખ જેવાે બનીશ. મહે રબાની કરીને, હુ ં તને કહુ ં છંુ કે તું રા ને
કહે . તે તને મારી સાથે લ ન કરવાની મંજૂરી અાપશે.” ૧૪ પણ અા નાેને

પા યા છે , અેમ ધારીને મારા મા લક પાેતાના મનમાં દુ ઃખી થવું ન હ, કે મ કે ,

તેનું કહે વું ગણકાયુ ન હ. તે તેના કરતાં બળવાન હાેવાથી, તેણે તેના પર

જે ચાકર ચાેકી કરતાે હતાે તેણે પાેતાની અાંખાે ઊંચી કરીને

બળા કાર ગુ યા. ૧૫ પછી અા નાેનને તેના પર અ તશય ધ ાર ઉપ યાે,

પવતબાજુ ની પ

તે તેને ચાહતાે હતાે તે કરતાં તેને વધારે તેને ધ ારવા લા યાે. અા નાેને

પછી યાેનાદાબે રા ને ક ું કે , “જુ અાે, રા ના દીકરાઅાે અા યા છે . જેમ મ

તેને ક ું, “ઊઠીને જતી રહે .” ૧૬ તેણે તેને જવાબ અા યાે કે , “હુ ં જવાની

ક ું તે માણે જ છે .” ૩૬ જયારે યાેનાદાબે પાેતાની વાત પૂણ કરી અને તે જ

નથી. કારણ કે ત મારી સાથે જે કયુ છે તે કરતાં મને કાઢી મૂકવી અે વધારે

સમયે રા ના દીકરાઅાે યાં અાવી પહા યા તેઅાેઅે ઊંચા અવાજે દન

ખરાબ છે .” પણ અા નાેને તેનું કહે વું સાંભ ું ન હ. ૧૭ તેણે પાેતાના અંગત

કયુ. તેઅાેની સાથે રા

ચાકરને બાેલાવીને ક ું કે ,” અા

ીને મારી પાસેથી બહાર કાઢી મૂક અને

પણ અા શાલાેમ નાસીને ગશૂરના રા , અા મહુ દના દીકરા તા માયની

પછીથી બાર ં બંધ કર.” ૧૮ પછી તેના ચાકરાેઅે તેને બહાર કાઢી મૂકી અને

પાસે ગયાે. દાઉદ પાેતાના દીકરાને યાદ કરીને દરરાેજ અા ં દ કરતાે હતાે.

બાર ં અંદરથી બંધ કરી દીધું. તામારે નવરં ગી વ

૩૮ અા શાલાેમ નાસીને ગશૂર ચા યાે ગયાે યાં તે

રા ની કું વારી દીકરીઅાે અેવા વ

પહે રેલું હતું. કે મ કે

પહે રતી હતી. ૧૯ તામારે પાેતાના માથા

પર રાખ નાખી અને તેણે પહે રેલું વ

ફા

ું. તે પાેતાના હાથ માથા પર

મૂકીને પાેક મૂકીને રડતી રડતી ચાલી ગઈ. ૨૦ તેના ભાઈ અા શાલાેમે તેને
ક ું કે , શું તારાે ભાઈ અા નાેને તને કશું કયુ છે ? પણ હવે શાંત થઈ

,

મારી બહે ન તે તારાે ભાઈ છે . અેને લીધે અંતર ખે દત કરીશ ન હ.” તેથી
તામાર પાેતાના ભાઈ અા શાલાેમના ઘરે અેકલી રહી. ૨૧ પણ જયારે દાઉદ
રા અે અે સવ વાતાે સાંભળી, યારે તે ઘણાે ગુ સે થયાે. ૨૨ અા શાલાેમે
પાેતાના ભાઈ અા નાેનને કશું ક ું ન હ, પણ અા શાલાેમે તેનાે તર કાર
કયા, કારણ કે તેણે તેની બહે ન તામાર ઉપર બળા કાર કયા હતાે. ૨૩ બે વષ
થયા પછી અેમ થયું કે , અે ાઇમે ન કના બાલહાસાેરમાં અા શાલાેમ પાસે
ઘેટાં કાતરનારાઅાેને કામે બાેલા યા હતા, યાં અા શાલાેમે રા ના સવ
કું વરાેને અામં ણ અા યું હતું. ૨૪ અા શાલાેમે રા
રા

પાસે જઈને ક ું કે , “હે

ે હવે, તારા દાસ પાસે ઘેટાં કાતરનારાઅાે છે . કૃ પા કરી, રા

તથા

તેના ચાકરાેને તમારા સેવક સાથે અાવવાની પરવાનગી અાપાે.” ૨૫ રા અે
અા શાલાેમને જવાબ અા યાે કે , “ન હ, મારા દીકરા, અમે સવ તાે ન હ
અાવીઅે, કારણ કે અમે તને ભાર પ થઈઅે.” અા શાલાેમે રા ને અા હ
કયા, પણ તે ગયાે ન હ, પણ છતાં તેણે તેને અાશીવાદ અા યાે. ૨૬ પછી
અા શાલાેમે ક ું કે , “ ે અેમ ન હ તાે, કૃ પા કરી મારા ભાઈ અા નાેનને મારી
સાથે અાવવા દે.” તેથી રા અે તેને ક ું, “શા માટે અા નાેન તારી સાથે
અાવે?” ૨૭ અા શાલાેમે દાઉદને અા હ કયા અને તેથી તેણે અા નાેનને
તથા રા ના સવ પુ ાેને તેની સાથે જવા દીધા. ૨૮ અા શાલાેમે પાેતાના
ચાકરાેને અા ા કરીને ક ું કે , “ યાનથી સાંભળાે. જયારે અા નાેન ા ારસ
પીવાની શ અાત કરે, અને હુ ં તમને કહુ ં કે , 'અા નાેન પર હુ મલાે કરાે,' યારે
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અા શાલાેમે અા તરકટ ર યું હતું. ૩૩ માટે હવે રા ના સવ દીકરાઅાે મરણ
ફ ત અા નાેન અેકલાે જ મરણ પા યાે છે . ૩૪ અા શાલાેમ દૂ ર નાસી ગયાે.

૩૯ દાઉદ રા

ેયું તાે જુ અાે

મ દશાના માગથી ઘણાં લાેકાે તેની પાસે અાવતા હતા. ૩૫

અને તેના સવ ચાકરાેઅે પણ વલાપ કયા. ૩૭

ણ વષ સુધી ર ાે.

ને અા શાલાેમને મળવાની તી ઉ કં ઠા થતી હતી, કે મ કે

અા નાેનના મરણ પછી હવે તેણે સાં વન અનુભ યું હતું.
દીકરા યાેઅાબને લા યું કે , રા નું દય અા શાલાેમને
૧૪ હવેેવસાની યાના
અગ ય ઇ છા ધરાવે છે . તેથી યાેઅાબે તકાેઅામાં ખબર
૨

માેકલીને યાંથી અેક ાની

ીને તેડાવી પછી તેને ક ું, “કૃ પા કરીને તું શાેક

કરનારનાં જેવાે ઢાગ કર અને શાેકના વ

ાે પહે ર. કૃ પા કરી તારા પાેતાના પર

તેલ ન લગાવ, પણ મૃ યુ પામેલાંને માટે લાંબા સમયથી શાેક કરનાર
જેવી તું થા. ૩ પછી હુ ં તને જે કહુ ં તે માણે રા

ીના

પાસે જઈને તેને કહે .” પછી

યાેઅાબે તેને અે વાત કહી કે જે તેણે જઈને રા ને કહે વાની હતી. ૪ પછી
તકાેઅાની તે

ી રા ની સાથે વાત કરવા ગઈ. યારે તેણે સા ાંગ ણામ

કરીને ક ું, “હે રા , મને મદદ કર.” ૫ રા અે તેને ક ું કે , “તારી સાથે શું
ખરાબ થયું છે ?” તેણે જવાબ અા યાે કે , સાચી વાત અે છે કે હુ ં વધવા છંુ
અને મારાે પ ત મરણ પા યાે છે . ૬ મારે બે દીકરા હતા, તે બ ને ખેતરમાં લડી
પ

ા. યાં તેઅાેને અલગ કરનાર કાેઈ ન હતું. અેક ભાઈઅે બી

ભાઈ

પર હુ મલાે કરીને તેને મારી ના યાે. ૭ અને હવે, અાખું કુ ટું બ મારી વ
ઊ

ું છે , તેઅાેઅે ક ું, 'જેણે તેના ભાઈને મારી ના યાે છે , તેને અમારા

હાથમાં સાપ, કે તેના ભાઈને મારી ના યાે તેના બદલામાં અમે તેને પણ મારી
નાખીઅે.' અામ કરીને તેઅાે વારસનાે પણ નાશ કરશે. મારા કુ ળનાે નાશ
કરશે અને બાકી રહે લાે મારાે વંશ, મારા પ તનું નામ કે કુ ળનું નામ તેઅાે પૃ વી
પર રહે વા દેશે ન હ.” ૮ તેથી રા અે તે

ીને ક ું કે , “તારા ઘરે

વષે કં ઈ કરવા માટે હુ ં હુ કમ અાપીશ.” ૯ તકાેઅાની

, તારા

ીઅે રા ને જવાબ

અા યાે, “મારા મા લક રા , અા દાેષ મારા પર તથા મારા પતાના ઘર પર
અાવાે. રા
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તથા તેનું રા યાસન નદાષ રહાે.” ૧૦ રા અે ક ું, “ ે કાેઈ

તને કશું કહે , તેને મારી પાસે લાવ અને તે હવેથી તા ં નામ લેશે ન હ.” ૧૧

બાળી નાખાે.” તેથી અા શાલાેમના ચાકરાેઅે તેના ખેતરમાં અાગ લગાડી.

પછી તેણે ક ું કે , “કૃ પા કરી, હે રા

પાેતાના ભુ ઈ વરનું મરણ કર,

૩૧ યારે યાેઅાબે અા શાલાેમના ઘરે અાવીને તેને ક ું, “તારા ચાકરાેઅે મારા

લાેહીનાે બદલાે લેનારા હવે કાેઈનાે નાશ કરે ન હ, કે જેથી તેઅાે મારા દીકરાનાે

ખેતરમાં અાગ કે મ લગાડી?” ૩૨ અા શાલાેમે યાેઅાબને ઉ ર અા યાે

નાશ કરે ન હ.” રા અે જવાબ અા યાે કે , “ વતા ઈ વરના સમ, તારા
દીકરાનાે અેક વાળ પણ હુ ં જમીન પર પડવા ન હ દઉં.” ૧૨ પછી તે ીઅે

કે , “ ે, મ તને સંદેશાે માેકલા યાે હતાે કે , 'તું અહ અાવ કે જેથી હુ ં તારા

ક ું કે , “કૃ પા કરી હવે તારી દાસીને અેક વાત મારા મા લક રા ને કહે વા દે.”

જ ર ાે હાેત તાે મારા માટે વધારે સા ં થાત. માટે હવે રા

તેણે ક ું, “બાેલ.” ૧૩ તેથી તે
વ

ીઅે ક ું,” શા માટે ત ઈ વરના લાેકાે

અાવી યુ તની યાેજના કરી છે ? કે મ કે અા બાબત બાેલતાં રા

દાેષી ય ત જેવાે લાગે છે , કે મ કે રા

અેક

પાેતાના દેશ નકાલ કરેલા દીકરાને

પાછાે ઘરે લાવતાે નથી. ૧૪ કે મ કે અાપણા સવનું મૃ યુ ન

ત છે અને જેમ

જમીન ઉપર ઢળેલું પાણી જે ફરીથી ઉપર ભેગું કરાતું નથી, તેના જેવા છીઅે.
ઈ વર કાેઈનાે

વ લેતા નથી; પણ, જેને તેમણે પાેતાનાથી દૂ ર કયા છે તેને

પાછાે લાવે છે . ૧૫ તેથી મારા મા લક રા ને અા વાત કહે વાને હુ ં અાવી છંુ ,
તેનું કારણ અે છે કે લાેકાેઅે મને બીવડાવી છે . જેથી તારી દાસીઅે પાેતાને ક ું
કે , 'હવે હુ ં રા

સાથે વાત કરીશ. કદાચ અેમ બને કે રા

વનંતી અમલમાં મૂકે. ૧૬ કે મ કે રા

પાેતાની દાસીની

મા ં સાંભળીને, જે માણસ મારા

દીકરા સાથે ઈ વરના વારસામાંથી નાશ કરવાને ઇ છે છે , તેના હાથમાંથી મને
છાેડાવશે. ૧૭ પછી મ ાથના કરી કે , કૃ પા કરી, 'ઈ વર, મારા મુર બી
રા ની વાત મને શાં ત પ થાઅાે, કે મ કે મારાે મુર બી રા

સા ં અને નરસું

પારખવામાં ઈ વરના જેવાે છે .' ઈ વર તમારાે ભુ તમારી સાથે હાે. ૧૮ પછી
રા અે તે

ીને ક ું, “કૃ પા કરીને જે કં ઈ વાત હુ ં તને પૂછંુ તેમાંનું કં ઈ મારાથી

છુપાવીશ ન હ.” તે ીઅે જવાબ અા યાે, “મારા મા લક રા બાેલાે. ૧૯
રા અે ક ું, “અા સવમાં શું યાેઅાબનાે હાથ તારી સાથે નથી?” તે ીઅે
જવાબ અા યાે કે , “મારા મા લક રા , તારા
મા લક રા

વના સમ, કે જે કં ઈ મારાે

બાે યાે છે તે ત ન સાચી વાત છે . તારા સેવક યાેઅાબે મને

અા ા અાપી અને તેણે અા વાતાે મને કહે લી હતી. ૨૦ વાતને યાે ય રીતે રજૂ
કરવા માટે યાેઅાબે અા કામ કયુ છે . ભૂ મ પર જે સવ બને છે તે

ણવામાં

મારા મા લક તાે ઈ વરના જેવાે ાની છે .” ૨૧ તેથી રા અે યાેઅાબને ક ું,
“હવે

ે, હુ ં અા કામ કરીશ. માટે

, જુ વાન અા શાલાેમને પાછાે લઈ

અાવ.” ૨૨ યાેઅાબે સા ાંગ દં ડવત્ ણામ કયા અને રા નાે અાદર કરીને
ધ યવાદ અા યાે. યાેઅાબે ક ું, “હે મારા મા લક રા , અાજે તારાે દાસ હુ ં
ં છંુ કે હુ ં તારી

માં કૃ પા પા યાે છંુ , કે મ કે તમે મારી વનંતી વીકારી

છે .” ૨૩ તેથી યાેઅાબ ઊઠીને ગશૂર ગયાે અને અા શાલાેમને ય શાલેમમાં
પાછાે લા યાે. ૨૪ રા અે ક ું, “તે પાછાે ફરીને પાેતાના ઘરે

ય, પણ

મા ં મુખ ન જુ અે.” તેથી અા શાલાેમ વળીને તેના ઘરે ગયાે, પણ રા નું
મુખ

ેવા પા યાે ન હ.” ૨૫ હવે અાખા ઇઝરાયલમાં કાેઈ પણ માણસ

સાદયની બાબતમાં અા શાલાેમના જેવાે શંસાપા નહાેતાે. તેના પગનાં
ત ળયાંથી તે તેના માથા સુધી તેનામાં કં ઈ પણ ખાેડ ન હતી. ૨૬ તેના માથાના
વાળ વધવાથી તે દર વષને અંતે માથાના વાળ કપાવતાે, યારે તે પાેતાના
માથાના વાળનું વજન કરાવતાે હતાે. તેનું વજન રા ના તાેલ માણે બસાે
શેકેલ થતું. ૨૭ અા શાલાેમને ણ દીકરા અને અેક દીકરી હતાં, જેનું નામ
તામાર હતું. તે સુંદર ક યા હતી. ૨૮ અા શાલાેમ રા નું મુખ

ેયા વગર

ય શાલેમમાં પૂરા બે વષ ર ાે. ૨૯ પછી અા શાલાેમે યાેઅાબને રા
પાસે સંદેશ માેકલવા માટે તેડા યાે, પણ યાેઅાબ તેની પાસે અા યાે ન હ.
તેથી અા શાલાેમે ફરી બી વાર સંદેશ માેક યાે, તેમ છતાં યાેઅાબ અા યાે
ન હ. ૩૦ તેથી અા શાલાેમે તેના ચાકરાેને ક ું કે , ''યાેઅાબનું ખેતર મારા
ખેતરની પાસે છે અને તેમાં જવની વાવણી કરેલ છે . જઈને તેને અાગથી

ારા રા ને ખબર માેકલું કે , “હુ ં ગશૂરથી શા માટે અા યાે છંુ ? હુ ં હ
બ મુલાકાત કરાવ. અને

યાં

સાથે મારી

ે તેને મારામાં દાેષ દેખાય તાે તે ભલે મને

મારી નાખે.'''” ૩૩ તેથી યાેઅાબે રા ને અે બાબત જણાવી. પછી રા અે
અા શાલાેમને બાેલા યાે, યારે તેણે રા

પાસે અાવીને તેમને સા ાંગ દં ડવત

કયા અને રા અે અા શાલાેમને ચુંબન કયુ.
અા શાલાેમે પાેતાને માટે રથ અને ઘાેડા પાેતાની અાગળ દાેડવા
૧૫ પછી
માટે પચાસ માણસાે સાથે તૈયાર કયા. અા શાલાેમ વહે લી સવારે
૨

ઊઠીને નગરના દરવા ના ર તાની બાજુ અે ઊભાે રહે તાે. જયારે કાેઈ માણસ
વાદ વવાદ કે તેના યાય માટે રા

પાસે જતાે, યારે અા શાલાેમ તેને

બાેલાવીને પૂછતાે કે , “તું કયા નગરમાંથી અા યાે છે ?” યારે તે માણસ
ઉ ર અાપતાે કે , “તારાે દાસ ઇઝરાયલના અેક કુ ળમાંનાે છે . પછી તે તેનું
સાંભળતાે હતાે.” ૩ અને અા શાલાેમ તેને કહે તાે કે , “ ે, તારી ફ રયાદ ખરી
તથા યાે ય છે , પણ તારી ફ રયાદ સાંભળવા માટે રા

તરફથી ઠરાવેલાે

કાેઈ માણસ નથી.” ૪ વળી અા શાલાેમ ઇ છતાે હતાે કે અા દેશમાં મને
યાયાધીશ બનાવવામાં અાવે, તાે કે વું સા ં પછી જે કાેઈને તકરાર કે ફ રયાદ
હાેય તે

યેક માણસ મારી પાસે અાવે અને હુ ં તેનાે યાય ક ં !” ૫ જયારે

કાેઈ માણસ તેને માન અાપવા માટે તેની પાસે અાવતાે, યારે તે પાેતાના હાથ
લાંબા કરીને તેને ભેટીને ચુંબન કરતાે. ૬ સવ ઇઝરાયલના માણસાે રા
પાસે યાય માગવા અાવતા યારે તેઅાેની સાથે અા શાલાેમ અે માણે
વતતાે હતાે. તેથી અા શાલાેમે ઇઝરાયલના માણસાેનાં મન
૭ ચાર વષ પછી અેમ થયું કે , અા શાલાેમે રા

તી લીધાં.

ને ક ું, “ઈ વર સમ

હે ાેનમાં મ શપથ લીધા હતા તે પૂણ કરવાને કૃ પા કરી મને જવા દે. ૮
તારાે સેવક અરામના ગશૂરમાં રહે તાે હતાે યારે શપથ લીધા હતા કે , ' ે
ઈ વર મને ય શાલેમમાં પાછાે લાવશે, તાે હુ ં ઈ વરની તુ ત કરીશ.'”
૯ રા

અે તેને ક ું, “શાં તઅે

.” તેથી અા શાલાેમ યાંથી હે ાેનમાં

ગયાે. ૧૦ પણ પછી અા શાલાેમે ઇઝરાયલનાં સઘળાં કુ ળાેમાં

સૂસાે

માેકલીને કહા યું કે , “ ે તમે રણ શગડાંનાે અવાજ સાંભળાે, કે તરત જ
તમારે કહે વું કે , 'અા શાલાેમ હે ાેનનાે રા

છે .'” ૧૧ બસાે અામં ત

માણસાે ય શાલેમથી અા શાલાેમની સાથે ગયા. તેઅાે તેમના ભાેળપણમાં
તેની સાથે ગયા હતા, અા શાલાેમની યાેજના વષે તેઅાે ત ન અ ણ હતા.
૧૨ જયારે અા શાલાેમ ય

કરતાે હતાે, યારે તેણે અ હથાેફેલ ગીલાેનીને

તેના નગર ગીલાેમાં માેક યાે. તે દાઉદનાે સલાહકાર હતાે. અા શાલાેમનું
ષ ં અાયાેજનબ ધ હતું, કે મ કે અા શાલાેમના પ માં લાેકાે સતત વધતા
જતા હતા. ૧૩ અેક સંદેશાવાહકે દાઉદ પાસે અાવીને ક ું કે , “ઇઝરાયલના
માણસાેના દય અા શાલાેમ તરફ છે .” ૧૪ તેથી દાઉદે પાેતાના જે બધા
ચાકરાે ય શાલેમમાં તેની સાથે હતા તેઅાેને ક ું કે , “ઊઠાે અાપણે નાસી
જઈઅે, ન હ તાે અાપણામાંનાે કાેઈપણ અા શાલાેમથી બચી શકવાનાે નથી.
ઉતાવળે અહ જવાની તૈયારી કરીઅે, ન હ તાે તે અાપણને જ દી પકડી
પાડશે અને અાપણા પર અાફત લાવીને તરવારથી હુ મલાે કરી નગરનાે નાશ
કરશે.” ૧૫ રા ના સેવકાેઅે તેને ક ું કે , “ ે, અમારાે મા લક રા
નણય કરે તે કરવાને તારા સેવકાે તૈયાર છે .” ૧૬ રા

જે કં ઈ

તથા તેની પાછળ તેના

કુ ટું બનાં સવ ચાલી નીક ાં, પણ મહે લ સંભાળવા માટે રા અે પાેતાની દસ
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ઉપપ નીઅાેને યાં રહે વા દીધી. ૧૭ પછી રા

તથા તેની પાછળ સવ લાેક

બહાર ચાલી નીક ા અને તેઅાે ર તા પરના છે લાં ઘરે ઊભા ર ા. ૧૮ તેનું
સઘળું સૈ ય તેની પડખે ચાલતું હતું અને સવ કરેથીઅાે, સવ પલેથીઅાે અને
સવ ગ ીઅાે અેટલે ગાથથી તેની સાથે અાવેલા છસાે માણસાે તેની અાગળ
ચાલતા હતા. ૧૯ યારે રા અે ઇ ાય ગ ીને ક ું કે , “અમારી સાથે તું
પણ કે મ અાવે છે ? પાછાે

અને અા શાલાેમ રા

પાસે રહે , કે મ કે તું

વદેશી તથા દેશ નકાલ થયેલાે છે . તારી પાેતાની જ યાઅે પાછાે

. ૨૦

વળી તું ગઈકાલે જ અા યા છાે, તાે શા માટે હુ ં તને અમારી સાથે ભટકવા
દઉં? વળી મને ખબર પણ નથી કે હુ ં કયાં ઉં છંુ . તેથી પાછાે જઈને તારા
ભાઈઅાેને પાછા લઈ

. દયા તથા સ યતા તારી સાથે અાવાે.” ૨૧ પણ

ઇ ાયે રા ને ક ું, “મારા મા લક રા ના

વના સમ, કે જે જ યાઅે મારા

મા લક રા

વવાનું તાેપણ તારાે દાસ યાં

જશે, પછી મરવાનું હશે કે

અાવશે.” ૨૨ તેથી દાઉદે ઇ ાયને ક ું, “અાગળ

અને અમારી સાથે

યાણ કર.” માટે ઇ ાય ગ ીઅે તેના સઘળાં માણસાે તથા સઘળાં કુ ટું બાે
સાથે મળીને રા

સાથે યાણ કયુ. ૨૩ અાખાે દેશ પાેક મૂકીને ર ાે સઘળા

લાેકાેઅે ક ાેનની ખીણ પસાર કરી, રા

પણ ક ાેનની ખીણ પરથી પસાર

થયાે, સઘળા લાેકાેઅે અર યના માગ તરફ સામે પાર ગયા. ૨૪ પણ સાદાેક
તથા તેની સાથે સવ લેવીઅાે ઈ વરનાે કરાર કાેશ ઊંચકીને યાં અા યા.
તેઅાેઅે ઈ વરના કાેશને નીચે મૂ

ાે અને પછી અ યાથાર તેમની સાથે

ેડાયાે. સવ લાેકાે નગરમાંથી બહાર નીકળી ગયા યાં સુધી તેઅાેઅે રાહ
ેઈ. ૨૫ રા અે સાદાેકને ક ું કે , “ઈ વરનાે કાેશ ઊંચકીને પાછાે નગરમાં
લઈ

.

ે ઈ વરની કૃ પા

મારા પર થશે, તાે તેઅાે મને અહ પાછાે

લાવશે અને કાેશ તથા યાં તે રહે છે તે જ યા મને ફરીથી બતાવશે. ૨૬
પણ

ે તે અેમ કહે કે , 'હુ ં તારા પર સ ન નથી,' તાે

ે, હુ ં અ હયા છંુ ,

જેમ તેને સા ં લાગે તેમ તે મને કરે.” ૨૭ રા અે સાદાેક યાજકને ક ું,
શું “તું બાેધક નથી? તારા બે દીકરા, અ હમાઅાસને તથા અ યાથારના
દીકરા યાેનાથાનને તારી સાથે લઈને શાં તથી નગરમાં પાછાે

. ૨૮ યાં

સુધી તમારી તરફથી મને ખાતરીપૂવક ખબર ન હ મળે, યાં સુધી હુ ં અર ય
તરફના ઘાટ અાગળ ઊભાે રહીશ. ૨૯ માટે સાદાેક અને અ યાથાર ઈ વરનાે
કાેશ ઊંચકીને પાછાે ય શાલેમમાં લા યા અને તેઅાે યાં ર ા. ૩૦ પણ
દાઉદ રડતાે રડતાે ઉઘાડા પગે જૈતૂન પવત પર ગયાે, તેનું માથું ઢાંકેલું હતું.
તેની સાથેના લાેકાેમાંના

યેક માણસ પાેતાનું માથું ઢાંકીને રડતાે રડતાે

ચાલતાે હતાે. ૩૧ કાેઈઅેકે દાઉદને ક ું કે , “અ હથાેફેલ અા શાલાેમની
સાથેના કાવતરાખાેરાેની સાથે છે . તેથી દાઉદે ાથના કરી કે , 'હે ઈ વર, કૃ પા
કરી, અ હથાેફેલની સલાહને મૂખતામાં બદલી નાખજે.” ૩૨ અને અેમ થયું કે ,
જયારે દાઉદ પવતના શખર પર, કે યાં લાેકાે ઈ વરનું ભજન કરતા હતા
યાં પહા યાે, યારે હુ શાય અાક તેને મળવા માટે અા યાે. તેનાે અંગરખાે
ફાટેલાે અને તેના માથા પર ધૂળ હતી. ૩૩ દાઉદે તેને ક ું કે , “ ે તું મારી
સાથે મુસાફરી કરશે તાે તું મને બાે

પ થઈ પડશે. ૩૪ પણ

ે તું નગરમાં

પાછાે જઈને અા શાલાેમને કહે કે , હે રા , હુ ં તારાે સેવક થઈશ, જેમ
પાછલા સમયમાં હુ ં તારા પતાનાે ચાકર હતાે, તે માણે હવે હુ ં તારાે ચાકર
થઈશ, તાે તું મારા માટે અ હથાેફેલની સલાહને ન ફળ કરીશ.' ૩૫ વળી શું
સાદાેક તથા અ યાથાર યાજકાે તારી સાથે યાં નથી? તેથી જે વાતાે રા ના
મહે લમાં તું સાંભળે તે તું સાદાેક તથા અ યાથાર યાજકાેને કહે જ.ે ૩૬ યાં
તેઅાેના બે દીકરા, અેટલે સાદાેકનાે દીકરાે અ હમાઅાસ તથા અ યાથારનાે
દીકરાે યાેનાથાન, તેઅાેની સાથે છે . તું જે કં ઈ સાંભળે તે તેઅાેના ારા ન ે

મને કહે વડાવજે. ૩૭ તેથી દાઉદનાે મ , હુ શાય, જયારે નગરમાં પહા યાે
યારે અા શાલાેમ ય શાલેમમાં વેશતાે હતાે.
પવતના શખર પર થાેડા અંતર સુધી ગયાે, યાં મફીબાેશેથનાે
૧૬ દાઉદ
ચાકર સીબા તેને બે ગધેડાં સાથે મ ાે; જેના પર બસાે રાેટલી, સૂકી
ા ાેની અેકસાે અં રાેનું ઝૂ મખું તથા ા ારસની અેક કું ડી લાદેલી હતી.
૨ રા

અે સીબાને પૂ

ું કે , “અા બધી વ તુઅાે તું શા માટે લા યાે છે ?”

સીબાઅે ક ું કે , રા ના કુ ટું બનાં લાેકાેને સવારી કરવા સા ગધેડાં, તારા
માણસાેને ખાવા રાેટલી, ા અને અં ર તથા અર યમાં જેઅાે થાકી

ય

તેઅાેને માટે ા ારસ લા યાે છંુ .” ૩ રા અે ક ું કે , “તારા મા લકનાે દીકરાે
ાં છે ?” સીબાઅે રા ને જવાબ અા યાે કે , “ ે, તે ય શાલેમમાં રહે છે ,
કે મ કે તે કહે છે કે , અા ઇઝરાયલનું ઘર છે તે મારા પતાનું રા ય છે તે મારા
માટે થા પત કરવામાં અાવશે. ૪ પછી રા અે સીબાને ક ું કે , “ ે, જે
સઘળું મફીબાેશેથનું હતું તે હવે તા ં છે .” સીબાઅે જવાબ અા યાે કે , “હે
મારા મા લક રા

હુ ં વન તાથી તને નમન ક ં છંુ . કે “તમે મારા પર કૃ પા
બાહૂ રીમ પહા યાે, ગેરાનાે દીકરાે શમઈ

દશાવાે.” ૫ જયારે દાઉદ રા

શાઉલના કુ ટું બનાે હતાે તે યાંથી બહાર અા યાે. તે શાપ અાપવા લા યાે. ૬
તેણે દાઉદ તથા રા ના સવ ચાકરાે પર, રા ને જમણે તથા ડાબે સૈ ય તથા
અંગર કાે હાેવા છતાં તેઅાે પર પ થરાે ફ

ા. ૭ શમઈઅે શાપ અાપતા

ક ું, “હે ખૂની તથા બ લયાલના માણસ! દૂ ર

, અહ યાથી જતાે રહે , ૮

શાઉલ, કે જેની જ યાઅે ત રાજ કયુ છે , તેના કુ ટું બનાં સઘળાંના લાેહીનાે
બદલાે ઈ વરે તારી પાસેથી લીધાે છે . ઈ વરે તારા દીકરા અા શાલાેમના
હાથમાં રા ય સા યું છે . તારી દુ તામાં તું પાેતે સપડાયાે છે કે મ કે તું ખૂની
માણસ છે .” ૯ પછી સ યાના દીકરા અ બશાયે રા ને ક ું કે , “અા મરેલાે
કૂ તરાે મારા મા લક રા ને શા માટે શાપ અાપે છે ? કૃ પા કરી મને જવા દે કે હુ ં
તેનું માથું કાપી નાખું.” ૧૦ પણ રા અે ક ું કે , હે સ યાના દીકરાઅાે, મારે
તમારી સાથે શાે સંબંધ છે ? કદાચ તે મને શાપ અાપે કે મ કે ઈ વરે તેને ક ું છે
કે 'દાઉદને શાપ અાપ.' તેથી કાેણ કહી શકે કે , 'તું શા માટે રા ને શાપ અાપે
છે ?'” ૧૧ માટે દાઉદે અ બશાયને તથા પાેતાના સવ ચાકરાેને ક ું કે , “જુ અાે,
મારાે દીકરાે, જે મારાથી જન યાે હતાે તે મારાે

વ લેવાને શાેધે છે . તાે હવે

અા બ યામીની મારાે વનાશ કરવાની ઇ છા કરે અેમાં શી નવાઈ? તેને
અેકલાે રહે વા દાે અને શાપ અાપવા દે, કે મ કે ઈ વરે તેને તેમ કરવાની અા ા
અાપી છે . ૧૨ કદાચ ઈ વર મારા પર થયેલા દુ ઃખાે પર નજર કરે, જે શાપ તે
અાજે અાપે છે તેનાે સારાે બદલાે ઈ વર મને અાપે.” ૧૩ તેથી દાઉદ તથા
તેના માણસાે જયારે માગ ચાલતા હતા, યારે શમઈ તેની સામેના પવતની
બાજુ અે હતાે, તે તેઅાેને શાપ અાપતાે અને તેના ઉપર પ થરાે અને ધૂળ
નાખતાે ગયાે. ૧૪ પછી રા

તથા તેની સાથેના સવ લાેકાે થાકી ગયા, અને

રા ે તેઅાેઅે રાેકાઈને અારામ કયા. ૧૫ અા શાલાેમ તથા ઇઝરાયલના સવ
લાેકાે જે તેની સાથે હતા તે ય શાલેમમાં અા યા અને અ હથાેફેલ તેઅાેની
સાથે હતાે. ૧૬ જયારે દાઉદનાે મ હુ શાય અાક અા શાલાેમ પાસે અા યાે,
યારે હુ શાયે અ શાલાેમને ક ું, “રા , ઘ ં
અા શાલાેમે હૂ શાયને ક ું, “શું તારા મ

વાે! રા

ઘ ં

વાે!” ૧૭

યેની તારી વફાદારી અાવી જ

છે ? તું તેની સાથે શા માટે ન ગયાે?” ૧૮ હુ શાયે અા શાલાેમને જવાબ
અા યાે, “ન હ! તેને બદલે જેને ઈ વરે, અા લાેકાેઅે તથા ઇઝરાયલના સવ
માણસાેઅે પસંદ કયા, તેનાે જ હુ ં થઈશ અને તેની સાથે હુ ં રહીશ. ૧૯ વળી,
હુ ં કયા માણસની સેવા ક ં ? શું મારે તેના દીકરાની હજૂ રમાં સેવા કરવી ન
ેઈઅે? જેમ મ તારા પતાની હજૂ રમાં સેવા કરી હતી, તેમ હુ ં તારી હજૂ રમાં
સેવા કરીશ.” ૨૦ પછી અા શાલાેમે અ હથાેફેલને ક ું, “હવે અાપણે શું
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કરવું તે વષે તું મને તારી સલાહ અાપ.” ૨૧ અ હથાેફેલે અા શાલાેમને

પાસે ઊભા હતા, અેક દાસી તેઅાેને સમાચાર અાપતી. તેઅાે જઈને દાઉદ

જવાબ અા યાે, “તારા પતાની ઉપપ નીઅાેને તે મહે લની સંભાળ લેવા માટે

રા ને કહે તાં, કે મ કે નગરમાં અાવતાં તેઅાે કાેઈનાં

મૂકી ગયા હતા, યાં તું

૧૮ પરં તુ અેક જુ વાન માણસે તેઅાેને

અને તેઅાેની અાબ લે અને સવ ઇઝરાયલીઅાેને

ેવામાં અાવે ન હ.

ેઈને અા શાલાેમને ખબર અાપી

ખબર પડશે કે , તારા પતા તને ધ ારે છે . પછી જેઅાે તારી સાથે છે તે

તેથી યાેનાથાન તથા અ હમાઅાસ જ દીથી ચા યા ગયા અને બાહુ રીમમાં

સવના હાથ મજબૂત થશે.” ૨૨ તેથી તેઅાેઅે મહે લની અગાસી ઉપર તંબુ

અેક માણસને ઘરે અા યા, યાં તેના અાંગણામાં અેક કૂ વાે હતાે તેમાં તેઅાે

બાં યાં અને અા શાલાેમ સવ ઇઝરાયલીઅાેના દેખતા તે પાેતાના પતાની

ઊતયા. ૧૯ તે માણસની પ નીઅે કૂ વા પર અેક ચાદર પાથરી અને તેના પર

ઉપપ નીઅાે સાથે ઊંઘી ગયાે. ૨૩ હવે તે દવસાેમાં અ હથાેફેલ જે સલાહ

અનાજને સૂકવવા પાથરી દીધું, જેથી કાેઈને કશી ખબર ન પડે કે યાેનાથાન

અાપતાે, તે કાેઈઅે ઈ વરવાણી સાંભળી હાેય તેવી જ ગણાતી હતી. દાઉદ

તથા અ હમાઅાસ કૂ વામાં છે . ૨૦ અા શાલાેમના માણસાેઅે તે

અને અા શાલાેમ બ ને અ હથાેફેલની સલાહનાે અાદર કરતા હતા.

ઘરમાં અાવીને પૂ

અ હથાેફેલે અા શાલાેમને ક ું, “હવે મને પસંદ કરેલા બાર
૧૭ પછી
હ ર માણસાે અાપ. અને હુ ં અાજે રા ે જઈને દાઉદનાે પીછાે કરીશ.

તેઅાેને ક ું, “તેઅાે તાે નદી અાેળંગીને ચા યા ગયા છે .” તે માણસાેઅે

૨ જયારે તે થાકે લાે અને નબળ હશે યારે હુ ં તેની પાસે જઈને તેને ગભરાવી

નાખીશ. યારે જે માણસાે તેની સાથે છે તે બધા ભાગી જશે અને હુ ં ફ ત
રા

પર જ હુ મલાે કરીશ. ૩ હુ ં સવ લાેકાેને તારી પાસે પાછા લાવીશ જેઅાેને

તું શાેધે છે તેઅાે નાશ પામશે અને સવ લાેકાે તારી સાથે શાં તમાં રહે શે.” ૪
અ હથાેફેલે જે ક ું તે અા શાલાેમને તથા ઇઝરાયલના સવ અાગેવાનાેને
પસંદ પ

ું. ૫ પછી અા શાલાેમે ક ું, “હવે હુ શાય અાક ને પણ બાેલાવાે

અને તે શું કહે છે તેને અાપણે સાંભળીઅે.” ૬ જયારે હુ શાય અા શાલાેમ
પાસે અા યાે, યારે અા શાલાેમે તેને ખુલાસાે કયા કે અ હથાેફેલે અા માણે
ક ું છે અને હુ શાયને પૂ

ું, “શું અ હથાેફેલના ક ા માણે અમારે કરવું?

ે ના હાેય તાે, શું કરવું તેની તું સલાહ અાપ.” ૭ તેથી હુ શાયે અા શાલાેમને
ક ું, “અા સમયે અ હથાેફેલે જે સલાહ અાપી છે તે સારી નથી.” ૮ વળી
હુ શાયે ક ું, “તને ખબર છે કે તારા પતા અને તેના માણસાે બહુ હમતવાન
યાે ાઅાે છે , જેમ પાેતાના બ ચાં છીનવાઈ જવાથી ર છણ ાે ધત હાેય છે
તેવા તે લાેકાે છે . તારાે પતા લડવૈયા પુ ષ છે ; તે અાજે રા ે સૈ નકાેની સાથે
રહે શે ન હ. ૯ હમણાં તે કાેઈ ખાડામાં કે કાેઈ બી

જ યાઅે સંતાયેલા હશે.

શ અાતના હુ મલામાં તમારામાંના કે ટલાક માણસાે માયા જશે. તે વષે જે
કાેઈ સાંભળશે તેઅાે કહે શે કે , 'અા શાલાેમની પાછળ ચાલનાર સૈ નકાેની
કતલ થઈ રહી છે .' ૧૦ અેટલે બહાદુ ર સૈ નકાે, જેઅાે સહ જેવા શૂરવીર
સમાન છે , તેઅાે પણ ગભરાશે કારણ કે અાખું ઇઝરાયલ

ણે છે કે તારાે

પતા શૂરવીર યાે ાે છે અને જે માણસાે તેની સાથે છે તે ઘણાં બળવાન છે .
૧૧ તેથી મારી સલાહ છે કે દાનથી બેરશેબા સુધીના સવ ઇઝરાયલીઅાેને તું

અેકઠા કર, તેઅાેની સં યા સમુ ની રેતી જેટલી છે અને તું પાેતે લડાઈમાં

.

અાજુ બાજુ

ી પાસે

ું, “અ હમાઅાસ તથા યાેનાથાન કયાં છે ?” તે

ીઅે

ેયું, પણ તેઅાે મ ા ન હ, તેથી તેઅાે ય શાલેમ પાછા ફયા.

૨૧ તેમના ગયા પછી યાેનાથાન તથા અ હમાઅાસ કૂ વામાંથી નીકળી બહાર

અા યા. તેઅાેઅે દાઉદ રા
પાણીની પાર ચા યા

પાસે જઈને ખબર અાપીને ક ું, “જ દી ઊઠીને

અાે, કે મ કે અ હથાેફેલે તમારા વષે અાવી સલાહ

અાપી છે .” ૨૨ પછી દાઉદ અને તેની સાથેના માણસાે ઊ ા અને યદન નદી
પાર કરવા લા યા. સૂયાદય થતાં પહે લાં તેઅાેમાંના સવ નદીમાંથી યાણ
કરીને સામે પાર ચા યા ગયા. ૨૩ જયારે અ હથાેફેલે

ેયું કે તેની સલાહ

અનુસાર કરવામાં અા યું નથી યારે તે યાંથી પાેતાના ગધેડાને લઈને ચા યાે
ગયાે. તેના નગરમાં તે પાેતાના ઘરે ગયાે પાેતાના ઘરનાને માટે યવ થા કરીને
અા મહ યા કરીને મરણ પા યાે અા માણે તે મૃ યુ પા યાે અને તેને તેના
પતાની કબરમાં દફનાવવામાં અા યાે. ૨૪ પછી દાઉદ માહનાઇમ અા યાે.
અા શાલાેમે તથા તેની સાથેના ઇઝરાયલના સવ માણસાેઅે યદન પાર કરી.
૨૫ યારે અા શાલાેમે યાેઅાબની જ યાઅે અમાસાને સૈ યનાે સેનાપ ત

ની યાે. અમાસા, યાેઅાબની માતા, સ યાની બહે ન, જે નાહાશની દીકરી
અ બગાઈલ સાથે સૂઈ જનાર ય ા ઇઝરાયલીનાે દીકરાે હતાે. ૨૬ પછી
અા શાલાેમ અને ઇઝરાયલીઅાેઅે ગ યાદના દેશમાં છાવણી નાખી. ૨૭
જયારે દાઉદ માહનાઇમ અા યાે યારે અેમ બ યું કે , તે અા માેનીઅાેના
રા બાના નાહાશનાે દીકરાે શાેબી, લાે દબારના અા મયેલનાે દીકરાે માખીર
તથા રાેગલીમનાે બા ઝ લાય ગ યાદી, ૨૮ તેઅાે સાદડીઅાે, ધાબળા,
વાટકા, ઘડા, ઘઉં, જવનાે લાેટ, શેકેલું અનાજ, કઠાેળ, મસૂર, ૨૯ મધ,
માખણ, ઘેટાં અને પનીર લા યા. કે જેથી દાઉદ અને તેના લાેકાે જે તેની સાથે
હતા તેઅાે ખાઈ શકે . અા માણસાેઅે ક ું “અા લાેકાે અર યમાં ભૂ યા,
તર યાં અને થાકી ગયા છે .”

પર પડે છે તેમ અમે તેના ઉપર તૂટી પડીશું. અને તેને કે તેની સાથેના પણ

તેના સૈ નકાે જે તેની સાથે હતા તેઅાેની ગણતરી કરી અને તેણે
૧૮ દાઉદે
સહ ા ધપ તઅાે તથા શતા ધપ તઅાે ની યા. દાઉદે ી ભાગના

માણસને

ે તે કાેઈ નગરમાં ભરાઈને

લાેકાેને યાેઅાબના હાથ નીચે, ી

બેઠા હશે, તાે સવ ઇઝરાયલીઅાે નગર અાગળ દાેરડાં લાવશે અને અમે તે

અ બશાયના હાથ નીચે અને ી

નગરને ખચીને નદીમાં નાખીશું કે યાં નાનાે પ થર પણ

કયા. રા અે સૈ યને ક ું “હુ ં

૧૨ પછી જયાં કઈ તે મળશે યાં અમે અાવીશું અને ઝાકળ જેમ જમીન

વતા જવા દઈશું ન હ. ૧૩ વળી

ેવા ન હ મળે.” ૧૪

૨

ભાગને યાેઅાબના ભાઈ સ યાના દીકરા
ભાગને ઇ ાય ગ ીના હાથ નીચે સુ ત
તે તમારી સાથે અાવીશ.” ૩ પણ સૈ નકાેઅે

પછી અા શાલાેમે તથા ઇઝરાયલના સવ માણસાેઅે ક ું, “હુ શાય અાક ની

ક ું, “તમારે યુ માં અાવવું ન હ, કે મ કે

સલાહ અ હથાેફેલની સલાહ કરતાં વધારે સારી છે .” અા શાલાેમ અાફતમાં

અમારી પરવા કરશે ન હ,

મુકાય તે માટે ઈ વરે અ હથાેફેલની સારી સલાહ ન ફળ કરવાનું ન ી

માણસાેને અમારી દરકાર રહે શે. પણ તમે અમારા માટે દસ હ ર માણસાેની

કયુ હતું. ૧૫ હુ શાયે સાદાેક તથા અ યાથાર યાજકાેને ક ું, “અ હથાેફેલે

ગરજ સારે અેવા છાે. અે માટે તમે અહ નગરમાં રહીને અમને મદદ કરવા

અા શાલાેમને અને ઇઝરાયલના અાગેવાનાેને અા માણેની સલાહ અાપી

તૈયાર રહાે અે વધારે સા ં છે ” ૪ તેથી રા અે તેઅાેને ક ું, “તમને જેમ સા ં

હતી, પણ મ કં ઈક બી

લાગે તેમ હુ ં કરીશ.” યારે સૈ ય સાે અને હ રની ટુ કડીમાં બહાર ગયું પછી

સલાહ અાપી હતી. ૧૬ તાે હવે, જ દી

અાે,

ય તાેપણ

દાઉદને ખબર અાપીને તેને કહાે કે , 'અાજે રા ે રાન તરફના અારા પાસે

રા

છાવણી નાખશાે ન હ, પણ નદી અાેળંગી

અને તેના

ઇ ાયને અા ા કરી, “મારી ખાતર તમે જુ વાન અા શાલાેમ સાથે શાં તપૂવક

સવ લાેકાે માયા જશે.”' ૧૭ હવે યાેનાથાન અને અ હમાઅાસ અેનરાેગેલ

બાેલ ે.” અા શાલાેમ વષે રા અે સેનાપ તને જે અા ા અાપી તે સવ

અાે ન હ તાે રા
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નગરના દરવા

ે અમે નાસી જઈશું તાેપણ તેઅાે

ે અમારામાંથી અડધા લાેકાે મરી

પાસે ઊભાે ર ાે. ૫ રા અે યાેઅાબ, અ બશાય અને

2 શમઅેલ

લાેકાેઅે સાંભળી. ૬ અા માણે દાઉદનું સૈ ય ઇઝરાયલની સેના સામે યુ

૨૪ હવે દાઉદ બે દરવા

કરવા રણભૂ મમાં ગયું; અને અે ાઇમના જં ગલમાં યુ ચા યું. ૭ દાઉદના

ઉપર ચઢીને અાંખાે ઊંચી કરીને

સૈ નકાે અાગળ ઇઝરાયલના સૈ યની હાર થઈ. તે દવસે યુ માં વીસ હ ર

ર ાે છે . ૨૫ ચાેકીદારે પાેકારીને રા ને ક ું. પછી રા અે ક ું, “ ે તે

માણસાેઅે પાેતાના

અેકલાે હશે, તાે તેની પાસે કાેઈ સમાચાર હશે.” તે ઝડપથી દાેડીને નગર પાસે

વ ગુમા યા. ૮ દેશભરમાં યુ ફે લાઈ ગયું તે દવસે

ની વ ચે બેઠાે હતાે. ચાેકીદારે કાેટના દરવા ના છત
ેયું. તેણે

ેયું કે અેક માણસ દાેડતાે અાવી

તલવારથી જેટલા માણસાે મરાયા તેના કરતાં જં ગલનાં વૃ ાે વ ચે અટવાઈને

અા યાે. ૨૬ પછી ચાેકીદારે

વધારે માણસાે મરાયા. ૯ યુ ના સમયે અેવું બ યું કે અા શાલાેમની દાઉદના

ર ાે છે . ચાેકીદારે દરવાનને બાેલાવીને ક ું, “ ે યાં બી ે કાેઈ માણસ

કે ટલાક સૈ નકાે સાથે મુલાકાત થઈ. અા શાલાેમ ખ ચર પર સવારી કરીને

પણ અાવે છે .” અેટલે રા અે ક ું, “તે પણ સમાચાર લઈને અાવતાે હશે.”

જતાે હતાે. તે ખ ચર અેક માેટા અેલાેન વૃ ની ગીચ ડાળીઅાે નીચે અા યું.

૨૭ ચાેકીદારે ક ું, “મને લાગે છે કે , થમ માણસની દાેડ સાદાેકના દીકરા

તેની ગરદન અેલાેનવૃ ની ડાળીઅાેમાં ભરાઈ ગઈ. તે અાકાશ તથા પૃ વી

અ હમાઅાસની જેવી લાગે છે .” રા અે ક ું, “તે સારાે માણસ છે અને

વ ચે લટકી ર ાે. ખ ચર અાગળ ચા યું ગયું. ૧૦ અેક માણસે તે

ેયું

સારા સમાચાર લઈને અાવે છે .” ૨૮ અ હમાઅાસે બૂમ પાડીને રા ને ક ું,

અને તેણે જઈને યાેઅાબને ખબર અાપી, “ ે, મ અા શાલાેમને અેલાેન

“બધું ઠીક છે .” અને તેણે રા ની અાગળ સા ાંગ દં ડવત્ ણામ કરીને

વૃ ની ડાળીઅે લટકી રહે લાે

ક ું, “તમારા ભુ ઈ વરને ધ ય હાે, જેમણે મારા મા લક રા

ેયાે.'' ૧૧ અા શાલાેમ વષે ખબર અાપનાર

માણસને યાેઅાબે ક ું, “ત તેને

ેયું કે બી ે અેક માણસ પણ દાેડતાે અાવી

સામે હાથ

ેયાે તાે પછી ત તેને શા માટે જમીનદાે ત

ઉઠાવનાર માણસાેને અમારા હાથમાં અાપી દીધા છે . ૨૯ તેથી રા અે જવાબ

ે અેવું કયુ હાેત તાે હુ ં તને દસચાંદીના સ ા અને અેક

અા યાે, “જુ વાન અા શાલાેમ ઠીક તાે છે ને?” અ હમાઅાસે જવાબ અા યાે,

કમરબંધ અાપત.” ૧૨ પેલા માણસે યાેઅાબને ક ું, “ ે તું મને ચાંદીના

“યાેઅાબે રા ના ચાકરને, અેટલે મને તારા દાસને, તારી પાસે માેક યાે, યારે

હ ર સ ા અાપાે તાેપણ હુ ં રા ના દીકરા સામે મારાે હાથ ઉગામું ન હ

મારા

કે મ કે , રા અે તને, અ બશાયને તથા ઇ ાયને જે હુ કમ કયા હતાે તે અમે

ખબર નથી.” ૩૦ પછી રા અે ક ું, “અેક બાજુ ફરીને અહ ઊભાે રહે .”

સાંભ

તેથી અ હમાઅાસ ફરીને અેક બાજુ અે ઊભાે ર ાે. ૩૧ પછી તરત જ કૂ શીઅે

કરી દીધાે ન હ?

ાે હતાે કે 'જુ વાન અા શાલાેમને કાેઈ હાથ અડકાડે ન હ.' ૧૩ અે

ેવામાં ઘણી માેટી ધાંધલધમાલ અાવી હતી. પણ તે શું હતું તેની મને

હુ કમની અવ ા કરીને

ે મ છાની રીતે અા શાલાેમને મારી ના યાે હાેત,

અાવીને ક ું, “મારા મા લક રા

તાે તે બાબત રા ની

ણમાં અા યા વગર રહે ત ન હ તું પાેતે જ મારી

જેઅાે તારી સામે ઊ ા હતા તેઅાે સવ પર ઈ વરે અાજે વેર વા ું છે .” ૩૨

થઈ ગયાે હાેત. અને મારા પર અારાેપ મૂકવામાં તું પહે લાે હાેત.” ૧૪

પછી રા અે કૂ શીને ક ું, “શું જુ વાન અા શાલાેમ તાે ઠીક છે ને?” કૂ શીઅે

વ

પછી યાેઅાબે ક ું, “હુ ં તારી રાહ

ેઈશ ન હ. “તેથી યાેઅાબે ણ ભાલા

હાથમાં લઈને અા શાલાેમ જે હજુ સુધી વૃ પર

વતાે લટકે લાે હતાે, તેના

દયમાં ભાકી દીધાં. ૧૫ પછી યાેઅાબના દસ જુ વાન માણસ શ

વાહકાેઅે

તારા માટે અેક સારા સમાચાર છે , કે મ કે

જવાબ અા યાે, “મારા મા લક, જે રા ના શ ુઅાે, તને નુકસાન પહાચાડવા
તારી સામે ઊઠે છે તેમના હાલ તે જુ વાન માણસ અા શાલાેમના જેવા છે .”
૩૩ પછી રા

ને ઘણાે જ અાઘાત લા યાે, તે દરવા

પરથી ચઢીને અાેરડીમાં

અા શાલાેમને ચારેબાજુ થી ઘેરી લઈને તેના પર હુ મલાે કરી તેને મારી ના યાે.

ગયાે અને રડવા લા યાે. જયારે તે અંદર ગયાે યારે ઉદાસ થઈને બાે યાે,

૧૬ પછી યાેઅાબે રણ શગડું વગા

“મારા દીકરા અા શાલાેમ, મારા દીકરા, મારા દીકરા અા શાલાેમ તારા

ું અને સૈ ય ઇઝરાયલનાે પીછાે કરવાને

બદલે પાછંુ વ ું. કે મ કે યાેઅાબે સૈ યને પાછંુ બાેલાવી લીધું હતું. ૧૭
યાેઅાબના માણસાેઅે અા શાલાેમને લઈને જં ગલમાં અેક માેટા ખાડામાં ફકી

બદલે

દીધાે; તેઅાેઅે અા શાલાેમના મૃતદેહને માેટા પ થરના ઢગલા નીચે દ ના યાે,

જણાવવાંમાં અા યું, “રા અા શાલાેમ માટે રડે છે અને
૧૯ યાેશાેઅક ાબને
કરે છે .” માટે તે દવસનાે વજય દાઉદના સવ સૈ નકાે માટે

પછી બધા ઇઝરાયલીઅાે પાેતપાેતાના ઘરે ચા યા ગયા. ૧૮ અા શાલાેમે,
જયારે તે

વતાે હતાે યારે તેણે પાેતાના માટે રા અાેની ખીણમાં તંભ

બાં યાે હતાે, કે મ કે તેણે ક ું હતું કે , “મા ં નામ સદા રાખવા માટે મારે કાેઈ
દીકરાે નથી.” તેથી તેના નામ પરથી તેણે તે તંભનું નામ અા શાલાેમ રા યું
હતું, અાજે પણ તે અા શાલાેમના મૃ ત તંભ તરીકે અાેળખાય છે . ૧૯ યાર
પછી સાદાેકના દીકરા અ હમાઅાસે ક ું, “હવે મને દાેડીને રા

પાસે જઈને

તેને ખબર અાપવા દાે, કે કે વી રીતે ઈ વરે તેને તેના શ ુ અા શાલાેમથી
બચા યાે છે .” ૨૦ યાેઅાબે તેને જવાબ અા યાે, “અાજે તું ખબર લઈને
જઈશ ન હ; પણ તું તે ખબર લઈને બી

કાેઈ દવસે જજે. તું અાજે ખબર

અાપવા જઈશ ન હ કારણ કે રા નાે દીકરાે મરણ પા યાે છે .” ૨૧ પછી
યાેઅાબે કૂ શીને ક ું, “તું

, ત જે

ેયું છે તે રા ને કહે જ.ે ” કૂ શી યાેઅાબને

ણામ કરીને રા ને તે વાતની ખબર અાપવાને ચાલી નીક

ાે. ૨૨ પછી

સાદાેકના દીકરા અ હમાઅાસે યાેઅાબને ફરીથી ક ું, કં ઈપણ થાય પણ,
કૃ પા કરીને મને પણ કૂ શીની પાછળ જઈને રા ને મળવા જવા દે.” યાેઅાબે
જવાબ અા યાે, “મારા દીકરા, તારે શા માટે જવું છે ? કે મ કે અા સમાચાર
અાપવાનાે કશાે તને બદલાે મળવાનાે નથી?” ૨૩ અ હમાઅાસે ક ું, “ગમે તે
થાય,” હુ ં તાે જવાનાે જ. “તેથી યાેઅાબે તેને ઉ ર અા યાે, “ઠીક તાે
પછી અ હમાઅાસ મેદાનના ર તે દાે
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.”

ાે અને કૂ શીની અાગળ નીકળી ગયાે.

ે હુ ં મરણ પા યાે હાેત તાે કે વું સા ં , અા શાલાેમ, મારા દીકરા, મારા

દીકરા!”

૨

શાેક પ થઈ ગયાે હતાે. કે મ કે સૈ નકાેઅે તે દવસે સાંભ ું કે “રા

પાેતાના

દીકરા માટે શાેક કરે છે .” ૩ જેમ યુ માંથી પરા જત થઈને નાસી છૂટેલા
લાેકાે છાની રીતે છટકી

ય છે , તેમ તે દવસે સૈ નકાે ચૂપકીથી નગરમાં

ચા યા ગયા. ૪ રા અે પાેતાનું મુખ પર અાવરણ કરીને ભારે વલાપ કયા,
“મારા દીકરા અા શાલાેમ, અા શાલાેમ, મારા દીકરા, મારા દીકરા!” ૫
પછી યાેઅાબે રા ના મહે લમાં જઈને તેને ક ું, “તેઅાેના અેટલે તારા સવ
સૈ નકાેના મુખને ત લિ જત કયા છે . જેઅાેઅે તારાે તારા દીકરાઅાેનાે અને
દીકરીઅાેનાે, તારી પ નીઅાેના અને ઉપપ નીઅાેના

વ બચા યા હતા. ૬ કે મ

કે જેઅાે તને ધ ારે છે તેઅાેને તું ેમ કરે છે , જેઅાે તને ેમ કરે છે તેઅાેને તું
ધ ારે છે . હે રા

અાજે ત અે પ બતાવી અા યું છે કે સેનાપ તઅાે અને

સૈ નકાે તારી સામે કં ઈ નથી. હુ ં વ વાસથી કહુ ં છંુ કે ે અાજે અા શાલાેમ
વતાે હાેત અને અમે બધા મરી ગયા હાેત તાે તને તે ઘ ં સા ં લા યું હાેત.
૭ માટે હવે ઊઠીને બહાર અાવ અને તમારા સૈ નકાેને દલાસાે અાપાે, કે મ

કે હુ ં ઈ વરની હાજરીમાં કહુ ં છંુ કે , ે તું ન હ અાવે, તાે અાજે રા ે કાેઈ
પણ માણસ તારી સાથે રહે શે ન હ. તમારી જુ વાનીનાં દવસથી અ યાર
સુધીમાં જે અાફત તારા પર અાવી હતી, તે સવ કરતાં અા વપ
વધારે ખરાબ થઈ પડશે.” ૮ તેથી રા
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ઊઠીને નગરના દરવા

તારે માટે
અાગળ

જઈને બેઠાે સવ લાેકાેને ખબર પડી કે રા

દરવા માં બેઠાે છે . પછી સવ

સા ં લાગે તે કર. ૨૮ કે મ કે મારા મા લક રા

અાગળ મારા પતાનું અાખું

લાેકાે રા ની અાગળ અા યા. સવ ઇઝરાયલીઅાે તાે પાેતપાેતાના તંબુઅાેમાં

કુ ટું બ મૃ યુ પામેલા માણસ જેવું હતું, પણ જેઅાે તારી મેજ પર બેસીને જમતા

ચા યા ગયા હતા. ૯ ઇઝરાયલીનાં બધા કુ ળાેના સવ લાેકાે અેકબી

હતા તેઅાેની મ યે તમે મને બેસા ાે છે . તેથી મારા રા

સાથે

મારાે શાે હક કે હુ ં

દલીલ કરીને કહે તા હતા કે “રા અે અાપણને અાપણા શ ુઅાેના હાથમાંથી

તને વધારે ફ રયાદ ક ં ?” ૨૯ પછી દાઉદે તેને ક ું, “શા માટે ગઈ ગુજરી

અને પ લ તીઅાેના હાથમાંથી અાપણને બચા યા છે અને હવે અા શાલાેમને

બાબતાે તું મને જણાવે છે ? મ નણય કયા છે કે , તું અને સીબા શાઉલની

કારણે તે અાપણને છાેડીને દેશમાંથી જતાે ર ાે છે . ૧૦ અને અા શાલાેમ,

બધી મલકત વહચી લાે.” ૩૦ મફીબાેશેથે રા ને જવાબ અા યાે, “ભલે

જેનાે અાપણે અ ભષેક કરીને અાપણાે અ ધકારી ની યાે હતાે, તે તાે યુ માં

સીબા બધી મલકત લઈ લે. કે મ કે મારે માટે તાે મા લક રા

માયા ગયાે છે . માટે હવે રા ને પાછા લાવવા વષે અાપણે કે મ કશું બાેલતા

પાેતાના મહે લમાં પાછા અા યા છે અે જ પૂરતું છે .” ૩૧ પછી બા ઝ લાય

સુર ત

નથી?” ૧૧ દાઉદ રા અે સાદાેક અને અ યાથાર યાજકાેને સંદેશાે માેક યાે

ગ યાદી રાેગલીમથી અા યાે અને રા ને યદન પાર પહાચાડવાને તેની સાથે

કે “સવ ઇઝરાયલીઅાે રા ને પાેતાના મહે લમાં પાછા લાવવાની વાતાે કરે છે ,

યદન ઊતયા હતાે. ૩૨ હવે બા ઝ લાય ઘણાે વૃ અેટલે કે અશી વષનાે

અે વાત રા અે સાંભળી છે , તાે યહૂ દયાના વડીલાેને કહાે કે , રા ને ફરીથી

માણસ હતાે. તે ઘણાે ધનવાન માણસ હતાે. રા ને જયારે માહનાઇમમાં

મહે લમાં લાવવામાં તમે કે મ સાૈથી છે લાં છાે? ૧૨ તમે મારા ભાઈઅાે છાે,

હતાે યારે તેણે તેને ખાેરાક પૂરાે પ ાે હતાે. ૩૩ રા અે બા ઝ લાયને ક ું,

તમે મારા અંગતજનાે છાે તાે પછી રા ને પાછાે લાવવામાં તમે શા માટે સાૈથી

“મારી સાથે યદનને પેલે પાર અાવ અને હુ ં ય શાલેમમાં મારી સાથે તા ં પૂ ં

છે લાં ર ા છાે?' ૧૩ અને અમાસાને કહાે, 'શું તું મારાે અંગત વજન નથી?

કરીશ.” ૩૪ બા ઝ લાયે રા ને જણા યું “મારી જદગીનાં વષામાં કે ટલા

ે તું યાેઅાબની જ યાઅે સૈ યનાે સેનાપ ત ન બને તાે, ઈ વર મને અેવું અને
અેના કરતાં વધારે દુ ઃખ પમાડાે.'” ૧૪ અને તેણે યહૂ દયાના સવ માણસાેના
દય અેક માણસનાં દયની જેમ

તી લીધાં. જેથી તેઅાેઅે રા ને સંદેશાે

દવસાે બાકી ર ા છે કે , હે રા

હુ ં તારી સાથે ય શાલેમમાં અાવું? ૩૫ હુ ં

અશી વષનાે થયાે છંુ . શું હુ ં સારા કે નરસાને પારખી શકું છંુ ? હુ ં જે ખાઉં
કે પીઉં તેનાે વાદ માણી શકું છંુ ? શું હુ ં ગીત ગાનાર પુ ષાે કે ીઅાેનાે

વળીને યદન અાગળ અાવી પહા યાે. અને યહૂ દયાના માણસાે રા ને મળવા

અવાજ સાંભળી શકું છંુ ? તાે પછી શા માટે મ તારા ચાકરે મા લક રા ને
બાે પ થવું ેઈઅે? ૩૬ હુ ં તાે ફ ત યદન પાર ઊતરતાં સુધી જ તારી સાથે

અને તેને નદીને સામે પાર લઈ જવા માટે ગ ગાલમાં અા યા. ૧૬ બાહુ રીમના

અાવીશ. શા માટે તારે મને અાનાે અાટલાે માેટાે બદલાે અાપવાે

ગેરાનાે દીકરાે શમઈ બ યામીની, જલદીથી યહૂ દયાના માણસાે સાથે દાઉદ

કૃ પા કરી તારા ચાકરને પાછાે ઘરે જવા દે, કે હુ ં મારા નગરમાં મારા પતા

રા ને મળવા અા યાે. ૧૭ તેની સાથે અેક હ ર બ યામીનીઅાે હતા,

અને માતાની પાસે મરણ પામું. પણ

શાઉલનાે ચાકર સીબા અને તેના પંદર દીકરાઅાે અને વીસ ચાકરાે પણ હતા.

પાસે છે . તે ભલે નદી ઊતરીને અાવે અને જેમ મારા મા લક રા ને ઠીક

તેઅાે રા ની હાજરીમાં યદન પાર ઊતયા. ૧૮ તેઅાેઅે રા ના કુ ટું બને નદી

લાગે તેમ તેની સાથે કરજે.” ૩૮ રા અે જવાબ અા યાે, “ભલે ક હામ

પાર ઉતારવા માટે તથા તેને જે સા લાગે તેવું કરવા અેક હાેડી પેલે પાર

મારી સાથે નદી ઊતરીને અાવે અને તને સા ં લાગે તે હુ ં તેના માટે કરીશ, તું

માેકલી. રા

મારી પાસે જે કં ઈ માગીશ તે હુ ં તારા માટે કરીશ.” ૩૯ પછી રા

માેક યાે, “તું અને તારા બધા માણસાે પાછા અાવાે.” ૧૫ તેથી રા

પાછાે

નદી પાર કરીને અા યાે યારે ગેરાનાે દીકરાે શમઈ તેની અાગળ

ેઈઅે? ૩૭

ે, અા તારાે દાસ ક હામ અહ મારી

અને તેના

પગે પડયાે. ૧૯ શમઈઅે રા ને ક ું, “મારાે મા લક મને દાેષી ન ગણે. મારા

સવ લાેકાેઅે યદન નદી પાર કરી, રા અે બા ઝ લાયને ચુંબન કયુ અને તેને

મા લક રા

અાશીવાદ અા યાે. પછી બા ઝ લાય પાેતાના ઘરે પાછાે ગયાે. ૪૦ રા

જે દવસે ય શાલેમ છાેડીને ગયા યારે મ જે ખાેટાં કામાે

નદી

કયા તે યાદ કરીશ ન હ. કૃ પા કરી રા અે મનમાં ખાેટું લગાડવું ન હ. ૨૦

પાર કરીને ગ ગાલ ગયાે અને ક હામ પણ તેની સાથે ગયાે. યહૂ દયાનું

કે મ કે , તારાે દાસ

અાખું સૈ ય અને ઇઝરાયલનું અડધું સૈ ય રા ને નદી પાર ઉતારીને લા યા.

ણે છે કે મ પાપ કયુ છે . મારા મા લક રા ને મળવા

માટે યૂસફના અાખા કુ ટું બમાંથી હુ ં સાૈથી પહે લાે નીચે અા યાે છંુ .” ૨૧ પણ

૪૧ ઇઝરાયલના સવ માણસાેઅે ઉતાવળે રા

સ યાના દીકરા અ બશાયે ક ું “શું શમઈને મારી નાખવાે ના

ેઈઅે, કે મ

અમારા ભાઈઅાેઅે અેટલે યહૂ દયાના માણસાેઅે, તમને કે મ ચાેરી લીધા છે

કે તેણે ઈ વરના અ ભ ષ તને શાપ અા યાે છે ?” ૨૨ યારે દાઉદે ક ું, “અાે

અને તારા કુ ટું બને તથા તારી સાથે સવ માણસાેને યદન પાર લઈ ગયા છે ?”

સ યાના દીકરાઅાે, મારે તમારી સાથે શું લેવા દેવા છે , કે અાજે તમે મારા

૪૨ તેથી ઇઝરાયલનાં માણસાેઅે યહૂ દયાના માણસાેને જવાબ અા યાે,

દુ મનાે થયા છાે? શું ઇઝરાયલમાં અાજે કાેઈ માણસને મારી નંખાય? કે મ કે

“કે મ કે રા

છંુ ?” ૨૩ પછી દાઉદ
રા અે શમઈને ક ,ું “તું મરશે જ ન હ.” રા અે તેને સમ ખાઈને વચન

ગુ સે થયા છાે? શું અમે રા ના પાેતાના ખાેરાકમાંથી કશું ખાધું છે ? શું

અા યું. ૨૪ પછી શાઉલનાે દીકરાે મફીબાેશેથ રા ને મળવા નીચે અા યાે.

માણસાેને જવાબ અા યાે, “રા માં અમારા દસ ભાગ છે , દાઉદ પર તમારા

રા

ય શાલેમ છાેડીને ગયાે હતાે તે દવસથી, તે શાં તઅે પાછાે ઘરે અા યાે

કરતાં વધારે અમારાે હક છે . તમે શા માટે અમને તુ છ ગણાે છાે? અમારા

યાં સુધી તેણે અેટલે કે મફીબાેશેથે તેના પગ ધાેયા ન હતા, દાઢી કરી ન હતી

રા ને પાછાે લાવવા વષે અમારી સલાહ કે મ લીધી ન હ શું અમે ન હતા?”

શું હુ ં નથી

ણતાે કે હુ ં અાજે ઇઝરાયલનાે રા

કે પાેતાના વ

ાે પણ ધાેયાં ન હતાં. ૨૫ અને તેથી યારે તે ય શાલેમમાં

રા ને મળવા અા યાે યારે રા અે તેને પૂ

ું, “મફીબાેશેથ, તું મારી સાથે

કે મ અા યાે ન હ?” ૨૬ તેણે જવાબ અા યાે, “હે મારા મા લક રા , મારા
ચાકરે મને છે તયા છે , કે મ કે મ તેને ક ું, 'હુ ં અપંગ છંુ તેથી ગધેડા પર ન
બાંધીશ કે જેથી હુ ં તેના પર સવારી કરીને રા ની પાસે ઉં, ૨૭ મારા
મા લક રા

મારા ચાકર સીબાઅે તારી અાગળ, મને બદનામ કયા છે . પણ

મારા મા લક રા

તું તાે ઈ વરના દૂ ત જેવાે છે . અેટલા માટે તારી નજરમાં જે

પાસે અાવીને ક ું, “શા માટે

અમારાે ન કનાે સગાે છે . શા માટે તમે અા વષે અમારા પર

રા અે અમને કશી ભેટ અાપી છે ?” ૪૩ ઇઝરાયલના માણસાેઅે યહૂ દયાના

પણ યહૂ દયાના માણસાેના શ દાે ઇઝરાયલી માણસાેના શ દાે કરતા વધારે
ઉ હતા.
અેવું બ યું કે , બ યામીની બ ીનાે શેબા નામે દીકરાે, જે
૨૦ પછી
બ લયાલનાે માણસ હતાે તે યાં હતાે, તેણે દાઉદ સામે રણ શગડું
ફૂં કીને ક ું, “દાઉદ સાથે અમારે કાેઈ સંબંધ નથી કે યશાઈના દીકરા સાથે
અમારાે કાેઈ લાગભાગ નથી. અા ઇઝરાયલના સવ માણસાે તમે તમારા
તંબુઅાેમાં
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અાે!” ૨ તેથી ઇઝરાયલના બધા માણસાે દાઉદને છાેડીને

2 શમઅેલ

મહે લમાં અા યાે, યારે તેણે દસ ઉપપ નીઅાે જેઅાેને મહે લની સંભાળ

છંુ . તું ઇઝરાયલના અેક નગરનાે અને માતાનાે નાશ કરવાનાે ય ન કરી
ર ાે છે . શા માટે તું ઈ વરના વારસાને ગળી જવા ઇ છે છે ?” ૨૦ તેથી
યાેઅાબે જવાબ અા યાે કે , “હુ ં ગળી ઉં કે નાશ ક ં , “અેવું મારાથી દૂ ર

રાખવા રહે વા દીધી હતી તેઅાેની મુલાકાત લીધી. રા અે તેઅાેની જ રીયાતાે

થાઅાે. ૨૧ તે સાચું નથી. પણ અે ાઇમના પહાડી દેશનાે અેક માણસ

પૂરી કરી પણ તેમની સાથે દાંપ ય યવહાર રા યાે ન હ. તેથી તેઅાે તેઅાેના

અેટલે બ ીનાે દીકરાે શેબા, તેણે પાેતાનાે હાથ રા

મૃ યુ પયત સુધી પ ત હાેવા છતાં વધવાની જેમ મહે લમાં રહે વું પ

સામે ઉઠા યાે છે . તેને મારી અાગળ વાધીન કરી દે અને હુ ં નગર છાેડીને

બ ીના દીકરા શેબાની પાછળ ગયા. પણ યહૂ દયાના માણસાે યદનથી
ય શાલેમ સુધી રા ની સાથે ર ા. ૩ જયારે દાઉદ ય શાલેમમાં તેના

ું. ૪

અેટલે કે દાઉદ રા

પછી રા અે અમાસાને ક ું, “યહૂ દયાના માણસાેને ણ દવસમાં મારી

ચા યાે જઈશ.” તે

સામે ભેગા કર, તારે પણ અહ મારી સામે હાજર રહે વું.” ૫ તેથી અમાસા

ઉપરથી તારા તરફ ફકી દેવામાં અાવશે.” ૨૨ પછી તે

યહૂ દયાના માણસાેને અેક કરવા ગયાે, પણ પાછા અાવીને મળવા માટે જે

વાપરીને સવ લાેકાે પાસે ગઈ. લાેકાેઅે શેબાનું માથું કાપી ના યું અેટલે કાેટ

સમય રા અે ઠરા યાે હતાે તેના કરતા તેને વધારે સમય લા યાે. ૬ તેથી

પરથી યાેઅાબ તરફ ફકયું. પછી તેણે રણ શગડું વગા

દાઉદે અ બશાયને ક ું, “હવે બ ીનાે દીકરાે શેબા અાપણને અા શાલાેમ

માણસાે નગર છાેડીને પાેતપાેતના તંબુઅે ગયા. અને યાેઅાબ રા

કરતા વધારે નુકસાન પહાચાડશે. તારા મા લકના ચાકરાે, મારા સૈ નકાેને

પાછાે ય શાલેમમાં અા યાે. ૨૩ હવે યાેઅાબ ઇઝરાયલના સૈ યનાે સેનાપ ત

લઈને તેનાે પીછાે કર, ન હ તાે તે ક લેબંધીવાળાં નગરાેમાં પહાચી જશે

હતાે, યહાેયાદાનાે દીકરાે બનાયા કરેથીઅાેનાે તથા પલેથીઅાેનાે ઉપરી હતાે.

અને અાપણી

૨૪ અદાેરામ વસૂલાતખાતા પર હતાે અને અહીલૂદનાે દીકરાે યહાેશાફાટ

માંથી તે છટકી જશે.” ૭ પછી યાેઅાબના માણસાે,

ીઅે યાેઅાબને ક ું, “ ે અેમ હાેય તાે તેનું માથું કાેટ
ી પાેતાની હાે શયારી
ું અને યાેઅાબના
પાસે

રા ના બધા યાે ાઅાે, કરેથીઅાે અને પલેથીઅાે તેની પાછળ ગયા. તેઅાે

ઇ તહાસકાર હતાે. ૨૫ શવા શા

અ બશાયની સાથે બ ીના દીકરા શેબાનાે પીછાે કરવા સા ય શાલેમથી

યાજકાે હતા. ૨૬ ઈરા યાઈરી દાઉદનાે મુ ય વહીવટી સેવક હતાે.

બહાર નીક

કાર કદ દર યાન લગાતાર ણ વષ સુધી દુ કાળ પ ાે,
૨૧ દાઉદની
દાઉદે ઈ વરને પાેકાર કયા. તેથી ઈ વરે ક ું, “શાઉલ તથા તેના

ા. ૮ જયારે તેઅાે ગ યાેનમાં માેટા ખડક અાગળ પહા યા

યારે અમાસા તેમને મળવા અા યાે. યાેઅાબે બખતર પહે રેલું હતું, કમરે
કમરબંધ બાંધેલાે હતાે અને તલવાર તેના યાનમાં હતી. તે ચાલતાે હતાે યારે
તેની તલવાર બહાર નીકળી અાવી હતી. ૯ તેથી યાેઅાબે અમાસાને ક ું,
“મારા ભાઈ, શું તું ઠીક તાે છે ને?” યાેઅાબે અમાસાને ચુંબન કરવા માટે તેનાે
જમણાે હાથ લંબાવી તેની દાઢી પકડી. ૧૦ પણ યાેઅાબના હાથમાં તલવાર
હતી તે વષે અમાસાઅે યાન ન અા યું. યાેઅાબે તેના પેટમાં તલવારથી ઘા
કયા અેટલે તેનાં અાંતરડા બહાર અાવી જમીન પર પ ાં, યાેઅાબે બી ે ઘા
કયા ન હ કારણ કે અમાસા મરણ પા યાે હતાે. પછી યાેઅાબ અને તેના
ભાઈ અ બશાય બ ીના દીકરા શેબાની પાછળ પડયા. ૧૧ યાેઅાબના
માણસાેમાંના અેકે અમાસા પાસે ઊભા રહીને ક ું, “જે યાેઅાબનાે પ નાે
હાેય અને જે દાઉદનાે પ નાે હાેય, તે યાેઅાબને અનુસરે.” ૧૨ અમાસા
માગની વ ચે લાેહીથી અંદર તરબાેળ થઈને પડેલાે હતાે. જયારે તે માણસે
ેયું કે સવ લાેકાે હજુ પણ ઊભા છે યારે તે અમાસાને માગમાંથી ઊંચકીને
ખેતરમાં લઈ ગયાે. તેણે તેના પર વ

અાેઢા

ું. કે મ કે તેણે

ેયું કે લાેકાે

હજુ સુધી યાં ઊભા હતા. ૧૩ અમાસાને ર તા ઉપરથી લઈ લેવામાં અા યા
પછી બધા લાેકાે યાેઅાબની પાછળ બ ીના દીકરા શેબાનાે પીછાે કરવા
ગયા. ૧૪ શેબા ઇઝરાયલનાં બધા કુ ળાે પાસે થઈને ર તામાં અાવતા અાબેલ,
બેથમાકામાં તથા બ ીઅાેમાં ફયા, તેઅાે અેકસાથે ભેગા થઈને શેબાને
અનુસયા. ૧૫ યાેઅાબના લાેકાેઅે અાવીને અાબેલબેથમાઅખાહમાં તેને
ઘેરીને પકડી લીધાે. તેઅાેઅે નગરની દવાલની સામે માટીનાે ઢગલાે ઊભાે
કયા. સૈ યના સવ લાેકાે જે યાેઅાબની સાથે હતા નગરના કાેટને તાેડી પાડવા
માટે તેના પર મારાે ચલા યાે. ૧૬ પછી નગરની દવાલને તાેડવાનું શ કયુ
યારે અેક

ાની

ીઅે બૂમ પાડીને ક ું, “સાંભળાે, કૃ પા કરી સાંભળાે!

યાેઅાબને કહે કે તે અહ મારી પાસે અાવાે કે જેથી હુ ં તેની સાથે વાત ક ં .”
૧૭ તેથી યાેઅાબ તેની પાસે અા યાે અને તે

ીઅે તેને પૂ

છે ?” તેણે જવાબ અા યાે, “હુ ં તે છંુ .” યારે તે

ું, “શું તું યાેઅાબ

ીઅે તેને ક ું, “તારી

દાસી અેટલે મને સાંભળ.” તેણે જવાબ અા યાે, “હુ ં સાંભળું છંુ .” ૧૮ પછી
તેણે ક ું, “ ાચીન કાળમાં લાેકાે અેમ કહે તા હતા, 'લાેકાે અાબેલમાં ન ે
સલાહ પૂછશે,' તેની સલાહથી તેમની વાતનાે અંત અાવતાે હશે. ૧૯ જેઅાે
ઇઝરાયલમાં વ વાસુ અને શાં ત ય છે તેવા માણસાેમાંની હુ ં પણ અેક
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ી હતાે અને સાદાેક તથા અ યાથાર

ખૂની કુ ટું બને લીધે તારા રા ય પર અા દુ કાળ અા યાે છે , કે મ કે તેણે
ગ યાેનીઅાેને મારી ના યા હતા.” ૨ હવે ગ યાેનીઅાે તાે ઇઝરાયલના ન હ
પણ અમાેરીઅાેમાં બાકી રહે લાઅાેમાંના હતા. ઇઝરાયલના લાેકાેઅે તેમની
સાથે સમ ખાધા હતા, પણ શાઉલ ઇઝરાયલના લાેકાે તથા યહૂ દયાના
લાેકાે માટેના તેના અાવેશને લીધે તેઅાેને મારી નાખવાના ય નમાં રહે તાે
હતાે. ૩ તેથી દાઉદ રા અે ગ યાેનીઅાેને અેકસાથે બાેલાવીને ક ું, “હુ ં
તમારે માટે શું ક ં ? હુ ં કે વી રીતે ાય

ત ક ં , જેથી તમે ઈ વરના લાેકાેને

તેમની ભલાઈ અને વચનાેના વતનનાે અાશીવાદ અાપાે?” ૪ ગ યાેનીઅાેઅે
તેને જવાબ અા યાે, શાઉલ કે તેના કુ ટું બની અને અમારી વ ચે સાેના કે
પાનાે વાંધાે નથી. અને અમારે ઇઝરાયલમાંથી કાેઈને મારી નાખવાે નથી.”
દાઉદે જવાબ અા યાે “તમે જે કં ઈ કહે શાે તે હુ ં તમારે માટે કરીશ.” ૫ પછી
તેઅાેઅે રા ને ક ું, જે માણસ અમને મારી નાખવાનાે ય ન કરતાે હતાે,
તથા ઇઝરાયલની સવ સીમમાંથી અમા ં નકં દન
અમારી વ

ય, અેવી યુ તઅાે

જે રચતાે હતાે, ૬ તેના વંશ ેમાંથી સાત માણસાે અમારે

વાધીન કરવામાં અાવે, અેટલે ઈ વરથી પસંદ કરાયેલા શાઉલના ગબયામાં
અમે તેઅાેને ઈ વરની અાગળ ફાંસી અાપીશું.” તેથી રા અે ક ું, “હુ ં
તેઅાેને તમારે વાધીન કરીશ.” ૭ પણ શાઉલના દીકરા યાેનાથાન તથા
દાઉદની વ ચે ઈ વરના જે સમ હતા, તેને કારણે રા અે શાઉલના દીકરા
યાેનાથાનના દીકરા મફીબાેશેથને બચા યાે. ૮ પણ દાઉદે અામાની તથા
મફીબાેશેથ નામે શાઉલના જે બે દીકરા અેયાહની દીકરી ર પાથી થયા હતા
તેઅાેને તથા બા ઝ લાય મહાેલાથીના દીકરા જે અા યેલના પાંચ દીકરાઅાે
શાઉલની દીકરી મીખાલથી થયા હતા તેઅાેને ગી યાેનીઅાેને વાધીન કરવાનું
ન ી કયુ. ૯ તેઅાેને રા અે ગ યાેનીઅાેના હાથમાં સા યાં અને તેઅાેઅે
તેઅાેને પવત ઉપર ઈ વરની અાગળ ફાંસી અાપી, તે સાત લાેકાે અેકસાથે
મરણ પા યા. કાપણીની ઋતુના પહે લા દવસાેમાં અેટલે જવની કાપણીની
શ અાતમાં તેઅાે મરાયા હતા. ૧૦ યારે અેયાહની દીકરી ર પાઅે ટાટ લીધું
અને કાપણીની શ અાતથી તે તેઅાેની ઉપર અાકાશમાંથી પાણી પ

ું યાં

સુધી, મૃતદેહાેની બાજુ માં પાેતાને માટે ખડક ઉપર તે પાથયુ. તેણે દવસે
વાયુચર પ ીઅાેને તથા રા ે જં ગલી પશુઅાેને મૃતદેહાે પાસે અાવવા દીધાં
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ન હ. ૧૧ અેયાહની દીકરી ર પાઅે, અેટલે શાઉલની ઉપપ નીઅે અા જે કં ઈ

અાસપાસ અા છાદન બના યાં. ૧૩ તેમની સામેના કાશથી અ નના અંગારા

કયુ તેની ખબર દાઉદને મળી. ૧૨ તેથી દાઉદે જઈને શાઉલનાં અ થ તથા

સળગી ઊ

તેના દીકરા યાેનાથાનના હાડકાં યાબેશ ગ યાદના માણસાે પાસેથી લીધાં,

૧૫ તેમણે તીર મારીને તેમના શ ુઅાેને વખેરી ના યા વીજળી માેકલીને

તેઅાે તે બેથશાનના મેદાનમાંથી ચાેરી લા યા હતા, જે દવસે પ લ તીઅાેઅે

તેઅાેને થથરાવી ના યા. ૧૬ યારે ઈ વરની ધાકધમકીથી, તેમના નસકાેરાના

ા. ૧૪ અાકાશમાંથી ઈ વરે ગજના કરી. પરા પરે અવાજ કયા.

શાઉલને ગ બાેઅામાં મારી ના યાે તે દવસે પ લ તીઅાેઅે તે યાં લટકા યાં

વાસના ઝપાટાથી, સમુ નાં ત ળયાં દેખાયાં, જગતના પાયા ઉઘાડા થયા.

હતાં. ૧૩ દાઉદે યાંથી શાઉલના હાડકાં તથા તેના દીકરા યાેનાથાનના અ થ

૧૭ તેમણે ઉપરથી હાથ લંબાવીને મને પકડી લીધાે! પાણીમાં ઊઠનારાં

લઈ લીધા, તેમ જ ફાંસીઅે લટકાવેલાઅાેનાં હાડકાં તેઅાેઅે અેક કયા. ૧૪

માે ંઅાેમાંથી તેઅાે મને બહાર લા યા. ૧૮ તેમણે મારા બળવાન શ ુથી,

અને તેઅાેઅે શાઉલનાં તથા તેના દીકરા યાેનાથાનના અ થ બ યામીન

જેઅાે મારાે ષ
ે કરે છે તેઅાેથી મને બચા યાે, તેઅાે મારા કરતા વધારે

દેશના શેલામાં તેના પતા કીશની કબરમાં દફના યાં. તેઅાેઅે રા ની કહે લી

શ તશાળી હતા. ૧૯ મારી વપ ને દવસે તેઅાે મારી વ

અા ા માણે સઘળું કયુ. યાર પછી ઈ વરે તે દેશ માટે કરેલી તેઅાેની

પણ મારાે અાધાર ઈ વર હતા. ૨૦ વળી તેઅાે મને ખુ લી જ યામાં લઈ

ાથનાનાે જવાબ અા યાે. ૧૫ પછી પ લ તીઅાે ફરીથી ઇઝરાયલ સાથે યુ

અા યા. તેમણે મને છાેડા યાે, કે મ કે તેઅાે મારા પર સ ન હતા. ૨૧ ઈ વરે

કરવા ગયા. તેથી દાઉદ તેના સૈ ય સાથે જઈને પ લ તીઅાેની સામે લ

ાે.

મારા યાયીપણા માણે મને

ઊ

ા,

તફળ અા યું; તેમણે મારા હાથની શુ તા

અને દાઉદ યુ કરીને થાકી ગયાે. ૧૬ અને રફાહના વંશ ેમાંનાે અેક ય બી

માણે મને બદલાે અા યાે છે . ૨૨ કે મ કે મ ઈ વરના માગાનું પાલન કયુ છે

બનાેબ હતાે. તેના ભાલાનું વજન પ ળના ણસાે શેકેલ (ચાે ીસ કલાે

અને દુ રાચાર કરીને હુ ં મારા ભુથી ફરી ગયાે નથી. ૨૩ કે મ કે તેમનાં સવ

પાંચ ામ) હતું તેણે નવી તલવાર કમરે બાંધી હતી, તેનાે ઇરાદાે દાઉદને મારી

યાયકૃ યાે મારી અાગળ હતાં; તેમના વ ધઅાેથી હુ ં દૂ ર ગયાે નથી. ૨૪ વળી

નાખવાનાે હતાે. ૧૭ પણ સ યાના દીકરા અ બશાયે તેને બચા યાે અને

હુ ં તેમની અાગળ નદાષ હતાે, મ પાપમાં પડવાથી પાેતાને સંભા ાે છે . ૨૫ તે

પેલા પ લ તી પર હુ મલાે કરીને તેને મારી ના યાે. યારે દાઉદના માણસાેઅે

માટે ઈ વરે મારા યાયીપણા માણે તથા તેમની

તેને સમ ખાઈને ક ું, “તારે હવેથી અમારી સાથે યુ માં અાવવું ન હ, કે

મને

રખેને તું ઇઝરાયલનાે દીવાે હાેલવી નાખે.” ૧૮ પછી અેમ થયું કે , યાં ગાેબ

માણસની સાથે તમે નદાષ દેખાશાે. ૨૭ શુ ની સાથે તમે શુ દેખાશાે,

પાસે પ લ તીઅાે સાથે ફરીથી યુ થયું, યારે હુ શાથી સ બખાયે રફાહના

હઠીલાની સાથે તમે હઠીલા દેખાશાે. ૨૮ દુ ઃખી લાેકાેને તમે બચાવશાે, પણ

વંશ ેમાંના સાફને મારી ના યાે. ૧૯ વળી પાછંુ ગાેબ પાસે પ લ તીઅાેની

ઘમંડીઅાેને નીચા નમાવવા સા તમે તેઅાેના પર કરડી

સાથે યુ

થયું, યારે બેથલેહેમી યાઅરેઅાેરગીમના દીકરા અે હાનાને

સા કે તમે તેઅાેને નીચા નમાવાે. ૨૯ કે મ કે , હે ઈ વર, તમે મારાે દીવાે છાે.

ગાે યાથ ગી ીને મારી ના યાે, જેના ભાલાનાે હાથાે વણકરની તાેર જેવાે
હતાે. ૨૦ ફરીથી ગાથ પાસે યુ થયું, યાં અેક ઊંચાે કદાવર માણસ હતાે,

ઈ વર મારા અંધકારને કા શત કરશે. ૩૦ કે મ કે તમારી સહાયથી હુ ં સૈ ય
પર અા મણ ક ં છંુ . મારા ઈ વર થકી હુ ં દીવાલ કૂ દી ઉં છંુ . ૩૧ કે મ

તેના બ ને હાથને છ અાંગળી તથા બ ને પગને છ અાંગળી અેમ બધી મળીને

કે ઈ વરનાે માગ તાે સંપૂણ છે . ઈ વરનું વચન શુ છે . જેઅાે તેમના પર

ચાેવીસ અાંગળીઅાે હતી. તે પણ રફાહનાે વંશજ હતાે. ૨૧ તેણે ઇઝરાયલના

ભરાેસાે રાખે છે તે સવની તેઅાે ઢાલ છે . ૩૨ કે મ કે ભુ સવાય ઈ વર

સૈ યનાે તુ છકાર કયા, તેથી દાઉદના ભાઈ શમઈના ના દીકરા યાેનાથાને

કાેણ છે ? અને અાપણા ભુ સવાય ગઢ કાેણ છે ? ૩૩ ઈ વર મારા ગઢ

તેને મારી ના યાે. ૨૨ અા ચારે જણ ગાથમાંના રફાહના વંશ ે હતા. તેઅાે

અને અા ય છે તેઅાે નદાષ માણસને તેમના માગમાં ચલાવે છે . ૩૪ તેઅાે

દાઉદના હાથથી તથા તેના સૈ નકાેના હાથથી માયા ગયા.

મારા પગને હરણીના પગ જેવા કરે છે અને મને ઉ

ઈ વરે તેના સવ શ ુઅાેના તથા શાઉલના હાથથી છાેડા યાે,
૨૨ દાઉદને
તે દવસે દાઉદે ઈ વરની અાગળ અા ગીત ગાયું: તેણે ક ું, “ઈ વર

છે . ૩૫ તેઅાે મારા હાથાેને યુ કરતા શીખવે છે , તેથી મારા હાથ પ ળનું

૨

મારાે ખડક, મારાે ક લાે તે મને બચાવનાર છે . ૩ ઈ વર મારા ખડક છે .
હુ ં તેમના પર ભરાેસાે રાખીશ. તેઅાે મારી ઢાલ તથા મારા તારણનું શગ,
મારા ઊંચા બુરજ તથા મા ં અા ય થાન છે , તે મારા ઉ ારક ાતા છે ,
તેઅાે મને જુ લમથી બચાવે છે . ૪ ઈ વર જે તુ તને યાે ય છે તેમને હુ ં હાંક
મારીશ, તેથી હુ ં મારા શ ુઅાેથી બચી જઈશ. ૫ કે મ કે મૃ યુનાં માે ંઅાેઅે
મને ઘેરી લીધાે, દુ જનાેના ધસારાઅે મને બીવડા યાે. ૬ શેઅાેલનાં બંધનાેઅે
મને ઘેરી લીધાે, મરણની

ળમાં હુ ં સપડાઈ ગયાે. (Sheol h7585) ૭ અેવી

કટાેકટીમાં મારા સંકટમાં મ ઈ વરને વનંતી કરી; મારા ભુને પાેકાર કયા;
તેમણે તેમના સભા થાનમાંથી મારાે અવાજ સાંભ

ાે, મારી અરજ તેમને

કાને પહાચી. ૮ યારે પૃ વી હાલી તથા કાંપી. અાકાશના પાયા હા યા
તથા કાં યા, કારણ કે ભુ ાે ધત થયા હતા. ૯ તેમના નસકારાેમાંથી
ધુમાડાે ચઢયાે, અને તેમના મુખમાંથી ભ મ કરી નાખનારાે અ ન બહાર
અા યાે. તેનાથી અંગારા સળગી ઊ ા. ૧૦ અને ઈ વર અાકાશાેને નમાવીને
નીચે ઊતયા, તેમના પગ નીચે ગાઢ અંધકાર યાપેલાે હતાે. ૧૧ પછી તેઅાે
ક બ પર સવારી કરીને ઊ

ા. વાયુની પાંખાે પર દેખાયા. ૧૨ અને તેમણે

અંધકારને, પાણીના ઢગલાને, અાકાશનાં ગાઢ વરસાદી વાદળાેને પાેતાની

માં મારી શુ તા માણે

તફળ અા યું છે . ૨૬ કૃ પાળુની સાથે તમે કૃ પાળુ દેખાશાે, નદાષ

કરાે છાે. અે

થાનાે પર બરાજમાન

ધનુ ય તાણે છે . ૩૬ વળી તમે તમારા ઉ ારની ઢાલ મને અાપી છે , તમારી
કૃ પાઅે મને માેટાે કયા છે . ૩૭ તમે મારા પગ નીચેની જ યા વશાળ કરી છે ,
જેથી મારા પગ લપસી ગયા નથી. ૩૮ મ મારા શ ુઅાેની પાછળ પડીને
તેઅાેનાે નાશ કયા છે . તેઅાેનાે નાશ થયાે યાં સુધી હુ ં પાછાે ફયા ન હ. ૩૯ મ
તેઅાેનાે સંહાર કયા છે તથા તેઅાેને અેવા વ ધી ના યા છે કે તેઅાે પાછા ઊઠી
શકે અેવા ર ા નથી. તેઅાે મારા પગ અાગળ પ

ા છે . ૪૦ કે મ કે તમે

યુ ને માટે મારી કમરે સામ ય પી પ ાે બાં યાે છે ; મારી સામે ઊઠનારાઅાેને
તમે મારે અાધીન કયા છે . ૪૧ વળી તમે મારા શ ુને મારી અાગળ અવળા
ફે ર યા છે . કે જેઅાે મને ધ ારે તેઅાેનાે હુ ં નાશ ક ં . ૪૨ તેઅાેઅે મદદને માટે
પાેકાર કયા પણ તેમને બચાવનાર કાેઈ ન હતું; તેઅાેઅે ઈ વરને વનંતી કરી
પણ તેમણે તેઅાેને જવાબ અા યાે ન હ. ૪૩ યારે મ તેઅાે પર હાર કરીને
તેમને ધરતીની ધૂળ જેવા કરી દીધા. મ તેઅાેને ર તાના કાદવની જેમ મસળી
ના યાં. તેઅાેને ચાેગમ વખેરી ના યા. ૪૪ તમે મારા લાેકના વવાદાેથી પણ
મને છાેડા યાે છે . વદેશીઅાેનાે અ ધપ ત થવા માટે તમે મને સંભાળી રા યાે
છે . જે લાેકાેને હુ ં અાેળખતાે નથી તેઅાે મારી તાબેદારી કરશે. ૪૫ વદેશીઅાે
લાચારીથી મારે શરણ અાવશે. મારા વષે સાંભળતાં જ તેઅાે મારાે પ

ાે

બાેલ ઝીલશે. ૪૬ વદેશીઅાે ય પામશે અને તેઅાે પાેતાના ક લાઅાેમાંથી
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ઉ ાર પી ખડક સમાન ઈ વર ઊંચા મનાઅાે. ૪૮ અેટલે જે ઈ વર મારા

ૂજતા બહાર અાવશે. ૪૭ ઈ વર

પાણી ઈ વર અાગળ રેડી દીધું. ૧૭ પછી તેણે ક ું, હે ઈ વર, જે માણસાેઅે
પાેતાના વ ેખમમાં ના યા તેઅાેનું લાેહી શા માટે પીઉં?” માટે તેણે તે

વૈરીઅાેનાે બદલાે લે છે , જે લાેકાેને મારી સ ા નીચે લાવે છે . ૪૯ તેઅાે મારા

પીવાની ના પાડી. અને ક ું હે ઈ વર, અા પાણી પીવાથી મને દૂ ર રાખાે. અા

શ ુઅાેની પાસેથી મને છાેડાવે છે . મારી સામે ઊઠનારા પર તમે મને ઊંચાે

સાહસ અે ણ શૂરવીરાેઅે કયા હતાં. ૧૮ સ યાનાે દીકરાે યાેઅાબનાે ભાઈ

કરાે છાે. તમે બળા કારી માણસથી મને બચાવાે છાે. ૫૦ અે માટે લાેકાે મ યે,

અ બશાય તે ણેમાં મુ ય હતાે. તે તેના ભાલાથી ણસાે માણસાે સામે

હે ઈ વર, હુ ં તમારી અાભાર તુ ત કરીશ; હુ ં તમારા નામનાં

લ

૫૧ ઈ વર પાેતાના રા

વંત છે ! મારા ખડકની શંસા હાે! મારા

ાે ગાઈશ.

ને વજય અપાવે છે , પાેતાના અ ભ ષ ત પર, અેટલે

ાે અને તેઅાેને મારી ના યા. તે ણેમાં તેનાે ઉ લેખ હતાે. ૧૯ શું તે

ણેમાં સાૈથી ે ન હતાે? અે કારણથી તેને તેઅાેનાે સેનાપ ત બનાવવામાં

દાઉદ તથા તેના સંતાન પર, સદા સવકાળ સુધી મહે રબાની રાખે છે .”

અા યાે હતાે. તાે પણ, તે પેલા ણ સૈ નકાેની સમાનતા કરી શકે તેવાે ન હતાે.

દાઉદના અં તમ વચનાે અા છે . યશાઈનાે દીકરાે દાઉદ, જે અ ત
૨૩ હવે
ઘણાે સ માનનીય માણસ હતાે, તે યાકૂ બના ઈ વરથી અ ભ ષ ત

૨૦ બનાયા, કા સઅેલના શૂરવીર તથા પરા મી કૃ યાે કરનાર યહાેયાદાનાે

થયેલાે અને ઇઝરાયલનાં મધુર ગીતાેનાે સજક છે ; તે કહે છે . ૨ ઈ વરના
અા માઅે મારા ારા વાણી ઉ ચારી, તેમનું વચન મારી

ભ પર હતું. ૩

ઇઝરાયલના ઈ વર બાે યા, ઇઝરાયલના ખડકે મને ક ું, 'મનુ યાે પર જે
નેકીથી રાજ કરે છે જે ઈ વરની બીક રાખીને રાજ કરે છે , ૪ સવારે ઉગતા
સૂયના કાશ જેવાે, સવારે વાદળાે ના હાેય યારના અજવાળા જેવાે અને
વરસાદ પછી ભૂ મમાંથી કુ મળું ઘાસ ઊગી નીકળે છે યારના તેજ વી કાશ
જેવાે થશે. ૫ ન ે, શું મા ં કુ ટું બ ઈ વર

યે અેવું નથી? શું તેમણે મારી

સાથે સદાનાે કરાર કયા નથી? શું તે સવ કારે યવ થત તથા ન

ત છે ?

તેમણે મારાે ઉ ાર કયા છે . અને મારી દરેક ઇ છાને પ રપૂણ કરી છે . તેઅાે
અેવા મહાન છે . ૬ પરં તુ તમામ દુ લાેકાે ફકી દેવામાં અાવનાર કચરા અને
કાંટા જેવા થશે, કે મ કે તેઅાે હાથ વડે તાે તેઅાેને પશ કરાય કે પકડાય ન હ.
૭ પણ જે માણસ તેઅાેને અડકે તેની પાસે લાેખંડનાે દં ડ તથા ભાલાનાે હાથાે

હાેવાે

ેઈઅે, તેઅાે યાં હશે યાંજ અ નથી બાળી નાખવામાં અાવશે. ૮

દાઉદના મુ ય સૈ નકાેનાં નામ અા છે : મુ ય સરદાર તાહખમાેની યાેશેબ
બા શેબેથ. અ ની અદીનાેના નામે પણ અાેળખાતાે હતાે. અેક વેળા અેક
જં ગમાં તેણે અેક સાથે અાઠસાે માણસાેને મારી ના યા હતા. ૯ તેની પછી
અહાેહીનાે પાૈ અને દાેદાેનાે દીકરાે અેલાઝાર હતાે, જયારે પ લ તીઅાે યુ ને
સા અેક થયા અને ઇઝરાયલના માણસાેઅે પીછે હઠ કરી યારે દાઉદની
સાથેના જે ણ શૂરવીરાેઅે પ લ તી સૈ યને અટકા યું હતું. તેઅાેમાંનાે તે
અેક હતાે. ૧૦ અેલાઝારે પ લ તીઅાે સાથે લાદવામાં અેટલી બધી તલવાર
ચલાવી કે તેનાે હાથ તલવાર પકડી ના શકે અેટલાે બધાે થાકી ગયાે. યાં સુધી
તે પ લ તીઅાે સામે લ

ાે. અને તેનાે હાથ થાકી જઈને તલવારની પકડથી

અ ડ થઈ ગયાે યાં સુધી તે પ લ તીઅાેની સામે લ

ાે. અને તેણે તેઅાેને

માયા. ઈ વરે તે દવસે માેટાે વજય અપા યાે. અેલાઝારે પ લ તીઅાેને
હરા યા પછી સૈ ય તેની પાછળ ફ ત લૂંટ ચલાવવા માટે ગયું. ૧૧ તેના પછી
ી

મે અાગીનાે દીકરાે હરારનાે શા મા હતાે. પ લ તીઅાે અેક વખતે લેહી

પાસે મસૂરના ખેતરમાં ભેગા થયા હતા તેઅાેનાથી બીને ઇઝરાયલનું સૈ ય
તેમની સામેથી નાસી ગયું. ૧૨ પણ શા માઅે ખેતરની વ ચે ઊભા રહીને
ખેતરનું ર ણ કયુ. અને પ લ તીઅાેને મારી ના યા ઈ વરે તેને માેટાે વજય
અા યાે. ૧૩ ીસ સૈ નકાેમાંથી ણ લાેકાે યાંથી કાપણીના સમયે દાઉદની
પાસે અદુ લામની ગુફામાં ગયા. પ લ તીઅાેના સૈ યઅે રફાઈમની ખીણમાં
છાવણી નાખેલી હતી. ૧૪ જે સમયે દાઉદ ડું ગર પર ગઢમાં હતાે, યારે લૂંટ
કરવા અાવેલા પ લ તીઅાેઅે બેથલેહેમને કબજે કયુ હતું. ૧૫ દાઉદે તરસથી
તલપતાં ક ું, “બેથલેહેમના દરવા

પાસેના કૂ વાનું પાણી પીવાની મને તી

ઇ છા થઈ છે . ૧૬ તે ણ યાે ાઅાે પ લ તીઅાેના સૈ યમાં થઈને પસાર થયા
અને બેથલેહેમના દરવા

પાસેના કૂ વામાંથી પાણી ભયુ. તેઅાે તે પાણી

લઈને દાઉદ પાસે અા યા યારે દાઉદે તે પાણી પીવાની ના પાડી. અને તે
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દીકરાે હતાે. તેણે માેઅાબના અરીઅેલના બે દીકરાઅાેને મારી ના યા. વળી
હમ પડવાના દવસાે હતા યારે અેક દવસે તેણે ખાડામાં ઊતરીને સહને
મારી ના યાે હતાે. ૨૧ બનાયાઅે અેક દેખાવડા મસરી માણસને મારી
ના યાે. તે મસરીના હાથમાં ભાલાે હતાે પણ બનાયા તેની સામે ફ ત
લાકડીથી લ ાે. તે મસરીના હાથમાંથી બનાયાઅે ભાલાે ખૂંચવી લીધાે અને
તેના જ ભાલાથી તેને ખતમ કયા હતાે. ૨૨ અા પરા મી કૃ યાે યહાેયાદાના
દીકરા બનાયાઅે કયા તેથી ણ શૂરવીર યાે ાઅાેના નામમાં તેના નામનાે પણ
સમાવેશ કરાયાે. ૨૩ પેલા ીસ સૈ નકાે કરતાં તે વધારે નામાં કત હતાે, પણ
તે પહે લા ણની બરાબરી કરી શ

ાે ન હ. દાઉદે તેને પાેતાની અંગર ક

ટુ કડી ઉપર અાગેવાન તરીકે ની યાે હતાે. ૨૪ યાેઅાબનાે ભાઈ અસાહે લ તે
પેલા ીસમાંનાે અેક હતાે અને દાેદાે બેથલેહેમીનાે દીકરાે અે હાનાન, ૨૫
શા મા હરાેદી, અલીકા હરાેદી, ૨૬ હે લેસ પા ટી, ઇ ે શ તકાેઈનાે દીકરાે
ઈરા, ૨૭ અબીઅેઝેર અનાથાેથી, મબુ નાય હુ શાથી, ૨૮ સા માેન અહાેહી,
મહારાય નટાેફાથી; ૨૯ બાઅના નટાેફાથીનાે દીકરાે હે લેબ, બ યામીનના
વંશ ેમાંના ગબયાના રીબાયનાે દીકરાે ઇ ાય, ૩૦ બનાયા પરઅાથાેની,
ગાઅાશના નાળાનાે હ ાય. ૩૧ અબીઅા બાેન અાબાથી, અાઝમાવેથ
બાહુ રીમી, ૩૨ અે યાહબા શાઅા બાેની, યાશેનના દીકરાઅાેમાંનાે યાેનાથાન;
૩૩ શા મા હારારી, શારાર અરારીનાે દીકરાે અહીઅામ, ૩૪ માકાથીના દીકરા

અહા બાયનાે દીકરાે અલીફે લેટ, અ હથાેફેલ ગલાેનીનાે દીકરાે અલીઅામ,
૩૫ હે ાેઈ કામલી, પારાય અાબ , ૩૬ સાેબાના નાથાનનાે દીકરાે યગઅાલ,

ગાદના કુ ળમાંનાે બાની, ૩૭ સેલેક અા માેની, નાહરાય બેરાેથી, સ યાના
દીકરા યાેઅાબના શ

વાહકાે, ૩૮ ઈરા ય ી, ગારેબ ય ી, ૩૯ ઉ રયા

હ ી અેમ બધા મળીને સાડ ીસ.
કાેપ ફરીથી ઇઝરાયલ ઉપર સળ યાે, તેમણે દાઉદને
૨૪ ઈતેઅવરનાે
ાેની વ ઉ કે રીને ક ું, “ , ઇઝરાયલ તથા યહૂ દયાની વ તી
ગણતરી કર.” ૨ રા અે યાેઅાબ સેનાપ તને કે જે તેની સાથે હતાે તેને ક ું,
“દાનથી તે બેરશેબા સુધી ઇઝરાયલનાં સવ કુ ળાેમાં ફરીને લાેકાેની ગણતરી
કર કે , હુ ં લાેકાેની કુ લ સં યા

ં કે જેઅાે યુ ને માટે તૈયાર છે .” ૩ યાેઅાબે

રા ને ક ું, “લાેકાે ગમે તેટલાં હાેય, તાે પણ તમારા ભુ ઈ વર તેઅાેને
સાેગણાં વધારાે અને તું મારાે મા લક રા
રા

પાેતાની અાંખે તે જુ અે. પણ હે

અા વાતમાં તું કે મ અાનંદ માને છે ?” ૪ તાેપણ રા નું વચન યાેઅાબની

તથા સૈ યના સરદારાેની ઉપર અસરકારક થયું. તેથી યાેઅાબ તથા સૈ યના
સરદારાે ઇઝરાયલના લાેકાેની ગણતરી કરવાને રા ની હજૂ રમાંથી ગયા. ૫
તેઅાેઅે યદન ઊતરીને દ ણ તરફના નગર અરાેઅેરની ખીણમાં છાવણી
કરી. પછી તેઅાેઅે ગાદથી યાઝે ર સુધી મુસાફરી કરી. ૬ તેઅાે ગ યાદ તથા
તાહતીમહાેદશીના દેશમાં અા યા, પછી તેઅાે દાનયાઅાનમાં અા યા અને
ચારેબાજુ ફરીને તેઅાે સદાેન ભણી ગયા. ૭ તૂરના મજબૂત ક લામાં,
હ વીઅાેના તથા કનાનીઅાેના સવ નગરાેમાં તેઅાે પહા યા. પછી તેઅાે
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યહૂ દયાના નેગેબમાં બેરશેબામાં ગયા. ૮ અેમ અાખા દેશમાં થળે ફરીને
વ તી ગણતરી કરી. નવ મ હના અને વીસ દવસે તેઅાે ય શાલેમમાં પાછા
અા યા. ૯ પછી યાેઅાબે રા

અાગળ યાે ાઅાેની ગણતરીની કુ લ સં યા

રજૂ કરી. તે મુજબ ઇઝરાયલમાં તલવાર ચલાવનાર અાઠ લાખ શૂરવીર
પુ ષાે તથા યહૂ દયામાં અેવા પાંચ લાખ પુ ષાે હતા. ૧૦ દાઉદે માણસાેની
ગણતરી કરા યા પછી તે પાેતાના દયમાં ખ ન થયાે. તેથી દાઉદે ઈ વરને
ક ું, “મ અા કરીને માેટું પાપ કયુ છે . હવે, હે ઈ વર, કૃ પા કરી તારા સેવકનાે
દાેષ દૂ ર કર, કે મ કે મ ઘ ં મૂખતાભયુ કામ કયુ છે .” ૧૧ જયારે દાઉદ સવારે
ઊ

ાે, તે અગાઉ દાઉદ અને ઈ વર વ ચેના મ ય થ ગાદ બાેધકની પાસે

ઈ વરનું વચન અા યું કે ૧૨ તું દાઉદ પાસે જઈને તેને કહે 'ઈ વર અેમ કહે છે
કે : હુ ં તારી અાગળ ણ વક પાે મૂકું છંુ . તેમાંથી અેક તું પસંદ કર કે તે માણે
હુ ં તને ક ં . ૧૩ માટે ગાદે દાઉદ પાસે અાવીને તેને ક ું, “તારા અપરાધને
લીધે દેશમાં સાત વષ સુધી દુ કાળ અાવે? અથવા તારા શ ુઅાે તારી પાછળ
લાગે અને તું ણ મ હના સુધી તેઅાેની અાગળ નાસી

ય? અથવા તારા

દેશમાં ણ દવસ સુધી મરકી ચાલે? હવે અા ણ બાબતાેમાંથી કાેઈ અેકની
પસંદગી કરીને જણાવ. તે માણેનાે જવાબ હુ ં મને માેકલનાર ઈ વરને
અાપીશ.'' ૧૪ યારે દાઉદે ગાદને ક ું, “હુ ં ઘણી મુ કે લીમાં છંુ . માણસનાં
હાથમાં પડવા કરતાં અાપણે ઈ વરના હાથમાં જ પડીઅે અે સા ં છે . કે મ કે
તેમની દયા પુ કળ છે ”. ૧૫ તેથી ઈ વરે ઇઝરાયલમાં સવારથી તે ઠરાવેલા
સમય સુધી મરકી માેકલી દાનથી તે બેરશેબા સુધી લાેકાેમાંથી સ ેર હ ર
માણસાે મરણ પા યા. ૧૬ દૂ તે ય શાલેમનાે નાશ કરવાને પાેતાનાે હાથ તેની
તરફ લંબા યાે, યારે ઈ વરે ય શાલેમનું નુકસાન કરવાથી તેના મનને બદલી
ના યું જે દૂ ત લાેકાેનાે નાશ કરતાે હતાે, તેને તેમણે ક ું, “હવે બસ! તારાે
હાથ પાછાે લે.” તે સમયે ઈ વરનાે દૂ ત અરા નાહ યબૂસીની ખળી પાસે ઊભાે
હતાે. ૧૭ અને જે દૂ ત લાેકાેને મારતાે હતાે તેને

ેઈને દાઉદે ઈ વરને ક ું,

“ ે, મ તાે પાપ કયુ છે તથા દુ કામ પણ કયા છે . પણ અા ઘેટાંઅે શું કયુ
છે ? કૃ પા કરી તમારાે હાથ મારી વ
કરાે, ઘેટાંની વ

તથા મારા પતાના ઘરની વ

ન હ.” ૧૮ તે દવસે ગાદે દાઉદ પાસે અાવીને ક ું, “

અરા નાહ યબૂસીની ખળીમાં ઈ વરને માટે વેદી બાંધ.” ૧૯ માટે ગાદના
કહે વા માણે, ઈ વરે અા ા કરી હતી તે મુજબ, દાઉદ ગયાે. ૨૦ અરા નાહે
બહાર નજર કરી, તાે તેણે રા ને તથા તેના ચાકરાેને પાેતાની ન ક અાવતા
ેયા. માટે અરા નાહ તેઅાેની સામે ગયાે. તેણે રા ને સા ાંગ દં ડવત્ ણામ
કયા. ૨૧ પછી અરા નાહે ક ું, “મારાે મા લક રા

પાેતાના ચાકરની પાસે

કે મ અા યાે છે ?” દાઉદે ક ું, લાેકાેમાંથી મરકી બંધ થાય માટે ઈ વરને સા
વેદી બાંધવા માટે તારી પાસેથી અા ખળી વેચાતી લેવાને હુ ં અા યાે છંુ . ૨૨
અરા નાહે દાઉદને ક ું, “મારા મા લક રા , ખળી તારી પાેતાની છે અેમ
સમ ને લે. તારી

માં જે સા ં લાગે તે કર.

ે, અહ દહનીયાપણને

માટે બળદાે અને લાકડાને માટે ખળીના અાે રાે તથા બળદાેનાે સામાન છે .
, હુ ં અરા નાહ અા બધું તને અાપું છંુ .” પછી અરા નાહે
રા ને ક ું, “તારા ભુ ઈ વર તને મા ય કરાે.” ૨૪ રા અે અરા નાહને
૨૩ હે મારા રા

ક ું, “અેમ ન હ, હુ ં ન ે મૂ ય અાપીને તે તારી પાસેથી વેચાતું લઈશ. મ
જેની કમત ચૂકવી ન હાેય તેનું હુ ં મારા ભુ ઈ વરની અાગળ કે વી રીતે
દહનીયાપણ ક ં ?” તેથી દાઉદે પચાસ શેકેલ (૫૭૫ ામ) ચાંદી અાપીને ઘઉં
ઝૂ ડવાની જમીન તથા બળદાેને ખરીદી લીધા. ૨૫ દાઉદે યાં ઈ વરને માટે
વેદી બાંધી અને તેની ઉપર દહનીયાપણા તથા શાં યપણા ચઢા યા. અેમ
ઈ વર દેશ ઉપર સ ન થયા અને ઇઝરાયલમાંથી મરકી બંધ થઈ.
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દાઉદ રા ઘણાે વૃ
૧ હવે
પણ તેને હૂ ં ફ મળી ન હ.

છે .” જયારે તે રા ની અાગળ અા યાે, યારે તેણે રા ની અાગળ નમીને
ણામ કયા. ૨૪ નાથાને ક ું, “મારા મા લક રા , શું તમે અેમ ક ું છે કે ,
થયાે હાેવાથી તેઅાેઅે તેને વ

ાે અાેઢા

ાં,

૨ તેથી તેના સેવકાેઅે તેને ક ું, “અમારા મા લક

રા ને માટે અેક જુ વાન કુ મા રકા શાેધી કાઢીઅે. તે રા ની હજૂ રમાં ઊભી
રહીને તેમની સેવા અને સારવાર કરે. અાપની સાથે સૂઈ

ય જેથી અાપનું

શરીર ઉ માભયુ રહે .” ૩ તેથી તેઅાેઅે સુંદર ક યા માટે અાખા ઇઝરાયલમાં
શાેધ કરી. તેઅાેને શૂના મી અબીશાગ નામે અેક ક યા મળી. તેને તેઅાે રા
પાસે લા યા. ૪ તે કુ મા રકા ઘણી સુંદર હતી. તેણે રા ની સેવા કરી, પણ
રા અે તેની સાથે શારી રક સંબંધ રા યાે ન હ. ૫ તે સમયે હા ગીથના
દીકરા અદાે નયાઅે અ ભમાન કરતાં ક ું કે , “હુ ં રા

થઈશ.” તેણે પાેતાને

માટે રથાે, ઘાેડેસવારાે તથા પાેતાની અાગળ દાેડવા માટે પચાસ માણસાે
તૈયાર કયા. ૬ “ત અા માણે કે મ કયુ?” અેવું કહીને તેના પતાઅે તેને કાેઈ
વખત નારાજ કયા નહાેતાે. અદાે નયા ઘણાે પાળાે હતાે, તે અા શાલાેમ
પછી જન યાે હતાે. ૭ તેણે સ યાના દીકરા યાેઅાબ તથા અ યાથાર યાજક
પાસેથી સલાહ લીધી. તેઅાેઅે અદાે નયાને અનુસરીને તેને સહાય કરી. ૮
પણ સાદાેક યાજક, યહાેયાદાનાે દીકરાે બનાયા, નાથાન બાેધક, શમઈ,
રેઈ તથા દાઉદના યાે ાઅાે અદાે નયાના પ ે ગયા ન હ. ૯ અદાે નયાઅે
અેનરાેગેલ પાસેના ઝાેહેલેથના પ થરની બાજુ અે ઘેટાં, બળદાે તથા પુ
પશુઅાેનું અપણ કયુ. તેણે પાેતાના સવ ભાઈઅાેને, અેટલે રા અાેના
દીકરાઅાેને તથા રા ના સેવકાેને અેટલે યહૂ દયાના સવ માણસાેને અામં ણ
અા યું. ૧૦ પણ તેણે નાથાન બાેધકને, બનાયાને, યાે ાઅાેને તથા પાેતાના
ભાઈ સુલેમાનને અામં ણ અા યું ન હ. ૧૧ પછી નાથાને સુલેમાનની માતા
બાથશેબાને બાેલાવીને પૂ
અદાે નયા રા

ું, “શું તમે નથી સાંભ

બ યાે છે અને અાપણા મા લક દાઉદને ખબર નથી? ૧૨ હવે

હુ ં તમને અેવી સલાહ અાપું છંુ કે તમે તમારાે પાેતાનાે
સુલેમાનનાે

ું કે , હા ગીથનાે દીકરાે

વ બચાવાે. ૧૩ તમે દાઉદ રા

વ તથા તમારા દીકરા

પાસે જઈને તેમને કહાે કે , 'મારા

મા લક રા , તમે શું અા તમારી દાસી અાગળ અેવા સમ નથી ખાધા કે ,
“તારાે દીકરાે સુલેમાન ચાે સ મારા પછી રા

થશે અને તે મારા રા યાસન

પર બેસશે?” તાે પછી શા માટે અદાે નયા રાજ કરે છે ?' ૧૪ જયારે તમે
રા

સાથે વાત કરતા હશાે, યારે હુ ં તમારી પાછળ અાવીને તમારી વાતને

સમથન અાપીશ.” ૧૫ તેથી બાથશેબા રા ના અાેરડામાં ગઈ. રા

ઘણાે

વૃ થયાે હતાે અને શૂના મી અબીશાગ રા ની સેવા ચાકરી કરતી હતી. ૧૬
બાથશેબાઅે રા ની અાગળ નમીને ણામ કયા. અને રા અે પૂ

ું, “તારી

શી ઇ છા છે ?” ૧૭ તેણે તેને જવાબ અા યાે, “મારા મા લક, તમે તમારી
દાસી અાગળ તમારા ઈ વર યહાેવાહના સમ ખાધા હતા, 'ચાે સ તારાે
દીકરાે સુલેમાન મારા પછી રાજ કરશે અને તે મારા રા યાસન પર બેસશે.'
૧૮ હવે

ે, અદાે નયા રા

બ યાે છે અને મારા મા લક રા , તમે તાે અે

ણતા નથી. ૧૯ તેણે બળદાે, પુ પશુઅાે અને ઘેટાંનું અપણ કયુ છે અને
રા ના સવ દીકરાઅાેને, અ યાથાર યાજકને તથા સેના ધપ ત યાેઅાબને
અામં ણ અા યાં છે , પણ તેણે તમારા સેવક સુલેમાનને અામં ણ અા યું
નથી. ૨૦ મારા મા લક રા , સવ ઇઝરાયલની નજર તમારા પર છે , મારા
મા લક રા

પછી તમારા રા યાસન પર કાેણ બેસશે તે અમને જણાવાે.

૨૧ ન હ તાે જયારે મારા મા લક રા

પાેતાના પતૃઅાેની સાથે ઊંઘી જશે,

યારે અેમ થશે કે હુ ં તથા મારાે દીકરાે સુલેમાન અપરાધી ગણાઈશું.” ૨૨
બાથશેબા હ

તાે રા ની સાથે વાત કરતી હતી, અેટલામાં નાથાન બાેધક

અંદર અા યાે. ૨૩ સેવકાેઅે રા ને જણા યું કે , “નાથાન બાેધક અહ
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'મારા પછી અદાે નયા રાજ કરશે અને તે મારા રા યાસન પર બેસશે?'
૨૫ કે મ કે અાજે જ તેણે જઈને પુ કળ બળદાે, પુ પશુઅાે, તથા ઘેટાંનું

અપણ કયુ છે અને રા અે સવ દીકરાઅાેને, સેના ધપ તઅાે તથા અ યાથાર
યાજકને અામં ણ અા યું છે . તેઅાે તેની અાગળ ખાય છે અને પીવે છે અને
કહે છે , 'રા

અદાે નયા ઘ ં

વાે!' ૨૬ પણ મને, હા, મને અા તમારા

સેવકને, સાદાેક યાજકને, યહાેયાદાના દીકરા બનાયાને તથા તમારા સેવક
સુલેમાનને તેણે અામં ણ અા યું નથી. ૨૭ શું અે કામ મારા મા લક રા અે
કયુ છે ?

ે અેમ હાેય તાે મારા મા લક રા ની પછી તેમના રા યાસન પર

કાેણ બેસશે અે તમે અા તમારા દાસને તાે જણા યું નથી” ૨૮ પછી દાઉદ
રા અે જવાબ અા યાે, “બાથશેબાને મારી પાસે બાેલાવાે.” તે રા ની
હજૂ રમાં અાવીને તેની સંમુખ ઊભી રહી. ૨૯ રા અે સમ ખાઈને ક ું, “જે
ઈ વરે મારાે ાણ વપ માંથી બચા યાે તે

વતા ઈ વરની હાજરીમાં કહુ ં

છંુ કે , ૩૦ જેમ મ તારી અાગળ ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવાહના સમ ખાઈને
તેમની હાજરીમાં ક ું છે કે , 'મારા પછી તારાે દીકરાે સુલેમાન રાજ કરશે
અને તે મારી જ યાઅે રા યાસન પર બેસશે,' તે માણે હુ ં અાજે ચાે સ
કરીશ.” ૩૧ પછી બાથશેબાઅે રા ની અાગળ જમીન સુધી નીચે નમીને
સા ાંગ દં ડવત ણામ કયા અને ક ું, “મારા મા લક દાઉદ રા

સદા

વતા

રહાે!” ૩૨ દાઉદ રા અે ક ું, “સાદાેક યાજકને, નાથાન બાેધકને તથા
યહાેયાદાના દીકરા બનાયાને મારી પાસે બાેલાવાે.” તેથી તેઅાે રા ની સમ
ઉપ થત થયા. ૩૩ રા અે તેઅાેને ક ું, “તમે તમારા મા લકના સેવકાેને
તમારી સાથે લઈને મારા દીકરા સુલેમાનને મારા પાેતાના ખ ચર પર સવારી
કરાવીને તેને ગહાેન લઈ

અાે. ૩૪ યાં સાદાેક યાજક તથા નાથાન બાેધક

તેને ઇઝરાયલ પર રા

તરીકે અ ભ ષ ત કરે અને રણ શગડું વગાડીને

હે ર કર ે કે , 'સુલેમાન રા

ઘ ં

વાે!' ૩૫ પછી તમે તેની પાછળ

અાવ ે અને તે અાવીને મારા રા યાસન પર બેસશે; કે મ કે તે મારી જ યાઅે
રા

થશે. મ તેને ઇઝરાયલ પર તથા યહૂ દયા પર અાગેવાન ની યાે છે .”

૩૬ યહાેયાદાના દીકરા બનાયાઅે રા

ને જવાબ અા યાે, “અેમ જ થાઅાે!

મારા મા લક રા ના ઈ વર યહાેવા પણ અેવું જ કહાે. ૩૭ જેમ યહાેવા
મારા મા લક રા ની સાથે રહે તા અા યા છે , તેમ જ તે સુલેમાન સાથે પણ
રહાે અને મારા મા લક દાઉદ રા ના રા યાસન કરતાં તેનું રા યાસન માેટું
કરાે.” ૩૮ તેથી સાદાેક યાજક, નાથાન બાેધક, યહાેયાદાનાે દીકરાે બનાયા
તથા કરેથીઅાે અને પલેથીઅાેઅે જઈને સુલેમાનને દાઉદ રા ના ખ ચર પર
સવારી કરાવીને તેને ગહાેન લઈ અા યા. ૩૯ સાદાેક યાજકે મંડપમાંથી તેલનું
શગ લઈને સુલેમાનનાે અ ભષેક કયા. પછી તેઅાેઅે રણ શગડું વગા ું અને
સવ લાેકાે બાેલી ઊ

ા, “સુલેમાન રા

ઘ ં

વાે!” ૪૦ પછી સવ લાેકાે

તેની પાછળ ગયા અને વાંસળીઅાે વગાડતા હતા. અને તેઅાેઅે અેવાે અાનંદ
કયા કે તેઅાેના પાેકારથી ભૂકંપ થયાે. ૪૧ અદાે નયા તથા તેની સાથેના સવ
મહે માનાે ભાેજન પૂ ં કરી ર ા યારે તેઅાેઅે તે સાંભ
રણ શગડાંનાે અવાજ સાંભ
શાનાે છે ?” ૪૨ તે હ

ું. જયારે યાેઅાબે

ાે, યારે તેણે ક ું, “શહે રમાં અા ઘાઘાટ

બાેલતાે હતાે, અેટલામાં જ, અ યાથાર યાજકનાે

દીકરાે યાેનાથાન યાં અા યાે. અદાે નયાઅે ક ું, “અંદર અાવ, કે મ કે તું
ામા ણક માણસ છે અને સારા સમાચાર લા યાે હશે.” ૪૩ યાેનાથાને
અદાે નયાને જવાબ અા યાે, “અાપણા મા લક દાઉદ રા અે સુલેમાનને રા
બના યાે છે . ૪૪ અને રા અે તેની સાથે સાદાેક યાજકને, નાથાન બાેધકને,
યહાેયાદાના દીકરા બનાયાને તથા કરેથીઅાે અને પલેથીઅાેને માેક યા છે .
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તેઅાેઅે તેને રા ના ખ ચર પર સવારી કરાવી છે . ૪૫ સાદાેક યાજકે તથા

હે ાેનમાં અને તે ીસ વષ ય શાલેમમાં રાજ કયુ. ૧૨ પછી સુલેમાન પાેતાના

નાથાન બાેધકે તેને ગહાેનમાં રા

પતા દાઉદના રા યાસન પર બેઠાે અને તેનું રા ય ઘ ં

તરીકે અ ભષેક કયા છે અને યાંથી

તેઅાે અેવી રીતે અાનંદ કરતા પાછા અા યા કે તે નગર ગા
જે જયપાેકારાે સાંભ

ર ું છે . તમે

ા છે તે અે જ છે . ૪૬ વળી રા ના રા યાસન પર

થર થયું. ૧૩

પછી હા ગીથનાે દીકરાે અદાે નયા સુલેમાનની માતા બાથશેબા પાસે અા યાે.
બેથશેબાઅે તેને પૂ

ું, “શું તું શાં તપૂવક અા યાે છે ?” તેણે જવાબ અા યાે,

સુલેમાન બરાજમાન થયાે છે . ૪૭ રા ના સેવકાેઅે અાપણા મા લક દાઉદ

“શાં તપૂવક અા યાે છંુ .” ૧૪ પછી તેણે ક ું, “મારે તમને કં ઈક કહે વું છે .”

રા ને અાશીવાદ અાપવા અંદર અાવીને ક ું, 'તમારા ઈ વર તમારા નામ

તેથી તેણે જવાબ અા યાે “બાેલ.” ૧૫ અદાે નયાઅે ક ું, “તમે

કરતાં સુલેમાનનું નામ ે કરાે અને તમારા રા યાસન કરતાં તેમનું રા યાસન

રા ય મા ં છે અને સવ ઇઝરાયલીઅાેઅે મને રા

ઉ નત બનાવાે.' અને રા અે પાેતાના પલંગ પર બેઠા થઈને ણામ કયા. ૪૮

રા ય તાે બદલાઈને મારા ભાઈનું થયું છે , કે મ કે યહાેવાહે તે તેને અાપેલું હતું.

રા અે પણ ક ું, 'ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવા જેમણે અા દવસે મારા

ેતાં

૧૬ હવે મારે તમને અેક વનંતી કરવી છે . કૃ પા કરીને તમે નકારશાે ન હ.”

મારા રા યાસન પર બેસનાર દીકરાે મને અા યાે છે , તેઅાે સંશાને યાે ય

બાથશેબાઅે તેને ક ું, “બાેલ.” ૧૭ તેણે ક ું, “કૃ પા કરી તમે સુલેમાન

છે .'” ૪૯ પછી અદાે નયાના સવ મહે માનાે ગભરાયા; તેઅાે ઊઠીને માણસ

રા ને કહાે કે તે શૂના મી અબીશાગ સાથે મા ં લ ન કરાવે, કે મ કે તે તમને

પાેતપાેતાને માગ ગયા. ૫૦ અદાે નયા સુલેમાનથી ગભરાઈને ઊ

ાે અને

ના ન હ પાડે.” ૧૮ બાથશેબાઅે ક ું, “સા ં , હુ ં રા ને વાત કરીશ.” ૧૯

જઈને તેણે વેદીનાં શગ પક ાં. ૫૧ પછી સુલેમાનને કહે વામાં અા યું, “ ે,

બાથશેબા અદાે નયાને માટે સુલેમાન રા ને કહે વા માટે તેની પાસે ગઈ. તેને

અદાે નયા સુલેમાન રા થી ગભરાય છે , કે મ કે તે વેદીનાં શગ પકડીને કહે

મળવા રા

છે , 'સુલેમાન રા

અાજે ઈ વરની અાગળ સમ ખાય કે તે તરવારથી પાેતાના

પર બેઠાે અને રાજમાતાને માટે અેક અાસન મુકા યું. તે તેને જમણે હાથે બેઠી.

સેવકને મારી નાખશે ન હ.'” ૫૨ સુલેમાને ક ું, “ ે તે યાે ય વત ૂક

૨૦ પછી તેણે ક ું, “મારે તને અેક નાની વનંતી કરવાની છે ; મને ના પાડીશ

કરશે, તાે તેનાે અેક પણ વાળ વાંકાે કરવામાં અાવશે ન હ. પણ

ે તેનામાં

ન હ.” રા અે જવાબ અા યાે, “બાેલ, મારી માતા, હુ ં તને ના ન હ પાડું .”

દુ તા માલૂમ પડશે, તાે તે માયા જશે.” ૫૩ તેથી સુલેમાન રા અે માણસાે

૨૧ તેણે ક ું, “શૂના મી અબીશાગનું લ ન તું તારા ભાઈ અદાે નયા સાથે

માેક યા, તેઅાે તેને વેદી પરથી ઉતારી લા યા. તેણે અાવીને સુલેમાન રા ને

કરાવ.” ૨૨ સુલેમાન રા અે પાેતાની માતાને જવાબ અા યાે, “તું અદાે નયા

નમીને ણામ કયા અને સુલેમાને તેને ક ું, “તું તારે ઘરે

માટે શૂના મી અબીશાગને જ કે મ માગે છે ? તેને માટે રા ય પણ માગ, કે મ કે

.”

રા ના મરણના દવસાે ન ક હતા યારે તેણે પાેતાના દીકરા
૨ દાઉદ
સુલેમાનને અા ા અાપી, “હુ ં તાે અાખી દુ નયા ય છે તે માગ ઉં
૨

છંુ . માટે તું બળવાન તથા પરા મી થા. ૩ જેમ મૂસાના નયમશા માં લખેલું
છે તેમ તારા ઈ વર યહાેવાહના માગમાં ચાલીને, તેમના વ ધઅાે, તેમની
અા ાઅાે, તેમના હુ કમાે તથા તેમનાં સા યાે પાળીને તેમના ફરમાનનાે અમલ
કર; અે માટે કે જે તું કરે તેમાં તથા યાં કહી તું

ય યાં તું ફતેહ પામે. ૪

જેથી ઈ વરે મારા સંબંધી પાેતાનું જે વચન અા યું હતું તે તેઅાે ફળીભૂત કરે,
અેટલે કે ' ે તારા દીકરાઅાે પાેતાના માગ વષે સંભાળ રાખીને પાેતાના પૂરા
દયથી તથા પાેતાના પૂરા

વથી વ વાસુપણે મારી સમ

ચાલશે, તાે

ઇઝરાયલના રા યાસન પર બેસનાર માણસની ખાેટ તને પડશે ન હ.' ૫
સ યાના દીકરા યાેઅાબે મને જે કયુ, અેટલે કે તેણે ઇઝરાયલનાં સૈ યના બે
અ ધપ તઅાેને, અેટલે નેરના દીકરા અા નેરને તથા યેથેરના દીકરા અમાસાને
મારી ના યા હતા, તે તું

ણે છે . તેણે શાં તના સમયમાં યુ ના જેવું લાેહી

પાડીને તે યુ નું લાેહી પાેતાની કમરે બાંધેલા કમરબંધને તથા પાેતાના પગમાંનાં
પગરખાંને લગા ું. ૬ તું તારા ડહાપણ અનુસાર યાેઅાબ સાથે વતજે, પણ
તેનું પ ળયાંવાળું માથું તું શાં તઅે કબરમાં ઊતરવા ન દેતાે. (Sheol h7585) ૭
પણ ગ યાદી બા ઝ લાયના દીકરાઅાે પર તું કૃ પા રાખજે અને તેઅાે તારી
મેજ પર ભાેજન કરનારાઅાેમાં સામેલ થાય, કે મ કે જયારે હુ ં તારા ભાઈ
અા શાલાેમથી નાસતાે ફરતાે હતાે, યારે તેઅાે મારી સાથે અેવી રીતે વ યા
હતા. ૮

ે, તારી પાસે યાં બાહુ રીમનાે બ યામીની ગેરાનાે દીકરાે શમઈ છે ,

હુ ં માહનાઈમ ગયાે તે દવસે તેણે તાે મને ભારે શાપ અા યાે હતાે. શમઈ
યદન પાસે મને મળવા અા યાે અને મ યહાેવાહની હાજરીમાં તેને ક ું, 'હુ ં તને
તરવારથી મારી નાખીશ ન હ.' ૯ પણ હવે તું તેને શ ા કયા વગર જવા દેતાે
ન હ. તું બુ માન છે અને તારે તેને શું કરવું તે તને ખબર છે . તેનું પ ળયાવાળું
માથું તું લાેહીલુહાણ થ તમાં કબરમાં ઉતારજે.” (Sheol h7585) ૧૦ પછી
દાઉદ પાેતાના પૂવ ેની સાથે ઊંઘી ગયાે અને તેને દાઉદનગરમાં દફનાવવામાં
અા યાે. ૧૧ દાઉદે ઇઝરાયલ પર ચાળીસ વષ સુધી રાજ કયુ. તેણે સાત વષ

ણાે છાે કે

તરીકે ઊંચાે કયા. પણ

ઊભાે થયાે અને તેને ણામ કયા. પછી તે પાેતાના રા યાસન

તે મારાે માેટાે ભાઈ છે . તેને માટે, અ યાથાર યાજકને માટે તથા સ યાના
દીકરા યાેઅાબને માટે પણ માગ.” ૨૩ પછી સુલેમાન રા અે યહાેવાહની
હાજરીમાં ક ું, “અે વાત અદાે નયા બાે યાે છે તેથી તેના

વની હા ન ન

થાય, તાે ઈ વર મને અેવું અને અેથી પણ વધારે વતાડાે. ૨૪ તાે હવે

વતા

યહાેવા કે જેમણે પાેતાના અાપેલા વચન માણે મને થા પત કયા છે , મારા
પતા દાઉદના રા યાસન પર મને બેસા ાે છે અને મારા માટે ઘર બના યું છે
તેમની હાજરીમાં અદાે નયા ચાે સ માયા જશે.” ૨૫ તેથી સુલેમાન રા અે
યહાેયાદાના દીકરા બનાયાને માેક યાે; બનાયાઅે અદાે નયાને શાેધીને મારી
ના યાે. ૨૬ પછી અ યાથાર યાજકને રા અે ક ું, “તું અનાથાેથમાં તારાં
પાેતાના ખેતરાેમાં જતાે રહે . તું મૃ યુદંડને જ લાયક છે , પણ હુ ં તને અા વખતે
મારી નાખીશ ન હ. કારણ કે ત ઈ વર યહાેવાહનાે કાેશ મારા પતા દાઉદ
સમ ઊંચકે લાે અને મારા પતાઅે સહન કરેલા સવ દુ ઃખાેમાં તું પણ દુ ઃખી
થયાે હતાે.” ૨૭ અામ સુલેમાને યહાેવાહના યાજકપદ પરથી અ યાથારને
પદ

કયા, જેથી અેલીના કુ ટું બ વષે યહાેવાહે શીલાેમાં જે વચન ક ાં

હતાં તે તે પૂરાં કરે. ૨૮ યાેઅાબને અે સમાચાર મ

ા, કે મ કે યાેઅાબે

અદાે નયાનાનાે પ લીધાે, પણ તેણે અા શાલાેમનાે પ લીધાે ન હતાે. તેથી
યાેઅાબે યહાેવાહના મંડપમાં નાસી જઈને વેદીના શગ પક ાં. ૨૯ સુલેમાન
રા ને સમાચાર મ

ા કે યાેઅાબ યહાેવાહના મંડપમાં નાસી ગયાે છે અને

હવે તે વેદીની પાસે છે . યારે સુલેમાને યહાેયાદાના દીકરા બનાયાને માેકલીને
ક ું કે , “ , તેના પર તૂટી પડ.” ૩૦ તેથી બનાયાઅે યહાેવાહના મંડપમાં
અાવીને તેને ક ું, “રા

કહે છે , 'બહાર અાવ.'” યાેઅાબે જવાબ અા યાે,

“ના, હુ ં તાે અહ મરણ પામીશ.” તેથી બનાયાઅે રા ની પાસે અાવીને
ક ું જણા યું, “યાેઅાબે ક ું છે કે તે વેદી પાસે મરણ પામવા ઇ છે છે .”
૩૧ રા

અે તેને ક ું, “તેના ક ા માણે કર. તેને મારી નાખ અને દફનાવી

દે, કે જેથી યાેઅાબે વગર કારણે પાડેલા લાેહીનાે દાેષ તું મારા પરથી તથા
મારા પતાના કુ ટું બ પરથી દૂ ર કરે. ૩૨ તેણે વહે વડાવેલું લાેહી ઈ વર તેના
પાેતાના માથા પર પાછંુ વાળશે, કે મ કે મારા પતા દાઉદ ન
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ણે તેમ, તેણે

1 રાજઅાે

ઇઝરાયલના સેના ધપ ત અા નેર પર અને યેથેરના દીકરા અેટલે યહૂ દયાના

મા નાનાે બાળક છંુ . કે વી રીતે બહાર જવું અથવા અંદર અાવવું તે હુ ં
ણતાે નથી. ૮ તમારા પસંદ કરેલા લાેકાે કે , જે અેક અેવી મહાન

સેના ધપ ત અમાસા પર હુ મલાે કરીને તેઅાેને તરવારથી મારી ના યા. ૩૩

છે , જેની ગણતરી કે સં યા પુ કળતાને લીધે કરી શકાય ન હ તેઅાે મ યે

તેથી તેઅાેનું લાેહી યાેઅાબના માથા પર તથા તેના વંશ ેના માથા પર સદા

તમારાે સેવક છે . ૯ માટે તમારા લાેકાેનાે યાય કરવા મને તમારા સેવકને

પાેતા કરતાં યાયી અેવા બે સારા માણસાે પર, અેટલે નેરના દીકરા અેટલે

હ

રહે શે. પણ દાઉદને, તેના વંશ ેને, તેના ઘરને, તથા તેના રા યાસનને યહાેવા

વવેકબુ વાળું દય અાપાે, કે જેથી સાચા અને ખાેટાનાે તફાવત હુ ં પારખી

તરફથી સવકાળ શાં ત મળશે.” ૩૪ પછી યહાેયાદાના દીકરા બનાયાઅે

શકું . કે મ કે અા તમારી મહાન

જઈને યાેઅાબ પર હુ મલાે કરીને તેને મારી ના યાે. તેને અર યમાં તેના

સુલેમાનની વનંતીથી ભુ સ ન થયા. ૧૧ તેથી ઈ વરે તેને ક ું, “ત યાે ય

પાેતાના ઘરમાં દફનાવવામાં અા યાે. ૩૫ તેની જ યાઅે રા અે યહાેયાદાના

માગણી કરી છે અને પાેતાના માટે લાબું અાયુ ય મા યું નથી. વળી ત પાેતાને

દીકરા બનાયાને સેના ધપ ત તરીકે અને અ યાથારની જ યાઅે સાદાેકને

માટે સંપ

યાજક તરીકે ની યા. ૩૬ પછી રા અે માણસ માેકલીને શમઈને બાેલાવીને

બુ

તેને ક ું, “તું ય શાલેમમાં ઘર બાંધીને યાં રહે અને યાંથી
ન હ. ૩૭ કે મ કે તું યાંથી નીકળીને ક ાેન ખીણની પેલી પાર

નાે યાય કરવા કાેણ શ તમાન છે ?” ૧૦

અથવા તારા દુ મનાેના

વ મા યા નથી, પણ યાય કરવા માટે

માગી છે , ૧૨ તે માટે મ તારી ઇ છા માણે કયુ છે . મ તને ાની તથા

ાંય જતાે

વવેકબુ વાળું દય અા યું છે . હવે કાૈશ ય અને બુ મતામાં તારી અગાઉ

ય, તાે જ ર

તારા જેવાે કાેઈ થયાે નથી અને હવે પછી તારા જેવાે કાેઈ થશે પણ ન હ. ૧૩

ણજે કે તે દવસે તું ચાે સ મરણ પામીશ. તા ં લાેહી તારે પાેતાને માથે

વળી ત જે મા યું નથી તે પણ અેટલે

ય તથા

ત ા, અે બ ને મ તને

અાવશે.” ૩૮ તેથી શમઈઅે રા ને ક ું, “તું જે કહે છે તે સા ં છે . જેમ મારા

અા યાં છે . તારા સવ દવસાેભર રા અાેમાં તારા જેવાે કાેઈ થશે ન હ. ૧૪

મા લક રા અે ક ું તેમ તારાે સેવક કરશે.” તેથી શમઈ ય શાલેમમાં ઘણા

તું તારા પતા દાઉદની જેમ મારા વ ધઅાે તથા મારી અા ાઅાે પાળીને મારા

દવસાે સુધી ર ાે. ૩૯ પણ ણ વષના અંતે, શમઈના બે ચાકરાે માખાના

માગ ચાલશે, તાે હુ ં તને લાંબુ અાયુ ય અાપીશ.” ૧૫ પછી સુલેમાન

દીકરા ગાથના રા

અાખીશ પાસે નાસી ગયા. તેની તેઅાેઅે શમઈને ખબર

તાે જુ અાે, અે તાે વ ન હતું. તે ય શાલેમ અા યાે અને ભુના કરારકાેશ

અાપી, “ ે, તારા ચાકરાે ગાથમાં છે .” ૪૦ પછી શમઈ ઊઠીને ગધેડા પર

અાગળ ઊભાે ર ાે. તેણે દહનીયાપણ તથા શાં યપણ ચઢા યાં અને પાેતાના

ન બાંધીને પાેતાના ચાકરાેને શાેધવા ગાથમાં અાખીશ પાસે ગયાે. અને

યાે,

સવ ચાકરાેને મજબાની અાપી. ૧૬ પછી બે

ીઅાે જે ગ ણકા હતી તે રા

પાેતાના ચાકરાેને ગાથથી પાછા લા યાે. ૪૧ જયારે સુલેમાનને કહે વામાં અા યું

પાસે અાવીને ઊભી રહી. ૧૭ તેમાંની અેક

ીઅે ક ું, “હે મારા મા લક, હુ ં

કે શમઈ ય શાલેમથી રવાના થઈ ગાથ ગયાે હતાે અને પાછાે અાવી ગયાે

તથા અા

છે , ૪૨ યારે રા અે માણસ માેકલીને શમઈને બાેલાવડાવીને ક ું, “શું મ

ી અેક જ ઘરમાં રહીઅે છીઅે અને જે ઘરમાં હુ ં તેની સાથે રહુ ં છંુ
તેમાં મ અેક બાળકને જ મ અા યાે. ૧૮ મારી સૂ તને ીજે દવસે અેમ થયું

તને યહાેવાહના સમ અાપીને અા હથી ક ું ન હતું, ' ે તું અહ થી રવાના

કે અા

થઈને

સાથે ઘરમાં બીજું કાેઈ નહાેતું, પણ અમે બે જ ઘરમાં હતાં. ૧૯ અા

ાંય પણ જઈશ, તાે જ ર

ણજે કે તે દવસે ચાે સ તા ં મરણ

ે

ીને પણ અેક બાળક જન યું. અમે અેકસાથે રહે તાં હતાં. અમારી
ીનાે

થશે?' પછી ત મને ક ું હતું, 'તું જે કહે છે તે સા ં છે .' ૪૩ તાે પછી શા માટે

દીકરાે રા ે મરણ પા યાે, કારણ કે ઊંઘમાં પાસું ફે રવતાં તેનાે દીકરાે તેનાથી

ત યહાેવાહના સમનાે તથા મ તને જે અા ા અાપી તેનાે અમલ કયા ન હ?”

દબાઈ ગયાે હતાે. ૨૦ તેથી તેણે મધરા ે ઊઠીને અા તમારી દાસી ઊંઘતી હતી

૪૪ વળી રા

યે ત જે દુ તા કરી

અેટલામાં મારા દીકરાને મારી પાસેથી લઈ જઈને પાેતાની પાસે સુવડા યાે

ણે છે . માટે તારી દુ તા યહાેવા

અને તેના મરણ પામેલા દીકરાને મારી પાસે સુવડા યાે. ૨૧ જયારે હુ ં સવારમાં

અે શમઈને ક ું, “મારા પતા દાઉદ

હતી તે સવ તું તારા દયમાં સારી રીતે

તારે માથે પાછી વાળશે. ૪૫ પણ સુલેમાન રા
દાઉદનું રા યાસન યહાેવાહની સમ

તાે અાશીવા દત થશે અને

સદાને માટે

થર થશે.” ૪૬ અને

મારા બાળકને દૂ ધ પીવડાવવા ઊઠી, યારે તાે તે મરણ પામેલાે હતાે. પણ મ
તેને સવારમાં યાનથી

ેયાે, તાે તે મારાથી જ મેલાે મારાે દીકરાે નહાેતાે.” ૨૨

રા અે યહાેયાદાના દીકરા બનાયાને અા ા અાપી અને તેણે બહાર નીકળીને

પછી બી

શમઈને મારી ના યાે. તેથી રા ય સુલેમાનના હાથમાં થર થયું.

મરણ પામેલાે છે તે તારાે દીકરાે છે .” થમ

રા ફા નની સાથે સંબંધ બાંધીને તેની દીકરી સાથે
૩ સુલલનેમકયુાને . મસરના
તે પાેતાનાે મહે લ, યહાેવાહનું ભ ત થાન તથા ય શાલેમની

દીકરાે તારાે છે અને જે

ફરતે દીવાલ બાંધી ર ાે, યાં સુધી તેણે ફા નની દીકરીને દાઉદનગરમાં રાખી.
૨ લાેકાે ધમ થાનાેમાં અપણ કરતા, કે મ કે તે દવસાે સુધી યહાેવાહના નામનું

ભ ત થાન બાંધવામાં અા યું નહાેતું. ૩ સુલેમાન પાેતાના પતા દાઉદના
વ ધઅાે માણે ચાલીને યહાેવા પર ેમ રાખતાે હતાે, તે ધમ થાનાેમાં અપણ
કરતાે હતાે અને ધૂપ બાળતાે હતાે. ૪ રા

ગ યાેનમાં અપણ કરવા ગયાે,

કે મ કે તે માેટું ધમ થાન હતું. તે વેદી પર સુલેમાને અેક હ ર દહનીયાપણ
ચઢા યાં. ૫ ગ યાેનમાં યહાેવાહે રા ે સુલેમાનને વ નમાં દશન અાપીને
ક ું, “માગ! હુ ં તને શું અાપું?” ૬ તેથી સુલેમાને ક ું, “તમારા સેવક, મારા
પતા દાઉદ જે માણે તમારી અાગળ સ યતાથી, યાયીપણાથી તથા તમારી
સાથે ામા ણક દયથી ચા યા, તે માણે તમે તેમના પર માેટી કૃ પા પણ
કરી. તમે તેમના પર અા માેટી કૃ પા કરી છે અેટલે જેમ અાજે છે તેમ, તેમના
રા યાસન પર બેસવા તમે તેમને દીકરાે અા યાે છે . ૭ હવે હે યહાેવા મારા
ઈ વર, તમે અા તમારા દાસને મારા પતા દાઉદને થાને રા

1 રાજઅાે

કયા છે , હુ ં તાે

ી બાેલી, “ના, જે

વતાે દીકરાે છે તે તાે મારાે છે અને જે
ીઅે ક ું, “ના, મરણ પામેલાે

વતાે છે તે મારાે છે .” અામ તેઅાેઅે રા

અાગળ

વવાદ કયા. ૨૩ પછી રા અે ક ું, “અેક કહે છે , 'અા

વતાે તે મારાે દીકરાે

છે અને મરણ પામેલાે તે તારાે દીકરાે છે .' અને બી

કહે છે , 'ના, મરણ

પામેલાે દીકરાે તારાે છે અને

વતાે દીકરાે મારાે છે .'” ૨૪ રા અે ક ું, “મને

અેક તરવાર લાવી અાપાે.” તેઅાે રા
રા અે ક ું, “અા

પાસે અેક તરવાર લા યા. ૨૫ પછી

વતા બાળકના ઉપરથી નીચે બે સરખા ભાગ કરીને

અેકને અડધાે ભાગ અને બી ને અડધાે ભાગ અાપાે.” ૨૬ પછી જે
દીકરાે

ીનાે

વતાે હતાે તેણે રા ને અરજ કરી, કે મ કે પાેતાના દીકરાને માટે તેનું

દય ભરાઈ અા યું હતું. તેણે ક ું, “હે મારા મા લક, તે

ીને

વતાે દીકરાે

અાપાે અને ગમે તે હાેય પણ તેને મારી તાે ન જ નાખાે.” પણ બી

ીઅે

ક ું, “તે મારાે પણ ન થાય તેમ જ તારાે પણ ન થાય. તેના બે ભાગ કરાે.”
૨૭ પછી રા

અે જવાબ અા યાે, “ વતાે દીકરાે પહે લી

ીને અાપાે. કે મ કે

તે જ તેની માતા છે , દીકરાને મારી નાખાે ન હ.” ૨૮ રા અે જે યાય કયા
હતાે, તે વષે જયારે સવ ઇઝરાયલે સાંભ
લા યાે, કે મ કે તેઅાેઅે
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ું, યારે તેઅાેને રા નાે ભય

ેયું કે યાય કરવા તેનામાં ઈ વરનું ાન છે .

ેમાન રા સવ ઇઝરાયલ પર રાજ કરતાે હતાે. અા તેના રા યના
૪ સુઅલધકારીઅાે
હતા: સાદાેકનાે દીકરાે અઝાયા યાજક હતાે. શીશાના
૨

૩

અેથામ અે ાહી કરતાં, માહાેલના દીકરાઅાે હે માન, કા કાેલ તથા દાદા કરતાં
પણ તે વધારે ાની હતાે. તેની કી ત અાસપાસના સવ દેશાેમાં ફે લાઈ ગઈ.

દીકરા અ લહાેરેફ તથા અ હયા ચટનીસાે હતા. અહીલૂદનાે દીકરાે યહાેશાફાટ

૩૨ તેણે ણ હ

ઈ તહાસકાર હતાે. ૪ યહાેયાદાનાે દીકરાે બનાયા સેના ધપ ત હતાે. સાદાેક

હ ર પાંચ હતી. ૩૩ તેણે વન પ ત વષે વણન કયુ, અેટલે લબાનાેન

તથા અ યાથાર યાજકાે હતા. ૫ નાથાનનાે દીકરાે અઝાયા વહીવટદારાેનાે

પરના દેવદાર વૃ થી માંડીને દીવાલાેમાંથી ઊગી નીકળતા ઝુ ફા સુધીની

ઉપરી હતાે. નાથાનનાે દીકરાે ઝાબૂદ યાજક તથા રા નાે મ હતાે. ૬

વન પ ત વષે વણન કયુ. તેણે પશુઅાે, પ ીઅાે, પેટે ચાલનારાં ાણીઅાે

અહીશાર ઘરનાે વહીવટદાર હતાે. અા દાનાે દીકરાે અદાેનીરામ કાેશા ય

તથા માછલીઅાે વષે પણ વણન કયુ. ૩૪ જે સવ લાેકાેઅે તથા પૃ વી પરના

હતાે. ૭ સવ ઇઝરાયલ પર સુલેમાનના બાર અ ધકારીઅાે હતા, જેઅાે

જે સવ રા અાેઅે સુલેમાનના ાન વષે સાંભ ું હતું, તેઅાેમાંના ઘણા તેના

રા ને તથા તેના કુ ટું બને ખાેરાક પૂરાે પાડવાની જવાબદારી બ વતા હતા.
દરેકને માથે વષમાં અેકેક મ હનાનાે ખચ પૂરાે પાડવાનાે હતાે. ૮ અા તેઅાેનાં
નામ છે : અે ાઇમના પહાડી દેશમાં બેનહૂ ર, ૯ માકાશમાંનાે બેનદેકેર,
શા બીમમાંનાે બેથશેમેશ, અેલાેનબેથમાં હાનાન, ૧૦ અ બાેથમાં બેન
હે શેદ; સાેખાે તથા હે ફેરનાે અાખાે દેશ તેને તાબે હતાે. ૧૧ દાેરના અાખા પહાડી
દેશમાં બેનઅબીનાદાબ હતાે. તેણે સુલેમાનની દીકરી ટાફાથ સાથે લ ન કયુ
હતું. ૧૨ તાનાખ તથા મ ગ ાે, સારથાનની બાજુ નું તથા યઝ્ અેલની નીચેનું
અાખું બેથશાન, બેથશાનથી અાબેલમહાેલા સુધી, અેટલે યાેકમામની
પેલી બાજુ સુધીમાં અહીલૂદનાે દીકરાે બાના, ૧૩ રામાેથ ગ યાદમાં બેન
ગેબેર: વળી યતેના તાબે મના શાના દીકરા યાઈરના ગ યાદમાંનાં નગરાે
પણ હતાં, અેટલે તેને તાબે બાશાનમાંનાે અાગાબ દેશ, જેમાં દીવાલાે
તથા પ ળની ભૂંગળાેવાળાં સાઠ માેટાં નગરાેનાે તે અ ધકારી હતાે. ૧૪
માહનાઈમમાં ઈ ાેનાે દીકરાે અ હનાદાબ હતાે. ૧૫ અ હમાઅાસ નફતાલીમાં
હતાે. તેણે પણ સુલેમાનની દીકરી બાસમાથની સાથે લ ન કયુ હતું. ૧૬
અાશેર તથા બાલાેથમાં હૂ શાયનાે દીકરાે બાના, ૧૭ ઇ સાખારમાં પા અાનાે
દીકરાે યહાેશાફાટ, ૧૮ અને બ યામીનમાં અેલાનાે દીકરાે શમઈ હતાે. ૧૯
અમાેરીઅાેના રા

સહાેનના તથા બાશાનના રા

અાેગના ગ યાદ દેશમાં

ઉરીનાે દીકરાે ગેબેર અને અા દેશમાં તે અેકલાે અ ધકારી હતાે. ૨૦ યહૂ દયા
તથા ઇઝરાયલના લાેકાે સં યામાં સમુ કનારાની રેતી જેટલા અગ ણત
હતા. તેઅાે ખાઈ પીને અાનંદ કરતા હતા. ૨૧ નદીથી તે પ લ તીઅાેના દેશ
સુધી તથા મસરની સરહદ સુધીનાં સવ રા યાે પર સુલેમાન હકૂ મત ચલાવતાે
હતાે. તેઅાે નજરાણાં લાવતા અને સુલેમાનની જદગીના સવ દવસાે તેઅાે
તેની તાબેદારી કરતા ર ા. ૨૨ સુલેમાનના મહે લમાં રહે નારાનાે અેક દવસનાે
ખાેરાક ીસ માપ મદાે, સાઠ માપ લાેટ, ૨૩ દસ પુ બળદાે, બીડમાં ચરતા
વીસ બળદ, સાે ઘેટાં, સાબર, હરણ, ક લયાર તથા ચરબીદાર પ ીઅાે
અેટલાે હતાે. ૨૪ કે મ કે નદીની અા બાજુ ના સવ દેશમાં અેટલે તફસાથી તે
ગાઝા સુધી સવ રા અાે તેને તાબે હતા અને તેની ચારેબાજુ શાં ત હતી.
૨૫ સુલેમાનના સવ દવસાે દર મયાન દાનથી તે બેરશેબા સુધી યહૂ દયા

તથા ઇઝરાયલ પાેતપાેતાના ા ાવેલા નીચે તથા પાેતપાેતાની અં રી નીચે
નભય થ તમાં હતા. ૨૬ સુલેમાનને પાેતાના રથાેના ઘાેડાને માટે ચાળીસ
હ ર તબેલા હતા અને બાર હ ર ઘાેડેસવારાે હતા. ૨૭ દરેક અ ધકારીઅાે
પાેતપાેતાને ભાગે અાવેલા મ હનામાં સુલેમાન રા ને તથા સુલેમાનને યાં
જમવા અાવનાર બધાંને ખાેરાક પૂરાે પાડતા હતા. તેઅાે કાેઈપણ બાબતની
અછત પડવા દેતા ન હ. ૨૮ તેઅાે

યેક પાેતપાેતાને સાપેલી ફરજ માણે,

રથના ઘાેડાઅાેને માટે તથા સવારી માટેના ઘાેડાઅાેને માટે તેઅાેને મુકામે જવ
તથા ઘાસ પહાચાડતા હતા. ૨૯ ઈ વરે સુલેમાનને ઘ ં ાન, સમજશ ત
તથા સમુ કનારાની રેતીના પટ સમું વશાળ સમજશ કત અા યાં હતાં.
૩૦ પૂવ દશાના સવ લાેકાેના

ાનથી તથા મસરીઅાેના સવ

ાન કરતાં

સુલેમાનનું ાન અ ધક હતું. ૩૧ તે સવ માણસાે કરતાં વશેષ ાની હતાે.

ર ની તવચનાે ક ાં અને તેનાં રચેલાં ગીતાેની સં યા અેક

ાનની વાતાે સાંભળવા અાવતા હતા.
પાેતાના ચાકરાેને સુલેમાન પાસે માેક યા, કે મ કે તેણે
૫ તૂસાંરભના રાું હતુહીરામે
ં કે લાેકાેઅે તેને તેના પતાને થાને રા તરીકે અ ભ ષ ત
કયા હતાે; હીરામ હમેશાં દાઉદ પર ેમ રાખતાે હતાે. ૨ સુલેમાને હીરામ
પાસે માણસ માેકલીને કહે વડા યું, ૩ “તું

ણે છે કે મારા પતા દાઉદની ચારે

તરફ જે સવ વ હ ચાલતા હતા તેમાં યાં સુધી યહાેવાહે વરાેધીઅાેને
હરા યા ન હ, યાં સુધી તેઅાેને લીધે પાેતાના ઈ વર યહાેવાહના નામને અથ
તે ભ ત થાન બાંધી શ

ા ન હ. ૪ પણ હવે, મારા ઈ વર યહાેવાહે મને

ચારે તરફ શાં ત અાપી છે . યાં કાેઈ શ ુ નથી કે કં ઈ અાપ

નથી. ૫ તેથી

જેમ ઈ વરે મારા પતા દાઉદને ક ું હતું, 'તારા જે દીકરાને હુ ં તારે થાને તારા
રા યાસન પર બેસાડીશ તે મારા નામને અથ ભ ત થાન બાંધશે.' તે માણે
હુ ં મારા ઈ વર યહાેવાહના નામને અથ ભ ત થાન બાંધવાનાે ઇરાદાે રાખું
છંુ . ૬ તેથી હવે મારા માટે લબાનાેન પરથી દેવદાર વૃ ાે કપાવવાની અા ા
અાપાે. અને મારા સેવકાે તમારા સેવકાેની સાથે રહે શે અને તમે જે માણે
કહે શાે તે મુજબ હુ ં તમારા સેવકાેને વેતન ચૂકવી અાપીશ. કારણ કે તમે
ણાે છાે કે અમારામાં સદાેનીઅાેના જેવા લાકડાં કાપનારાે કાેઈ હાે શયાર
માણસાે નથી.” ૭ જયારે હીરામે સુલેમાનની વાતાે સાંભળી, યારે ઘણાે
અાનં દત થઈને બાે યાે, “અાજે યહાેવાહની તુ ત થાઅાે કે તેમણે અા મહાન
પર રાજ કરવા દાઉદને ાની દીકરાે અા યાે છે .” ૮ હીરામે સુલેમાનની
પાસે માણસ માેકલીને કહા યું, “જે સંદેશાે તમે મારા પર માેક યાે છે તે મ
સાંભ

ાે છે . અેરેજવૃ નાં લાકડાંની બાબતમાં તથા દેવદારનાં લાકડાંની

બાબતમાં હુ ં તમારી ઇ છા માણે બધું કરીશ. ૯ મારા ચાકરાે લાકડાંને
લબાનાેન પરથી સમુ કનારે ઉતારી લાવશે અને જે થળ તમે મુકરર કરશાે
યાં તે સમુ માગ લઈ જવા માટે હુ ં તેમના તરાપા બંધાવીશ અને તમે તે
યાંથી લઈ જ ે. તમે મારા ઘરનાંને ખાેરાકી પૂરી પાડ ે, અેટલે મારી ઇ છા
પૂરી થશે.” ૧૦ તેથી હીરામે સુલેમાનને તેની ઇ છા માણે અેરેજવૃ ાેનાં
લાકડાં તથા દેવદારનાં લાકડાં અા યાં. ૧૧ સુલેમાને હીરામના ઘરનાંને ખાેરાકી
બદલ વીસ હ ર માપ ઘઉં અને વીસ હ ર માપ શુ તેલ અા યું. સુલેમાન
હીરામને વષાવષ અે માણે અાપતાે. ૧૨ યહાેવાહે સુલેમાનને વચન માણે
ાન અા યું હતું. હીરામ તથા સુલેમાનની વ ચે સંપ હતાે અને તેઅાે બ નેઅે
અરસપરસ કરાર કયા. ૧૩ સુલેમાન રા અે સવ ઇઝરાયલમાંથી સખત
પ ર મ કરના ં લ કર ઊભું કયુ; તે લ કર ીસ હ ર માણસાેનું હતું. ૧૪
તે તેઅાેમાંથી નયત મ માણે દર મ હને દસ હ ર માણસાેને લબાનાેન
માેકલતાે હતાે. તેઅાે અેક મ હનાે લબાનાેનમાં તથા બે મ હના પાેતાના ઘરે
રહે તા. અદાેનીરામ અા લ કરનાે ઊપરી હતાે. ૧૫ સુલેમાન પાસે સ ેર
હ ર મજૂ રાે હતા અને પવત પર પ થર ખાેદનારા અસી હ ર હતા. ૧૬
સુલેમાનની પાસે કામ પર દેખરેખ રાખનારા તથા કામ કરનાર મજુ રાે પર
અ ધકાર ચલાવનારા ણ હ ર ણ સાે મુ ય અ ધકારીઅાે હતા. ૧૭
રા ની અા ા મુજબ ઘડેલા પ થરાેથી ભ ત થાનનાે પાયાે નાખવા માટે
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તેઅાે માેટા તથા મૂ યવાન પ થરાે ખાેદી કાઢતાં હતા. ૧૮ તેથી સુલેમાનનું ઘર

લીધી. ૨૩ સુલેમાને પરમપ વ

બાંધનારા, હીરામનું ઘર બાંધનારા તથા સલાટાે અા પ થરાેને ઘડતા હતા અને

ક બ બના યા. તે દરેકની ઊંચાઈ દસ હાથ હતી. ૨૪ દરેક ક બને બે પાંખ

ભ ત થાન બાંધવા માટે લાકડાં તથા પ થર તૈયાર કરતા હતા.

હતી અને તે દરેક પાંખની લંબાઈ પાંચ હાથ હતી; દરેકની અેક પાંખથી બી

મસર દેશમાંથી ચારસાે અશી વષ પૂરાં થયા પછી યાંથી
૬ ઇઝરાયલીઅાે
બહાર અા યા. રા સુલેમાનના ઇઝરાયલ પરના શાસનના ચાેથા વષના

પાંખના છે ડાઅાે વ ચેનું અંતર દસ હાથ હતું. ૨૫ બી

ઝીવ માસમાં અેટલે બી
કયુ. ૨ રા

માસમાં તેણે ઈ વરના ભ ત થાનનું બાંધકામ શ

સુલેમાને જે ભ ત થાન યહાેવા માટે બંધા યુ તેની લંબાઈ સાઠ

હાથ, પહાેળાઈ વીસ હાથ અને ઊંચાઈ ીસ હાથ હતી. ૩ ભ ત થાનના
સભાખંડના સામેના પરસાળની પહાેળાઈ વીસ હાથ અને લંબાઈ દસ હાથ
હતી. ૪ તેણે ભ ત થાનને માટે

ળીવાળી સાંકડી બારીઅાે બનાવડાવી. ૫

તેણે ભ ત થાનની તેમ જ પરમપ વ

થાનની દીવાલાેની ચારેબાજુ માળ

બના યા. તેણે તેની ચારેબાજુ અે અાેરડીઅાે બનાવી. ૬ સાૈથી નીચેના માળની
પહાેળાઈ સાડા સાત હાથ, વ ચેના માળની છ હાથ અને ી

માળની

પહાેળાઈ પાંચ હાથ હતી. કે મ કે માેભને માટે ભ ત થાનની દીવાલાેમાં
ખાંચા પાડવા ના પડે માટે તેણે ભ ત થાનની બહારની બાજુ અે ફરતી
કાંગરી મૂકી હતી. ૭ ભ ત થાન બાંધતી વખતે પ થરાે ખાણમાંથી તૈયાર
કરીને લાવવામાં અાવતા; અને તેને બાંધતી વખતે તેમાં હથાેડી, કુ હાડી કે
લાેઢાના કાેઈપણ હ થયારનાે અવાજ સંભળાતાે ન હતાે. ૮ ભાયત ળયાનું
વેશ ાર ભ ત થાનની દ ણ બાજુ અે અાવેલું હતું. યાં વચલા માળે જવા
વળાંકવાળી અેક ગાેળાકાર સીડી હતી અને વચલા માળેથી સાૈથી ઉપલે માળે
જવાતું હતું. ૯ સુલેમાને ભ ત થાનનું બાંધકામ પૂ ં કયુ અને તેણે દેવદારના
પાટડા અને પા ટયામાંથી ભ ત થાનની છત બનાવી. ૧૦ તેણે ભ ત થાનના
અંદરના સભાખંડની સામે માળ બના યા. તે દરેકની ઊંચાઈ પાંચ હાથ હતી.
તે માળનાે અાધાર દેવદારના લાકડા વડે ભ ત થાન પર રહે લાે હતાે. ૧૧ પછી
યહાેવાહનું વચન સુલેમાન પાસે અા યું; ૧૨ “ત મારા માટે અા જે ભ ત થાન
બાં યું છે તે સંબંધી,

ે તું મારા વ ધઅાે માણે ચાલીશ અને મારી બધી

અા ાઅાેનું ન ાપૂવક પાલન કરીશ તાે મ તારા પતા દાઉદને તારા વષે જે
વચન અા યું હતું તે હુ ં પાળીશ. ૧૩ હુ ં ઇઝરાયલીઅાે વ ચે રહીશ અને તેઅાેને
ત

દઈશ ન હ.” ૧૪ અામ, સુલેમાને ભ ત થાનનું બાંધકામ પૂ ં કયુ. ૧૫

પછી તેણે ભ ત થાનની અંદરની દીવાલાેને દેવદારના પા ટયાની બનાવી.
ભાયત ળયાથી છત સુધી તેણે તે દીવાલાે ઉપર અંદરની બાજુ અે લાકડાંનું
અ તર કયુ; તેણે ભ ત થાનનું ભાયત ળયુ દેવદારનાં પા ટયાનું બના યું. ૧૬
ભ ત થાનની પાછળની બાજુ તેણે વીસ હાથ લાંબી અેક અાેરડી બાંધી.
તેણે ત ળયેથી છે ક છત સુધીની દીવાલાે દેવદારની બનાવી. અે દીવાલાે તેણે
અા પરમપ વ

થાન માટે અંદરની બાજુ અે બનાવી. ૧૭ મુ ય સભાખંડ

અેટલે પરમપ વ થાનની સામેના પ વ

થાનની લંબાઈ ચાલીસ હાથ હતી.

૧૮ ભ ત થાનના અંદરની બાજુ ના હ સામાં દેવદારના લાકડા પર કળીઅાે

તથા ખીલેલાં ફૂ લાે કાેતરેલાં હતાં. યાં અંદરના ભાગમાં
કામ દેખાતું ન હતું.

ાંય પણ પ થરનું

ાંય અેક પણ પ થર દેખાતાે નહાેતાે. ૧૯ સુલેમાને

કરારકાેશ મૂકવા માટે ભ ત થાનની અંદરની બાજુ અે પરમપ વ

થાન

બના યું. ૨૦ પરમપ વ થાનની લંબાઈ વીસ હાથ, પહાેળાઈ વીસ હાથ અને
ઊંચાઈ વસ હાથ હતી. તેણે તેની દીવાલાેને શુ સાેનાથી અને તેની વેદીને
દેવદારના લાકડાથી મઢી હતી. ૨૧ પછી સુલેમાને ભ ત થાનની અંદરની
દીવાલાેને શુ સાેનાથી મઢી. તેણે પરમપ વ
અેક છે ડેથી બી
સાેનાથી મ

થાનની અાગળ વેશ ારના

છે ડા સુધી સાેનાની સાંકળાે મૂકી અને અાગળના ભાગને

ાે. ૨૨ અામ, સુલેમાને ભ ત થાનનાે અંદરનાે અાખાે ભાગ

સાેનાથી મઢી લીધાે. તેણે પરમપ વ થાનની અાખી વેદીને પણ સાેનાથી મઢી
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થાનમાં જૈતૂનનાં લાકડામાંથી બનાવેલા બે

ક બની બે પાંખાે

વ ચેનું અંતર પણ દસ હાથ હતું, બ ને ક બાે કદ અને અાકારમાં સરખા જ
હતા. ૨૬ બ ને ક બની ઊંચાઈ દસ હાથ હતી. ૨૭ સુલેમાને અે બ ને ક બાેને
ભ ત થાનના પરમપ વ

થાનમાં ગાેઠ યા હતા. ક બની પાંખાે ફે લાયેલી

હતી, તેથી અેક ક બની પાંખ અેક દીવાલને અને બી
બી

દીવાલને પશતી હતી અને તેઅાેની બી

ક બની પાંખ

પાંખાે ખંડની વ ચાેવ ચ

અેકબી ને પશતી હતી. ૨૮ સુલેમાને તે ક બાેને સાેનાથી મઢા યા હતા.
૨૯ તેણે ભ ત થાનની સવ અાેરડીઅાેની દીવાલાે પર અંદર તેમ જ બહાર

ક બાે, ખજૂ રી વૃ ાે અને ખીલેલાં ફૂ લાેનું કાેતરકામ કરાવેલું હતું. ૩૦ તેણે
ભ ત થાનની અંદરની તથા બહારની અાેરડીઅાેનાં ભાયત ળયાં સાેનાથી
મ
દરવા

ાં હતાં. ૩૧ પરમપ વ થાનના વેશ માટે સુલેમાને જૈતૂનનાં લાકડાંના
બના યા હતા. ઉંબરાે અને બારસાખ દવાલના પાંચમા ભાગ જેટલાં

હતાં. ૩૨ અામ તેણે બે દરવા

બના યા અને બ ને દરવા

પર ક બાે,

ખજૂ રીનાં વૃ ાે અને ખીલેલા ફૂ લાેનું કાેતરકામ કરીને તેને સાેનાથી મઢી દીધાં
હતાં. ૩૩ અે જ રીતે ભ ત થાનના દરવા

માટે પણ જૈતૂનનાં લાકડાની

બારસાખ દીવાલના ચાેથા ભાગ જેટલી બનાવી. ૩૪ દરવા નાં બે કમાડ
દેવદારનાં લાકડાંનાં પા ટયાંમાંથી બના યાં હતાં. દરેક દરવા ના બે ભાગ
હતા અને અેક પર અેક વાળી શકાતા હતા. ૩૫ અે દરવા અાે પર ક બ,
ખજૂ રીનાં વૃ ાે અને ખીલેલાં ફૂ લાેનું કાેતરકામ કરીને તેને સાેનાથી મ

ા

હતા. ૩૬ તેણે ઘસીને ચકચ કત કરેલા પ થરાેની ણ હાર અને દેવદારના
માેભની અેક હાર વડે અંદરનાે ચાેક બના યાે. ૩૭ ચાેથા વષના ઝીવ માસમાં
યહાેવાહના ભ ત થાનનાે પાયાે નાખવામાં અા યાે હતાે. ૩૮ અ ગયારમા
વષના અાઠમા માસમાં, અેટલે કે બુલ માસમાં ભ ત થાનનું સવ બાંધકામ
તેના બધા ભાગાે સ હત, સંપૂણ નમૂના માણે અને તેની વશેષતા સાથે પૂ ં
થયું. અામ સુલેમાનને ભ ત થાનનું બાંધકામ પૂણ કરતાં સાત વષ લા યાં
હતાં.
લેમાનને પાેતાનાે મહે લ બાંધતાં તેર વષ લા યાં હતાં. તેણે જે
૭ સુરાજમહે
લ બાં યાે તેનું નામ 'લબાનાેન વનગૃહ' રા યું. તેની લંબાઈ
૨

સાે હાથ, પહાેળાઈ પચાસ હાથ તથા તેની ઊંચાઈ ીસ હાથ હતી. તે
અેરેજકા ના ચાર તંભાેની હારમાળાઅાે પર બાંધેલું હતું. ૩ દર હારે પંદર
માણે તંભાે પરની પ તાળીસ વળીઅાે પર અેરેજકા નું અાવરણ કરવામાં
અા યું હતું. ૪ બારીઅાેની ણ હાર હતી અને સામસામા કાશના ણ માળ
હતા. ૫ બધા દરવા

તથા દરવા ના ચાેકઠાં સમચાેરસ અાકારના હતા

અને તે અેકબી ની સામસામે કાશના ણ માળ હતા. ૬ તેણે તંભાેથી
પરસાળ બનાવી; તેની લંબાઈ પચાસ હાથ અને તેની પહાેળાઈ ીસ હાથ
હતી. તેની અાગળ પણ પરસાળ હતી, તેની અાગળ તંભાે તથા

ડા

માેભ હતા. ૭ સુલેમાને યાય કરવા માટે યાયાસન માટે અેટલે યાયની
પરસાળ બનાવી. ત ળયાથી તે મથાળા સુધી તેને દેવદારથી મઢવામાં અાવી.
૮ સુલેમાનને રહે વાનાે મહે લ, અેટલે પરસાળની અંદરનું બીજું અાંગ ં, તે પણ

તેવી જ કારીગરીનું હતું. ફા નની દીકરી જેની સાથે તેણે લ ન કયુ હતું. તેને
માટે તેણે તે મહે લ બાં યાે. ૯ રાજમહે લના અા અાેરડાઅાેનાં બાંધકામ માટે
અ તમૂ યવાન પ થરાે, અેટલે માપ માણે ઘડેલા તથા કરવતથી વહે રેલા
પ થરનાં કરેલાં હતાં. ૧૦ તેનાે પાયાે કમતી પ થરાેનાે, અેટલે માેટા દસ
હાથનાં તથા અાઠ હાથનાં પ થરાેનાે હતાે. ૧૧ ઉપર કમતી પ થરાે, અેટલે
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માપ માણે ઘડેલા પ થરાે તથા દેવદારનાં લાકડાં હતા. ૧૨ યહાેવાહના

ચાેતરાને ચાર ખૂણે ચાર ટેકાઅાે હતા, તેના ટેકા ચાેતરાની સાથે જ સળંગ

ભ ત થાનની અંદરનાં અાંગણાં તથા ભ ત થાનની પરસાળની જેમ માેટા

બનાવેલા હતા. ૩૫ ચાેતરાને મથાળે અડધાે હાથ ઊંચાે ઘુંમટ હતાે. ચાેતરાને

અાંગણાની ચારેબાજુ ઘડેલા પ થરની ણ હાર તથા દેવદારના માેભની અેક

મથાળે તેના ટેકા અને તેની તકતીઅાે તેની સાથે સળંગ હતાં. ૩૬ તે તકતીઅાે

હાર હતી. ૧૩ સુલેમાન રા ના માણસાે તૂરમાંથી હુ રામને લઈ અા યા. ૧૪

પર જયાં ખાલી જ યા હતી યાં ક બ, સહાે અને ખજૂ રનાં વૃ ાે કાેતરેલાં

હુ રામ નફતાલી કુ ળની અેક વધવા

ીનાે દીકરાે હતાે. તેનાે પતા તૂરનાે

હતાં અને તેની ફરતે ઝાલરાે હતી. ૩૭ અા રીતે તેણે દસ ચાેતરા બના યા. તે

રહે વાસી હતાે. તે પ ળનાે કારીગર હતાે. હુ રામ પ ળનાં સવ કામ કરવામાં

બધા જ ઘાટમાં, માપમાં અને અાકારમાં અેક સરખા હતા. ૩૮ તેણે પ ળનાં

ાન, અ લ તથા ચતુરાઈથી ભરપૂર હતાે. તેણે સુલેમાન રા ની પાસે

દસ કૂં ડાં બના યાં. દરેક કૂં ડામાં ચાળીસ બાથ પાણી સમાતું હતું. તે દરેક

અાવીને તેનાં તમામ કામ કરી અા યાં. ૧૫ હુ રામે પ ળના અઢાર હાથ

કૂં ડું ચાર હાથનું હતું. પેલા દશ ચાેતરામાંના

ઊંચા બે તંભાે બના યા. દરેક તંભાેની અાસપાસ ફરી વળવા બાર હાથ

તેણે પાંચ કૂં ડાં ભ ત થાનની દ ણ તરફ અને બી

લાંબી દાેરી જતી હતી. ૧૬ તંભની ટાેચ પર મૂકવા માટે તેણે પ ળના બે

મૂ ાં. તેણે હાેજને ભ ત થાનની જમણી દશાઅે અ નખૂણા પર રા યાે.

કળશ બના યા; દરેકની ઊંચાઈ પાંચ હાથ હતી. ૧૭ તંભની ટાેચાે પરના

૪૦ તે ઉપરાંત હુ રામે કૂં ડાં, પાવડા તથા છંટકાવ માટેના વાટકા બના યા.

કળશને શણગારવા માટે પ ળની સાંકળીઅાે વડે ઝાલરાે બનાવી. દરેક

અા માણે હુ રામે સઘળું કામ પૂ ં કયુ કે જે તેણે સુલેમાન રા ને માટે

કળશની ચારેબાજુ પ ળની સાત સાંકળાે બનાવેલી હતી. ૧૮ અા માણે

ભ ત થાનમાં કયુ હતું. ૪૧ અેટલે બે તંભાે, તંભાેની ટાેચ પરના કળશના

હુ રામે બે તંભાે બના યા. હુ રામે અેક તંભની ટાેચ પરનાે કળશ ઢાંકવાની જે

બે ઘુંમટ તથા તંભાેની ટાેચ પરના કળશના બે ઘુંમટ ઢાંકવા બે

ળી તે પર ચારેબાજુ દાડમની બે હારમાળા બનાવી, બી

કળશ માટે

હતી. ૪૨ તેણે તે બે

યેક પર અેક કૂં ડું હતું. ૩૯
પાંચ કૂં ડા ઉ ર તરફ

ળી બનાવી

ળીને માટે ચારસાે દાડમ; અેટલે થાંભલાની ટાેચ

પણ તેણે અેમ જ કયુ. ૧૯ પરસાળમાંના તંભની ટાેચાે પરના કળશ તે

પરના બે કળશના બ ને ઘુંમટ ઢાંકવાની

કમળના જેવા કાેતરકામના હતા, તે ચાર હાથ લાંબા હતા. ૨૦ અે બે તંભની

હારાે; ૪૩ દસ ચાેતરા અને તેને માટે દસ કૂં ડાં બના યાં. ૪૪ તેણે અેક માેટાે

ટાેચાે પર પણ અેટલે

હાેજ અને તેની નીચેના બાર બળદાે બના યા. ૪૫ હુ રામે દેગડા, પાવડા,

ળીની છે ક પાસેના ભાગે કળશ હતા અને બી

યેક

ળીને માટે દાડમની બ બે

કળશ પર ચારેબાજુ બસાે દાડમ હારબંધ બનાવેલાં હતા. ૨૧ તેણે તંભાે

વાસણાે અને બી

ભ ત થાનની પરસાળ અાગળ ઊભા કયા. જમણે હાથે અાવેલા તંભનું

માટે ચળકતા પ ળનાં બના યાં હતાં. ૪૬ રા અે યદન નદીના સપાટ

બધાં સાધનાે ભ ત થાનના વપરાશ તથા રા

સુલેમાન

નામ યાખીન પા ું અને ડાબે હાથે અાવેલા તંભનું નામ બાેઅાઝ પા ું. ૨૨

દેશમાં સુ ાેથ અને સારથાનની વ ચે ચીકણી માટીમાં તેનાે ઘાટ ઘ ાે. ૪૭

તંભની ટાેચ પર કમળનું કાેતરકામ હતું. અેમ તંભાે બાંધવાનું કામ પૂણ

સુલેમાને અે સવ વજન કયા વના રહે વા દીધાં, કારણ તેમની સં યા ઘણી

થયું. ૨૩ હુ રામે ભરતરનાે હાેજ બના યાે. તેનાે યાસ અેક ધારથી તે સામી

હતી. તેથી પ ળનું કુ લ વજન

ધાર સુધી દસ હાથ હતાે. તેનાે અાકાર ગાેળાકાર હતાે, તેની ઊંચાઈ પાંચ હાથ

ભ ત થાન માટે પા ાે બના યાં અેટલે સાેનાની વેદી અને જેના પર અ પત

હતી. તેની અાસપાસ ીસ હાથની દાેરી ફરી વળતી હતી. ૨૪ તેની ધારની

રાેટલી રહે તી હતી તે સાેનાનાે બાજઠ; ૪૯ તેણે શુ સાેનાનાં પાંચ દીપવૃ

નીચે ચારે તરફ ફરતી કળીઅાે પાડેલી હતી, દર હાથે દસ કળીઅાે માણે

દ ણ બાજુ અે અને બી ં પાંચ ઉ ર બાજુ અે પરમ પ વ

હાેજની અાસપાસ પાડેલી હતી. અે કળીઅાેની બે હારાે હાેજની સાથે જ

મૂ ાં. દરેક પર ફૂ લાે, દીવીઅાે અને ચી પયાઅાે હતાં જે બધાં સાેનાનાં બનેલાં

ઢાળવામાં અાવી હતી. ૨૫ હાેજ બાર બળદના શ પ પર મૂકેલાે હતાે. અે

હતાં. ૫૦ શુ સાેનાના યાલા, કાતરાે, તપેલાં, વાટકા, અને ધૂપદાનીઅાે;

બળદાેનાં ણનાં મુખ ઉ ર તરફ, ણનાં દ ણ તરફ, ણનાં પ

અને અંદરનાં ઘરનાં અેટલે પરમપ વ

મ તરફ

ણી શકાયું ન હ. ૪૮ સુલેમાને યહાેવાહના

થાનની સામે

થાનના બારણાં માટે મ ગરાં પણ

અને ણનાં પૂવ તરફ હતાં. હાેજ તેમના પર મૂકેલાે હતાે અને તે બધાની પૂઠાે

સાેનાનાં બનાવડા યાં. ૫૧ અામ યહાેવાહના ભ ત થાનનું બાંધકામ પૂણ

અંદરની બાજુ અે હતી. ૨૬ હાેજની

થયું. અને સુલેમાન રા અે તેના પતા દાઉદે અપણ કરેલાં સાેનાનાં અને

ડાઈ ચાર અાંગળ જેટલી હતી, તેની

ધારની બનાવટ વાટકાની ધારની બનાવટની જેમ કમળના ફૂ લ જેવી હતી.

ચાંદીનાં પા ાે લઈ જઈને યહાેવાહના ભ ત થાનના ભંડારમાં મૂ

હાેજ બે હ ર બાથ પાણી સમાઈ શકે અેટલી મતા ધરાવતાે હતાે. ૨૭

સુલેમાને ઇઝરાયલના સવ વડીલાે તથા કુ ળાેના સવ મુ ય માણસાેને
૮ પછી
અેટલે ઇઝરાયલના લાેકાેના કુ ટું બાેના સવ અાગેવાનાેને ય શાલેમમાં

તેણે પ ળના દસ ચાેતરા બના યા. દરેક ચાેતરાની લંબાઈ ચાર હાથ અને
તેની ઊંચાઈ ણ હાથ હતી. ૨૮ તે ચાેતરાની બનાવટ અા માણે હતી.
તેઅાેને તકતીઅાે હતી અને તકતીઅાે ચાેકઠાંની વ ચે હતી. ૨૯ ચાેકઠાંની
વ ચેની તકતીઅાે પર, સહાે, બળદાે તથા ક બાે કાેતરેલા હતા. ઉપલી
કનારીઅાેથી ઉપર બેસણી હતી. સહાે તથા બળદાેની નીચે ઝાલરાે લટકતી
હતી. ૩૦ તે દરેક ચાેતરાને પ ળનાં ચાર પૈડાં અને પ ળની ધરીઅાે હતી.
તેના ચાર પાયાને ટેકાે હતાે. અે ટેકા કૂં ડાની નીચે ભરતરના બનાવેલા હતા
અને દરેકની બાજુ અે ઝાલરાે હતી. ૩૧ મથાળાનું ખામ ં અંદરની તરફ ઉપર
સુધી અેક હાથનું હતું. અને તેનું ખામ ં બેસણીની બનાવટ માણે ગાેળ તથા
ઘેરાવામાં દાેઢ હાથ હતું. તેના કાના પર નકશીકામ હતું અને તેમની તકતીઅાે
ગાેળ ન હ પણ ચાેરસ હતી. ૩૨ ચાર પૈડાં તકતીઅાેની નીચે હતાં. પૈડાંની
ધરીઅાે ચાેતરામાં જડેલી હતી. દરેક પૈડાંની ઊંચાઈ દાેઢ હાથ હતી. ૩૩
પૈડાંની બનાવટ રથના પૈડાંની બનાવટ જેવી હતી. તેમની ધરીઅાે, તેમની
વાટાે, તેમના અારા તથા તેમનાં ના ભચ રાે અે બધા ઢાળેલાં હતાં. ૩૪ દરેક

ાં.

તેની સમ અેક કયા. જેથી તેઅાે દાઉદના સયાેન નગરમાંથી ઈ વરનાે
કરારકાેશ લાવે. ૨ તેઅાે બધા અેથા નમ માસ અેટલે કે સાતમા માસમાં
પવના સમયે રા

સુલેમાન સમ

ભેગા થયા. ૩ ઇઝરાયલના બધા જ

વડીલાે અા યા અને યાજકાેઅે કરારકાેશ ઊંચ ાે. ૪ યાજકાે અને લેવીઅાે
ઈ વરનાે કરારકાેશ, મુલાકાતમંડપ તથા તંબુમાંનાં બધાં પ વ પા ાે લઈ
અા યા. ૫ રા

સુલેમાન અને ઇઝરાયલના ભેગા થયેલા તમામ લાેકાે

કરારકાેશની સમ ઉપ થત થયા અને તેઅાેઅે અસં ય ઘેટાં અને બળદાેનાં
અપણાે ચઢા યાં. ૬ યાજકાે ઈ વરના કરારકાેશને તેની જ યાઅે અેટલે
ભ ત થાનની અંદરના ખંડમાં, પરમ પ વ

થાનમાં ક બાેની પાંખાે નીચે

લા યા. ૭ કે મ કે કરારકાેશની જ યા પર ક બાેની પાંખાે ફે લાયેલી હતી.
કરારકાેશ પર અને તેના દાંડા પર ક બાેઅે અા છાદન કરેલું હતું. ૮ તે
દાંડાઅાે અેટલા લાંબા હતા કે તેમને પરમ ઈ વરવાણી અાગળના પ વ
થાનમાંથી
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ેઈ શકાતા હતા, પરં તુ તે બહાર દેખાતા નહાેતા અને અાજ

1 રાજઅાે

સુધી તે યાં છે . ૯ ઇઝરાયલી લાેકાે મસરમાંથી બહાર અા યા તે વખતે

અા થાન તરફ મુખ ફે રવીને ાથના કરે, યારે તમે તેઅાેની દરેક વનં ત

ઈ વરે તેઅાેની સાથે કરાર કયા યારે હાેરેબમાં મૂસાઅે જે બે શલાપાટીઅાે

સાંભળ ે. હા, તમારા રહે ઠાણ અાકાશમાં તમે સંભાળ ે અને જયારે તમે

કરારકાેશમાં મૂકી હતી તે સવાય તેમાં બીજું કં ઈ જ નહાેતું. ૧૦ જયારે યાજકાે

સાંભળાે યારે સાંભળીને મા કર ે. ૩૧

પવ

વ

પાપ કરે અને તેને સમ ખવડાવવા માટે તેને સાેગંદ અાપવામાં અાવે

વાદળથી ભરાઈ ગયું. ૧૧ તે વાદળના કારણે યાજકાે સેવા કરવા ઊભા

અને

ે તે અાવીને અા ભ ત થાનમાં તમારી વેદીની સમ સમ ખાય, ૩૨

રહી શ

ા ન હ કે મ કે અાખું ભ ત થાન ઈ વરના ગાૈરવથી ભરાઈ ગયું

તાે તમે અાકાશમાં સાંભળ ે અને તે માણે કર ે. તમારા સેવકનાે યાય

હતું. ૧૨ પછી સુલેમાને ક ું, “ઈ વરે ક ું છે કે , હુ ં ગાઢ અંધકારમાં રહીશ,

કરીને અપરાધીને દાે ષત ઠરાવી તેની વત ૂક તેને પાેતાને માથે લાવ ે. અને

થાનમાંથી બહાર અા યા યારે અેમ બ યું કે ઈ વરનું ભ ત થાન

૧૩ પરં તુ તમારે માટે મ અેક ભ ત થાન બાં યુ છે , જેમાં તમે સદાકાળ

નવાસ કરાે.” ૧૪ પછી રા

ઇઝરાયલના લાેકાેની સભા તરફ ફયા, લાેકાે

ે કાેઈ માણસ પાેતાના પડાેશી

યાયીને યાયી ઠરાવી તેના યાયીપણા માણે તેને અાપ ે. ૩૩ જયારે
તમારા ઇઝરાયલી લાેકાે તમારી વ
માયા

ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ વર, ભુની તુ ત થાઅાે, જેમણે મારા પતા દાઉદને

તમારી અાગળ વનં ત કરીને મા માગે, ૩૪ તાે તમે અાકાશમાંથી સાંભળીને

જે વચન અા યું હતું, તે તેમણે પાેતાના હાથે પૂ ં કયુ છે . ૧૬ અેટલે, 'હુ ં

તમારા લાેકાે ઇઝરાયલનાં પાપાેની મા કર ે; જે દેશ તમે તેઅાેના પૂવ ેને

મારા લાેકાે ઇઝરાયલીઅાેને મસરમાંથી બહાર લઈ અા યાે, તે દવસથી મ

અા યાે તેમાં તેઅાેને પાછા લાવ ે. ૩૫ તેઅાેઅે તમારી વ

ઇઝરાયલના કાેઈ કુ ળસમૂહના દેશમાંથી મારા માટે ભ ત થાન ન ી કયુ

કારણે જયારે અાકાશ બંધ થઈ

નહાેતું. પરં તુ લાેકાેના અાગેવાન થવા માટે મ દાઉદની પસંદગી કરી હતી.' ૧૭

અા થાન તરફ મુખ ફે રવીને ાથના કરે, તમા ં નામ કબૂલ કરે અને તેઅાે

“હવે મારા પતા દાઉદના દયમાં અેમ હતું કે ઇઝરાયલના ઈ વર ભુના

પર તમે વપ

નામ માટે અેક ભ ત થાન બાંધવું. ૧૮ પરં તુ ઈ વરે મારા પતા દાઉદને

સાંભળીને તમારા સેવકાેના તથા તમારા લાેકાે ઇઝરાયલનાં પાપની

ક ું, 'મારા નામને અથ ભ ત થાન બાંધવાનું તારા દયમાં રા યું હતું, અે

કર ે, જયારે તમે તેઅાેને

ત સા ં કયુ હતું. ૧૯ પણ તે ભ ત થાન તું બનાવીશ ન હ, પણ તારા

તમારાે જે દેશ તમે તમારા લાેકાેને વારસા તરીકે અા યાે છે તેમાં વરસાદ

પછી જનમનાર તારાે પુ મારા નામ માટે ભ ત થાન બાંધશે.' ૨૦ “હવે

માેકલ ે. ૩૭

ઈ વરે પાેતાનું વચન પા

તીડ કે કાતરા પડે;

ું છે . ઈ વરે વચન અા યા માણે, હુ ં મારા પતા

ય, પણ

પાપ કરવાને કારણે દુ મનાેના હાથે

તેમની સમ ઊભા ર ા હતા, તેણે લાેકાેને અાશીવાદ અા યા. ૧૫ તેણે

ે તેઅાે તમારી તરફ પાછા ફરે અને અા ભ ત થાનમાં

કરેલાં પાપને

ય અને વરસાદ ન અાવે, યારે

ે તેઅાે

માેકલી તેથી તેઅાે પાેતાના પાપથી ફરે, ૩૬ તાે તમે અાકાશમાં
ા માગ ચાલવું

ે દેશમાં દુ કાળ પડે,

મા

ેઈઅે તે તેઅાેને શીખવાે, યારે

ે મરકી ફાટી નીકળે,

ે લૂ, મસી,

ે તેઅાેના દુ મનાે તેઅાેના દેશમાં પાેતાનાં નગરાેમાં

દાઉદ પછી ઇઝરાયલના રા યાસન પર બેઠાે છંુ . મ ઇઝરાયલના ઈ વરના

તેઅાેના પર હુ મલાે કરે અથવા ગમે તે મરકી કે રાેગ હાેય, ૩૮

ે કાેઈ માણસ

નામને અથ ભ ત થાન બાં યું છે . ૨૧ યાં મ કાેશને માટે જ યા બનાવી,

કે તમારા બધા ઇઝરાયલી લાેકાે પાેતપાેતાના દયના દુ ઃખ

ણીને જે કં ઈ

જે કાેશમાં ઈ વરનાે કરાર છે , અે કરાર તેમણે અાપણા પતૃઅાેની સાથે

ાથના તથા વનં ત કરે અને પાેતાના હાથ અા ભ ત થાન તરફ ફે લાવે,

તેમને મસર દેશમાંથી કાઢી લા યા યારે કયા હતાે.” ૨૨ સુલેમાને ઈ વરની

૩૯ તાે તમે તમારા રહે ઠાણ અાકાશમાં તે સાંભળીને

વેદી સમ

માણસનું દય તમે

ઇઝરાયલની સમ

અાગળ ઊભા રહીને પાેતાના હાથ

મા અાપ ે; દરેક

ણાે છાે માટે તેને તેના સવ માગા માણે ફળ અાપ ે,

ઊંચા કયા. ૨૩ તેણે ક ું, “હે ઇઝરાયલના ભુ ઈ વર, ઉપર અાકાશમાં

કે મ કે તમે અને ફ ત તમે જ સવ મનુ યાેનાં દયાે

તથા નીચે પૃ વી પર તમારા જેવા કાેઈ ઈ વર નથી, અેટલે તમારા જે સેવકાે

અમારા પૂવ ેને અા યાે છે તેમાં તેઅાે

પાેતાના સંપૂણ દયથી તમારી અાગળ ચાલે છે તેઅાેની સાથે તમે કરાર

બીક રાખે. ૪૧ વળી વદેશીઅાે જે તમારા ઇઝરાયલ લાેકાેમાંના નથી: તે

કરાે છાે તથા તેઅાે પર દયા રાખાે છાે. ૨૪ તમે તમારા સેવક મારા પતા

જયારે તમારા નામની ખાતર દૂ ર દેશથી અાવે, ૪૨ કે મ કે તેઅાે તમારા માેટા

દાઉદને જે વચન અા યું હતું, તે તમે તેની

યે પા ું છે . હા, તમે પાેતાને મુખે

નામ વષે, તમારા પરા મી હાથ તથા લંબાવેલા બાહુ વષે સાંભળે અને તે

બાે યા તથા તે તમે પાેતાને હાથે પૂ ં કયુ છે , જેમ અાજે થયું છે તેમ. ૨૫

અાવીને અા ભ ત થાન તરફ મુખ ફે રવીને ાથના કરે, ૪૩ યારે તમે તમારા

હવે પછી, હે ઇઝરાયલના ભુ ઈ વર, તમારા સેવક મારા પતા દાઉદને જે

રહે ઠાણ અાકાશમાં તે સાંભળીને જે સવ બાબત વષે તે વદેશીઅાે તમારી

વચન તમે અા યું છે તે તેમના

યે પાળાે; અેટલે કે , 'મારી અાગળ તમને

ઇઝરાયલના રા યાસન પર બેસનાર માણસની ખાેટ પડશે ન હ,
મારી અાગળ ચા યાે, તેમ મારી સમ

ે જેમ તું

ચાલવા તારા વંશ ેઅે સાવચેત

ણાે છાે. ૪૦ જે દેશ તમે

વે તે બધા દવસાેમાં તેઅાે તમારી

ાથના કરે, તે માણે તમે કર ે, જેથી અાખી પૃ વીના સવ લાેકાે તમા ં
નામ

ણે તથા તમારા ઇઝરાયલી લાેકાેની જેમ તેઅાે તમારી બીક રાખે.

અે માણે તમે કર ે કે જેથી તેઅાે

ણે કે અા મા ં બાંધેલું ભ ત થાન

રહે વું.' ૨૬ હવે પછી, હે ઇઝરાયલના ઈ વર, હુ ં ાથના ક ં છંુ કે તમારા
સેવક મારા પતા દાઉદને અાપેલું તમા ં વચન કૃ પા કરીને સ ય ઠરાે. ૨૭ પણ

તમારા નામથી અાેળખાય છે . ૪૪ જે ર તે તમે તમારા લાેકાેને માેકલાે તે ર તે

શું ઈ વર સાચે જ પૃ વી પર રહે શે? જુ અાે, અાકાશ તથા અાકાશાેનું અાકાશ

પસંદ કયુ છે તેની તરફ તથા જે ભ ત થાન મ તમારા નામને અથ બાં યું છે

તમારાે સમાવેશ કરી શકતું નથી; તાે અા મા ં બાંધેલું તમારા ભ ત થાન પી

તેની તરફ મુખ ફે રવીને

ઘર તમારાે સમાવેશ કરે અે કે ટલું બધું અશ

તેઅાેની ાથના તથા તેઅાેની વનં ત તમે સાંભળ ે અને તેમને મદદ કર ે.

છે ! ૨૮ તેમ છતાં, હે મારા

ભુ ઈ વર, કૃ પા કરીને અા તમારા સેવકની ાથના પર તથા વનં ત પર
લ

અાપીને અાજે તમારાે સેવક જે વનં ત તથા ાથના તમારી અાગળ

થઈને

૪૬

ે તેઅાે પાેતાના દુ મનની વ

ે તેઅાે તમારી વ

યુ કરવા

ય અને જે નગર તમે

ે તેઅાે ઈ વરની ાથના કરે, ૪૫ તાે અાકાશમાં
પાપ કરે, કે મ કે પાપ ન કરે અેવું કાેઈ માણસ

નથી અને તમે તેઅાે પર કાેપાયમાન થઈને તેઅાેને દુ મનાેના હાથમાં સાપાે

કરે છે , તે સાંભળાે. ૨૯ અા ભ ત થાન પર, અેટલે જે જ યા વષે તમે

કે તેઅાે તેમને બંદીવાન કરીને દૂ રના કે ન કના દુ મન દેશમાં લઈ

ક ું છે કે ' યાં મા ં નામ તથા હાજરી રહે શે.' તે પર તમારી અાંખાે રાત

૪૭ પછી જે દેશમાં તેઅાેને બંદીવાન તરીકે લઈ જવામાં અા યા હાેય, યાં

ય.

દવસ રાખાે કે , તમારાે સેવક અા થાન તરફ મુખ ફે રવીને જે ાથના કરે તે

ે તેઅાે વચાર કરીને ફરે અને પાેતાને બંદીવાન કરીને લઈ જનારાં દેશમાં

તમે સાંભળાે. ૩૦ તેથી જયારે તમારાે સેવક તથા તમારા ઇઝરાયલી લાેકાે

તેઅાે તમારી અાગળ વનં ત કરીને કહે 'અમે પાપ કયુ છે અને અમે વ છંદી
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રીતે વ યા છીઅે. અમે દુ કામ કયુ છે .' ૪૮ તેઅાેને બંદીવાન કરીને લઈ

પાેતાના સેવક દાઉદ અને પાેતાના ઇઝરાયલી લાેકાે પર ઈ વરે કરી હતી તેથી

જનારાં તેઅાેના દુ મનાેના દેશમાં

મનમાં હષ તથા અાનંદ કરતા તેઅાે પાેતપાેતાને ઘરે ગયા.

પાેતાના સંપૂણ

ે તેઅાે પાેતાના સંપૂણ દયથી તથા

વથી તમારી તરફ પાછા ફરે અને તેઅાેનાે જે દેશ તેઅાેના

પૂવ ેને તમે અા યાે, વળી જે નગર તમે પસંદ કયુ તથા જે ભ ત થાન

૨

તમારા નામને અથ મ બાં યું છે , તેમની તરફ મુખ ફે રવીને તમારી ાથના કરે,
૪૯ તાે તમારા રહે ઠાણ અાકાશમાં તેઅાેની ાથના, વનં ત તમે સાંભળ

અને તેમની મદદ કર ે. ૫૦ તમારી વ
તેમને તથા તમારી વ

ે

તમારા જે લાેકાેઅે પાપ કયુ

તેઅાેઅે જે ઉ લંઘનાે કયા તે સવની મા અાપ ે.

તેઅાેને બંદીવાન કરીને લઈ જનારાના મનમાં તેઅાે

યે દયા ઉપ વ ે,

કે જેથી તેઅાેના દુ મનાે તેમના પર દયા રાખે. ૫૧ તેઅાે તમારા લાેકાે છે
તેઅાેને તમે પસંદ કયા છે અને તમે મસરમાંથી લાેખંડની ભ ી મ યેથી બહાર
લા યા છાે. ૫૨ હુ ં ાથના કરીશ કે તમારા સેવકની તથા તમારા ઇઝરાયલ
લાેકાેની વનં ત પર તમારી અાંખાે ખુ લી રહે , જયારે તેઅાે તમને વનં ત
કરે યારે તમે તેઅાેનું સાંભળ ે. ૫૩ કે મ કે હે ભુ ઈ વર, તમે અમારા
પતૃઅાેને મસરમાંથી કાઢી લા યા તે સમયે તમારા સેવક મૂસાની મારફતે
બાે યા હતા, તેમ તેઅાેને તમારા વારસાે થવા માટે પૃ વીના સવ લાેકાેથી
જુ દા કયા છે .” ૫૪ ઈ વરની વેદી સમ ઘૂંટણે પડીને તથા અાકાશ તરફ
હાથ લંબાવીને સુલેમાન અા બધી ાથના તથા વનંતીઅાે પૂરી કરી ર ાે
પછી તે યાંથી ઊભાે થયાે. ૫૫ તેણે ઊઠીને માેટે અવાજે ઇઝરાયલની
અાખી સભાને અાશીવાદ અાપતા ક ું, ૫૬ “ઈ વરની તુ ત થાઅાે, જેમણે
પાેતાનાં અાપેલા સવ વચનાે માણે પાેતાના ઇઝરાયલી લાેકાેને વ ામ
અા યાે છે . જે સવ વચનાે તેમણે પાેતાના સેવક મૂસાની મારફતે અા યાં હતાં
તેમાંનાે અેક પણ શ દ યથ ગયાે નથી. ૫૭ અાપણા ઈ વર જેમ અાપણા
પતૃઅાેની સાથે હતા તેમ અાપણી સાથે સદા રહાે, તે કદી અાપણને તરછાેડે
ન હ, અથવા અાપણાે યાગ ન કરે, ૫૮ તે અાપણાં દયને તેઅાેની તરફ
વાળે કે જેથી અાપણે તેમના માગમાં

વીઅે, તેમની અા ા પાળીઅે અને

તેમણે જે વ ધઅાે તથા નયમાે અાપણા પૂવ ેને ફરમા યા હતા તેનું પાલન
કરીઅે. ૫૯ મારા અા શ દાે જે હુ ં બાે યાે છંુ , જે ારા મ ઈ વરની અાગળ
વનંતી કરી છે તે રાત દવસ ઈ વરની સમ તામાં રહાે જેથી તે રાેજરાેજ
ઊભી થતી જ રયાત માણે પાેતાના સેવક અને પાેતાના ઇઝરાયલીઅાે
લાેકાેની મદદ કરે. ૬૦ અેમ અાખી પૃ વીના લાેકાે
ભુ છે અને તેમના સવાય બી

ણે કે , ઈ વર તે જ

કાેઈ ઈ વર નથી! ૬૧ તે માટે અાપણા

ઈ વરના વ ધઅાે માણે ચાલવા તથા તેમની અા ાઅાે પાળવા તમારાં
દયાે તેમની

યે અાજની માફક સંપૂણ રહાે.” ૬૨ પછી રા અે તથા તેની

સાથે તમામ ઇઝરાયલી લાેકાેઅે ઈ વરને બ લદાન ચઢા યાં. ૬૩ સુલેમાન
રા અે બાવીસ હ ર બળદ અને અેક લાખ વીસ હ ર ઘેટાં અને બકરાં
ઈ વરને શાં યપણાે તરીકે ચઢા યાં. અામ રા અે અને ઇઝરાયલના લાેકાેઅે
ઈ વરના ભ ત થાનને સમ પત કયુ. ૬૪ તે જ દવસે રા અે ભ ત થાનના
અાગળના ચાેકના મ ય ભાગને પ વ કરા યાે, કે મ કે યાં તેણે દહનીયાપણ,
ખા ાપણાે ઉપરાંત શાં યપણાેમાં પશુઅાેના ચરબીવાળા ભાગાે ચઢા યા
હતા, કે મ કે ઈ વરની અાગળ જે પ ળની વેદી હતી તે ચરબીવાળા ભાગાેને
સમાવવા માટે નાની પડતી હતી. ૬૫ અામ, સુલેમાને અને તેની સાથે બધાં
ઇઝરાયલીઅાેઅે અેટલે ઉ રમાં હમાથની ઘાટીથી તે મસરની હદ સુધીના
અાખા સમુદાયે અાપણા ઈ વરની અાગળ સાત દવસ અને બી

સાત

દવસ અેમ કુ લ ચાૈદ દવસ સુધી ઉજવણી કરી. ૬૬ અાઠમે દવસે રા અે
લાેકાેને વદાય કયા અને તેઅાેઅે રા ને અાશીવાદ અા યાે. જે સવ ભલાઈ

ં ભ ત થાન અને રાજમહે લ તથા અ ય જે
૯ સુજેલબાંેમધાનવાનીજયારેતેનઈી ઇવરનુ
છા હતી તે બધું પૂ ં કરી ર ાે, યારે અેમ થયું
કે ઈ વરે સુલેમાનને અગાઉ જેમ ગબયાેનમાં દશન દીધું હતું, તેમ બી
વાર દશન અા યું. ૩ ઈ વરે તેને ક ું, “મારી અાગળ કરેલી તારી ાથના
અને અરજ મ સાંભળી છે , મા ં નામ તેમાં રાખવા સા ં ત બંધાવેલા અા
ભ ત થાનને હુ ં પ વ ક ં છંુ . મા ં દય અને મારી
નરં તર યાં
રહે શે. ૪ ે તું તારા પતા દાઉદની જેમ તા ં કામ ની તમ ાથી કરીશ
અને ામા ણકતાથી વત શ અને મારા વ ધઅાે, અા ાઅાે તથા નયમાેને
અનુસરીશ તાે, ૫ જેમ મ તારા પતા દાઉદને જે વચન અા યું હતું કે
ઇઝરાયલના રાજયાસન પર વારસની ખાેટ પડશે ન હ તેમ હુ ં તારા રાજયનું
સહાસન ઇઝરાયલ પર કાયમ રાખીશ. ૬ “પણ તમે કે તમારા વંશ ે
મારાથી વમુખ થઈ જશાે અને તમારી સમ મૂકેલા મારા વ ધઅાે અને
અા ાઅાેનું પાલન ન હ કરાે અને

ે તમે અ ય દેવાેની પૂ

કરશાે અને

તેઅાેને દં ડવત કરશાે, ૭ તાે ઇઝરાયલને જે દેશ મ અા યાે છે તેમાંથી તેમને
કાઢી મૂકીશ; અને અા ભ ત થાન કે જેને મ મારા નામ અથ પ વ કયુ છે
તેને હુ ં મારી

થી દૂ ર કરીશ. અને સવ લાેકાે મ યે ઇઝરાયલ મ ક પ

અને કહે વત પ થશે. ૮ અને
અાવતા સાૈ કાેઈ તેને

ે કે અા ભ ત થાન ઊંચું છે તાે પણ જતા

ેઈને અા ય પામીને પૂછશે, 'ઈ વરે અા દેશના

અને અા ભ ત થાનના અાવા હાલ શા માટે કયા?' ૯ અને બી

તેમને

યુ ર અાપશે, 'તેઅાેના પતૃઅાેને મસરમાંથી બહાર લાવનાર ઈ વરને
તેઅાેઅે ય

દીધા. અને બી

દેવાેનાે વીકાર કરીને તેમની પૂ

કારણથી ઈ વરે અા બધી વપ

કરી. અે જ

તેઅાેના પર માેકલી છે .'” ૧૦ સુલેમાનને

ભ ત થાન અને મહે લ બાંધતા વીસ વષ લા યાં હતાં. ૧૧ તૂરના રા
હીરામે સુલેમાનને દેવદારનાં લાકડાં, અેરેજવૃ નાં લાકડાં, સાેનું અને બીજું જે
કં ઈ

ેઈતું હાેય તે અા યું, તેથી રા

સુલેમાને હીરામને ગાલીલ દેશમાંના

વીસ ગામાે અા યાં. ૧૨ સુલેમાને અાપેલાં ગામાે

ેવા માટે હીરામ તૂરથી યાં

અા યાે પણ અે ગામાે તેને ગ યાં ન હ. ૧૩ તેથી હીરામે ક ું, “મારા ભાઈ,
તમે મને અા તે કે વાં ગામાે અા યાં છે ?” અને તેથી તેણે અે દેશ નું નામ
કાબૂલ રા યું, તે દેશ અાજે પણ તે જ નામે અાેળખાય છે . ૧૪ હીરામે
સુલેમાન રા ને તે ઉપરાંત અેકસાે વીસ તાલંત સાેનું ભ ત થાનના બાંધકામ
માટે માેકલી અા યું હતું. ૧૫ સુલેમાને ઈ વરનું ભ ત થાન, પાેતાનાે મહે લ,
મ લાેનાે ક લાે, ય શાલેમનાે કાેટ, હાસાેર, મ ગ ાે તથા ગેઝેર બાંધવા માટે
જે ભારે મજૂ રી કરનારા મજૂ રાેને ભેગા કયા તેની વગત અા માણે હતી.
૧૬ મસરના રા

ફા ને ગેઝેર પર ચઢાઈ કરી તેને કબજે કયુ હતું અને

બાળી મૂકયું હતું. અને યાં વસતા કનાનીઅાેની હ યા કરી હતી. યાર બાદ
તેણે તે નગર પાેતાની દીકરીને અેટલે સુલેમાનની પ નીને લ નની ભેટમાં
અા યું. ૧૭ તેથી સુલેમાને ગેઝેર, નીચાણનું બેથહાેરાેન, ૧૮ બાલાથ અને
તામાર અર યમાં અાવેલું તાદમાેર ફરી બાં યાં. ૧૯ તેમ જ સુલેમાને પાેતાના
બધા ભંડારનાં નગરાે, તેમ જ જે શહે રાેમાં તે પાેતાના રથ અને ઘાેડાઅાે
રાખતાે હતાે તે પણ ફરી બંધા યાં. અને ય શાલેમ, લબાનાેન અને તેના
સમ સા ા ય ફરતે તેણે જે કં ઈ બંધાવવા વચાયુ હતું તે બધું પણ તેણે
બંધા યું. ૨૦ હ

કે ટલાક અમાેરીઅાે, હ ીઅાે, પ રઝીઅાે, હ વીઅાે

તથા યબૂસીઅાે કે જેઅાે ઇઝરાયલી નહાેતા, તેઅાે ઇઝરાયલીઅાેની વ ચે
રહે તા હતા. ૨૧ જેઅાેનાે સંપૂણ નાશ ઇઝરાયલીઅાે કરી શકયા નહાેતા
તેઅાેના વંશ ે તેઅાે હતા. સુલેમાને તેઅાેને બળજબરીથી ગુલામ બનાવી
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દીધા હતા, જે અાજ દન સુધી છે . ૨૨ સુલેમાને કાેઈ ઇઝરાયલીઅાેને ગુલામ

વજન છસાે છાસઠ તાલંત હતું. ૧૫ વળી મુસાફર લાેકાે લાવતા હતા તે

બના યા નહાેતા. પણ તેના બદલે તેઅાેને તેના સૈ નકાે, ચાકરાે, અ ધપ તઅાે,

અને વેપારીઅાેના વેપારથી તથા મ લાેકાેના સવ રા અાે તરફથી તથા

અમલદારાે, સેનાપ તઅાે, રથસેના અને અ વસેનાના નાયકાે બના યા હતા.

દેશના સૂબાઅાે તરફથી જે મળતું હતું તે તાે જુ દું . ૧૬ સુલેમાન રા અે ઘડેલા

૨૩ સુલેમાનનાં બાંધકામાેમાં કામ કરનારા કારીગરાે પર દેખરેખ રાખનાર

સાેનાની બસાે માેટી ઢાલ બનાવી. દરેક માેટી ઢાલમાં છસાે શેકેલ સાેનું

અ ધકારીઅાેની સં યા પાંચસાે પચાસ હતી. ૨૪ ફા નની પુ ી દાઉદ નગરથી

વપરાયું હતું. ૧૭ તેણે ઘડેલા સાેનાની બી

સુલેમાને તેને માટે બંધાવેલા રાજમહે લમાં ગઈ અને યાર પછી સુલેમાને

ઢાલમાં ણ માનેહ સાેનું વપરાયું હતું; રા અે તે ઢાલ લબાનાેનના વનગૃહમાં

ણસાે ઢાલ બનાવી. અે દરેક

મ લાેનગર બંધા યુ. ૨૫ ભ ત થાનનું કામ પૂ ં કયા પછી સુલેમાને ઈ વરને

મૂકી. ૧૮ પછી રા અે હાથીદાંતનું અેક માેટું સહાસન બના યું અને તેના પર

અથ જે વેદી બંધાવી હતી. તેના પર તે વષમાં ણ વાર દહનીયાપણ અને

ચાે ખું સાેનું મ

શાં યપણાેનાં બ લદાન ચઢાવતાે હતાે. તેવી જ રીતે તે વેદી પર ધૂપનું અપણ

ભાગ પાછળથી ગાેળ હતાે. બેઠકની પાસે બ ને બાજુ અે હાથા હતા અને તે

પણ ચઢાવતાે હતાે. તે માણે તેણે ઈ વરના ઘરનું અેટલે ભ ત થાનનું

હાથાઅાેની બાજુ અે બે સહ ઊભા હતા. ૨૦ છ પગથીયા પર અા બાજુ અે

કામ પૂ ં કયુ અને તેનાે ઉપયાેગ કયા. ૨૬ સુલેમાને અદાેમના દેશમાં લાલ

તથા બી

સમુ ને કનારે અાવેલા અેલાેથની ન કના અે યાેન ગેબેરમાં વહાણનાે

રા યમાં બનાવવામાં અા યું ન હતું. ૨૧ સુલેમાન રા નાં પીવાનાં સવ પા ાે

કાફલાે બના યાે. ૨૭ હીરામે પાેતાના ચાકરાેને અેટલે જેઅાે સમયના

ણકાર

સાેનાનાં હતાં અને લબાનાેન વનગૃહમાંનાં સવ પા ાે ચાે ખા સાેનાનાં હતાં.

હતા તેવા વહાણવટીઅાેને વહાણાે પર સુલેમાનના ચાકરાેની સાથે માેક યા.

ચાંદીનું અેક પણ પા જન હતું. કે મ કે સુલેમાનના સમયમાં ચાંદીની કશી

ું. ૧૯ સહાસનને છ પગ થયાં હતાં અને સહાસનનાે ઉપલાે

બાજુ અે બાર સહાે ઊભેલા હતા. અાના જેવું સહાસન કાેઈપણ

૨૮ તેઅાે અાેફીર જઈને યાંથી ચારસાે વીસ તાલંત સાેનું લઈને સુલેમાન રા

વસાત ન હતી. ૨૨ રા નાે તાશ શ વહાણનાે અેક કાફલાે હીરામના કાફલા

પાસે અા યા.

સાથે સમુ પર ફરતાે હતાે. દર ણ વષ અેકવાર તાશ શનાે કાફલાે સાેનું,

શેબાની રાણીઅે યહાેવાહના નામ સંબંધી સુલેમાનની કી ત
૧૦ જયારે
સાંભળી, યારે તે અટપટા નાે વડે તેની કસાેટી કરવા અાવી. તે

ચાંદી, હાથીદાંત, વાનરાે અને માેર લઈને અાવતાે હતાે. ૨૩ સુલેમાન રા

૨

ઘણા અમલદારાે અને સરં જમ લઈને સુગંધી ય, પુ કળ સાેનું તથા મૂ યવાન
પાષાણાે સાથે ય શાલેમમાં અાવી. તેણે સુલેમાન પાસે અાવીને પાેતાના
મનમાં જે કં ઈ હતું, તે સવ સંબંધી તેની સાથે વાત કરી. ૩ સુલેમાને તેના
તમામ

ાેના ઉ ર અા યા. તેણે પૂછેલા તમામ

નાેના જવાબાે અાપવાની

ણકારી સુલેમાન ધરાવતાે હતાે. ૪ જયારે શેબાની રાણીઅે સુલેમાનનું
સવ

ાન, તેનાે બાંધેલાે મહે લ, ૫ તેની મેજ પરનું ભાેજન, તેના સેવકાેનું

બેસવું, તેના સેવકાેનું કામ, તેઅાેનાં વ

ાે, તેના પા વાહકાે તથા યહાેવાહના

ભ ત થાનમાં જે દહનીયાપણ તે ચઢાવતાે હતાે તે

ેયાં, યારે અાભી બની

ગઈ. ૬ તેણે રા ને ક ું, “તમારાં કૃ યાે વષે તથા તમારા ાન વષે થતી જે
વાત મ મારા પાેતાના દેશમાં સાંભળી હતી તે સાચી છે . ૭ મ અાવીને મારી
પાેતાની નજરે તે

ેયું, યાં સુધી હુ ં તે વાત માનતી ન હતી. મને તાે અડધું

પણ કહે વામાં અા યું ન હતું. જે કી ત મ સાંભળી હતી તે કરતાં તમા ં
તથા તમારી સમૃ

ાન

વશેષ છે . ૮ તમારા લાેકાે ઘણા અાશીવા દત છે અને

તમારા સેવકાે પણ ખૂબ અાશીવા દત છે , તેઅાે ન ય તમારી સમ ઊભા
રહીને તમારા ાનનાે લાભ લે છે ! ૯ તમારા ઈ વર યહાેવાહની તુ ત થાઅાે,
તેમણે તમારા પર સ ન થઈને તમને ઇઝરાયલના રા યાસન પર બેસા ા
છે . કે મ કે યહાેવાહે ઇઝરાયલ પરના પાેતાના સતત ેમને લીધે તમને યાય
તથા ઇનસાફ કરવા માટે રા

પૃ વી પરના સવ રા અાે કરતાં

ય તથા

ઈ વરે સુલેમાનના દયમાં જે ાન મૂ

ાનમાં સાૈથી ે હતાે. ૨૪

ું હતું તે સાંભળવા અાખી પૃ વી

પરના લાેકાે સુલેમાનની સમ

અાવતા. ૨૫ તે દરેક પાેતપાેતાની ભેટાે,

અેટલે સાેનાચાંદીનાં પા ાે, વ

ાે, શ

ાે, સુગંધી ય, ઘાેડા તથા ખ ચરાે,

વા ષક ખંડણી તરીકે લાવતા હતા. ૨૬ સુલેમાને રથાે અને ઘાેડેસવારાેને
અેક કયા. તેની પાસે અેક હ ર ચારસાે રથાે અને બાર હ ર ઘાેડેસવારાે
હતા. તેણે તેઅાેને રથનગરાેમાં તથા ય શાલેમમાં રા ની પાસે રા યા. ૨૭
રા અે ય શાલેમમાં ચાંદી અેટલી બધી વધારી દીધી કે તે પ થરને તાેલે
થઈ પડી. તેણે અેરેજકા અેટલાં બધાં વધાયા કે તે નીચાણના દેશના
ગુ લર ઝાડના લાકડાંને તાેલે થઈ પ ાં. ૨૮ સુલેમાન પાસે જે ઘાેડા હતા તે
મસરમાંથી લાવવામાં અાવેલા હતા. રા ના વેપારીઅાે તેમને જ થાબંધ,
અેટલે દરેક જ થાની અમુક કમત અાપીને રાખતા હતા. ૨૯ અેક રથની
કમત છસાે શેકેલ જેટલી હતી. અેક ઘાેડાની કમત અેકસાે પચાસ ચાંદી
જેટલી હતી. અે માણેની કમત ચૂકવીને અે જ માણે મસરમાંથી ઘાેડા
ખરીદયા હતા. હ ીઅાેના સવ રા અાેને માટે તથા અરામના રા અાેને માટે
પણ વેપારીઅાે તેઅાેને તે લાવી અાપતા હતા.
ફા નની દીકરી ઉપરાંત બી ઘણી વદેશી
૧૧ હવેીઅાેસુલઅેેમાનટલેરામાેઅનેાબી,
અા માેની, અદાેમી, સદાેની તથા હ ી

બના યા છે !” ૧૦ શેબાની રાણીઅે સુલેમાન

ીઅાે સાથે ેમ થયાે હતાે. ૨ જે

અાે વષે યહાેવાહે ઇઝરાયલી

રા ને અેકસાે વીસ તાલંત સાેનું, પુ કળ સુગંધી ય અને મૂ યવાન પાષાણાે

લાેકાેને ક ું હતું, “તમારે તેઅાેની

અા યાં. શેબાની રાણીઅે જે સુગંધી યાે સુલેમાન રા ને અા યાં તેટલાં

તમારા પ રવારમાં અાવે ન હ, કે મ કે તેઅાે જ ર તમા ં દય તેઅાેના દેવાેની

બધાં કદી ફરીથી તેને મ

તરફ ફે રવી નાખશે.” પણ સુલેમાન તે વદેશી

ાં ન હતા. ૧૧ હીરામનાં વહાણાે અાેફીરથી સાેનું

ીઅાે સાથે લ ન કરવા ન હ, તેમ તેઅાે
ીઅાેને વળગી ર ાે. ૩

લા યાં હતાં, તે વહાણાે પુ કળ માણમાં સુખડનાં લાકડાં તથા મૂ યવાન

સુલેમાનને રાજવંશમાંની સાતસાે પ નીઅાે અને ણસાે ઉપપ નીઅાે હતી.

પાષાણાે પણ અાેફીરથી લા યાં. ૧૨ રા અે તે સુખડનાં લાકડાંના યહાેવાહના

તેની પ નીઅાેઅે તેનું દય ફે રવી ના યું. ૪ સુલેમાનની વૃ ાવ થામાં તેની

ભ ત થાનને માટે તથા રા ના મહે લને માટે તંભાે તથા ગાનારાઅાેને માટે

પ નીઅાેઅે તેનું દય અ ય દેવાે તરફ વાળી દીધું. અને તેનું દય તેના પતા

વીણા અને તંબૂરા બના યા. અેવાં મૂ યવાન સુખડનાં લાકડાં અાજ દવસ

દાઉદના દયની જેમ તેના ઈ વર યહાેવા

સુધી કદી અા યાં કે દેખાયાં નહાેતાં. ૧૩ શેબાની રાણીઅે જે કં ઈ મા યું તે

સદાેનીઅાેની દેવી અા તાેરેથનાે તથા અા માેનીઅાેના ધ ારપા

તેની સવ ઇ છા માણે સુલેમાન રા અે તેને અા યું, તે ઉપરાંત સુલેમાને

દેવનાે પૂ રી થયાે. ૬ અા રીતે સુલેમાને ઈ વરની

પાેતાની બ શાે તેને અાપી. પછી તે પછી વળીને પાેતાના ચાકરાે સાથે પરત

અને તેના પતા દાઉદની જેમ તે સંપૂણ દયથી ઈ વરને અનુસયા ન હ. ૭

પાેતાના દેશમાં ગઈ. ૧૪ હવે દર વષ સુલેમાનને યાં જે સાેનું અાવતું હતું તેનું

પછી સુલેમાને માેઅાબના ધ ારપા દેવ કમાેશ માટે અને અા માેનીઅાેના

1 રાજઅાે
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યે સંપૂણ ર ું ન હ. ૫ સુલેમાન
મ કાેમ

માં અઘ ટત કાય કયુ

ધ ારપા દેવ માેલેખ માટે ય શાલેમની ન ક અાવેલા પવત પર અેક

યારે શીલાેનાે બાેધક અ હયા અેને ર તામાં મ ાે. અ હયાઅે નવાં વ

ઉ ચ થાન બંધા યું. ૮ તેણે પાેતાની સવ વદેશી પ નીઅાે માટે પણ અેમ જ

પહે યા હતાં, અને તેઅાે બ ને ખેતરમાં ત ન અેકલા જ હતા. ૩૦ પછી

કયુ. તેઅાે પાેતપાેતાના દેવાેની અાગળ ધૂપ બાળતી તથા ય કરતી હતી. ૯

અ હયાઅે પાેતે પહે રેલા નવા વ

ઈ વર સુલેમાન પર ખૂબ કાેપાયમાન થયા. કારણ કે ઈ વરે તેને બે વખત

ના યા. ૩૧ પછી તેણે યરાેબઅામને ક ું કે , “અામાંથી દસ ટુ કડાં લે, કારણ

દશન અા યાં છતાં તેણે પાેતાનું દય ઈ વરથી ફે રવી લીધું હતું. ૧૦ અને

કે ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવા કહે છે , 'જુ અાે, સુલેમાનના હાથમાંથી રા ય

તેમણે તેને અા ા અાપી હતી કે તેણે અ ય દેવની પૂ

કરવી ન હ તેમ છતાં

ખૂંચવી લઈને હુ ં તને દસ કુ ળ અાપીશ. ૩૨ પણ મારા સેવક દાઉદ તથા

તેણે ઈ વરની અા ાનું પાલન કયુ ન હ. ૧૧ તેથી ઈ વરે સુલેમાનને ક ું,

ય શાલેમ નગર કે જેને મ ઇઝરાયલના સવ કુ ળાેમાંથી પસંદ કયુ છે તેની

“કે મ કે ત અા કયુ છે અને અાપણી વ ચે થયેલા કરાર તથા વ ધઅાેનું પાલન

ખાતર હુ ં સુલેમાનને અેક કુ ળ અાપીશ. ૩૩ કારણ કે તેણે મારાે યાગ

ત કયુ નથી અને મારી અા ા માની નથી, તેથી હુ ં તારી પાસેથી રાજય ખૂંચવી

કયા છે અને સદાેનીઅાેની દેવી અા તાેરેથ, માેઅાબના દેવ કમાેશ અને

લઈશ અને તારા ચાકરને તે અાપીશ. ૧૨ તેમ છતાં તારા પતા દાઉદને કારણે

અા માેનીઅાેના દેવ મ કાેમની પૂ

તું

વતાે રહીશ યાં સુધી હુ ં અા ન હ ક ં , પરં તુ તારા પુ ના હાથમાંથી હુ ં
રાજય ખૂંચવી લઈશ. ૧૩ તેમ છતાં પણ હુ ં અાખું રાજય ન હ લઈ લઉં; પરં તુ

મારી

હુ ં મારા સેવક દાઉદને તથા ય શાલેમ જેને મ પસંદ કયુ છે તેને અથ હુ ં તારા

ન હ. ૩૪ તેમ છતાં પણ મારા પસંદ કરેલા સેવક દાઉદે મારા વ ધઅાે તથા

પુ ને અેક કુ ળ અાપીશ.” ૧૪ પછી ઈ વરે અદાેમી હદાદને સુલેમાનના શ ુ

અા ાઅાેનું પાલન કરેલું હાેવાને લીધે, હમણાં હુ ં સુલેમાન પાસેથી અાખું

તરીકે ઊભાે કયા, તે રાજવંશનાે હતાે. ૧૫ યારે દાઉદ અદાેમમાં હતાે અને

રાજય ખૂંચવી લઈશ ન હ, પણ તેના બાકીના

સેનાપ ત યાેઅાબ મારી નંખાયેલાઅાેને દફનાવવા યાં ગયાે હતાે યારે તેણે

કરશે. ૩૫ પરં તુ હુ ં તેના પુ ના હાથમાંથી રાજય લઈ લઈશ અને તને દસ કુ ળ

અદાેમના દરેક પુ ષને મારી ના યા હતા. ૧૬ અદાેમના દરેક પુ ષને મારી

અાપીશ. ૩૬ સુલેમાનના પુ ને હુ ં અેક જ કુ ળ અાપીશ, જેથી ય શાલેમ

નાખતા સુધી અેટલે કે છ મ હના સુધી યાેઅાબ અને સવ ઇઝરાયલીઅાે યાં

નગર કે જેને મા ં નામ રાખવા પસંદ કયુ છે તેમાં મારા સેવક દાઉદનાે દીવાે

જ ર ા હતા. ૧૭ પણ હદાદ, તે વખતે બાળક હતાે, તે તેના પતાના કે ટલાક

મારી અાગળ સદા સળગતાે રહે . ૩૭ હુ ં તારાે વીકાર કરીશ અને તું તારા

ચાકરાેમાંના અદાેમી માણસાેની સાથે મસર ભાગી ગયાે હતાે. ૧૮ તેઅાે

મનની સઘળી ઇ છાઅાે અનુસાર રાજ કરશે. તું ઇઝરાયલનાે રા

ફા ને

કરી છે . તે મારા માગ ચા યાે નથી અને

માં જે સા ં છે , તે તેણે કયુ ન હ અને તેના પતા દાઉદે જેમ મારા

બધા વ ધઅાે અને અા ાઅાે પા ા હતા, તે માણે તેઅાેઅે તેનું પાલન કયુ

મ ાનમાંથી નીકળીને પારાનમાં ગયા. પારાનમાં તેઅાેઅે થાેડા માણસાેને
ભેગા કયા. યાંથી તેઅાે સવ મસર ગયા અને યાં મસરના રા

ને પકડીને, તેને ફાડીને બાર ટુ કડાં કરી

વનકાળ દર મયાન તે રા ય

થશે. ૩૮

ે તું મારી બધી અા ાઅાેનું પાલન કરીને અને મારા સેવક દાઉદની જેમ
મારી

માં જે સા ં છે તે કરશે તથા મારા બધા વ ધઅાે અને અા ાઅાેનું

તેઅાેના ખાેરાકની અને રહે વાની જ યાની યવ થા કરી અને તેમને અમુક

પાલન કરશે, મારે માગ ચાલશે તાે હુ ં તારી સાથે રહીશ, જેમ મ દાઉદની માટે

જમીન ભેટ તરીકે અાપી. ૧૯ હદાદ ફા નની

અ વચળ ઘર બાં યું તેમ તારા માટે પણ બાંધીશ અને ઇઝરાયલનું રા ય તને

માં કૃ પા પા યાે અને તેથી

તેણે તેની પ ની રાણી તાહપાનેસની બહે નનું લ ન હદાદ સાથે કયુ. ૨૦

અાપીશ. ૩૯ હુ ં દાઉદના વંશ ેને સ

તાહપાનેસની બહે ને હદાદના પુ ગનુબાથને જ મ અા યાે અને તેને તાહપાનેસે

૪૦ તેથી સુલેમાને યરાેબામને મારી નાખવાનાે ય ન કયા, પણ તે મસરના

ફા નના રાજમહે લમાં ઉછે રી માેટાે કયા, તે ફા નનાં બાળકાે સાથે જ રહે તાે.

રા

૨૧ જયારે હદાદને મસરમાં સમાચાર મ

૪૧ હવે સુલેમાન સંબં ધત બાકીની બાબતાે, તેણે જે સવ કયુ, તેનું

ા કે દાઉદ તેના પતૃઅાે સાથે ઊંઘી

કરીશ, પણ કાયમ માટે ન હ ક ં .'”

શીશાક પાસે નાસી ગયાે અને સુલેમાનના મૃ યુ સુધી મસરમાં જ ર ાે.
ાન અે

ગયાે છે અને તેનાે સેનાપ ત યાેઅાબ પણ મૃ યુ પા યાે છે , યારે તેણે ફા નને
ક ું, “મને અહ થી વદાય કર કે જેથી હુ ં મારા પાેતાના દેશમાં પાછાે ઉં.”

બાબતાે વષે સુલેમાનના કૃ યાેનાં પુ તકમાં લખેલું નથી? ૪૨ સુલેમાને અાખા

૨૨ પરં તુ ફા ને ક ું, “મારા યાં તને શી ખાેટ પડી છે કે તું તારા દેશમાં પાછાે

પૂવ ેની સાથે ઊંઘી ગયાે અને તેને તેના પતા દાઉદના નગરમાં દફનાવવામાં

જવા માગે છે ?” હદાદે ક ું, “ખાેટ તાે કશી પડી નથી, તાેપણ મને જવા દે.”

અા યાે; તેની જ યાઅે તેનાે દીકરાે રહાબામ રા

૨૩ ઈ વરે સુલેમાનની વ

શખેમ ગયાે, કે મ કે તમામ ઇઝરાયલીઅાે તેને રા બનાવવા
૧૨ રહાબામ
માટે શખેમ અા યા હતા. નબાટના દીકરા યરાેબામે અે સાંભ ું,

અેક બી ે શ ુ ઊભાે કયા. તે અે યાદાનાે પુ

રઝાેન હતાે. જે તેના મા લક સાેબાના રા

હદાદેઝેર પાસેથી નાસી ગયાે

હતાે. ૨૪ અે સમયે યારે દાઉદે સાેબા પર હુ મલાે કયા યારે રઝાેને પાેતાની
સાથે કે ટલાક માણસાેને ભેગા કયા અને પાેતે તેનાે સરદાર બની ગયાે. યાંથી
તેઅાેઅે દમ કસ જઈને વસવાટ કયા અને રઝાેને દમ કસમાં રાજ કયુ. ૨૫
સુલેમાનના સવ દવસાે દર મયાન તે ઇઝરાયલનાે શ ુ થઈને ર ાે અને તેની
સાથે હદાદે પણ નુકશાન કયુ. રઝાેનને ઇઝરાયલ પર તર કાર હતાે અને તેણે
અરામ પર રાજ કયુ. ૨૬ પછી ઝે રેદાના અે ાઇમી નબાટનાે દીકરાે યરાેબામ
સુલેમાનનાે અેક ચાકર હતાે, જેની માનું નામ સ અા હતું, જે વધવા હતી.
તેણે પાેતાનાે હાથ રા ની વ
રા ની વ

ઉઠા યાે હતાે. ૨૭ યરાેબામે સુલેમાન

હાથ ઉઠા યાે તેનું કારણ અે છે કે સુલેમાન મ લાેનગરનું

બાંધકામ કરતાે હતાે અને પાેતાના પતા દાઉદના નગરની દીવાલનું સમારકામ
કરાવતાે હતાે. ૨૮ અા યરાેબઅામ પરા મી માણસ હતાે. સુલેમાને

ેયું

કે તે યુવાન માણસ ઉ ાેગી હતાે તેથી તેણે તેને યૂસફના ઘરના મજૂ રાેનાે
મુકાદમ ઠરા યાે. ૨૯ તે સમયે, યારે યરાેબામ ય શાલેમની બહાર ગયાે

ઇઝરાયલ પર ય શાલેમમાં ચાળીસ વષ રાજ કયુ. ૪૩ સુલેમાન પાેતાના
બ યાે.

૨

પછી તે હ

મસરમાં હતાે, તે સુલેમાન રા ની હજૂ રમાંથી યાં નાસી ગયાે

હતાે. પછી યરાેબામ મસરમાં રહે તાે હતાે. ૩ તેથી તેઅાેઅે માણસ માેકલીને
તેને બાેલાવડા યાે. અને યરાેબામે તથા ઇઝરાયલની સમ

અે અાવીને

રહાબામને ક ું, ૪ “તારા પતાઅે અમારા પરની ઝૂં સરી ભારે કરી હતી. હવે
પછી તારા પતા અમારી પાસે સખત ગુલામી કરાવે છે તે બંધ કરાવ તથા
અમારા પર તેણે મૂકેલી તેની ભારે ઝૂં સરી તું હલકી કરાવ, તાે અમે તારે પ ે
રહીને તારી સેવા કરીશું.” ૫ રહાબામે તેઅાેને ક ું, “અહ થી ણ દવસ
માટે ચા યા

અાે; પછી મારી પાસે પાછા અાવ ે.” અેટલે તે લાેકાે ગયા. ૬

રહાબામ રા અે પાેતાના પતા સુલેમાનની હયાતીમાં, તેની અાગળ જે વૃ
પુ ષાે ઊભા હતા તેઅાેનું માગદશન મા યું કે , “અા લાેકાેને જવાબ અાપવા
માટે તમે શી સલાહ અાપાે છાે?” ૭ તેઅાેઅે તેને ક ું, “ ે તું અાજે અા
લાેકાેનાે સેવક થઈશ, તેઅાેની સેવા કરીશ, તેઅાેને જવાબ અાપીશ અને
તેઅાેને ઉ મ વચનાે કહીશ, તાે તેઅાે સદા તારા સેવકાે થઈને રહે શે.” ૮ પણ
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રહાબામે વૃ પુ ષાેની અાપેલી સલાહનાે ઇનકાર કયા. અને જે યુવાનાે

રા

રહાબામ તરફ પાછંુ ફરી જશે. તેઅાે મને મારી નાખશે અને યહૂ દયાના

તેની સાથે માેટા થયા હતા, જે તેની હજૂ રમાં ઊભા રહે તા હતા, તેઅાેની

રા

રહાબામ પાસે પાછા જતા રહે શે.” ૨૮ તેથી રા અે સલાહ લઈને

સલાહ પૂછી. ૯ તેણે તેઅાેને પૂ

ું, “અા જે લાેકાેઅે મને ક ું છે કે , 'તારા

સાેનાના બે વાછરડા બના યા અને યરાેબામે તેઅાેને ક ું, “ય શાલેમમાં જવું

પતાઅે અમારી પર મૂકેલી ઝૂં સરી તું હલકી કર.' તેઅાેને અાપણે શાે જવાબ

તમને ઘ ં મુ કે લ થઈ પડે છે . હે ઇઝરાયલીઅાે જુ અાે, અા ર ા તમારા

અાપીઅે? તમે શાે અ ભ ાય અાપાે છાે?” ૧૦ જે જુ વાન પુ ષાે રહાબામ

દેવાે કે જે તમને મસર દેશમાંથી બહાર લઈ અા યા હતા.” ૨૯ તેણે અેક

સાથે માેટા થયા હતા તેઅાેઅે તેને ક ું કે , “અા જે લાેકાેઅે તમને ક ું હતું કે

વાછરડાને બેથેલમાં થા યાે અને બી ની થાપના દાનમાં કરી. ૩૦ તેથી અા

તારા પતાઅે અમારા પરની ઝૂં સરી ભારે કરી હતી, પણ તું તે અમારા પરની

કાય પાપ પ થઈ પ ું. લાેકાે બેમાંથી અેકની પૂ

ઝૂં સરીને હલકી કર. તેઅાેને તારે અેમ કહે વું, 'મારી ટચલી અાંગળી મારા

હતા. ૩૧ યરાેબામે ઉ ચ થાનાેનાં પૂ

પતાની કમર કરતાં

કરવા માટે દાન સુધી જતા

થાનાે બંધા યાં; તેણે લેવીપુ ાેમાંના

ડી છે . ૧૧ તાે હવે, મારા પતાઅે તમારા પર ભારે

ન હ અેવા બાકીના લાેકાેમાંથી યાજકાે ઠરા યાં. ૩૨ યરાેબામે અાઠમા માસની

ઝૂં સરી મૂકી, તે તમારા પરની ઝૂં સરી હુ ં વધુ ભારે કરીશ. મારા પતાઅે તમને

પંદરમી તારીખે, જે પવ યહૂ દયામાં પળાતું હતું તેના જેવું પવ ઠરા યું, તેણે

ચાબુકથી શ ા કરી, પણ હુ ં તમને વ છીઅાેથી શ ા કરીશ.'” ૧૨ રા અે

વેદી પર બ લદાનાે ચઢા યાં. તે જ માણે તેણે બેથેલમાં કયુ. અને પાેતાના

ફરમાવેલું, “ ીજે દવસે મારી પાસે પાછા અાવ ે.” તે માણે યરાેબામ

બનાવેલા વાછરડાઅાેનાં બ લદાનાે અા યાં. ઉ ચ થાનાેના જે યાજકાે તેણે

તથા સવ લાેકાે ીજે દવસે રહાબામ પાસે અા યા. ૧૩ રા અે તેઅાેને

ઠરા યાં હતા, તેઅાેને તેણે બેથેલમાં રા યા. ૩૩ જે વેદી યરાેબામે બેથેલમાં

તાેછડાઈથી જવાબ અા યાે અને વૃ પુ ષાેઅે તેને જે સલાહ અાપી હતી

બનાવી હતી તેની પાસે અાઠમા માસમાં, અેટલે પાેતાના પસંદ કરેલા માસ

તેનાે ઇનકાર કયા. ૧૪ તેણે જુ વાન પુ ષાેની સલાહ માણે તેઅાેને ક ું,

પંદરમી તારીખે તે ગયાે અને ઇઝરાયલી લાેકાેને માટે તેણે પવ ઠરા યું અને

“મારા પતાઅે તમારી ઝૂં સરી ભારે કરી, પણ હુ ં તાે તમારી ઝૂં સરી વધારે ભારે

ધૂપ બાળવા માટે તે વેદી પાસે ગયાે.

કરીશ. મારા પતા તમને ચાબુકથી શ ા કરતા, પણ હુ ં તાે તમને વ છીઅાેથી

વાહના વચનથી અેક ઈ વરભ ત યહૂ દયામાંથી બેથેલ અા યાે.
૧૩ યહાે
જયારે યરાેબામ ધૂપ બળવા માટે વેદી પાસે ઊભાે હતાે.
યારે

શ ા કરીશ.” ૧૫ રા અે લાેકાેનું કહે વું સાંભ

ું ન હ. કે મ કે અે બનાવ

યહાેવા તરફથી બ યાે, કે જેથી યહાેવાહે પાેતાનું જે વચન શીલાેની અ હયાની
મારફતે નબાટના દીકરા યરાેબામને અા યું હતું તે તે થા પત કરે. ૧૬ જયારે
સવ ઇઝરાયલે

ેયું કે રા

તેઅાેનું સાંભળતાે નથી, યારે લાેકાેઅે રા ને

જવાબ અા યાે, “દાઉદમાં અમારાે શાે ભાગ? યશાઈના પુ માં અમારાે
વારસાે નથી! અાે ઇઝરાયલ, તમે તમારા તંબુમાં પાછા

અાે. હવે હે દાઉદ તું

તા ં ઘર સંભાળી લે.” તેથી ઇઝરાયલ લાેકાે પાેતપાેતાના તંબુઅે ગયા. ૧૭
પણ યહૂ દયાનાં નગરાેમાં રહે તા ઇઝરાયલી લાેકાે પર રહાબામે રાજ કયુ.
૧૮ પછી અદાેરામ જે લ કરી મજૂ રાેનાે ઉપરી હતાે, તેને રહાબામ રા

અે

માેક યાે, પણ સવ ઇઝરાયલે તેને પ થરે અેવાે માયા કે તે મરણ પા યાે.
રહાબામ રા

ય શાલેમ નાસી જવા માટે ઉતાવળથી પાેતાના રથ પર ચઢી

ગયાે. ૧૯ તેથી ઇઝરાયલે દાઉદના કુ ટું બની વ
છે . ૨૦ જયારે સવ ઇઝરાયલે સાંભ

અાજ સુધી બંડ કરેલું

ું કે યરાેબામ પાછાે અા યાે છે , યારે

તેઅાેઅે માણસ માેકલીને તેને સભામાં બાેલા યાે અને તેને સવ ઇઝરાયલ પર
રા

ઠરા યાે. અેકલા યહૂ દાના કુ ળ સવાય, યાં દાઉદના કુ ટું બનું અનુસરણ

કરવા કાેઈ ર ું ન હ. ૨૧ જયારે સુલેમાનનાે દીકરાે રહાબામ ય શાલેમ
અા યાે યારે તેણે રા ય પાછંુ મેળવવા માટે ઇઝરાયલના કુ ળાેની વ

યુ

કરવા સા યહૂ દાના અાખા કુ ળના તથા બ યામીનના કુ ળના અેક લાખ
અશી હ ર ચૂંટી કાઢેલા લડવૈયાઅાેને પાેતાને પ ે અેક કયા. ૨૨ પણ
ઈ વરનું વચન ઈ વરભ ત શમાયા પાસે અા માણે અા યું; ૨૩ “યહૂ દયાના
રા

સુલેમાનના દીકરા રહાબામને, યહૂ દા તથા બ યામીનના અાખા ઘરનાંને

તથા બાકીના લાેકાેને અેમ કહે કે , ૨૪ 'યહાેવા અામ કહે છે : તમે હુ મલાે ન
કરશાે, તેમ જ તમારા ભાઈ ઇઝરાયલી લાેકાેની વ
માણસાે પાેતપાેતાને ઘરે પાછા

યુ ન કરશાે. સવ

અાે, કે મ કે અે બાબત મારા તરફથી બની

છે .'” માટે તેઅાે યહાેવાહની વાત સાંભળીને તેમના કહે વા માણે પાેતપાેતાને
માગ પાછા વ

ા. ૨૫ પછી યરાેબામે અે ાઇમના પહાડી દેશમાં શખેમ

બાં યું અને તે યાં ર ાે. યાંથી રવાના થઈને તેણે પનુઅેલ બાં યું. ૨૬
યરાેબામે પાેતાના મનમાં વચાર કયા, “હવે રા ય દાઉદના કુ ટું બને પાછંુ
મળશે. ૨૭

ે અા લાેકાે ય શાલેમમાં યહાેવાહના ભ ત થાનમાં ય

કરવા માટે જશે, તાે અા લાેકાેનું મન તેમના મા લક તરફ અેટલે યહૂ દયાના

1 રાજઅાે

૨

યહાેવાહના વચનથી ઈ વરભ તે વેદી સામે પાેકારીને ક ું, “વેદી, વેદી યહાેવા
કહે છે ; 'જુ અાે, દાઉદના કુ ટું બમાં યાે શયા નામે અેક દીકરાે જનમશે, તે તારા
પર ધૂપ બાળનાર ઉ ચ થાનાેના યાજકાેનાે ય

તારી જ ઉપર કરશે અને

લાેકાે તારા પર માણસનાં હાડકાં બાળશે.'” ૩ પછી તે જ દવસે ઈ વરના
ભ તે ચ અાપીને ક ું, “ઈ વરે જે ચ અાપીને ક ું છે : 'જુ અાે, અા વેદી
તૂટી જશે અને તેના પરની રાખ ફે લાઈ જશે.” ૪ જયારે રા અે બેથેલની
સામેની વેદીથી ઈ વરભ તે પાેકારેલી વાણી સાંભળી યારે યરાેબામે વેદી
પાસેથી પાેતાનાે હાથ ઈ વરભ ત તરફ લાંબાે કરીને ક ું, “તેને પકડાે.”
પણ તેનાે જે હાથ તેણે ઈ વરભ ત તરફ લંબા યાે હતાે તે સુકાઈ ગયાે
અને તેથી તે પાેતાના હાથને પાછાે ખચી શકયાે ન હ. ૫ તે સમયે જે ચ
ઈ વરભ તે ઈ વરના વચન માણે અા યું હતું તે માણે વેદીમાં માેટી તરાડ
પડી અને તેના પરની રાખ વેરાઈ ગઈ. ૬ યરાેબામ રા અે ઈ વરભ તને
જવાબ અા યાે, “તારા ઈ વર, યહાેવાહની કૃ પા માટે અા

કર અને મારા

માટે ાથના કર, જેથી મારાે હાથ ફરીથી સા ે થાય.” તેથી ઈ વરભ તે
યહાેવાહને ાથના કરી, અેટલે રા

સા ે થયાે અને તેનાે હાથ અગાઉના

જેવાે થઈ ગયાે. ૭ રા અે ઈ વરભ તને ક ું, “મારી સાથે મારા મહે લમાં
અાવ, યાં અારામ કર અને ભાેજન લે. ત મારાે હાથ સા ે કયા છે તે માટે હુ ં
તને ભેટ અાપીશ.” ૮ પણ ઈ વરભ તે રા ને ક ું, “ ે તું મને તારી અડધી
સંપ અાપે, તાે પણ હુ ં તારી સાથે ન હ ઉં, અા જ યાઅે હુ ં કશું ખાઈશ
કે પીશ ન હ. ૯ કારણ, મને યહાેવાહની અા ા અાપી છે કે , 'તારે રાેટલી
ખાવી ન હ તેમ જ પાણી પણ પીવું ન હ અને જે ર તેથી તું અા યાે છે તે
ર તે પાછા જવું ન હ.'” ૧૦ તેથી ઈ વરભ ત બીજે ર તે પાછાે ગયાે; જે
ર તે બેથેલ અા યાે હતાે તે ર તે પાછાે ન ગયાે. ૧૧ હવે યાં બેથેલમાં અેક
વૃ

બાેધક રહે તાે હતાે અને તેના પુ ાેમાંના અેકે અાવીને તેને ઈ વરભ તે

બેથેલમાં જે સઘળું કયુ હતું તે અને તેણે રા ને જે ક ું હતું તે સવ જણા યું.
૧૨ તેઅાેના પતાઅે તેઅાેને પૂ

ું, “તે કયા માગ ગયાે?” હવે યહૂ દયામાંથી

અાવેલાે ઈ વરભ ત કયા માગ ગયાે હતાે તે તેના પુ ાેઅે
તેણે તેના પુ ાેને ક ું, “જ દીથી મારા માટે ગધેડા પર
તેને માટે ગધેડા પર
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ેયું હતું. ૧૩ તેથી
ન બાંધાે.” તેઅાેઅે

ન બાં યું. પછી તેણે તેના પર સવારી કરી. ૧૪ પછી તે

વૃ

બાેધક પેલા ઈ વરભ તના પાછળ ગયાે અને તેને અેક અેલાેન વૃ ની

નીચે બેઠેલાે

ેયાે. તેણે તેને પૂ

ું, “શું તું યહૂ દયાથી અાવેલાે ઈ વરભ ત

છે ?” તેણે જવાબ અા યાે, “હા, હુ ં તે જ છંુ .” ૧૫ પછી વૃ

બાેધકે તેને

પ ની તરીકે તને કાેઈ અાેળખે ન હ. તું શીલાે

. કે મ કે અ હયા બાેધક યાં

રહે છે , જેણે મારા વષે ક ું હતું કે , હુ ં અા લાેકાેનાે રા

થવાનાે છંુ . ૩

તારી સાથે દસ રાેટલી, ખાખરા અને અેક કૂં ડી ભરીને મધ લઈને અ હયા

ક ું, “મારી સાથે મારે ઘરે અાવ અને ભાેજન લે.” ૧૬ ઈ વરભ તે જવાબ
અા યાે, “હુ ં તારી સાથે પાછાે ન હ અાવું અને તારા ઘરમાં ન હ ઉં, તેમ જ

પાસે

હુ ં અા જ યાઅે તારી સાથે રાેટલી પણ ન હ ખાઉં અને પાણી પણ ન હ પીઉં,

દેખાતું નહાેતું. વૃ ાવ થાને લીધે તેની અાંખાે નબળી પડી હતી. ૫ યહાેવાહે

૧૭ કે મ કે યહાેવાહે મને અા ા અાપી છે કે , 'તારે યાં રાેટલી ખાવી ન હ અને

તેને ક ું કે , “ ે, યરાેબામની પ ની પાેતાના બીમાર દીકરા વષે પૂછપરછ

પાણી પણ પીવું ન હ તેમ જ જે માગથી તું અા યાે છે તે માગ થઈને પાછા

કરવા માટે તારી પાસે અાવી રહી છે . તું તેને અા માણે કહે જ.ે તે અાવશે

અાવવું ન હ.'” ૧૮ તેથી વૃ

બાેધકે તેને ક ું, “હુ ં પણ તારા જેવાે બાેધક

. અા દીકરાનું શું થશે તે તને કહે શે.” ૪ યરાેબામની પ નીઅે તે

માણે કયુ. તે તરત જ નીકળીને શીલાે ગઈ, અ હયાને ઘરે અાવી. અ હયાને

યારે તે કાેઈક બી

જ

ી હાેવાનાે દેખાવ કરીને અાવશે.” ૬ અાથી

છંુ અને અાજે યહાેવાહના કહે વાથી અેક દૂ તે મને ક ું છે કે , 'તેને તારી સાથે
તારા ઘરમાં લઈ અાવ, કે જેથી તે ખાય અને પાણી પીવે.''' પણ ખરેખર તાે

અ હયાઅે જયારે બારણા અાગળ તેનાં પગલાંનાે અવાજ સાંભ

તે વૃ

શા માટે કરે છે ? હુ ં તને પાછી દુ ઃખદાયક સમાચાર સાથે માેકલવાનાે છંુ . ૭

બાેધક તેને જૂ ઠું કહે તાે હતાે. ૧૯ તેથી તેઅાે બ ને પાછા ફયા અને

ઈ વરભ તે પેલા વૃ

તેણે ક ું, “અંદર અાવ, યરાેબઅામની પ ની, તું બી

બાેધકના ઘરે જઈને યાં ખાધું પીધું. ૨૦ તેઅાે હજુ

મેજ પર બેઠા જ હતા યારે ઈ વરભ તને પાછાે લાવનાર વૃ

ાે યારે

ી હાેવાનાે દેખાવ

, જઈને યરાેબામને જણાવ કે , ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવા અેવું કહે છે

બાેધકને

કે , 'મ તને અેક સામા ય માણસમાંથી ઇઝરાયલનાે રા

બના યાે. ૮ મ

યહાેવાહની વાણી સંભળાઈ. ૨૧ અને તેણે યહૂ દયાથી અાવેલા ઈ વરભ તને

દાઉદના કટું બ પાસેથી રા ય છીનવી લઈને તને અા યું. પણ તું મારા સેવક

ક ું “યહાેવા અેવું કહે છે કે , ત યહાેવાહની અા ા પાળી નથી અને તને

દાઉદ જેવાે થયાે ન હ. તે મારી અા ાઅાે પાળતાે હતાે, પૂરા દયથી મારા

અાપેલી અા ાનાે અનાદર કયા છે . ૨૨ તને યહાેવાહે ના પાડી હતી કે તારે

માગ ચાલતાે હતાે તથા મારી નજરમાં જે સા ં હાેય તે જ કરતાે હતાે. ૯

ખાવું ન હ તેમ જ પાણી પણ પીવું ન હ, પણ તું પાછાે ફયા અને ત ખાધું તથા

પણ તેના બદલે ત તારા બધા પૂવ ે કરતાં વધારે ખરાબ કામાે કયા છે ,

પાણી પીધું. તેથી તારાે મૃતદેહ તારા પતૃઅાે સાથે દફનાવાશે ન હ.'” ૨૩ તેણે

ત બી

રાેટલી ખાધી અને પાણી પી ર ા પછી વૃ

અવગણના કરી. ૧૦ તેથી હુ ં તારા કુ ટું બ પર અાફત લાવીશ. તારા કુ ટું બમાંનાે

પર

બાેધકે ઈ વરભ ત માટે ગધેડા

ન બાં યું. ૨૪ જયારે તે ઈ વરભ ત જતાે હતાે યારે માગમાં અેક

સહે તેને મારી ના યાે. તેનાે મૃતદેહ યાં ર તામાં પ

ાે હતાે. ગધેડાે તથા

દેવાે તથા ઢાળેલી મૂ તઅાે બનાવીને મને રાેષ ચઢા યાે. ત મારી

દરેક નર બાળક જે ઇઝરાયલમાં બંદીવાન હાેય કે વતં હાેય તેને હુ ં ન
કરીશ. જેમ છાણ રાખ થાય યાં સુધી બ ા કરે છે તેવી જ રીતે તા ં સમ

સહ તે મૃતદેહની પાસે ઊભા હતા. ૨૫ જે માણસાે તે ર તેથી પસાર થયા

કુ ટું બ નાશ પામશે. ૧૧ તારા કુ ટું બમાંથી જેઅાે શહે રમાં મરણ પામશે તેઅાેને

તેઅાેઅે

કૂ તરાં ખાશે અને જેઅાે ખેતરાેમાં મૃ યુ પામશે તેઅાેને પ ીઅાે ખાશે. કે મ

ેયું કે માગમાં મૃતદેહ પડેલાે છે અને તેની પાસે સહ ઊભાે છે . અને

તેઅાેઅે નગરમાં અેટલે યાં વૃ

બાેધક રહે તાે હતાે યાં અાના વષે વાત

કરી. ૨૬ તેને માગમાંથી પાછાે લઈ અાવનાર વૃ

કે યહાેવા કહે છે . ૧૨ “તેથી ઊઠીને, તું તારે ઘરે

. તું નગરમાં પહાચશે

બાેધકે જયારે અા વષે

તે જ સમયે તારાે દીકરાે મૃ યુ પામશે. ૧૩ સવ ઇઝરાયલી લાેકાે તેને માટે

સાંભ ું યારે તેણે ક ું, “તે તાે ઈ વરભ ત છે , તેણે યહાેવાહની અા ાની

શાેક કરશે અને તેને દફનાવશે. તારા કુ ટું બમાંથી અે અેકલાે જ હશે કે જે

અવગણના કરી હતી. તે માટે યહાેવાહે તેને સહને સા યાે. તેણે તેની પર

કબરમાં જવા પામશે. કે મ કે ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવા

હુ મલાે કરીને તેને મારી ના યાે. તે ારા યહાેવાહે તેને કહે લા વચન માણે

સમ કુ ટું બમાંથી મા અા છાેકરામાં જ સારી બાબત માલૂમ પડી છે . ૧૪

થયું.” ૨૭ પછી તેણે પાેતાના પુ ાેને ગધેડા પર

પણ યહાેવા ઇઝરાયલ માટે અેક રા

ન બાંધવા માટે ક ું અને

યે યરાેબામના

નયુકત કરશે અને તે જ દવસે તે

તેઅાેઅે તે માણે કયુ. ૨૮ તે ગયાે અને તેણે

ેયું કે ઈ વરભ તનાે મૃતદેહ

યરાેબઅામના કુ ટું બનાે અંત લાવશે. ૧૫ જેવી રીતે બ નદીમાં ઝાેલાં ખાય

માગમાં પ ાે હતાે તેમ જ ગધેડાે તથા સહ હ

પણ તેની પાસે ઊભા હતા.

છે તેવી જ રીતે યહાેવા ઇઝરાયલ પર હાર કરશે. યહાેવા ઇઝરાયલીઅાેને

વળી સહે મૃતદેહ ખાધાે ન હતાે અને ગધેડા પર હુ મલાે પણ કયા ન હતાે. ૨૯

તેઅાેના પતૃઅાેને અાપેલા દેશમાંથી જડમૂળથી ઉખેડી નાખશે અને ાત

પછી વૃ

બાેધક મૃતદેહને ઉપાડીને શાેક કરવા અને દફનાવવા માટે ગધેડા

નદીને પેલે પાર તેઅાેને વખેરી નાખશે. કારણ કે અશેરીમનાે તંભ બનાવી

પર મૂકીને નગરમાં લઈ અા યાે. ૩૦ તેણે તે મૃતદેહને પાેતાની કબરમાં મૂ ાે

તેઅાેઅે યહાેવાહને કાેપાયમાન કયા છે . ૧૬ જે પાપાે યરાેબામે કયા છે અને

અને તેઅાેઅે તેને માટે શાેક કરતા ક ું કે , “હાય! અાે મારા ભાઈ!” ૩૧ તેને
દફના યા પછી, તે વૃ
બાેધકે પાેતાના પુ ાેને ક ું, “હુ ં મરી ઉં યારે

જે વડે તેણે ઇઝરાયલ પાસે પાપ કરા યું છે તેને લીધે યહાેવા ઇઝરાયલને

મને અા ઈ વરભ તની સાથે અેક જ કબરમાં દફનાવ ે. મારાં હાડકાં તેના

યારે તેના ઘરના ઊમરા પર પહાચી તે જ ઘડીઅે દીકરાે મૃ યુ પા યાે. ૧૮

હાડકાંની બાજુ માં મૂક ે. ૩૨ કારણ કે , બેથેલની અા વેદી સામે અને સમ ન

યહાેવાહે પાેતાના સેવક અ હયા બાેધક ારા જે ક ું હતું તે માણે જ બધું

નગરમાંના ઉ ચ થાનાેની સામે યહાેવાહનું જે વચન તેણે પાેકાયુ હતું તે ન ી

બ યું. તેઅાેઅે તેને દફના યાે અને અાખા ઇઝરાયલે તેનાે શાેક પા

પૂ ં થશે.” ૩૩ અા ઘટના પછી પણ યરાેબામે પાેતાના દુ માગા છાે ા ન હ.

યરાેબામનાં બાકીનાં કાયા, તેણે કે વી રીતે યુ ાે કયા તે, કે વી રીતે રા ય કયુ

પણ તેણે ઉ ચ થાનાે માટે સવ લાેકાેમાંથી યાજકાે ઠરાવવાનું ચાલુ રા યું. જે

તે સવ બીનાઅાે ઇઝરાયલના રા અાેના પુ તક કાળવૃ ાંતમાં નાધાયેલી છે .

કાેઈ યાજક થવા તૈયાર થતાે તેને તે ઉ ચ થાનનાે યાજક ઠરાવતાે. ૩૪ અને તે

૨૦ યરાેબામે અેકવીસ વષ રાજ કયુ અને પછી તે તેના પતૃઅાે સાથે ઊંઘી

વાત યરાેબામના કુ ટું બને નાબૂદ કરવા તથા પૃ વીના પૃ પરથી તેનાે નાશ

ગયાે. તેના પછી તેનાે પુ નાદાબ તેની જ યાઅે રા

કરવા સા તેને પાપ પ થઈ પડી.

પુ રહાબામ યારે અેકતાળીસ વષનાે હતાે યારે તે યહૂ દયાનાે રા

યરાેબામનાે પુ અ બયા બીમાર પ ાે. યરાેબામે પાેતાની
૧૪ તેપ સમયે
નીને ક ું, “કૃ પા કરીને ઊઠ અને તારાે વેશ બદલ કે જેથી મારી

ઇઝરાયલના સવ કુ ળાેમાંથી ય શાલેમ નગરને યહાેવાહે પાેતાનું નામ રાખવા

૨

ત

દેશે.” ૧૭ પછી યરાેબામની પ ની ઊઠી અને તે તસા અાવી પહાચી.

ાે. ૧૯

બ યાે. ૨૧ સુલેમાનનાે
બ યાે.

માટે પસંદ કયુ હતું તેમાં રહાબામે સ ર વષ રાજ કયુ. રહાબામની માતાનું

213

1 રાજઅાે

નામ નાઅમાહ હતું, તે અા માેની હતી. ૨૨ યહૂ દયાના લાેકાેઅે યહાેવાહની

યહાેવાહના ભ ત થાનમાં લા યાે. ૧૬ ઇઝરાયલના રા

નજરમાં પાપ ગણાય અેવું દુ કામ કયુ, તેમણે પૂવ ેઅે કરેલાં પાપાેથી પણ

વ ચે તેઅાેના સવ દવસાે પયત લડાઇ ચા યા કરી. ૧૭ ઇઝરાયલના રા

વધારે પાપાે કરીને યહાેવાહને કાેપાયમાન કયા. ૨૩ તેઅાેઅે દરેક ટેકરીઅાે પર

બાશાઅે યહૂ દયા પર ચઢાઈ કરી અને રામા નગરને બાં યું. જેથી યહૂ દયાના

અને દરેક લીલાછમ વૃ નીચે ઉ ચ થાનાે, પ વ

રા

તંભાે અને અશેરાના

તંભ બાં યા. ૨૪ અેટલું જ ન હ, દેશમાં સ તીય સંબંધાેવાળા લાેકાે પણ
હતા. જે સવ

અાેને યહાેવાહે ઇઝરાયલ અાગળથી હાંકી કાઢી હતી

બાશા અને અાસા

અાસાના દેશમાં તે કાેઈને પણ અંદર કે બહાર અાવવા કે જવા ના દે.

૧૮ પછી અાસાઅે ભ ત થાનમાં તથા રાજમહે લના ભંડારાેમાં બાકી રહે લું

સાેનું અને ચાંદી અેકઠાં કરીને દમ કસમાં રહે તા અરામના રા

હે ઝ્યાેનના
માેનના પુ બેનહદાદને અાપવા પાેતાના અ ધકારીઅાેને માેક યા.

તેઅાેના સવ ધ ારપા કાયાનું અનુકરણ તેઅાેઅે કયુ. ૨૫ રહાબામના

પુ , ટા

રાજયના પાંચમાં વષ મસરના રા

તેઅાેઅે રા ને ક ું કે , ૧૯ “તારા પતા અને મારા પતા વ ચે શાં તકરાર

શીશાકે ય શાલેમ પર અા મણ કયુ.

૨૬ તે યહાેવાહના ભ ત થાનના અને રાજમહે લના બધા ભંડારાેનાે ખ

નાે

હતાે તેમ મારી અને તારી વ ચે પણ શાં તકરાર થાય.

ે હુ ં તને સાેનાચાંદીની

લૂંટી ગયાે. તેણે સઘળું લૂંટી લીધું; સુલેમાને બનાવેલી સઘળી સાેનાની ઢાલાે

ભેટ માેકલું છંુ . તું ઇઝરાયલના રા

પણ તે લઈ ગયાે. ૨૭ રહાબામ રા અે તેને બદલે પ ળની ઢાલાે બનાવડાવી

જેથી તે મારી પાસેથી અેટલે મારા દેશમાંથી જતાે રહે .” ૨૦ બેનહદાદે અાસા

અને રા ના મહે લના વેશ ારનું ર ણ કરનારા સૈ નકાેના નાયકાેના હાથમાં

રા નું કહે વું મા યું અને તેણે પાેતાના સેનાપ તઅાેને ઇઝરાયલનાં નગરાે

અાપી. ૨૮ અને અેમ થયું કે જયારે રા

બાશા સાથેનાે શાં તકરાર તાેડી નાખ. કે

યહાેવાહના ભ ત થાનમાં જતાે

સામે ચઢાઈ કરવા માેક યાં. તેઅાેઅે ઇયાેન, દાન, અાબેલબેથમાઅખાહ,

હતાે, યારે ર કાે તે ઢાલ સાથે લઈ જતા હતા તે પછી તે તેને ર કાેની

અાખું ક નેરાેથ અને અાખા નફતાલી દેશ પર હુ મલાે કયા. ૨૧ અેમ થયું

અાેરડીમાં અેટલે શ

કે બાશાઅે અા સાંભ

ાગારમાં પાછી લાવતા હતા. ૨૯ હવે રહાબામનાં

ું યારે તેણે રામા નગરનું બાંધકામ પડતું મૂકયું

બાકીનાં કાયા, તેણે જે કયુ તે સવ યહૂ દયાના રા ના પુ તકમાં લખેલાં નથી

અને પાછાે તસા ચા યાે ગયાે. ૨૨ પછી અાસા રા અે અાખા યહૂ દયામાં

શું? ૩૦ રહાબામ અને યરાેબામના કુ ટું બ વ ચે સતત વ હ ચા યા કરતાે
હતાે. ૩૧ અામ, રહાબામ તેના પતૃઅાે સાથે ઊંઘી ગયાે અને તેને તેઅાેની

હે રાત કરી. કાેઈને છૂટ અાપવામાં અાવી ન હ. જે પ થરાે અને લાકડાં વડે
રામા નગરને બાશાઅે બાં યું હતું. તે પ થર તથા લાકડાં તેઅાે ઉઠાવી લા યા.

સાથે દાઉદ નગરમાં દફનાવવામાં અા યાે. તેની માતાનું નામ નાઅમાહ હતું. તે

પછી અાસા રા અે તે સાધનસામ ીનાે ઉપયાેગ બ યામીનનું નગર ગેબા

અા માેની હતી. તેના પછી તેની જ યાઅે તેના દીકરા અ બયામે રાજ કયુ.

અને મ પા બાંધવા માટે કયા. ૨૩ અાસાનાં બાકીનાં સવ કાયા, તેનાં સવ

રા નબાટના દીકરા યરાેબામના અઢારમા વષ
૧૫ ઇઝરાયલના
અ બયામ યહૂ દયાનાે રા બ યાે. તેણે ણ વષ ય શાલેમમાં

પરા માે અને તેણે જે સવ કયુ તે, તેમ જ તેણે બંધાવેલાં નગરાે તે બધી

૨

રા ય કયુ. અબીશાલાેમની પુ ી માકા તેની માતા હતી. ૩ તેના પતાઅે તેના
સમયમાં અને તેની પહે લાં જે જે પાપાે કયા હતાં, તે સવ પાપ તેણે કયા. તેનું
દય તેના પતા દાઉદના દયની જેમ ઈ વર યહાેવા

યે સંપૂણ ન હતું. ૪

તેમ છતાં દાઉદની ખાતર તેના ઈ વર યહાેવાહે ય શાલેમમાં તેના કુ ટું બનાે
દીવાે સળગતાે રા યાે. અેટલે તેના પછી ય શાલેમને થા પત રાખવા માટે
તેણે તેને પુ અા યાે. ૫ તેણે ફ ત ઉ રયા હ ીની બાબત સવાય દાઉદે
હં મેશા યહાેવાહની

માં જે યાે ય હતું તે જ કયુ અને

વનપયત ઈ વરે

તેને જે જે અા ાઅાે અાપી તેમાંથી અાડાેઅવળાે ગયાે ન હતાે. ૬ રહાબામના
પુ અને યરાેબામના પુ વ ચે અ હયાના

વનના દવસાે દર મયાન સતત

વ હ ચાલુ ર ાે. ૭ અ બયામનાં બાકીનાં કાયા, તેણે જે કં ઈ કયુ તે સવ
યહૂ દયાના રા ના પુ તકમાં લખેલા નથી શું? અ બયામ અને યરાેબામ
વ ચે વ હ ચાલુ ર ાે. ૮ પછી અ બયામ તેના પતૃઅાે સાથે ઊંઘી ગયાે
અને તેને દાઉદના નગરમાં તેના પતૃઅાે સાથે દફનાવવામાં અા યાે. તેના
પછી તેની જ યાઅે તેનાે પુ અાસા રા

બ યાે. ૯ ઇઝરાયલના રા

યરાેબામના રાજયકાળના વીસમા વષ અાસા યહૂ દયા પર રાજ કરવા લા યાે.
૧૦ તેણે ય શાલેમમાં અેકતાળીસ વષ રાજ કયુ, તેની દાદીનું નામ માકા

હતું અને તે અબીશાલાેમની પુ ી હતી. ૧૧ જેમ તેના પતા દાઉદે કયુ તેમ
અાસાઅે યહાેવાહની

માં જે સા ં હતું તે કયુ. ૧૨ તેણે સ તીય સંબંધાે

રાખનારાઅાેને દેશમાંથી કાઢી મૂ ા અને તેના પતૃઅાેઅે બનાવેલી મૂ તઅાેને
દૂ ર કરી. ૧૩ તેણે તેની દાદી માકાને પણ રાજમાતાના પદ પરથી દૂ ર કરી,
કે મ કે તેણે અશેરા દેવીની પૂ

માટે અેક ધ ારપા મૂ ત બનાવી હતી.

અાસાઅે અે મૂ તને તાેડી નાખી અને ક ાેનની ખીણમાં બાળી મૂકી. ૧૪
પણ ઉ ચ થાનાેને દૂ ર કરવામાં અા યા ન હ, તેમ છતાં અાસાનું દય તેના
વનના સવ દવસાે સુધી યહાેવા

યે સંપૂણ હતું. ૧૫ તેના પતાઅે

તેમ જ તેણે પાેતે અપણ કરેલી વ તુઅાે અેટલે સાેનું, ચાંદી અને પા ાે તે

1 રાજઅાે

બાબતાે વષે યહૂ દયાના રા અાેના ઇ તહાસનાં પુ તકમાં લખેલું નથી શું?
વૃ ાવ થામાં તેને પગમાં રાેગ લાગુ પડયાે. ૨૪ પછી અાસા તેના પતૃઅાે
સાથે ઊંઘી ગયાે. અને તેને તેના પતૃઅાે સાથે દાઉદનગરમાં દફનાવવામાં
અા યાે. તેના પછી તેની જ યાઅે તેનાે પુ યહાેશાફાટ રા
યહૂ દયાના રા

બ યાે. ૨૫

અાસાના બીજે વષ યરાેબામનાે પુ નાદાબ ઇઝરાયલ પર

રાજ કરવા લા યાે. તેણે ઇઝરાયલ પર બે વષ સુધી રાજ કયુ. ૨૬ તેણે
યહાેવાહની

માં જે ખરાબ હતું તે કયુ. તે પાેતાના પતાને માગ ચા યાે અને

તેનાં પાેતાનાં પાપ વડે ઇઝરાયલને પણ પાપ કરા યું. ૨૭ અ હયાનાે પુ
બાશા જે ઇ સાખાર કુ ળનાે હતાે. તેણે નાદાબની સામે બંડ કયુ. બાશાઅે
તેને પ લ તીઅાેના નગર ગ બથાેન પાસે માયા કે મ કે નાદાબ તથા સવ
ઇઝરાયલે ગ બથાેનને ઘેરી લીધું હતું. ૨૮ યહૂ દયાના રા

અાસાના ી

વષ બાશાઅે નાદાબને મારી ના યાે અને તેની જ યાઅે પાેતે રા
જેવાે તે રા

બ યાે. ૨૯

બ યાે કે તરત જ તેણે યરાેબામના કુ ટું બનાં સવને મારી ના યાં.

તેણે યરાેબામના કુ ટું બનાં કાેઈનેય

વતાં છાે

ા ન હ; અા રીતે યહાેવા જે

વાત તેના સેવક શીલાેના અ હયા ારા બાે યા હતા તે રીતે તેણે તેઅાેનાે
નાશ કયા. ૩૦ કારણ કે યરાેબામે પાપ કયુ અને ઇઝરાયલીઅાેને પણ પાપ
કરવા ેયા હતા. અામ તેણે ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવાહને રાેષ ચઢા યાે
હાેવાથી અા બ યું. ૩૧ નાદાબનાં બાકીનાં કાયા અને તેણે જે સવ કયુ તે બધું
ઇઝરાયલના રા ના ઇ તહાસના પુ તકમાં લખેલું નથી શું? ૩૨ યહૂ દયાના
રા

અાસા અને ઇઝરાયલના રા

બાશા વ ચે તેઅાેના સવ દવસાે પયત

વ હ ચા યા કયા. ૩૩ યહૂ દયાના રા

અાસાના ી

વષ અ હયાનાે પુ

બાશા તસામાં સવ ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લા યાે. તેણે ચાેવીસ વષ રાજ
કયુ. ૩૪ તેણે યહાેવાહની

માં જે ખરાબ હતું તે જ કયુ. તે યરાેબામના

માગમાં ચા યાે અને તેના પાપ વડે ઇઝરાયલીઅાેને પણ પાપના માગ દાેયા.
વ
હનાનીના પુ યેહૂ પાસે યહાેવાહનું વચન અા યું,
૧૬ હવે“મબાશા
તને ધૂળમાંથી ઉઠાવીને ઊંચાે કયા અને મારા ઇઝરાયલી લાેકાે
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૨

પર અ ધકારી તરીકે ની યાે. તાે પણ તું યરાેબામને પગલે ચા યાે અને મારા

વષ સુધી રાજ કયુ. તેમાંથી તેણે છ વષ તસામાં રાજ કયુ. ૨૪ તેણે શેમેર

લાેકાે ઇઝરાયલીઅાે પાસે પાપ કરાવીને તેમણે મને રાેષ ચઢા યાે છે . ૩

પાસેથી સમ ન પવત બે તાલંત ચાંદી અાપીને ખરીદી લીધાે. તેના પર તેણે

ે, હુ ં

તને અને તારા કુ ટું બને ન કરી નાખીશ અને હુ ં તારા કુ ટું બને નબાટના પુ

નગર બંધા યું અને શેમેરના નામ પરથી તેનું નામ સમ ન પાડયું. ૨૫ અાે ીઅે

યરાેબામના કુ ટું બના જેવું છ ન ભ ન કરી નાખીશ. ૪ બાશાના કુ ટું બનાં જે

યહાેવાહની

માણસાે નગરમાં મૃ યુ પામશે તેઅાેને કૂ તરાં ખાઈ જશે અને જેઅાે ખેતરમાં

તેણે વશેષ દુ રાચારાે કયા. ૨૬ તે નબાટના પુ યરાેબામને માગ ચા યાે,

મૃ યુ પામશે તેઅાેને પ ીઅાે ખાઈ જશે.” ૫ બાશાનાં બાકીનાં કાયા, તેણે જે

તેના પાપ વડે ઇઝરાયલ પાસે પણ પાપ કરા યાં તથા તેઅાેની મૂ તઅાેને

સવ કયુ તે તથા તેનું પરા મ તે બધું ઇઝરાયલના રા અાેના ઇ તહાસનાં

લીધે ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવાહને કાેપાયમાન કયા. ૨૭ અાે ીનાં બાકીનાં

પુ તકમાં લખેલું નથી શું? ૬ બાશા તેના પતૃઅાે સાથે ઊંઘી ગયાે અને

કાયા, તેણે જે સવ કયુ તે તથા તેણે જે પરા માે બતા યાં તે સવ ઇઝરાયલના

તેને તસામાં તેના પતૃઅાે સાથે દફના યાે. તેના પછી તેના પુ અેલાઅે

રા અાેના ઇ તહાસના પુ તકમાં લખેલાં નથી શું? ૨૮ પછી અાે ી તેના

તેની જ યાઅે રાજ કયુ. ૭ બાશા અને તેના કુ ટું બની વ

હનાનીના

માં જે ખરાબ હતું તે કયુ અને તેની અગાઉના સવ કરતાં

પતૃઅાે સાથે ઊંઘી ગયાે અને તેને સમ નમાં દફનાવવામાં અા યાે. તેના પછી

પુ યેહૂ બાેધક ારા યહાેવાહનું વચન અા યું. યાર બાદ બાશાઅે અને

તેનાે પુ અાહાબ રા

તેના કુ ટું બે યહાેવાહની

વષ અાે ીનાે પુ અાહાબ ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લા યાે. તેણે સમ નમાં

માં જે સઘળાે દુ રાચાર કયા અને યરાેબામના

બ યાે. ૨૯ યહૂ દયાના રા

અાસાના અાડ ીસમા

કુ ટું બના જેવા થઈને પાેતાના હાથાેના કામથી તેમને રાેષ ચઢા યાે તેને લીધે

બાવીસ વષ સુધી રાજ કયુ. ૩૦ અાે ીના પુ અાહાબે યહાેવાહની

તે યરાેબામના કુ ટું બની જેમ તેઅાેનાે પણ નાશ કરશે. ૮ યહૂ દયાના રા

હતું તે કયુ અને તેની અગાઉના સવ કરતાં તેણે વધારે દુ રાચારાે કયા. ૩૧

અાસાના છ વીસમા વષ બાશાનાે પુ અેલા તસામાં ઇઝરાયલ પર રાજ

અેમ થયું કે , નબાટના પુ યરાેબામના માગ ચાલવું તેને માટે અેક ન વી

કરવા લા યાે; તેણે બે વષ રાજ કયુ. ૯ તેના અેક ચાકર, અડધી રથસેનાના

બાબત હાેય તેમ તેણે સદાેનીઅાેના રા

નાયક ઝ ીઅે તેની વ

લ ન કયા. તેણે બાલ દેવની પૂ

બંડ કયુ. હવે અેલા તસામાં હતાે. તસામાં તેના

માં દુ

અે બાલની દીકરી ઇઝે બેલ સાથે

કરીને તેને દં ડવત ણામ કયા. ૩૨ તેણે

મહે લનાે અેક કારભારી અાસાના ઘરે મ પાન કરીને ચકચૂર થયાે હતાે. ૧૦

સમ નમાં બાલ દેવનું જે ભ ત થાન બાં યું હતું તેમાં તેણે બાલને માટે વેદી

ઝ ી યાં ગયાે અને અેલાને યાં મારી ના યાે. યહૂ દયાના રા

બનાવી. ૩૩ અાહાબે અશેરાની પણ અેક મૂ ત બનાવડાવી અને તેણે બી

સ ાવીસમા વષ તે તેની જ યાઅે રા

અાસાના

બ યાે. ૧૧ જયારે ઝ ી રાજ કરવા

ઇઝરાયલી રા અાે કરતાં પણ વશેષ દુ તા કરીને ઇઝરાયલના ઈ વર

લા યાે અને તે રા યાસન પર બેઠાે યારે અેમ થયું કે તેણે બાશાના કુ ટું બના

યહાેવાહને રાેષ ચઢા યાે. ૩૪ તેના સમય દર મયાન બેથેલના હીઅેલે યરીખાે

સવ લાેકાેને મારી ના યા. તેણે તેના કુ ટું બમાંથી, કે તેના મ ાેનાં કુ ટું બાેમાંથી

નગર ફરી બંધા યું. તેણે યારે તેનાે પાયાે ના યાે યારે તેનાે સાૈથી માેટાે પુ

અેકેય નર બાળકને

અ બરામ મૃ યુ પા યાે અને યારે તેના દરવા અાે બેસા

વત રહે વા દીધાે ન હ. ૧૨ અામ, જે માણે યહાેવા

ા. યારે તેનાે

પાેતાનું વચન બાેધક યેહૂની મારફતે બાે યા હતા તે માણે ઝ ીઅે બાશાના

સાૈથી નાનાે પુ સગુબ મૃ યુ પા યાે. યહાેવા જે વચન નૂનના પુ યહાેશુઅાની

કુ ટું બાેના સવ લાેકાેનાે નાશ કયા. ૧૩ કે મ કે બાશાઅે અને તેના પુ અેલાઅે

મારફતે બાે યા હતા તે માણે થયું.

જે સવ પાપાે કયા હતાં અને તે વડે ઇઝરાયલીઅાેને પાપમાં દાેરી ગયા હતા

અાવી ને ગ યાદ માં વસેલાં ત બી અે લયા અાહાબને
૧૭ બહારથી
ક ું કે , “ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવા, જેઅાે વંત છે , જેની સંમુખ

તેને લીધે અને તેઅાેની મૂ તઅાેને લીધે યહાેવાહને રાેષ ચઢા યાે હતાે. ૧૪
અેલાનાં બાકીનાં સવ કાયા અને તેણે જે સવ કયુ તે બધું ઇઝરાયલના
રા અાેના ઇ તહાસના પુ તકમાં લખેલાં નથી શું? ૧૫ યહૂ દયાના રા
અાસાના સ ાવીસમા વષ ઝ ીઅે તસામાં ફ ત સાત દવસ રાજ કયુ.
હવે તે વખતે ઇઝરાયલી સૈ યઅે પ લ તીઅાેના ગ બથાેનના શહે ર તરફ
છાવણી નાખી. ૧૬ યારે સેનાને ખબર પડી કે “ ઝ ીઅે રા

વ

બંડ કરી તેનું ખૂન કયુ છે .” યારે તે દવસે છાવણીમાં તેઅાેઅે સેનાપ ત
અાે ીને ઇઝરાયલ પર નવા રા

તરીકે

હે ર કયા. ૧૭ અાે ીઅે અને

અાખી ઇઝરાયલી સેનાઅે ગ બથાેન છાેડીને તસાને ઘેરાે ઘા યાે. ૧૮ જયારે
ઝ ીને ખબર પડી કે નગરને

તી લેવામાં અા યું છે યારે તેણે રાજમહે લના

ક લામાં જઈને અાખા મહે લને અાગ લગાડી અને તે પાેતે પણ બળીને મૃ યુ
પા યાે. ૧૯ યરાેબામના માગમાં તથા ઇઝરાયલની પાસે તેણે જે પાપ કરા યું
હતું તેમાં ચાલવાથી અને યહાેવાહની

માં જે ખરાબ હતું તે કરીને તેણે જે

જે પાપાે કયા તેને લીધે અા બ યું હતું. ૨૦ ઝ ીનાં બાકીનાં કાયા, તેણે કરેલાે
રાજ ાેહ તે સવ વષે ઇઝરાયલના રા અાેના ઇ તહાસના પુ તકમાં લખેલું
નથી શું? ૨૧ યાર બાદ ઇઝરાયલના લાેકાેમાં બે પ ાે પડી ગયા. અેક પ
ગનાથના પુ

ત નીને અનુસરતાે હતાે અને તેને રા

બનાવવા માગતાે હતાે

અને બી ે અાે ીને અનુસરતાે હતાે. ૨૨ પણ જે લાેકાે અાે ીને અનુસરતા
હતા, તેઅાે ત નીને અનુસરનારા લાેકાે કરતાં વધુ બળવાન હતા. તેથી
ત નીને મારી નાખવામાં અા યાે અને અાે ી રા

થયાે. ૨૩ યહૂ દયાના રા

અાસાના અેક ીસમા વષ અાે ી ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લા યાે. તેણે બાર

હુ ં ઊભાે રહુ ં છંુ , તેના વના સમ ખાઈને કહુ ં છંુ કે હવેનાં વષામાં હુ ં કહુ ં ન હ
યાં સુધી ઝાકળ કે વરસાદ વરસશે ન હ.” ૨ યાર બાદ અે લયા પાસે
યહાેવાહનું અેવું વચન અા યું કે , ૩ “અા જ યા છાેડીને તું પૂવ તરફ

, યદન

નદીની બાજુ માં કર થના નાળા પાસે સંતાઈ રહે . ૪ અેમ થશે કે તું ઝરણાનું
પાણી પીશે અને મ કાગડાઅાેને અા ા કરી છે કે તે તારે માટે યાં ખાેરાક પૂરાે
પાડે.” ૫ તેથી તેણે યહાેવાહની અા ા માણે કયુ. તે યદનની પૂવ તરફ
અાવેલા કર થના નાળા પાસે ગયાે. ૬ કાગડાઅાે સવાર સાંજ તેને રાેટલી તથા
માંસ લાવી અાપતા હતા અને નાળામાંથી તે પાણી પીતાે હતાે. ૭ પણ થાેડા
સમય પછી, નાળાનું પાણી સુકાઈ ગયું. કે મ કે દેશમાં કાેઈ થળે વરસાદ
વર યાે ન હતાે. ૮ પછી યહાેવાહનું વચન અે લયા પાસે અા યું કે , ૯ “તું ઊઠ
અને સદાેન નગરની પાસેના સારફતમાં જઈને રહે .

ે, યાં અેક વધવા

ી

રહે છે , તેને તા ં પાેષણ કરવાની અા ા અાપી છે .” ૧૦ તેથી તે સારફત
ચા યાે ગયાે, જયારે તે નગરના વેશ ારે પહા યાે યારે તેણે અેક વધવા
ીને લાકડાં વીણતી

ેઈ, તેણે તેને બાેલાવીને ક ું, “કૃ પા કરીને મારે

પીવા સા તું મને કૂ માં થાેડું પાણી લાવી અાપ.” ૧૧ તે પાણી લેવા જતી
હતી અેટલામાં અે લયાઅે તેને હાંક મારીને ક ું, “મારે સા રાેટલીનાે ટુ કડાે
પણ લેતી અાવજે.” ૧૨ પણ તે વધવાઅે જવાબ અા યાે, “તારા ઈ વર
યહાેવાહની હાજરીમાં હુ ં કહુ ં છંુ કે મારી પાસે રાેટલી નથી પણ માટલીમાં
ફ ત અેક મુ ી લાેટ અને કૂં ડીમાં થાેડું તેલ છે . ે હુ ં અહ થાેડાં લાકડાં
વીણવા અાવી છંુ , જેથી હુ ં જઈને મારે માટે અને મારા પુ માટે કં ઈ રાંધુ કે
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જેથી અમે તે ખાઈઅે અને પછીથી મરણ પામીઅે.” ૧૩ અે લયાઅે તેને

યારે તેઅાેઅે ક ું, 'અે લયા અહ નથી,' યારે તમે તેઅાેને નથી મ ા, અે

ક ું, “ગભરાઈશ ન હ. જઈને તારા કહે વા માણે કર, પણ પહે લાં મારા

બાબતના સમ તેણે તે રા ય તથા

માટે તેમાંથી અેક નાની રાેટલી બનાવીને મારી પાસે અહ લઈ અાવ. પછી

'

તારા માટે તથા તારા દીકરા માટે બનાવજે. ૧૪ કે મ કે ઇઝરાયલના ઈ વર

જઈશ કે , તરત યહાેવાહનાે અા મા હુ ં ન

ને ખવડા યા. ૧૧ હવે તું કહે છે ,

તારા મા લક અાહાબને કહે કે અે લયા અહ છે .' ૧૨ હુ ં તારી પાસેથી
ં યાં તને લઈ જશે. પછી હુ ં

યહાેવા અેવું કહે છે કે , ' દવસે હુ ં ભૂ મ પર વરસાદ વરસાવીશ, યાં સુધી

યારે જઈને અાહાબને ખબર અાપું અને યારે તું તેને મળે ન હ, યારે તે

માટલીમાંનાે લાેટ અને કૂં ડીમાંનું તેલ ખૂટી જશે ન હ.'” ૧૫ અાથી તેણે જઈને

મને મારી નાખશે. પણ હુ ં તારાે સેવક, મારા બાળપણથી યહાેવાહથી બીતાે

અે લયાના કહે વા મુજબ કયુ. અને અે લયાઅે, તે

ીઅે તથા તેના દીકરાઅે

અા યાે છંુ . ૧૩ ઇઝે બેલ યહાેવાહના બાેધકાેને મારી નાખતી હતી યારે મ જે

ઘણા દવસાે સુધી ખાધું. ૧૬ યહાેવા પાેતાનું જે વચન અે લયા મારફતે બાે યા

કયુ અેટલે મ યહાેવાહના બાેધકાેમાંથી સાે માણસાેને પચાસ પચાસની

હતા તે માણે માટલીમાંનાે લાેટ તથા કૂં ડીમાંનું તેલ ખૂટી ગયું ન હ. ૧૭ યાર

ટાેળી કરીને ગુફામાં કે વા સંતા ા અને રાેટલી તથા પાણીથી તેઅાેનું પાેષણ

બાદ તે

ાે. તેની બીમારી અેટલી બધી ભારે હતી કે

કયુ, તેની ખબર મારા મા લકને નથી મળી શું? ૧૪ અને હવે તું કહે છે , ' ,

અાખરે તેનાે વાસ બંધ પડી ગયાે. ૧૮ તેથી તેની માતાઅે અે લયાને ક ું,

તારા મા લકને કહે કે અે લયા અહ છે ,' અાથી તે મને મારી નાખશે.” ૧૫

“હે ઈ વરભ ત તારે મારી વ

શું છે ? તું મારાં પાપનું મરણ કરાવવાં

પછી અે લયાઅે જવાબ અા યાે, “સૈ યાેના યહાેવા જેમની અાગળ હુ ં ઊભાે

તથા મારા દીકરાને મારી નાખવા માટે મારી પાસે અા યાે છે !” ૧૯ પછી
અે લયાઅે તેને જવાબ અા યાે, “તારાે દીકરાે મને અાપ.” તેણે તે છાેકરાંને

રહુ ં છંુ , તેમના સમ કે હુ ં ચાે સ અાજે તેને મળીશ.” ૧૬ તેથી અાેબા ા
અાહાબને મ ાે; અાહાબને ક ું અેટલે તે અે લયાને મ ાે. ૧૭ યારે

તેની માતાની ગાેદમાંથી લીધાે. અને જે અાેરડીમાં તે પાેતે રહે તાે હતાે યાં તેને

અાહાબે અે લયાને

માળ પર લઈને પાેતાના પલંગ પર સુવડા યાે. ૨૦ તેણે યહાેવાહને ાથના

અે શું તું છે ?” ૧૮ અે લયાઅે જવાબ અા યાે, “મ ઇઝરાયલને દુ ઃખ અા યું

કરતાં ક ું, “હે મારા ઈ વર યહાેવા, જે વધવાને યાં હુ ં રહુ ં છંુ , તેના દીકરાને
મારી નાખીને તેના પર તમે અાપ લા યા છાે શું?” ૨૧ પછી અે લયાઅે તે

નથી, પણ ત તથા તારા પતાના કુ ટું બે યહાેવાહની અા ાનાે યાગ કરીને તથા

છાેકરા પર સૂઈ જઈને ણ વાર યહાેવાહને ાથના કરી કે , “અાે મારા ઈ વર

ઇઝરાયલને, બાલના ચારસાે પચાસ બાેધકાે તથા ઇઝે બેલની મેજ પર

યહાેવા, હુ ં તમને વનં ત ક ં છંુ , કૃ પા કરી અા બાળકનાે વ તેનામાં પાછાે
અાવવા દાે.” ૨૨ યહાેવાહે અે લયાની વનં ત સાંભળી; તે બાળકનાે વ

જમનારાં અશેરા દેવીના ચારસાે બાેધકાેને કામલ પવત પર મારી પાસે અેક

તેનામાં પાછાે અા યાે અને તે સ વન થયાે. ૨૩ અે લયા તે બાળકને લઈને

પવત પર અેક કયા. ૨૧ અે લયાઅે સવ લાેકાેની ન ક અાવીને ક ું, “તમે

ીનાે દીકરાે માંદાે પ

બાલની પૂ

હુ ં

વતાે છે .” ૨૪ તે

ીઅે અે લયાને ક ું, “હવે

ં છંુ કે તું ઈ વરભ ત છે અને તારા મુખમાં યહાેવાહનું જે વચન છે તે

કરીને દુ ઃખ અા યું છે . ૧૯ હવે પછી, માણસ માેકલીને સવ

કર.” ૨૦ તેથી અાહાબે સવ ઇઝરાયલી લાેકાે પાસે માણસાે માેકલીને કામલ

ઉપરની અાેરડીમાંથી નીચેના ઘરમાં અા યાે; તે છાેકરાંને તેની માતાને સાપીને
બાે યાે કે , “ ે, તારાે દીકરાે

ેયાે યારે તેણે તેને ક ું, “હે ઇઝરાયલને દુ ઃખ અાપનાર,

ાં સુધી બે મતની વ ચે ઢચુપચુ રહે શાે?
તેમને અનુસરાે. પણ

ે યહાેવા ઈ વર હાેય, તાે તમે

ે બઅાલ દેવ હાેય તાે તેને અનુસરાે.” લાેકાે જવાબમાં

અેક પણ શ દ બાેલી શ ા ન હ. ૨૨ પછી અે લયાઅે લાેકાેને ક ું, “હુ ં , હા,

સ ય છે .”

હુ ં અેકલાે જ, યહાેવાહનાે બાેધક બાકી ર ાે છંુ , પણ બાલના બાેધકાે

દવસાે પછી દુ કાળના ી વષ યહાેવાહનું વચન અે લયાની
૧૮ ઘણા
પાસે અા યું કે , “ , અાહાબ સમ હાજર થા અને હવે હુ ં પૃ વી

તાે ચારસાે પચાસ છે . ૨૩ તાે અમને બે બળદ અાપાે. તેઅાે પાેતાને માટે

પર વરસાદ વરસાવીશ.” ૨ અે લયા અાહાબને મળવા ગયાે; અે સમયે
સમ નમાં સખત દુ કાળ યાપેલાે હતાે. ૩ અાહાબે અાેબા ાને બાેલા યાે. તે
મહે લનાે કારભારી હતાે. હવે અાેબા ા તાે યહાેવાહથી ઘણાે બીતાે હતાે.
૪ કે મ કે જયારે ઇઝે બેલ યહાેવાહના બાેધકાેને મારી નાખતી હતી, યારે

અાેબા ાઅે સાે બાેધકાેને લઈને પચાસ પચાસની ટુ કડી બનાવીને તેઅાેને
ગુફામાં સંતા ા હતા અને રાેટલી તથા પાણીથી તેઅાેનું પાેષણ કયુ હતું. ૫
અાહાબે અાેબા ાને ક ું, “અાખા દેશમાં ફરીને પાણીના સવ ઝરા અાગળ
તથા સવ નાળાં અાગળ

. જેથી અાપણને ઘાસચારાે મળી અાવે અને

અાપણે ઘાેડા તથા ખ ચરના

વ બચાવી શકીઅે, કે જેથી અાપણે બધાં

નવરાેને ખાેઈ ન બેસીઅે.” ૬ તેથી તેઅાેઅે અાખા દેશમાં ફરી વળવા
માટે અંદરાેઅંદર ભાગ પાડી લીધા. અાહાબ અેકલાે અેક બાજુ અે ગયાે અને
અાેબા ા બી

બાજુ ગયાે. ૭ અાેબા ા પાેતાના માગમાં હતાે યારે, યાં

તેને અચાનક અે લયા મ

ાે. અાેબા ાઅે તેને અાેળખીને સા ાંગ દં ડવત

ણામ કરીને ક ું, “હે મારા મા લક અે લયા, અે શું તમે છાે?” ૮ અે લયાઅે
તેને જવાબ અા યાે. “હા, હુ ં તે જ છંુ .

તારા મા લક (અાહાબ)ને કહે ,

' ે, અે લયા અહ છે .” ૯ અાેબા ાઅે જવાબ અા યાે, “મ શાે અપરાધ
કયા છે કે તું મને મારી નાખવા માટે અા તારા સેવકને અાહાબના હાથમાં
સાપવા ઇ છે છે ? ૧૦ તારા ઈ વર યહાેવાહના સમ કે , અેવી કાેઈ

કે

રા ય નથી કે , યાં તારી શાેધ કરવા મારા મા લકે માણસ માેક યા ન હાેય.

1 રાજઅાે

અેક બળદ પસંદ કરીને અેને કાપીને તેના ટુ કડાં કરે અને તેને લાકડાં પર મૂકે
અને નીચે અાગ ન મૂકે. પણ હુ ં બી ે બળદ તૈયાર કરીને તેને લાકડાં પર
મૂકીશ અને નીચે અાગ ન હ મૂકું. ૨૪ તમે તમારા દેવને વનંતી કર ે અને હુ ં
યહાેવાહને નામે વનંતી કરીશ. અને જે ઈ વર અ ન ારા જવાબ અાપે તેને
જ ઈ વર માનવા.” તેથી સવ લાેકાેઅે જવાબ અા યાે, “અે વાત સારી છે .”
૨૫ પછી અે લયાઅે બાલના બાેધકાેને ક ું, “તમે તમારે સા

અેક બળદ

પસંદ કરાે અને તેને કાપીને પહે લા તૈયાર કરાે, કારણ તમે ઘણા છાે, તમારા
દેવને ાથના કરાે, પણ બળદની નીચે અાગ લગાડશાે ન હ.” ૨૬ જે બળદ
તેમને અાપવામાં અા યાે હતાે તેને તેઅાેઅે તૈયાર કયા અને સવારથી તે બપાેર
સુધી બાલના નામે વનંતી કયા કરી કે “અાે બાલ, અમને જવાબ અાપ.” પણ
યાં કાેઈ અવાજ ન હતાે અને જવાબ અાપનાર પણ કાેઈ ન હતું. જે વેદી
તેઅાેઅે બાંધી હતી તેના ફરતે ગાેળાકારે નૃ ય પણ કયુ. ૨૭ અામ અને અામ
બપાેર થઈ ગઈ અેટલે અે લયા તેઅાેની મ કરી કરીને બાે યાે, “હ

માેટા

સાદે બૂમાે પાડાે! તે દેવ છે ! કદાચ અે વચારમાં ઊંડાે ડૂ બી ગયાે હશે! અથવા
કં ઈ કામમાં ગૂંથાયાે હશે કે , મુસાફરીમાં હશે, કદાચ ઊંઘી પણ ગયાે હાેય તાે
જગાડવાે પણ પડે.” ૨૮ તેથી તેઅાે વધારે માેટે સાદે બૂમાે પાડવા લા યા અને
જેમ તેઅાે કરતા હતા તેમ તરવાર અને ભાલા વડે પાેતાનાં શરીર પર અેવા ઘા
કરવા લા યા કે , લાેહી વહે વા લા યું. ૨૯ બપાેર વીતી ગઈ અને છે ક સાંજનું
અપણ ચઢાવવાના સમય સુધી તેઅાેઅે બાેધ કયા. પણ યાં કં ઈ અવાજ
હતાે ન હ કે તેમને સાંભળનાર તથા તેમની પર યાન અાપનાર કાેઈ હતું ન હ.
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૩૦ પછી અે લયાઅે બધા લાેકાેને ક ું, “અહ મારી ન

ક અાવાે.” લાેકાે

પામે તેવી ાથના કરી. તેણે ક ું, “હવે બસ થયું, હે યહાેવા ઈ વર, મારાે

તેની પાસે ન ક અા યા; યહાેવાહની વેદી જે તાેડી નાખવામાં અાવી હતી,

ાણ લઈ લાે, હુ ં મારા પતૃઅાેથી જરાય સારાે નથી.” ૫ પછી તે વૃ નીચે

તેને તેણે સમારી. ૩૧ યાકૂ બ કે જેની પાસે યહાેવાહનું અેવું વચન અા યું હતું

અાડાે પડયાે અને ઊંઘી ગયાે, તે ઊંઘતાે હતાે, યારે અેક દૂ તે તેને પશ

કે , “તા ં નામ ઇઝરાયલ થશે.” તેના પુ ાેના કુ ળસમૂહાેની સં યા માણે

કરીને ક ું, “ઊઠ અને ખાઈ લે.” ૬ અે લયાઅે

તેણે બાર પ થર લીધા. ૩૨ તે પ થરાે વડે અે લયાઅે યહાેવાહને નામે અેક

શેકેલી રાેટલી અને પાણીનાે કૂં ે તેના માથા પાસે હતાે. તે ખાઈ પીને પાછાે

વેદી બનાવી. તેણે તેે વેદીની અાસપાસ બે હાથ પહાેળી ખાઈ ખાેદી. ૩૩ પછી

સૂઈ ગયાે. ૭ યહાેવાહના દૂ તે બી

તેણે અાગને સા લાકડાં પણ ગાેઠ યાં. બળદને કાપીને ટુ કડાં કયા અને

“ઊઠ અને ખાઈ લે, તારે લાંબી મુસાફરી કરવાની છે .” ૮ તેથી તેણે ઊઠીને

તેને લાકડાં પર મૂ

ખાધું. પાણી પીધું અને તે ખાેરાકથી મળેલી શ તથી તે ચાળીસ દવસ

ા. પછી તેણે ક ું કે , “ચાર ઘડા પાણી ભરી લાવીને

ેયું, તાે ન ક અંગારા પર

વાર અાવીને તેને પશ કરીને ક ું,

દહનીયાપણ પર અને લાકડાં પર રેડાે.” ૩૪ વળી તેણે ક ું, “અામ બી

અને ચાળીસ રાત મુસાફરી કરીને યહાેવાહના પવત હાેરેબ સુધી પહા યાે.

વાર પણ કરાે.” અને તેઅાેઅે તેમ બી

૯ તેણે અેક ગુફામાં જઈને યાં ઉતારાે કયા. પછી યહાેવાહનું અેવું વચન

ી

વાર કયુ. પછી તેણે ક ું, “અામ

વાર પણ કરાે.” અને તેઅાેઅે તેમ ી

વાર પણ કયુ. ૩૫ તેથી પાણી

તેની પાસે અા યું કે , “અે લયા, તું અહ શું કરી ર ાે છે ?” ૧૦ અે લયાઅે

વેદીની ચારે બાજુ અે ફે લાઈ ગયું. અને પેલાે ખાડાે પણ પાણીથી છલકાઈ

જવાબ અા યાે, “સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહને સા મને ઘણી જ અા થા

ગયાે. ૩૬ સાંજે અપણના સમયે અે લયા બાેધક ન ક અાવીને બાે યાે,

ચઢી છે , કે મ કે ઇઝરાયલના લાેકાેઅે તમારા કરારનાે યાગ કયા છે . તમારી

“અાે ઇ ા હમ, ઇસહાક અને યાકૂ બના ઈ વર યહાેવા, તમે જ ઇઝરાયલમાં

વેદીઅાેને તાેડી નાખી છે અને તમારા બાેધકાેને તરવારથી મારી ના યા છે .

ઈ વર છાે. હુ ં તમારાે સેવક છંુ અને અા બધું મ તમારા કહે વાથી કયુ છે
અેમ અાજે અા લાેકાેને ખબર પડવા દાે. ૩૭ હે યહાેવા, મા ં સાંભળાે, મા ં

અને હવે હુ ં અેકલાે જ બચી ગયાે છંુ . તેઅાે મારાે પણ

સાંભળાે. જેથી અા લાેકાે

છે .” ૧૧ યહાેવાહે જવાબ અા યાે, “બહાર

વ લેવા મને શાેધે

અને પવત પર યહાેવાહની

ણે કે , તમે જ યહાેવા ઈ વર છાે અને તમે જ

ઉપ થ તમાં ઊભાે રહે .” પછી યહાેવા યાંથી પસાર થઈ ર ા હતા. ચંડ

તેઅાેનાં દય પાછાં પાેતાના તરફ ફે ર યાં છે .” ૩૮ પછી અેકાઅેક યહાેવાહનાં

પવન પવતાેને ુ વતાે અને યહાેવાહની સંમુખ ખડકાેના ટુ કડેટુકડાં કરતાે

અ નઅે પડીને દહનીયાપણ, લાકડાં, પ થર અને ધૂળ બાળીને ભ મ કરી

હતાે. પરં તુ યહાેવા તે પવનમાં નહાેતા. પવન પછી ભૂકંપ થયાે, પરં તુ યહાેવા

ના યાં અને તે ખાડાના પાણીને પણ સૂકવી ના યાં. ૩૯ યારે લાેકાેઅે અા

અે ભૂકંપમાં પણ નહાેતા. ૧૨ ભૂકંપ પછી અ ન ગ

ાે. પણ યહાેવા અે

ેયું યારે તેઅાેઅે દં ડવત ણામ કયા અને ક ું, “યહાેવા અે જ ઈ વર

અ નમાં પણ નહાેતા, અ ન પછી યાં અેક ઝીણાે અવાજ સંભળા યાે. ૧૩

છે ! યહાેવા અે જ ઈ વર છે !” ૪૦ અે લયાઅે ક ું, “બાલના બાેધકાેને

યારે અે લયાઅે અા અવાજ સાંભ ાે યારે પાેતાના ઝ ભાથી તેણે પાેતાનું

પકડાે. તેઅાેમાંથી અેકને પણ નાસી જવા ન દાે.” તેથી લાેકાેઅે તેઅાેને પકડી

મુખ ઢાંકી દીધું અને બહાર નીકળીનેે તે ગુફાના બારણા અાગળ ઊભાે ર ાે.

લીધા અને અે લયાઅે તેમને કીશાેન નાળાની તળેટીમાં લાવીને મારી ના યા.

પછી યાં તેને ફરીથી અવાજ સંભળાયાે, “અે લયા, તું અહ શું કરે છે ?” ૧૪

૪૧ અે લયાઅે અાહાબને ક ું, “ઊઠ, ખા તથા પી, કારણ, મને ધાેધમાર

તેણે ફરીથી જવાબ અા યાે, “સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહને સા મને ઘણી જ

વરસાદનાે અવાજ સંભળાય છે .” ૪૨ તેથી અાહાબ ખાવાપીવા માટે ઉપર

અા થા ચઢી છે . કે મ કે ઇઝરાયલના લાેકાેઅે તમારા કરારનાે યાગ કયા છે .

ગયાે. પછી અે લયા, કામલ પવતના શખર સુધી ગયાે અને જમીન પર

તમારી વેદીઅાેને તાેડી નાખી છે અને તમારા બાેધકાેને તરવારથી મારી

નીચા નમીને તેણે પાેતાનું મુખ પાેતાના ઘૂંટણાે વ ચે રા યું. ૪૩ તેણે પાેતાના

ના યા છે . અને હવે હુ ં અેકલાે જ બચી ગયાે છંુ . તેઅાે મારાે પણ

ચાકરને ક ું, “હવે ઉપર જઈને સમુ તરફ નજર કર.” ઉપર જઈને નજર

મને શાેધી ર ાે છે .” ૧૫ પછી યહાેવાહે તેને ક ું, “અર યને માગ થઈને

કરીને તે બાે યાે, “ યાં કશું નથી.” તેથી અે લયાઅે ક ું, “ફરી સાત વાર

દમ કસ પાછાે

.” ૪૪ સાતમી વખતે તે ચાકર બાે યાે, “ ે, માણસના હાથની હથેળી

વ લેવા

અને જયારે તું યાં પહાચે યારે હઝાઅેલનાે અ ભષેક

કરીને તેને અરામનાે રા

ઠરાવજે. ૧૬ ન શીના દીકરા યેહૂનાે અ ભષેક

જેટલું નાનું વાદળું સમુ માંથી ઉપર ચઢે છે .” યારે અે લયાઅે જવાબ અા યાે

કરીને તેને ઇઝરાયલનાે રા

કે , “ઉપર જઈને અાહાબને કહે , વરસાદ તને અટકાવે તે પહે લાં રથ

ઠરાવજે. અને અાબેલમહાેલાવાસી શાફાટના

ેડીને

દીકરા અે લશાનાે અ ભષેક કરીને તેને તારી જ યાઅે બાેધક ઠરાવજે. ૧૭

નીચે ઊતરી અાવ.” ૪૫ અને થાેડી વારમાં અેમ થયું કે અાકાશ વાદળથી

અને અેમ થશે કે હઝાઅેલની તરવારથી જે કાેઈ બચી જશે તેને યેહૂ મારી

તથા પવનથી અંધારાયું અને ધાેધમાર વરસાદ વર યાે. અાહાબ રથમાં બેસીને

નાખશે અને યેહૂની તરવારથી જે કાેઈ બચી જશે તેને અે લશા મારી નાખશે.

ય અેલ ગયાે. ૪૬ પણ યહાેવાહનાે હાથ અે લયા પર હતાે. તે કમર બાંધીને

૧૮ પણ હુ ં મારે માટે ઇઝરાયલમાં અેવા સાત હ

તેનાે ઝ ભાે થાેડાે ઊંચાે કરીને અાહાબના રથની અાગળ છે ક તે ય અેલના

ઘૂંટણ બાલની અાગળ ન યાં નથી અને જેઅાેમાંના કાેઈનાં મુખે તેને ચુંબન

વેશ ાર સુધી દાેડતાે ગયાે.

કયુ નથી.” ૧૯ તેથી અે લયા યાંથી રવાના થયાે અને તેને શાફાટનાે દીકરાે

લયાઅે જે કં ઈ કયુ હતું તે અને તેણે કે વી રીતે સઘળા બાેધકાેને
૧૯ અેતરવારથી
મારી ના યા હતા, તે પણ અાહાબે ઇઝે બેલને ક ું.

૨

પછી ઇઝે બેલે સંદેશવાહક માેકલીને અે લયાને કહે વડા યું કે , “જેમ ત તે
બાેધકાેના ાણ લીધા છે તેમ હુ ં પણ તારા ાણ અાવતી કાલે રા ે અાવી
જ રીતે અા સમયે લઈશ.

રને બચાવીશ કે જે સવનાં

ે હુ ં તેમ ના ક ં તાે દેવ અેવું જ અને તેનાથી

પણ વધારે કરાે.” ૩ જયારે અે લયાઅે તે સાંભ

ું યારે તે પાેતાનાે

વ

બચાવવા યહૂ દયામાં અાવેલા બેરશેબા નગરમાં નાસી ગયાે અને તેણે
પાેતાના ચાકરને યાં રા યાે. ૪ પણ પાેતે અેક દવસની મુસાફરી જેટલે

અે લશા મ

ાે. યારે તે તેને ખેતર ખેડતાે હતાે. અેની અાગળ બાર

બળદ હતા અને તે પાેતે બારમી

ેડ

ેડની સાથે હતાે. અે લયાઅે તેની પાસે

જઈને પાેતાનાે ઝ ભાે તેના પર ના યાે. ૨૦ પછી અે લશા બળદાેને મૂકીને
અે લયાની પાછળ દાે

ાે અને કહે વા લા યાે, “કૃ પા કરીને મને મારા માતા

પતાને વદાયનું ચુંબન કરવા જવા દે, પછી હુ ં તારી પાછળ અાવીશ.” પછી
અે લયાઅે તેને ક ું, “સા ં , પાછાે

, પણ મ તારા માટે જે કયુ છે તેનાે

વચાર કરજે.” ૨૧ તેથી અે લશા અે લયાની પાછળ ન જતાં પાછાે વ
તેણે બળદની અેક

ાે.

ેડ લઈને તે બે બળદને કાપીને ઝૂં સરીના લાકડાંથી

દૂ ર અર યમાં ગયાે, યાં તે અેક રાેતેમવૃ ની નીચે બેઠાે અને તે પાેતે મૃ યુ
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તેઅાેનું માંસ બા

ું. તેનું ભાેજન બનાવીને લાેકાેને પીર યું. અને તેઅાેઅે તે

સેવા કરનારા યુવાનાે તથા સૈ ય નગરમાંથી બહાર અા યાં. ૨૦ તેઅાે સામા

ખાધું. પછી તે ઊઠીને અે લયાની પાછળ ગયાે અને તેની સેવા કરી.

પ નાઅાેને સૈ નકાેમાંથી કે ટલાક મારી નાખવા લા યા યારે અરામીઅાે ડરીને

રા બેનહદાદે પાેતાનું સમ સૈ ય અેક કયુ; યાં તેની
૨૦ અરામના
સાથે બ ીસ રા અાે અને ઘાેડેસવારાે તથા રથદળ હતાં. તેણે ચઢાઈ

ભાગવા લા યા; પછી ઇઝરાયલીઅાે તેઅાેની પાછળ પ ા. અરામનાે રા

કરીને સમ નને ઘેરી લીધું અને તેની વ
ઇઝરાયલના રા

યુ

કયુ. ૨ તેણે નગરમાં

અાહાબ પાસે સંદેશવાહકાે માેકલીને તેને કહે વડા યું કે ,

“બેનહદાદ અામ કહે છે : ૩ 'તારાં સાેનાચાંદી મારાં છે . વળી તારી પ નીઅાે
તથા તારાં બાળકાે, અેટલે તેઅાેમાં જે સાૈથી સારાં હશે, તે પણ મારાં છે .'” ૪
ઇઝરાયલના રા અે જવાબ અા યાે, “હે મારા મા લક રા , તારા કહે વા
માણે છે . હુ ં તથા મા ં સવ વ તારાં છે .” ૫ સંદેશવાહકાેઅે ફરીથી અાવીને
ક ું, “બેનહદાદ અામ કહે છે કે , 'મ તાે તારી પાસે માણસ માેકલીને ચાે સ
કહે વડા યું હતું કે તા ં સાેનુંચાંદી, તારી પ નીઅાે તથા તારાં બાળકાે તું મારે
વાધીન કર. ૬ પણ અાવતી કાલે અાશરે અા સમયે હુ ં મારા ચાકરાેને તારી
પાસે માેકલીશ અને તેઅાે તારા ઘરની તથા તારા ચાકરાેનાં ઘરની તપાસ
કરશે. જે બધું તને

ય લાગતું હશે, તે તેઅાે તારી પાસેથી લઈ જશે.'” ૭

પછી ઇઝરાયલના રા અે દેશનાં સવ વડીલાેને બાેલાવીને અેક કરીને ક ું,
“કૃ પા કરીને અા યાનમાં લાે અને જુ અાે કે અા માણસ કે વું નુકસાન કરવા
ઇ છે છે . તેણે મારી પાસે માણસ માેકલીને મારી પ નીઅાે, મારાં બાળકાે,
મા ં સાેનું તથા ચાંદી મા યાં અને મ તેને ના પાડી ન હ.” ૮ સવ વડીલાેઅે
તથા સવ લાેકાેઅે અાહાબને ક ું, “તારે તેનું સાંભળવું ન હ અને તેની માગણી
પૂરી કરવી ન હ.” ૯ તેથી અાહાબે બેનહદાદના સંદેશવાહકાેને ક ું, “મારા
મા લક રા ને કહે ે કે , 'પહે લાં જે ત તારા સેવક ારા કહે વડા યું હતું તેની
માગણી માણેનું હુ ં બધું જ અાપીશ, પણ હુ ં તારી બી

માંગણી ન હ

વીકા ં .'” તેથી સંદેશવાહકાે યાંથી રવાના થઈને બેનહદાદ પાસે જવાબ
લઈ અા યા. ૧૦ પછી બેનહદાદે અાહાબ પાસે માણસ માેકલીને સંદેશાે
માેક યાે, “ ે મારી સાથે અાવેલા બધા લાેકાેને ભાગે સમ નની મુ ી ધૂળ
પણ અાવે, તાે દેવતાઅાે મને અેવું અને અેનાથી પણ વધારે વતાડાે.” ૧૧
પછી ઇઝરાયલના રા અે જવાબ અા યાે, “બેનહદાદને કહાે, 'જે ય ત
શ

ધારણ કરે તેણે શ

અંગ પરથી ઉતારનારની જેમ બડાશ મારવી

ન હ.'” ૧૨ બેનહદાદ તથા રા અાે તંબુઅાેમાં મ પાન કરતા હતા, તે
દર મયાન તેણે અા સંદેશાે સાંભળીને પાેતાના માણસાેને અા ા કરી, “યુ
માટે તૈયાર થાઅાે.” તેથી તેઅાેઅે પાેતાને યુ માટે તૈયાર કરીને નગર પર
હુ મલાે કયા. ૧૩ તાે જુ અાે, અેક બાેધક ઇઝરાયલના રા

અાહાબની પાસે

અાવીને બાે યાે, “યહાેવા અેવું કહે છે , 'શું ત અા મારા માેટા સૈ યને
ે, હુ ં અાજે તેને તારા હાથમાં સાપી દઈશ અને તું
૧૪ અાહાબે પૂ

ેયું છે ?

ણશે કે હુ ં યહાેવા છંુ .'”

ું, “કાેની મારફતે?” યહાેવાહે જવાબ અા યાે, “ ાંતાેના

સરદારાેના જુ વાનાેની મારફતે.” પછી અાહાબે ક ું, “યુ ની શ અાત કાેણ
કરશે?” યહાેવાહે જવાબ અા યાે, “તું.” ૧૫ પછી અાહાબે યુવાનાે કે જે
ાંતના સરદારાેની સેવા કરતા હતા અે જુ વાનાેને ભેગા કયા. તેઅાે બસાે
બ ીસ હતા. તેઅાેના પછી તેણે સમ ઇઝરાયલી સેનાના સૈ નકાેને ભેગા
કયા; તેઅાેની સં યા સાત હ ર હતી. ૧૬ તેઅાે બપાેરે રવાના થયા. પણ
બેનહદાદ પાેતે અને તેને સહાય કરનાર બ ીસ રા અાે તંબુઅાેમાં મ પાન
કરીને મ ત થયા હતા. ૧૭ યુવાનાે કે જેઅાેઅે ાંતાેના સરદારાેની સેવા કરી
હતી તેઅાે થમ ચાલી નીક

ા. પછી બેનહદાદે માણસાે માેક યા અને

તેઅાેઅે તેને અેવી ખબર અાપી, “સમ નમાંથી માણસાે નીકળી અાવેલા છે .”
૧૮ બેનહદાદે ક ું, “તેઅાે સલાહને માટે અા યા હાેય કે યુ

હાેય તાેપણ તેઅાેને
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કરવા અા યા

વતા પકડી લાે.” ૧૯ તેથી ાંતાેના અાગેવાનાેની

બેનહદાદ કે ટલાક ઘાેડેસવારાે સાથે ઘાેડા પર બેસી નાસી ગયાે. ૨૧ પછી
ઇઝરાયલના રા અે બહાર અાવીને ઘાેડેસવારાે તથા રથદળ પર હુ મલાે
કરીને અરામીઅાેની સખત કતલ કરીને તેઅાેને મારી ના યા. ૨૨ બાેધકે
ઇઝરાયલના રા

પાસે અાવીને તેને ક ું, “તું જઈને તા ં બળ વધાર અને

જે કં ઈ કરે તે વષે લ
રા

તથા ચાેકસી રાખ, કે મ કે અાવતા વષ અરામનાે

તારા પર ફરીથી ચઢાઈ કરશે.” ૨૩ અરામના રા ના ચાકરાેઅે તેને

ક ું, “તેઅાેના ઈ વર તાે પવતાેના ઈ વર છે . તેથી તેઅાે અાપણા કરતાં
બળવાન હતા. પણ હવે ચાલાે અાપણે તેમની સાથે મેદાનમાં યુ કરીઅે
અને ચાે સ અાપણે તેઅાેના કરતાં બળવાન થઈશું. ૨૪ અને તમે અાટલું
કરાે: રા અાેને દૂ ર કરીને તેઅાેની જ યાઅે સરદારાેને રાખાે. ૨૫ તમે જે
સેના ગુમાવી છે તેના જેટલી જ, અેટલે તેમાં જેટલા ઘાેડેસવાર અને રથદળ
હતા તેટલી સેના તમે ઊભી કરાે અને અાપણે મેદાનમાં તેઅાેની વ
યુ કરીશું. પછી ચાે સ અાપણે તેઅાેના કરતાં બળવાન થઈશું.” બેન
હદાદે તેઅાેની સલાહ સાંભળી અને તેઅાેના ક ા માણે જ કયુ. ૨૬ નવું
વષ શ થતાં, બેનહાદાદ અરામીઅાેને ભેગા કરીને ઇઝરાયલ સામે યુ
કરવા માટે અફે ક સુધી ગયાે. ૨૭ ઇઝરાયલી લાેકાે ભેગા થઈને ભાતું લઈને
તેઅાેની સામે લ ા. ઇઝરાયલી લાેકાેઅે તેઅાેની અાગળ લવારાંની બે નાની
ટાેળીઅાેની માફક છાવણી કરી, પણ અરામીઅાે તાે સમ

દેશમાં ફે લાઈ

ગયા હતા. ૨૮ પછી ઈ વરના અેક માણસે પાસે અાવીને ઇઝરાયલના રા ને
ક ું, “યહાેવા અામ કહે છે : 'અરામીઅાે અેવું માને છે કે યહાેવા તાે પવતાેના
ભુ છે , પણ તે મેદાનનાે ભુ નથી; માટે હુ ં અા અાખાે માેટાે સમુદાય તારા
ણશાે કે હુ ં જ યહાેવા છંુ .'” ૨૯ તેથી સૈ યઅે
સાત દવસ સુધી સામસામે છાવણી રાખી. પછી સાતમાં દવસે યુ શ
હાથમાં સાપીશ અને તમે

થયું. ઇઝરાયલી લાેકાેઅે અેક જ દવસમાં અરામના પાયદળના અેક લાખ
સૈ નકાેને મારી ના યા. ૩૦ બી

સૈ નકાે અફે કના નગરમાં નાસી ગયા પરં તુ

તેઅાે દાખલ થયા તે સાથે જ નગરનાે કાેટ નાસી ગયેલા સ ાવીસ હ ર
સૈ નકાે પર તૂટી પ

ાે. બેનહદાદે નાસી જઈને નગરના અંદરના ભાગમાં

અા ય લીધાે. ૩૧ બેનહદાદના ચાકરાેઅે તેને ક ું, “ ે, હવે અમે સાંભ ું
છે , કે ઇઝરાયલના રા અાે દયાળુ હાેય છે . કૃ પા કરીને અાપણે કમરે ટાટ
(શાેકના વ ાે) પહે રીઅે અને માથા પર દાેરડાં વીટ ને ઇઝરાયલના રા
જઈઅે, કદાચ તે તારાે

માથા પર દાેરડાં વ ટાળીને ઇઝરાયલના રા

પાસે જઈને તેને ક ું, “તારા

સેવક બેનહદાદે કહે વડા યું છે કે , કૃ પા કરીને મને
જવાબ અા યાે, “શું તે હ

પાસે

વ બચાવે.” ૩૨ તેથી તેઅાેઅે કમરે ટાટ તથા અને
વનદાન અાપ.” તેણે

વતાે છે ? તે તાે મારાે ભાઈ છે .” ૩૩ હવે બેન

હદાદના માણસાે તાે અાતુરતાથી તાકી ર ા હતા તેથી તેઅાેઅે તરત જ તેને
જવાબ અા યાે કે , “હા, તારાે ભાઈ બેનહદાદ હ

વે છે .” પછી અાહાબે

ક ું, “ અાે, તેને લઈ અાવાે.” પછી બેનહદાદ તેની પાસે બહાર અા યાે
અને અાહાબે તેને પાેતાના રથમાં બેસા

ાે. ૩૪ બેનહદાદે અાહાબને ક ું,

“મારા પતાઅે તારા પતા પાસેથી લઈ લીધેલાં નગરાે હુ ં પાછાં અાપીશ
અને મારા પતાઅે જેમ સમ નમાં બ ર બના યાં હતાં તેમ તું દમ કસમાં
બનાવજે.” અાહાબે જવાબ અા યાે, “હુ ં તને અા શરતાે પર જવા દઈશ.”
અેમ અાહાબે તેની સાથે શાં તકરાર કરીને તેને જવા દીધાે. ૩૫ બાેધકાેના
પુ ાેમાંના અેક માણસે યહાેવાહના વચનથી પાેતાના સાથીને ક ું, “કૃ પા
કરીને મને માર.” પણ પેલા માણસે તેમ કરવાની ના પાડી. ૩૬ પછી બાેધકે
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તેના સાથીને ક ું, ત યહાેવાહની અા ાની અવગણના કરી છે , તેથી તું મારી

૧૪ પછી તેઅાેઅે ઇઝે બેલને સંદેશાે માેક યાે કે , “નાબાેથને પ થરાે ફે કીને

પાસેથી જશે કે તરત જ અેક સહ તને મારી નાખશે.” તે માણસ ગયાે કે તરત

મારી નાખવામાં અા યાે છે .” ૧૫ તેથી જયારે ઇઝે બેલને ખબર પડી કે ,

જ તેને અેક સહ મ

ાે અને તેણે તેને મારી ના યાે. ૩૭ યાર બાદ પેલાે

નાબાેથને પ થર મારીને તેને મારી નાખવામાં અા યાે છે યારે તેણે અાહાબને

માણસને મ ાે અને તેણે તેને ક ું, “કૃ પા કરીને મને માર.”

ક ું, “ઊઠ અને ય અેલના નાબાેથે જે ા ાવાડી જે તે પૈસા લઈ ને તને

બાેધક બી

અને તે માણસે તેને માયા અને ઘાયલ કયા. ૩૮ પછી તે બાેધક યાંથી

અાપવાની ના પાડી હતી તેનાે કબ ે લે; કારણ નાબાેથ હવે

ચા યાે ગયાે અને રા ની રાહ

મૃ યુ પા યાે છે .” ૧૬ જયારે અાહાબે સાંભ

ેતાે અાંખાે પર પાટાે બાંધીને પાેતાનાે વેશ

બદલીને માગમાં ઊભાે ર ાે. ૩૯ યારે રા

વતાે નથી,

ું કે , નાબાેથ મૃ યુ પા યાે છે

યાંથી પસાર થયાે યારે તેણે

યારે તે ઊઠીને ય અેલી નાબાેથની ા વાડીનાે કબ ે લેવા ગયાે. ૧૭ યાર

તેને બૂમ પાડીને ક ું, “હુ ં યુ ની વ ચાેવ ચ જતાે હતાે અેવામાં અેક યાે ાઅે

બાદ ત બીના બાેધક અે લયા પાસે યહાેવાહનું વચન અા યું, ૧૮ “ઊઠ,

અેક કે દીને લઈને મારી પાસે અાવીને ક ું, 'અા માણસને

સમ નમાં રહે તા ઇઝરાયલના રા

જશે તાે તેને બદલે તારે તારાે

ે, અે

ે નાસી

અાહાબ પાસે

. તે તને નાબાેથની

વ અાપવાે પડશે અથવા અેક તાલંત ચાંદી

ા ાવાડીમાં મળશે. તે યાં ા ાવાડીનાે કબ ે લેવા ગયાે છે . ૧૯ તારે તેને

અાપવી પડશે.' ૪૦ પણ હુ ં અહ તહ કામમાં ય ત હતાે, અેવામાં તે જતાે

અા માણે કહે વું, યહાેવા અેવું કહે છે કે , 'ત નાબાેથનું ખૂન કયુ છે ? અને

ર ાે. “પછી ઇઝરાયલના રા અે તેને ક ું, “તને અે સ

થવી જ

ેઈઅે 

ા વાડીનાે કબ ે પણ લીધાે છે ? યહાેવા અામ કહે છે , જયાં કૂ તરાંઅાેઅે

ત પાેતે જ અે નણય કયા છે .” ૪૧ પછી તરત જ તે બાેધકે તેની અાંખ પર

નાબાેથનું લાેહી ચા

બાંધેલાે પાટાે છાેડી ના યાે અને ઇઝરાયલના રા અે તેને અાેળખી કાઢયાે

અાહાબે અે લયાને ક ું, “મારા શ ુ, શું ત મને શાેધી કા

કે , અા તાે બાેધકાેમાંનાે અેક છે . ૪૨ તેણે રા ને ક ું, “અા યહાેવાહના

ક ું, “મ તને શાેધી કા

વચન છે , 'જે માણસને મ નાશપા ઠરા યાે હતાે તેને ત તારા હાથમાંથી જવા

કરવાને માટે ત પાેતાને વે યાે છે . ૨૧ યહાેવા કહે છે કે , ' ે, હુ ં તારા પર

દીધાે છે . તેથી તે માણસના બદલામાં તું મૃ યુ પામશે અને તેેના સૈ નકાેના

અાપ

બદલે તારા સૈ નકાે મૃ યુ પામશે.'” ૪૩ તેથી ઇઝરાયલનાે રા

ઇઝરાયલમાંનાં દરેક બંદીવાન તેમ જ બચી રહે લાનાે નાશ કરીશ. ૨૨ હુ ં

ઉદાસ અને

ું હતું યાં જ કૂ તરાંઅાે તા ં લાેહી પણ ચાટશે.'” ૨૦
ાે છે , કારણ, યહાેવાહની

ાે?” અે લયાઅે
માં જે ખાેટું છે તે

લાવીશ અને તારાે સંપૂણ વનાશ કરીશ. હુ ં તારા દરેક પુ નાે અને

ગુ સે થઈને તેના ઘરે જવા નીક ાે અને સમ નમાં અાવી પહા યાે.

નબાટના પુ યરાેબામ અને અ હયાના પુ બાશાના કુ ટું બાેની જેમ તારા પણ

બાદ અેવું બ યું કે , ય અેલી નાબાેથ પાસે ય અેલમાં
૨૧ સમયાર નના
રા અાહાબના મહે લ પાસે અેક ા ાવાડી હતી.

કુ ટું બ સાથે કરીશ. કારણ ત ઇઝરાયલના લાેકાે પાસે પાપ કરી મને રાેષ
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અાહાબે નાબાેથને ક ું, “તારી ા ાવાડી મારા મહે લ પાસે હાેવાથી તે તું
મને અાપ. જેથી હુ ં તેને શાકવાડી બનાવું. અને તેના બદલામાં હુ ં તને બી
સારી ા ાવાડી અાપીશ અથવા

ે તને ઠીક લાગે તાે હુ ં તને તેના મૂ યના

પૈસા ચૂકવીશ. ૩ પણ નાબાેથે તેને જવાબ અા યાે, “મારા પૂવ ેની જમીન
હુ ં તમને અાપું તેવું યહાેવા થવા દાે ન હ.” ૪ તેથી ય અેલી નાબાેથનાે
જવાબ સાંભળીને અાહાબ ઉદાસ તથા ગુ સે થઈને પાેતાના મહે લમાં ગયાે.
તે પથારીમાં સૂઈ ગયાે અને તેણે પાેતાનું મા અવળું ફે ર યું. તેણે ખાવાની
ના પાડી. ૫ તેની પ ની ઇઝે બેલે તેની પાસે અાવીને ક ું, “તું અાટલાે
બધાે ઉદાસ કે મ થયાે છે ? ત ખાવાની પણ ના પાડી?” ૬ તેણે તેને ક ું,
“ ય અેલી નાબાેથને મ ક ું કે , 'પૈસાના બદલામાં તું તારી ા ાવાડી મને
અાપ. અથવા

ે તું ઇ છે તાે તેના બદલામાં હુ ં તને બી

ા ાવાડી અાપીશ.

પણ તેણે ક ું, “હુ ં મારી ા ાવાડી તને ન હ અાપું.'” ૭ તેથી તેની પ ની
ઇઝે બેલે

યુ ર અા યાે, “તું હાલ ઇઝરાયલનું રાજ ચલાવે છે કે ન હ?

ચઢા યાે છે .' ૨૩ યહાેવાહે ઇઝે બેલ વષે પણ અામ ક ું છે કે , ' ય અેલના
ખેતરાેમાં ઇઝે બેલના શરીરને કૂ તરાં ખાશે.' ૨૪ નગરાેમાં અાહાબનું જે કાેઈ
મૃ યુ પામશે તેને કૂ તરાં ખાઈ જશે. જે કાેઈ ખેતરાેમાં મૃ યુ પામશે તેને વાયુચર
પ ીઅાે ખાઈ જશે.” ૨૫ અાહાબ જેવું તાે કાેઈ જ નહાેતું જેણે પાેતાની પ ની
ઇઝે બેલના ઉ કે યાથી યહાેવાહની

માં દુ તા કરવા માટે પાેતાને વેચી દીધાે

હતાે. ૨૬ વળી અમાેરીઅાે જેઅાેને યહાેવાહે ઇઝરાયલી લાેકાે અાગળથી
કાઢી મૂ

ા હતા, તેઅાેનાં સવ કૃ યાે માણે મૂ તઅાેની પૂ

કરવામાં તેણે

ઘ ં જ ધ ારપા અાચરણ કયુ. ૨૭ જયારે અાહાબે અે વચનાે સાંભ ાં
યારે તેણે પાેતાનાં વ

ાે ફાડીને પાેતાના શરીર પર શાેકનાં વ

કયા. અને ઉપવાસ કયા અને ખૂબ જ ઉદાસ બનીને શાેકનાં વ

ાે ધારણ
ાે અાેઢીને તે

તેમાં સૂઈ ગયાે. ૨૮ પછી યહાેવાહનું વચન ત બી અે લયાની પાસે અેવું
અા યું કે , ૨૯ “અાહાબ મારી સમ કે વાે ન બની ગયાે છે , તે તું જુ અે છે કે
ન હ? તે મારી અાગળ ન બ યાે છે , માટે તેના દવસાેમાં અે અાપ
લાવું; પણ તેના દીકરાના દવસાેમાં તેના પર હુ ં અે અાપ

હુ ં ન હ

લાવીશ.”

અપાવીશ.” ૮ પછી અાહાબને નામે ઇઝે બેલે પ ાે લ યા, તે પર તેની મહાેર

તથા ઇઝરાયલની વ ચે યુ ના થયું હાેય અે ણ વષનાે
૨૨ અરામ
ગાળાે વીતી ગયાે. પછી ીજે વષ અેમ બ યું કે યહૂ દયાનાે રા

મારીને બંધ કયા. નાબાેથ રહે તાે હતાે તે નગરમાં વડીલાે અને અાગેવાનાેને તે

યહાેશાફાટ ઇઝરાયલના રા ની પાસે ગયાે. ૩ હવે ઇઝરાયલના રા અે

પ ાે તેણે માેકલી અા યા. ૯ તેણે પ માં લ યું કે , “ઉપવાસને

પાેતાના ચાકરાેને ક ું, “શું તમે

ઊઠ અને ખા. દયમાં અાનં દત થા. ય અેલી નાબાેથની ા ાવાડી હુ ં તને

હે ર કરાે

૨

ણાે છાે કે રામાેથ ગ યાદ અાપ ં છે ?

અને નાબાેથને બધા લાેકાેની સામે બેસાડાે.” ૧૦ સભામાં બે અ ામા ણક

પણ અાપણે છાનામાના બેસી ર ા છીઅે અને અરામના રા ના હાથમાંથી

માણસાેને પણ બેસાડાે અને તેઅાેને તેની વ

તે લઈ લેતા નથી.” ૪ તેથી તેણે યહાેશાફાટને ક ું, “શું તમે યુ માં મારી

સા ી અપાવાે કે , “નાબાેથે
અાે અને

સાથે રામાેથ ગ યાદ પર હુ મલાે કરવા અાવશાે?” યહાેશાફાટે ઇઝરાયલના

તેને પ થર મારીને મારી નાખાે. ૧૧ તેથી વડીલાે, અાગેવાનાેઅે તથા તેના
નગરના માણસાેઅે ઇઝે બેલે, પ માં લખી માેકલેલા સંદેશ માણે કયુ. ૧૨

રા ને જવાબ અા યાે, “તારા જેવાે જ હુ ં છંુ , જેવા તારા લાેકાે તેવા મારા
લાેકાે અને જેવા તારા ઘાેડેસવારાે તેવા મારા ઘાેડેસવારાે છે .” ૫ યહાેશાફાટે

તેમણે ઉપવાસ

ઇઝરાયલના રા ને ક ું, “અામાં યહાેવાહની શી ઇ છા છે તે કૃ પા કરીને

યહાેવાહને અને રા ને શાપ અા યાે છે .” માટે તેને બહાર લઈ

હે ર કયા અને નાબાેથને લાેકાેની સામે બેસાડયાે. ૧૩ પેલા

બે અ ામા ણક માણસાે અાવીને તેની સામે બેઠા અને તેના વષે લાેકાે સમ

અાજ પૂછી જુ અાે.” ૬ પછી ઇઝરાયલના રા અે બાેધકાેમાંના અાશરે

સા ી અાપીને ક ું, “નાબાેથે યહાેવાહને અને રા ને શાપ અા યાે છે .” પછી

ચારસાે માણસાેને ભેગા કરીને તેમને પૂ

તેઅાે તેને નગરની બહાર લઈ ગયા અને પ થર મારીને તેને મારી ના યાે.

ગ યાદ પર ચઢાઈ ક ં કે ના ક ં ?” તેઅાેઅે ક ું, “હુ મલાે કરાે, કે મ કે ભુ
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ું, “શું હુ ં યુ કરવા માટે રામાેથ

1 રાજઅાે

તે થળને રા ના હાથમાં સાપશે.” ૭ પણ યહાેશાફાટે ક ું, “શું અા સવાય

સુધી થાેડી રાેટલી તથા પાણીથી તેનું પાેષણ કર ે.'” ૨૮ પછી મખાયાઅે

યહાેવાહનાે કાેઈ બાેધક અહ નથી કે અાપણે તેને સલાહ પૂછી

ેઈઅે?” ૮

ક ું, “ ે તું સુર ત પાછાે અાવે, તાે યહાેવા મારી મારફતે બાે યા નથી

અેક બાેધક બાકી છે કે ,

અેમ સમજવું.” અને વળી તેણે ક ું, “હે સવ લાેકાે તમે અા સવ સાંભળાે.”

ઇઝરાયલના રા અે યહાેશાફાટને ક ું, “ યાં હ
જેની મારફતે અાપણે યહાેવાહની સલાહ પૂછી

ેઈઅે. તે તાે ય લાનાે દીકરાે

૨૯ પછી ઇઝરાયલના રા

અાહાબે અને યહૂ દયાના રા

યહાેશાફાટે

મખાયા છે , પણ હુ ં તેને ધ ા ં છંુ , કે મ કે તે મારે વષે સા ં ન હ, પણ ખાેટું
ભ વ ય કહે છે .” પણ યહાેશાફાટે ક ું, “રા અે અેવું ન બાેલવું ેઈઅે.”

રામાેથ ગ યાદ પર ચઢાઈ કરી. ૩૦ ઇઝરાયલના રા અે યહાેશાફાટને ક ું,

૯ પછી ઇઝરાયલના રા

રાખ.” તેથી ઇઝરાયલનાે રા

અે અેક અાગેવાનને બાેલાવીને અા ા કરી કે ,

“હુ ં મારાે પાેષાક બદલીને યુ માં જઈશ, પણ તું તારાે રાજપાેષાક પહે રી
પાેતાનાે પાેષાક બદલીને યુ માં ગયાે. ૩૧ હવે

“ ય લાના દીકરા મખાયાને હમણાં જ લઈ અાવ.” ૧૦ હવે ઇઝરાયલનાે

અરામના રા અે પાેતાના બ ીસ રથા ધપ તઅાેને અા ા કરી હતી, “મા

રા

ઇઝરાયલના રા

તથા યહૂ દયાનાે રા

યહાેશાફાટ સમ નના દરવા ના અાગળ

સવાય કાેઈપણ નાના કે માેટાની સાથે લડશાે ન હ.” ૩૨

ખુ લાં મેદાનમાં રા યપાેષાક પહે રીને પાેતપાેતાના રા યાસન પર બેઠા

જયારે રથા ધપ તઅાેઅે યહાેશાફાટને

હતા. સવ બાેધકાે તેમની અાગળ બાેધ કરતા હતા. ૧૧ કે નાહના દીકરા

અા ઇઝરાયલનાે રા

સદ કયાઅે પાેતાને માટે લાેખંડના શગડાં બનાવીને ક ું, “યહાેવા અામ કહે

યહાેશાફાટે

છે , 'અરામીઅાેનાે નાશ થતાં સુધી તું અા વડે તેઅાેને નસાડી મૂકશે.'” ૧૨

ેયાે યારે તેઅાેઅે ક ું, “ચાે સ

છે .” તેથી તેઅાે તેના પર હુ મલાે કરવા વ

ા, તેથી

ેરથી બૂમ પાડી. ૩૩ અને અેમ થયું કે જયારે રથા ધપ તઅાેઅે

ેયું કે અા ઇઝરાયલનાે રા

નથી યારે તેઅાેઅે તેનાે પીછાે કરવાનું છાેડી

અને સવ બાેધકાેઅે અેવાે જ બાેધ કયા, “રામાેથ ગ યાદ પર હુ મલાે

દીધું. ૩૪ પરં તુ અેક સૈ નકે તીર છાે

કરીને વજય ા ત કરાે, કે મ કે યહાેવા તેને રા ના હાથમાં સાપશે.” ૧૩ જે

બ તરના સાંધાની વ ચે થઈને વા યું. તેથી અાહાબે પાેતાના સાર થને ક ું,

સંદેશવાહક મખાયાને બાેલાવવા ગયાે હતાે, તેણે મખાયાને ક ું, “હવે

“રથ ફે રવીને મને યુ ભૂ મની બહાર લઈ

ે,

ું. અે તીર ઇઝરાયલના રા ને તેના
. કે મ કે મને કારમાે ઘા વા યાે

બાેધકાેની વાણી સવાનુમતે રા ને માટે સા ં ભ વ ય કહે છે . કૃ પા કરીને

છે .” ૩૫ તે દવસે દા ણ યુ મ યું અને રા ને તેના રથમાં અરામીઅાે તરફ

તા ં વચન પણ તેઅાેમાંના અેકના વચન જેવું હાેય અને તું પણ અેવું જ

મા રહે તે રીતે બેસાડી રાખવામાં અા યાે હતાે, તેના ઘામાંથી લાેહી વહીને

હતવચન ઉ ચારજે.” ૧૪ મખાયાઅે જવાબ અા યાે, “ વતા યહાેવાહના

રથને ત ળયે ગયું અને સાંજ થતાં તે મૃ યુ પા યાે. ૩૬ પછી દવસને અંતે

સમ કે મને તાે યહાેવા જે કહે શે, તે જ હુ ં બાેલીશ.” ૧૫ જયારે તે રા ની

સૂયા ત થતાં જ રા ની લ કરી છાવણીમાં અેક માેટાે પાેકાર થયાે, “દરેક

પાસે અા યાે, યારે રા અે તેને ક ું, “ મખાયા, શું અમે રામાેથ ગ યાદ પર

જણ પાેતપાેતાના નગરમાં અને પાેતપાેતાના દેશમાં

ચઢાઈ કરીઅે કે , ના કરીઅે?” મખાયાઅે જવાબ અા યાે, “હુ મલાે કરાે અને

મૃતદેહને સમ નમાં લાવવામાં અા યાે અને યાં તેને દફનાવવામાં અા યાે. ૩૮

અાે!” ૩૭ રા ના

વજય પામાે. યહાેવા તેને રા ના હાથમાં સાપશે.” ૧૬ પછી રા અે તેને

સમ નના તળાવને કનારે ( યાં ગ ણકાઅાે નાન કરવા અાવતી હતી)

ક ું, “હુ ં કે ટલી વાર તને સાેગન અાપું કે , તારે મને યહાેવાહને નામે સ ય વગર

રથ ધાેયાે અને યહાેવા જે બાે યા હતા તે માણે કૂ તરાંઅાેઅે તેનું લાેહી

બીજું કં ઈ કહે વું ન હ?” ૧૭ તેથી મખાયાઅે ક ું, “મ સવ ઇઝરાયલને

ચા ું. ૩૯ અાહાબનાં બાકીનાં કાયા, તેણે જે સવ કયુ, તથા તેણે બંધાવેલા

પાળક વગરનાં ઘેટાંની જેમ પવતાે ઉપર વખેરાઈ ગયેલા

ેયા અને યહાેવાહે

હાથીદાંતનાે મહે લ તેમ જ તેણે જે જે નગરાે બાં યા તે સવ ઇઝરાયલના

ક ું, 'અેમનાે કાેઈ ર ક નથી. તેઅાે દરેક પાેતપાેતાને ઘરે શાં તઅે પાછા

રા અાેના ઇ તહાસના પુ તકમાં લખેલા નથી શું? ૪૦ અામ, અાહાબ

ય.'” ૧૮ તેથી ઇઝરાયલના રા અે યહાેશાફાટને ક ું, “શું મ તને નહાેતું

તેના પતૃઅાે સાથે ઊંઘી ગયાે અને તેના પછી તેનાે પુ અહાઝયાહ રા

ક ું કે , અે મારા વષે સા ં ન હ, પણ માઠું જ બાેલશે?” ૧૯ પછી મખાયાઅે

બ યાે. ૪૧ ઇઝરાયલના રા

ક ું, “અે માટે તમે યહાેવાહની વાત સાંભળાે: મ યહાેવાહને તેમના સહાસન

યહૂ દયા પર રાજ કરવા લા યાે. ૪૨ જયારે તે રા

પર બેઠેલા અને અાકાશનું સવ સૈ ય તેમને જમણે તથા ડાબે હાથે તેમની

પાં ીસ વષની હતી. તેણે ય શાલેમમાં પ ચીસ વષ સુધી રાજય કયુ. તે

પાસે ઊભેલું

શ હીની પુ ી અઝૂ બાહનાે દીકરાે હતાે. ૪૩ તે તેના પતા અાસાને પગલે

ેયું. ૨૦ યહાેવાહે ક ું, 'કાેણ અાહાબને લલચાવે કે જેથી તે

રામાેથ ગ યાદ પર ચઢાઈ કરે અને યાં માયા

ય?' યારે અેક જણે અામ

અાહાબના ચાેથા વષ અાસાનાે પુ યહાેશાફાટ
બ યાે, યારે તેની ઉંમર

ચા યાે અને તેમાંથી ચ લત ન થતાં તેણે યહાેવાહની

માં જે સા ં હતું તે જ

ક ું અને બી અે બી ે જવાબ અા યાે. ૨૧ પછી અા માઅે અાગળ અાવીને

કયુ.

ેકે, ઉ ચ થાનાે કાઢી નાખવામાં અા યાં નહાેતાં. લાેકાે હ

તેમાં

યહાેવાહની સમ

ય કરતા અને ધૂપ બાળતા હતા. ૪૪ યહાેશાફાટે ઇઝરાયલના રા

સાથે

ઊભા રહીને ક ું, 'હુ ં તેને લલચાવીશ.' યહાેવાહે તેને

ક ું, 'કે વી રીતે?' ૨૨ અા માઅે જવાબ અા યાે, 'હુ ં અહ થી જઈને તેના

સમાધાન કયુ. ૪૫ યહાેશાફાટનાં બાકીનાં કાયા, તેણે જે પરા મ બતા યું

સવ બાેધકાેના મુખમાં પેસીને જૂ ઠું બાેલનાર અા મા થઈશ.' યહાેવાહે

તે અને કે વી રીતે તેણે યુ કયુ તે સવ યહૂ દયાના રા અાેના ઇ તહાસના

જવાબ અા યાે, 'તું તેને લલચાવીશ અને સફળ પણ થઈશ. હવે

અને અે

પુ તકમાં લખેલાં નથી શું? ૪૬ તેણે તેના પતા અાસાના દવસાેમાં બાકી

માણે કર.' ૨૩ હવે

ે, યહાેવાહે અા તમારા સવ બાેધકાેના મુખમાં જૂ ઠું

રહે લા સ તીય સંબંધાે રાખનારા લાેકાેને દેશમાંથી દૂ ર કયા. ૪૭ અદાેમમાં

બાેલનાર અા મા મૂ

ાે છે અને યહાેવાહે તમા ં અ હત ઉ ચાયુ છે .” ૨૪

કાેઈ જ રા

નહાેતાે, પણ અમલદાર રાજ ચલાવતાે હતાે. ૪૮ યહાેશાફાટે

પછી કનાનાના દીકરા સ દ કયાઅે પાસે અાવીને મખાયાના ગાલ પર તમાચાે

તાશ શી વહાણ બના યાં; તેઅાે સાેના માટે અાેફીર જતાં હતાં, પણ તે

મારીને ક ું, “યહાેવાહનાે અા મા તારી સાથે બાેલવા માટે મારી પાસેથી કયે

યાં પહા યા ન હ કે મ કે વહાણ અે યાેન ગેબેર પાસે તૂટી ગયાં હતાં. ૪૯

માગ થઈને ગયાે?” ૨૫ મખાયાઅે ક ું, “ ે, જે દવસે તું સંતાવા માટે

અાહાબના દીકરા અહાઝયાહઅે યહાેશાફાટને ક ું, “મારા ચાકરાેને તારા

અંદરની અાેરડીમાં ભરાઈ જશે, તે દવસે તે તું

ેશે.” ૨૬ ઇઝરાયલના

ચાકરાે સાથે વહાણમાં જવા દે.” પણ યહાેશાફાટે ના પાડી. ૫૦ યહાેશાફાટ

રા અે ક ું, “ મખાયાને પકડીને તેને નગરના અાગેવાન અામાેનની પાસે

તેના પતૃઅાે સાથે ઊંઘી ગયાે અને તેને તેના પતૃઅાે સાથે દાઉદનગરમાં

તથા મારા દીકરા યાેઅાશની પાસે લઈ

દફનાવવામાં અા યાે. તેના પછી તેની જ યાઅે તેનાે પુ યહાેરામ રા

અાે. ૨૭ તેને કહાે, 'રા

અેમ

કહે છે , અા માણસને જેલમાં પૂરાે અને હુ ં સ હસલામત પાછાે અાવું યાં

1 રાજઅાે

બ યાે. ૫૧ યહૂ દયાના રા
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યહાેશાફાટના સ રમા વષ અાહાબનાે દીકરાે

અહાઝયાહ સમ નમાં ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લા યાે અને તેણે ઇઝરાયલ
પર બે વષ રાજ કયુ. ૫૨ તેણે યહાેવાહની

માં જે ખરાબ હતું તે કયુ, તે

પાેતાના પતાના, પાેતાની માતાના અને નબાટના દીકરા યરાેબામ કે જેણે
ઇઝરાયલ પાસે પાપ કરા યું હતું તેના માગ ચા યાે. ૫૩ તેણે તેના પતાઅે જે
કયુ હતું તે માણે બાલની પૂ

કરી અને ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવાહને

કાેપાયમાન કયા.

221

1 રાજઅાે

2 રાજઅાે

રાજ કરવા લા યાે, કે મ કે તેને દીકરાે ન હતાે. ૧૮ અહાઝયાહનાં બાકીનાં
કૃ યાે વષે ઇઝરાયલના રા અાેના કાળવૃ ાંતના પુ તકમાં લખેલા નથી શું?

મરણ પછી માેઅાબે ઇઝરાયલની સામે બળવાે કયા.
૧ અાહાબના
ઈ વર વંટાે ળયા ારા અે લયાને અાકાશમાં લઈ લેવાના હતા યારે
અહાઝયાહ સમ નમાં તેના ઉપરના અાેરડાની ળીમાંથી નીચે પડી ૨
અેમ થયું કે , અે લયા અે લશાને લઈને ગ ગાલથી ચાલી નીક ાે.
૨

જવાથી તે બીમાર પ ાે હતાે. તેથી તેણે સંદેશાવાહકાેને માેકલીને કહે વડા યું

કે , “જઈને અે ાેનના દેવ બાલઝબૂલ ને પૂછાે કે , શું હુ ં અા બીમારીમાંથી સા ે
થઈશ?” ૩ પણ ઈ વરના દૂ તે ત બી અે લયાને ક ું, “ઊઠ, સમ નના
રા ના સંદેશાવાહકાેને મળવા સામે

અને તેમને કહે , 'શું ઇઝરાયલમાં

કાેઈ ઈ વર નથી કે તમે અે ાેનના દેવ બાલઝબૂલની સલાહ લેવા

અાે છાે?

૪ ઈ વર અેવું કહે છે કે , “જે પલંગ પર તું સૂતાે છે તે પરથી તારાથી ઉઠાશે

ન હ; પણ તું ન ે મરણ પામશે.”'” પછી અે લયા ચા યાે ગયાે. ૫ જયારે
સંદેશાવાહકાે અહાઝયાહ પાસે પાછા અા યા યારે તેણે તેઅાેને પૂ

ું, “શા

માટે તમે પાછા અા યા?” ૬ તેઅાેઅે તેને ક ું, “અેક માણસ અમને મળવા
અા યાે અને તેણે અમને ક ું કે , 'જે રા અે તમને માેક યા છે તેની પાસે
પાછા જઈને તેને કહાે કે , “યહાેવાહ અેવું કહે છે કે , 'શું ઇઝરાયલમાં કાેઈ
ઈ વર નથી કે , તું અે ાેનના દેવ બાલઝબૂલને સલાહ પૂછવા માેકલે છે ? માટે
જે પલંગ પર તું સૂતાે છે તે પરથી તારાથી ઉઠાશે ન હ, પણ તું ન ે મરણ
પામશે.'”'” ૭ અહાઝયાહઅે તેના સંદેશાવાહકાેને પૂ

ું, “જે માણસ તમને

મળવા અા યાે અને જેણે તમને અા વચનાે ક ાં તે કે વા કારનાે માણસ
હતાે?” ૮ તેઅાેઅે ક ું, “તે માણસનાં શરીરે વાળ હતા અને તેની કમરે
ચામડાનાે પ ાે બાંધેલાે હતાે.” રા અે ક ું, “તે તાે ન ે ત બી અે લયા
છે .” ૯ પછી રા અે સરદારને પચાસ સૈ નકાે સાથે અે લયા પાસે માેક યાે. તે
સરદાર યાં પહા યાે યારે તેણે અે લયાને પવતના શખરે બેઠેલાે

ેયાે.

સરદારે તેને ક ું કે , “હે ઈ વરભ ત, રા અે ક ું છે કે , તું નીચે ઊતર.'” ૧૦
અે લયાઅે ક ું, “ ે હુ ં ઈ વરભ ત હાેઉં, તાે અાકાશમાંથી અ ન ઊતરીને
તને તથા તારા પચાસ સૈ નકાેને ભ મ કરી નાખાે.” તેથી અાકાશમાંથી
અ નઅે ઊતરીને સરદારને તથા તેના પચાસ સૈ નકાેને ભ મ કરી ના યા. ૧૧
અહાઝયાહઅે ફરીથી બી

સરદારને પચાસ સૈ નકાે સાથે અે લયા પાસે

માેક યાે. અા સરદારે પણ અે લયા પાસે જઈને ક ું, “હે ઈ વરભ ત, રા અે
કહા યું છે કે , 'જ દીથી નીચે ઊતર.'” ૧૨ અે લયાઅે તેઅાેને ક ું, “ ે હુ ં
ઈ વરભ ત હાેઉં, તાે અાકાશમાંથી અ ન ઊતરીને તને તથા તારા પચાસ
સૈ નકાેને ભ મ કરી નાખાે.” ફરીથી અાકાશમાંથી ઈ વરના અ નઅે ઊતરીને
સરદારને તથા તેના બધા સૈ નકાેને ભ મ કરી ના યા. ૧૩ ફરીથી રા અે
ી

પચાસ સૈ નકાેને સરદાર સાથે તેની પાસે માેક યાે. ી

સરદારે ઉપર

જઈને અે લયા અાગળ ઘૂંટણે પડીને તેને વનંતી કરીને ક ું, “હે ઈ વરભ ત,
કૃ પા કરીને મા ં

વન તથા અા મારા પચાસ સૈ નકાેનાં

વન તમારી

માં

મૂ યવાન ગણાઅાે. ૧૪ ખરેખર, અાકાશમાંથી અ નઅે ઊતરીને પહે લા બે
સરદારાેને તેઅાેના સૈ નકાે સાથે ભ મ કયા, પણ હવે મા ં

વન તારી

માં

મૂ યવાન ગણાઅાે.” ૧૫ તેથી ઈ વરના દૂ તે અે લયાને ક ું, “તેની સાથે નીચે
. તેનાથી બીશ ન હ.” માટે અે લયા ઊઠીને તેની સાથે રા

પાસે ગયાે. ૧૬

પછી અે લયાઅે અહાઝયાહને ક ું, “ઈ વર અેવું કહે છે કે , 'ત અે ાેનના દેવ
બાલઝબૂલને પૂછવા સંદેશાવાહકાે માેક યા છે શું ઇઝરાયલમાં ઈ વર નથી કે
જેને તું સલાહ પૂછી શકે છે ? તેથી હવે, તું જે પલંગ પર સૂતાે છે તે પરથી
તારાથી ઉઠાશે ન હ; પણ તું ન ે મરણ પામશે.'” ૧૭ તેથી જેમ અે લયાઅે
ઈ વરના વચન માણે ક ું હતું તેમ અહાઝયાહ રા
જ યાઅે યહૂ દયાના રા

મરણ પા યાે. તેની

યહાેશાફાટના દીકરા યહાેરામને બીજે વષ યાેરામ

૨

અે લયાઅે અે લશાને ક ું, “તું અહ રહે , કે મ કે ઈ વર મને બેથેલમાં માેકલે
છે .” અે લશાઅે ક ું, “ વતા ઈ વરના અને તારા સમ કે , હુ ં તને છાેડીશ
ન હ.” તેથી તેઅાે બેથેલમાં ગયા. ૩ બેથેલમાં રહે તા બાેધકાેના દીકરાઅાેઅે
અે લશા પાસે અાવીને તેને ક ું, “શું તું

ણે છે કે , ઈ વર અાજે તારા ગુ ને

ં છંુ , પણ તમે
તે વષે કશી વાત કરશાે ન હ.” ૪ અે લયાઅે અે લશાને ક ું, “અે લશા, કૃ પા
તારા શરેથી દૂ ર લઈ લેશે?” અે લશાઅે ક ું, “હા, હુ ં તે

કરી તું અહ રહે , કે મ કે ઈ વર મને યરીખાે માેકલે છે .” અે લશાઅે ફરીથી
ક ું, “ વતા ઈ વરના અને તારા સમ કે , હુ ં તને છાેડીશ ન હ.” માટે તેઅાે
યરીખાે ગયા. ૫ પછી યરીખાેમાં રહે તા બાેધકાેના દીકરાઅાેઅે અે લશા
પાસે અાવીને તેને ક ું, “શું તું

ણે છે કે , ઈ વર અાજે તારા ગુ ને તારા

શરેથી દૂ ર લઈ લેશે?” અે લશાઅે ક ું, “હા, હુ ં તે

ં છંુ , પણ તમે તે

વષે કશી વાત કરશાે ન હ.” ૬ અને અે લયાઅે અે લશાને ક ું, “અે લશા,
કૃ પા કરી તું અહ રહે , કે મ કે , ઈ વર મને યદન માેકલે છે .” અે લશાઅે હ ું,
“ વતા ઈ વરના અને તારા સમ કે , હુ ં તને છાેડીશ ન હ.” પછી તેઅાે બં ને
અાગળ ચા યા. ૭ બાેધકાેના પચાસ દીકરાઅાે તેઅાેની સામે દૂ ર ઊભા ર ા
અને તેઅાે બ ને યદન નદીને કનારે ઊભા ર ા. ૮ અે લયાઅે પાેતાનાે ઝ ભાે
લઈને તેને વ ટાળીને તેને પાણી પર માયા અને નદીના બે ભાગ થઈ ગયા,
તેથી તેઅાે બ ને કાેરી જમીન ચાલીને પેલે પાર ગયા. ૯ તેઅાે નદી પાર ઊતયા
પછી અેમ થયું કે , અે લયાઅે અે લશાને ક ું, “મને તારી પાસેથી લઈ લેવામાં
અાવે તે અગાઉ તું માગ કે હુ ં તારે માટે શું ક ં ?” અે લશાઅે ક ું, “કૃ પા કરી
તારા અા માનાે બમણાે હ સાે મારા પર અાવે.” ૧૦ અે લયાઅે ક ું, “ત જે
મા યું છે તે ભારે છે . તાેપણ,

ે તું મને તારી પાસેથી લઈ લેવાતાે

તારે માટે અે શકય થશે, પણ

ે ન હ જુ અે, તાે અેવું ન હ થાય.” ૧૧ તેઅાે

ેશે, તાે

વાતાે કરતા કરતા અાગળ ચા યા જતા હતા અેટલામાં અેમ થયું કે , જુ અાે,
અ નરથ અને અ નઘાેડા દેખાયા. અે બધાઅે બ ને માણસાેને અેકબી થી
જુ દા પાડી દીધા. અે લયા વંટાે ળયામાં થઈને અાકાશમાં ચઢી ગયાે. ૧૨
અે લશાઅે તે

ેયું, તેણે બૂમ પાડી, “અાે મારા બાપ રે, અાે મારા બાપ રે!

ઇઝરાયલના રથાે અને તેમના ઘાેડેસવારાે!” પછી અે લશાઅે અે લયાને

ેયાે

ન હ. અને અે લશાઅે પાેતાનાે ઝ ભાે ફાડીને તેના બે ટુ કડાં કરી ના યા. ૧૩
પછી અે લશાઅે અે લયાનાે ઝ ભાે જે તેની પાસેથી પ

ાે હતાે તે તેણે

ઉપાડી લીધાે અને પાછાે તે યદન કનારે જઈને ઊભાે ર ાે. ૧૪ અે લયાનાે
ઝ ભાે જે તેની પાસેથી પ

ાે તે લઈને અે લશાઅે પાણી પર મારીને ક ું,

“અે લયાના ઈ વર યહાેવાહ કયાં છે ?” જયારે તેણે પાણી પર માયુ યારે તે
પાણી બે ભાગમાં વહચાય ગયાં અને અે લશા નદીની પાર ગયાે. ૧૫ જયારે
યરીખાેના બાેધકાેના દીકરાઅાે તેની સામે ઊભેલા હતા તેઅાેઅે તેને

ેયાે

અને ક ું, “અે લયાનાે અા મા અે લશા પર ઊતરેલાે છે !” માટે તેઅાે તેને
મળવા અા યા અને તેને સા ાંગ દં ડવત ણામ કયા. ૧૬ તેઅાેઅે અે લશાને
ક ું, “હવે

ે, તારા દાસાેની સાથે પચાસ મજબૂત માણસાે છે . અમને જવા

દે, કે અમે જઈને તારા ગુ ની શાેધ કરીને

ેઈઅે, કદાચ ઈ વરના અા માઅે

અે લયાને ઉઠાવીને કાેઈ પવત પર કે ખીણમાં રા યાે હાેય.” અે લશાઅે ક ું,
“ના, તેઅાેને માેકલશાે ન હ.” ૧૭ પણ જયાં સુધી અે લશા શરમાઈ ગયાે
યાં સુધી તેઅાેઅે તેને અા હ કયા, તેણે ક ું, તેઅાેને માેકલાે.” પછી તેઅાેઅે
પચાસ માણસાે માેક યા, તેઅાેઅે ણ દવસ સુધી શાેધ કરી પણ તે મ ાે
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ન હ. ૧૮ તે યરીખાેમાં હતાે, તે દર મયાન તેઅાે તેની પાસે પાછા અા યા.

તરફ

તેણે તેઅાેને ક ું, “શું મ તમને નહાેતું ક ું કે , જશાે ન હ'?” ૧૯ તે નગરના

લાવાે.” પછી વા જ વગાડનારે અાવીને વા જ વગા ું યારે અેમ બ યું કે ,

પણ ન કરત. ૧૫ પણ હવે મારી પાસે કાેઈ વા જ વગાડનારને

માણસાેઅે અે લશાને ક ું, “કૃ પા કરીને

ે, જેમ મારા મા લક જુ અે છે કે અા

યહાેવાહનાે હાથ અે લશા પર અા યાે. ૧૬ તેણે ક ું, “યહાેવાહ અેમ કહે છે :

શહે ર કે વું રમણીય છે , પણ અહ નું પાણી સા ં નથી અને દેશ ફળ પુ નથી.”

અા સૂકી નદીની ખીણમાં બધી જ યાઅે ખાઈઅાે ખાેદાે.' ૧૭ કે મ કે યહાેવાહ

૨૦ અે લશાઅે ક ું, “મને અેક નવાે વાટકાે લાવી અાપાે અને તેમાં થાેડું મીઠું

અેવું કહે છે , તમે પવન

નાખાે.” અેટલે તેઅાે તેની પાસે લા યા. ૨૧ અે લશાઅે ઝરા પાસે જઈને તેમાં

ખીણ પાણીથી ભરાઈ જશે. અને તેમાં તમે, તેમ જ તમારાં

મીઠું નાખીને ક ું, “ઈ વર અેમ કહે છે , 'મ અા પાણીને નીરાેગી કયા છે .

તમારાં પશુઅાે પણ પાણી પીશે. ૧૮ અા તાે યહાેવાહની

હવે પછી તેમાં કાેઈ મરણ થશે ન હ કે ફળ ખરી પડશે ન હ.'” ૨૨ માટે

છે . વળી તે માેઅાબીઅાેને પણ તમારા હાથમાં સાપી દેશે. ૧૯ તમે તેઅાેના

અે લશા જે વચન બાે યાે તે માણે અાજ સુધી તે પાણી શુ છે . ૨૩ પછી

દરેક ક લેબંધીવાળા નગર તથા દરેક સારા નગર પર હુ મલાે કરશાે, દરેક

અે લશા યાંથી બેથેલ જવા નીક ાે. અને તે ર તે ચાલતાે હતાે તેવામાં નાનાં

સારા વૃ ાેને કાપી નાખશાે, દરેક પાણીના ઝરા બંધ કરી દેશાે, દરેક સારી

બાળકાે નગરમાંથી બહાર અાવીને તેની મ કરી કરીને કહે વા લા યા, “હે ,

જમીનને પ થરાે નાખીને બગાડી નાખશાે.” ૨૦ સવારે બ લદાન અપણ

ટાલવાળા અાગળ

કરવાના સમયે અેમ થયું કે , અદાેમ તરફથી પાણી અા યું અને દેશ પાણીથી

તેઅાેને

! ટાલવાળા અાગળ

!” ૨૪ અે લશાઅે પાછળ ફરી

ેયાં અને ઈ વરના નામે તેમને શાપ અા યાે. પછી બે ર છડીઅાેઅે

ેશાે ન હ, તેમ તમે વરસાદ

ેશાે ન હ, પણ અા

ભરાઈ ગયાે હતાે. ૨૧ જયારે બધા માેઅાબીઅાેઅે સાંભ

ું કે , રા અાે

જં ગલમાંથી અાવીને તેઅાેમાંના બેતાળીસ બાળકાેને ફાડી ના યાં. ૨૫ પછી

તેઅાેની સાથે યુ કરવા અા યા છે , યારે શ

અે લશા યાંથી કામલ પવત પર ગયાે અને યાંથી તે સમ ન પાછાે અા યાે.

અેક થઈને સરહદ પર ઊભા ર ા. ૨૨ તેઅાે વહે લી સવારે ઊ

રા યહાેશાફાટના અઢારમા વષ અાહાબનાે દીકરાે યહાેરામ
૩ યહૂસમ દયાના
નમાં ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લા યાે. તેણે બાર વષ સુધી રાજ

સૂયનાે કાશ પાણી પર પડવા લા યાે. યારે માેઅાબીઅાેને પાણી ર ત જેવું

કયુ. ૨ તેણે યહાેવાહની

માં જે ખરાબ હતું તે કયુ, પણ તેના પતાની કે

માતાની જેમ ન હ, કે મ કે તેણે તેના પતાઅે બનાવેલાે બઅાલનાે પ વ

તંભ

કાઢી ના યાે. ૩ તેમ છતાં તે નબાટના દીકરા યરાેબામનાં પાપ કે જે વડે તેણે
ઇઝરાયલ લાેકાે પાસે પાપ કરા યું તેને વળગી ર ાે. તેણે તેનાે યાગ કયા
ન હ. ૪ હવે માેઅાબનાે રા

મેશા ઘેટાં ઉછે રતાે હતાે. અને તે ઇઝરાયલના

રા ને અેક લાખ ઘેટાંનું અને અેક લાખ હલવાનનું ઊન ખંડણી તરીકે
અાપતાે હતાે. ૫ પણ અાહાબના મરણ પછી માેઅાબના રા અે ઇઝરાયલના
રા ની વ

બળવાે કયા. ૬ તેથી યહાેરામ રા અે તે જ સમયે સમ નથી

બહાર નીકળીને ઇઝરાયલના સૈ નકાેને યુ ને માટે અેક કયા. ૭ પછી તેણે
યહૂ દયાના રા
મારી વ

યહાેશાફાટને સંદેશાે માેક યાે કે , “માેઅાબના રા અે

બળવાે કયા છે . શું માેઅાબની સામે યુ કરવા તું મારી સાથે

અાવશે?” યહાેશાફાટે ક ું, “હુ ં અાવીશ. જેવા તમે તેવાે હુ ં છંુ , જેવા તમારા
લાેક તેવા મારા લાેક, જેવા તમારા ઘાેડેસવારાે તેવા મારા ઘાેડેસવારાે છે .”

સ

નવર અને

માં નાની બાબત

શકે અેવા માણસાે
ા અને

લાલ દેખાયું. ૨૩ તેઅાેઅે ક ું, “અા તાે ર ત છે ! રા અાે નાશ પા યા છે ,
તેઅાેઅે અેકબી ને મારી ના યા છે ! માટે હવે, હે માેઅાબીઅાે, તેઅાેને
લૂંટવા માંડાે” ૨૪ પરં તુ જયારે માેઅાબીઅાે ઇઝરાયલની છાવણીમાં અા યા,
યારે ઇઝરાયલીઅાેઅે ઊભા થઈને માેઅાબીઅાેને અેવા માયા કે તેઅાે તેમની
અાગળથી નાસી ગયા. ઇઝરાયલીઅાે માેઅાબીઅાેને મારતાં મારતાં તેઅાેને
દેશમાંથી દૂ ર લઈ ગયા. ૨૫ ઇઝરાયલે નગરાેનાે નાશ કયા અને દરેક માણસે
જમીનના દરેક સારા ભાગમાં પ થર નાખીને ખેતરાેને ભરી દીધા. બધા ઝરાને
તેમણે બંધ કરી દીધાં, બધાં જ સારાં વૃ ાે કાપી ના યાં. ફ ત કીરહરેસેથમાં
તેઅાેઅે પ થરાે રહે વા દીધા. અને સૈ નકાેઅે ગાેફણથી તેના પર હુ મલાે કયા.
૨૬ જયારે માેઅાબના રા

અે

ેયું કે , અમે યુ હારી ર ા છીઅે, યારે તેણે

અદાેમના રા નાે નાશ કરવાને પાેતાની સાથે સાતસાે તલવારધારી માણસાેને
લીધા, પણ તેઅાે જઈ શ

ા ન હ. ૨૭ માેઅાબના રા અે પાેતાના યે

દીકરાનું બ લદાન ચઢા યું જેના કારણે ઇઝરાયલીઅાે ભયભીત થઈને પાેતાનાં
દેશમાં ચા યા ગયાં. તેથી ઇઝરાયલ પર ઈ વરને ાેધ ચ

ાે.

“અદાેમના અર યના માગથી.” ૯ તેથી ઇઝરાયલનાે રા , યહૂ દયાનાે રા

બાેધકાેના દીકરાઅાેની પ નીઅાેમાંની અેક પ નીઅે અાવીને
૪ હવે
અે લશાને અા
કરીને ક ું, “તમારાે સેવક મારાે પ ત મરણ પા યાે

તથા અદાેમનાે રા

છે , તમે

૮ પછી તેણે ક ું, “અાપણે કયા માગથી હુ મલાે કરીશું?” યહાેરામે ક ું,

યુ માટે અાગળ વ યા. તેઅાેઅે ચકરાવાે મારીને સાત

ણાે છાે કે , તમારાે સેવક યહાેવાહનાે ભય રાખતાે હતાે. હવે અેક

દવસની કૂ ચ કરી, યાં તેઅાેના સૈ ય માટે, ઘાેડા માટે તથા બી ં પશુઅાે માટે

લેણદાર મારા બે દીકરાઅાેને તેના ગુલામ બનાવવા માટે લઈ જવા અા યાે

પાણી ન હતું. ૧૦ યારે ઇઝરાયલના રા અે ક ું, “અા શું છે ? યહાેવાહે

છે .” ૨ અે લશાઅે તેને ક ું, “હુ ં તારા માટે શું ક ં ? મને કહે તારી પાસે ઘરમાં

અાપણને ણ રા અાેને ભેગા કરીને બાેલા યા છે કે જેથી માેઅાબીઅાે

શું છે ?” તેણે ક ું, “તારી દાસી પાસે વાટકી તેલ સવાય બીજું કશું જ ઘરમાં

અાપણને હરાવે?” ૧૧ પણ યહાેશાફાટે ક ું, “શું અહ યહાેવાહનાે કાેઈ

નથી.” ૩ યારે અે લશાઅે ક ું, “તું બહાર જઈને તારા બધા પડાેશીઅાે

ેઈઅે?” ઇઝરાયલના

પાસેથી ખાલી વાસણાે માગી લાવ. બની શકે તેટલાં ઉછીનાં વાસણ માગીને

રા ના ચાકરાેમાંના અેકે ક ું, “શાફાટનાે દીકરાે અે લશા જે અે લયાના હાથ

લાવ. ૪ પછી તું તારા દીકરાઅાે સાથે ઘરમાં અંદર જઈને બાર ં બંધ કરી દે.

પર પાણી રેડનારાે હતાે તે અહ છે .” ૧૨ યહાેશાફાટે ક ું, “યહાેવાહનું વચન

પછી તારી પાસે જે તેલ છે તેને પેલાં વાસણાેમાં રેડ. અને જે જે વાસણ

તેની પાસે છે .” તેથી ઇઝરાયલનાે રા

ભરાતું

બાેધક નથી કે , જેના ારા અાપણે યહાેવાહને પૂછી

યહાેશાફાટ તથા અદાેમનાે રા

ય તેને અેક પછી અેક બાજુ અે મૂકતી

.” ૫ પછી તે ી અે લશા

તેની પાસે ગયા. ૧૩ અે લશાઅે ઇઝરાયલના રા ને ક ું કે , “હુ ં તમારી

પાસેથી ગઈ અને તેણે તથા તેના દીકરાઅાેઅે ઘરમાં જઈને બાર ં બંધ કરી

સાથે શું ક ં ? તમારી માતાના તથા પતાના બાેધકાે પાસે

અાે.” તેથી

દીધું. તેઅાે તેની પાસે વાસણાે લાવતા ગયા અને તે વાસણાેમાં તેલ રેડતી

ઇઝરાયલના રા અે તેને ક ું, “ના, કે મ કે યહાેવાહે અમને ણ રા અાેને

ગઈ. ૬ જયારે બધાં વાસણાે ભરાઈ ગયાં યારે તેણે તેના દીકરાઅાેને ક ું,

માેઅાબના હાથમાં સાપી દેવા માટે અેક કયા છે .” ૧૪ અે લશાઅે ક ું,

“મારી પાસે બી ં વાસણાે લાવાે.” પણ દીકરાઅે ક ું, “હવે બીજું અેક

“સૈ યાેના યહાેવાહ, જેમની સમ હુ ં ઊભાે રહુ ં છંુ તેમના વના સમ, ે
યહૂ દયાના રા યહાેશાફાટ યે મને માન ન હાેત, તાે ખરેખર હુ ં તમારી

પણ વાસણ નથી.” અેટલે તેલ પડતું બંધ થયું. ૭ પછી તે ીઅે અાવીને
ઈ વરભ તને અા વાત જણાવી. ઈ વરભ તે ક ું, “તું જઈને તે તેલ વેચીને
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તા ં દેવું ભરપાઈ કર. જે નાણાં બાકી રહે તેનાથી તું અને તારા દીકરાઅાે

૩૦ પણ બાળકની માતાઅે ક ું, “યહાેવાહના સમ, તમારા સમ, હુ ં તમને

શાં તથી ગુજરાન ચલાવાે અને

વાે.” ૮ અેક દવસ અેવું બ યું કે , અે લશા

છાેડવાની નથી.” અાથી અે લશા ઊઠયાે અને તેની સાથે ગયાે. ૩૧ ગેહઝી

શુનેમ ગયાે યાં અેક ધનવાન

ી રહે તી હતી. તે

તેઅાેના કરતાં વહે લાે પહાચી ગયાે હતાે. તેણે બાળકના મુખ પર લાકડી મૂકી,

ીઅે તેને જમવા માટે

અા હ કયા. અને અેમ થયું કે , અે લશા જેટલી વાર યાંથી જતાે, તેટલી વાર

પણ બાળક કશું બાે યાે ન હ કે સાંભ

તે જમવા માટે યાં રાેકાતાે હતાે. ૯ તે ીઅે પાેતાના પ તને ક ું, “જુ અાે, હવે

અા યાે અને ક ું, “બાળક હજુ

મને ખાતરી થઈ છે કે જે માણસ હં મેશા અાપણે યાં અાવીને

ું ન હ. તેથી ગેહઝી તેને મળવા

યાે નથી.” ૩૨ જયારે અે લશા ઘરમાં

ય છે તે

અા યાે, યારે બાળક મૃત અવ થામાં તેના પલંગ પર પડેલાે હતાે. ૩૩ તેથી

તાે પ વ ઈ વરભ ત છે . ૧૦ તાે કૃ પા કરી, અાપણે તેને માટે અેક નાની

અે લશાઅે અંદર જઈને બાર ં બંધ કયુ, બાળક અને તે અંદર ર ા પછી

અાેરડી બનાવીઅે અને તેમાં અેક પલંગ, મેજ, ખુરશી તથા દીવાે મૂકીઅે. તેથી

તેણે યહાેવાહને ાથના કરી. ૩૪ પછી તે પલંગ પર જઈને બાળક પર સૂઈ

જયારે તે અહ અાપણી પાસે અાવે યારે તેમાં રહે .” ૧૧ અેક દવસ અે લશા

ગયાે, તેણે તેનું મુખ બાળકના મુખ પર, તેની અાંખ બાળકની અાંખ પર અને

ફરીથી યાં રાેકાયાે, તે ઘરમાં ર ાે અને યાં અારામ કયા. ૧૨ અે લશાઅે

તેના હાથ બાળકના હાથ પર રા યા. અને તે બાળક પર લાંબાે થઈને સૂઈ

પાેતાના ચાકર ગેહઝીને ક ું, “અે શુના મીને બાેલાવ.” જયારે તેણે તેને

ગયાે અેટલે બાળકના શરીરમાં ગરમાવાે અા યાે. ૩૫ પછી અે લશાઅે ઊભા

બાેલાવી, યારે તે અાવીને તેની અાગળ ઊભી રહી. ૧૩ અે લશાઅે ચાકરને

થઈને ઘરમાં ચારે બાજુ અાંટા માયા પછી તે ફરીથી બાળક પર લાંબાે થઈને

ક ું, “તેને પૂછ કે , 'ત અમારી અાટલી કાળ

સૂઈ ગયાે. અેટલે બાળકે સાત વખત છ ક ખાધી અને પાેતાની અાંખાે ઉઘાડી.

કરીને ચતા રાખી છે . અમે

તારા માટે શું કરીઅે? શું તારી અેવી ઇ છા છે કે રા

કે સેનાપ તને તારા

૩૬ પછી અે લશાઅે ગેહઝીને બાેલાવીને ક ું, “શુના મીને બાેલાવ અેટલે

માટે ભલામણ કરીઅે?” તે ીઅે ક ું, “હુ ં તાે મારા પાેતાના લાેકાે વ ચે રહુ ં

તેણે તેને બાેલાવી, જયારે તે ઘરમાં અાવી યારે અે લશાઅે તેને ક ું, “તારા

છંુ .” ૧૪ તેથી અે લશાઅે ચાકર ગેહઝીને પૂ ું, “તાે પછી અાપણે તેને
માટે શું કરીઅે?” ગેહઝીઅે જવાબ અા યાે, “ખરેખર, તેને દીકરાે નથી અને

દીકરાને ઊંચકી લે.” ૩૭ પછી તે

તેનાે પ ત વૃ છે .” ૧૫ અે લશાઅે ક ું, “તેને બાેલાવ.” જયારે ચાકરે

ફરી ગ ગાલ અા યાે. તે સમયે તે દેશમાં દુ કાળ હતાે. અને બાેધકાેના

તેને બાેલાવી યારે તે અાવીને બારણામાં ઊભી રહી. ૧૬ અે લશાઅે ક ું,

દીકરાઅાે તેની અાગળ બેઠા હતા. યારે તેણે પાેતાના ચાકરને ક ું, “અેક

“અાવતા વષના નયત સમયે તને બાળક જ મશે.” પણ તેણે ક ું, “ના,

માેટું તપેલું અ ન પર ચઢાવીને બાેધકાેના દીકરાઅાે માટે રસાવાળું શાક

મારા મા લક ઈ વરભ ત, તમારી દાસીને જૂ ઠું કહે શાે ન હ.” ૧૭ પણ તે

બનાવ.” ૩૯ તેઅાેમાંથી અેક જણ ખેતરમાં શાકભા

ીને ગભ ર ાે. અને અે લશાઅે ક ું હતું તે માણે, બી

ીઅે અંદર જઈને તેમને સા ાંગ દં ડવત

ણામ કયા. અને પછી પાેતાના દીકરાને લઈને બહાર ચાલી ગઈ. ૩૮ અે લશા

વષ તે જ સમયે

અેક જં ગલી વેલાે

લેવા માટે ગયાે. તેણે

ેયાે, તે પરથી તેણે દૂ ધી તાેડીને પાેતાના ઝ ભામાં ખાેળાે

તેને દીકરાે જ યાે. ૧૮ જયારે તે બાળક માેટાે થયાે, યારે તે અેક દવસ તેના

ભરીને દૂ ધી ભેગી કરી. તેઅાેઅે તેને કાપીને તે રસાવાળા શાકમાં નાખી.

પતા પાસે યાં પાક લણનારા હતા યાં ગયાે. ૧૯ બાળકે તેના પતાને ક ું,

કે તેઅાે તે જં ગલી કડવી દૂ ધીને અાેળખતા નહાેતા. ૪૦ પછી તેઅાેઅે તે

મા ં માથું, મા ં માથું.” તેના પતાઅે પાેતાના ચાકરને ક ું, “તેને ઊંચકીને

માણસાેને ખાવા માટે શાક પીર યું. પછી, જેવું તેઅાેઅે તે ખાધું તે સાથે જ

તેની માતા પાસે લઈ

.” ૨૦ તેથી ચાકર તે બાળકને ઊંચકીને તેની માતા

તેઅાેઅે બૂમ પાડીને ક ું, “હે ઈ વરભ ત, અા તપેલામાં તાે માેત છે !” અને

પાસે લઈ ગયાે. તે બાળક તેની માતાના ખાેળામાં બપાેર સુધી બેઠાે અને પછી

તેઅાે તે ખાઈ શકયા ન હ. ૪૧ પણ અે લશાઅે ક ું, “તાે થાેડાે લાેટ લાવાે.”

મરણ પા યાે. ૨૧ પછી તે

ીઅે બાળકને લઈને ઈ વરભકતના પલંગમાં

તે લાેટ તેણે તપેલામાં ના યાે અને ક ું, “હવે લાેકાેને ખાવાનું શાક પીરસાે કે

ાે અને તે બાર ં બંધ કરીને બહાર ચાલી ગઈ. ૨૨ તેણે પાેતાના

જેથી તેઅાે ખાય.” અને હવે તપેલામાં કશું નુકસાનકારક ર ું ન હતું. ૪૨

પ તને બાેલાવીને ક ું, “કૃ પા કરીને મને અેક ગધેડાે અને અેક ચાકર માેકલી

બાલશાલીશાથી અેક માણસ ઈ વરભ ત પાસે થમફળનું અ ન, જવમાંથી

અાપ કે , હુ ં જ દીથી ઈ વરભકત પાસે જઈને પાછી અાવી શકું .” ૨૩ તેના

બનાવેલી વીસ રાેટલી અને ભરેલા દાણાવાળાં તા

પ તઅે પૂ

ય છે ? અાજે નથી અમાસ કે

અે લશાઅે ક ું, “અા લાેકાેને અાપાે કે તેઅાે ખાય.” ૪૩ તેના ચાકરે ક ું,

ીઅે ક ું “બધું સા ં થશે.” ૨૪ પછી તેણે ગધેડા પર

“શું, હુ ં અા સાે માણસાેની અાગળ મૂકું?” પણ અે લશાઅે ક ું, “તું અા

ન બાં યું અને ચાકરને ક ું, “ઉતાવળથી હાંકીને ચલાવ; હુ ં તને કહુ ં તે

લાેકાેને અાપ કે તેઅાે ખાય, કે મ કે યહાેવાહ અેવું કહે છે , 'તેઅાે ખાશે તાેપણ

સુવા

ું, “તું અાજે તેની પાસે કે મ

નથી વ ામવાર.”

કણસલાં લઈને અા યાે.

સવાય સવારી ધીમી પાડતાે ન હ.” ૨૫ અામ તે ગઈ અને કામલ પવત પર

તેમાંથી વધશે.'” ૪૪ માટે તેના ચાકરે તેઅાેની અાગળ મૂ

ઈ વરભ ત પાસે અાવી પહાચી. ઈ વરભ તે તેને દૂ રથી

ક ા માણે તેઅાેઅે ખાધું. તે ઉપરાંત તેમાંથી થાેડું વ યું પણ ખ ં .

ગેહઝીને ક ું, “ ે, શુના મી

ેઈને તેના ચાકર

ી અહ અાવી રહી છે . ૨૬ કૃ પા કરી, દાેડીને

તેને મળવા

અને પૂછ કે , 'શું તું, તારાે પ ત તથા તારાે દીકરાે ેમકુ શળ તાે

છે ને?'” તે

ીઅે ક ું, “ ેમકુ શળ છે .” ૨૭ તે

ીઅે પવત પર ઈ વરભ ત

વજય અપા યાે હતાે. તે બળવાન, હમતવાન માણસ હતાે. પણ તેને કુ

અા યાે પણ ઈ વરભ તે તેને ક ું, “તેને અેકલી રહે વા દે, કે મ કે તે દુ ઃખી છે ,
ી બાેલી,

.

ે

ે કાેઈ તને સલામ કરે

તાે, તેને સામે સલામ કરતાે ન હ. મારી લાકડી તે બાળકના મુખ પર મૂકજે.”

2 રાજઅાે

યારે તેઅાે અેક નાની છાેકરીને પકડી લા યા હતા. નામાને પાેતાની પ નીની
મા લક સમ નમાં અેક બાેધક પાસે

મને છે તરશાે ન હ'?” ૨૯ યારે અે લશાઅે ગેહઝીને ક ું, “ગેહઝી, કમર
ર તામાં તને કાેઈ મળે તાે તેને સલામ કરતાે ન હ અને

રાેગની બીમારી હતી. ૨ અરામીઅાેનું સૈ ય ઇઝરાયલમાં થઈને પાછંુ ફરતું હતું
દાસી તરીકે રાખી હતી. ૩ તેણે નામાનની પ નીને ક ું, “ઈ વર કરે ને મારા

“મારા મા લક! શું મ તમારી પાસે દીકરાે માં યાે હતાે? શું મ નહાેતું ક ું કે ,
બાંધીને તથા મારી લાકડી તારા હાથમાં લઈને ર તાે પકડ. તેના ઘરે

ું; યહાેવાહના

રા નાે સેનાપ ત નામાન તેના મા લકની અાગળ માેટાે અને
૫ અરામના
અાદરણીય માણસ હતાે. કારણ કે , યહાેવાહે તેની મારફતે અરામને

અે લશા પાસે અાવીને તેના પગ પક ા, યારે ગેહઝી તેને દૂ ર કરવા અાગળ
યહાેવાહે તે વાત મારાથી છુપાવીને મને ક ું નથી.” ૨૮ પછી તે

ે

ય તાે કે વું સા ં ! યારે તેઅાે તેમનાે

રાેગ મટાડી શકે તેમ છે .” ૪ નામાને ઇઝરાયલ દેશની નાની છાેકરીઅે જે ક ું
હતું, તે વાત પાેતાના રા ને જણાવી. ૫ તેથી અરામના રા અે ક ું, “હવે
તું ઇઝરાયલ દેશમાં

. હુ ં યાંના રા

પર પ લખી અાપું છંુ .” અાથી

નામાન દસ તાેલા ચાંદી, છ હ ર સાેનામહાેર, દસ
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ાે લઈને યાંથી

ઇઝરાયલમાં અા યાે. ૬ તેણે અે પ ઇઝરાયલના રા ને અાપીને ક ું, “હવે

થેલીમાં બાંધીને તેના બે ચાકરાેના માથે ચઢા યાં, તેઅાે તે ઊંચકીને ગેહઝીની

અા પ જયારે તમારી પાસે લા યાે છંુ , યારે તમારે

ણવું કે મ મારા ચાકર

અાગળ ચાલવા લા યા. ૨૪ જયારે ગેહઝી, પહાડ પર પહા યાે, યારે તેણે

નામાનને તમારી પાસે માેક યાે છે , કે જેથી તમે તેનાે કુ રાેગ મટાડાે.” ૭

ચાંદી ભરેલી થેલીઅાે તેઅાેના હાથમાંથી લઈને ઘરમાં સંતાડી દીધી. અને

જયારે ઇઝરાયલના રા અે પ વાં યાે, યારે તેણે ગભરાઈને પાેતાનાં વ

નામાનના ચાકરાેને પરત માેકલી દીધા. તેઅાે વદાય થયા. ૨૫ ગેહઝી અંદર

વાડનાર ઈ વર છંુ કે , અા માણસ ઇ છે છે

ફાડીને ક ું, “શું હુ ં મારનાર કે

કે હુ ં તેનાે રાેગ મટાડું ? જુ અાે તે કે વી રીતે મારી વ

જઈને પાેતાના મા લકની અાગળ ઊભાે ર ાે યારે અે લશાઅે તેને ક ું,

બહાનું શાેધે છે ?” ૮

“ગેહઝી, તું કયાંથી અાવે છે ?” તેણે ક ું, “તારાે ચાકર

ાંય ગયાે નહાેતાે.”

પણ જયારે ઈ વરભ ત અે લશાઅે સાંભ ું કે ઇઝરાયલના રા અે પાેતાનાં

૨૬ અે લશાઅે ગેહઝીને ક ું, “જયારે પેલાે રથમાંથી ઊતરીને તને મળવા માટે

વ

ફાડયાં છે , યારે તેણે રા ને સંદેશાે માેક યાે, “ત શા માટે પાેતાનાં

અા યાે, યારે શું મારાે અા મા તારી સાથે નહાેતાે? શું અા પૈસા, વ

વ

ફા ાં છે ? કૃ પા કરીને તેને મારી પાસે માેકલ, અેટલે તે

ણશે કે અહ

જૈતૂનવાડીઅાે, ા ની વાડીઅાે, ઘેટાં, બળદાે, દાસાે તથા દાસીઅાે લેવાનાે

ઇઝરાયલમાં બાેધક છે .” ૯ તેથી નામાન પાેતાના ઘાેડા અને રથાે સાથે

સમય છે ? ૨૭ માટે હવે નામાનનાે કુ રાેગ તને તથા તારા વંશ ેને લાગુ

અે લશા બાેધકના ઘરના બારણા સામે અાવીને ઊભાે ર ાે. ૧૦ અે લશાઅે

પડશે અને તે કાયમ રહે શે. “તેથી ગેહઝી હમ જેવાે કુ રાેગી થઈ ગયાે. અને

તેની પાસે સંદેશાવાહક માેકલીને ક ું, “તું જઈને યદન નદીમાં સાત વખત

તેની હજૂ રમાંથી જતાે ર ાે.

ડૂ બકી માર, અેટલે તને નવું માંસ અાવશે અને તું શુ થઈશ.” ૧૧ પણ

કાેના દીકરાઅાેઅે અે લશાને ક ું, “ ે, જે જ યાઅે અમે તારી
૬ સાથેબાેધરહીઅે
છે તે જ યા અમારા માટે ખૂબ સાંકડી છે . કૃ પા કરીને

નામાને ગુ સે થઈને ક ું કે , “હુ ં તાે વચારતાે હતાે કે , તે બહાર અાવીને મારી
પાસે ઊભાે રહીને પાેતાના ઈ વર યહાેવાહને વનંતી કરશે. અને મારા શરીર
પર પાેતાનાે હાથ ફે રવશે અને મારાે કુ રાેગ મટી જશે. ૧૨ શું દમ કસની
નદીઅાે અબાના અને ફાપાર ઇઝરાયલનાં બી ં જળાશયાે કરતાં વધારે
સારી નથી? શું હુ ં તેઅાેમાં નાન કરીને શુ ના થાઉં?” અામ તે ગુ સામાં
પાછાે ચાલવા લા યાે. ૧૩ યારે નામાનના ચાકરાેઅે તેની પાસે અાવીને તેને
ક ું, “અમારા મા લક,

ે બાેધકે તને કાેઈ મુ કે લ કામ કરવા માટે ક ું

હાેત, તાે શું તે તું કરત ન હ? તાે જયારે તે તને કહે છે કે , નાન કરીને શુ થા.
તાે વશેષ કરીને તે કરવું જ

ેઈઅે?'” ૧૪ પછી નામાને જઈને ઈ વરભ ત

અે લશાના ક ા માણે યદન નદીમાં સાત વખત ડૂ બકી મારી. અેટલે તેનું
માંસ નાના બાળકના માંસ જેવું થઈ ગયું, તે શુ થઈ ગયાે. ૧૫ યાર પછી
નામાન પાેતાની અાખી ટુ કડી સાથે ઈ વરભ ત અે લશા પાસે પાછાે જઈને
તેની અાગળ ઊભાે ર ાે. તેણે ક ું, “ ે, હવે મને ખાતરી થઈ કે ઇઝરાયલ
સવાય અાખી પૃ વી પર બીજે

ાંય ઈ વર નથી. તાે હવે કૃ પા કરીને, અા

તારા સેવક પાસેથી ભેટ લે.” ૧૬ પણ અે લશાઅે ક ું, “ વતા યહાેવાહ કે
જેમની અાગળ હુ ં ઊભાે છંુ તેમના સમ ખાઈને કહુ ં છંુ કે , હુ ં કાેઈ ભેટ લઈશ
ન હ.” નામાને તેને ભેટ લેવા માટે અા હ કયા, પણ તેણે ના પાડી. ૧૭
માટે નામાને ક ું, “ ે ના લાે, તાે કૃ પા કરી તમારા ચાકરને અેટલે કે મને બે
ખ ચરના બાે
બી
રા

જેટલી માટી અપાવ, કે મ કે , હુ ં હવેથી યહાેવાહ સવાય

કાેઈ દેવને દહનીયાપણ કે ય ચઢાવીશ ન હ. ૧૮ પણ યારે મારા
મારા હાથ પર ટેકાે દઈને ર માેનના મં દરમાં સેવા કરવા

ય છે , યારે

હુ ં ર માેનના મં દરમાં નમું છંુ . કૃ પા કરી તમારા ચાકરની અા બાબત યહાેવાહ
મા કરાે.” ૧૯ અે લશાઅે તેને ક ું, “શાં તઅે

.” તેથી નામાન તેની

પાસેથી રવાના થયાે. ૨૦ પણ ઈ વરભ ત અે લશાના ચાકર ગેહઝીઅે ક ું,
“ ે, મારા મા લકે અા અરામી નામાન જે લા યાે હતાે તે તેની પાસેથી લીધા
વગર તેને જવા દીધાે છે .

વતા યહાેવાહના સમ, હુ ં તેની પાછળ દાેડીને

તેની પાસેથી કં ઈક તાે લઈ લઈશ.” ૨૧ તેથી ગેહઝી નામાનની પાછળ ગયાે.
નામાને કાેઈને તેની પાછળ દાેડતાે અાવતાે
રથ પરથી ઊતયા અને તેને પૂ

ું, “બધું

ેયાે, યારે તે તેને મળવા પાેતાના
ેમકુ શળ છે ?” ૨૨ ગેહઝીઅે

ક ું, “બધું ેમકુ શળ છે . મારા મા લકે મને માેક યાે છે . તેણે ક ું કે , ' ે,
અે ાઇમના પહાડી દેશના બાેધકાેના દીકરાઅાેમાંથી બે જુ વાનાે હમણાં જ
મારી પાસે અા યા છે . કૃ પા કરી તેઅાેને માટે અેક તાલંત ચાંદી અને બે
વ

ેડ

અાપ.” ૨૩ નામાને ક ું, “હુ ં તને બે તાલંત ચાંદી ખુશીથી અાપું છંુ .”

અા રીતે નામાને તેને અા હ કરીને બે તાલંત ચાંદી અને બે

ેડ વ

બે

ાે,

૨

અમને યદન જવા દે, કે યાંથી દરેક માણસ લાકડાં કાપી લાવીઅે અને
યાં અમારે રહે વા માટે ઘર બાંધીઅે.” અે લશાઅે ક ું, “તમે

અાે.” ૩

તેઅાેમાંના અેકે ક ું, “કૃ પા કરી તારા ચાકરાે સાથે અાવ.” અે લશાઅે ક ું,
“હુ ં અાવીશ.” ૪ તેથી તે તેમની સાથે ગયાે. યદન પહાચીને તેઅાેઅે લાકડાં
કાપવા માંડયાં. ૫ પણ અેક જણ લાકડાં કાપતાે હતાે, તેવામાં તેની કુ હાડી
પાણીમાં પડી ગઈ; તેણે બૂમ પાડીને ક ું, “હે મારા ગુ
માંગી લા યાે હતાે.” ૬ ઈ વરભ ત અે લશાઅે પૂ

! અે કુ હાડી તાે હુ ં
ું, “તે કયાં પડી છે ?”

અેટલે તે માણસે અે લશાને જ યા બતાવી. પછી અે લશાઅે અેક લાકડું
કાપીને પાણીમાં ના યું. તેથી કુ હાડી સપાટી પર અાવીને તરવા લાગી. ૭
અે લશાઅે ક ું, “તે ઉઠાવી લે.” માટે પેલા માણસે હાથ લંબાવીને કુ હાડી
લઈ લીધી. ૮ હવે અરામના રા અે ઇઝરાયલ સામે યુ કયુ. તેણે પાેતાના
ચાકરાેની સલાહ લઈને ક ું, “મારી છાવણી અમુક જ યાઅે બનાવવામાં
અાવશે.” ૯ પણ ઈ વરભકત અે લશાઅે ઇઝરાયલના રા ને સંદેશાે
માેકલીને ક ું, “સાવધ રહે જ,ે અમુક જ યાઅે જતાે ના, કારણ કે , અરામીઅાે
યાં અાવવાના છે .” ૧૦ ઈ વરભ તે જે જ યા વષે ઇઝરાયલના રા ને
ચેતવણી અાપી હતી તે જ યાઅે માણસાે માે યા. અા ચેતવણીથી તે અનેક
વાર બચી ગયાે. ૧૧ અા ચેતવણી વષે અરામનાે રા

ખૂબ ગભરાયાે અને

તેણે પાેતાના ચાકરાેને ક ું, “અાપણામાંથી ઇઝરાયલના રા ના પ નાે કાેણ
છે ? તે તમે મને ન હ જણાવાે?” ૧૨ યારે તેના અેક ચાકરે ક ું, “મારા
મા લક રા , અેવું ન હ! પણ તમે તમારા શયનગૃહમાં જે વચનાે બાેલાે છાે
તે ઇઝરાયલમાંનાે બાેધક અે લશા ઇઝરાયલના રા ને કહી દે છે .” ૧૩
રા અે ક ું, “ અાે, અને જુ અાે કે અે લશા કયાં છે , જેથી હુ ં તેને માણસાે
માેકલીને પકડાવી લઉં.” તેને કહે વામાં અા યું કે , “જુ અાે, તે દાેથાનમાં છે .”
૧૪ માટે રા

અે દાેથાનમાં ઘાેડા, રથાે અને માેટું સૈ ય માેક યું. તેઅાેઅે રા ે
અાવીને નગરને ઘેરી લીધું. ૧૫ યારે ઈ વરભ ત અે લશાનાે ચાકર વહે લાે
ઊઠીને બહાર ગયાે, તાે જુ અાે, તેણે અેક માેટા સૈ યને રથદળ અને ઘાેડેસવારાે
સ હત નગરને ઘેરી લીધેલું

ેયું. તેના ચાકરે તેને ક ું, “અરેરે! મારા મા લક

હવે અાપણે શું કરીશું?” ૧૬ અે લશાઅે ક ું, “બીશ ન હ, કે મ કે , જેઅાે
અાપણી સાથે છે તેઅાે, તેમની સાથે જેઅાે છે તેઅાેના કરતાં મહાન છે .”
૧૭ પછી અે લશાઅે ાથના કરી કે , “હે યહાેવાહ, કૃ પા કરી તેની અાંખાે

ઉઘાડ કે તે જુ અે.” યારે યહાેવાહે તે ચાકરની અાંખાે ઉઘાડી અને તેણે
ેયું. તાે જુ અાે! અે લશાની અાસપાસ અ નરથાેથી અને ઘાેડાઅાેથી પવત
ભરાઈ ગયાે હતાે. ૧૮ યારે અરામીઅાે અે લશાની પાસે અા યા, યારે
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અે લશાઅે યહાેવાહને ાથના કરી, “હે યહાેવાહ, અા લાેકાેને અંધ બનાવી

અાગળ ચાર કુ રાેગી બેઠેલા હતા. તેઅાે અેકબી ને કહે તા હતા, “શા

દાે.” અને યહાેવાહે અે લશાના ક ા માણે તેઅાેને અંધ કરી દીધાં. ૧૯

માટે અાપણે અહ બેસી રહીને મરી જઈઅે? ૪

પછી અે લશાઅે અરામીઅાેને ક ું, “તે માગ અા નથી, તે નગર પણ અા

કરીઅે તાે નગરમાં દુ કાળ છે , અાપણે યાં મરી જઈશું.

નથી. પણ મારી પાછળ અાવાે અને જે માણસને તમે શાેધાે છાે તેની પાસે હુ ં

રહીઅે તાેપણ અાપણે મરી જઈશું. તાે હવે ચાલાે, અાપણે અરામીઅાેની

તમને લઈ જઈશ.” પછી તે તેઅાેને સમ ન લઈ ગયાે. ૨૦ યારે તેઅાે

છાવણીમાં ચા યા જઈઅે.

સમ ન અાવી પહા યા યારે અેમ થયું કે અે લશાઅે ક ું, “હે યહાેવાહ, અા

વતા રહીશું,

ે તેઅાે અાપણને

ે અાપણે નગરમાં જવાનું
ે અાપણે અહ

વતા રહે વા દેશે, તાે અાપણે

ે તેઅાે અાપણને મારી નાખશે, તાે અાપણે મરી જઈશું.”

માણસાેની અાંખાે ઉઘાડાે કે તેઅાે જુ અે.” પછી યહાેવાહે તેઅાેની અાંખાે

૫ માટે તેઅાે સાંજના સમયે અરામીઅાેની છાવણીમાં જવા ઊ

ઉઘાડી અને તેઅાેઅે

તેઅાે અરામીઅાેની છાવણીની હદમાં પહાે યા, યારે યાં કાેઈ નહાેતું. ૬ કે મ

ેયું, તાે જુ અાે, તેઅાે સમ ન શહે રના મ ય ભાગમાં

હતા. ૨૧ ઇઝરાયલના રા અે તેઅાેને

ા; યારે

ેયા યારે તેણે અે લશાને ક ું,

કે , ભુ યહાેવાહે અરામીઅાેના સૈ યને રથાેનાે અવાજ, ઘાેડાઅાેનાે અવાજ

“મારા પતા , શું હુ ં તેઅાેને મા ં ? તેઅાેને મા ં ?” ૨૨ અે લશાઅે જવાબ

અને માેટા સૈ યનાે અવાજ સંભળા યાે હતાે, તેથી તેઅાેઅે અેકબી ને ક ું,

અા યાે, “તારે તેમને મારવા ન હ. જેઅાેને ત તારી તલવારથી અને ધનુષથી

“ઇઝરાયલના રા અે હ ીઅાેના રા અાેને અને મસરના રા અાેને નાણાં

કબજે કયા નથી, તેઅાેને શું તું મારશે? તેઅાેની અાગળ રાેટલી અને પાણી

અાપીને અાપણા પર હુ મલાે કરવા માેક યા છે .” ૭ તેથી સાંજના સમયે

મૂક કે , તેઅાે ખાઈપીને પાછા પાેતાના મા લક પાસે

સૈ નકાે ઊઠીને તેમના ઘાેડાઅાે, તંબુઅાે, ગધેડાંઅાે અને છાવણી જેમ હતી

ય.” ૨૩ માટે રા અે

તેઅાેને સા પુ કળ ખાેરાક તૈયાર કરા યાે. તેઅાે ખાઈ પી ર ા પછી તેઅાેને

અેમની અેમ મૂકીને પાેતાના

વદાય કયા અને તેઅાે પાેતાના મા લક પાસે પાછા ગયા. યાર પછી અરામનાં

રાેગીઅાે છાવણીની હદમા અા યા યારે તેઅાેઅે અેક તંબુમાં જઈને યાં ખાધું

સૈ યાે ઘણાં લાંબા સમય સુધી ઇઝરાયલમાં પાછાં અા યાં ન હ. ૨૪ યાર

પીધું, વળી યાંથી સાેનું, ચાંદી અને વ

પછી અેવું બ યું કે , અરામના રા

તેઅાે પાછા અાવીને બી

બેનહદાદે પાેતાનું સમ સૈ ય અેક કયુ

અને સમ નને ઘેરી લીધું. ૨૫ સમ નમાં ભારે દુ કાળ પ

ાે. અને જુ અાે,

વ લઈને નાસી ગયા હતા. ૮ યારે કુ
ાે લઈ જઈને તે સંતાડી દીધું. પછી

તંબુમાં ગયા, યાંથી પણ લૂંટી લઈને બધું સંતાડી

દીધું. ૯ પછી તેઅાેઅે અેકબી ને ક ું, “અાપણે અા બરાબર નથી કરતા.

ગધેડાનું માથું ચાંદીના અશી સ ામાં વેચાતું હતું. કબૂતરની પા માપ વ ા

અા તાે વધામણીનાે દવસ છે , પણ અાપણે તાે તે વષે ચૂપ ર ા છીઅે.

ચાંદીના પાંચ સ ામાં વેચાતી હતી. ૨૬ ઇઝરાયલનાે રા

અાપણે સવાર સુધી રાહ

ઉપરથી પસાર થતાે હતાે, યારે અેક

નગરના કાેટ

ે

ેઈશું, તાે અાપણા પર શ ા અાવી પડશે. તાે હવે

ીઅે હાંક મારીને તેને ક ું, “હે મારા

ચાલાે, અાપણે જઈને રા ના કુ ટું બીઅાેને કહીઅે.” ૧૦ માટે તેઅાેઅે અાવીને

મા લક રા , મદદ કરાે.” ૨૭ તેણે ક ું, “ ે યહાેવાહ તને મદદ ન કરે, તાે હુ ં

નગરના ચાેકીદારાેને બૂમ પાડીને ક ું, “અમે અરામીઅાેની છાવણીઅે ગયા

તને કયાંથી મદદ ક ં ? ખળીમાંથી કે ા ાકું ડમાંથી?” ૨૮ પછી રા અે

હતા, પણ યાં કાેઈ ન હતું, કાેઈનાે અવાજ ન હતાે, ફ ત ઘાેડા અને ગધેડાં

તેને પૂ

ીઅે મને અેમ

બાંધેલાં હતા, તંબૂઅાે પણ જેમના તેમ ખાલી હતા.” ૧૧ પછી દરવા ના

ક ું હતું કે , 'તારાે દીકરાે અાપ કે , અાજે અાપણે તેને ખાઈઅે અને મારા

ચાેકીદારાેઅે બૂમ પાડીને રા ના કુ ટું બીઅાેને ખબર પહાચાડી. ૧૨ યારે

દીકરાને અાવતી કાલે ખાઈશું.' ૨૯ માટે અમે મારા દીકરાને રાંધીને ખાધાે,

રા અે રા ે ઊઠીને પાેતાના ચાકરાેને ક ું, “અરામીઅાેઅે અાપણને શું

બીજે દવસે મ જયારે તેને ક ું, “તારાે દીકરાે અાપ કે , અાપણે તેને ખાઈઅે.

કયુ છે તે હુ ં તમને કહીશ. તે લાેકાે

પણ તેણે તેના દીકરાને સંતાડી દીધાે.” ૩૦ યારે રા અે અા

તેઅાે છાવણી છાેડીને ખેતરમાં સંતાઈ ગયા હશે. તેઅાે વચારતા હતા કે ,

સાંભ

ું, “તને શું દુ ઃખ છે ?” પેલી

ા, યારે તેણે પાેતાનાં વ

જતાે હતાે તાે લાેકાેઅે

ીઅે ક ું, “અા

ાે ફા

ાં. હવે રા

ીના શ દાે

નગરના કાેટ પરથી

ેયું, કે રા અે તેના અંગ પર શાેકનાં વ

ણે છે કે અાપણે ભૂ યા છીઅે, તેથી

'જયારે તેઅાે નગરમાંથી બહાર અાવશે યારે અાપણે તેઅાેને

વતા પકડી

ાે પહે યા

લઈને નગરમાં જતા રહીશું.'” ૧૩ રા ના ચાકરાેમાંના અેકે ક ું, “હુ ં તમને

હતાં. ૩૧ પછી તેણે ક ું, “ ે અાજે શાફાટના દીકરા અે લશાનું માથું તેના
ધડ પર રહે વા દઉં, તાે યહાેવાહ મને અેવું અને અે કરતાં વધારે વતાડાે.” ૩૨

વનંતી ક ં છંુ કે , નગરમાં બાકી બચેલા ઘાેડાઅાેમાંથી પાંચ ઘાેડેસવારાેને
તપાસ માટે માેકલી અાપવાની ર અાપાે. ે તેઅાે વતા પાછા અાવશે

અે લશા પાેતાના ઘરમાં બેઠાે હતાે અને તેની સાથે વડીલાે બેઠા હતા. રા અે

તાે તેઅાેની હાલત બચી ગયેલા ઇઝરાયલીઅાેના જેવી થશે,

પાેતાની પાસેથી તેની અાગળ અેક માણસ માેક યાે, પણ તે સંદેશાવાહક

તાે ઇઝરાયલના અ યાર સુધીમાં નાશ પામેલાંઅાેની હાલત કરતાં તેઅાેની

અાવી પહા યાે તે પહે લાં જ અે લશાઅે વડીલાેને ક ું હતું કે , “ ે, અે

હાલત ખરાબ ન હ હાેય.” ૧૪ માટે તેઅાેઅે ઘાેડા

ખૂનીના દીકરાઅે મા ં માથું કાપી નાખવાને માણસ માેક યાે છે . જુ અાે યારે

અને રા અે તેઅાેને અરામીઅાેના સૈ યની પાછળ માેકલીને ક ું, “જઈને

સંદેશાવાહક અાવે યારે તેને બહાર ઊભાે રાખીને બાર ં બંધ કરી દે ે. શું

જુ અાે.” ૧૫ તેઅાે યદન સુધી તેઅાેની પાછળ ગયા, તાે જુ અાે અાખાે માગ

તેના મા લકના પગનાે અવાજ તેની પાછળ નથી સંભળાતાે?' ૩૩ તે હ

અરામીઅાેઅે ઉતાવળમાં ફકી દીધેલાં તેઅાેનાં વ

તાે

ે મરી જશે

ેડેલા બે રથ લીધા.

ાે અને પા ાેથી ભરાઈ

તેમની વાત કરતાે હતાે, અેટલામાં જુ અાે, સંદેશાવાહક તેની પાસે અાવી

ગયેલાે હતાે. તેથી સંદેશાવાહકાેઅે પાછા અાવીને રા ને તે વષે ખબર

પહા યાે. તેણે ક ું, “જુ અાે, અા વપ

અાપી. ૧૬ પછી લાેકાેઅે બહાર જઈને અરામીઅાેની છાવણી લૂંટી લીધી.

માટે હુ ં હવે પછી યહાેવાહની રાહ

યહાેવાહ તરફથી અાવી છે . તાે શા

ેઉં?”

માટે યહાેવાહના વચન માણે અેક માપ મદાે અેક શેકેલે અને બે માપ જવ

લશાઅે ક ું, “તમે યહાેવાહનું વચન સાંભળાે. યહાેવાહ અેવું કહે છે :
૭ અે“અાવતી
કાલે અા સમયે સમ નની ભાગળમાં અેક માપ મદાે અેક શેકેલે
અને બે માપ જવ અેક શેકેલે વેચાશે.'” ૨ યારે જે સરદારના હાથ પર રા
અઢેલતાે હતાે તેણે ઈ વરભ તને ક ું, “ ે, યહાેવાહ અાકાશમાં બારીઅાે
કરે તાે પણ શું અા વાત શ
અાંખાેથી

છે ખરી?” અે લશાઅે ક ું, “ ે, તું તે તારી

ેશે, પણ તેમાંથી ખાવા પામશે ન હ.” ૩ હવે નગરના દરવા

2 રાજઅાે

અેક શેકેલે વેચાયાં. ૧૭ જે સરદારના હાથ પર રા

અઢેલતાે હતાે, તેને

નગરના દરવા ની ચાેકી કરવાનું કામ સા યું. યારે રા

ઊતરીને તેની પાસે

નીચે અા યાે યારે ઈ વરભ તના ક ા માણે તે માણસ લાેકાેના પગ નીચે
કચડાઈને મરણ પા યાે. ૧૮ ઈ વરભ તે રા ને ક ું હતું “કાલે, અા સમયે
સમ નના દરવા

પાસે અેક માપ મદાે અેક શેકેલે અને બે માપ જવ અેક

શેકેલે વેચાશે” તેવું જ થયું. ૧૯ યારે અે સરદારે ઈ વરભ તને ક ું, “ ે,
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યહાેવાહ અાકાશમાં બારીઅાે કરે, તાેપણ શું અા બાબત બની શકે ખરી?”
અે લશાઅે ક ું હતું, “ ે, તું તે તારી પાેતાની અાંખે

ેશે, પણ અેમાંનું કશું

યારે તે બ ીસ વષનાે હતાે, તેણે ય શાલેમમાં અાઠ વષ રાજ કયુ. ૧૮
અાહાબના કુ ટું બે જેમ કયુ હતું તેમ તે ઇઝરાયલના રા અાેને માગ ચા યાે,

ખાવા પામશે ન હ.” ૨૦ અને અેમ જ બ યું, કે મ કે લાેકાેઅે તેને દરવા

કે મ કે તેણે અાહાબની દીકરી સાથે લ ન કયુ હતું. અને તેણે યહાેવાહની

અાગળ જ પગ નીચે કચડી ના યાે અને તે મરણ પા યાે.

માં જે ખાેટું હતું તે કયુ. ૧૯ તાે પણ પાેતાના સેવક દાઉદને લીધે યહાેવાહ
યહૂ દયાનાે નાશ કરવા ચાહતા નહાેતા, કારણ કે તેઅાેઅે તેને ક ું હતું, તે

અે લશાઅે સ વન કયા હતાે તેને તેણે ક ું, “ઊઠ,
૮ જેતું તારાીનાકુ ટુદીકરાને
ં બનાં માણસાેને લઈને ચાલી અને બી દેશમાં યાં જઈને
તારાથી રહે વાય યાં રહે , કે મ કે , યહાેવાહે દુ કાળનાે હુ કમ કયા છે . દેશમાં
સાત વષ સુધી દુ કાળ ચાલુ રહે શે.” ૨ તેથી તે

ીઅે ઊઠીને ઈ વરભ તના

કહે વા માણે કયુ. તે તેના કુ ટું બનાં માણસાેને લઈને ચાલી નીકળી અને જઈને
સાત વષ સુધી પ લ તીઅાેના દેશમાં રહી. ૩ સાતમા વષને અંતે તે

ી

પ લ તીઅાેના દેશમાંથી પાછી અાવી. અને પાેતાના ઘર અને જમીન માટે
રા

પાસે વનંતી કરવા ગઈ. ૪ હવે રા

ઈ વરભ તના ચાકર ગેહઝી સાથે

અેવી વાત કરતાે હતાે, “અે લશાઅે જે માેટા કામાે કયા છે તે કૃ પા કરીને મને
કહે .” ૫ અે લશાઅે મરણ પામેલાં બાળકને કે વી રીતે સ વન કયા હતાે, તે
વાત ગેહઝી રા ને કરતાે હતાે. યારે જે

ીના દીકરાને અે લશાઅે સ વન

કયા હતાે તેણે અાવીને રા ને પાેતાના ઘર અને જમીન માટે વનંતી કરી.
ગેહઝીઅે ક ું, “મારા મા લક, રા , અા જ તે

ી છે અને અા જ તેનાે

દીકરાે છે , તેને અે લશાઅે સ વન કયા હતાે.” ૬ રા અે તે
દીકરા વષે પૂ

ીને તેના

ું, તેણે તેને બધી વાત કહી. તેથી રા અે તેના માટે અેક

ખાસ અ ધકારીને અા ા અાપીને ક ું, “તેનું જે હતું તે બધું અને તેણે દેશ
છાેડયાે તે દવસથી અાજ સુધીની તેના ખેતરની બધી જ ઊપજ તેને પાછી
અાપ.” ૭ પછી અે લશા દમ કસમાં ગયાે તે સમયે અરામનાે રા

બેનહદાદ

બીમાર હતાે. રા ને અેવી ખબર મળી કે , “ઈ વરભ ત અહ અા યાે છે .” ૮
રા અે હઝાઅેલને ક ું, “તારા હાથમાં ભેટ લઈને ઈ વરભ તને મળવા

,

તેની મારફતે યહાેવાહને પુછાવ કે , 'શું હુ ં અા બીમારીમાંથી સા ે થઈશ?'”
૯ માટે હઝાઅેલ તેની સાથે દમ કસની સારી મૂ યવાન વ તુઅાે ચાલીસ

ઊંટાે પર અે વ તુઅાે ભેટ તરીકે લઈને તેને મળવા ગયાે. હઝાઅેલે અાવીને
અે લશા અાગળ અાવીને ક ું, “તારા દીકરા અરામના રા

બેનહદાદે

મને તારી પાસે અેવું પૂછવા માેક યાે છે કે , 'શું હુ ં અા બીમારીમાંથી સા ે
થઈશ?'” ૧૦ અે લશાઅે તેને ક ું, “જઈને બેનહદાદને કહે કે , 'તું ન ે
સા ે થશે.' પણ યહાેવાહે તાે મને અેવું બતા યું છે કે તે ન ે મરણ પામશે.”
૧૧ પછી હઝાઅેલ શરમાઈ ગયાે. અે લશા તેની સામે

ેઈ ર ાે, હઝાઅેલ

અેટલાે બધાે શર મદાે પ ાે કે ઈ વરભ ત રડી પડયાે. ૧૨ હઝાઅેલે પૂ

ું,

“મારા મા લક, તું કે મ રડે છે ?” તેણે ક ું, “કે મ કે , તું ઇઝરાયલી લાેકાે સાથે
જે દુ તા કરવાનાે છે તે હુ ં

ં છંુ માટે. તેઅાેના ક લાઅાેને તું બાળી મૂકીશ,

તેઅાેના જુ વાનાેની તું તલવારથી કતલ કરીશ, તેઅાેના બાળકાેને તું
પછાડીને ટુ કડાં કરીશ અને તેઅાેની ગભવતી

ેરથી

ીઅાેને તું ચીરી નાખીશ.”

૧૩ હઝાઅેલે ક ું, “તારાે સેવક અેક કૂ તરા તુ ય છે , તે કાેણ છે કે અાવાં

કામ કરે?” અે લશાઅે ક ું, “યહાેવાહે મને બતા યું છે કે તું અરામનાે રા
થશે.” ૧૪ પછી હઝાઅેલ અે લશા પાસેથી રવાના થઈને પાેતાના મા લક
પાસે અા યાે. તેણે તેને પૂ

ું, “અે લશાઅે તને શું ક ું?” તેણે જવાબ

અા યાે, “તેણે મને ક ું તું ન ે સા ે થશે.” ૧૫ પછી બીજે દવસે હઝાઅેલે
ધાબળાે લઈને તેને પાણીમાં પલાળીને રા ના મા પર અાેઢા
મરણ પા યાે. અને તેની જ યાઅે હઝાઅેલ રા
રા

થયાે. ૧૬ ઇઝરાયલના

અાહાબના દીકરા યાેરામના પાચમાં વષ યહાેરામ રાજ કરવા લા યાે. તે

યહૂ દયાના રા
રા

ાે તેથી તે

યહાેશાફાટનાે દીકરાે હતાે. યારે યહાેશાફાટ યહૂ દયાનાે

હતાે યારે યહાેરામ રાજ કરવા લા યાે. ૧૭ યહાેરામ રા

બ યાે

હં મેશા તેઅાેને વારસાે અાપશે. ૨૦ યહાેરામના દવસાેમાં અદાેમે યહૂ દયાના
હાથ નીચે બળવાે કરીને પાેતાના માટે અેક રા

ઠરા યાે. ૨૧ યારે યહાેરામ

પાેતાના બધા રથાે અને સેનાપ તઅાેને લઈને સાઈર ગયાે. અને તેણે રા ે
ઊઠીને પાેતાની અાસપાસના અદાેમીઅાે તથા રથા ધપ તઅાે પર હુ મલાે
કયા. પછી યહાેરામના સૈ નકાે અને લાેકાે પાેતાના ઘરે નાસી ગયા. ૨૨ અા
રીતે અદાેમે અાજ સુધી યહૂ દયાની સ ા સામે બળવાે કરેલાે છે . લ નાઅે
પણ તે જ સમયે બળવાે કયા હતાે. ૨૩ યહાેરામનાં બાકીનાં કાયા અને
તેણે જે કં ઈ કયુ તે બધું યહૂ દયાના રા અાેના કાળવૃ ાંતના પુ તકમાં
લખેલાં નથી શું? ૨૪ યાર પછી યહાેરામ તેના પતૃઅાે સાથે ઊંઘી ગયાે,
તેને દાઉદનગરમાં તેના પતૃઅાે સાથે દફનાવવામાં અા યાે. પછી તેનાે દીકરાે
અહાઝયાહ તેની જ યાઅે રા

બ યાે. ૨૫ ઇઝરાયલના રા

દીકરા યાેરામના બારમા વષ યહૂ દયાના રા
રાજ કરવા લા યાે. ૨૬ અહાઝયાહ રા

અાહાબના

યહાેરામનાે દીકરાે અહાઝયાહ

થયાે યારે તે બાવીસ વષનાે હતાે;

તેણે ય શાલેમમાં અેક વષ રાજ કયુ. તેની માતાનું નામ અથા યા હતું, તે
ઇઝરાયલના રા

અાે ીની દીકરી હતી. ૨૭ અહાઝયાહ અાહાબના કુ ટું બને

માગ ચા યાે, જેમ અાહાબના કુ ટું બે કયુ તેમ તેણે યહાેવાહની

માં જે ખાેટું
હતું તે કયુ. કે મ કે , તે અાહાબના કુ ટું બનાે જમાઈ હતાે. ૨૮ અહાઝયાહ
અાહાબના દીકરા યાેરામ સાથે અરામના રા

હઝાઅેલ સામે રામાેથ ગ યાદ

અાગળ યુ કરવા ગયાે. અરામીઅાેઅે યાેરામને ઘાયલ કયા. ૨૯ અરામનાે
રા

હઝાઅેલ સામે યુ કરતાે હતાે, યારે અરામીઅાેઅે તેને રામા અાગળ

જે ઘા કયા હતા તે ઝવવા માટે યાેરામ રા

પાછાે ય અેલ અા યાે.

યહૂ દયાના રા

યહાેરામનાે દીકરાે અહાઝયાહ ય અેલમાં અાહાબના

દીકરા યાેરામને

ેવા અા યાે, કે મ કે યાેરામ ઘાયલ થયેલાે હતાે.

બાેધકે બાેધકાેના દીકરાઅાેમાંના અેકને બાેલા યાે. અને
૯ અેતેનલશા
ે ક ું, “તારી કમર બાંધ, તારા હાથમાં તેલની અા શીશી લે. અને
રામાેથ ગ યાદ

.” ૨ તું યાં જઈને ન શીના દીકરા યહાેશાફાટના દીકરા

યેહૂને શાેધી કાઢજે. ઘરમાં જઈને તેને તેના ભાઈઅાે મ યેથી ઉઠાડીને અંદરની
અાેરડીમાં લઈ જજે. ૩ પછી અા તેલની શીશીનું તેલ તેના માથા પર રેડજે.
અને કહે જે કે , “યહાેવાહ અેવું કહે છે કે , મ તને ઇઝરાયલના રા

તરીકે

અ ભ ષ ત કયા છે .' પછી દરવા ે ખાેલીને તરત નાસી અાવજે; વલંબ
કરીશ ન હ.” ૪ તેથી તે જુ વાન, અેટલે જુ વાન બાેધક રામાેથ ગ યાદ
ગયાે. ૫ યારે તે યાં અા યાે, યારે, સૈ યના સરદારાે બેઠેલા હતા. તે જુ વાન
બાેધકે ક ું, “હે સરદાર, હુ ં તમારે માટે સંદેશ લા યાે છંુ .” યેહૂઅે પૂ ું,
“અમારા બધામાંથી કાેને માટે?” જુ વાન બાેધકે ક ું, “હે સરદાર, તારા
માટે.” ૬ પછી યેહૂ ઊઠીને ઘરમાં ગયાે અને બાેધકે તેના માથા પર તેલ રેડીને
તેને ક ું, “ઇઝરાયલના યહાેવાહ અેવું કહે છે , 'મ તને યહાેવાહના લાેકાે
અેટલે ઇઝરાયલ પર રા

તરીકે અ ભ ષ ત કયા છે . ૭ તું તારા મા લક

અાહાબના કુ ટું બનાંને મારશે કે , જેથી હુ ં મારા સેવક બાેધકાેના ર તનાે
બદલાે અને યહાેવાહના બધા સેવકાેના ર તનાે બદલાે ઇઝે બેલ પર વાળું. ૮
કે મ કે અાહાબનું અાખું કુ ટું બ નાશ પામશે, અાહાબના દરેક નર બાળકને તથા
જે બંદીવાન હાેય તેને તેમ જ વતં હાેય તેને હુ ં નાબૂદ કરીશ. ૯ અાહાબના
કુ ટું બને હુ ં નબાટના દીકરા યરાેબામના કુ ટું બની માફક અને અ હયાના દીકરા
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બાશાના કુ ટું બની માફક કરી નાખીશ. ૧૦ ઇઝે બેલને ય અેલમાં કૂ તરા

૨૭ યહૂ દયાનાે રા

ખાશે, તેને દફનાવનાર કાેઈ હશે ન હ.'” પછી તે બાર ં ઉઘાડીને ઉતાવળે

પણ યેહૂઅે તેની પાછળ પડીને તેને ક ું, “તેને પણ રથમાં મારી નાખાે.”

જતાે ર ાે. ૧૧ યાર પછી યેહૂ તેના મા લકના ચાકરાેની પાસે બહાર અા યાે,

તેઅાેઅે તેને ય લામ પાસેના ગૂરના ઘાટ અાગળ તેને મારીને ઘાયલ કયા.

અેકે તેને પૂ

ું, “બધું ેમકુ શળ છે ? અા પાગલ માણસ શા માટે તારી પાસે

અહાઝયાહ મ ગ ાેમાં નાસી ગયાે અને યાં મરણ પા યાે. ૨૮ તેના ચાકરાે

અા યાે હતાે?” યેહૂઅે તેઅાેને જવાબ અા યાે, “તે માણસને તમે અાેળખાે છાે

તેના શબને રથમાં ય શાલેમ લા યા અને દાઉદનગરમાં તેના પતૃઅાેની સાથે

અને તેણે શી વાતાે કરી તે તમે

ણાે છાે?” ૧૨ તેઅાેઅે ક ું, “ના, અમે નથી

તેની કબરમાં દ ના યાે. ૨૯ અાહાબના દીકરા યાેરામના અ ગયારમા વષ

ણતા. તું અમને કહે .” યારે યેહૂઅે ક ું, “તેણે મને અામ ક ું, તેણે અે પણ

અહાઝયાહ યહૂ દયા પર રાજ કરવા લા યાે. ૩૦ યેહૂ ય અેલ અા યાે,

ક ું, યહાેવાહ અેમ કહે છે : મ તને ઇઝરાયલ પર રા
કયા છે .'” ૧૩ યારે તે દરેકે તરત જ પાેતાનાં વ

તરીકે અ ભ ષ ત

ઇઝે બેલ અે સાંભ

અહાઝયાહ અા

ેઈને બેથહા ગાનને માગ નાસી ગયાે.

ું, યારે તેણે પાેતાની અાંખાેમાં કાજળ લગા યું તથા

ઉતારીને સીડીના પગ થયા

માથું અાેળીને બારીમાંથી નજર કરી. ૩૧ જેવાે યેહૂ દરવા માં વે યાે કે

ાં. તેઅાેઅે રણ શગડું વગાડીને ક ું, “યેહૂ રા
છે .” ૧૪ અા રીતે ન શીના દીકરા યહાેશાફાટના દીકરા યેહૂઅે યાેરામ સામે

ઇઝબેલે તેને ક ું, “હે પાેતાના મા લકનું ખૂન કરનાર, ઝ ી તું શાં તમાં

બળવાે કયા. હવે યાેરામ અને સવ ઇઝરાયલ અરામના રા

છે ? કાેણ?” યારે બે ણ ખાે અાેઅે બહાર

પર યેહૂના પગ નીચે મૂ

હઝાઅેલના

અા યાે છે ?” ૩૨ યેહૂઅે બારી તરફ ઊંચું

ેઈને ક ું, “મારા પ માં કાેણ
ેયું. ૩૩ યેહૂઅે ક ું, “તેને

કારણથી રામાેથ  ગ યાદનાે બચાવ કરતા હતા. ૧૫ પણ યાેરામ રા

નીચે ફકી દાે.” તેથી તેઅાેઅે ઇઝબેલને નીચે ફકી દીધી, તેના ર તના છાંટા

તાે અરામના રા

હઝાઅેલ સામે યુ કરતાે હતાે, યારે અરામીઅાેઅે જે

દીવાલ પર તથા ઘાેડાઅાે પર પ ા. અને યેહૂઅે તેને પગ નીચે કચડી નાખી.

ઘા કયા હતા તેથી સા ે થવા માટે ય અેલ પાછાે અા યાે હતાે. યેહૂઅે

૩૪ પછી યેહૂઅે મહે લમાં જઈને ખાધું અને પીધું. પછી તેણે ક ું, “હવે અા

યાેરામના ચાકરાેને ક ું, “ ે તમા ં મન અેવું હાેય, તાે ય અેલમાં ખબર

શા પત

અાપવા જવા માટે કાેઈને નાસીને નગરમાંથી બહાર જવા દેશાે ન હ.” ૧૬

દફનાવવા ગયા, પણ તેની ખાેપરી, પગ તથા હથેળીઅાે સવાય બીજું કં ઈ

માટે યેહૂ પાેતાના રથમાં બેસીને ય અેલ જવા નીક ાે, કે મ કે , યાેરામ યાં

તેમને મ

અારામ કરતાે હતાે. હવે યહૂ દયાનાે રા

અહાઝયાહ યાેરામને

ેવા માટે

યાં અા યાે હતાે. ૧૭ ય અેલના બુરજ પર ચાેકીદાર ઊભાે હતાે, તેણે ઘણે
ેઈને ક ું, “હુ ં માણસાેના ટાેળાને અાવતું ેઉં

ીને સંભાળીને દફનાવાે, કે મ કે તે રા ની દીકરી છે .” ૩૫ તેઅાે તેને

ું ન હ. ૩૬ માટે તેઅાેઅે પાછા અાવીને યેહૂને ખબર અાપી. તેણે
ક ું, “યહાેવાહે પાેતાના સેવક ત બી અે લયા ારા ક ું હતું તે અા છે કે ,
' ય અેલની ભૂ મમાં કૂ તરાઅાે ઇઝે બેલનું માંસ ખાશે, ૩૭ અને ઇઝે બેલનાે

દૂ રથી યેહૂની ટાેળીને અાવતી

મૃતદેહ ય અેલ ભૂ મના ખેતરાેમાં ખાતર પ થશે. જેથી કાેઈ અેવું ન હ કહે

છંુ .” યાેરામે ક ું, “અેક ઘાેડેસવારને તેઅાેને મળવા માેકલ. અને તે પૂછે છે કે ,
'શું તમને સલાહશાં ત છે ?'” ૧૮ તેથી ઘાેડેસવાર યેહૂને મ ાે અને ક ં,ુ

કે , “અા ઇઝે બેલ છે .”

“રા

અેમ પૂછે છે કે : 'શું તમને સલાહશાં ત છે ?'” માટે યેહૂઅે ક ું, “તારે

શાં તનું શું કામ છે ? તું વળીને મારી પાછળ અાવ.” યારે ચાેકીદારે રા ને
ક ું કે , “સંદેશાવાહક તેઅાેને મળવા ગયાે તાે ખરાે, પણ તે પાછાે અા યાે
નથી.” ૧૯ પછી તેણે બી ે ઘાેડેસવાર માેક યાે, તેણે યાં અાવીને તેઅાેને
ક ું, “રા

અેમ પુછાવે છે કે : 'શું સલાહ શાં ત છે ?'” યેહૂઅે ક ું, “તારે
શાં તનું શું કામ છે ? તું પાછાે વળીને મારી પાછળ અાવ.” ૨૦ ફરીથી ચાેકીદારે
ખબર અાપી, “તે પણ તેઅાેને મ ાે, પણ તે પાછાે અાવતાે નથી. તેની રથની
સવારીની પ ધ ત તાે ન શીના દીકરા યેહૂની સવારી જેવી લાગે છે , કે મ કે ,
તે ઝડપી સવારી કરી ર ાે છે .” ૨૧ યાેરામે ક ું, “મારાે રથ તૈયાર કરાે.”
તેઅાેઅે તેનાે રથ તૈયાર કયા. ઇઝરાયલનાે રા
રા

યાેરામ અને યહૂ દયાનાે

અહાઝયાહ પાેતપાેતાના રથમાં યેહૂને મળવા ગયા. તે તેઅાેને નાબાેથ

ય અેલીની ખડકી અાગળ મ ાે. ૨૨ યાેરામે યેહૂને ેતાં જ ક ં,ુ “યેહૂ શું
સલાહ શાં ત છે ?” તેણે ક ું, “ યાં સુધી તારી માતા ઇઝે બેલ ય ભચાર
તથા તં મં કયા કરતી હાેય યાં સુધી શાની શાં ત હાેય?” ૨૩ તેથી યાેરામ
તેનાે રથ ફે રવીને પાછાે વળીને નાઠાે અને અહાઝયાહને ક ું, “ વ વાસઘાત
છે , અહાઝયાહ.” ૨૪ પછી યેહૂઅે પાેતાના પૂરેપૂરા બળથી ધનુ ય ખચીને
યાેરામના ખભા વ ચે તીર માયુ; અે તીર તેના દયને વ ધીને પાર નીકળી ગયું
અને તે રથમાં જ ઢળી પડયાે. ૨૫ પછી યેહૂઅે પાેતાના સરદાર બદકારને
ક ું, “તેને ઉઠાવીને નાબાેથ ય અેલીના ખેતરમાં નાખી દે. યારે તું અને હુ ં
બ ને સાથે તેના પતા અાહાબની પાછળ સવારી કરીને અાવતા હતા યારે
યહાેવાહે તેની વ

અા ભ વ યવાણી કરી હતી તે યાદ કર. ૨૬ યહાેવાહ

કહે છે , 'ખરેખર ગઈકાલે મ નાબાેથનું અને તેના દીકરાઅાેનું ર ત

ેયું છે .'

યહાેવાહ કહે છે કે , 'અા જ ખેતરમાં હુ ં તારી પાસેથી બદલાે લઈશ.' હવે
ચાલાે, યહાેવાહના વચન માણે તેને ઉઠાવી લઈને તે ખેતરમાં નાખી દાે.”

2 રાજઅાે

અાહાબના સ ેર દીકરાઅાે સમ નમાં હતા. યેહૂઅે સમ નના
૧૦ હવે
અ ધકારીઅાે, વડીલાે તથા અાહાબના દીકરાઅાેની ર ા કરનારાઅાે
પર પ ાે લખી માેકલીને કહા યું, ૨ “તમારા મા લકના દીકરાઅાે તમારી
પાસે છે , વળી તમારી પાસે રથાે, ઘાેડા, કાેટવાળું નગર તથા શ

ાે પણ

છે . ૩ તમારા મા લકના દીકરાઅાેમાંથી સાૈથી સારા અને ે ને પસંદ કરીને
તેને તેના પતાના રાજયાસન પર બેસાડીને તમારા મા લકના ઘરને માટે યુ
કર ે.” ૪ પણ તેઅાેઅે અ તશય ગભરાઈને ક ું, “જુ અાે, બે રા અાે
યેહૂની સામે ટકી ન શકયા, તાે પછી અાપણે કે મ કરીને ટકી શકીશું?” ૫
અાથી ઘરના કારભારીઅે, નગરના અમલદારાેઅે, વડીલાેઅે તથા દીકરાઅાેના
ર કાેઅે યેહૂને સંદેશાે માેક યાે કે , “અમે તમારા ચાકરાે છીઅે. તમે જે કં ઈ
કહે શાે તે અમે કરીશું. અમે કાેઈ માણસને રા

બનાવીશું ન હ. તમારી

માં જે સા ં લાગે તે કરાે.” ૬ પછી યેહૂઅે તેઅાેને બી ે પ લ યાે
અને જણા યું, “ ે તમે મારા પ ના હાે, મા ં સાંભળવા તૈયાર હાે, તાે
અાવતી કાલે અા સમયે તે માણસાેના અેટલે તમારા મા લકના દીકરાઅાેનાં
માથાં લઈને ય અેલમાં મારી પાસે અાવ ે.” અે સ ેર રાજકુ મારાે નગરના
મુ ય માણસાેની દેખરેખ નીચે હતા, તેઅાે રાજકુ મારાેની સુખાકારી માટે
જવાબદાર હતા. ૭ જયારે અા પ તેમને પહા યાે યારે તેમણે રા ના સ ેર
રાજકુ મારાેને મારી ના યા, તેઅાેના માથાં ટાેપલીઅાેમાં ભરીને યેહૂ પાસે
ય અેલમાં માેક યાં. ૮ સંદેશાવાહકે અાવીને યેહૂને ખબર અાપી કે , “તેઅાે
રાજપુ ાેના માથાં લા યા છે .” યારે તેણે ક ું, “ભાગળના વેશ ાર અાગળ
બે ઢગલા કરીને તે માથાં અાવતી કાલ સવાર સુધી યાં રાખી મૂકાે.” ૯
સવારમાં યેહૂ બહાર અા યાે. તેણે ઊભા રહીને બધા લાેકને ક ું, “તમે નદાષ
છાે. જુ અાે, મ તાે મારા મા લકની સામે કાવત ં રચીને તેને મારી ના યાે, પણ
અા બધા રાજકુ મારાેને કાેણે મારી ના યા? ૧૦ હવે તમારે ન ે

ણવું કે ,

યહાેવાહ અાહાબના કુ ટું બ વષે જે કં ઈ બાે યા છે , તેમાંથી અેક પણ વચન
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ન ફળ થનાર નથી. કે મ કે યહાેવાહ પાેતાના સેવક અે લયા ારા જે બાે યા

સુધી છે . ૨૮ અા રીતે યેહૂઅે ઇઝરાયલમાંથી બાલ અને તેના સેવકાેને ન

હતા તે તેમણે પૂ ં કયુ છે .” ૧૧ યેહૂઅે ય અેલમાં અાહાબના કુ ટું બનાં બાકી

કયા. ૨૯ પણ નબાટના દીકરાે યરાેબામ જે પાપાે કરીને ઇઝરાયલ પાસે

રહે લા સવને, તેના સવ મુ ય માણસાેને, ન કના મ ાેને તથા તેના યાજકાેને

દુ રાચાર કરાવતાે હતાે, તેનું અનુકરણ કરીને યેહૂઅે બેથેલમાંના તથા દાનમાંના

કાેઈને પણ બાકી રા યા સવાય સવને મારી ના યા. ૧૨ પછી યેહૂ ઊઠીને

સાેનાના વાછરડાની પૂ

ચા યાે ગયાે. તે સમ નમાં ભરવાડાેના કાતરણીના ઘર (બેથ અેકેદ) અાગળ

“કે મ કે મારી

અાવી પહા યાે, ૧૩ યારે તેને યહૂ દયાના રા

કરવાનું ચાલુ રા યું. ૩૦ પછી યહાેવાહે યેહૂને ક ું,
માં જે સા ં હતું તે ત કયુ, જે બધું મારા દયમાં હતું તે

અહાઝયાહના ભાઈઅાે

માણે અાહાબના કુ ટું બને મારી નાખવાનું ત કયુ તે સા ં કયુ છે , તારી ચાેથી

ું, “તમે કાેણ છાે?” તેમણે જવાબ અા યાે, “અમે

પેઢી સુધીના તારા વંશ ે ઇઝરાયલના રાજયાસન પર બેસશે.” ૩૧ તાે

અહાઝયાહના ભાઈઅાે છીઅે અને અમે રાજપુ ાેને તથા રાણી ઇઝબેલના

પણ યેહૂઅે ઇઝરાયલના ઈ વર (યહાેવાહ)ના નયમ માણે ચાલવાની

દીકરાઅાેને મળવા જઈઅે છીઅે.” ૧૪ યેહૂઅે પાેતાના માણસાેને ક ું, “તેમને

તેના પૂરા દયથી કાળ

મ ા. યેહૂઅે તેમને પૂ

વતા પકડાે.” તેથી તેઅાેઅે તેઅાેને

રાખી ન હ. યરાેબામ જે પાપાે કરીને ઇઝરાયલ

વતા પકડી લીધા અને સવ બેતાળીસ

પાસે દુ રાચાર કરાવતાે હતાે તે કરવાનું તેણે ચાલું રા યું. ૩૨ તે દવસાેમાં

માણસાેને કાતરણીના (બેથ અેકેદ) કૂ વા અાગળ મારી ના યા. તેણે તેમાંના

યહાેવાહે ઇઝરાયલના દેશનાે નાશ કરવા માં ાે, હઝાઅેલે ઇઝરાયલીઅાેને

અેકને પણ

વતાે રહે વા દીધાે ન હ. ૧૫ યારે યેહૂ યાંથી વદાય થયાે,

તેઅાેની હદમાં હરા યા. ૩૩ યદનથી પૂવ તરફ, અાનાનની ખીણ પાસેના

યારે તેને મળવા અાવતા રેખાબના દીકરા યહાેનાદાબને તે મ ાે. યેહૂઅે તેને

અરાેઅેરથી ગ યાદ તથા બાશાન સુધી અાખા ગ યાદ દેશને, ગાદીઅાેને,

સલામ કરીને તેને ક ું, “જેમ મા ં દય તારા

યે શુ છે ?” યહાેનાદાબે ક ું, “હા છે .” પછી યેહૂઅે ક ું, “ ે તેમ

બેનીઅાેને તથા મના શીઅાેને હરા યા. ૩૪ યેહૂનાં બાકીનાં કૃ યાે અને તેણે
જે સવ કયુ તે, તેનાં પરા માે ઇઝરાયલના રા અાેના કાળવૃ ાંતના પુ તકમાં

છે તાે તારાે હાથ મને અાપ.” અને યહાેનાદાબે તેને પાેતાનાે હાથ અા યાે

લખેલાં નથી શું? ૩૫ પછી યેહૂ તેના પતૃઅાે સાથે ઊંઘી ગયાે, તેઅાેઅે તેને

યેહૂઅે તેને પાેતાની પાસે રથમાં ખચી લીધાે. ૧૬ યેહૂઅે ક ું, “તું મારી સાથે

સમ નમાં દ ના યાે. તેના દીકરા યહાેઅાહાઝે તેની જ યાઅે રાજ કયુ. ૩૬

અાવ અને યહાેવાહ

યેહૂઅે સમ નમાં અ ાવીસ વષ સુધી ઇઝરાયલ પર રાજ કયુ હતું.

મારા

યેની મારી અા થા

યે શુ છે તેમ શું તા ં દય

ે.” અેમ તેણે યહાેનાદાબને

પાેતાની સાથે રથમાં બેસાડી દીધાે. ૧૭ સમ નમાં અાવીને યેહૂઅે અાહાબના
કુ ટું બનાં બાકી રહે લાઅાેને મારી ના યા, જે માણે યહાેવાહનું વચન તેમની
અાગળ અે લયાઅે ક ું હતું તે માણે તેણે અાહાબના રાજપુ ાેનાે નાશ
કયા. ૧૮ પછી યેહૂઅે બધા લાેકાેને અેકસાથે ભેગા કરીને ક ું, “અાહાબે
તાે બઅાલની થાેડી સેવા કરી હતી, પણ યેહૂ તેની વધારે સેવા કરશે. ૧૯
માટે હવે બઅાલના તમામ બાેધકાે, યાજકાે અને ભ તાેને મારી પાસે
બાેલાવાે. અેક પણ ય ત બાકી રહે વી
માટે માેટાે ય
ન હ.”

ેઈઅે ન હ, કે મ કે , મારે બઅાલને

કરવાનાે છે . જે કાેઈ ન હ અાવે તે

વતાે રહે વા પામશે

ેકે યેહૂઅે બઅાલના ભકતાેને મારી નાખવાના હે તુથી પ ાઈથી અા

કાવત ં કયુ હતું. ૨૦ યેહૂઅે ક ું. “બઅાલને માટે અેક પ વ મેળાે ભરાે,
તેના માટે દવસ ન ી કરાે.” માટે તેઅાેઅે તેનાે ઢં ઢેરાે પટા યાે. ૨૧ પછી
યેહૂઅે સમ ઇઝરાયલમાં સંદેશાવાહકાે માેક યા. બાલના બધા જ સેવકાે
અા યા, અેક પણ માણસ અા યા વગર ર ાે ન હ. તેઅાે બાલના મં દરમાં
અા યા, મં દર અેક છે ડાથી તે બી
યાજકનાે વ

છે ડા સુધી ભરાઈ ગયું. ૨૨ પછી યેહૂઅે

ભંડાર સંભાળનાર માણસને ક ું, “બાલના બધા ભ તાે માટે

ઝ ભા કાઢી લાવ.” અેટલે તે માણસ તેઅાેને માટે ઝ ભા કાઢી લા યાે. ૨૩
પછી યેહૂ અને રેખાબનાે દીકરાે યહાેનાદાબ બાલના મં દરમાં ગયા. તેણે
બાલના ભ તાેને ક ું, “બરાબર શાેધ કરાે અને જુ અાે કે અહ યહાેવાહના
સેવકાેમાંનાે કાેઈ તમારી સાથે હાેય ન હ, પણ ફ ત બાલના સેવકાે જ હાેય.”
૨૪ પછી તેઅાે ય ાે અને દહનીયાપણા ચઢાવવા અંદર ગયા. હવે યેહૂઅે

અશી માણસાેને બહાર ઊભા રા યા હતા તેઅાેને ક ું હતું કે , “જે માણસાેને
હુ ં તમારા હાથમાં લાવી અાપું, તેઅાેમાંનાે

ે કાેઈ નાસી જશે તાે તેના

વને

બદલે તમારાે

વ લેવાશે.” ૨૫ યેહૂ દહનીયાપણ ચઢાવી ર ાે પછી તરત જ
તેણે ર કાેને તથા સરદારાેને ક ું, “અંદર જઈને તેઅાેને મારી નાખાે. કાેઈને
બહાર અાવવા દેશાે ન હ.” તેઅાેઅે તેઅાેને તલવારની ધારથી મારી ના યા.
ર કાે અને સરદારાે તેઅાેને બહાર ફકી દઈને બાલના મં દરના અંદરનાં
અાેરડામાં ગયા. ૨૬ બાલના મં દરમાં અશેરા દેવીની જે મૂ ત હતી તેને તેઅાેઅે
યાંથી હઠાવી દઈને બાળી નાખી. ૨૭ તેઅાેઅે બાલના તંભને તાેડી ના યાે.
અને બાલના મં દરનાે નાશ કરીને તે જ યાને સંડાસ બનાવી દીધી. જે અાજ

માતા અથા યાઅે ેયું કે તેનાે દીકરાે મરણ પા યાે
૧૧ હવેછે , અહાઝયાહની
યારે તેણે ઊઠીને બધા રાજપુ ાેને મારી ના યા. પણ યાેરામ
૨

રા ની દીકરી તથા અહાઝયાહની બહે ન યહાેશેબાઅે અહાઝયાહના અેક
દીકરા યાેઅાશને રા ના જે દીકરાઅાે માયા ગયા હતા તેઅાે મ યેથી લઈને
તેને તથા તેની દાસીને શયનખંડમાં પૂરી દીધાં. તેઅાેઅે તેને અથા યાથી
સંતા ાે કે જેથી તે તેને મારી નાખે ન હ. ૩ તે યહાેશેબાની સાથે છ વષ સુધી
યહાેવાહના ઘરમાં સંતાઈ ર ાે તે દર મયાન અથા યા દેશ પર રાજ કરતી
રહી. ૪ સાતમે વષ યહાેયાદાઅે સંદેશાવાહકાે માેકલીને નાયકાેના સરદારાેના
શતા ધપ તઅાેને તથા ર કાેને યહાેવાહના ઘરમાં પાેતાની પાસે બાેલા યા.
તેણે યહાેવાહના ઘરમાં તેઅાેની સાથે કરાર કયા અને સમ ખવડા યા. પછી
તેણે તેઅાેને રા નાે દીકરાે બતા યાે. ૫ તેણે તેઅાેને અા ા કરીને ક ું,
“અા કામ તમારે કરવું. તમે જે વ ામવારે અંદર અાવાે, તેઅાેમાંના ી
ભાગના લાેકાેઅે રા ના મહે લની ચાેકી કરવી, ૬ ી
દરવાજે અને બાકીના ી

ભાગના લાેકાે સૂરના

ભાગના લાેકાે સલામતી ર કાેની પાછળ દરવાજે

રહે .” ૭ વ ામવારે બહાર જનાર તમારા બધાની બે ટુ કડીઅાે રા ની
અાસપાસ યહાેવાહના સભા થાનની ચાેકી કરે. ૮ દરેક માણસે પાેતાના
હાથમાં હ થયાર રાખીને રા ની અાસપાસ ગાેઠવાઈને ઊભા રહે વું. જે
કાેઈ તમારી હારની અંદર વેશે તેને મારી નાખવાે. રા

બહાર

ય યારે

અને અંદર અાવે યારે તમારે તેની સાથે જ રહે વું. ૯ તેથી યહાેયાદા યાજકે
જે અા ા કરી તે માણે સરદારાેના શતા ધપ તઅાેઅે કયુ. દરેક માણસે
વ ામવારે કામ કરતા તથા વ ામવારે કામ ન કરતા પાેતાના બધા માણસાેને
અેક કયા અને તેઅાેને લઈને તેઅાે યાજક યહાેયાદા પાસે અા યા. ૧૦
દાઉદના જે ભાલા તથા ઢાલાે યહાેવાહના ઘરમાં હતાં તે યાજક યહાેયાદાઅે
શતા ધપ તઅાેના સરદારાેને અા યાં. ૧૧ તેથી દરેક ર ક સપાઈ પાેતાના
હાથમાં હ થયાર લઈને સભા થાનની જમણી બાજુ થી તે સભા થાનની ડાબી
બાજુ સુધી, વેદી તથા સભા થાન અાગળ રા ની અાસપાસ ચાેકી કરતા
હતા. ૧૨ પછી યહાેયાદાઅે રાજપુ યાેઅાશને બહાર લાવીને તેના માથા પર
રાજમુગટ મૂકયાે તથા કરારનું હુ કમનામું અા યું. પછી તેઅાેઅે તેનાે રા
તરીકે અ ભષેક કયા. તેઅાેઅે તાળીઅાે પાડીને ક ું, “રા
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વાે!” ૧૩

2 રાજઅાે

યારે અથા યાઅે લાેકાેનાે તથા ર કાેનાે અવાજ સાંભ ાે, યારે તે લાેકાેની
પાસે યહાેવાહના ઘરમાં અાવી. ૧૪ તેણે

ેયું તાે, જુ અાે, રવાજ માણે રા

રાખનારાઅાેના હાથમાં અા યાં. તેઅાેઅે અા નાણાં સુથાર અને ક ડયા
કે જેઅાે યહાેવાહના સભા થાનનું સમારકામ કરતા હતા તેઅાેને અા યાં.

તેના પાયાસન પર ઊભાે હતાે. સરદારાે તથા રણ શગડાં વગાડનારા રા ની

૧૨ લાકડાંના વેપારીઅાેને, પ થર ટાંકનારાઅાેને, યહાેવાહના સભા થાનના

પાસે ઊભા હતા. દેશના બધા લાેકાે અાનંદ કરતા અને રણ શગડાં વગાડતા

સમારકામ માટે લાકડું અને ટાંકેલા પ થર ખરીદવા માટે તથા સમારકામ માટે

હતા. યારે અથા યાઅે પાેતાનાં વ

ેરથી બૂમ પાડી, “રાજ ાેહ!

અ ય જે બધાે ખચ થયાે હતાે તેને માટે ગણી અા યાં. ૧૩ પણ યહાેવાહના

રાજ ાેહ!” ૧૫ યાજક યહાેયાદાઅે સૈ યના ઉપરી શતા ધપ તઅાેને અા ા

ઘરમાં ભેગાં થયેલાં નાણાંથી તેઅાેઅે ઘરમાં ચાંદીના યાલા, કાતરાે, વાસણાે,

કરીને ક ું, “તેને બહાર કાઢાે. અને સપાઈઅાેની હરાેળાેની વ ચે લાવાે. જે

રણ શગડાં અથવા કાેઈપણ

કાેઈ તેની પાછળ અાવે તેને તલવારથી મારી નાખાે.” કે મ કે યાજકે ક ું, “તેને

૧૪ પણ તેઅાે તે તે નાણાં યહાેવાહના સભા થાનનું જેઅાેઅે સમારકામ કયુ

યહાેવાહના ઘરમાં મારી નાખવી ન હ.” ૧૬ તેથી તેઅાેઅે અથા યાને માટે

તેઅાેને જ ચૂક યાં. ૧૫ તદુ પરાંત, તેઅાેઅે જે માણસાેને કામ કરનારાઅાેને

ર તાે કયા, તે ઘાેડાને અંદર અાવવાના માગથી રાજમહે લ અાગળ ગઈ. યાં

નાણાં ચૂકવવા રા યા તેઅાેની પાસેથી હસાબ પણ મા યાે ન હ, કે મ કે ,

તેને મારી નાખવામાં અાવી. ૧૭ યહાેયાદાઅે યહાેવાહ અને રા

તે માણસાે ામા ણક હતા. ૧૬ પણ દાેષાથાપણ તથા પાપાથાપણ માટે

ફાડીને

યાેઅાશ

તનાં સાેનાચાંદીનાં વાસણાે બના યાં નહાેતા.

તથા લાેકાેની વ ચે કરાર કયા કે , તેઅાેઅે યહાેવાહના લાેક થવું, તેણે રા

અાપેલાં નાણાં યહાેવાહના ઘરમાં લાવવામાં અાવતાં ન હતાં, કે મ કે , તે

અને લાેકાે વ ચે પણ કરાર કયા. ૧૮ પછી દેશના બધા લાેકાે બાલના મં દરે

નાણાં યાજકાેના હકનાં હતાં. ૧૭ તે સમયે અરામના રા

ગયા અને તેને તાેડી ના યું. તેઅાેઅે તેની વેદીઅાે તથા મૂ તઅાેના ટુ કડે ટુ કડાં

સામે યુ કરીને તેને

કરી ના યા. બાલના યાજક મા ાનને વેદીઅાે અાગળ મારી ના યાે. પછી

કરવા પાછાે વ

યાજકે યહાેવાહના સભા થાનનું ર ણ કરવા માટે ચાેકીદારાે ની યા. ૧૯

અેટલે કે યહૂ દયાના રા

યહાેયાદાઅે શતા ધપ તઅાેને, નાયકને, ચાેકીદારાેને તથા દેશના બધા લાેકાેને

સવ પ વ વ તુઅાે અપણ કરી હતી તે તથા તેની પાેતાની પ વ વ તુઅાે,

સાથે લીધા. તેઅાે રા ને યહાેવાહના સભા થાનમાંથી લઈને ચાેકીદારાેના

તેમ જ યહાેવાહના સભા થાનના તથા રા ના મહે લના ભંડારમાંથી જે

દરવાજે થઈને રાજમહે લમાં અા યા. અને યાેઅાશને રા ના સહાસન પર

સાેનું મળી અા યું તે સવ લઈને તે બધું અરામના રા

બેસાડયાે. ૨૦ તેથી દેશના સવ લાેકાેઅે અાનંદ કયા અને નગરમાં શાં ત થઈ.

અેટલે હઝાઅેલ ય શાલેમથી જતાે ર ાે. ૧૯ યાેઅાશનાં બી ં કાયા અને

તેઅાેઅે અથા યાને રાજમહે લમાં તલવારથી મારી નાખી. ૨૧ યાેઅાશ જયારે

તેણે જે બધું કયુ તે યહૂ દયાના રા અાેના કાળવૃ ાંતના પુ તકમાં લખેલાં

રાજ કરવા અા યાે યારે તે મા સાત વષનાે હતાે.

નથી શું? ૨૦ તેના ચાકરાેઅે ઊઠીને ભેગા મળીને કાવત ં કયુ; તેઅાેઅે

ને સાતમે વષ યાેઅાશ રાજ કરવા લા યાે, તેણે
૧૨ યેયહૂનીશાલેકારમમાંકદચાળીસ
વષ સુધી રાજ કયુ. તેની માતાનું નામ સ યા

યાેઅાશ પર મ લાેના ઘરમાં સ લાના ર તા પર હુ મલાે કયા. ૨૧ શમાથના

હતું તે બેરશેબાની હતી. ૨ તે સવ દવસાેમાં યાેઅાશે યહાેવાહની

માં

જે સા ં હતું તે કયુ, કે મ કે , યહાેયાદા યાજક તેને સલાહ અાપતાે હતાે. ૩
પણ ઉ ચ થાનાે કાઢી નાખવામાં અા યાં ન હ. લાેકાે હ
બાળતા અને ય

સુધી યાં ધૂપ

કરતા હતા. ૪ યાેઅાશે યાજકાેને ક ું, “અપણ કરેલી

હઝાઅેલે ગાથની

તી લીધું. પછી હઝાઅેલ ય શાલેમ પર હુ મલાે

ાે. ૧૮ તેથી યહૂ દયાના રા

યાેઅાશે તેના પતૃઅાેઅે,

યહાેશાફાટે, યહાેરામે તથા અહાઝયાહઅે જે

હઝાઅેલને માેક યું.

દીકરા યાેઝાખારે અને શાેમેરના દીકરા યહાેઝાબાદે અેટલે તેના ચાકરાેઅે તેને
માયા અેટલે તે મરણ પા યાે. તેઅાેઅે તેને તેના પતૃઅાે સાથે દાઉદનગરમાં
દ ના યાે અને તેના દીકરા અમા યાઅે તેની જ યાઅે રાજ કયુ.
રા અહાઝયાહના દીકરા યાેઅાશના ેવીસમા વષ
૧૩ યહૂયેહૂનાદયાના
દીકરા યહાેઅાહાઝે સમ નમાં ઇઝરાયલ સ ર વષ સુધી રાજ

દરેક માણસ દીઠ ઠરાવેલી જકાત અને જે નાણાં લાેકાેને યહાેવાહના ઘરમાં

માં જે ખાેટું હતું તે કયુ અને નબાટના દીકરા
યરાેબામનાં પાપાે કે જે વડે તેણે ઇઝરાયલ પાસે દુ રાચાર કરા યા હતા તેને

લાવવાનું મન થાય તે બધાં નાણાં, ૫ યાજકાેઅે તે દરેક કર ઉઘરાવનારા

અનુસરવાનું ચાલુ રા યું. યહાેઅાહાઝે અાવાં કામ કરવાનું ચાલું રા યું. ૩ તેથી

પાસેથી અેક કરવાં, યાજકાે તેમાંથી સભા થાનને યાં કહ સમારકામ

યહાેવાહનાે કાેપ ઇઝરાયલીઅાે પર સળ યાે, તેઅાેઅે તેઅાેને ફરીથી અરામના

કરવાની જ ર હાેય યાં યાં સમારકામ કરવામાં વાપરે. ૬ પણ યાેઅાશ

રા

રા ના ેવીસમા વષ સુધી યાજકાેઅે ઘરમાં કં ઈ સમારકામ કરા યું ન હ. ૭

યહાેઅાહાઝે યહાેવાહને ાથના કરી અને યહાેવાહે તેની ાથના સાંભળી, કે મ

વ તુઅાેના નાણાં, ચલણી નાણાં જે યહાેવાહના ઘરમાં લાવવામાં છે તે,

યારે યાેઅાશ રા અે યહાેયાદા યાજક અને બી

યાજકાેને બાેલાવીને

કયુ. ૨ તેણે યહાેવાહની

હઝાઅેલના અને તેના દીકરા બેનહદાદના હાથમાં સાપી દીધા. ૪ માટે

કે અરામનાે રા

ઇઝરાયલના લાેકાે પર જુ લમ કરતાે હતાે, તે તેમણે

ેયું

તેમને ક ું, “શા માટે તમે સભા થાનનું સમારકામ કરાવતાં નથી? હવેથી

હતું. ૫ માટે યહાેવાહે તેના હાથમાંથી ઇઝરાયલને અેક મુ ત અપાવનાર

તમારે તમારા કર ઉઘરાવનાર પાસેથી કાેઈ નાણાં લેવાં ન હ, પણ જે નાણાં

અા યાે. અને તેઅાે અરામીઅાેના હાથમાંથી મુ ત થયા. પછી ઇઝરાયલીઅાે

સભા થાનના સમારકામ માટે ભેગાં કરેલાં છે તે, નાણાં જેઅાે સમારકામ કરે

અગાઉની જેમ પાેતપાેતાનાં ઘરાેમાં રહે વા લા યા. ૬ તેમ છતાં યરાેબામના

તેને અાપી દાે.” ૮ યાજકાે સંમત થયા કે અમે હવેથી લાેકાે પાસેથી નાણાં

કુ ટું બનાં પાપાે જે તેણે ઇઝરાયલ પાસે કરા યાં હતાં તે તેમણે છાેડયાં ન હ,

લઈશું ન હ તેમ જ સભા થાનનું સમારકામ કરીશું ન હ. ૯ પછી યહાેયાદા

પણ તેઅાે તે પાપમાં જ ચા યા. સમ નમાં અશેરાની મૂ ત પણ હતી. ૭

યાજકે અેક માેટી પેટી લીધી, તેના ઢાંકણમાં છે દ પા ાે. અને તેને યહાેવાહના

અરામીઅાેઅે યહાેઅાહાઝ પાસે પચાસ ઘાેડેસવાર, દસ રથાે તથા દસ હ ર

ઘરમાં અંદરના ભાગે જમણી બાજુ અે વેદીની પાસે મૂકી. લાેકાે જે નાણાં

સૈ નકાે સવાય બીજું કં ઈ રહે વા દીધું ન હ. કે મ કે અરામના રા અે તેઅાેનાે

લાવતા હતા તે બધાં નાણાં સભા થાનના દરવા ની ચાેકી કરતા યાજકાે

નાશ કરીને ખળીના ભૂસા જેવા કરી ના યા હતા. ૮ યહાેઅાહાઝના બી ં

તે પેટીમાં નાખતા હતા. ૧૦ યારે તેઅાેઅે

ેયું કે પેટીમાં ઘણાં નાણાં

કાયા અને જે બધું તેણે કયુ તે, તેનું પરા મ, તે બધું ઇઝરાયલના રા અાેના

ભેગાં થયાં છે , યારે રા નાે નાણામં ી અને મુ ય યાજક અાવીને જે નાણાં

કાળવૃ ાંતના પુ તકમાં લખેલાં નથી શું? ૯ પછી યહાેઅાહાઝ તેના પતૃઅાે

યહાેવાહના સભા થાનમાંથી જમા થયેલાં હાેય તેની ગણતરી કરતા. ૧૧ પછી

સાથે ઊંઘી ગયાે, તેઅાેઅે તેને સમ નમાં દ ના યાે. પછી તેના દીકરા યાેઅાશે

તે ગણેલાં નાણાં તેઅાેઅે યહાેવાહના સભા થાનના સમારકામ પર દેખરેખ

તેની જ યાઅે રાજ કયુ. ૧૦ યહૂ દયાના રા
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યાેઅાશના સાડ ીસમાં વષ,

યહાેઅાહાઝનાે દીકરાે યાેઅાશ સમ નમા ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લા યાે,

ચાકરાેને મારી ના યા. ૬ પણ મૂસાના નયમશા

તેણે સાેળ વષ રાજ કયુ. ૧૧ તેણે યહાેવાહની

નાખનારાઅાેના દીકરાઅાેને તેણે મારી ના યા ન હ. યહાેવાહે અા ા કરી

માં જે ખાેટું હતું તે કયુ.

માં લ યા માણે, મારી

નબાટના પુ યરાેબામનાં પાપાે જે વડે તેણે ઇઝરાયલ પાસે પાપ કરા યું હતું,

હતી, “સંતાનાેને લીધે પતાઅાે માયા

તે તેણે છાે

સંતાનાે માયા

ય ન હ. પણ દરેક ય ત પાેતાના પાપને લીધે જ માયા

૭ તેણે દસ હ

ર અદાેમીઅાેને મીઠાની ખીણમાં મારી ના યા; વળી તેણે

ું ન હ પણ તે તેમાં ર યાેપ યાે ર ાે. ૧૨ યાેઅાશનાં બાકીનાં

કાયા, જે સવ તેણે કયુ તે, યહૂ દયાના રા

અમા યા સામે યુ કરીને તેણે

ય ન હ, તેમ જ પતાઅાેને લીધે
ય.

જે પરા મ બતા યું, તે બધું ઇઝરાયલના રા અાેના કાળવૃ ાંતના પુ તકમાં

સેલા નગરને પણ યુ કરીને કબજે કરી લીધું અને તેનું નામ યાેકતેલ પાડયું,

લખેલાં નથી શું? ૧૩ યાેઅાશ પાેતાના પતૃઅાેની સાથે ઊંઘી ગયાે, પછી

જે અાજે પણ તે જ નામથી અાેળખાય છે .” ૮ પછી અમા યાઅે ઇઝરાયલના

યરાેબામ તેના રાજયાસન પર બેઠાે. યાેઅાશને સમ નમાં ઇઝરાયલના

રા

રા અાે સાથે દફનાવવામાં અા યાે. ૧૪ યારે અે લશા મરણપથારીઅે પ ાે

યેહૂના દીકરા યહાેઅાહાઝના દીકરા યાેઅાશ પાસે સંદેશાવાહક માેકલીને
કહા યું, “અાવાે, અાપણે યુ માં સામ સામે લડીઅે.” ૯ પણ ઇઝરાયલના

હતાે. યારે ઇઝરાયલના રા

રા

મારા પતા! મારા પતા!

યાેઅાશે તેની પાસે અાવીને રડીને ક ું, “હે

યાેઅાશે યહૂ દયાના રા

અમા યા પાસે વળતાે સંદેશાવાહક માેકલીને

ે ઇઝરાયલના રથાે તથા તેઅાેના ઘાેડેસવારાે!”

કહા યું, “લબાનાેનના અેક કાંટાળા છાેડવાઅે લબાનાેનના અેરેજવૃ ને પાસે

૧૫ અે લશાઅે તેને ક ું, “ધનુ ય લે. થાેડાં તીર ઉઠાવ,” તેથી યાેઅાશે ધનુ ય

સંદેશાે માેકલીને કહા યું કે , “મારા દીકરા સાથે તારી દીકરીને પરણાવ,' પણ

અને થાેડાં તીર ઉઠા યાં. ૧૬ પછી અે લશાઅે ઇઝરાયલના રા ને ક ું,

અેટલામાં લબાનાેનનું અેક જં ગલી પશુ યાં થઈને સાર હતું તેણે તે કાંટાળા

“તારાે હાથ ધનુ ય પર મૂક.” અેટલે તેણે પાેતાનાે હાથ તેના પર મૂ ાે. પછી

છાેડવાને કચડી ના યાે. ૧૦ સાચે જ ત અદાેમનાે નાશ કયા છે માટે તને તેનાે

અે લશાઅે પાેતાનાે હાથ રા ના હાથ પર મૂકયાે. ૧૭ અે લશાઅે ક ું, “પૂવ

ખૂબ જ ગવ છે . તારી

તરફની બારી ઉઘાડ.” તેથી તેણે તે બારી ઉઘાડી. પછી અે લશાઅે ક ું,

બેસી રહે , કે મ કે , શા માટે તું તારા કારણે પાેતાના અને યહૂ દયા અેમ બં ને

“તીર ચલાવ!”, તેણે તીર છાે ું. અે લશાઅે ક ું, “અા યહાેવાહના વજયનું

પર મુસીબત લાવીને બ ને નાશ પામાે?” ૧૧ પણ અમા યાઅે સાંભ

તીર, અરામ પરના વજયનું તીર હતું. કે મ કે તું અરામીઅાેને અફે કમાં મારીને

ન હ. તેથી ઇઝરાયલના રા

તેમનાે નાશ કરશે.” ૧૮ યારે અે લશાઅે ક ું, “હવે બી ં તીર લે,” અેટલે

અમા યા યહૂ દયામાં અાવેલા બેથશેમેશ અાગળ અેકબી ને સામ સામે

યાેઅાશે તે લીધાં. અે લશાઅે ઇઝરાયલના રા ને ક ું, “તેનાથી જમીન પર

મ ા. ૧૨ યહૂ દયાના લાેકાે ઇઝરાયલથી હારી ગયા અને દરેક માણસ પાેત

માર.” રા અે ણ વાર જમીન પર માયુ પછી તે અટકી ગયાે. ૧૯ પણ

પાેતાના ઘરે નાસી ગયા. ૧૩ ઇઝરાયલના રા

ઈ વરભ તે ગુ સે થઈને ક ું, “તારે જમીન પર પાંચ થી છ વાર તીર મારવાં

દીકરા યાેઅાશના દીકરા યહૂ દયાના રા

ેઈઅે.

ે ત અેમ કયુ હાેત તાે અરામીઅાેનાે સંપૂણ નાશ થઈ

ય યાં

તનાે ઘમંડ તારી પાસે રાખ અને તારા ઘરમાં જ
ું

યાેઅાશે યુ કયુ, તે અને યહૂ દયાનાે રા

યાેઅાશે, અહાઝયાહના

અમા યાને બેથશેમેશમાં પક ાે.

તે ય શાલેમ અા યાે અને અે ાઇમના દરવા થી ખૂણાના દરવા

સુધી

સુધી તેઅાે પર તું હુ મલાે કરત, પણ હવે તું અરામ પર ફ ત ણ જ વાર

ચારસાે હાથ જેટલાે લાંબાે ય શાલેમનાે કાેટ તાેડી ના યાે. ૧૪ તે બધું

હુ મલાે કરી શકશે.” ૨૦ યાર બાદ અે લશાનું મરણ થયું અને તેઅાેઅે તેને

સાેનું, ચાંદી, યહાેવાહના સભા થાનમાંથી મળેલી બધી વ તુઅાે, રા ના

દ ના યાે. હવે વષ શ થતાં માેઅાબીઅાેની ટાેળીઅાે દેશ પર અા મણ કરતી

મહે લમાંથી મળેલી કમતી વ તુઅાે ને તથા

હતી. ૨૧ તેઅાે અેક માણસને દફનાવતા હતા, યારે તેઅાેઅે માેઅાબીઅાેની

પાછાે ગયાે. ૧૫ યાેઅાશના બાકીનાં કાયા, જે બધું તેણે કયુ તે, તેનું પરા મ,

ટાેળી અાવતી

યહૂ દયાના રા

ેઈને તે મૃતદેહને અે લશાની કબરમાં ફકી દીધાે. તે માણસનાે

મીનાેને પણ લઈને સમ ન

અમા યા સાથે તેણે જે યુ

કયુ તે બધું ઇઝરાયલના

મૃતદેહ અે લશાનાં હાડકાંને અડકતાંની સાથે જ તે સ વન થયાે. અને ઊઠીને

રા અાેના કાળવૃ ાંતના પુ તકમાં લખેલાં નથી શું? ૧૬ પછી યાેઅાશ

પાેતાના પગ પર ઊભાે થઈ ગયાે. ૨૨ યહાેઅાહાઝના સવ દવસાેમાં અરામના

પાેતાના પતૃઅાેની સાથે ઊંઘી ગયાે અને તેને ઇઝરાયલના રા અાે સાથે

રા

સમ નમાં દફનાવવામાં અા યાે, તેના પછી તેનાે દીકરાે યરાેબામ તેની જ યાઅે

હઝાઅેલે ઇઝરાયલ પર જુ લમ કયા. ૨૩ પણ યહાેવાહે ઇ ા હમ,

ઇસહાક અને યાકૂ બ સાથે કરેલા કરારને લીધે તેઅાેના પર દયા રાખી, કૃ પા

રા

કરી અને તેઅાેની કાળ

પછી યહૂ દયાના રા

રાખી. માટે યહાેવાહે તેઅાેનાે નાશ કયા ન હ અને

પાેતાની હજૂ રમાંથી દૂ ર કયા ન હ. ૨૪ અરામનાે રા

હઝાઅેલ મરણ પા યાે

બ યાે. ૧૭ ઇઝરાયલના રા

યહાેઅાહાઝના દીકરા યાેઅાશના મરણ

યાેઅાશનાે દીકરાે અમા યા પંદર વષ સુધી

યાે. ૧૮

અમા યાના બાકીનાં કાયા, યહૂ દયાના રા અાેના કાળવૃ ાંતના પુ તકમાં

અને તેના દીકરા બેનહદાદે તેની જ યાઅે રાજ કયુ. ૨૫ જે નગરાે હઝાઅેલના

લખેલાં નથી શું? ૧૯ તેઅાેઅે ય શાલેમમાં અમા યાની વ

દીકરા બેનહદાદે યુ કરીને યાેઅાશના પતા યહાેઅાહાઝ પાસેથી

તી

ર યું તેથી તે લાખીશ ભાગી ગયાે. પણ તેઅાેઅે લાખીશમાં તેની પાછળ

તી લીધાં. ઇઝરાયલનાં અે

માણસાે માેકલીને તેને યાં મારી ના યાે. ૨૦ તેઅાે તેને ઘાેડા પર નાખીને

લીધાં હતા. તે યાેઅાશે તેના હાથમાંથી પાછાં
નગરાે પાછાં

ષડયં

તી લેતાં યાેઅાશે તેને ણ વાર હરા યાે હતાે.

લા યા અને દાઉદનગરમાં તેના પતૃઅાેની સાથે દ ના યાે. ૨૧ યહૂ દયાના

રા યહાેઅાહાઝના દીકરા યાેઅાશના બી વષ
૧૪ ઇઝરાયલના
યહૂ દયાના રા યાેઅાશનાે દીકરાે અમા યા રાજ કરવા લા યાે.

બધા લાેકાેઅે અઝાયા જે સાેળ વષનાે હતાે તેને લઈને તેના પતા અમા યાની

૨ તે રાજ કરવા લા યાે યારે તે પચીસ વષનાે હતાે, તેણે ય શાલેમમાં

અાેગણ ીસ વષ સુધી રાજ કયુ. તેની માતાનું નામ યહાેઅા ીન હતું. તે
ય શાલેમની હતી. ૩ અમા યાઅે યહાેવાહની

માં જે સા ં હતું તે કયુ, તાે

પણ તેનાં કૃ યાે તેના પૂવ દાઉદની જેવા ન હતાં. તેણે તેના પતા યાેઅાશે જે
કયુ હતું તેવું જ બધું જ કયુ. ૪ તાે પણ ઉ
હજુ પણ ઉ

થાનાે દૂ ર કરાયા ન હતાં. લાેકાે

થાનાેમાં ય ાે કરતા અને ધૂપ બાળતા હતા. ૫ અેવું બ યું

કે , જેવું તેનું રાજય થા યું કે , તરત જ તેણે પાેતાના પતાનું ખૂન કરનારા

જ યાઅે રા

બના યાે. ૨૨ અમા યા રા

ગયાે પછી, અઝાયાઅે અેલાથનાે
૨૩ યહૂ દયાના રા

રા

પાેતાના પતૃઅાેની સાથે ઊંઘી

ણા ધાર કરીને યહૂ દયાને પાછંુ સા યું.

યાેઅાશના દીકરા અમા યાના પંદરમા વષ ઇઝરાયલના

યાેઅાશના દીકરા યરાેબામે સમ નમાં રાજ કયુ. તેણે અેકતાળીસ વષ

સુધી રાજ કયુ. ૨૪ તેણે યહાેવાહની

માં જે ખાેટું હતું તે કયુ. નબાટના
દીકરા યરાેબામનાં સવ પાપાે કે જે વડે તેણે ઇઝરાયલ પાસે દુ રાચાર કરા યા
તે તેણે છાે ા ન હ. ૨૫ ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવાહ પાેતાના સેવક ગાથ
હે ફેરના અ મ ાયના દીકરા બાેધક યૂના મારફતે જે વચનાે બાે યા હતા, તે
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માણે યરાેબામે હમાથના ઘાટથી તે અરાબાના સમુ સુધી ઇઝરાયલની
સરહદ પાછી મેળવી લીધી. ૨૬ કે મ કે , યહાેવાહે ઇઝરાયલનું દુ ઃખ
અે દુ ઃખ દરેકને માટે અેટલે બંદીવાન અને વતં

વન પયત ચાલુ રા યું. ૧૯ અાશૂરના રા

પૂલે દેશ પર અા મણ કયુ.

ેયું હતું,

મનાહે મે પાેતાના હાથમાં ઇઝરાયલનું રાજ મજબૂત કરવા માટે પૂલને પાેતાના

ય તને માટે ઘ ં ભારે

પ નાે કરી લેવા તેને અેક હ ર તાલંત ચાંદી અાપી. ૨૦ મનાહે મે અાશૂરના

હતું. યાં ઇઝરાયલને છાેડાવનાર કાેઈ ન હતું. ૨૭ માટે યહાેવાહે ક ું કે તે

રા

ઇઝરાયલનું નામ અાકાશ નીચેથી ભૂંસી નાખશે ન હ; પણ તેમણે યાેઅાશના

માણસ પાસેથી પચાસ શેકેલ ચાંદી જબરદ તીથી પડાવી. તેથી અાશૂરનાે

દીકરા યરાેબામના ારા તેઅાેને બચા યા. ૨૮ હવે યરાેબામનાં બાકીનાં કાયા,

રા

જે સવ તેણે કયુ તે, તેનું પરા મ અને કે વી રીતે તેણે દમ કસ તથા હમાથ જે

કાયા, તેણે જે બધું કયુ તે, ઇઝરાયલના રા અાેના કાળવૃ ાંતના પુ તકમાં

યહૂ દયાના હતાં તેની સામે યુ કરીને ઇઝરાયલને માટે પાછા મેળ યાં તે સવ

લખેલાં નથી શું? ૨૨ મનાહે મ તેના પતૃઅાેની સાથે ઊંઘી ગયાે, તેની જ યાઅે

ઇઝરાયલના રા અાેના કાળવૃ ાંતના પુ તકમાં લખેલાં નથી શું? ૨૯ પછી

તેનાે દીકરાે પકા ા રા

યરાેબામ પાેતાના પતૃઅાે અેટલે ઇઝરાયલના રા અાે સાથે ઊંઘી ગયાે.

વષ મનાહે મનાે દીકરાે પકા ા સમ નમાં ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લા યાે,

તેનાે દીકરાે ઝખાયા તેની જ યાઅે રા

તેણે બે વષ સુધી રાજ કયુ. ૨૪ તેણે યહાેવાહની

બ યાે.

રા યરાેબામના સ ાવીસમા વષ યહૂ દયાના રા
૧૫ ઇઝરાયલના
અમા યાનાે દીકરાે અઝાયા રાજ કરવા લા યાે. અઝાયા રાજ
૨

કરવા લા યાે યારે તે સાેળ વષનાે હતાે. તેણે બાવન વષ સુધી ય શાલેમમાં
રાજ કયુ, તેની માતાનું નામ યખાે યા હતું, તે ય શાલેમની હતી. ૩ તેણે
પાેતાના પતા અમા યાઅે જેમ કયુ હતું, તેમ યહાેવાહની

માં જે સા ં હતું

તે કયુ. ૪ તાેપણ ઉ ચ થાનાે દૂ ર કરવામાં અા યાં ન હ. લાેકાે હ
ય ાે કરતા અને ધૂપ બાળતા હતા. ૫ યહાેવાહ રા

યાં

પર દુ ઃખ લા યા, તે

તેના મરણના દવસ સુધી કુ રાેગી ર ાે અને અલગ ઘરમાં ર ાે. રા નાે
દીકરાે યાેથામ, ઘરનાે ઉપરી થઈને દેશના લાેકાે પર શાસન કરતાે હતાે. ૬
હવે અઝાયાનાં બાકીનાં કાયા, તેણે જે કયુ તે સવ, યહૂ દયાના રા અાેના
કાળવૃ ાંતના પુ તકમાં લખેલાં નથી શું? ૭ અઝાયા પાેતાના પતૃઅાેની સાથે
ઊંઘી ગયાે. તેઅાેઅે તેને તેના પતૃઅાેની સાથે દાઉદનગરમાં દ ના યાે. તેની
જ યાઅે તેનાે દીકરાે યાેથામ રા

બ યાે. ૮ યહૂ દયાના રા

અઝાયાના

અાડ ીસમા વષ યરાેબામના દીકરા ઝખાયાઅે સમ નમાં ઇઝરાયલ પર છ
મ હના સુધી રાજ કયુ. ૯ તેણે તેના પતૃઅાેની જેમ યહાેવાહની

માં ખાેટું

હતું તે કયુ. તેણે નબાટના દીકરા યરાેબામનાં પાપ કે જે વડે તેણે ઇઝરાયલ
પાસે દુ રાચાર કરા યાે હતાે તે કરવાનું બંધ રા યું ન હ. ૧૦ યાબેશના દીકરા
શા લૂમે તેની વ

ષડયં ર યું, લાેકાેની અાગળ તેના પર હુ મલાે કરીને

તેને મારી ના યાે. પછી તેની જ યાઅે તે રા

બ યાે. ૧૧ ઝખાયાનાં બાકીના

કાયા ઇઝરાયલના રા અાેના કાળવૃ ાંતના પુ તકમાં લખેલાં નથી શું? ૧૨
અા યહાેવાહનું વચન જે તેમણે યેહૂને ક ું હતું, “ચાર પેઢી સુધી તારા વંશ ે
ઇઝરાયલના સહાસન પર બેસશે.” અને તે માણે થયું. ૧૩ યાબેશનાે દીકરાે
શા લૂમ યહૂ દયાના રા

ઉ ઝયા અાેગણચાલીસમા વષ રાજ કરવા લા યાે,

તેણે સમ નમાં અેક મ હના સુધી રાજ કયુ. ૧૪ યાર બાદ ગાદીનાે દીકરાે
મનાહે મ તસાથી હુ મલાે કરીને સમ નમાં અા યાે. સમ નમાં તેણે યાબેશના
દીકરા શા લૂમ પર હુ મલાે કરીને તેને મારી ના યાે. તેને મારી નાખીને તે તેની
જ યાઅે રા

બ યાે. ૧૫ શા લૂમનાં બાકીનાં કૃ યાે, તેણે જે ષડયં કયુ તે

ઇઝરાયલના રા અાેના કાળવૃ ાંતના પુ તકમાં લખેલાં નથી શું? ૧૬ તે
સમયે મનાહે મે તફસા પર અને જેઅાે યાં હતા તે બધાં પર અને તસાની
અાસપાસની સરહદાેને ઘેરીને તેના પર હુ મલાે કયા અને તેઅાેને માયા. કે મ
કે , તેઅાેઅે તેને માટે નગરનાે દરવા ે ઉઘા

ાે ન હ. તેણે હુ મલાે કરીને

લૂંટ ચલાવી. નગરની સવ ગભવતી ીઅાેને ુ રતાપૂવક ચીરી નાખી. ૧૭
યહૂ દયાના રા અઝાયાના અાેગણચાલીસમા વષ ગાદીના દીકરા મનાહે મે
ઇઝરાયલ પર રાજ કયુ, તેણે સમ નમાં દસ વષ સુધી રાજ કયુ. ૧૮ તેણે
યહાેવાહની

માં જે ખાેટું હતું તે કયુ. તેણે નબાટના દીકરા યરાેબામનાં
પાપાે કે જે વડે તેણે ઇઝરાયલ પાસે દુ રાચાર કરા યાે. તે બધું તેણે પાેતાના

2 રાજઅાે

પૂલને ચાંદી અાપવા માટે ઇઝરાયલ પાસેથી, અેટલે દરેક ધનવાન
યાંથી પાછાે ફયા અને તે દેશમાં ર ાે ન હ. ૨૧ મનાહે મનાં બાકીનાં

બ યાે. ૨૩ યહૂ દયાના રા

અઝાયાના પચાસમા

માં જે ખાેટું હતું તે
કયુ. તેણે નબાટના દીકરા યરાેબામનાં પાપાે કે જે વડે તેણે ઇઝરાયલ પાસે
દુ રાચાર કરા યાે હતાે. અેવા કામ છાે

ા ન હ. ૨૫ તેના સરદાર રમા યાના

દીકરા પેકાહે પકા ા સામે ષડયં કયુ; તેને સમ નના રાજમહે લના ક લામાં
અાગાબ અને અાયહ સાથે મારી ના યાે. તેની સાથે ગ યાદીઅાેમાંના પચાસ
માણસાે હતા. પેકાહે તેને મારી નાખીને તેની જ યાઅે રા

બ યાે. ૨૬

પકા ાનાં બાકીનાં કૃ યાે, તેણે જે બધું કયુ તે, ઇઝરાયલના રા અાેના
કાળવૃ ાંત પુ તકમાં લખેલાં નથી શું? ૨૭ યહૂ દયાના રા

અઝાયાના

બાવનમાં વષ રમા યાના દીકરા પેકાહે સમ નમાં ઇઝરાયલ પર રાજ કયુ,
તેણે વીસ વષ સુધી રાજ કયુ. ૨૮ તેણે યહાેવાહની

માં જે ખાેટું હતું તે
કયુ. નબાટના દીકરા યરાેબામનાં પાપાે કે જે વડે તેણે ઇઝરાયલ પાસે દુ રાચાર
કરા યા, અેવું બધું કરવાનું તેણે ચાલુ રા યું. ૨૯ ઇઝરાયલના રા
દવસાેમાં અાશૂરનાે રા

પેકાહના

ત લાથ પલેસેરથી ચઢી અા યાે. તેણે ઇયાેન,

અાબેલબેથમાઅખાહ, યાનાેઅા, કે દેશ, હાસાેર, ગ યાદ, ગાલીલ તથા
નફતાલીના અાખા દેશનાે કબ ે કરી લીધાે. યાંના લાેકાેને તે પકડીને
અાશૂર લઈ ગયાે. ૩૦ અેલાના દીકરા હાે શયાઅે રમા યાના દીકરા પેકાહ
વ

ષડયં ર યું. તેના પર હુ મલાે કરીને તેને મારી ના યાે. ઉ ઝયાના

દીકરા યાેથામના વીસમા વષ તેની જ યાઅે તે રા

બ યાે. ૩૧ પેકાહનાં

બાકીના કૃ યાે, તેણે જે કયુ તે બધું, ઇઝરાયલના રા અાેના કાળવૃ ાંતના
પુ તકમાં લખેલાં નથી શું? ૩૨ ઇઝરાયલના રા
બી

વષ યહૂ દયાના રા

રમા યાના દીકરા પેકાહના

ઉ ઝયાનાે દીકરાે યાેથામ રાજ કરવા લા યાે. ૩૩

તે રાજ કરવા લા યાે યારે તે પચીસ વષનાે હતાે, તેણે ય શાલેમમાં સાેળ
વષ સુધી રાજ કયુ. તેની માતાનું નામ ય શા હતું; તે સાદાેકની દીકરી હતી.
૩૪ યાેથામે યહાેવાહની

માં જે સા ં હતું તે કયુ. પાેતાના પતા ઉ ઝયાઅે

કયુ હતું તે માણે કયુ. ૩૫ પણ ઉ ચ થાનાે હ
ન હતાં. લાેકાે હ

દૂ ર કરવામાં અા યાં

યાં ય ાે કરતા અને ધૂપ બાળતા હતા. યહાેવાહના

સભા થાનનાે ઉપરનાે દરવા ે યાેથામે બાં યાે હતાે. ૩૬ યાેથામનાં બાકીનાં
કાયા, તેણે જે સવ કયુ તે, યહૂ દયાના રા અાેના કાળવૃ ાંતના પુ તકમાં
લખેલાં નથી શું? ૩૭ તે દવસાેમાં યહાેવાહે અરામના રા

રસીનને તથા

રમા યાના દીકરા પેકાહને યહૂ દયા પર ચઢાઈ કરવા માેકલવા માંડયા. ૩૮
પછી યાેથામ પાેતાના પતૃઅાેની સાથે ઊંઘી ગયાે અને તેને તેના પતૃ દાઉદના
નગરમાં તેના પતૃઅાેની સાથે દફનાવવામાં અા યાે. પછી તેનાે દીકરાે અાહાઝ
તેની જ યાઅે રા

બ યાે.

યાના દીકરા પેકાહના સ રમા વષ યહૂ દયાના રા યાેથામનાે
૧૬ રમા
દીકરાે અાહાઝ રાજ કરવા લા યાે. અાહાઝ રાજ કરવા લા યાે
૨

યારે તે વીસ વષનાે હતાે, તેણે ય શાલેમમાં સાેળ વષ સુધી રાજ કયુ. તેના
પતૃ દાઉદે જેમ યહાેવાહની
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માં જે સા ં હતું તે કયુ, તે માણે તેણે કયુ

ન હ. ૩ પણ, તે ઇઝરાયલના રા અાેને માગ ચા યાે, જે

ને યહાેવાહે

૪ પણ અાશૂરના રા

ને પાેતાની વ

હાે શયાનું ષડયં સમ યું, કે મ

ઇઝરાયલી લાેકાે અાગળથી હાંકી કાઢી હતી તેમનાં ધ ારપા કાયા માણે

કે , તેણે મસરના સાે નામના રા ની પાસે સંદેશાવાહકાે માેક યા હતા.

તેણે પાેતાના દીકરાને દહનીયાપણની જેમ અ નમાં થઈને ચલા યાે. ૪ તે

દર વષની જેમ હાે શયાઅે અાશૂરના રા ને ખંડણી ભરી ન હતી. તેથી

ઉ ચ થાનાે, પવતાે અને દરેક લીલાં વૃ નીચે ય ાે કરતાે અને ધૂપ બાળતાે

અાશૂરના રા અે તેને કે દ કરીને બંદીખાનામાં ના યાે. ૫ પછી અાશૂરનાે

હતાે. ૫ અા સમયે અરામના રા

રા

રસીને અને ઇઝરાયલના રા

રમા યાના

અાખા દેશ પર ચઢી અા યાે, સમ ન સુધી અાવીને ણ વષ સુધી તેને

દીકરા પેકાહે ય શાલેમ પર ચઢાઈ કરી. તેઅાેઅે અાહાઝને ઘેરી લીધાે પણ

ઘેરાે ઘા યાે. ૬ હાે શયાને નવમે વષ અાશૂરના રા અે સમ ન

તેને

રસીને અેલાથને

તે અાશૂરમાં ઇઝરાયલીઅાેને લઈ અા યાે. તેણે તેમને હલાહમાં, ગાેઝાન નદી

પાછંુ અરામના કબ માં લીધું, તેણે અેલાથમાંથી યહૂ દીઅાેને કાઢી મૂ ા.
અરામીઅાે અેલાથમાં અાવીને યાં વ યા, અાજ સુધી તેઅાે યાં જ છે . ૭

પર અાવેલા હાબાેરમાં તથા માદીઅાેના નગરમાં રા યા. ૭ અામ થવાનું

પછી અાહાઝે અાશૂરના રા

હાથ નીચેથી છાેડાવી મસર દેશમાંથી બહાર કાઢી લાવનાર પાેતાના ઈ વર

તી શકયા ન હ. ૬ તે જ સમયે, અરામના રા

ત લાથ પલેસેરને સંદેશાવાહકાે માેકલીને

કારણ અે હતું કે , ઇઝરાયલના લાેકાેઅે તેઅાેને મસરના રા

તી લીધું,

ફા નના

કહા યું, “હુ ં તારાે ચાકર તથા તારાે દીકરાે છંુ . અાવીને મને ઇઝરાયલના રા

યહાેવાહ વ

અને અરામના રા ના હાથમાંથી છાેડાવ, તેઅાેઅે મારા પર હુ મલાે કયા છે .”

અને જે

૮ પછી અાહાઝે યહાેવાહના ઘરમાં અને રાજમહે લના ભંડારાેમાં જે સાેનું તથા

તથા ઇઝરાયલના રા અાેઅે કરેલા વ ધઅાે માણે તેઅાે ચા યા. ૯

ચાંદી મળી અા યાં તે લઈને અાશૂરના રા ને ભેટ તરીકે માેકલી અા યાં. ૯

ઇઝરાયલી લાેકાેઅે ઈ વર યહાેવાહની વ

અાશૂરના રા અે તેનું સાંભ ું અને દમ કસ પર ચઢાઈ કરીને તે કબજે કયુ,

ગુ ત રીતે કયા. તેઅાેઅે પાેતાનાં બધાં નગરાેમાં, ચાેકીદારાેના ક લાથી તે

યાંના લાેકાેને બંદીવાન કરી પકડીને કીર લઈ ગયાે. તેણે અરામના રા

કાેટવાળા નગર સુધી ઉ ચ થાનાે બાં યાં. ૧૦ તેઅાેઅે દરેક ઉ ચ થાન પર

રસીનને મારી ના યાે. ૧૦ અાહાઝ રા

અાશૂરના રા

મળવા દમ કસ ગયાે. તેણે દમ કસની વેદી

ત લાથ પલેસેરને

ેઈ. પછી તેણે તે વેદીનાે ઘાટ,

પાપ કયુ હતું. લાેકાેઅે બી
અાેને યહાેવાહે કાઢી મૂકી હતી તે

દેવાેની સેવા કરી હતી. ૮
અાેના વ ધઅાે માણે
જે સારા ન હતાં તેવાં કામ

અને લીલાં વૃ નીચે તંભાે અને અશેરીમ મૂ તઅાે ઊભી કરી હતી. ૧૧
યહાેવાહે જે

અાેને તેની અાગળથી કાઢી મૂકી હતી, તે લાેકાેની જેમ યાં

નમૂનાે તથા બધી કારીગરીનાે ઉતાર કરીને ઉ રયા યાજક પર માેક યા.

તેઅાે બધાં ઉ ચ થાનાે પર ધૂપ બાળતા હતા. ઇઝરાયલીઅાે દુ કામાે

૧૧ પછી દમ કસથી અાહાઝે જે પરેખા માેકલી હતી તે

કરીને યહાેવાહને ગુ સે કરતા હતા; ૧૨ તેઅાે મૂ તઅાેની પૂ

ઉ રયાઅે વેદી બાંધી. અાહાઝ રા
તેણે તે કામ પૂ ં કયુ. ૧૨ રા

માણે યાજક

દમ કસથી પાછાે ફયા યાં સુધીમાં

દમ સથી અા યાે, યારે તેણે તે વેદી

ેઈ,

રા અે વેદી પાસે અાવીને તે પર અપણાે ચઢા યાં. ૧૩ તેણે વેદી પર પાેતાના
દહનીયાપણ તથા ખા ાપણ ચઢા યાં, પાેતાનું પેયાપણ રે
શાં યપણનું ર ત તે વેદી પર છાં

કરતા હતા,

જેના વષે યહાેવાહે તેઅાેને ક ું હતું, “તમારે અા કામ કરવું ન હ.” ૧૩ તેમ
છતાં યહાેવાહે ઇઝરાયલને અને યહૂ દયાને દરેક બાેધક અને દરેક
ારા

ા

હે ર કયુ હતું કે , “તમારા દુ માગાથી પાછા ફરાે, જે નયમશા

ું અને પાેતાના

મ તમારા પતૃઅાેને ફરમા યું હતું, જે મ મારા સેવક બાેધકાે ારા તમારી

ું. ૧૪ યહાેવાહની અાગળ જે પ ળની

પાસે માેક યું હતું, તે માણે મારી અા ાઅાે તથા વ ધઅાે તમે પાળાે.” ૧૪

વેદી હતી તેને સભા થાનની અાગળથી અેટલે યહાેવાહના સભા થાનની

પણ તેઅાેઅે યહાેવાહનું સાંભ

અને પાેતાની વેદીની વ ચેથી લાવીને તેણે તે પાેતાની વેદીની ઉ ર તરફ

ઈ વર પર ભરાેસાે રાખતા નહાેતા, તેઅાેના જેવા તેઅાે વધારે હઠીલા થઈ

મૂકી. ૧૫ પછી અાહાઝ રા અે યાજક ઉ રયાને અા ા કરી, “માેટી વેદી પર

ગયા હતા. ૧૫ તેઅાેઅે તેઅાેના પતૃઅાે સાથે કરેલા યહાેવાહના વ ધઅાે

સવારના દહનીયાપણનું, સાંજના ખા ાપણનું, રા ના દહનીયાપણનું અને

અને કરારનાે, તેમ જ યહાેવાહે તેઅાેને અાપેલા સા યાેનાે યાગ કયા હતાે.

તેના ખા ાપણનું, તેમ જ દેશનાં બધાં લાેકાેનું દહનીયાપણ, ખા ાપણ તથા

તેઅાે યથ બાબતાેની પાછળ ચાલીને નકામા થઈ ગયા. તેઅાેની અાસપાસ

તેમના પેયાપણાે જ ચઢાવવાં. દહનીયાપણનું બધું ર ત તથા ય નું બધું ર ત

રહે નાર

તેની પર જ છાંટવું. પણ પ ળની વેદી યહાેવાહની સલાહ પૂછવા ફ ત મારા

ન કરવું, પણ તેઅાેઅે તેઅાેનું અનુકરણ કયુ. ૧૬ તેઅાેઅે પાેતાના ઈ વર

માટે જ રહે શે.” ૧૬ યાજક ઉ રયાઅે અાહાઝ રા ના ક ા માણે કયુ. ૧૭

યહાેવાહની અા ાઅાેનાે યાગ કયા. પાેતાના માટે વાછરડાના અાકારની

અાહાઝ રા અે જળગાડીઅાેની તકતીઅાે કાપી નાખી, તેમાંથી કૂં ડીઅાે

ધાતુની બે મૂ તઅાે બનાવી. તેઅાેઅે અશેરાદેવીની મૂ ત બનાવી, અાકાશનાં

લઈ લીધી, હાેજને પ ળના બળદાે પરથી ઉતારીને પ થરના અાેટલા પર

બધાં યાે તમંડળની અને બાલની પૂ

મૂ ાે. ૧૮ વ ામવારને માટે જે ઢં કાયેલાે ર તાે સભા થાનની અંદર તેઅાેઅે

દીકરા અને દીકરીઅાેનાં બ લદાન અ નમાં દહનીયાપણની માફક અા યાં

બાંધેલાે હતાે તે, રા ને વેશ કરવાનાે જે માગ બહારની બાજુ અે હતાે તે,

હતાં. તેઅાે શકુ ન વ ા અને તં મં નાે ઉપયાેગ કરતા હતા. યહાેવાહની

તેણે અાશૂરના રા ને લીધે ફે રવીને યહાેવાહના સભા થાન તરફ વા
૧૯ અાહાઝનાં બાકીનાં કૃ યાે, તેણે જે કયુ તે બધું, યહૂ દયાના રા

ાે.

અાેના

ું ન હ; પણ તેઅાેના જે પતૃઅાે પાેતાના

અાે કે જેઅાેના વષે યહાેવાહે ફરમા યું હતું કે તેઅાેનું અનુકરણ

કરી હતી. ૧૭ તેઅાેઅે પાેતાના

માં જે ખાેટું હતું તે કરવા માટે પાેતાને વેચીને યહાેવાહને ગુ સે કયા હતા.
૧૮ તે માટે યહાેવાહે અ તશય કાેપાયમાન થઈને ઇઝરાયલને પાેતાની

કાળવૃ ાંતના પુ તકમાં લખેલાં નથી શું? ૨૦ અાહાઝ તેના પતૃઅાેની સાથે

અાગળથી દૂ ર કયા. ફ ત યહૂ દયાના કુ ળ સવાય બીજું કાેઈ યાં ર ું ન હ.

ઊંઘી ગયાે, તેને દાઉદનગરમાં તેના પતૃઅાેની સાથે દ ના યાે. તેની જ યાઅે

૧૯ યહૂ દયાઅે પણ પાેતાના ઈ વર યહાેવાહની અા ાઅાે પાળી ન હ, પણ

તેનાે દીકરાે હઝ કયા રા

ઇઝરાયલના બનાવેલા વ ધઅાે માણે તેઅાે ચા યા. ૨૦ તેથી યહાેવાહે

બ યાે.

રા અાહાઝના બારમા વષ અેલાનાે દીકરાે હાે શયા
૧૭ યહૂસમ દયાના
નમાં ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લા યાે. તેણે નવ વષ રાજ
કયુ. ૨ તેણે યહાેવાહની

માં જે ખાેટું હતું તે કયુ, તાેપણ તેની પહે લાં થઈ
ગયેલા ઇઝરાયલના રા અાે જેવું ન હ. ૩ અાશૂરના રા શા માનેસેરે તેના
પર હુ મલાે કયા, હાે શયા તેનાે ચાકર બનીને તેને ખંડણી અાપવા લા યાે.

ઇઝરાયલના બધા વંશ ેનાે યાગ કયા, તેઅાેના પર દુ ઃખ લા યા, તેઅાેને
લૂંટારાઅાેના હાથમાં સાપી દીધા અને તેમને પાેતાની

અાગળથી દૂ ર

કયા. ૨૧ જયારેે યહાેવાહે ઇઝરાયલીઅાેને દાઉદના કુ ળમાંથી વભા જત
કરીને છૂટા પા ા, યારે તેઅાેઅે નબાટના દીકરા યરાેબામને રા

બના યાે.

યરાેબામે ઇઝરાયલ પાસે યહાેવાહનાે યાગ કરાવીને માેટું પાપ કરા યું. ૨૨
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ઇઝરાયલી લાેકાે યરાેબામે જે બધાં પાપાે કયા હતાં તે માણે ચા યા. તેઅાેઅે
તે પાપાે કરવાનું છાે ું ન હ. ૨૩ માટે યહાેવાહે તેઅાેના બધા સેવક બાેધકાે
ારા જે ક ું હતું તે માણે ઇઝરાયલને પાેતાની

રા અેલાના દીકરા હાે શયાના ી વષ યહૂ દયાના
૧૮ હવેરા ઇઝરાયલના
અાહાઝનાે દીકરાે હઝ કયા રાજ કરવા લા યાે. તે રાજ કરવા
૨

અાગળથી દૂ ર કયા.

લા યાે યારે તે પચીસ વષનાે હતાે, તેણે ય શાલેમમાં અાેગણ ીસ વષ સુધી

અેમ ઇઝરાયલને તેઅાેના પાેતાના દેશમાંથી અાશૂરમાં લઈ જવામાં અા યા,

રાજ કયુ. તેની માતાનું નામ અબીયા હતું અને તે ઝખાયાની દીકરી હતી. ૩

અાજ સુધી તેઅાે યાં જ છે . ૨૪ અાશૂરના રા અે બા બલ, કુ થા, અા વા,

તેણે પાેતાના પતૃ દાઉદે જે કયુ હતું તેમ યહાેવાહની

હમાથ તથા સફાવાઈમમાંથી લાેકાેને લાવીને ઇઝરાયલી લાેકાેની જ યાઅે

કયુ. ૪ તેણે ઉ ચ થાનાે કાઢી ના યાં, તંભાે તાેડી ના યા અને અશેરાની

સમ નનાં નગરાેમાં વસા યા. અાથી તેઅાેઅે સમ નનાે કબ ે લીધાે. અને

મૂ ત કાપી નાખી. તેણે મૂસાઅે બનાવેલા પ ળના સાપને તાેડી ટુ કડાં કરી

તેઅાે તેનાં નગરાેમાં ર ા. ૨૫ યાં તેઅાેના વસવાટની શ અાતમાં અેવું

ના યા, કે મ કે , તે દવસાેમાં ઇઝરાયલ લાેકાે ધૂપ બાળતા હતા, તેથી તેનું

બ યું કે તેઅાેઅે યહાેવાહની અારાધના કરી ન હતી. તેથી યહાેવાહે તેઅાેની

નામ “નહુ તાન” પા ું હતું. ૫ હઝ કયા ઇઝરાયલના યહાેવાહ ઈ વર પર

મ યે સહ માેક યા. સહાેઅે તેઅાેમાંના કે ટલાકને મારી ના યા. ૨૬ માટે

ભરાેસાે રાખતાે હતાે, માટે તેની અગાઉ કે તેના પછી થયેલા યહૂ દીઅાેના

તેઅાેઅે અાશૂરના રા ને કહે વડા યું કે , “જે

રા અાેમાં તેના જેવાે કાેઈ થયાે કે થવાનાે ન હતાે. ૬ તે યહાેવાહને વળગી

અાેને લઈ જઈને તમે

સમ નના નગરાેમાં વસાવી છે , તેઅાે તે દેશના દેવના વ ધઅાે

માં જે સા ં હતું તે

ણતા નથી.

ર ાે. તેમનું અનુકરણ કરવાનું તેણે છાે ું ન હ પણ યહાેવાહની અા ાઅાે જે

અાથી તેઅાેઅે તેઅાેની વ ચે સહાે માેક યા છે , જુ અાે સહાે લાેકાેને મારી

તેમણે મૂસાને અાપી હતી તે તેણે પાળી. ૭ તેથી યહાેવાહ હઝ કયાની સાથે

નાખે છે , કે મ કે , અે લાેકાે તે દેશના દેવના વ ધઅાે

ર ા અને જયાં જયાં તે ગયાે યાં યાં તે સફળ થયાે. તેણે અાશૂરના રા

ણતા ન હતા.” ૨૭

યારે અાશૂરના રા અે અા ા કરી કે , “જે યાજકાે તમે યાંથી લા યા હતા
તેઅાેમાંથી અેકને યાં લઈ

સામે બળવાે કયા અને તેની તાબેદારી કરી ન હ. ૮ તેણે પ લ તીઅાેને ગાઝા

અાે, જેથી તેઅાે યાં જઈને રહે અને તેઅાેને તે

તથા તેની સરહદની ચારેબાજુ સુધી, ચાેકીદારાેના ક લાથી તે કાેટવાળા નગર

દેશના દેવની રીત શીખવે.” ૨૮ તેથી જે યાજકાેને તેઅાે સમ નમાંથી લઈ

સુધી તેઅાેના પર હુ મલાે કયા. ૯ હઝ કયા રા ના ચાેથા વષ ઇઝરાયલના

અા યા હતા, તેઅાેમાંથી અેક યાજક અાવીને બેથેલમાં ર ાે, તેણે તેઅાેને

રા

કે વી રીતે યહાેવાહની અારાધના કરવી તે શીખ યું. ૨૯ દરેક

શા માનેસેરે સમ ન પર અા મણ કરીને તેને ઘેરી લીધું. ૧૦ ી

ના લાેકાેઅે

અેલાના દીકરા હાે શયા રા ના સાતમા વષ અેમ થયું કે અાશૂરના રા
વષના

પાેતપાેતાના દેવાે બનાવીને તેઅાે જયાં રહે તા હતા, યાં સમ નીઅાેઅે

અંતે તેઅાેઅે તેને

બનાવેલા ઉ ચ થાનાેમાં તેઅાેને મૂ

હાે શયાના નવમા વષ સમ નને કબજે કરવામાં અા યું. ૧૧ અાશૂરનાે રા

ા. ૩૦ બા બલના લાેકાેઅે સુ ાેથ

તી લીધું, હઝ કયાના છ ા વષ, ઇઝરાયલના રા

બનાેથ નામે મૂ ત બનાવી; કુ થના લાેકાેઅે નેગાલ નામે મૂ ત બનાવી; હમાથના

ઇઝરાયલીઅાેને પકડીને અાશૂરમાં લઈ ગયાે, તેઅાેને હલાહમાં, ગાેઝાન નદી

લાેકાેઅે અશીમા નામે મૂ ત બનાવી; ૩૧ અા વીના લાેકાેઅે ન હાઝ અને

પર અાવેલા હાબાેરમાં અને માદીઅાેનાં નગરાેમાં રા યા. ૧૨ કે મ કે , તેઅાેઅે

તાંતાક નામે મૂ ત બનાવી, સફાવ અાેઅે પાેતાના બાળકનું સફાવાઈમના

પાેતાના ઈ વર યહાેવાહની વાણી સાંભળી ન હ, પણ તેમના કરારનું અેટલે

દેવ અા ા મેલેખ અને અ ના મેલેખની અાગળ દહનીયાપણ કયુ. ૩૨ અેમ

યહાેવાહના સેવક મૂસાઅે જે બધી અા ાઅાે અાપી હતી તેની અવગણના

તેઅાે યહાેવાહનું ભય રાખતા હતા, તેઅાે પાેતાનામાંથી ઉ ચ થાનાેના યાજક

કરી. તેઅાેઅે તેનું સાંભ

નયુકત કરતા, જે તેઅાેના માટે ઉ ચ થાનાેના સભા થાનાેમાં ય કરતા. ૩૩

રા ના ચાૈદમા વષ અાશૂરના રા

તેઅાે યહાેવાહનું ભય રાખતા હતા અને જે દેશમાંથી તેઅાેને લઈ અાવવામાં

નગરાે પર ચઢાઈ કરીને તેને કબજે કરી લીધાં. ૧૪ માટે યહૂ દયાના રા

અા યા તેઅાેના વ ધ માણે પાેતાના દેવાેની પણ પૂ

કરતા હતા. ૩૪

ું ન હ અને તે માણે કયુ ન હ. ૧૩ હઝ કયા
સા હે રીબે યહૂ દયાના બધાં કાેટવાળા

હઝ કયાઅે લાખીશમાં અાશૂરના રા ને સંદેશાે માેકલીને કહા યું કે , “મ

અાજ દવસ સુધી તે લાેકાે અા જ રીત માણે કરે છે . તેઅાે યહાેવાહનું

તને નારાજ કયા છે . હવે અહ થી પાછાે

ભય રાખતા નથી, કે તેઅાે પાેતાના વ ધઅાે, હુ કમાે, નયમ તથા અા ાઅાે

મૂકશે તેનાે હુ ં વીકાર કરીશ.” અાથી અાશૂરના રા અે યહૂ દયાના રા

યહાેવાહે યાકૂ બના લાેકાેને અા યાં તે માણે તેઅાે વતતા નથી. જેનું નામ

હઝ કયાને ણસાે તાલંત ચાંદી અને ીસ તાલંત સાેનું અા યું. ૧૫ માટે

તેમણે ઇઝરાયલ પા

ું તે માણે તેઅાે વતતા નથી. ૩૫ યહાેવાહે તેઅાેની

સાથે કરાર કયા હતાે અને તેઅાેને અા ા અાપી હતી, “તમારે બી
ડર રાખવાે ન હ, તેઅાેને નમવું ન હ, તેમની પૂ

. તું જે શરતાે મારી અાગળ

હઝ કયાઅે તેને યહાેવાહના સભા થાનમાંથી અને રાજમહે લના ભંડારમાંથી

દેવાેનાે

જે ચાંદી મળી અાવી હતી તે બધી તેને અાપી. ૧૬ તે સમયે હઝ કયાઅે

કરવી ન હ, તેમને ય ાે

યહાેવાહના સભા થાનના બારણા પરથી અને પાેતે મઢેલા તંભાે પરથી સાેનું

કરવા ન હ. ૩૬ પણ યહાેવાહ કે જે તમને પાેતાની મહાન શ તથી તથા

ઉખાડીને અાશૂરના રા ને અા યું. ૧૭ પણ અાશૂરના રા અે લાખીશથી

લંબાવેલા હાથથી મસર દેશમાંથી બહાર લા યા, તેમનાે જ ભય રાખવાે,

તાતાન, રાબસારીસ તથા રાબશાકે હને માેટા સૈ ય સાથે હઝ કયા રા

તેમને જ તમારે નમવું અને તેમને જ તમારે ય

કરવા. ૩૭ જે વ ધઅાે,

ય શાલેમમાં માેક યા. તેઅાે માગ મુસાફરી કરીને ય શાલેમ પહા યા. તેઅાે

કાનૂનાે, નયમ તથા અા ા યહાેવાહે તમારે માટે લ યાં, તેનું તમારે સદાકાળ

ય શાલેમ પહાચીને ધાેબીના ખેતરના માગ પર અાવેલા ઉપરના તળાવના

પાલન કરવું. તમે બી

ગરનાળા પાસે થાે યા. ૧૮ તેઅાેઅે હઝ કયા રા ને બાેલા યાે, યારે

દેવાેથી ડરશાે ન હ, ૩૮ મ તમારી સાથે જે કરાર કયા

છે તે તમારે ભૂલી જવાે ન હ અને બી

કરવી ન હ. ૩૯ પણ

હ કયાનાે દીકરાે અે યાકીમ જે ઘરનાે ઉપરી હતાે તે, નાણાં મં ી શે ના

તમારા યહાેવાહ ઈ વરનાે તમારે ભય રાખવાે. તે તમને તમારા સવ શ ુઅાેથી

તથા અાસાફનાે દીકરાે યાેઅાહ જે ઈ તહાસકાર હતાે, તેઅાે તેઅાેને મળવા

છાેડાવશે.” ૪૦ પણ તેઅાેઅે તે સાંભ ું ન હ, અને તેઅાેઅે ભૂતકાળમાં જે

બહાર અા યા. ૧૯ રાબશાકાહે તેઅાેને ક ું કે , હવે તમે હઝ કયાને જઈને

કયુ હતું તે કરવાનું ચાલુ રા યું. ૪૧ અામ, તે લાેકાે યહાેવાહનું ભય રાખતા

કહાે કે , અાશૂરનાે મહાન રા

અને પાેતાની કાેતરેલી મૂ તઅાેની પણ પૂ

કરતા હતા, તેઅાેનાં સંતાનાે તેમ

છે ? ૨૦ તું કહે છે , યુ ને માટે સહયાેગી મ ાે અને પરા મ અમારી પાસે

જ તેઅાેનાં સંતાનાેનાં સંતાનાે પણ, જેમ તેઅાેના પતૃઅાે કરતા હતા તેમ,

છે તે તાે મા નકામી વાતાે છે . કાેના પર તું ભરાેસાે રાખે છે ? કાેણે તને

અાજ દવસ સુધી કરે છે .

મારી વ
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દેવાેની પૂ
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પૂછે છે કે , “તારાે અા મ વ વાસ શેનાથી

બંડ કરવાની હમત અાપી છે ? ૨૧

ે, તું અા બ

પી લાકડી

જેવા મસર પર ભરાેસાે રાખીને ચાલે છે , પણ જે કાેઈ તેનાે અાધાર લે છે

માેક યા. ૩ તેઅાેઅે તેને ક ું, હઝ કયા અા માણે કહે છે કે , “અા દવસ

તેના હાથમાં પેસીને તે તેને વ ધી નાખશે. મસરનાે રા

ફા ન તેના પર

દુ : ખનાે, ઠપકાનાે તથા બદનામીનાે દવસ છે , કે મ કે બાળકને જનમવાનાે

ભરાેસાે રાખનારની સાથે અાવી જ રીતે વત છે . ૨૨ પણ

ે તમે અેવું કહાે

સમય અા યાે છે , પણ તેને જ મ અાપવાની શ ત નથી. ૪ કદાચ અેવું

કે , 'અમે અમારા ઈ વર યહાેવાહ પર ભરાેસાે રાખીઅે છીઅે,' તે અે જ

બને કે , રાબશાકે હ જેને તેના મા લક અાશૂરના રા અે

યહાેવાહ નથી કે જેમના ઉ ચ થાનાે અને વેદીઅાે હઝ કયા રા અે કાઢી

નદા કરવા માેક યાે છે , તેનાં બધાં વચનાે તમારા ઈ વર યહાેવાહ સાંભળે,

ના યાં છે અને યહૂ દયા અને ય શાલેમને ક ું છે કે , 'તમારે ય શાલેમમાં

તમારા ઈ વર યહાેવાહે જે વચનાે સાંભ

અા વેદીની અાગળ જ સેવા કરવી?' ૨૩ તાે હવે, કૃ પા કરી મારા મા લક

હજુ સુધી અહ બાકી રહે લા છે તેઅાેને માટે ાથના કરાે.” ૫ હઝ કયા

અાશૂરના રા

રા ના ચાકરાે યશાયા પાસે અા યા, ૬ યશાયાઅે તેઅાેને ક ું કે , “તમારા

સાથે તું સારી શરત કર. અેટલે કે

ે તું તેમના માટે સવારી

કરનારા પૂરા પાડે તાે હુ ં તને બે હ ર ઘાેડા અાપીશ. ૨૪

ે તારાથી ન

વતા ઈ વરની

ાં તેને તેઅાે વખાેડે. તેથી હવે જે

મા લકને કહાે કે , 'યહાેવાહ કહે છે કે , “જે વચનાે ત સાંભ

ાં છે , જેનાથી

બની શકે તાે તું રથાે અને ઘાેડેસવારાેના માટે મસર પર ભરાેસાે રાખીને

અાશૂરના રા ના સેવકાેઅે મા ં અપમાન કયુ છે તેનાથી તમે ગભરાશાે

મારા મા લકના અેક પણ સરદારને કે વી રીતે પાછાે હઠાવી શકે ? ૨૫ શું હુ ં

ન હ.” ૭ જુ અાે, હુ ં તેનામાં અેક અા મા મૂકીશ, તે અેક અફવા સાંભળીને

યહાેવાહ વના અા જ યા સામે યુ કરીને તેનાે નાશ કરવા ચઢી અા યાે છંુ ?

પાેતાના દેશમાં પાછાે જશે. પછી હુ ં તેને તેના પાેતાના દેશમાં તલવારથી મારી

યહાેવાહે મને ક ું છે કે , “તું અા દેશ પર ચઢાઈ કરીને તેનાે નાશ કર.'”

નંખાવીશ.”'” ૮ પછી રાબશાકે હ પાછાે ગયાે, યારે તેને સમાચાર મ ા કે ,

૨૬ હ કયાના દીકરા અે યાકીમ, શે ના અને યાેઅાહે રાબશાકે હને ક ું,

“અાશૂરનાે રા

“કૃ પા કરીને તારા સેવકાેની સાથે અરામીભાષામાં બાેલ, કે અમે તે સમ

રા

શકીઅે. અમારી સાથે યહૂ દીઅાેની ભાષામાં ના બાેલીશ. જેઅાે દવાલ પર છે

તે તારી સામે યુ કરવા ચઢી અા યાે છે , યારે તેણે ફરી યહૂ દયાના રા

લ નાહ સામે લડી ર ાે છે , કે મ કે તેણે સાંભ

લાખીશ પાસેથી ગયાે છે . ૯ કૂ શના રા

ું હતું કે ,

તહાકા વષે સાંભ ું, જુ અાે,

તેઅાેના સાંભળતાં અમારી સાથે યહૂ દયાની ભાષામાં બાેલીશ ન હ.” ૨૭

હઝ કયા પાસે સંદેશાવાહકાે માેકલીને કહે વડા યું કે , ૧૦ “તું, યહૂ દયાના

પણ રાબશાકે હે તેઅાેને ક ું, “શું મારા મા લકે અા વાતાે તારા મા લકને

રા

અને તને કહે વા માટે માેક યા છે ? જેઅાે અા દીવાલ પર બેઠેલા છે , જેઅાે

અેમ કહીને છે તરે ન હ કે , “ય શાલેમ અાશૂરના રા ના હાથમાં અાપવામાં

તમારી સાથે પાેતાની વ ા ખાવાને તથા મૂ પીવા નમાણ થયેલા છે તેઅાેને

અાવશે ન હ.” ૧૧

કહે વાને મને માેક યાે નથી?” ૨૮ પછી રાબશાકે હે ઊભા થઈને માેટા અવાજે

સંપૂણપણે નાશ કયા છે . તાે શું તારાે બચાવ થશે? ૧૨ જે

પાેકારીને યહૂ દયાની ભાષામાં ક ું, “અાશૂરના રા

અેટલે ગાેઝાન, હારાન, રેસેફ અને તલા સારમાં રહે તા અેદેનના લાેકાેનાે મારા

૨૯ રા

ધરાજનું વચન સાંભળાે.

કહે છે , “ હઝ કયાથી છે તરાશાે ન હ, તે તમને મારા હાથમાંથી

બચાવી શકશે ન હ. ૩૦ “યહાેવાહ ન ે અાપણને બચાવશે, અા નગર

ે, ત સાંભ

ું છે કે , અાશૂરના રા અે બધા દેશાેનાે
અાેના,

પતૃઅાેઅે નાશ કયા છે તેઅાેના દેવાેઅે તેઅાેને બચા યા છે ? ૧૩ હમાથનાે
રા , અાપાદનાે રા , સફાવાઇમનાે રા

અાશૂરના રા ના હાથમાં અાપવામાં ન હ અાવે અેવું કહીને હઝ કયા તમારી
પાસે યહાેવાહ પર ભરાેસાે રખાવે ન હ.”' ૩૧ અાશૂરનાે રા

હઝ કયાને કહે જે કે , 'તારા ઈ વર જેના પર તું ભરાેસાે રાખે છે તે તને

તથા હે નાનાે અને ઇ વાનાે રા

ાં છે ? હતા ના હતા થઈ ગયા છે . ૧૪ હઝ કયાઅે સંદેશાવાહકાે પાસેથી

અેમ કહે છે કે ,

પ લઈને વાં યાે. પછી તે યહાેવાહના ઘરમાં ગયાે અને યહાેવાહની અાગળ

હઝ કયાનું સાંભળશાે ન હ, 'મારી સાથે સુલેહ કરીને મારી પાસે અાવાે.

પ ખુ લાે કરીને વાં યાે. ૧૫ પછી હઝ કયાઅે યહાેવાહ અાગળ ાથના

યારે તમે દરેક પાેતાની ા ાવાડીમાંથી અને પાેતાના અં રના વૃ પરથી

કરીને ક ું કે , “હે ઇઝરાયલના ઈ વર, સૈ યાેના યહાેવાહ, તમે જે ક બાે પર

ફળ ખાશાે, તમારા પાેતાના કૂ વાનું પાણી પીશાે, હુ ં અાવીને તમને યાં લઈ

બરાજમાન છાે, પૃ વીનાં બધાં રાજયાેના તમે અેકલા જ ઈ વર છાે. તમે

ઉ ન હ ૩૨ યાં સુધી તમારાે જે દેશ તમારા પાેતાના દેશ જેવાે અનાજ અને

અાકાશ અને પૃ વી ઉ પ ન કયા છે . ૧૬ હે યહાેવાહ, તમે કાન દઈને સાંભળાે.

ા ારસનાે દેશ, રાેટલી અને ા નીવાડીઅાેનાે દેશ, જૈતૂન અને મધનાે દેશ

યહાેવાહ તમારી અાંખાે ઉઘાડાે અને જુ અાે, સા હે રીબનાં વચનાે જે વડે તેણે

છે યાં તમે

વતા રહે શાે અને મરશાે ન હ.' જયારે હઝ કયા તમને સમ વે

કે , 'યહાેવાહ અાપણને બચાવશે' તાે તેનું સાંભળશાે ન હ. ૩૩ શું કાેઈ પણ
ના દેવે કદી પાેતાના દેશને અાશૂર રા ના હાથમાંથી બચા યાે છે ? ૩૪
હમાથ અને અાપાદના દેવાે કયાં છે ? સફાવાઈમ, હે ના અને ઇ વાના દેવાે

વતા ઈ વરની નદા કરવા માેક યા છે તેને તમે સાંભળાે. ૧૭ હવે યહાેવાહ,
ખરેખર અાશૂરના રા અાેઅે

અાેનાે તથા તેમના દેશાેનાે નાશ કયા છે .

૧૮ અને તેઅાેના દેવાેને અ નમાં નાખી દીધા છે , કે મ કે તેઅાે દેવાે નહાેતા, તે

ાં

તાે માણસાેના હાથે કરેલું કામ હતું, ફ ત પ થર અને લાકડાં હતાં. તેથી

છે ? શું તેઅાેઅે સમ નને મારા હાથમાંથી છાેડા યું છે ? ૩૫ અા બધા દેશાેના

જ અાશૂરીઅાેઅે તેઅાેનાે નાશ કયા હતાે. ૧૯ તાે હવે, હે અમારા ઈ વર

દેવાેમાંથી અેવા દેવ કાેણ છે તેઅાેઅે પાેતાના દેશને મારા હાથમાંથી છાેડા યાે
હાેય? તાે કે વી રીતે યહાેવાહ ય શાલેમને મારા હાથમાંથી છાેડાવશે?” ૩૬

યહાેવાહ, હુ ં તમને ાથના ક ં છંુ કે , અમને તેઅાેના હાથમાંથી બચાવાે કે ,
પૃ વીનાં બધાં રા યાે ણે કે , તમે યહાેવાહ, અેકલા જ ઈ વર છાે.” ૨૦

રા અે અા ા અાપી હતી કે , “તેને ઉ ર અાપવાે ન હ” માટે બધા લાેકાે

પછી અામાેસના દીકરા યશાયાઅે હઝ કયાને સંદેશાે માેકલીને કહા યું કે ,

શાંત ર ા, કાેઈ અેક શ દ પણ બાે યું ન હ. ૩૭ પછી હ કયાનાે દીકરાે

“ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવાહ અેમ કહે છે કે , “તેઁ અાશૂરના રા

અે યાકીમ જે ઘરનાે કારભારી હતાે તે, નાણાંમં ી શે ના અને અાસાફનાે

વ

દીકરાે યાેઅાહ ઈ તહાસકાર પાેતાનાં વ

યહાેવાહ જે વચન બાે યા છે તે અા છે : “ સયાેનની કું વારી દીકરીઅે તને તુ છ

ફાડીને હઝ કયાની પાસે અા યા

સા હે રીબ

મને ાથના કરી હતી. તારી અે ાથના મ સાંભળી છે . ૨૧ તેના વષે

અને તેઅાેઅે તેને રાબશાકે હનાં વચનાે કહી સંભળા યાં.

ગણે છે , તર કાર સ હત તારી હાંસી ઉડાવે છે . ય શાલેમની દીકરીઅે તારા

રા અે યારે તે સાંભ ું યારે અેમ થયું કે , તેણે પાેતાના
૧૯ વહઝ કયા
ફા ાં, પાેતાના શરીર પર ટાટ પહે રીને તે યહાેવાહના ઘરમાં

તરફ પાેતાનું માથું ધુણા યું છે . ૨૨ ત કાેની નદા કરી છે તથા કાેના વષે

ગયાે. ૨ તેણે રા યના અ ધકારી અે યાકીમને, નાણાંમં ી શે નાને તથા
યાજકાેના વડીલાેને ટાટ પહે રાવીને અામાેસના દીકરા યશાયા બાેધક પાસે

દુ ભાષણ કયા છે ? ત કાેની સામે તારાે અવાજ ઉઠા યાે છે ? ત કાેની વ
ઇઝરાયલના પ વ ઈ વર વ

જ તારી ઘમંડભરી અાંખાે ઊંચી કરી

છે ? ૨૩ તારા સંદેશાવાહકાે ારા ત ભુનાે તર કાર કયા છે . તેઁ ક ું છે કે ,
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'મારા રથાેના જૂ થ વડે હુ ં પવતાેનાં શખર પર, લબાનાેનના ઊંચા થળાેઅે

કરીશ.”'” ૭ યશાયાઅે ક ું, “અં રનું ચકતું લાે;” તેઅાેઅે તે માણે કયુ

ચઢયાે છંુ . તેનાં સાૈથી ઊંચા અેરેજવૃ ાેને, તથા તેનાં ઉ મ દેવદારનાં વૃ ાેને

અને તેને તેના ગૂમડા પર લગા યું અને તે સા ે થઈ ગયાે. ૮ પછી હઝ કયાઅે

હુ ં કાપી નાખીશ. હુ ં તેના સાૈથી ફળ પુ જં ગલના તથા તેના સાૈથી દૂ રના

યશાયાને પૂ

દેશાેમાં વેશ કરીશ. ૨૪ મ કૂ વા ખાેદીને પરદેશનાં પાણી પીધાં છે . મારા

ું, “યહાેવાહ મને સા ે કરશે અને હુ ં ી

દવસે યહાેવાહના

ઘરમાં જઈશ, તેનું ચ શું?” ૯ યશાયાઅે ક ું, “યહાેવાહે જે વચન ક ું છે

પગનાં ત ળયાંથી મ મસરની બધી નદીઅાે સૂકવી નાખી છે .' ૨૫ મ પુરાતન

તે પૂ ં કરશે, તેનું ચ અા છે . છાંયડાે દસ અંશ અાગળ

કાળથી તેની યાેજના કરી હતી, ાચીન કાળથી કામ કયુ, અે શું ત સાંભ

પાછળ

ું

નથી? મ કાેટવાળા નગરાેને વેરાન કરીને, ખંડેરના ઢગલા કરવા માટે મ તને

ય કે , દસ અંશ

ય?” ૧૦ હઝ કયાઅે જવાબ અા યાે, “છાંયડાે દસ અંશ અાગળ

વધે અે તાે નાની વાત છે ; અેમ ન હ, પણ દસ અંશ પાછાે હઠે.” ૧૧ યશાયા

ઊભાે કયા છે . ૨૬ તેથી યાંના રહે વાસીઅાે શ તહીન થઈ ગયા, ગભરાઈને

બાેધકે યહાેવાહને માેટેથી પાેકાર કયા, તેથી અાહાઝના સમયદશક યં માં

શર મદા થઈ ગયા: તેઅાે ખેતરના છાેડ જેવા, લીલા ઘાસ જેવા, ધાબા પર

છાંયડાે જેટલાે ન યાે હતાે, યાંથી તેમણે દસ અંશ પાછાે હઠા યાે. ૧૨ તે

અને ખેતરમાં ઊગી નીકળેલા, વૃ

સમયે બા બલના રા

પા યા પહે લાં બળી ગયેલા ઘાસ જેવા

બની ગયા હતા. ૨૭ તા ં નીચે બેસવું, તા ં બહાર જવું અને અંદર અાવવું
ં છંુ . ૨૮ મારા પર કાેપ

તથા મારા પર તા ં કાેપાયમાન થવું અે બધું હુ ં

બાલાદાનના દીકરા બરાેદાખબાલાદાને સંદેશાવાહકાે

સાથે હઝ કયા પર પ ાે તથા ભેટ માેક યાં, કે મ કે તેણે સાંભ

ું હતું કે ,

હઝ કયા માંદાે પ ાે છે . ૧૩ હઝ કયાઅે તેઅાેનું સાંભળીને તેઅાેને પાેતાની

કરવાને લીધે, તારાે ઘમંડ મારા કાને પહા યાને લીધે, હુ ં તારા નાકમાં કડી

કમતી વ તુઅાેથી ભરેલાે અાખાે મહે લ, ચાંદી, સાેનું, સુગંધી

પહે રાવવાનાે છંુ તારા મામાં લગામ નાખવાનાે છંુ ; પછી જે ર તે તું અા યાે છે ,

તેલ, શ ભંડાર અને ભંડારમાં જે બધું મળી અા યું તે સવ સંદેશાવાહકાેને

યાે, મૂ યવાન

તે જ ર તે હુ ં તને પાછાે ફે રવીશ.” ૨૯ અા તારા માટે ચ

પ થશે: અા વષ

બતા યું. યાં અાખા ઘરમાં કે રા યમાં અેવું કં ઈ ન હતું, કે જે હઝ કયાઅે

તમે જં ગલી ઊગી નીકળેલા દાણા ખાશાે, બીજે વષ તે દાણામાંથી પાકે લું

તેઅાેને બતા યું ના હાેય. ૧૪ યારે બાેધક યશાયાઅે હઝ કયા પાસે

અનાજ ખાશાે, ીજે વષ તમે વાવશાે અને લણશાે, ા ાવાડીઅાે રાેપશાે

અાવીને તેને પૂ

અને તેનાં ફળ ખાશાે. ૩૦ યહૂ દયાના ઘરના બચેલા માણસાે, ફરીથી જડ

હઝ કયાઅે ક ું, “તેઅાે દૂ રના દેશ બા બલથી અા યા છે .” ૧૫ યશાયાઅે

પકડશે અને ફળ અાપશે. ૩૧ કે મ કે , ય શાલેમમાંથી અને સયાેન પવત

પૂ

પરથી બચેલા માણસાે બહાર અાવશે. સૈ યાેના યહાેવાહની અા થાના લીધે

મહે લમાં બધું જ

અા બધું થશે. ૩૨ “અેટલે અાશૂરના રા

ું, “અા માણસાેઅે તને શું ક ું? તેઅાે

ું, “તેઅાેઅે તારા મહે લમાં શું

ાંથી અા યા છે ?”

ેયું?” હઝ કયાઅે ક ું, “તેઅાેઅે મારા

ેયું છે . મારા ભંડારાેમાં અેવી અેકે વ તુ નથી કે જે મ

વષે યહાેવાહ અેવું કહે છે : “તે

તેઅાેને બતાવી ના હાેય.” ૧૬ યારે યશાયાઅે હઝ કયાને ક ું, “યહાેવાહનું

અા નગરમાં અાવશે ન હ તેમ તે તીર પણ મારશે ન હ. ઢાલ લઈને તેની

વચન સાંભળ, ૧૭ ' ે, અેવા દવસાે અાવી ર ા છે કે જયારે તારા મહે લમાં

અાગળ ન હ અાવે તેમ તેની સામે ઢાેળાવવાળી જ યા બાંધશે ન હ. ૩૩

જે બધું છે તેનાે, તારા પતૃઅાેઅે અાજ સુધી જે કં ઈ સં હ કયા છે તે બધું જ,

જે માગ તે અા યાે છે તે માગ તે પાછાે જશે; અા શહે રમાં તે વેશ કરશે

બા બલમાં લઈ જવામાં અાવશે. કશું જ બાકી રહે શે ન હ અેવું યહાેવાહ

ન હ. અા યહાેવાહનું નવેદન છે .” ૩૪ મારે પાેતાને માટે તેમ જ મારા સેવક

કહે છે . ૧૮ અને તારા દીકરા જે તારાથી ઉ પ ન થશે, જેઅાે તારા વંશ ે

દાઉદને માટે હુ ં અા નગરનું ર ણ કરીશ અને તેને બચાવીશ.'” ૩૫ તે જ રા ે

થશે, તેઅાેને તેઅાે લઈ જશે; તેઅાેને બા બલના રા ના મહે લમાં નાેકરાે

અેમ થયું કે , યહાેવાહના દૂ તે અાવીને અાશૂરીઅાેની છાવણીમાં અેક લાખ

તરીકે રાખવામાં અાવશે.'” ૧૯ હઝ કયાઅે યશાયાને ક ું, “તું યહાેવાહનું

પંચાશી હ ર સૈ નકાેને મારી ના યા. વહે લી સવારે માણસાેઅે ઊઠીને

વચન જે બાે યાે તે સા ં છે .” કે મ કે તેણે વચાયુ કે , “હુ ં

તાે બધી જ યાઅે મૃતદેહ પ

ા હતા. ૩૬ તેથી અાશૂરનાે રા

ેયું,

વીશ યાં સુધી

સા હે રીબ

તાે શાં ત અને સ યતા કાયમ રહે શે” ૨૦ હઝ કયાનાં બી ં કાયા, તેનું

ઇઝરાયલ છાેડીને પાેતાના દેશમાં પાછાે નનવેમાં જતાે ર ાે. ૩૭ તે પાેતાના

બધું પરા મ, તે જે તળાવ તથા ગરનાળું બનાવી નગરમાં પાણી લા યાે, તે

દેવ ન ાેખના મં દરમાં પૂ

કરતાે હતાે, યારે તેના દીકરાઅાે અા ા મેલેખે

બધું યહૂ દયાના રા અાેનાં કાળવૃ ાંતના પુ તકમાં લખેલાં નથી શું? ૨૧

અને શારઅેસેરે તેને તલવારથી મારી ના યાે. પછી તેઅાે અરારાટ દેશમાં

હઝ કયા તેના પતૃઅાેની સાથે ઊંઘી ગયાે, પછી તેનાે દીકરાે મના શા તેની

નાસી ગયા. તેનાે દીકરાે અેસારહા ાેન તેના પછી રા

જ યાઅે રા

બ યાે.

બ યાે.

માં હઝ કયા મરણતાેલ માંદાે પ ાે. યારે અામાેસના
શા રાજ કરવા લા યાે, યારે તે બાર વષનાે હતાે; તેણે
૨૦ તેદીકરાદવસાેયશાયા
૨૧ મના
બાેધકે તેની પાસે અાવીને તેને ક ું, “યહાેવાહ કહે
ય શાલેમમાં પંચાવન વષ રાજ કયુ. તેની માતાનું નામ હે ફસીબા હતું.
છે , 'તારા કુ ટું બનાે બંદાેબ ત કર; કે મ કે , તું મરી જશે,

વશે ન હ.'” ૨

યારે હઝ કયાઅે દીવાલ તરફ પાેતાનું મા ફે રવીને યહાેવાહને ાથના કરીને
ક ું, ૩ “હે યહાેવાહ, હુ ં તમને વનંતી ક ં છંુ કે , હુ ં કે વી રીતે તમારી અાગળ
વ વાસુપણે તથા મારા પૂરા દયથી ચા યાે છંુ , તમારી
માં જે સા ં
હતું તે મ કયુ છે , તેને યાદ કરાે.” પછી હઝ કયા બહુ ર

ાે. ૪ યશાયા

યાંથી નીકળીને નગરની અધવચ પહા યાે તે પહે લાં અેમ બ યું કે , યહાેવાહનું

૨ જે

અાેને યહાેવાહે ઇઝરાયલ લાેકાે અાગળથી કાઢી મૂકી હતી, તેઅાેના

ઘૃણા પદ કૃ યાે માણે વત ને તેણે યહાેવાહની

માં જે ખાેટું હતું તે કયુ. ૩
કે મ કે , તેના પતા હઝ કયાઅે જે ઉ ચ થાનાેનાે નાશ કયા હતાે, તે તેણે ફરી
બાં યાં, ઇઝરાયલના રા

અાહાબે જેમ કયુ તેમ, તેણે બાલ માટે વેદી બાંધી,

અશેરાદેવીની મૂ ત બનાવી અને અાકાશમાંનાં બધાં તારામંડળની ભ ત
કરી અને તેઅાેની પૂ

કરી. ૪ જે સભા થાન વષે યહાેવાહે અા ા અાપી

વચન તેની પાસે અેવું અા યું કે , ૫ “તું પાછાે જઈને મારા લાેકાેના અાગેવાન

હતી કે , “ય શાલેમમાં સદાકાળ મા ં નામ રાખીશ.” તે યહાેવાહના ઘરમાં

હઝ કયાને કહે કે , 'તારા પતૃ દાઉદના ઈ વર યહાેવાહ અેવું કહે છે : “મ

મના શાઅે મૂ તપૂ

તારી ાથના સાંભળી છે અને તારાં અાંસુ

દવસે

અાંગણાંમાં તેણે અાકાશમાંના બધાં તારામંડળાે માટે વેદીઅાે બાંધી. ૬ તેણે

સા ે કરીશ અને તું યહાેવાહના ઘરમાં જશે. ૬ હુ ં તારા અાયુ યમાં પંદર વષ

પાેતાના દીકરાનું દહનીયાપણની માફક અ નમાં અપણ કયુ; તે શકુ નમુહૂત

વધારીશ, તને તથા અા નગરને હુ ં અાશૂરના રા ના હાથમાંથી છાેડાવીશ.

પૂછતાે હતાે, તં મં કરતાે હતાે અને ભૂવાઅાે તથા

મારા પાેતાના માટે અને મારા સેવક દાઉદના માટે હુ ં અા નગરનું ર ણ

રાખતાે હતાે. તેણે યહાેવાહની

2 રાજઅાે

ેયાં છે . હુ ં તને ી
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માટે વેદીઅાે બાંધી. ૫ યહાેવાહના સભા થાનનાં બ ને

દુ ગરાે સાથે યવહાર

માં જે કૃ યાે ખરાબ હતાં તે કરીને ઈ વરને

કાેપાયમાન કયા. ૭ તેણે વાછરડાના અાકારની અશેરાની મૂ ત બનાવી તેને

કે , ૪ “મુ ય યાજક હ કયા પાસે

યહાેવાહના ઘરમાં મૂકી. જે સભા થાન વષે યહાેવાહે દાઉદને તથા તેના દીકરા

ઘરમાં લાવવામાં અા યાં છે , ારર કાેઅે જે નાણાં લાેકાે પાસેથી ભેગા

સુલેમાનને ક ું હતું, “અા સભા થાન તથા ય શાલેમ કે જેને મ ઇઝરાયલના

કયા છે તેની ગણતરી તે કરે. ૫ તેઅાે તે યહાેવાહના સભા થાનની દેખરેખ

બધાં કુ ળાેમાંથી પસંદ કયુ છે . તેમાં હુ ં મા ં નામ સદા રાખીશ. ૮ જે બધી

રાખનાર કામદારાેની પાસે લાવીને તેઅાેના હાથમાં સાપે, તેઅાે તે નાણાં

અા ા મ તેઅાેને અાપી છે , જે નયમશા

મ મારા સેવક મૂસા ારા તેમને

સભા થાનના સમારકામ કરનારને અાપે. ૬ તેઅાે તે નાણાં સભા થાનનાં

ે તેઅાે કાળ થી પાળશે તાે જે દેશ મ તેઅાેના પતૃઅાેને

સમારકામ કરનારા સુથારાે, ક ડયા, સલાટાેને તથા સભા થાનના સમારકામ

અા યાે છે , તેમાંથી તેઅાેના પગને હુ ં હવે પછી કદી ડગવા દઈશ ન હ. ૯ પણ

માટે લાકડાં અને ટાંકેલા પ થર ખરીદવા માટે અાપતા હતા. ૭ જે નાણાં

તે લાેકાેઅે સાંભ ું ન હ, યહાેવાહે જે

અાેનાે ઇઝરાયલી લાેકાે અાગળ

તેઅાેને અાપવામાં અાવતાં તેનાે હસાબ તેઅાેની પાસેથી લેવામાં અાવતાે

નાશ કયા હતાે, તેઅાેની પાસે મના શાઅે વધારે ખરાબ કામ કરા યાં. ૧૦

ન હ. કે મ કે , તેઅાે વ વાસુપણે વતતા હતા. ૮ મુ ય યાજક હ કયાઅે

અા યું છે તે

યારે યહાેવાહે પાેતાના સેવક બાેધકાે મારફતે ક ું, ૧૧ “યહૂ દયાના રા

અને કહે કે , જે નાણાં યહાેવાહના

નાણાંમં ી શાફાનને ક ું, “મને યહાેવાહના સભા થાનમાંથી નયમશા

નું

મના શાઅે અા ધ ારપા કાયા કયા છે , તેની અગાઉ અમાેરીઅાેઅે કયુ

પુ તક મળી અા યું છે .” હ કયાઅે તે પુ તક શાફાનને અા યું અને તેણે

હતું, તેના કરતાં પણ વધારે ખરાબ અાચરણ કયા છે . યહૂ દયા પાસે પણ

તે વાં યું. ૯ પછી શાફાને જઈને રા ને પુ તક અાપીને ક ું કે , “તમારા

તેઅાેની મૂ તઅાે વડે પાપ કરા યું છે . ૧૨ તે માટે ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવાહ

ચાકરાેને જે નાણાં સભા થાનમાંથી મ

કહે છે , “જુ અાે, હુ ં ય શાલેમ અને યહૂ દયા પર અેવી અાફત લાવીશ કે જે

રાખનાર કામદારાેને અાપી દીધાં છે .” ૧૦ પછી નાણાંમં ી શાફાને રા ને

કાેઈ તે સાંભળશે તેના કાન ઝણઝણી ઊઠશે. ૧૩ હુ ં સમ નની માપદાેરી

ક ું, “ હ કયા યાજકે મને અેક પુ તક અા યું છે .” શાફાને તે રા ની

તથા અાહાબના કુ ટું બનાે અાેળંબાે ય શાલેમ પર ખચીશ, જેમ માણસ

અાગળ વાં યું. ૧૧ રા અે નયમશા

થાળીને સાફ કરે છે તેમ હુ ં ય શાલેમને સાફ કરીને ઊંધું વાળી નાખીશ. ૧૪

અેવું બ યું કે , તેણે પાેતાનાં વ

મારા પાેતાના વારસાના બાકી રહે લાઅાેને હુ ં ત

દઈશ અને તેઅાેને તેઅાેના

શાફાનના દીકરા અ હકામને, મખાયાના દીકરા અા બાેરને, નાણાંમં ી

દુ મનાેના હાથમાં સાપી દઈશ. તેઅાે તેઅાેના બધા દુ મનાેની લૂંટ તથા બ લ

શાફાનને તથા પાેતાના ચાકર અસાયાને અા ા કરી, ૧૩ “ અાે અને અા

થઈ પડશે. ૧૫ કે મ કે , તેઅાેઅે મારી

માં જે ખાેટું હતું તે કયુ છે . તેઅાેના

મળેલાં પુ તકનાં વચનાે વષે મારા માટે, મારા લાેકાે માટે અને યહૂ દયા માટે

પતૃઅાે મસરમાંથી બહાર અા યા તે દવસથી તે અા દવસ સુધી તેઅાેઅે

યહાેવાહને પૂછાે. કે મ કે , અાપણા વષે જે બધું તે પુ તકમાં લખેલું છે તે

મને ગુ સે કયા.” ૧૬ વળી મના શાઅે અેટલું બધું નદાષ ર ત વહે વડા યું છે

પાળવા માટે અા પુ તકનાં વચનને અાપણા પતૃઅાેઅે સાંભ

કે , ય શાલેમ અેક છે ડાથી તે બી

કારણથી યહાેવાહનાે કાેપ જે અાપણા પર સળ યાે છે તે ભારે છે .” ૧૪ માટે

યહાેવાહની

છે ડા સુધી ભરાઈ ગયું છે . ઉપરાંત, તેણે

માં જે ખાેટું હતું તે કરીને પાેતાના પાપ વડે યહૂ દયા પાસે પાપ

ાં, તે તેમણે સભા થાનની સંભાળ

નાં પુ તકનાં વચનાે સાંભ ાં યારે

ાે ફા

ાં ૧૨ રા અે હ કયા યાજકને,

હ કયા યાજક, અ હકામ, અા બાેર, શાફાન તથા અસાયા વ

ું નથી, તે
ભંડારના

કરા યું. ૧૭ મના શાના બાકીના કાયા, તેણે જે બધું કયુ તે, તેણે જે પાપ કયુ

ઉપરી હાહાસના દીકરા તકવાના દીકરા શા લુમની પ ની બાે ધકા હુ દા

તે, યહૂ દયાના રા અાેના કાળવૃ ાંતના પુ તકમાં લખેલાં નથી શું? ૧૮

પાસે ગયા. તે ય શાલેમમાં બી

મના શા પાેતાના પતૃઅાેની સાથે ઊંઘી ગયાે, પાેતાના ઘરના બગીચામાં

સાથે વાત કરી. ૧૫ તેણે તેઅાેને ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવાહ અેમ

અેટલે ઉઝઝાના બગીચામાં તેને દફનાવવામાં અા યાે. તેની જ યાઅે તેનાે

કહે છે , “તમને મારી પાસે માેકલનાર માણસને કહાે કે , ૧૬ “યહાેવાહ અેવું

દીકરાે અામાેન રા

કહે છે , “જુ અાે, યહૂ દયાના રા અે અા બધાં વચનાે તે પુ તકમાં વાં યાં તે

બ યાે. ૧૯ અામાેન રાજ કરવા લા યાે, યારે તે બાવીસ

વષનાે હતાે, તેણે ય શાલેમમાં બે વષ સુધી રાજ કયુ. તેની માતાનું નામ

વ તારમાં રહે તી હતી, તેઅાેઅે તેની

માણે, હુ ં અા દેશ અને તેના રહે વાસીઅાે પર અાપ
કે , તેઅાેઅે મને ત

મના શાની જેમ યહાેવાહની

કુ કમાથી તેઅાેઅે મને ગુ સે કયા છે , માટે અા જગા પર મારાે ગુ સાે ગટશે

માં જે ખાેટું હતું તે કયુ. ૨૧ અામાેન જે માગ

તેનાે પતા ચા યાે હતાે, તે માગ તે ચા યાે અને તેના પતાઅે જેમ મૂ તઅાેની
પૂ

દઈને બી

લાવીશ. ૧૭ કે મ

મશુ લેમેથ હતું, તે યાેટબાના હા સની દીકરી હતી. ૨૦ તેણે તેના પતા

દેવાેની અાગળ ધૂપ બા

અને શાંત થશે ન હ.” ૧૮ પણ યહૂ દયાના રા

ું છે . અા બધાં

જેણે તને યહાેવાહની ઇ છા

કરી તેમ તેણે પણ કરી, તેઅાેની ભ ત કરી. ૨૨ તેણે પાેતાના પતૃઅાેના

ણવા માેક યાે છે , તેને અેમ કહે જ,ે ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવાહ તમે

ઈ વર યહાેવાહનાે યાગ કયા અને યહાેવાહના માગામાં ચા યાે ન હ. ૨૩

સાંભળેલી વાતાે વષે અેમ કહે છે કે , ૧૯ હુ ં અા જગા વષે તથા તેમાંના

અામાેનના ચાકરાેઅે તેની વ

રહે વાસીઅાે વષે બાે યાે કે તેઅાે પાયમાલ તથા ા પત થશે તે સાંભળીને

ષડયં રચીને, તેને પાેતાના ઘરમાં મારી

ના યાે. ૨૪ પરં તુ દેશના લાેકાેઅે અામાેન રા

વ

ષડયં રચનાર

બધાને મારી ના યા, તેઅાેઅે તેના દીકરાને તેની જ યાઅે રા
૨૫ અામાેન રા

બના યાે.

નાં બાકીનાં કાયા, યહૂ દયાના રા અાેના કાળવૃ ાંતના

તમા ં દય ન થયું, તું યહાેવાહ અાગળ દન થયાે, તારાં વ ાે ફાડીને મારી
અાગળ ર

ાે, માટે મ તા ં પણ સાંભ

પુ તકમાં લખેલાં નથી શું? ૨૬ લાેકાેઅે તેને ઉઝઝાના બગીચામાં દફના યાે.

જશે. જે સઘળી અાપ

તેની જ યાઅે તેનાે દીકરાે યાે શયા રા

તારી અાંખાે

બ યાે.

ું. અા યહાેવાહનું નવેદન છે . ૨૦

' ે, હુ ં તને તારા પતૃઅાે ભેગાે મેળવી દઈશ, તું શાં તમાં પાેતાની કબરમાં
હુ ં અા દેશ અને તેના રહે વાસીઅાે પર લાવીશ, તે

ેશે ન હ.” તેઅાે અા ખબર લઈને રા

પાસે પાછા ગયા.

રાજ કરવા લા યાે, યારે તે અાઠ વષનાે હતાે, તેણે
રા અે સંદેશાવાહકાે માેકલીને ય શાલેમના તથા યહૂ દયાના
૨૨ યાેય શયા
૨૩ પછી
શાલેમમાં અેક ીસ વષ સુધી રાજ કયુ. તેની માતાનું નામ યદીદા
વડીલાેને તેની પાસે અેક કયા.
પછી રા , ય શાલેમના
૨

હતું. તે બાે કાથના અદાયાની દીકરી હતી. ૨ તેણે યહાેવાહની

માં જે સા ં

રહે વાસીઅાે, યહૂ દયાના બધા યાજકાે, બાેધકાે અને નાનાથી માેટા સવ લાેકાે

હતું તે કયુ. તે તેના પતૃ દાઉદને માગ ચા યાે અને ડાબે કે જમણે ફયા ન હ.

યહાેવાહના ઘરમાં ગયા. રા અે યહાેવાહના સભા થાનમાંથી મળી અાવેલા

૩ યાે શયા રા

કરારના પુ તકનાં વચનાે તેઅાેના સાંભળતાં વાં યા. ૩ પછી રા

ના અઢારમા વષ અેવું બ યું કે , તેણે મશુ લામના દીકરા

અસા યાના દીકરા શાફાન નાણાંમં ીને યહાેવાહના ઘરમાં અેમ કહીને માેક યાે

તંભ પાસે

ઊભાે ર ાે. અા પુ તકમાં લખેલાં વચનાે અમલમાં લાવવા માટે, સંપૂણ
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દયથી તથા સંપૂણ ભાવથી યહાેવાહની પાછળ ચાલવાનાે, તેમની અા ાઅાે,

છે .” ૧૮ યાે શયાઅે ક ું, “તેને રહે વા દાે. કાેઈઅે તેનાં હાડકાં ખસેડવા

હુ કમાે તથા કાનૂનાે પાળવાનાે તેમની અાગળ કરાર કયા. તેની સાથે બધા

ન હ.” તેથી તેઅાેઅે તેનાં હાડકાં તથા સમ નથી અાવેલા બાેધકાેના

લાેકાે અા કરારમાં સંમત થયા. ૪ તે પછી રા અે હ કયા યાજકને તથા

હાડકાંને રહે વા દીધાં. ૧૯ વળી સમ નનાં નગરાેમાં ઉ ચ થાનાેનાં બધાં

મદદનીશ યાજકને તેમ જ ારર કાેને અા ા કરી કે , બઅાલ, અશેરાની મૂ ત

મં દરાે, જે ઇઝરાયલના રા અાેઅે બનાવીને યહાેવાહને ગુ સે કયા હતા

તેમ જ અાકાશનાં તારામંડળાેની સેવામાં વપરાતાં બધાં વાસણાે યહાેવાહના

તેમને યાે શયાઅે દૂ ર કયા. જે બધાં કાયા તેણે બેથેલમાં કયા હતાં તે માણે

સભા થાનમાંથી બહાર કાઢી લાવાે. અને તેઅાેઅે તે બધાને ય શાલેમ

તેણે કયુ. ૨૦ તેણે યાંનાં ઉ ચ થાનના બધા યાજકાેને વેદીઅાે પર મારી

બહાર ક ાેનની ખીણના ખેતરાેમાં બાળી ના યાં અને તેની રાખ બેથેલ

ના યા, તેઅાેના પર તેણે માણસાેનાં હાડકાં બા ાં, પછી તે ય શાલેમ પાછાે

લઈ ગયા. ૫ તેણે યહૂ દયાના નગરાેમાં તથા ય શાલેમની અાસપાસના

અા યાે. ૨૧ રા અે બધા લાેકાેને અા ા કરી કે , કરારના અા પુ તકમાં લ યા

ઉ ચ થાનાેમાં ધૂપ બાળવા માટે જે મૂ તપૂજક યાજકાે યહૂ દયાના રા અાેઅે

માણે “તમારા ઈ વર યહાેવાહ માટે પા ખાપવ પાળાે.” ૨૨ ઇઝરાયલનાે

પસંદ કયા હતા તેઅાેને તથા જેઅાે બઅાલને, સૂયને, ચં ને, હાેને તથા

યાય કરનાર યાયાધીશાેના દવસાેથી ઇઝરાયલના રા અાે કે યહૂ દયાના

અાકાશના તારામંડળાેને માટે ધૂપ બાળતા હતા તેઅાેને હઠાવી દીધા. ૬ તે

રા અાેના દવસાેમાં પણ કયારેય અાવું પા ખાપવ ઊજવાયું નહાેતું. ૨૩ પણ

યહાેવાહના સભા થાનમાંથી અશેરાની મૂ તને કાઢી લા યાે, ય શાલેમની

યાે શયા રા ના અઢારમા વષ અા પા ખાપવ યહાેવાહના માટે ય શાલેમમાં

બહાર ક ાેનની ખીણના ખેતરાેમાં તેને બાળી. તેને કૂ ટીને ભૂકાે કરીને તે રાખ

ઊજવવામાં અા યું. ૨૪ યાે શયાઅે મરેલાંઅાે અને અા માઅાે સાથે વાત

સામા ય લાેકાેની કબરાે પર ફકી દીધી. ૭ તેણે યહાેવાહના ઘરમાં અાવેલા

કરનારનાે નાશ કયા. વળી તેણે

સ તીય સંબંધવાળાઅાેનાં નવાસ થાનાે, જેની અંદર

ય શાલેમમાં

વ

ાે સીવતી હતી, તેઅાેને તેણે તાેડી પા

ીઅાે અશેરા માટે

ાં. ૮ યાે શયાઅે યહૂ દયાના

દુ ગરાેને, મૂ તઅાેને, તથા યહૂ દયા અને

ેવામાં અાવેલી બધી ધ ારપા વ તુઅાેને દૂ ર કરી, જેથી

યહાેવાહના સભા થાનમાંથી હ કયા યાજકને મળેલા પુ તકમાં લખેલાં

નગરાેમાંથી બધા યાજકાેને બહાર કાઢી લાવીને ગેબાથી બેરશેબા સુધી જે

નયમશા

ઉ ચ થાનાેમાં તે યાજકાેઅે ધૂપ બા ાે હતાે, તેઅાેને અશુ કયા. દરવા

રા

નાં વચનાેને તે અમલમાં લાવે. ૨૫ તેના પહે લાં અેવાે કાેઈ

પાસેનાં જે ઉ ચ થાનાે નગરના અ ધકારી યહાેશુઅાના દરવા ના વેશ ાર

બળથી મૂસાના અાખા નયમશા

અાગળ, અેટલે નગરના દરવા માં વેશતાં ડાબી બાજુ અે હતા, તેઅાેનાે

હાેય. યાે શયા પછી પણ તેના જેવાે કાેઈ ઊભાે થયાે નથી. ૨૬ તેમ છતાં જે

નાશ કયા. ૯ તાેપણ ઉ ચ થાનાેના યાજકાે ય શાલેમમાં યહાેવાહની વેદી

મૂ તપૂ

પાસે સેવા કરવા અાવતા નહાેતા, પણ તેઅાે પાેતાના ભાઈઅાેની સાથે

ગુ સાે યહૂ દયા વ

બેખમીર રાેટલી ખાતા હતા. ૧૦ યાે શયાઅે બેન હ નાેમની ખીણમાંના

યહાેવાહે ક ું, “મ ઇઝરાયલીઅાેને દૂ ર કયા છે , તેમ જ હુ ં યહૂ દયાના લાેકાેને

તાેફેથને અશુ કયુ હતું, કે જેથી કાેઈ પાેતાના દીકરા કે દીકરીને માેલેખની

પણ મારી

અાગળ દહનીયાપણ તરીકે અ નમાં અપણ કરે ન હ. ૧૧ યહાેવાહના

છે , જે સભા થાન વષે મ ક ું, ' યાં મા ં નામ રહશે, તેમને હુ ં ત

સભા થાનના મુ ય વેશ ાર અાગળ અાવેલી નાથાન મેલેખની અાેરડી

ન હ.'” ૨૮ યાે શયાનાં બાકીનાં કાયા, જે બધું તેણે કયુ, તેઅાે યહૂ દયાના

પાસે, જે ઘાેડાની મૂ તઅાે યહૂ દયાના રા અાેઅે સૂયને અપણ કરી હતી,

રા અાેના કાળવૃ ાંતના પુ તકમાં લખેલાં નથી શું? ૨૯ તેના દવસાેમાં

થયાે નહાેતાે કે , જે પાેતાના પૂરા દયથી, પૂરા મનથી તથા સંપૂણ
નું પાલન કરીને યહાેવાહ તરફ વ

ાે

કરીને મના શાઅે યહાેવાહને ગુ સે કયા હતા તેને લીધે તેમનાે
સળ યાે હતાે, તેમનાે કાેપ નરમ પ

ાે ન હ. ૨૭

અાગળથી દૂ ર કરીશ, અા નગર, ય શાલેમ, જેને મ પસંદ કયુ
દઈશ

તેઅાેને તેણે દૂ ર કરી. યાે શયાઅે સૂયના રથાેને બાળી ના યા. ૧૨ અાહાઝના

મસરનાે રા

ફા નનકાે અાશૂરના રા

ઉપરના અાેરડાના ધાબા પર યહૂ દયાના રા અાેઅે બાંધેલી વેદીઅાેનાે, જે

યાે શયા રા

યુ માં તેની સામે ગયાે, નકાે રા અે તેને

સામે લડવા ાત નદી સુધી ગયાે.

વેદીઅાે મના શાઅે યહાેવાહના સભા થાનનાં બે અાંગણામાં બાંધી હતી,

મ ગ ાેમાં મારી ના યાે. ૩૦ યાે શયાના ચાકરાે તેના મૃતદેહને રથમાં મૂકીને

તેઅાેનાે યાે શયા રા અે નાશ કયા. યાે શયાઅે તેના ટુ કડે ટુ કડાં કરીને તેનાે

મ ગ ાેથી ય શાલેમ લા યા, તેની પાેતાની કબરમાં તેને દફના યાે. પછી

ભૂકાે કરી ક ાેનની ખીણમાં નાખી દીધાે. ૧૩ જે ઉ ચ થાનાે ઇઝરાયલના

યાે શયાના દીકરા યહાેઅાહાઝને તેના પતાની જ યાઅે નવા રા

રા

ેયાે, તેણે તેને

તરીકે

સુલેમાને સદાેનીઅાેની ધ ારપા દેવી અા તાેરેથ માટે, માેઅાબની

અ ભ ષ ત કયા. ૩૧ યહાેઅાહાઝ રાજ કરવા લા યાે, યારે તે ેવીસ વષનાે

ધ ારપા દેવી કમાેશને માટે, અા માેન લાેકાેની ધ ારપા દેવી મ કાેમને

હતાે, તેણે ય શાલેમમાં ણ મ હના સુધી રાજ કયુ. તેની માતાનું નામ

માટે ય શાલેમની પૂવ બાજુ અે, વનાશના પવતની દ ણે બાંધેલાં હતા,

હમુટાલ હતું. તે લ નાહના ય મયાની દીકરી હતી. ૩૨ યહાેઅાહાઝે તેના

તેઅાેને યાે શયા રા અે અશુ કયા. ૧૪ યાે શયા રા અે તંભાેને તાેડીને
ટુ કડેટુકડાં કયા, અશેરાની મૂ તઅાે ભાંગી નાખીને તેની જ યાઅે માણસાેનાં

પતૃઅાેઅે જે કયુ હતું તે માણે યહાેવાહની
માં ખાેટું હતું તે કયુ. ૩૩
તે ય શાલેમમાં રાજ કરતાે હતાે તેવામાં ફા ન નકાેઅે તેને હમાથ દેશમાં

હાડકાં ભયા. ૧૫ વળી બેથેલમાં જે વેદી હતી તેને તથા જે ઉ ચ થાનાે

અાવેલા ર લાહમાં કે દ કયા. પછી નકાેઅે દેશ પર અેકસાે તાલંત ચાંદી

નબાટના દીકરા યરાેબામ કે જેણે ઇઝરાયલ પાસે પાપ કરા યું હતું તેણે

અને અેક તાલંત સાેનાનાે કર ના યાે. ૩૪ ફા ન નકાેઅે યાે શયાના દીકરા

બાંધેલાં હતાં, તેઅાેને યાે શયાઅે તાેડી ના યા. તેણે તે ઉ ચ થાનની વેદીને

અે યાકીમને તેના પતા યાે શયા પછી રા

ભાંગીને ભૂકાે કયા, વળી તેણે અશેરામૂ તને બાળી નાખી. ૧૬ યારે યાે શયા

યહાેયાકીમ રા યું. પણ તે યહાેઅાહાઝને મસર લઈ ગયાે અને યહાેઅાહાઝ

બી

તરફ ફયા યારે તેણે પવત પરની કબરાે

બના યાે અને તેનું નામ બદલીને

ેઈ. તેણે માણસાે માેકલીને

યાં મરણ પા યાે. ૩૫ યહાેયાકીમ ફા નને સાેનું અને ચાંદી ચૂકવતાે. ફા નના

કબરાેમાંથી હાડકાં બહાર કઢા યાં, અા વાતાે કટ કરનાર ઈ વરભ તે

હુ કમ માણે નાણાં અાપવા માટે તેણે દેશ પર કર ના યાે. ફા નનકાેના

યહાેવાહનું જે વચન પાેકાયુ હતું તે માણે તેઅાેને વેદી પર બાળીને તેને
અશુ કરી. ૧૭ પછી તેણે પૂ ું, “પેલું મારક જે હુ ં ેઉં છંુ તે શાનું છે ?”

હુ કમ માણે તે દેશના લાેકાે મ યેથી તે દરેક માણસ પાસેથી ચાંદી તથા સાેનું

નગરના માણસાેઅે તેને ક ું, “તે તાે ઈ વરભ તે યહૂ દયાથી અાવીને અા

વષનાે હતાે. તેણે ય શાલેમમાં અ ગયાર વષ સુધી રાજ કયુ. તેની માતાનું

કૃ યાે કે જે તમે બેથેલની વેદી વ

2 રાજઅાે

જબરદ તીથી લેતાે હતાે. ૩૬ યહાેયાકીમ રાજ કરવા લા યાે યારે તે પચીસ

કયા છે તે પાેકાયા હતા, તેની કબર
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નામ ઝ બદા હતું, તે માહના પેદાયાની દીકરી હતી. ૩૭ યહાેયાકીમે પાેતાના
પતૃઅાેઅે જે બધું કયુ હતું તે માણે યહાેવાહની

માં જે ખાેટું હતું તે કયુ.

યાકીમના દવસાેમાં બા બલના રા નબૂખાદને સારે ય શાલેમ
૨૪ યહાે
પર ચઢાઈ કરી; યહાેયાકીમ ણ વષ સુધી તેનાે ચાકર બની ર ાે.
પછી તેણે પાછા ફરી જઈને તેની સામે બળવાે કયા. ૨ યહાેવાહ પાેતાના
સેવક બાેધકાે ારા જે વચન બાે યા હતા તે માણે, યહાેવાહે યહાેયાકીમ
વ

કા દીઅાેની ટાેળી, અરામીઅાે, માેઅાબીઅાે તથા અા માેનીઅાેને

રવાના કયા; તેમણે યહૂ દયાની વ

તેનાે નાશ કરવા માટે તેઅાેને માેક યા.

૩ મના શાઅે તેનાં કૃ યાેથી જે પાપાે કયા હતાં તેને લીધે તેઅાેને પાેતાની

અાગળથી દૂ ર કરવા યહાેવાહની અા ાથી જ યહૂ દયા પર દુ ઃખ અાવી
પ

ું હતું. ૪ અને નદાષ ર ત વહે વડા યાના લીધે, તે નદાષ લાેહીથી તેણે

ય શાલેમને ભરી દીધું હતું, માટે યહાેવાહ તેને મા કરવા ઇ છતા ન હતા.
૫ યહાેયાકીમનાં બાકીનાં કાયા, તેણે જે કયુ તે સવ, યહૂ દયાના રા

અાેના

કાળવૃ ાંતના પુ તકમાં લખેલાં નથી શું? ૬ યહાેયાકીમ પાેતાના પતૃઅાે
સાથે ઊંઘી ગયાે, તેની જ યાઅે તેનાે દીકરાે યહાેયાખીન રા
મસરનાે રા

બ યાે. ૭

યાર પછી કદી પાેતાના દેશમાંથી હુ મલાે કરવા બહાર અા યાે

ન હ, કારણ બા બલના રા અે મસરના ઝરાથી ાત નદી સુધી જે કં ઈ
મસરના રા ના કબ માં હતું તે

તી લીધું હતું. ૮ યહાેયાખીન રાજ કરવા

લા યાે યારે તે અઢાર વષનાે હતાે; તેણે ય શાલેમમાં મા

ણ મ હના રાજ

કયુ. તેની માતાનું નામ નહુ તા હતું; તે ય શાલેમના અે નાથાનની દીકરી
હતી. ૯ તેના પતાઅે કરેલાં બધાં કાયા માણે તેણે યહાેવાહની
ખાેટું હતું તે કયુ. ૧૦ તે સમયે બા બલના રા

માં જે

નબૂખાદને સારના સૈ યઅે

ય શાલેમ પર ચઢાઈ કરી તેને ઘેરી લીધું. ૧૧ યારે તેના સૈ નકાેઅે નગરને
ઘેરી લીધું હતું, યારે બા બલનાે રા
૧૨ યહૂ દયાનાે રા

નબૂખાદને સાર યાં અાવી પહા યાે.

યહાેયાખીન, તેની માતા, તેના ચાકરાે, તેના રાજકુ મારાે

તથા કારભારીઅાે બા બલના રા ને મળવા બહાર અા યા. બા બલના
રા અે પાેતાના શાસનનાં અાઠમા વષ તેને પક ાે. ૧૩ યહાેવાહે ક ું હતું તે
માણે, યહાેવાહના સભા થાનની તેમ જ રાજમહે લની બધી કમતી વ તુઅાે
તે ઉપાડી ગયાે. તેણે યહાેવાહના ઘરમાં ઇઝરાયલના રા

સુલેમાને બનાવેલા

સાેનાનાં બધાં વાસણાેને કાપીને ટુ કડાં કયા. ૧૪ તે બધા ય શાલેમ વાસીને,
બધા અાગેવાનાેને, બધા પરા મી યાે ાઅાેને, દસ હ ર કે દીઅાેને, લુહારાેને
તથા કારીગરાેને પકડીને લઈ ગયાે. ગરીબ લાેકાે સવાય દેશમાં કાેઈ બાકી
ર ું ન હ. ૧૫ નબૂખાદને સાર યહાેયાખીનને બા બલ લઈ ગયાે. તેમ જ તેની
માતા, પ ની, કારભારીઅાે તથા દેશના મુ ય માણસાેને પકડીને તે તેમને
ય શાલેમથી બા બલ લઈ ગયાે. ૧૬ બધા પરા મી માણસાે અેટલે સાત
હ ર માણસાે, અેક હ ર કારીગરાે તથા લુહારાે, જે બધા પરા મી તથા
યુ ને માટે યાે ય હતા તે બધાને બા બલનાે રા

કે દ કરીને બા બલ લઈ

ગયાે. ૧૭ બા બલના રા અે યહાેયાખીનના કાકા મા ા યાને તેની જ યાઅે
રા

બના યાે, તેનું નામ બદલીને સદ કયા રા યું. ૧૮ સદ કયા રાજ કરવા

લા યાે, યારે તે અેકવીસ વષનાે હતાે, તેણે ય શાલેમમાં અ ગયાર વષ રાજ
કયુ. તેની માતાનું નામ હમુટાલ હતું, તે લ નાહના ય મયાની દીકરી હતી. ૧૯
યહાેયાકીમે જેમ કયુ હતું તેમ સદ કયાઅે યહાેવાહની

માં જે બધું ખાેટું
હતું તે કયુ. ૨૦ ય શાલેમ અને યહૂ દયામાં અા બધું જે થયું તે યહાેવાહના
કાેપને લીધે થયું, તેથી તેમણે તેઅાેને પાેતાની
રા

સદ કયાઅે બા બલના રા ની વ

અાગળથી દૂ ર કયા. પછી
બળવાે કયા.

સદ કયા રા ના શાસનના નવમા વષના દસમા માસના, દસમા
૨૫ દવસે
બા બલના રા નબૂખાદને સારે પાેતાના અાખા સૈ ય સ હત
ય શાલેમ પર હુ મલાે કયા. તેણે તેની સામે છાવણી નાખી અને તેની ચારે
બાજુ ક લા બાં યા. ૨ અે માણે સદ કયા રા ના અ ગયારમા વષ
સુધી ય શાલેમ નગર બા બલના ઘેરામાં ર ું. ૩ તે વષના ચાેથા માસના
નવમા દવસે નગરમાં અેટલાે સખત દુ કાળ પ ાે હતાે કે , દેશમાં લાેકાે માટે
બલકુ લ ખાેરાક ન હતાે. ૪ પછી નગરના કાેટને તાેડવામાં અા યાે, તે રા ે
બધા લડવૈયા માણસાે રા ના બગીચા પાસેની બે દીવાલાે વ ચે અાવેલા
દરવા માંથી નાસી ગયા, કા દીઅાેઅે નગરને ચારેબાજુ થી ઘેરી લીધું. રા
અરાબાના માગ ગયાે. ૫ કા દીઅાેનું સૈ ય સદ કયા રા ની પાછળ પ

ું

અને તેને યરીખાે પાસેના યદન નદીના મેદાનાેમાં પકડી પા ાે. તેનું અાખું સૈ ય
તેની પાસેથી વખેરાઈ ગયું. ૬ તેઅાે રા ને પકડીને ર લાહમાં બા બલના
રા

પાસે લા યા, યાં તેને સ

કરવામાં અાવી. ૭ તેની નજર અાગળ તેના

દીકરાઅાેને મારી ના યા. યાર પછી તેની અાંખાે ફાેડી નાખી, પ ળની
સાંકળાેથી બાંધીને તેને બા બલમાં લઈ જવામાં અા યાે. ૮ પાંચમા માસમાં, તે
માસના સાતમા દવસે, બા બલના રા

નબૂખાદને સારને અાેગણીસમ વષ

ર ક ટુ કડીનાે સરદાર, બા બલના રા નાે ચાકર નબૂઝારદાન ય શાલેમમાં
અા યાે. ૯ તેણે યહાેવાહના સભા થાનને, રા ના મહે લને તથા ય શાલેમનાં
બધાં ઘરાેને બાળી ના યાં; નગરનાં બધાં જ અગ યનાં ઘરાેને ભ મીભૂત
કયા. ૧૦ ર કટાેળીના સરદારના હાથ નીચે રહે લા બા બલના અાખા
સૈ યઅે ય શાલેમની દીવાલાે ચારે બાજુ થી તાેડી પાડી. ૧૧ નગરના બાકી
રહે લા લાેકાેને, જેઅાે બા બલના રા ના પ માં ચા યા ગયા હતા તેઅાેને
ર કટાેળીનાે સરદાર નબૂઝારદાન કે દ કરીને બા બલમાં લઈ ગયાે. ૧૨ પણ
ર કટાેળીના સરદારે અમુક ગરીબ લાેકાેને ા ાવાડીમાં અને ખેતરમાં કામ
કરવા માટે રહે વા દીધા. ૧૩ યહાેવાહના સભા થાનમાંના પ ળના તંભ,
જળગાડીઅાે તથા પ ળનાે હાેજ અને જે બધું યહાેવાહના ઘરમાં હતું તે બધું
જ કા દીઅાેઅે ભાંગીને ભૂ ાે કરી ના યું અને તેનું પ ળ તેઅાે બા બલ લઈ
ગયા. ૧૪ વળી તેઅાે ઘડાઅાે, પાવડા, કાતરાે, ચમચા તથા પ ળના બધાં
વાસણાે જેનાથી યાજકાે ઘરમાં સેવા કરતા હતા, તે બધું પણ લઈ ગયા. ૧૫
રા ના ચાેકીદારનાે સરદાર સાેના તથા ચાંદીથી બનાવેલી સગડીઅાે તથા
કૂં ડીઅાે લઈ ગયાે. ૧૬ યહાેવાહના સભા થાનને માટે સુલેમાને બનાવેલા
બે તંભાે, હાેજ, જળગાડીઅાે અને બધાં વાસણાેના પ ળને તાેલીને તેનું
વજન કરી શકાય ન હ અેવું હતું. ૧૭ અેક તંભની ઊંચાઈ અઢાર હાથ
હતી, તેના પર પ ળનું મથાળું હતું. તેની ઊંચાઈ ણ હાથ હતી, મથાળાની
ચારે બાજુ

ળીકામ અને દાડમાે પાડેલાં હતાં, તે બધાં પ ળનાં બનાવેલાં

હતાં. પહે લાંની જેમ બી ે તંભ પણ

ળીકામ કરેલા જેવાે હતાે. ૧૮

ર કાેના સરદારે મુ ય યાજક સરાયાને, બી

યાજક સફા યાને તથા ણ

ારર કાેને કે દ કરી લીધા. ૧૯ યાર પછી તેણે નગરમાંથી સૈ નકાેના ઉપરી
અ ધકારીને, નગરમાંથી મળી અાવેલા રા ના પાંચ સલાહકારાેને કે દ કરી
લીધા. વળી તે સૈ યમાં ભરતી કરનાર રા ના સૈ યના અ ધકારીને પણ
કે દ કરીને લઈ ગયાે. દેશના સાઠ માણસાે જેઅાે નગરમાંથી મ

ા હતા

તેઅાેને પણ પાેતાની સાથે લીધા. ૨૦ ર કટાેળીનાે સરદાર નબૂઝારદાન
તેઅાેને લઈને ર લાહમાં બા બલના રા

પાસે લા યાે. ૨૧ બા બલના

રા અે તેઅાેને હમાથ દેશના ર લાહમાં મારી ના યા. અામ યહૂ દયાના
માણસાેને બંદીવાન બનાવીને તેઅાેના દેશમાંથી લઈ જવામાં અા યા. ૨૨
બા બલના રા

નબૂખાદને સારે જે લાેકાેને યહૂ દયાના દેશમાં રહે વા દીધા

હતા, તેઅાેના પર નબૂઝારદાને શાફાનના દીકરા અ હકામના દીકરા ગદા યાને

239

2 રાજઅાે

ઉપરી તરીકે ની યાે. ૨૩ જયારે સૈ નકાેના સેનાપ તઅાેઅે અને તેઅાેના
માણસાેઅે સાંભ

ું કે બા બલના રા અે ગદા યાને ઉપરી તરીકે ની યાે

છે , યારે તેઅાે મ પામાં અા યા. તે અા માણસાે હતા: અેટલે નથા યાનાે
દીકરાે ઇ માઅેલ, કારેહનાે દીકરાે યાેહાનાન, નટાેફાથી તા હુ મેથનાે દીકરાે
સરાયા તથા માકાથીનાે દીકરાે યઝા યા, તેઅાેના માણસાે ગદા યાને મ
૨૪ તેઅાેની અને તેઅાેના માણસાેની સામે ગદા યાઅે

ા.

ત ા લઈને ક ું

કે , “કા દીઅાેના અ ધકારીઅાેથી ડરશાે ન હ. દેશમાં રહાે અને બા બલના
રા ના નયં ણમાં રહાે, અેટલે તે તમારી સાથે ભલાઈથી વતશે.” ૨૫
પણ સાતમા માસે અેવું થયું કે , અે લશામાના દીકરા નથા યાના દીકરા
ઇ માઅેલે દસ માણસાે સાથે અાવીને ગદા યા પર હુ મલાે કયા. ગદા યા મરી
ગયાે, તેમ જ તેની સાથે યહૂ દયાના માણસાે તથા બા બલવાસીઅાે પણ
મ પામાં મરી ગયા. ૨૬ યાર પછી નાનાથી માંડીને માેટા સુધી બધા જ
લાેકાે તથા સૈ નકાેના સેનાપ તઅાે ઊ

ા અને મસર નાસી ગયા, કે મ, કે

તેઅાે બા બલવાસીઅાેથી ડરતા હતા. ૨૭ યહૂ દયાના રા

યહાેયાખીનના

દેશ નકાલ થયાના સાડ ીસમા વષ, બારમા માસમાં, તે માસના સ ાવીસમે
દવસે અેવું બ યું કે , બા બલના રા

અેવીલમેરાેદાખે પાેતે રા

બ યાે તે

વષ, યહૂ દયાના રા

યહાેયાખીનને બંદીખાનામાંથી મુકત કરીને ઉ ચ પદવી

અાપી. ૨૮ તેણે તેના

યે માયાળુ વતાવ રા યાે અને તેને બા બલમાં પાેતાની

સાથેના બી

રા અાે કરતાં ઊંચે અાસને બેસાડયાે. ૨૯ અેવીલ મરાેદાખે

યહાેયાખીનના બંદીખાનાનાં વ

ાે બદલા યાં, યહાેયાખીને તેના

વનના

સવ દવસાેમાં હં મેશા રા ની મેજ પર ભાેજન કયુ. ૩૦ અને તેના બાકીના
વન સુધી રાેજ તેના ખચને માટે તેને ભ થું મળતું હતું.

2 રાજઅાે
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ાંત

નામ મહે ટાબેલ હતું, તે મેઝાહાબની દીકરી માટેદની દીકરી હતી. ૫૧ હદાદ

શેથ, અનાેશ, કે નાન, માહલાલેલ, યારેદ; હનાેખ, મથુશેલા,
૧ અાદમ,
લામેખ, નૂહ, શેમ, હામ તથા યાફે થ. યાફે થના દીકરા: ગાેમેર,
૨

૪

૩

૫

માગાેગ, માદાય, યાવાન, તુબાલ, મેશેખ તથા તીરાસ. ૬ ગાેમેરના દીકરા:
અા કનાઝ, રફાથ અને તાેગામા. ૭ યાવાનના દીકરા: અે લશા, તાશ શ,
ક ીમ તથા દાેદાનીમ. ૮ હામના દીકરા: કૂ શ, મસરાઈમ, પૂટ તથા કનાન. ૯
કૂ શના દીકરા: સબા, હવીલા, સા તા, રામા તથા સા તેકા. રામાના દીકરા:
શેબા તથા દદાન. ૧૦ કૂ શનાે દીકરાે ન ાેદ તે પૃ વી પરનાે થમ વજેતા હતાે.
૧૧ મસરાઈમ અે લુદીમ, અનામીમ, લહાબીમ, નાફતુહીમ, ૧૨ પાથ સીમ,

કા લુહીમ (પ લ તીઅાેના પૂવજ) તથા કાફતાેરીમનાે પૂવજ હતાે. ૧૩ કનાન
પાેતાના જયે દીકરા સદાેન પછી હે થ, ૧૪ યબૂસી, અમાેરી, ગગાશી, ૧૫
હ વી, અાક , સની, ૧૬ અાવાદી, સમારી તથા હમાથીઅાેનાે પૂવજ હતાે.
૧૭ શેમના દીકરા: અેલામ, અાશૂર, અાપાકશાદ, લુદ, અરામ, ઉસ, હૂ લ,

ગેથેર તથા મેશેખ. ૧૮ અાપાકશાદનાે દીકરાે શેલા, શેલાનાે દીકરાે અેબેર. ૧૯
અેબેરના બે દીકરા હતા: પેલેગ અને યાેકટાન. પેલેગના સમયમાં પૃ વીના
વભાગ થયા હતા. ૨૦ યાેકટાનના વંશ ે: અા માેદાદ, શેલેફ, હસામાવેથ,
યેરાહ, ૨૧ હદાેરામ, ઉઝાલ, દકલા, ૨૨ અેબાલ, અ બમાઅેલ, શેબા, ૨૩
અાેફીર, હવીલા અને યાેબાબ. ૨૪ શેમ, અાપાકશાદ, શેલા, ૨૫ અેબેર,
પેલેગ, રેઉ, ૨૬ સ ગ, નાહાેર, તેરાહ, ૨૭ અને ઇ ામ (અેટલે ઇ ા હમ).
૨૮ ઇ ા હમના દીકરા: ઇસહાક તથા ઇ માઅેલ. ૨૯ તેઅાેની વંશાવળી અા

છે : ઇ માઅેલના દીકરા: તેનાે યે દીકરાે નબાયાેથ પછી કે દાર, અાદબઅેલ,
મ સામ, ૩૦ મ મા, દુ મા, મા સા, હદાદ, તેમા, ૩૧ યટુ ર, નાફીશ તથા
કે દમા. ૩૨ ઇ ા હમની ઉપપ ની કટુ રાના દીકરા: ઝ ાન, યાેકશાન, મદાન,
મ ાન, ય બાક તથા શુઅા. યાેકશાનના દીકરા: શેબા તથા દદાન. ૩૩
મ ાનના દીકરા: અેફા, અેફેર, હનાેખ, અબીદા તથા અે દા. ૩૪ ઇ ા હમનાે
દીકરાે ઇસહાક. ઇસહાકના દીકરા: અેસાવ તથા યાકૂ બ (ઇઝરાયલ) હતા.
૩૫ અેસાવના દીકરા: અલીફાઝ, રેઉઅેલ, યેઉશ, યાલામ તથા કાેરા. ૩૬

અલીફાઝના દીકરા: તેમાન, અાેમાર, સફી, ગાતામ, કનાઝ, ત ના તથા
અમાલેક. ૩૭ રેઉઅેલના દીકરા: નાહાથ, ઝે રા, શા મા તથા મઝઝા. ૩૮
સેઈરના દીકરા: લાેટાન, શાેબાલ, સબયાેન, અના, દશાેન, અેસેર તથા
દીશાન. ૩૯ લાેટાનના દીકરા: હાેરી તથા હાેમામ. લાેટાનની બહે ન ત ના.
૪૦ શાેબાલના દીકરા: અા યાન, માનાહાથ, અેબાલ, શફી તથા અાેનામ.

સબયાેનના દીકરા: અેયાહ તથા અના. ૪૧ અનાનાે દીકરાે: દશાેન. દશાેનના
દીકરા: હા ાન, અે બાન, ય ાન તથા કરાન. ૪૨ અેસેરના દીકરા: બ હાન,
ઝાવાન તથા યાકાન. દશાનના દીકરા: ઉસ તથા અારાન. ૪૩ ઇઝરાયલમાં
કાેઈ રા અે રાજ કયુ તે પહે લા અા બધા રા અાેઅે અદાેમ દેશમાં રાજ
કયુ હતું: બયાેરનાે દીકરાે બેલા. તેના નગરનું નામ દીનહાબા હતું. ૪૪ બેલા
મરણ પા યાે યારે બાે ાના ઝે રાના દીકરા યાેબાબે તેની જ યાઅે રાજ કયુ.
૪૫ યાેબાબ મરણ પા યાે, યારે તેની જ યાઅે તેમાનીઅાેના દેશના હુ શામે

રાજ કયુ. ૪૬ હુ શામ મરણ પા યાે, યારે બદાદના દીકરા હદાદે રાજ કયુ.
તેણે માેઅાબીઅાેના દેશમાં મ ાનીઅાેને હરા યા અને માયા. તેના નગરનું
નામ અવીથ હતું. ૪૭ હદાદ મરણ પા યાે યારે મા ેકાના સા લાઅે તેની
જ યાઅે રાજ કયુ. ૪૮ સા લા મરણ પા યાે યારે નદી પરના રહાેબાેથના
શાઉલે તેની જ યાઅે રાજ કયુ. ૪૯ શાઉલ મરણ પા યાે યારે અા બાેરના
દીકરા બાલહાનાને તેની જ યાઅે રાજ કયુ. ૫૦ બાલ હાનાન મરણ પા યાે
યારે હદાદે તેની જ યાઅે રાજ કયુ. તેના નગરનું નામ પાઈ હતું. તેની પ નીનું

મરણ પા યાે. અદાેમના સરદારાે અા હતા: ત ના, અા વા, યથેથ, ૫૨
અાેહાેલીબામાહ, અેલા, પીનાેન, ૫૩ કનાઝ, તેમાન, મ સાર, ૫૪ મા દયેલ
તથા ઇરામ. અા બધા અદાેમ કુ ળના સરદારાે હતા.
દીકરાઅાે: બેન, શમયાેન, લેવી, યહૂ દા, ઇ સાખાર,
૨ ઇઝરાયલના
ઝબુલાેન, દાન, યૂસફ, બ યામીન, નફતાલી, ગાદ તથા અાશેર.
૨

૩

યહૂ દાના દીકરાઅાે: અેર, અાેનાન તથા શેલા. તેઅાે કનાની બાથશૂઅાથી
જ યા હતા. યહૂ દાનાે જયે દીકરાે અેર ઈ વરની

માં દુ જન હતાે. ઈ વરે

તેને મારી ના યાે. ૪ યહૂ દાના દીકરા: પેરેસ અને ઝે રા. અા દીકરાઅાે તેની
વધવા પુ વધૂ તામાર સાથેના તેના સંબંધથી જ યા હતા. અામ યહૂ દાને
પાંચ દીકરાઅાે હતા. ૫ પેરેસના દીકરાઅાે: હે ાેન તથા હામૂલ. ૬ ઝે રાના
દીકરાઅાે: ઝ ી, અેથાન, હે માન, કા કાેલ તથા દારા. તેઅાે બધા મળીને
કુ લ પાંચ હતા. ૭ કામ નાે દીકરાે: અાખાન તે ભુને સમ પત વ તુ બાબતે
ઉ લંઘન કરીને ઇઝરાયલ પર સંકટ લાવનાર હતાે. ૮ અેથાનનાે દીકરાે:
અઝાયા. ૯ હે ાેનના પુ ાે: યરાહમેલ, રામ તથા કલૂબાય. ૧૦ રામનાે
દીકરાે અા મનાદાબ, અા મનાદાબનાે દીકરાે નાહશાેન. તે યહૂ દાના વંશ ેનાે
અાગેવાન થયાે. ૧૧ નાહશાેનનાે દીકરાે સા મા અને સા માનાે દીકરાે બાેઅાઝ.
૧૨ બાેઅાઝનાે દીકરાે અાેબેદ અને અાેબેદનાે દીકરાે યશાઈ. ૧૩ યશાઈનાે

જયે દીકરાે અ લયાબ, બી ે અબીનાદાબ, ી ે શીમઅા, ૧૪ ચાેથાે
નથા નયેલ, પાંચમાે રાદાય, ૧૫ છ ાે અાેસેમ તથા સાતમાે દીકરાે દાઉદ.
૧૬ તેઅાેની બહે નાે સ યા તથા અ બગાઈલ. સ યાના

ણ દીકરાઅાે:

અ બશાય, યાેઅાબ તથા અસાહે લ. ૧૭ અ બગાઈલે અમાસાને જ મ અા યાે
અને અમાસાનાે પતા ઇ માઅેલી યેથેર હતાે. ૧૮ હે ાેનનાે દીકરાે કાલેબ:
તેની પ ની અઝુ બા તથા યરીઅાેથ ારા થયેલા તેના દીકરાઅાે: યેશેર, શાેબાબ
તથા અાદાન. ૧૯ અઝુ બા મરણ પામી, યારે કાલેબે અે ાથની સાથે લ ન કયુ,
તેણે હૂ રને જ મ અા યાે. ૨૦ હૂ રનાે દીકરાે ઉરી અને ઉરીનાે દીકરાે બસાલેલ.
૨૧ યાર બાદ, હે ાેન સાઠ વષનાે હતાે યારે તેણે ગ યાદના પતા માખીરની

દીકરી સાથે લ ન કયુ. તેણે સગુબને જ મ અા યાે. ૨૨ સગુબનાે દીકરાે
યાઈર, તેણે ગ યાદના ેવીસ નગરાેને પાેતાના નયં ણમાં રા યાં હતાં. ૨૩
ગશૂર અને અરામના લાેકાેઅે યાઈર અને કનાથનાં નગરાે પાેતાને તાબે કયા.
બધાં મળીને સાઠ નગરાે પડાવી લીધાં. યાંના રહે વાસીઅાે ગ યાદના પતા
માખીરના વંશ ે હતા. ૨૪ હે ાેનના મરણ પછી કાલેબ તેના પતા હે ાેનની
પ ની અે ાથા સાથે સૂઈ ગયાે. તેનાથી તેણીઅે તકાેઅાના પતા અા હૂ રને
જ મ અા યાે. ૨૫ હે ાેનના યે દીકરા યરાહમેલના દીકરાઅાે અા હતા:
યે દીકરાે રામ પછી બૂના, અાેરેન, અાેસેમ તથા અ હયા. ૨૬ યરાહમેલની
બી

પ નીનું નામ અટારા હતું. તે અાેનામની માતા હતી. ૨૭ યરાહમેલના

યે દીકરા રામના દીકરાઅાે: માસ, યામીન તથા અેકેર. ૨૮ અાેનામના
દીકરાઅાે: શા માય તથા યાદા. શા માયના દીકરાઅાે: નાદાબ તથા અ બશુર.
૨૯ અ બશુરની પ નીનું નામ અ બહાઈલ. તેણે અાહબાન અને માેલીદને

જ મ અા યાે. ૩૦ નાદાબના દીકરાઅાે: સેલેદ તથા અા પાઈમ. સેલેદ ન:
સંતાન મૃ યુ પા યાે. ૩૧ અા પાઈમનાે દીકરાે યીશી, યીશીનાે દીકરાે શેશાન,
શેશાનનાે દીકરાે અાહલાય. ૩૨ શા માયના ભાઈ યાદાના દીકરાઅાે: યેથેર
તથા યાેનાથાન. યેથેર ન: સંતાન મૃ યુ પા યાે. ૩૩ યાેનાથાનના દીકરાઅાે:
પેલેથ તથા ઝાઝા. અા બધા યરાહમેલના વંશ ે હતા. ૩૪ શેશાનને દીકરાઅાે
ન હતા પણ ફકત દીકરીઅાે જ હતી. શેશાનને અેક મસરી ચાકર હતાે,
જેનું નામ યાહા હતું. ૩૫ શેશાને પાેતાની દીકરીનું લ ન તેના ચાકર યાહા
સાથે કરા યું. તેણે અા ાયને જ મ અા યાે. ૩૬ અા ાયનાે દીકરાે નાથાન,
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નાથાનનાે દીકરાે ઝાબાદ. ૩૭ ઝાબાદનાે દીકરાે અેફલાલ, અેફલાલનાે દીકરાે

મા કીરામ, પદાયા, શેના સાર, યકા યા, હાેશામા તથા નદા યા. ૧૯ પદાયાના

અાેબેદ. ૩૮ અાેબેદનાે દીકરાે યેહૂ, યેહૂનાે દીકરાે અઝાયા. ૩૯ અઝાયાનાે

દીકરાઅાે; ઝ

દીકરાે હે લેસ, હે લેસનાે દીકરાે અેલાસા. ૪૦ અેલાસાનાે દીકરાે સ માય,

તથા હના યા; શલાેમીથ તેઅાેની બહે ન હતી; ૨૦ હશુબા, અાેહેલ, બેરે યા,

સ માયનાે દીકરાે શા લુમ. ૪૧ શા લુમનાે દીકરાે યકા યા, યકા યાનાે દીકરાે

હસા ા તથા યુશાબહે સેદ, તેઅાે પણ ઝ

અ લશામા. ૪૨ યરાહમેલના ભાઈ કાલેબના દીકરાઅાે: જયે દીકરાે મેશા,

હતા. ૨૧ હના યાના વંશ ે; પલાટયા તથા યશાયા. રફાયાના દીકરાઅાે;

મેશાનાે દીકરાે ઝીફ. કાલેબનાે બી ે દીકરાે મારેશા, તેનાે દીકરાે હે ાેન. ૪૩

અાનાનના દીકરાઅાે, અાેબા ાના દીકરાઅાે, શખા યાના દીકરાઅાે. ૨૨

હે ાેનના દીકરાઅાે: કાેરા, તા પુઅા, રેકેમ તથા શેમા. ૪૪ શેમાનાે દીકરાે

શખા યાનાે દીકરાે શમાયા. શમાયાના દીકરાઅાે; હાટુ શ, યગાલ, બા રયા,

રાહામ, રાહામનાે દીકરાે યાેકામ, રેકેમનાે દીકરાે શા માય. ૪૫ શા માયનાે

નાયા તથા શાફાટ. ૨૩ નાયાના ણ દીકરાઅાે; અે યાેઅેનાય, હઝ કયા

દીકરાે માઅાેન, માઅાેનનાે દીકરાે બેથસુર. ૪૬ કાલેબની ઉપપ ની અેફાઅે

તથા અા ીકામ. ૨૪ અે યાેઅેનાયના સાત દીકરાઅાે; હાેદા યા, અે યા શબ,

હારાન, માેસા તથા ગાઝે ઝને જ મ અા યાે. હારાનનાે દીકરાે ગાઝે ઝ. ૪૭

પલાયા, અા ુ બ, યાેહાનાન, દલાયા તથા અનાની.

યહદાયના દીકરાઅાે: રેગેમ, યાેથામ, ગેશાન, પેલેટ, અેફા તથા શાફ. ૪૮

વંશ ે; પેરેસ, હે ાેન, કામ , હૂ ર તથા શાેબાલ. શાેબાલનાે
૪ યહૂદીકરાેદાનારાયા,
રાયાનાે દીકરાે યાહાથ, યાહાથના દીકરા અાહુ માય અને

કાલેબની ઉપપ ની માકાઅે શેબેર તથા તહનાને જ મ અા યાં. ૪૯ વળી તેણે
માદમા નાના પતા શાફ, મા બેનાના પતા શવા તથા ગબયાના પતાને
જ મ અા યાં. કાલેબની પુ ી અા સાહ હતી. ૫૦ કાલેબના વંશ ે અા હતા:
અે ાથાથી જ મેલાે તેનાે યે દીકરાે હૂ ર, તેનાે દીકરાે શાેબાલ, તેનાે દીકરાે
કયાથયારીમ. ૫૧ બેથલેહેમનાે દીકરાે સા મા અને હારેફનાે દીકરાે બેથ
ગાદેર. ૫૨ કયાથયારીમના પતા શાેબાલના વંશ ે અા હતા: હારાેઅે,
મનુહાેથના અડધા ભાગના લાેકાે, ૫૩ કયાથ યારીમના કુ ટું બાે: ય ીઅાે,
પુથીઅાે, શુમાથીઅાે તથા મ ાઇઅાે. સાેરાથીઅાે તથા અે તાઅાેલીઅાે, અા
લાેકાેના વંશજ હતા. ૫૪ સા માના વંશ ે અા માણે હતા: બેથલેહેમ,
નટાેફાથીઅાે, અાટાેથબેથયાેઅાબ, માનાહાથીઅાેનાે અડધાે ભાગ તથા
સાેરાઈઅાે. ૫૫ યા બેસવાસી લ હયાઅાેનાં કુ ટું બાે: તરાથીઅાે, શમાથીઅાે
તથા સુખાથીઅાે. રેખાબના કુ ટું બનાં પૂવજ હા માથથી થયેલા જે કે નીઅાે
તેઅાે અે છે .
દીકરાઅાે જે તેનાથી હે ાેનમાં જ મ પા યા હતા તેઅાે અા
૩ દાઉદના
છે : થમજ નત અા માેન, અ હનાેઅામ ય અેલીથી; બી ે દા નયેલ,
અ બગાઈલ કામલીથી; ૨ ી ે અા શાલાેમ, જે ગશૂરના રા

તા માયની

દીકરી માકાથી. ચાેથાે દીકરાે, અદાે નયા જે હા ગીથથી હતાે. ૩ પાંચમાે,
શફાટયા જે અબીટાલથી હતાે; છ ાે, ય ામ તેની પ ની અે લાથી. ૪
દાઉદના અા છ દીકરાઅાે, હે ાેનમાં કે યાં દાઉદે સાત વષ અને છ માસ
સુધી રાજ કયુ યાં તેને જ યા હતા. પછી તેણે ય શાલેમમાં તે ીસ વષ રાજ
કયુ. ૫ વળી અા ચાર દીકરાઅાેને દાઉદની પ ની અા મીઅેલની દીકરી બાથ
શેબાઅે ય શાલેમમાં જ મ અા યાે હતાે: શમા, શાેબાબ, નાથાન તથા
સુલેમાન. ૬ દાઉદના બી

નવ દીકરાઅાે; ય હાર, અ લશામા, અ લફે લેટ,

૭ નાેગા, નેફેગ, યાફીઅા, ૮ અ લશામા, અે યાદા તથા અ લફે લેટ હતા.
૯ તેની ઉપપ નીઅાેના દીકરાઅાે ઉપરાંત અા સઘળા દાઉદના દીકરાઅાે

હતા. તામાર તેઅાેની બહે ન હતી. ૧૦ સુલેમાનનાે દીકરાે રહાબામ હતાે.
રહાબામનાે દીકરાે અ બયા હતાે. અ બયાનાે દીકરાે અાસા હતાે. અાસાનાે
દીકરાે યહાેશાફાટ હતાે. ૧૧ યહાેશાફાટનાે દીકરાે યહાેરામ હતાે. યહાેરામનાે
દીકરાે અહાઝયાહ હતાે. અહાઝયાહનાે દીકરાે યાેઅાશ હતાે. ૧૨ યાેઅાશનાે
દીકરાે અમા યા હતાે. અમા યાનાે દીકરાે અઝાયા હતાે. અઝાયાનાે દીકરાે
યાેથામ હતાે. ૧૩ યાેથામનાે દીકરાે અાહાઝ હતાે. અાહાઝનાે દીકરાે હઝ કયા
હતાે. હઝ કયાનાે દીકરાે મના શા હતાે. ૧૪ મના શાનાે દીકરાે અામાેન
અને અામાેનનાે દીકરાે યાે શયા હતાે. ૧૫ યાે શયાના દીકરાઅાે; તેનાે જયે
દીકરાે યાેહાનાન, બી ે દીકરાે યહાેયાકીમ, ી ે દીકરાે સદ કયા તથા ચાેથાે
દીકરાે શા લુમ. ૧૬ યહાેયાકીમનાે દીકરાે યખાે યા, તેનાે દીકરાે સદ કયા, જે
છે લાે રા

હતાે. ૧૭ બંદીવાન યખાે યાના દીકરાઅાે; શા તીઅેલ, ૧૮
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બાબેલ તથા શમઈ. ઝ

બાબેલના દીકરાઅાે; મશુ લામ
બાબેલના બી

પાંચ દીકરાઅાે

૨

લાહાદ. તેઅાે સાેરાથીઅાેનાં કુ ટું બાેના વંશ ે હતા. ૩ અેટામના પુ ાે;
ય અેલ, ય મા તથા યદબાશ. તેઅાેની બહે નનું નામ હા સલે પાેની હતું.
૪ પનુઅેલનાે દીકરાે ગદાેર તથા અેઝેરનાે દીકરાે હૂ શા. તેઅાે બેથલેહેમના પતા

અે ાથાના જયે દીકરા હૂ રના વંશ ે હતા. ૫ તકાેઅાના પતા અા હૂ રને
હે લા તથા નારા નામની બે પ નીઅાે હતી. ૬ નારાઅે અહુ ઝઝામ, હે ફેર, તેમેની
અને હાહા તારીને જ મ અા યાે. ૭ હે લાના દીકરાઅાે; સેરેથ, ય હાર તથા
અે નાન. ૮ અને હા ાેસના દીકરા; અાનૂમ તથા સાેબેબા. હા મના દીકરા
અહારહે લથી કુ ટું બાે થયાં. ૯ યાબેસ પાેતાના ભાઈઅાે કરતાં વધારે નામાં કત
હતાે. તેની માતાઅે તેનું નામ યાબેસ પા ું. તેણે ક ું “કે મ કે તેના જ મ વખતે
મને ખૂબ પીડા થઈ હતી.” ૧૦ યાબેસે ઇઝરાયલના ભુને ાથના કરી, “તમે
મને ન ે અાશીવાદ અાપાે અને મારાે દેશ વધારાે. તમારાે હાથ મારી સાથે
રાખાે અને મને અાપ થી બચાવાે કે જેથી મારે દુ ઃખ સહન કરવું પડે ન હ!”
ભુઅે તેની ાથના મા ય કરી. ૧૧ શુહાના ભાઈ કલૂબનાે દીકરાે મહીર અને
મહીરનાે દીકરાે અે તાેન. ૧૨ અે તાેનના દીકરાઅાે બેથરાફા, પાસેઅા તથા
નાહાશ નગર વસાવનાર ત હ ના. અા બધા રેખાહના કુ ટું બીઅાે હતા. ૧૩
કનાઝના દીકરાઅાે; અાે નીઅેલ તથા સરાયા. અાે નીઅેલના દીકરાઅાે;
હથાથ અને માેનાેથાય. ૧૪ માેનાેથાયનાે દીકરાે અાે ા. ગેહરાશીમનાે ણેતા
સરાયાનાે દીકરાે યાેઅાબ અને યાેઅાબનાે દીકરાે ગેહરાશીમ, જે લાેકાે કારીગર
હતા. ૧૫ યફૂ નેના દીકરા કાલેબના દીકરાઅાે; ઈ , અેલા તથા નાઅામ.
અેલાનાે દીકરાે કનાઝ. ૧૬ યહા લેલેલના દીકરાઅાે; ઝીફ, ઝીફા, તીયા અને
અસારેલ. ૧૭ અેઝરાના દીકરાઅાે; યેથેર, મેરેદ, અેફેર તથા યાલાેન. મેરેદની
મસરી પ નીઅે મ રયમ, શા માય તથા ય બાને જ મ અા યાે અને ય બાનાે
દીકરાે અે તાેઅા. ૧૮ તેની યહૂ દી પ નીઅે યેરેદને જ મ અા યાે. યેરેદનાે
દીકરાે ગદાેર. હે બેરનાે દીકરાે સાેખાે તથા યકૂ થીઅેલનાે દીકરાે ઝાનાેઅા. તેઅાે
બ યા નામની ફા નની દીકરી જેની સાથે મેરેદે લ ન કયુ હતું તેના દીકરાઅાે
હતા. ૧૯ નાહામની બહે ન હાે દયાની પ નીના બે દીકરા; તેમાંના અેકનાે
દીકરાે કઈલાહ ગામ , બી ે માખાથી અે તમાેઅા. ૨૦ શમાેનના દીકરાઅાે;
અા માેન, ર ના, બેનહાનાન તથા તલાેન. યશઈના દીકરાઅાે; ઝાેહેથ તથા
બેનઝાેહેથ. ૨૧ યહૂ દાના દીકરા શેલાના દીકરાઅાે; લેખાનાે પતા અેર,
મારેશાનાે પતા લાદા તથા બેથઅા બેઅાના રહે વાસીઅાે, અેટલે જેઅાે
શણનાં ઝીણાં વ

વણનારા હતા, તેઅાેનાં કુ ટું બાે; ૨૨ યાેકીમ, કાેઝેબાના

માણસાે, યાેઅાશ તથા સારાફ, જેમની પાસે માેઅાબમાં સંપ

હતી પરં તુ

બેથલેહેમમાં પાછા રહે વા ગયા. (અા મા હતી પુરાતન લેખાેને અાધારે છે .)
૨૩ તેઅાે કું ભાર હતા જે નટાઈમ અને ગદેરામાં રહે તા હતા અને રા

ને માટે

કામ કરતા હતા. ૨૪ શમયાેનના વંશ ે; નમુઅેલ, યામીન, યારીબ, ઝે રાહ
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તથા શાઉલ. ૨૫ શાઉલનાે દીકરાે શા લુમ, શા લુમનાે દીકરાે મ સામ,

તેઅાે ગ યાદની પૂવ બાજુ ના સઘળા દેશમાં પાેતાના તંબુઅાેમાં વ યા. ૧૧

મ સામનાે દીકરાે મ મા હતાે. ૨૬ મ માના વંશ ે; તેનાે દીકરાે હામુઅેલ,

ગાદના કુ ળના સ યાે બાશાન દેશમાં તેઅાેની સામી બાજુ અે સાલખા સુધી

તેનાે દીકરાે ઝા ૂ ર તથા તેનાે દીકરાે શમઈ. ૨૭ શમઈને સાેળ દીકરા તથા
છ દીકરીઅાે હતી. પરં તુ તેના ભાઈઅાેને ઘણાં સંતાન ન હાેવાથી તેઅાેનું કુ ટું બ

વ યા. ૧૨ તેઅાેના અાગેવાનાે યાેઅેલ, જે કુ ટું બનાે મુ ય હતાે, કુ ટું બનાે

યહૂ દાના કુ ટું બની માફક વૃ

પા યું ન હ. ૨૮ તેઅાે બેરશેબામાં, માેલાદામાં

તેઅાેના સાત ભાઈઅાે મખાઅેલ, મશુ લામ, શેબા, યાેરાય, યાકાન, ઝીઅા

તથા હસાર શુઅાલમાં ર ા. ૨૯ તેઅાે બ લામાં, અેસેમમાં તથા તાેલાદમાં,

તથા અેબેર. ૧૪ અા નીચે મુજબની ય તઅાે અ બહાઈલના વંશ ે;

૩૦ બથુઅેલમાં, હાેમામાં તથા સકલાગમાં, ૩૧ બેથમાકબાેથમાં, હસાર

બૂઝનાે દીકરાે યાહદાે હતાે, યાહદાેનાે દીકરાે ય શશાય હતાે, ય શશાયનાે

સુસીમમાં, બેથ બરઈમાં તથા શારાઈમમાં પણ રહે તા હતા. દાઉદના શાસન

દીકરાે મખાઅેલ હતાે, મખાઅેલનાે દીકરાે ગ યાદ હતાે, ગ યાદનાે દીકરાે

સુધી અા નગરાેમાં તેઅાેનાે વસવાટ હતાે. ૩૨ તેઅાેના પાંચ નગરાે: અેટામ,

યારાેઅા હતાે, યારાેઅાનાે દીકરાે હૂ રી હતાે, હૂ રીનાે દીકરાે અ બહાઈલ. ૧૫

અાઈન, ર માેન, તાેખેન તથા અાશાન. ૩૩ તથા બાલ સુધી તે જ નગરાેની

ગુનીનાે દીકરાે અા દયેલનાે દીકરાે અહી, તેઅાેના પતાના કુ ટું બનાે મુ ય

ચારે તરફના સવ ગામાે પણ તેઅાેનાં હતાં. તેમા તેઅાેનાં વસવાટ હતા અને

હતાે. ૧૬ તેઅાે બાશાનમાંના ગ યાદમાં, તેના નગરાેમાં તથા શારાેનની

તેઅાેઅે પાેતાની વંશાવળીનાે અહે વાલ રા યાે હતાે. ૩૪ મેશાેબાબ, યા લેખ,

સઘળી ઘાસચારાવાળી જમીનાેમાં, તેઅાેની સરહદ સુધી રહે તા હતા. ૧૭

અમા યાનાે દીકરાે યાેશા; ૩૫ યાેઅેલ, અસીઅેલના દીકરા સરાયાના દીકરા

યહૂ દાના રા

યાે શ યાનાે દીકરાે યેહૂ; ૩૬ અે યાેઅેનાય, યાકાેબા, યશાેહાયા, અસાયા,

દવસાેમાં, અા બધાને તેઅાેની વંશાવળી માણે ગણવામાં અા યા હતા. ૧૮

બી ે મુ ય શાફામ; યાનાઈ તથા શાફાટ બાશાનમાં રહે તા હતા. ૧૩

અદીઅેલ, યસીમીઅેલ, બનાયા; ૩૭ અને શમાયાના દીકરા શ ીના દીકરા

યાેથામના દવસાેમાં તથા ઇઝરાયલના રા

યરાેબામના

બેનીઅાે, ગાદીઅાે, તથા મના શાનું અડધું કુ ળ જેઅાે ઢાલ તથા તલવાર

પદાયાના દીકરા અા નાેનના દીકરા શફઈનાે દીકરાે ઝઝા; ૩૮ અા બધા

ઊંચકનાર, ધનુ વ ા

સરદારાેનાે પાેતાના કુ ટું બાેના નામ માણે ઉ લેખ કરવામાં અા યાે હતાે,

સૈ નકાે હતા. ૧૯ તેઅાેઅે હા ીઅાે, યટૂ ર, નાફીશ તથા નાેદાબ પર હુ મલાે

તેઅાેનાં કુ ટું બાે બહુ વૃ

કયા. ૨૦ ઇઝરાયલીઅાેને તેઅાે વ

પા યાં. ૩૯ તેઅાે

નવરાેને માટે ઘાસચારાે શાેધવા

ણનારાં તથા યુ માં કુ શળ અેવા ચુંમાળીસ હ ર
ઈ વર તરફથી સહાય મળી. અા

ખીણની પૂવ બાજુ ગદાેર સુધી ગયા. ૪૦ યાં તેઅાેને પુ કળ માણમાં સારાે

માણે હા ીઅાે તથા જે સવ તેઅાેની સાથે હતા, તેઅાે હારી ગયા. કે મ કે

ઘાસચારાે મ ાે. તે દેશ વશાળ, શાંત તથા સુલેહશાં તવાળાે હતાે. અગાઉ

ઇઝરાયલીઅાેઅે યુ માં ઈ વરને વનંતી કરી અને તેમણે તેઅાેની વનંતી

હામના વંશ ે યાં રહે તા હતા. ૪૧ અા નામવાર જણાવેલા અાગેવાનાે,

મા ય કરી, કારણ કે તેઅાેઅે ઈ વર પર ભરાેસાે રા યાે હતાે. ૨૧ તેઅાેઅે

યહૂ દયાના રા

તેમનાં

હઝ કયાના સમયમાં તે દેશ પર ચઢાઈ કરીને અગાઉ

નવરાે, અેટલે પચાસ હ ર ઊંટ, બે લાખ પચાસ હ ર ઘેટાં, બે

હામના વંશ ેનાે વસવાટ હતાે યાં અા યા. મેઉનીમ યાં જ મળી અા યા

હ ર ગધેડાં ઉપરાંત અેક લાખ માણસાેને કબજે કરી લીધા. ૨૨ કે મ કે

હતા. તેઅાેઅે તેનાે સંપૂણપણે નાશ કયા અને યાં ર ા કારણ કે તેઅાેને

ઈ વર તેમના માટે લ

પાેતાના

નવરાે માટે યાં પુ કળ માણમાં ઘાસચારાે મ ાે. ૪૨ તેઅાેમાંના

થતાં સુધી તેઅાે તેમના દેશમાં ર ા. ૨૩ મના શાનું અડધું કુ ળ, બાશાનના

ા. તેઅાેઅે ઘણાં શ ુઅાેનાે સંહાર કયા. બંદીવાસ

શમયાેનના કુ ળમાંના પાંચસાે પુ ષાે સેઈર પવત તરફ, યશઈના દીકરાઅાે

દેશથી બાલહે માન તથા સનીર જે હે માન પવત છે યાં સુધી વ યું. ૨૪

પલાટયા, નાયા, રફાયા અને ઉ ઝયેલની અાગેવાનીમાં ગયા. ૪૩ યાં બાકીના

તેઅાેના પતાના કુ ટું બાેના અાગેવાનાે અા માણે હતા: અેફેર, યશઈ,

બચી ગયેલા અમાલેકીઅાેનાે તેઅાેઅે સંહાર કયા અને તેઅાે યાં અાજ સુધી

અ લયેલ, અા યેલ, ય મયા, હાેદા યા તથા યાહદીઅેલ. તેઅાે પરા મી,

વસી રહે લા છે .

હમતવાન, નામાં કત પુ ષાે હતા તથા પાેતાના પતાના કુ ટું બનાં અાગેવાનાે

જયે દીકરા બેનના દીકરાઅાે; ે કે બેન ઇઝરાયલનાે
૫ ઇઝરાયલના
જયે દીકરાે હતાે, પરં તુ તેણે પાેતાના પતાનાે પલંગ અશુ કયા

હતા. ૨૫ પણ તેઅાે પાેતાના પતૃઅાેના ઈ વરને અ વ વાસુ હતા. તેઅાેની

હતાે તેથી તેના જયે પણાનાે હક ઇઝરાયલના દીકરા યૂસફના દીકરાઅાેને
અાપવામાં અા યાે. તેથી તેને જયે દીકરા તરીકે ગણવામાં અા યાે ન હ. ૨
યહૂ દા પાેતાના ભાઈઅાે કરતાં પરા મી થયાે અને તેના વંશમાંથી અાગેવાન
અાવશે. પણ જયે પણાનાે હક તાે યૂસફનાે જ ર ાે. ૩ ઇઝરાયલના જયે
દીકરા

બેનના દીકરાઅાે; હનાેખ, પા લૂ, હે ાેન તથા કામ હતા. ૪

યાેઅેલના વંશ ે; યાેઅેલનાે દીકરાે શમાયા હતાે, શમાયાનાે દીકરાે ગાેગ
હતાે, ગાેગનાે દીકરાે શમઈ હતાે, ૫ શમઈનાે દીકરાે મખા હતાે, મખાનાે
દીકરાે રાયા હતાે, રાયાનાે દીકરાે બાલ હતાે, ૬ બાલનાે દીકરાે બેરા હતાે. તેને
અાશૂરનાે રા

ત લાથ પ નેસેર, બંદીવાન કરીને લઈ ગયાે હતાે. બેરા

બેનીઅાેના કુ ળનાે સરદાર હતાે. ૭ તેઅાેની વંશાવળીના અહે વાલની નાધ
મુજબ, તેઅાેનાં કુ ળ માણે તેઅાેના ભાઈઅાે અા હતા; મુ ય યેઈઅેલ
તથા ઝખાયા, ૮ યાેઅેલના દીકરા શેમાના દીકરા અાઝાઝનાે દીકરાે બેલા.
તેઅાે અરાેઅેરમાં છે ક નબાે તથા બાલમેઅાેન સુધી રહે તા હતા. ૯ પૂવ
દશામાં ાત નદીથી અર યની સરહદ સુધી તેમનાે વ તાર હતાે. કે મ કે
ગ યાદ દેશમાં તેઅાેના પશુઅાેની સં યા ઘણી હતી. ૧૦ શાઉલના દવસાેમાં
યાેઅેલના દીકરાઅાેઅે હા ીઅાે પર હુ મલાે કયા અને તેઅાેનાે નાશ કયા.

અાગળથી દેશના જે લાેકાેનાે વનાશ ઈ વરે કયા હતાે તેઅાેના દેવાેની પૂ
કરીને તેઅાે ધમ

થયા. ૨૬ ઇઝરાયલના ઈ વરે અાશૂરના રા

પૂલનું

તથા અાશૂરના રા

ત લાથ પ નેસેરનું પણ મન ઉ કે યુ. તે તેઅાેને અેટલે

બેનીઅાેને, ગાદીઅાેને તથા મના શાના અડધા કુ ળને બંદીવાન કરીને લઈ
ગયાે. તેણે તેઅાેને હલાહ, હાબાેર, હારા તથા ગાેઝાન નદીને કનારે લાવીને
વસા યા, યાં તેઅાે અાજ સુધી વસેલા છે .
: ગેશાન, કહાથ તથા મરારી. કહાથના દીકરાઅાે:
૬ લેઅાવીનાામ,દીકરાઅાે
ય હાર, હે ાેન તથા ઉ ઝયેલ. અા ામના દીકરાઅાે:
૨

૩

હા ન, મૂસા તથા દીકરી મ રયમ. હા નના દીકરાઅાે: નાદાબ, અબીહૂ ,
અેલાઝાર તથા ઈથામાર. ૪ અેલાઝારનાે દીકરાે ફીનહાસ. ફીનહાસનાે દીકરાે
અબીશૂઅા. ૫ અબીશૂઅાનાે દીકરાે બુ ી. બુ ીનાે દીકરાે ઉઝઝી. ૬
ઉઝઝીનાે દીકરાે ઝરાહયા. ઝરાહયાનાે દીકરાે મરાયાેથ. ૭ મરાયાેથનાે
દીકરાે અમાયા. અમાયાનાે દીકરાે અ હટૂ બ. ૮ અ હટૂ બનાે દીકરાે સાદાેક.
સાદાેકનાે દીકરાે અ હમાઅાસ. ૯ અ હમાઅાસનાે દીકરાે અઝાયા. અઝાયાનાે
દીકરાે યાેહાનાન. ૧૦ યાેહાનાનનાે દીકરાે અઝાયા. સુલેમાને ય શાલેમમાં જે
ભ ત થાન બાં યું તેમા જે સેવા કરતાે હતાે તે અે જ છે . ૧૧ અઝાયાનાે દીકરાે
અમાયા. અને અમાયાનાે દીકરાે અ હટૂ બ. ૧૨ અ હટૂ બનાે દીકરાે સાદાેક.
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સાદાેકનાે દીકરાે શા લુમ. ૧૩ શા લુમનાે દીકરાે હ કયા. હ કયાનાે દીકરાે

કામ કયુ. અેટલે તેઅાેઅે દહનીયાપણની વેદી પર અપણાે ચઢા યાં. તેઅાેઅે

અઝાયા. ૧૪ અઝાયાનાે દીકરાે સરાયા. સરાયાનાે દીકરાે યહાેસાદાક. ૧૫

ધૂપવેદી પર ધૂપ બા ું. સવ ઇઝરાયલને માટે ાય

જયારે ઈ વરે નબૂખાદને સાર મારફતે યહૂ દયા અને ય શાલેમના લાેકાેને

ઈ વરના સેવક મૂસાઅે જે સવ અા ાઅાે અાપી હતી તે માણે કરતા

બંદીવાન બના યાં હતા યારે યહાેસાદાકને બંદીવાસમાં લઈ જવામાં અા યાે

હતા. ૫૦ હા નના વંશ ે: હા નનાે દીકરાે અેલાઝાર, અેલાઝારનાે દીકરાે

હતાે. ૧૬ લેવીના દીકરાઅાે: ગેશામ, કહાથ તથા મરારી. ૧૭ ગેશામના

ફીનહાસ, ફીનહાસનાે દીકરાે અબીશૂઅા, ૫૧ અબીશૂઅાનાે દીકરાે બુ ી,

દીકરાઅાે: લ ની તથા શમઈ. ૧૮ કહાથના દીકરાઅાે: અા ામ, ય હાર,

બુ ીનાે દીકરાે ઉઝઝી, ઉઝઝીનાે દીકરાે ઝરાહયા, ૫૨ ઝરાયાનાે દીકરાે

હે ાેન અને ઉ ઝયેલ. ૧૯ મરારીના દીકરાઅાે: માહલી તથા મૂશી. અા

મરાયાેથ, મરાયાેથનાે દીકરાે અમાયા, અમાયાનાે દીકરાે અ હટૂ બ, ૫૩

લેવીઅાેનાં કુ ળાે તેમના પતાના કુ ટું બાે માણે: ૨૦ ગેશામનાે દીકરાે: લ ની.

અ હટૂ બનાે દીકરાે સાદાેક, સાદાેકનાે દીકરાે અ હમાઅાસ હતાે. ૫૪ જે

લ નીનાે દીકરાે યાહાથ, તેનાે દીકરાે ઝ મા. ૨૧ તેનાે દીકરાે યાેઅાહ, તેનાે

જ યા હા નના વંશ ેને અાપવામાં અાવી હતી. અે જ યાઅાે અા હતી.

દીકરાે ય ાે, તેનાે દીકરાે ઝે રા, તેનાે દીકરાે યેઅાથરાય. ૨૨ કહાથના વંશ ે:

કાેહાથીઅાેના કુ ટું બાે માટે ચ ીઅાે નાખીને પહે લાે ભાગ તેમને અાપવામાં

તેનાે દીકરાે અા મનાદાબ, તેનાે દીકરાે કાેરા, તેનાે દીકરાે અા સીર, ૨૩

અા યાે હતાે: ૫૫ તેઅાેને યહૂ દાના દેશમાં હે ાેન તથા તેની અાસપાસની

તેનાે દીકરાે અે કાના, તેનાે દીકરાે અે યાસાફ, તેનાે દીકરાે અા સીર, ૨૪

ઘાસચારાવાળી જમીનાે અાપવામાં અાવી હતી. ૫૬ પણ તે નગરનાં ખેતરાે

તેનાે દીકરાે તાહાથ, તેનાે દીકરાે ઉરીઅેલ, તેનાે દીકરાે ઉ ઝયા, તેનાે દીકરાે

તથા તેની અાસપાસનાં ગામાે તેઅાેઅે યફુ નેના દીકરા કાલેબને અા યાં.

શાઉલ. ૨૫ અે કાનાના દીકરાઅાે: અમાસાય તથા અ હમાેથ. ૨૬ અે કાનાનાે

૫૭ હા નના વંશ

બી ે દીકરાે સાેફાય, તેનાે દીકરાે નાહાથ. ૨૭ તેનાે દીકરાે અ લયાબ, તેનાે

ત કરવા સા , તેઅાેઅે

ેને તેઅાેઅે અા યનગર અેટલે હે ાેન અા યું. વળી

લ ના તેના ગાેચરાે સ હત યા ીર તથા અે તમાેઅા તેના ગાેચરાે સ હત,

દીકરાે યરાેહામ, તેનાે દીકરાે અે કાના. ૨૮ શમુઅેલના દીકરાઅાે: જયે પુ

૫૮ હલેન તેના ગાેચરાે સ હત, દબીર તેના ગાેચરાે સ હત, ૫૯ હા નના

યાેઅેલ તથા બી ે અ બયા. ૨૯ મરારીનાે દીકરાે માહલી, તેનાે દીકરાે

વંશ ેને અાશન તેના ગાૈચરાે સ હત સાથે તથા બેથશેમેશ તેના ગાેચરાે

લ ની, તેનાે દીકરાે શમઈ તથા તેનાે દીકરાે ઉઝઝાહ. ૩૦ તેનાે દીકરાે

સ હત અાપવામાં અા યાં. ૬૦ બ યામીનના કુ ળમાંથી ગેબા તેના ગાેચરાે

શમા, તેનાે દીકરાે હા ગયા, તેનાે દીકરાે અસાયા. ૩૧ કરારકાેશને લાવીને

સ હત, અા લેમેથ તેના ગાેચરાે સ હત તથા અનાથાેથ તેના ગાેચરાે સ હત.

અેક જ યાઅે

થા પત કયા પછી ઈ વરના ભ ત થાનમાં દાઉદ રા અે

કહાથીઅાેના કુ ટું બાેને અા સઘળાં મળીને તેર નગરાે અાપવામાં અા યા. ૬૧

ઈ વરની તુ ત કરવા માટે સંગીતકારાે પર અાગેવાનાે ની યા. ૩૨ યાં

કહાથના બાકીના વંશ ેને ચ ીઅાે નાખીને અે ાઇમ, દાન, તથા મના શાના

સુધી સુલેમાને ઈ વરનું ભ ત થાન ય શાલેમમાં બાં યું નહાેતું, યાં સુધી

અડધા કુ ળમાંથી દસ નગરાે અાપવામાં અા યાં. ૬૨ ગેશામના વંશ ેને

તેઅાે ગાયન કરીને મુલાકાતમંડપના તંબુ અાગળ સેવા કરતા હતા. તેઅાે

તેઅાેનાં જુ દાં જુ દાં કુ ટું બાે માટે ઇ સાખારના કુ ળમાંથી, અાશેરના કુ ળમાંથી,

તેમને અાપેલા કામના મ માણે સેવા માટે હાજર રહે તા હતા. ૩૩ જેઅાે

નફતાલીના કુ ળમાંથી તથા મના શાના કુ ળમાંથી બાશાનમાં તેર નગરાે

સેવા કરતા હતા તેઅાે તથા તેઅાેના દીકરાઅાે: કહાથીઅાેના કુ ટું બનાે ગાયક

અાપવામાં અા યાં. ૬૩ મરારીના વંશ ેને, તેઅાેનાં કુ ટું બાે માણે, બેનના,

હે માન, હે માન યાેઅેલનાે દીકરાે, યાેઅેલ શમુઅેલનાે દીકરાે, ૩૪ શમુઅેલ

ગાદના તથા ઝબુલાેનના કુ ળમાંથી ચ ીઅાે નાખીને બાર નગરાે અાપવામાં

અે કાનાનાે દીકરાે, અે કાના યરાેહામનાે દીકરાે, યરાેહામ અ લયેલનાે દીકરાે,

અા યાં. ૬૪ તેથી ઇઝરાયલના લાેકાેઅે લેવીઅાેને અા નગરાે તેઅાેનાં ગાેચરાે

અ લયેલ તાેઅાનાે દીકરાે હતાે. ૩૫ તાેઅા સૂફનાે દીકરાે, સૂફ અે કાનાનાે

સ હત અા યાં. ૬૫ તેઅાેઅે યહૂ દાના, શમયાેનના તથા બ યામીનના

દીકરાે, અે કાના માહાથનાે દીકરાે, માહાથ અમાસાયનાે દીકરાે, ૩૬ અમાસાય

કુ ળમાંથી અા નગરાે જેઅાેનાં નામ અાપેલાં છે તે, ચ ીઅાે નાખીને અા યાં.

અે કાનાનાે દીકરાે, અે કાના યાેઅેલનાે દીકરાે, યાેઅેલ અઝાયાનાે દીકરાે,

૬૬ કહાથના કે ટલાંક કુ ટુ ં બાેને અે ાઇમના કુ ળમાંથી નગરાે અાપવામાં અા યાં.

અઝાયા સફા યાનાે દીકરાે, ૩૭ સફા યા તાહાથનાે દીકરાે, તાહાથ અા સીરનાે

૬૭ તેઅાેને અે ાઇમના પહાડી દેશમાં અાવેલું શખેમ અા યનું નગર તેના

દીકરાે, અા સીર અે યાસાફનાે દીકરાે, અે યાસાફ કાેરાનાે દીકરાે, ૩૮ કાેરા

ગાેચરાે સ હત, ગેઝેર તેના ગાેચરાે સ હત અાપવામાં અા યાં. ૬૮ યાેકમામ

ય હારનાે દીકરાે, ય હાર કહાથનાે દીકરાે, કહાથ લેવીનાે દીકરાે, લેવી

તેના ગાેચરાે સ હત, બેથહાેરાેન તેના ગાેચરાે સ હત, ૬૯ અાયાલાેન તેના

ઇઝરાયલનાે દીકરાે. ૩૯ હે માનનાે સાથીદાર અાસાફ, જે તેને જમણે હાથે

ગાેચરાે સ હત તથા ગાથ ર માેન તેના ગાેચરાે સ હત અાપવામાં અા યાં. ૭૦

ઊભાે રહે તાે હતાે. અાસાફ બેરે યાનાે દીકરાે, બેરે યા શમઅાનાે દીકરાે.

મના શાના અડધા કુ ળમાંથી અાનેર તેના ગાેચરાે સ હત તથા બલહામ તેના

૪૦ શમઅા મખાઅેલનાે દીકરાે, મખાઅેલ બાસેયાનાે દીકરાે, બાસેયા

ગાેચરાે સ હત અાપવામાં અા યા. અા સંપ

મા કયાનાે દીકરાે. ૪૧ મા કયા અે નીનાે દીકરાે, અે ની ઝે રાનાે દીકરાે, ઝે રા

થઈ. ૭૧ ગેશામના વંશ ેને મના શાના અડધા કુ ળમાંથી બાશાનમાંનું

અદાયાનાે દીકરાે. ૪૨ અદાયા અેથાનનાે દીકરાે, અેથાન ઝ માનાે દીકરાે,

ગાેલાન તેના ગાેચરાે સ હત તથા અા તારાેથ તેના ગાેચરાે સ હત અાપવામાં

ઝ મા શમઈનાે દીકરાે. ૪૩ શમઈ યાહાથનાે દીકરાે, યાહાથ ગેશામનાે

અા યાં. ૭૨ ઇ સાખારના કુ ળમાંથી ગેશામના વંશ ેઅે કે દેશ તેના ગાેચરાે

દીકરાે, ગેશામ લેવીનાે દીકરાે. ૪૪ હે માનના ડાબા હાથે તેના સાથીદાર

સ હત, દાબરાથ તેના ગાેચરાે સ હત, ૭૩ રામાેથ તેના ગાેચરાે સ હત તથા

મરારીના દીકરાઅાે હતા. તેઅાેમાં કીશીનાે દીકરાે અેથાન. કીશી અા દીનાે

અાનેમ તેના ગાેચરાે સ હત પણ અાપવામાં અા યાં. ૭૪ અાશેરના કુ ળમાંથી

દીકરાે, અા દી મા લૂખનાે દીકરાે. ૪૫ મા લૂખ હશા યાનાે દીકરાે, હશા યા

તેઅાેને માશાલ તેના ગાેચરાે સ હત, અા દાેન તેના ગાેચરાે સ હત, ૭૫

અમા યાનાે દીકરાે, અમા યા હ કયાનાે દીકરાે. ૪૬ હ કયા અા સીનાે

હુ કાેક તેના ગાેચરાે સ હત, રહાેબ તેના ગાેચરાે સ હત મ ાં. ૭૬ નફતાલીના

દીકરાે, અા સી બાનીનાે દીકરાે, બાની શેમેરનાે દીકરાે, ૪૭ શેમેર માહલીનાે

કુ ળમાંથી તેઅાેઅે ગાલીલમાંનું કે દેશ તેના ગાેચરાે સ હત, હા માેન તેના

દીકરાે, માહલી મૂશીનાે દીકરાે, મૂશી મરારીનાે દીકરાે, મરારી લેવીનાે દીકરાે.

ગાેચરાે સ હત તથા કયાથાઈમ તેના ગાેચરાે સ હત ા ત કયા. ૭૭ બાકીના

૪૮ તેઅાેના લેવી સાથીઅાે ઈ વરના મંડપની તમામ સેવાને માટે નમાયેલા

લેવીઅાેને અેટલે મરારીના વંશ ેને ઝબુલાેનના કુ ળમાંથી, ર માેન તેના

હતા. ૪૯ હા ન તથા તેના દીકરાઅાેઅે પરમપ વ

ગાેચરાે સ હત તથા તાબાેર તેના ગાેચરાે સ હત અાપવામાં અા યા. ૭૮
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બાકીના કહાથીઅાેના કુ ટું બાેની

તેઅાેના કુ ળાેને યરીખાેની પાસે યદનને પેલે પાર, અેટલે નદીની પૂવ તરફ,

તેના કુ ટું બની દુ દશા થઈ હતી. ૨૪ તેને શેરા નામની અેક દીકરી હતી. તેણે

અર યમાંનું બેસેર તેના ગાેચરાે સ હત, યાહસા તેના ગાેચરાે સ હત; ૭૯

નીચેનું બેથહાેરાેન તથા ઉપરનું ઉઝ્ ઝેનશેરાહ અેમ બે નગરાે બાં યા. ૨૫

કદેમાેથ તેના ગાેચરાે સ હત તથા મેફાથ તેના ગાેચરાે સ હત બેનના કુ ળમાંથી

અે ાઇમના દીકરા રેફા તથા રેશેફ હતાે. રેશેફનાે દીકરાે તેલાહ હતાે. તેલાહનાે

અાપવામાં અા યાં. ૮૦ ગાદના કુ ળમાંથી તેઅાેને ગ યાદમાંનું રામાેથ તેના

દીકરાે તાહાન હતાે. ૨૬ તાહાનનાે દીકરાે લાદાન હતાે. લાદાનનાે દીકરાે

ગાેચરાે સ હત, માહનાઇમ તેના ગાેચરાે સ હત, ૮૧ હે બાેન તેના ગાેચરાે

અા મહુ દ હતાે. અા મહુ દનાે દીકરાે અલીશામા હતાે. ૨૭ અલીશામાનાે દીકરાે

સ હત તથા યાઝે ર તેના ગાેચરાે સ હત નગરાે અાપવામાં અા યાં.

નૂન હતાે. નૂનનાે દીકરાે યહાેશુઅા હતાે. ૨૮ તેઅાેનાં વતન તથા વસવાટ

ચાર દીકરાઅાે: તાેલા, પૂઅાહ, યાશૂબ તથા શ ાેન.
૭ ઇતાેસાખારના
લાના દીકરાઅાે: ઉ ઝઝ, રફાયા, યરીઅેલ, યાહમાય, ય સામ

બેથેલ તથા તેની અાસપાસનાં ગામાે હતાં. તેઅાે પૂવ તરફ નારાન, પ

૨

તથા શમુઅેલ. તેઅાે તેમના પતૃઅાેના કુ ટું બાેના અેટલે કે , તાેલાના કુ ટું બનાં
અાગેવાનાે હતા. દાઉદ રા ના સમયમાં તેઅાેની સં યા બાવીસ હ ર
છસાેની હતી. ૩ ઉ ઝઝનાે દીકરાે યઝાહયા. યઝાહયાના દીકરાઅાે:
મખાઅેલ, અાેબા ા, યાેઅેલ તથા ય શીયા. અા પાંચ અાગેવાનાે હતા. ૪
તેઅાેના પતૃઅાેના કુ ટું બાેની વંશાવળી માણે, તેઅાેની પાસે લડાઈને માટે
હ થયારબંધ છ ીસ હ ર માણસાે હતા, કે મ કે તેઅાેની ઘણી પ નીઅાે તથા
દીકરાઅાે હતા. ૫ ઇ સાખારના કુ ળના પતૃઅાેનાં કુ ટું બાે મળીને તેઅાેના
ભાઈઅાેની વંશાવળી માણે ગણતાં તેઅાે સ યાશી હ ર યાે ાઅાે હતા.
૬ બ યામીનના

ણ દીકરાઅાે: બેલા, બેખેર તથા યદીઅેલ. ૭ બેલાના

પાંચ દીકરાઅાે; અે બાેન, ઉ ઝઝ, ઉ ઝયેલ, ય રમાેથ તથા ઈરી હતા. તેઅાે
કુ ટું બાેના સૈ નકાે તથા અાગેવાનાે હતા. તેઅાેની ગણતરી માણે તેઅાેના
યાે ાઅાેની સં યા બાવીસ હ ર ચાે ીસ હતી. ૮ બેખેરના દીકરાઅાે:
ઝ મરા, યાેઅાશ, અેલીઅેઝેર, અે યાેનાય, અાે ી, ય રમાેથ, અ બયા,
અનાથાેથ તથા અાલેમેથ. અા બધા તેના દીકરાઅાે હતા. ૯ તેઅાેનાં કુ ટું બાે
માણે તેમની ગણતરી કરતાં તેઅાે વીસ હ ર બસાે શૂરવીર પુ ષાે
તથા કુ ટું બાેના અાગેવાનાે હતા. ૧૦ યદીઅેલનાે દીકરાે બ હાન હતાે.
બ હાનના દીકરાઅાે: યેઉશ, બ યામીન, અેહૂદ, કનાના, ઝે થાન, તાશ શ
તથા અ હશાહાર. ૧૧ અા બધા યદીઅેલના દીકરાઅાે હતા. તેઅાેના કુ ટું બનાં
સ ર હ ર બસાે અાગેવાનાે અને યાે ા હતા. તેઅાે લડાઈ વખતે સૈ યમાં
જવાને લાયક હતા. ૧૨ ઈરના વંશ ે: શુ પીમ તથા હુ પીમ અને અાહે રનાે
દીકરાે હુ શીમ. ૧૩ નફતાલીના દીકરાઅાે; યાહસીઅેલ, ગુની, યેસેર તથા
શા લુમ. તેઅાે બ હાના દીકરાઅાે હતા. ૧૪ મના શાના પુ ાે; અરામી
ઉપપ નીથી જ મેલા અા

ીઅેલ અને માખીર. તેને જ માખીરનાે દીકરાે

ગ યાદ. ૧૫ માખીરે હુ પીમ અને શુ પીમકુ ળમાંથી બે પ નીઅાે સાથે લ ન
કયા. અેકનું નામ માકા હતું. મના શાના બી

વંશજનું નામ સલાેફહાદ હતું,

તેને દીકરાઅાે ન હતા, મા દીકરીઅાે જ હતી. ૧૬ માખીરની પ ની માકાને
દીકરાે જ યાે. તેણે તેનું નામ પેરેશ રા યું. તેના ભાઈનું નામ શેરેશ. તેના
દીકરાઅાે ઉલામ તથા રેકેમ. ૧૭ ઉલામનાે દીકરાે બદાન. તેઅાે મના શાના
દીકરા માખીરના દીકરા ગ યાદના વંશ ે હતા. ૧૮ ગ યાદની બહે ન
હા માેલેખેથે ઈ હાેદ, અબીઅેઝેર તથા માહલાને જ મ અા યાે. ૧૯ શ મદાના
દીકરાઅાે; અા ાન, શેખેમ, લકહી તથા અનીઅામ. ૨૦ અે ાઇમના વંશ ે
નીચે માણે છે ; અે ાઇમનાે દીકરાે શુથેલા હતાે. શુથેલાનાે દીકરાે બેરેદ હતાે.
બેરેદનાે દીકરાે તાહાથ હતાે. તાહાથનાે દીકરાે અેલાદા હતાે. અેલાદાનાે દીકરાે
તાહાથ હતાે. ૨૧ તાહાથનાે દીકરાે ઝાબાદ હતાે. ઝાબાદના દીકરા શુથેલા,
અેઝેર તથા અેલાદ. તેઅાેને દેશના મૂળ રહે વાસીઅાે ગાથના પુ ષાેઅે મારી
ના યા, કારણ કે તેઅાેનાં

નવરને લૂંટી જવા માટે તેઅાે અા યા હતા. ૨૨

તેઅાેના પતા અે ાઇમે ઘણાં દવસાે સુધી શાેક કયા, તેના ભાઈઅાે તેને
દલાસાે અાપવા અા યા. ૨૩ અે ાઇમની પ ની ગભવતી થઈ તેણે પુ ને
જ મ અા યાે. અે ાઇમે તેનું નામ બ રયા (ભા યહીન) રા યું, કારણ કે

મ

તરફ ગેઝેર તથા તેનાં ગામાે, વળી શખેમ તથા તેનાં ગામાે અને અઝઝા
તથા તેના ગામાે સુધી વ તરેલા હતા. ૨૯ મના શાની સીમા પાસે બેથ
શાન તથા તેનાં ગામાે, તાનાખ તથા તેનાં ગામાે, મ ગ ાે તથા તેનાં ગામાે,
દાેર તથા તેનાં ગામાે હતા. અા બધાં નગરાેમાં ઇઝરાયલના દીકરા યૂસફના
વંશ ે રહે તા હતા. ૩૦ અાશેરના દીકરાઅાે: ય ના, ય વા, ય ી, બ રયા.
સેરા તેઅાેની બહે ન હતી. ૩૧ બ રયાના દીકરાઅાે; હે બેર તથા મા કીઅેલ.
મા કીઅેલનાે દીકરાે બઝાઈથ. ૩૨ હે બેરના દીકરાઅાે; યાફલેટ, શાેમેર
તથા હાેથામ. શુઅા તેઅાેની બહે ન હતી. ૩૩ યાફલેટના દીકરાઅાે; પાસાખ,
બ હાલ તથા અા વાથ. અા યાફલેટના બાળકાે હતા. ૩૪ યાફલેટના ભાઈ
શેમેરના દીકરાઅાે; અહી, રાેહગા, યહુ બા તથા અરામ. ૩૫ શાેમેરના ભાઈ
હે લેમના અા દીકરાઅાે હતા; સાેફાહ, ય ના, શેલેશ તથા અામાલ. ૩૬
સાેફાહના દીકરાઅાે; શુઅા, હાનફે ર, શુઅાલ, બેરી, ય ા, ૩૭ બેસેર, હાેદ,
શા મા, શ શા, ય ાન તથા બેરા. ૩૮ યેથેરના દીકરાઅાે; યફુ ને, પ પા,
તથા અરા. ૩૯ ઉ લાના વંશ ે; અારાહ, હા નીઅેલ તથા ર યા. ૪૦ અે
બધા અાશેરના વંશ ે હતા. તેઅાે પાેતાના પતૃઅાેનાં કુ ટું બાેના અાગેવાનાે,
પરા મી, શૂરવીર,

સ પુ ષાે તથા મુ ય માણસાે હતા. વંશાવળી માણે

યુ ના કામ માટેની તેઅાેની ગણતરી કરતાં તેઅાે છ વીસ હ ર પુ ષાે હતા.
પાંચ દીકરા; જયે દીકરાે બેલા, અા બેલ, અહારાહ,
૮ બનાેયામીનના
હા તથા રાફા. બેલાના દીકરાઅાે; અા ાર, ગેરા, અેહૂદ,
૨

૩

૪

અબીશુઅા, નામાન, અહાેઅાહ, ૫ ગેરા, શફૂ ફાન તથા હૂ રામ. ૬ અા
અેહૂદના વંશ ે ગેબાના રહે વાસીઅાેના કુ ટું બાેના અાગેવાનાે હતા, તેઅાેને
બંદીવાન કરીને માનાહાથમાં લઈ જવાયા. ૭ નામાન, અ હયા, ગેરા. ગેરાના
દીકરાઅાે; ઉઝઝા તથા અ હહુ દ. ૮ શાહરાઈમે તેની પ નીઅાે હુ શીમ અને
બારાને છૂટાછે ડા અાપી દીધા, પછી માેઅાબ દેશમાં અ ય પ નીઅાેથી થયેલા
તેના દીકરા; ૯ તેની પ ની હાેદેશથી, શાહરાઈમ યાેબાબ, સ યા, મેશા
તથા મા કામ, ૧૦ યેઉસ, શા યા અને મમા. અા તેના દીકરાઅાે તેઅાેના
કુ ટું બાેના અાગેવાનાે હતા. ૧૧ પ ની હુ શીમથી જ મેલા દીકરા અ બટુ બ
તથા અે પાલ. ૧૨ અે પાલના દીકરાઅાે; અેબેર, મશામ તથા શેમેદ. શેમેદે
અાેનાે તથા લાેદ નગરાે તથા ગામાે બંધા યાં, ૧૩ તેના બી

દીકરાઅાે;

બ રયા તથા શેમા. તેઅાે અાયાલાેનમાં રહે તા કુ ટું બાેના અાગેવાનાે હતા,
તેઅાેઅે ગાથના રહે વાસીઅાેને કાઢી મૂ ા. ૧૪ બ રયાના દીકરાઅાે; અા ાે,
શાશાક, યેરેમાેથ, ૧૫ ઝબા ા, અરાદ, અેદેર, ૧૬ મખાઅેલ, ય પા તથા
યાેહા. ૧૭ અે પાલના દીકરાઅાે; ઝબા ા, મશુ લામ, હઝકી, હે બેર, ૧૮
ય મરાય, યઝલીઅા તથા યાેબાબ. ૧૯ શમઈના દીકરાઅાે; યાકીમ,
ઝ ી, ઝા દી, ૨૦ અ લઅેનાય, સ લાથાય, અલીઅેલ, ૨૧ અદાયા,
બરાયા તથા શ ાથ તે શમઈના દીકરાઅાે. ૨૨ શાશાકના દીકરાઅાે;
ય પાન, અેબેર, અલીઅેલ, ૨૩ અા દાેન, ઝ ી, હાનાન, ૨૪ હના યા,
અેલામ, અા થાે થયા, ૨૫ યફદયા અને પનુઅેલ અે શાશાકના પુ ાે. ૨૬
યરાેહામના દીકરાઅાે; શા શરાય, શહાયા, અથા યા, ૨૭ યારે યા, અે લયા
તથા ઝ ી. ૨૮ અા તેઅાેના કુ ટું બાેના અાગેવાનાે તથા તેમના સમયાેમાં મુ ય
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પુ ષાે હતા. તેઅાે ય શાલેમમાં રહે તા હતા. ૨૯ ગ યાેનનાે પતા યેઈઅેલ

પર હતા તેઅાે મંડપના ારપાળાે હતા. તેઅાેના પતૃઅાે યહાેવાહની છાવણીનું

ગ યાેનમાં રહે તાે હતાે. તેની પ નીનું નામ માઅખાહ હતું. ૩૦ તેના દીકરાઅાે;

વેશ ાર સંભાળનારા હતા. ૨૦ ગતકાળમાં અેલાઝારનાે દીકરાે ફીનહાસ

જયે દીકરાે અા દાેન અને સૂર, કીશ, બાલ, નાદાબ, ૩૧ ગદાેર, અા ાે તથા

તેઅાેનાે ઉપરી હતાે, યહાેવાહ તેમની સાથે હતા. ૨૧ મશેલે યાનાે દીકરાે

ઝે ખેર. ૩૨ યેઈઅેલનાે બી ે દીકરાે મકલાેથ. તેનાે દીકરાે શમા. તેઅાે પણ

ઝખાયા “મુલાકાતમંડપના” ારપાળ હતાે. ૨૨ અે સવ જે દરવા

ઉપર

ય શાલેમમાં પાેતાના ભાઈઅાેની સાથે રહે તા હતા. ૩૩ નેરનાે દીકરાે કીશ

ારપાળ તરીકે પસંદ કરાયેલા હતા તેઅાે બસાે બાર હતા. તેઅાે પાેતપાેતાનાં

હતાે. કીશનાે દીકરાે શાઉલ હતાે. શાઉલના દીકરા; યાેનાથાન, મા કીશુઅા,

ગામાેમાં તેમની વંશાવળી માણે ગણાયા હતા. તેઅાેને દાઉદે તથા શમુઅેલ

અબીનાદાબ તથા અે બાલ. ૩૪ યાેનાથાનનાે દીકરાે મરી બાલ. મરી બાલનાે

બાેધકે તેઅાેના મુકરર કરેલા કામ પર ની યા હતા. ૨૩ તેથી તેઅાેનું તથા

દીકરાે મખા, ૩૫ મખાના દીકરાઅાે; પથાેન, મેલેખ, તારેઅા તથા અાહાઝ.

તેઅાેના દીકરાઅાેનું કામ ભ ત થાનના ારાેની અેટલે મંડપની, ચાેકી કરીને

૩૬ અાહાઝનાે દીકરાે યહાેઅા ા. યહાેઅા ા દીકરાઅાે; અાલેમેથ, અાઝમાવેથ

સંભાળ રાખવાનું હતું. ૨૪ ારપાળાે ચારે બાજુ અે ફરજ બ વતા હતા,

તથા ઝ ી. ઝ ીનાે દીકરાે માેસા. ૩૭ માેસાનાે દીકરાે બનઅા. બનઅાનાે

અેટલે પૂવ, પ

દીકરાે રાફા. રાફાનાે દીકરાે અેલાસા. અેલાસાનાે દીકરાે અાસેલ. ૩૮ અાસેલના

ગામાેમાં હતા, તેઅાેને સાત દવસને અંતરે વારાફરતી તેઅાેની સાથે સેવામાં

છ દીકરાઅાે; અા ીકામ, બાેખ , ઈ માઅેલ, શાયા, અાેબા ા તથા હાનાન.

સામેલ થવા સા અાવતા હતા. ૨૬ ચાર મુ ય દરવા ના ર કાે જે લેવીઅાે

૩૯ અાસેલના ભાઈ અેશેકના દીકરાઅાે; જયે દીકરાે ઉલામ, બી

મ, ઉ ર તથા દ ણ ગમ. ૨૫ તેઅાેના જે ભાઈઅાે તેઅાેના

ે યેઉશ

હતા તેઅાે ભ ત થાનની અાેરડીઅાે પર તથા ભંડારાે પર નમાયેલા હતા.

અને ી ે અલીફે લેટ. ૪૦ ઉલામના દીકરાઅાે પરા મી શૂરવીર પુ ષાે અને

૨૭ તેઅાે ભ ત થાનની અાસપાસ તેમનાં કામ માણે રહે તા હતા, કે મ કે

તીરં દાજ હતા, તેઅાેના દીકરાઅાે અને પાૈ ાેની સં યા અેકસાે પચાસ જેટલી

તેઅાે તેની ર ા માટે જવાબદાર હતા. દર સવારે તેને ઉઘાડવાનું કામ તેઅાેનું

હતી. તેઅાે સવ બ યામીનના વંશ ે હતા.

હતું. ૨૮ તેઅાેમાંના કે ટલાકના હવાલામાં સેવાનાં પા ાે હતાં, તેઅાે તે ગણીને

ઇઝરાયલની ગણતરી વંશાવળી માણે કરવામાં અાવી. ઇઝરાયલના
૯ સવ
રા અાેના પુ તકમાં તેની નાધ કરવામાં અાવેલી છે . યહૂ દાને તેના પાપને

બહાર લઈ જવાની અને ગણીને અંદર લાવવાની જવાબદારી હતી. ૨૯ વળી

લીધે કે દી તરીકે બા બલમાં લઈ જવામાં અા યાે હતાે. ૨ હવે પાેતપાેતાનાં
વતનાેના નગરાેમાં પહે લા રહે વા અા યા તે તાે ઇઝરાયલીઅાે, યાજકાે, લેવીઅાે,
તથા ભ ત થાનાેના સેવકાે હતા. ૩ યહૂ દાના, બ યામીનના, અે ાઇમના
તથા મના શાના વંશ ેમાંના જેઅાે ય શાલેમમાં રહે તા હતા તેઅાે અા છે .
૪ યહૂ દાના દીકરા પેરેસના વંશ

ેમાંથી બાનીના દીકરા ઈ ીના દીકરા અાે ીના

દીકરા અા મહૂ દનાે દીકરાે ઉથાય. ૫ શીલાેનીઅાેમાંથી તેનાે જયે દીકરાે
અસાયા તથા તેના દીકરાઅાે. ૬ ઝે રાના વંશ ેમાંથી યેઉઅેલ. તથા કુ ટું બીઅાે
મળીને કુ લ છસાે નેવું. ૭ બ યામીનના વંશ ેમાંના હા સેનુઅાના દીકરા
હાેદા યાના દીકરા મશુ લામનાે દીકરાે સા લૂ. ૮ યરાેહામનાે દીકરાે ય નયા,
મ ીના દીકરા ઉઝઝીનાે દીકરાે અેલા, ય નયાના દીકરા રેઉઅેલના દીકરા
શફાટયાનાે દીકરાે મશુ લામ. ૯ તેઅાેની વંશાવળીઅાે માણે તેઅાેના
કુ ટું બીઅાે નવસાે છ પન. અે સવ પુ ષાે પાેતાના પતૃઅાેના કુ ટું બાેના સરદારાે
હતા. ૧૦ યાજકાે; યદાયા, યહાેયારીબ તથા યાકીન. ૧૧ અ હટૂ બના દીકરા
મરાયાેથના દીકરા સાદાેકના દીકરા મશુ લામના દીકરા હ કયાનાે દીકરાે
અઝાયા ઈ વરના ઘરનાે કારભારી હતાે. ૧૨ મા કયાના દીકરા પા હૂ રના
દીકરા યરાેહામનાે દીકરાે અદાયા. ઈ મેરના દીકરા મ શ લે મથના દીકરા
મશુ લામના દીકરા યાહઝે રાના દીકરા અદીઅેલનાે દીકરાે માસાય. ૧૩
તેઅાેના સગાંઅાે, પાેતાના પતૃઅાેના કુ ટું બનાં અાગેવાનાે અેક હ ર સાતસાે
સાઠ હતા. તેઅાે ઈ વરના ઘરની સેવાના કામમાં ઘણાં કુ શળ પુ ષાે હતા. ૧૪
લેવીઅાેમાંના અેટલે મરારીના વંશ ેમાંના; હશા યાના દીકરા અા ીકામના
દીકરા હાશુબનાે દીકરાે શમાયા. ૧૫ બાકબા ાર, હે રેશ તથા ગાલાલ,

તેઅાેમાંના કે ટલાકને રાચરચીલું, પ વ

થાનનાં સવ પા ાે, મદાે, ા ારસ,

તેલ, લાેબાન તથા સુગંધી ય સાચવવા માટે નીમવામાં અા યા હતા. ૩૦
યાજકના દીકરાઅાેમાંના કે ટલાક સુગંધીઅાેની મેળવણી તૈયાર કરવાની ફરજ
બ વતા હતા. ૩૧ શા લુમ કાેરાહીનાે જયે દીકરાે મા

યા, જે અેક લેવી

હતાે, તેને અપણાે માટે રાેટલીઅાે તૈયાર કરવાનું કામ સાપવામાં અા યું હતું.
૩૨ કહાથીઅાેના વંશ

ેમાંના કે ટલાકને દર વ ામવારે અપણ કરવાની રાેટલી

તૈયાર કરવાનું કામ સાપવામાં અા યું હતું. ૩૩ ગાનારાઅાે અને લેવીઅાેના
કુ ટું બનાં અાગેવાનાે પ વ

થાનના અાેરડાઅાેમાં રહે તા હતા, તેઅાેને અ ય

ફર ે બ વવાની ન હતી, કે મ કે તેઅાે રાત દવસ પાેતાના જ કામમાં ય ત
રહે તા હતા. ૩૪ તેઅાે લેવીઅાેના પતૃઅાેના કુ ટું બનાં અાગેવાનાે હતા, અેટલે
પાેતાની સવ પેઢીઅાેમાં મુ ય પુ ષાે હતા. તેઅાે ય શાલેમમાં રહે તા હતા.
૩૫ ગ યાેનનાે પતા યેઈઅેલ ગ યાેનમાં રહે તાે હતાે, તેની પ નીનું નામ માકા

હતું. ૩૬ તેનાે જયે દીકરાે અા દાેન, પછી સૂર, કીશ, બાલ, નેર તથા નાદાબ,
૩૭ ગદાેર, અા ાે, ઝખાયા તથા મકલાેથ હતા. ૩૮ મકલાેથનાે દીકરાે

શમામ હતાે. તેઅાે પણ પાેતાના ભાઈઅાેની સાથે ય શાલેમમાં રહે તા હતા.
૩૯ નેરનાે દીકરાે કીશ હતાે. કીશનાે દીકરાે શાઉલ હતાે. શાઉલના દીકરાઅાે;

યાેનાથાન, મા કીશુઅા, અબીનાદાબ તથા અે બાલ. ૪૦ યાેનાથાનનાે દીકરાે
મરી બાલ હતાે. મરી બાલનાે દીકરાે મખા હતાે. ૪૧ મખાના દીકરાઅાે;
પથાેન, મેલેખ, તાહરેઅા તથા અાહાઝ. ૪૨ અાહાઝનાે દીકરાે યારા. યારાના
દીકરાઅાે; અાલેમેથ, અાઝમાવેથ તથા ઝ ી. ઝ ીનાે દીકરાે માેસા હતાે. ૪૩
માેસાનાે દીકરાે બનઅા હતાે. બનઅાનાે દીકરાે રફાયા હતાે. રફાયાનાે દીકરાે
અેલાસા હતાે. અેલાસાનાે દીકરાે અાસેલ હતાે. ૪૪ અાસેલના છ દીકરાઅાે;

અાસાફના દીકરા ઝ ીના દીકરા મખાનાે દીકરાે મા ા યા. ૧૬ યદૂ થૂનના

અા ીકામ, બાેખ , ઈ માઅેલ, શાયા, અાેબા ા તથા હાનાન હતા.

દીકરા ગાલાલના દીકરા શમાયાનાે દીકરાે અાેબા ા, અે કાનાના દીકરા

પ લ તીઅાેઅે ઇઝરાયલની સામે યુ કયુ. ઇઝરાયલના પુ ષાે
૧૦ હવે
પ લ તીઅાેની અાગળથી નાસી ગયા, ગ બાેઅા પવત પર તેઅાેની

અાસાનાે દીકરાે બેરે યા તેઅાે નટાેફાથીઅાેના ગામાેના રહે વાસી હતા. ૧૭
ારપાળાે; શા લુમ, અાકકુ બ, ટા માેન, અહીમાન તથા તેઅાેના વંશ ે.
શા લુમ તેઅાેનાે અાગેવાન હતાે. ૧૮ અે સમયે તે (શા લુમ) રા ના પૂવ
તરફના મુ ય દરવા નાે ારપાળ હતાે. તેઅાે લેવી વંશ ેની છાવણીના
ારપાળાે હતા. ૧૯ કાેરાહના દીકરા અે યાસાફના દીકરા કાેરેનાે દીકરાે
શા લુમ, તેના પતાના કુ ટું બનાં તેના ભાઈઅાે, અેટલે કાેરાહીઅાે સેવાના કામ

1 કાળ

ાંત

કતલ થઈ. ૨ પ લ તીઅાે શાઉલ તથા તેના દીકરાની પાછળ લગાેલગ
અાવી પહા યા. પ લ તીઅાેઅે શાઉલના દીકરા યાેનાથાનને, અબીનાદાબને
તથા મા કીશુઅાને મારી ના યા. ૩ શાઉલની સામે ભારે યુ
ધનુધારીઅાેઅે તેને પકડી પા
પાેતાના શ
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મ યું,

ાે અને તેને ઘાયલ કયા. ૪ યારે શાઉલે

વાહકને ક ું, “તારી તલવાર તાણીને મને વ ધી નાખ. રખેને અે

બેસુ નતીઅાે અાવીને મા ં અપમાન કરે.” પણ તેના શ

વાહકે ના પાડી,

લાેકાે પ લ તીઅાેની અાગળથી નાસતા હતા. ૧૪ યારે તેઅાેઅે તે ખેતરની

કે મ કે તે ઘણાે બીતાે હતાે. તેથી શાઉલ પાેતાની જ તલવાર પર પડીને મરણ

વ ચે ઊભા રહીને તેનાે બચાવ કયા, પ લ તીઅાેને મારી ના યા. ઈ વરે

પા યાે. ૫ જયારે શ

ેયું કે શાઉલ મરણ પા યાે હતાે, યારે તે

માેટાે જય કરીને તેઅાેને બચા યા. ૧૫ ીસ અાગેવાનાેમાંના ણ દાઉદની

પણ પાેતાની તલવાર પર પડીને મરી ગયાે. ૬ અેમ શાઉલ તથા તેના ણ

વાહકે

પાસે અદુ લામની ગુફામાં ગઢ અાગળ જઈ પહા યા. પ લ તીઅાેના સૈ યઅે

દીકરાઅાે મરણ પા યા; અેમ તેના ઘરના સ યાે અેકસાથે મરણ પા યા.

રફાઈમના મેદાનમાં છાવણી નાખી હતી. ૧૬ દાઉદ તે સમયે ગઢમાં હતાે,

૭ જયારે ખીણમાં ઇઝરાયલના જે માણસાે હતા તે સવઅે

બેથલેહેમમાં પ લ તીઅાેનું થા ં હતું. ૧૭ દાઉદે પાણી માટે અાતુર થઈને

ેયું કે તેઅાે

નાસી ગયા છે અને શાઉલ તથા તેના દીકરાઅાે માયા ગયા છે , યારે તેઅાે

ક ું, “ ે કાેઈ મને બેથલેહેમના દરવા

પાેતાનાં નગરાે મૂકીને નાસી ગયા. પછી પ લ તીઅાે યાં અાવીને તે નગરાેમાં

કે વું સા !” ૧૮ તેથી અા ણ શૂરવીર પુ ષાેઅે પ લ તીઅાેની છાવણીમાં

ર ા. ૮ તેને બીજે દવસે અેમ થયું કે , પ લ તીઅાે ઘાયલ થયેલાઅાેને લૂંટવા

ધસી જઈને તે દરવા

સા ધસી અા યા, યારે શાઉલ તથા તેના દીકરાઅાેના દેહ ગ બાેઅા પવત

પાણી લઈને દાઉદની પાસે અા યા, પણ દાઉદે તે પાણી પીવાની ના પાડી.
પણ તેણે તે ઈ વરની અાગળ રેડી દીધું. ૧૯ પછી તેણે ક ું, હુ ં અા કે મ પીઉં?

પર પડેલા તેઅાેના

ેવામાં અા યા. ૯ તેઅાેઅે અે મૃતદેહ પરથી સઘળું

ઉતારી લીધું અને શાઉલનું માથું તથા તેનું કવચ લઈ લીધા. તેઅાેઅે પાેતાની
મૂ તઅાેને તથા લાેકાેને શુભ સમાચાર અાપવા માટે ચારે તરફ પ લ તીઅાેના

પાસેના બેથલેહેમના કૂ વામાંથી પાણી કા

ું. તેઅાે તે

“મારા ઈ વર મને અેવું કરવા ન દાે. અા પુ ષાે કે જેઅાેઅે પાેતાના વ
ેખમમાં ના યા છે તેઅાેનું લાેહી હુ ં કે મ પીઉં? કે મ કે તેઅાે તાે પાેતાના

દેશમાં સંદેશવાહક માેક યા. ૧૦ તેઅાેઅે તેનું કવચ પાેતાના દેવાેના મં દરમાં
મૂ

પાસેના ફૂ વાનું પાણી પીવડાવે તાે

વના

ું અને દાગાેનના મં દરમાં તેનું માથું લટકા યું. ૧૧ પ લ તીઅાેઅે જે સવ

ેખમે તે લા યા છે .” માટે તે પીવાને રા

ન હતાે. અા કાયા અે

ણ યાે ાઅાેઅે કયા હતાં. ૨૦ યાેઅાબનાે ભાઈ અ બશાય તે ણનાે

શાઉલને કયુ હતું તે યાબેશ ગ યાદના બધા લાેકાેઅે સાંભ ું, ૧૨ યારે સવ

ઉપરી હતાે. કે મ કે તેણે પાેતાની બરછી ણસાે માણસાેની વ

શૂરવીર પુ ષાેઅે ઊઠીને શાઉલનાે મૃતદેહ તથા તેના દીકરાઅાેના મૃતદેહાે

તેઅાેને મારી ના યા. અેમ કરીને તેણે ણમાં નામના મેળવી. ૨૧ ીસમાં તે

ઉઠાવીને

લીધા અને તેમને યાબેશમાં લા યા. તેઅાેઅે યાબેશના અેલાેન ઝાડ નીચે

વધારે નામાં કત હતાે અને તે તેઅાેનાે ઉપરી થયાે.

તેઅાેના મૃતદેહાેને દફના યા અને સાત દવસ સુધી ઉપવાસ કયા. ૧૩ શાઉલે

બરાબરી કરી શ

ઈ વરનું વચન ન પાળવાથી તેમની વ

ે કે તે પેલા ણની

ાે ન હ. ૨૨ કા સઅેલના પરા મી કૃ યાે કરનાર શૂરવીર

જે પાપ કયુ હતું અને ઈ વરને ન

પુ ષના દીકરા યહાેયાદાનાે દીકરાે બનાયા હતાે. તેણે માેઅાબી અરીઅેલના

ણનારની સલાહ લીધી હતી, તેને લીધે તે મરણ પા યાે.

બે દીકરાઅાેને મારી ના યા. વળી તેણે હીમ પડતું હતું યારે ગુફામાં જઈને

૧૪ અામ ઈ વરે તેને મારી ના યાે અને રાજયને યશાઈના દીકરા દાઉદના

અેક સહને મારી ના યાે. ૨૩ વળી તેણે પાંચ હાથ ઊંચા મસરી પુ ષને

હાથમાં અા યું.

પણ મારી ના યાે. તે મસરીના હાથમાં વણકરની તાેરના જેવી અેક બરછી

સમ ઇઝરાયલે, હે ાેનમાં દાઉદની પાસે અેકઠા થઈને ક ું,
૧૧ પછી
“ ે, અમારાે તારી સાથે લાેહીનાે સંબંધ છે , તારા કુ ટું બીઅાે છીઅે.

હતી, પરં તુ તે ફ ત લાકડી લઈને તેની સામે થયાે. તેણે તે બરછી મસરીના

પૂછતાં મેલી વ ા

૨

ગતકાળમાં શાઉલ રા

હતાે યારે પણ ઇઝરાયલને બહાર લઈ જનાર તથા

અંદર લાવનાર તું જ હતાે. તારા ભુ યહાેવાહે તને ક ું હતું કે , 'તું મારા
ઇઝરાયલી લાેકાેનું પાલન કરશે, તું મારા ઇઝરાયલી લાેકાે પર અ ધકારી
થશે.” ૩ પછી ઇઝરાયલના બધા વડીલાે હે ાેનમાં રા
દાઉદે હે ાેનમાં યહાેવાહની સમ

સમ અા યા,

તેઅાેની સાથે કરાર કયા. શમુઅેલ

મારફતે અપાયેલા યહાેવાહના વચન માણે તેઅાેઅે દાઉદને ઇઝરાયલ પર
રા

તરીકે અ ભ ષ ત કયા. ૪ દાઉદ તથા સવ ઇઝરાયલ, ય શાલેમ

(અેટલે યબૂસ) ગયા. દેશના રહે વાસી યબૂસીઅાે યાં હતા. ૫ યબૂસના
રહે વાસીઅાેઅે દાઉદને ક ું, “તારાથી અંદર અાવી શકાશે ન હ.” તાે પણ
દાઉદે સયાેનનાે ક લાે

તી લીધાે. તે જ દાઉદ નગર છે . ૬ દાઉદે ક ું, જે

કાેઈ યબૂસીઅાેને થમ મારશે તે સેનાપ ત થશે.” સ યાના દીકરા યાેઅાબે
થમ હુ મલાે કયા, તે સેનાપ ત બ યાે. ૭ પછી દાઉદ ક લામાં ર ાે. માટે
તેઅાેઅે તેનું નામ દાઉદનગર પા

ું. ૮ તેણે મ લાેથી લઈને ચાેતરફ નગર

બાં યું. યાેઅાબે બાકીના નગરને સમાયુ. ૯ દાઉદ વધુ અને વધુ મહાન થતાે
ગયાે, કે મ કે સૈ યના ઈ વર તેની સાથે હતા. ૧૦ દાઉદના મુ ય યાે ાઅાે
કે જેઅાે, ઇઝરાયલ વષે ઈ વરના વચન માણે તેને રા

બનાવવા માટે

ઇઝરાયલની સાથે ઢપણે તેના રાજયમાં તેની પડખે ર ા. ૧૧ તેઅાેની દાઉદે
ગણતરી કરી. તેઅાે અા છે : હા માેનીનાે દીકરાે યાશાેબામ અે ણમાંનાે
મુ ય સેનાપ ત હતાે. તેણે પાેતાની બરછીથી ણસાે માણસાેને અેક જ વખતે
મારી ના યા હતા. ૧૨ તેના પછી અહાેહી દાેદાેનાે દીકરાે અેલાઝાર હતાે,
જે ણ યાે ાઅાેમાંનાે અેક હતાે. ૧૩ પાસદા મીમમાં તે દાઉદની સાથે

હાથમાંથી છીનવી લઈને તેની જ બરછીથી તેને મારી ના યાે. ૨૪ યહાેયાદાના
દીકરા બનાયાઅે અે કાયા કયા, તેથી તે પેલા ણ યાે ાઅાેના જેવાે નામાં કત
થયાે. ૨૫ તે પેલા ીસ યાે ાઅાે કરતાં પણ વધારે નામાં કત હતાે, પણ તે
પેલા ણની બરાબરી કરી શ

ાે ન હ. દાઉદે તેને પાેતાના અંગર કાેનાે

ઉપરી ઠરા યાે. ૨૬ વળી સૈ યમાં અા યાે ાઅાે પણ હતા: યાેઅાબનાે ભાઈ
અસાહે લ, બેથલેહેમના દાેદાેનાે દીકરાે અે હાનાન, ૨૭ શા માેથ હરાેરી,
હે લેસ પલાેની, ૨૮ તકાેઈ ઈ ે શનાે દીકરાે ઈરા, અબીઅેઝેર અનાથાેથી,
૨૯ સ બખાય હુ શાથી, ઈલાહ અહાેહી, ૩૦ માહરાય નટાેફાથી, નટાેફાથી

બાનાનાે દીકરાે હે લેદ, ૩૧ બ યામીનપુ ાેના ગ યાના રબાયનાે દીકરાે
ઈથાય, બનાયા પરઅાથાેની, ૩૨ ગાઅાશની ખીણવાળાે હુ રાય, અબીઅેલ
અાબાથી, ૩૩ અાઝમાવેથ બાહ મી, અે યાહબા શાઅા બાેની, ૩૪ ગેઝાેની
હાશેમના દીકરાઅાે, હારારી શાગેનાે દીકરાે યાેનાથાન, ૩૫ હારારી સાખારનાે
દીકરાે અહીઅામ, ઉરનાે દીકરાે અ લફાહ, ૩૬ હે ફેર મખેરાથી, અ હયા
પલાેની, ૩૭ હે સરાે કામલી, અેઝબાયનાે દીકરાે નારાય, ૩૮ નાથાનનાે ભાઈ
યાેઅેલ, હા ીનાે દીકરાે મ હાર, ૩૯ સેલેક અા માેની, સ યાના દીકરા
યાેઅાબનાે શ

વાહક નાહરાય બેરાેથી, ૪૦ ઈરા ય ી, ગારેબ ય ી, ૪૧

ઉ રયા હ ી, અાહલાયનાે દીકરાે ઝાબાદ, ૪૨ બેનીઅાેનાે મુ ય બેની
શઝાનાે દીકરાે અદીના અને તેની સાથે ીસ સરદારાે. ૪૩ માકાનાે દીકરાે
હાનાન, યહાેશાફાટ મ ની, ૪૪ ઉ ઝયા અા તરાેથી, અરાેઅેરી હાેથામના
દીકરા શામા તથા યેઈઅેલ, ૪૫ શ ીનાે દીકરાે ય દયેલ, તેનાે ભાઈ તીસી નાે
યાેહા, ૪૬ અલીઅેલ માહવી, અે તામના દીકરાે યરીબાઈ તથા યાેશા યા,
ય મા માેઅાબણ, ૪૭ અલીઅેલ, અાેબેદ તથા યા સયેલ મસાેબાથી.

હતાે, યાં જવના ખેતરમાં પ લ તીઅાે લડાઈને સા અેકઠા થયા હતા,
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દાઉદ કીશના દીકરા શાઉલને લીધે હ સંતાતાે રહે તાે હતાે
૧૨ હવે
તેવામાં તેની પાસે જેઅાે સકલાગ અા યા તેઅાે અા છે : તેઅાે તેને

અેકસાે. ૨૬ લેવીઅાેમાંથી ચાર હ ર છસાે. ૨૭ હા નના વંશજનાે અાગેવાન

યુ માં સહાય કરનાર શૂરવીરાેમાંના હતા. ૨ તેઅાે ધનુધારીઅાે હતા, જમણે

તથા શૂરવીર પુ ષ તથા તેના પતાના કુ ટું બનાં બાવીસ અાગેવાન તેની સાથે

તથા ડાબે હાથે ગાેફણથી પ થર ફકી શકતા હતા તથા ધનુ યથી બાણ

હતા. ૨૯ બ યામીનના પુ ાેમાંથી શાઉલના ભાઈઅાે ણ હ ર હતા. કે મ કે

મારી શકતા હતા. તેઅાે બ યામીની શાઉલના ભાઈઅાેમાંના હતા. ૩ મુ ય

હ

અહીઅેઝેર, પછી યાેઅાશ, તેઅાે ગ યાથી શ માના દીકરા હતા. અાઝમાવેથ

અે ાઇમના પુ ાેમાંથી વીસ હ ર અાઠસાે, તેઅાે પાેતાના પતાના કુ ટું બમાં

દીકરાઅાે યઝીઅેલ તથા પેલેટ. બરાખા તથા યેહૂ અનાથાેથી, ૪ ીસમાંનાે

નામાં કત શૂરવીર પુ ષાે હતા. ૩૧ મના શાના અડધા કુ ળમાંથી અઢાર

પરા મી તથા ીસનાે સરદાર ય માયા ગ યાેની, ય મયા, યાહઝીઅેલ,

હ ર નામાં કત માણસાે જેઅાે દાઉદને રા

યાેહાનાન તથા યાેઝાબાદ ગદેરાથી, ૫ અેલુઝાય, યરીમાેથ, બા યા, શમાયા

ઇ સાખારના પુ ાેમાંથી તે સમયે બસાે અેવા માણસાે હતા કે જેઅાે તે સમયે

તથા શફાટયા હ કી, ૬ અે કાના, ય શયા, અઝારેલ, યાેઅેઝેર તથા

શાની જ ર છે , ઇઝરાયલે શું કરવું

યાશાેબામ અે કાેરાહીઅાે હતા, ૭ ગદાેરના યરાેહામના દીકરાઅાે યાેઅેલા

ભાઈઅાે તેઅાેની અા ાને અાધીન રહે તા હતા. ૩૩ ઝબુલાેનમાંથી સૈ યમાં

તથા ઝબા ા. ૮ ગાદીઅાેમાંથી કે ટલાક શૂરવીર તથા યુ માં કુ શળ, ઢાલ

જઈ શકે તેવા તથા સવ કારના યુ શ

તથા ભાલા વાપરી શકે અેવા, સહના જેવા વકરાળ મુખવાળા, પવત

અેવા પચાસ હ ર શૂરવીર પુ ષાે હતા તેઅાે સંપૂણપણે વફાદાર હતા. ૩૪

પરનાં હરણાે જેવા ચપળ પુ ષાે જુ દા પડીને અર યના ગઢમાં દાઉદ પાસે

નફતાલીમાંથી અેક હ ર સરદાર, તેઅાેની સાથે ઢાલ તથા બરછીવાળા

ગયા. ૯ તેઅાેમાં અાગેવાન અેઝેર, બી ે અાેબા ા, ી ે અ લયાબ, ૧૦

સાડ ીસ હ ર પુ ષાે હતા. ૩૫ દાનીઅાેમાંથી યૂહરચના કરી શકે અેવા

ચાેથાે મ મા ના, પાંચમાે ય મયા, ૧૧ છ ાે અા ાય, સાતમાે અલીઅેલ,

અઠાવીસ હ ર છસાે પુ ષાે હતા. ૩૬ અાશેરમાંથી યુ માં જઈ શકે અેવા

૧૨ અાઠમાે યાેહાનાન, નવમાે અે ઝાબાદ, ૧૩ દસમાે ય મયા, અ ગયારમાે

તથા યૂહરચના કરી શકે અેવા ચાળીસ હ ર પુ ષાે હતા. ૩૭ યદનને પેલે

મા બા નાઈ. ૧૪ ગાદના દીકરાઅાે સૈ યના સરદારાે હતા. જે સાૈથી નાનાે

પાર બેનીઅાેમાંથી, ગાદીઅાેમાંથી તથા મના શાના અડધા કુ ળમાંથી યુ ને

હતાે તે સાે ની બરાબર હતાે, સાૈથી માેટાે હતાે તે હ રની બરાબર હતાે.

માટે સવ કારના શ

૧૫ પહે લાં મ હનામાં યદન પાેતાના કનારા પરથી છલકાઈ હતી તે વખતે

લડવૈયા તથા યુ ને માટે તૈયાર અેવા માણસાે દાઉદને સવ ઇઝરાયલ ઉપર

જેઅાે તેની પાર ગયા, તેઅાેઅે પૂવના તથા પ

રા

રહે નારા સવને નસાડી મૂ

મના નીચાણ દેશમાં

ા હતા તેઅાે અે છે . ૧૬ બ યામીનના તથા

યહાેયાદા હતાે, તેની સાથેના ણ હ ર સાતસાે. ૨૮ સાદાેક અેક જુ વાન

સુધી તેઅાેનાે માેટાે ભાગ શાઉલના કુ ટું બ

યે વફાદાર ર ાે હતાે. ૩૦

બનાવવા માટે અા યા હતા. ૩૨

ેઈઅે, તે સમજતા હતા. તેઅાેના સવ
ાે સ હત યુ  યૂહ રચી શકે

સ હત અેક લાખ વીસ હ ર પુ ષાે હતા. ૩૮ સવ

બનાવવાના ઢ ઇરાદાથી હે ાેનમાં અા યા હતા. દાઉદને રા

બનાવવા

માટે બાકીના સવ ઇઝરાયલીઅાે પણ સંમત હતા. ૩૯ તેઅાે ખાઈપીને યાં

યહૂ દાના પુ ાેમાંના કે ટલાક દાઉદની પાસે ગઢમાં અા યા. ૧૭ દાઉદ તેઅાેને

ણ દવસ સુધી દાઉદની સાથે ર ા, કે મ કે તેઅાેના ભાઈઅાેઅે તેઅાેને માટે

મળવા ગયાે અને તેઅાેને ઉ ર અાપીને ક ું, “ ે તમે મને સહાય કરવા

તૈયારી કરેલી હતી. ૪૦ વળી જેઅાે તેઅાેની પાસેના હતા અેટલે ઇ સાખાર,

સા શાં તથી મારી પાસે અા યા હશાે, તાે મા ં દય તમારી સાથે અેક પ

ઝબુલાેન તથા નફતાલી સુધીના જેઅાે હતા, તેઅાે ગધેડાં પર, ઊંટાે પર,

થશે. પણ હુ ં નદાષ છતાં,

ે તમે મને મારા વૈરીઅાેને વાધીન કરવા માટે

ખ ચરાે પર, બળદાે પર ખાેરાક અેટલે રાેટલી, ા ની લૂમાે, અં રના

ેઈને અાપણા પતૃઅાેના ઈ વર તેને માટે શ ા કરાે.”

ચકતાં, ા ારસ, તેલ, ગધેડાંઅાે તથા ઘેટાં પુ કળ માણમાં લા યા હતા.

અા યા હાે, તાે તે
૧૮ યારે

ીસમાંના મુ ય અમાસાય પર અા મા અા યાે. અમાસાયે ક ું,

“દાઉદ, અમે તારા છીઅે. યશાઈના દીકરા અમે તારે પ ે છીઅે. તમને શાં ત
થાઅાે, શાં ત થાઅાે, જેઅાે તમને મદદ કરે છે તેમને શાં ત થાઅાે. કે મ કે
તમારા ઈ વર તમને સહાય કરનાર છે .” યારે દાઉદ તેઅાેનાે અંગીકાર કયા
અને તેઅાેને લ કરી જૂ થાેના સરદારાે તરીકે ની યા. ૧૯ વળી જયારે દાઉદ
પ લ તીઅાેની સાથે શાઉલની સામે યુ માં અા યાે યારે મના શામાંના
પણ કે ટલાક તેના પ માં અા યા, પણ તેઅાેઅે પ લ તીઅાેની સહાય કરી
ન હ, કે મ કે પ લ તીઅાેના સરદારાેઅે અંદરાેઅંદર સલાહ કરીને દાઉદને
વદાય કયા. તેઅાેઅે ક ું, “પાેતાના મા લક શાઉલની તરફ ફરી જઈને તે
અમારા શર

ેખમમાં નાખશે.” ૨૦ જયારે તે સકલાગમાં જતાે હતાે,

યારે મના શામાંના અાદના, યાેઝાબાદ, યદીઅેલ, મખાઅેલ, યાેઝાબાદ,
અલીહૂ તથા સ લથાય, મના શાના સહ ા ધપ તઅાે નીકળીને તેના પ માં
અા યા. ૨૧ તેઅાેઅે ભટકતા ઘાડાં વ

દાઉદને સહાય કરી, કે મ કે તેઅાે

સવ શૂરવીરાે હતા. પછી તેઅાે સૈ યમાં સરદારાે થયા. ૨૨ તે સમયે દરરાેજ
દાઉદને સહાય કરવા માટે લાેકાે તેની પાસે અાવતા, જેથી તેનું સૈ ય ઈ વરના
સૈ ય જેવું માેટું થયું. ૨૩ સૈ ય માટે તૈયાર થયેલા જે લાેકાે ઈ વરના વચન
માણે શાઉલનું રાજય દાઉદને અપાવવા માટે તેની પાસે હે ાેનમાં અા યા,
તેઅાેના ઉપરીઅાેની સં યા અા માણે છે : ૨૪ યહૂ દાના પુ ાે ઢાલ તથા
બરછી ધારણ કરીને જે સૈ ય યુ ને માટે તૈયાર થયું હતું, તેઅાે છ હ ર
અાઠસાે હતા. ૨૫ શમયાેનીઅાેમાંથી યુ ને માટે શૂરવીર પુ ષાે સાત હ ર
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કે મ કે ઇઝરાયલમાં સવ અાનંદાે સવ થઈ ર ાે હતાે.
સહ ા ધપ તઅાેની તથા શતા ધપ તઅાેની અેટલે સવ
૧૩ દાઉદે
સરદારાેની સલાહ લીધી. દાઉદે ઇઝરાયલની અાખી સભાને ક ું,
૨

“ ે તમને સા ં લાગે અને

ે અાપણા યહાેવાહની ઇ છા હાેય, તાે અાપણા

જે ભાઈઅાે ઇઝરાયલના દેશમાં છે તેઅાેને તથા પાેતાના શહે રાેમાં રહે તા
યાજકાેને અને લેવીઅાેની પાસે સંદેશાવાહકાેને માેકલીને તેઅાેને અાપણી
સાથે

ેડાવા માટે જણાવીઅે. ૩ અાપણા ઈ વરનાે કરારકાેશ અાપણી પાસે

ફરીથી લાવીઅે કે મ કે શાઉલના સમયમાં અાપણે તેની ઇ છાને શાેધતા
નહાેતા.” ૪ તે બાબતમાં અાખી સભા સહમત થઈ, કે મ કે બધા લાેકાેની
માં અે જ યાે ય હતું. ૫ તેથી દાઉદે ઈ વરના કરારકાેશને કયાથ
યારીમથી લાવવા માટે, મસરના શહાેરથી તે હમાથના નાકા સુધીના સવ
ઇઝરાયલને ભેગા કયા. ૬ ક બાે પર બરાજમાન ઈ વર, જે યહાેવાહના
નામથી અાેળખાય છે , તેમનાે કાેશ યાંથી લાવવા માટે દાઉદ અને બધા
ઇઝરાયલીઅાે, બાલામાં અેટલે યહૂ દાના કયાથયારીમમાં ભેગા થયા. ૭
તેઅાેઅે ઈ વરનાે કાેશ નવા ગાડામાં મૂ ાે. તેઅાે તે અબીનાદાબના ઘરમાંથી
લઈ અા યા હતા. ઉઝઝા તથા અા ાે ગાડું હાંકતા હતા. ૮ દાઉદ તથા
સવ ઇઝરાયલીઅાે ગીતાે ગાતા હતા અને વીણા, સતાર, ડફ, ઝાંઝ તથા
રણ શગડાં વગાડીને ખૂબ અાનંદથી ઈ વરની સમ ઉ સવ કરતા હતા. ૯
યારે તેઅાે ક ાેનની ખળી અાગળ અા યા, યારે બળદાેને ઠાેકર વાગી
અેટલે ઉઝઝાઅે કાેશને સંભાળવા માટે પાેતાનાે હાથ લંબાવીને કાેશને
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પક ાે. ૧૦ તેથી યહાેવાહનાે કાેપ ઉઝઝા પર સળગી ઊ ાે અને તેને મારી

વંશ ેમાંના મુ ય અાગેવાન ઉરીઅેલ તથા તેના ભાઈઅાે, અેક સાે વીસ

ના યાે. કે મ કે ઉઝઝા તે કાેશને અડ

ાે હતાે. તે યાં ઈ વર સમ મૃ યુ

હતા. ૬ મરારીના વંશ ેમાંના મુ ય અાગેવાન અસાયા તથા તેના ભાઈઅાે,

પા યાે. ૧૧ દાઉદને ઘ ં ખાેટું લા યું કે મ કે યહાેવાઅે ઉઝઝાને શ ા કરી

બસાે વીસ હતા. ૭ ગેશામના વંશ ેમાંના મુ ય અાગેવાન યાેઅેલ તથા

હતી. તેથી તે જ યાનું નામ પેરેસઉઝઝા પ

ું, જે અાજ સુધી તે જ નામે

તેના ભાઈઅાે, અેકસાે ીસ હતા. ૮ અ લસાફાનના વંશ ેમાંના મુ ય

અાેળખાય છે . ૧૨ તે દવસે દાઉદને ઈ વરનાે ડર લા યાે અને તે બાે યાે, “હુ ં

અાગેવાન શમાયા તથા તેના ભાઈઅાે, બસાે હતા. ૯ હે ાેનના વંશ ેમાંના

મારા ઘરે ઈ વરનાે કાેશ કે વી રીતે લાવું?” ૧૩ તેથી દાઉદ કાેશને પાેતાને

મુ ય અાગેવાન અલીઅેલ તથા તેના ભાઈઅાે, અશી હતા. ૧૦ ઉ ઝયેલના

યાં દાઉદનગરમાં લા યાે ન હ, પણ તેને બીજે થળે અેટલે ગ ી અાેબેદ

વંશ ેમાંના મુ ય અાગેવાન અા મનાદાબ તથા તેના ભાઈઅાે, અેકસાે બાર

અદાેમના ઘરમાં લઈ ગયાે. ૧૪ ઈ વરનાે કાેશ અાેબેદઅદાેમના ઘરમાં તેના

હતા. ૧૧ દાઉદે સાદાેક અને અ યાથાર યાજકાેને તથા ઉરીઅેલ, યસાયા,

કુ ટું બની સાથે ણ મ હના ર ાે. તેથી યહાેવાહે , તેના કુ ટું બને તથા તેના

યાેઅેલ, શમાયા, અલીઅેલ તથા અા મનાદાબ લેવીઅાેને બાેલા યા. ૧૨ તેણે

સવ વને અાશીવાદ અા યાે.

તેઅાેને ક ું, “તમે લેવીઅાેનાં કુ ટું બાેના અાગેવાનાે છાે. તમે તથા તમારા

તૂરના રા હીરામે, દાઉદને માટે મહે લ બાંધવા સા તેની
૧૪ પછી
પાસે સંદેશાવાહકાે સાથે અેરેજકા , ક ડયા તથા સુતારાે માેક યા.

ભાઈઅાે બ ને કારના સેવકાે પાેતાને શુ કરાે, અે માટે કે જે જ યા મ

૨

દાઉદ

ણતાે હતાે કે યહાેવાહે , તેને ઇઝરાયલના રા

તરીકે થા યાે છે

અને તેના ઇઝરાયલી લાેકાે માટે તેના રા યનાે મ હમા ઘણાે વધાયા છે .
૩ ય શાલેમમાં, દાઉદે વધારે પ નીઅાે કરી અને તે બી

ઘણાં દીકરા

દીકરીઅાેનાે પતા થયાે. ૪ ય શાલેમમાં તેના જે દીકરાઅાે જ યા તેઅાેનાં
નામ અા માણે છે : શા મૂઅા, શાેબાબ, નાથાન, સુલેમાન, ૫ ઇ હાર,
અ લશુઅા, અે પેલેટ, ૬ નાેગા, નેફેગ, યાફીઅા, ૭ અ લશામા, બે યાદા
તથા અ લફે લેટ. ૮ હવે યારે પ લ તીઅાેઅે સાંભ
ઇઝરાયલ પર રા

ું કે દાઉદ અાખા

તરીકે અ ભ ષ ત થયાે છે , યારે તેઅાે સવ તેની સામે

લડાઈ કરવાને અા યા. પણ તે સાંભળીને દાઉદ તેઅાેની સામે બહાર નીક ાે.
૯ હવે પ લ તીઅાેઅે અાવીને રફાઈમની ખીણમાં હુ મલાે કરીને લૂંટ ચલાવી.
૧૦ પછી દાઉદે યહાેવાહની સલાહ લીધી. તેણે પૂ

ું, “શું હુ ં પ લ તીઅાે પર

અા મણ ક ં ? શું તમે મને તેઅાે પર વજય અપાવશાે?” યહાેવાહે તેને ક ું,
“અા મણ કર, હુ ં તેઅાેને તારા હાથમાં સાપી દઈશ.” ૧૧ તેથી દાઉદ અને તેના
માણસાે, બાલપરાસીમ અાગળ અા યા અને યાં દાઉદે તેમને હરા યા. દાઉદે
ક ું; “જેમ પાણીના

ેરથી પાળ તૂટી પડે છે તેમ ઈ વરે મારા દુ મનાેનાે

સંહાર કયા છે .” તેથી તે જ યાનું નામ બાલપરાસીમ રાખવામાં અા યું. ૧૨
પ લ તીઅાે પાેતાના દેવાેને યાં જ પડતા મૂકીને નાસી ગયા હતા, દાઉદની
અા ાથી તેઅાેને બાળી નાખવામા અા યા. ૧૩ પછી પ લ તીઅાેઅે ફરીથી
બી

વાર ખીણમાં લૂંટ ચલાવી. ૧૪ તેથી દાઉદે ફરીથી ઈ વરની સલાહ

માગી. ઈ વરે તેને ક ું, “તું તેઅાેના ઉપર સામેથી હુ મલાે કરીશ ન હ, પણ
ફરીને તેમની પાછળ જઈ શેતુરના વૃ ાેની સામેથી તેઅાે પર હુ મલાે કરજે.
૧૫ યારે શેતૂરવૃ ાેની ટાેચમાં કૂ ચ થતી હાેવાનાે અવાજ તને સંભળાય, યારે

તું બહાર નીકળીને હુ મલાે કરજે. કે મ કે પ લ તીઅાેના સૈ યનાે સંહાર કરવા
માટે ઈ વર તારી અાગળ ગયા છે .” ૧૬ ઈ વરે દાઉદને અા ા કરી હતી તેમ
તેણે કયુ. તેણે ગ યાેનથી તે છે ક ગેઝેર સુધી પ લ તીઅાેના સૈ યનાે સંહાર
કયા. ૧૭ પછી દાઉદની કી ત સવ દેશાેમાં સરી ગઈ અને યહાેવાહે , સવ
અાેને તેનાથી ભયભીત બનાવી દીધી.

૧૫ કાેશને સા

ઇઝરાયલના ઈ વર, યહાેવાહના કાેશને માટે તૈયાર કરી છે , યાં તમે તેને
લઈ અાવાે. ૧૩ તમે અગાઉ તેને ઊંચ

ાે ન હતાે. તે માટે અાપણા ઈ વર

યહાેવાહ, અાપણા પર શ ા લા યા કે મ કે અાપણે નયમ માણે તેમની
હજૂ રમાં ગયા ન હ.” ૧૪ તેથી યાજકાેઅે તથા લેવીઅાેઅે ઇઝરાયલના ઈ વર
યહાેવાહનાે કાેશ લઈ અાવવા સા પાેતાને શુ કયા. ૧૫ તેથી ઈ વરના
વચન માણે મૂસાઅે જે અા ા અાપી હતી, તે માણે લેવીઅાેઅે પાેતાના
ખભા પર ઈ વરનાે કાેશ તેની અંદરનાં દાંડા વડે ઉપા ાે. ૧૬ દાઉદે લેવીઅાેના
અાગેવાનાેને વા જ ાે, અેટલે સતાર, વીણા, ઝાંઝ ઊંચે વરે વગાડવા
માટે તથા ઉ સાહથી માેટી ગજના કરવા માટે પાેતાના ગાયક ભાઈઅાેને
નીમવાને ક ું. ૧૭ માટે લેવીઅાેઅે યાેઅેલના પુ હે માનને, તેના ભાઈઅાેમાંના
બેરે યાના પુ અાસાફને તથા તેઅાેના ભાઈઅાે, અેટલે મરારીના વંશ ેમાંના
કૂ શાયાના પુ અેથાનને ની યા. ૧૮ તેઅાેની સાથે તેઅાેના બી

યાે ા

ભાઈઅાેને, અેટલે ઝખાયા, બની, યઝીઅેલ, શ મરામાેથ, અહીઅેલ, ઉ ની,
અ લયાબ, બનાયા, માસેયા, મા ત યા, અ લફલેહુ, મકનેયા, અાેબેદઅદાેમ
તથા યેઈઅેલને ારપાળાે તરીકે ની યા. ૧૯ હે માન, અાસાફ તથા અેથાન,
અે ગાયકાેને પ ળની ઝાંઝ માેટેથી વગાડવા સા નીમવામાં અા યા. ૨૦
સતારાે વગાડવા માટે ઝખાયા, યઝીઅેલ, શ મરામાેથ, અહીઅેલ, ઉ ની,
અ લયાબ, માસેયા તથા બનાયાને પસંદ કયા. ૨૧ વીણા વગાડવા માટે
મા ત યા, અ લફલેહુ, મકનેયા, અાેબેદઅદાેમ, યેઈઅેલ તથા અઝાઝયાને
નીમવામાં અા યા. ૨૨ લેવીઅાેનાે અાગેવાન કના યા ગાયક તરીકે વીણ
હતાે. તે ગાયકાેને માગદશન અાપતાે હતાે. ૨૩ બેરે યા તથા અે કાના
કાેશના ારપાળાે હતા. ૨૪ શબા યા, યાેશાફાટ, નાથા નયેલ, અમાસાઈ,
ઝખાયા, બનાયા, અે લઅેઝેર યાજકાે, ઈ વરના કાેશની અાગળ રણ શગડાં
વગાડનારા હતા. અાેબેદઅદાેમ તથા ય હયા કાેશના ારપાળાે હતા. ૨૫
પછી દાઉદ તથા ઇઝરાયલના વડીલાે અને સહ ા ધપ તઅાે, અાનંદથી
અાેબેદઅદાેમના ઘરમાંથી ઈ વરનાે કરારકાેશ લઈ અાવવા ગયા. ૨૬ જયારે
ઈ વર યહાેવાહનાે કરારકાેશ ઊંચકનારા લેવીઅાેને સહાય કરી, યારે તેઅાેઅે
સાત બળદાે તથા સાત ઘેટાંઅાેનું અપણ કયુ. ૨૭ દાઉદે કાેશ ઊંચકનારા સવ
લેવીઅાે, ગાયકાે તથા ગાયકાેના ઉપરી કના યાની જેમ સુંદર શણનાે અેફાેદ

દાઉદનગરમાં, દાઉદે પાેતાને માટે મહે લાે બના યાં. તેણે ઈ વરના

(ઝ ભાે) પહે રેલાે હતાે. દાઉદે સુંદર શણનાે અેફાેદ પહે રેલાે હતાે. ૨૮ તેથી

જ યા તૈયાર કરીને યાં તેને માટે મંડપ બાં યાે. ૨ પછી

સવ ઇઝરાયલીઅાે યહાેવાહના કરારકાેશને હષનાદ સ હત તથા શરણાઈ,

દાઉદે ક ું, “ફ ત લેવીઅાે અા ઈ વરના કાેશને ઊંચકે , કે મ કે યહાેવાહે ,

રણ શગડાં, ઝાંઝ, સતાર તથા વીણા વગાડી ઊંચા અવા ે સાથે લઈ

તેઅાેને કાેશ ઊંચકવા માટે તથા સદા તેમની સેવા કરવા માટે પસંદ કયા

અા યા. ૨૯ યહાેવાહનાે કરારકાેશ દાઉદનગરમાં લાવવામાં અા યાે, યારે

છે .” ૩ પછી દાઉદે યહાેવાહના કાેશને માટે જે જ યા તૈયાર કરી હતી,

શાઉલની પુ ી મીખાલે બારીમાંથી બહાર

યાં તેને લઈ જવા માટે ય શાલેમમાં સવ ઇઝરાયલીઅાેને ભેગા કયા. ૪

કરતાે તથા ઉજવણી કરતાે

ેયું. તેણે દાઉદ રા ને, નૃ ય

ેયાે. તેથી તેણે પાેતાના મનમાં તેને તુ છકાયા.

દાઉદે હા નના વંશ ેને તથા લેવીઅાેને અેક કયા. ૫ તેઅાેમાં કહાથના
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કાેશને અંદર લાવીને, તેને માટે દાઉદે બાંધેલા
૧૬ તેમંઅડપનીાેઅે વઈ ચેવરના
તેને મૂ ાે. તેઅાેઅે ઈ વરની અાગળ દહનીયાપણાે

કરશે, કે મ કે તેઅાે પૃ વીના લાેકાેનાે યાય કરવા અાવે છે . ૩૪ યહાેવાહનાે

તથા શાં યપણાે ચઢા યાં. ૨ જયારે દાઉદ દહનીયાપણાે તથા શાં યપણાે

રહે છે . ૩૫ બાેલાે, “હે અમારા ઉ ારનાર ઈ વર અમારાે ઉ ાર કરાે. બી

અાભાર માનાે, કે મ કે તેઅાે કૃ પાળુ છે , કે મ કે તેમનું વ વાસુપ ં સદાકાળ

ચઢાવી ર ાે, યારે તેણે યહાેવાહને નામે લાેકાેને અાશીવાદ અા યાે. ૩
તેણે ઇઝરાયલના દરેક પુ ષ તથા

અાેથી અમારી ર ા કરાે અને અમને અેક ત કરાે, કે જેથી અમે તમારા

ીને, અેક અેક ભાખરી, માંસનાે કટકાે

પ વ નામનાે અાભાર માનીઅે અને તમારી તુ ત ગાઈઅે.” ૩૬ ઇઝરાયલના

તથા સૂકી ા નાે અકે ક ઝૂ મખાે વહચી અા યાે. ૪ યહાેવાહના કાેશની

ઈ વર, યહાેવાહ અના દકાળથી તે અનંતકાળ માટે તુ ય થાઅાે. પછી સવ

અાગળ સેવા કરવા તથા ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવાહનાં ગીત ગાવા,

લાેકાેઅે “અામીન” કહીને યહાેવાહની તુ ત કરી. ૩૭ યાર પછી દાઉદે યાં

અાભાર માનવા, તુ ત કરવા તથા તેમની સંમુખ ઉજવણી કરવા માટે દાઉદે

યહાેવાહના કરારકાેશની સેવા કરવા માટે અાસાફની તથા તેના ભાઈઅાેની,

કે ટલાક લેવીઅાેને ની યા. ૫ અાસાફ અાગેવાન હતાે. તેનાથી ઊતરતે દર જે

કાેશની અાગળ રાેજના કામની જ રયાત માણે ન ય સેવા માટે નમ ૂક

ઝખાયા, યઝીઅેલ, શ મરામાેથ, યહીઅેલ, મા ત યા, અ લયાબ, બનાયા,

કરી. ૩૮ તેમ જ યદૂ થૂનનાે પુ અાેબેદઅદાેમ તથા હાેસા અને તેઅાેના

અાેબેદઅદાેમ તથા યેઈઅેલ હતા. તેઅાે સતાર અને વીણા વગાડતા હતા.

અડસઠ સંબંધીઅાેને ારપાળાે તરીકે ની યા. ૩૯ સાદાેક યાજકને તથા તેના

અાસાફ માેટેથી ઝાંઝ વગાડતાે હતાે. ૬ બનાયા તથા યાહઝીઅેલ યાજકાે

સાથી યાજકાેને ગ યાેનમાંના ઘમ થાનાેમાં યહાેવાહના મંડપની સેવા માટે

ઈ વરના કરારકાેશની અાગળ નય મત રણ શગડાં વગાડતા હતા. ૭ પછી

પસંદ કયા. ૪૦ યહાેવાહે , ઇઝરાયલને ફરમાવેલા નયમશા

તે દવસે દાઉદે અાસાફ તથા તેના ભાઈઅાેની મારફતે યહાેવાહની તુ ત માટે

લખેલું છે , તે માણે દરરાેજ સવારે તથા સાંજે દહનીયાપણની વેદી પર

ની યા. ૮ ઈ વરનાે અાભાર માનાે, તેમના નામે ાથના કરાે; લાેકાેમાં તેમના

યહાેવાહને દહનીયાપણાે ચઢાવવા માટે તેઅાેને ની યા. ૪૧ તેઅાેની સાથે

અ ભુત કાયા

હે ર કરાે. ૯ તેમના ગુણગાન ગાઅાે, તેમનાં તુ તગાન કરાે;

તેણે હે માન તથા યદૂ થૂન તથા બાકીના પસંદ કરેલા અ યાે કે જેઅાે નામવાર

તેમનાં સવ અ ભુત કાયાનું મનન કરાે. ૧૦ તમે તેમના પ વ નામનું ગાૈરવ

નાધાયેલા હતા, તેઅાેને યહાેવાહ કે જેમની ક ણા સવકાળ સુધી ટકે છે

ળવાે; યહાેવાહના ભ તાેનાં દયાે અાનંદમાં રહાે. ૧૧ યહાેવાહને તથા

તેમની અાભાર તુ ત કરવા માટે ની યા. ૪૨ હે માન તથા યદૂ થૂનને ગીતાેને માટે

તેમના સામ યને તમે શાેધાે; સદાસવદા તેમના મુખને શાેધાે. ૧૨ જે અ ભુત

રણ શગડાં, ઝાંઝ તથા અ ય વા જ ાે અાપવામાં અા યાં. યદૂ થૂનના પુ ાેને

માં જે સવ

કામાે તેમણે કયા છે તે યાદ રાખાે, તેમના ચમ કારાે તથા તેમના મુખનાં

ારપાળાેનું કામ સાપવામાં અા યું હતું. ૪૩ પછી સવ લાેકાે પાછા પાેતપાેતાને

યાયવચનાે યાદ રાખાે. ૧૩ તમે ઈ વરના સેવક ઇઝરાયલના વંશ ે છાે, તમે

ઘરે ગયા અને દાઉદ પાેતાના કુ ટું બનાં માણસાેને અાશીવાદ અાપવા માટે

યાકૂ બના લાેકાે, તેમના પસંદ કરેલા છાે. ૧૪ તે અાપણા ઈ વર, યહાેવાહ છે .

પાેતાના મહે લમાં પાછાે ગયાે.

તેમની સ ા સમ પૃ વી પર છે . ૧૫ તેમના કરાર તમે સદાકાળ યાદ રાખાે,

પાેતાના મહે લમાં રહે વા ગયાે, યાર પછી તેણે નાથાન બાેધકને
૧૭ દાઉદ
ક ું, “ ે, હુ ં દેવદારના મહે લમાં રહુ ં છંુ , પરં તુ ઈ વરનાે કરારકાેશ

અેટલે હ રાે પેઢીઅાે સુધી કાયમ રાખવાનું જે વચન તેમણે અા યું, તે યાદ
રાખાે. ૧૬ ઇ ા હમની સાથે જે કરાર તેમણે કયા અને ઇસહાકની સાથે
જે

ત ા તેમણે કરી. ૧૭ અે જ વચન યાકૂ બને માટે નયમ તરીકે અને

ઇઝરાયલને માટે સદાકાળના કરાર તરીકે રહે શે. ૧૮ તેમણે ક ું, “હુ ં તને અા
કનાન દેશ અાપીશ, તે તારા વારસાનાે ભાગ થશે.” ૧૯ જયારે મ અા ક ું
યારે તમે સં યામાં થાેડા જ હતા, ત ન થાેડા જ અને તમે અ
૨૦ તેઅાે અેક દેશથી બીજે દેશ અને અેક રા યમાંથી બી

યા હતા.

રા યમાં ભટ ા

કરતા હતા. ૨૧ યારે ઈ વરે તેઅાે પર કાેઈને જુ લમ કરવા દીધાે ન હ; તેઅાેને
લીધે તેમણે રા અાેને શ ા કરી. ૨૨ તેમણે ક ું, “મારા અ ભ ષ તાેને
અડશાે ન હ અને મારા બાેધકાેને નુકસાન પહાચાડશાે ન હ.” ૨૩ હે અાખી
પૃ વીના લાેકાે, યહાેવાહના ગુણગાન કરાે; દન ત દન તેમના તારણને
કરાે. ૨૪ રા ાેમાં તેમનાે મ હમા ગટ કરાે. સવ દેશ

હે ર

તઅાેમાં તેમનાં

અ ્ભુત કાયા હે ર કરાે. ૨૫ કે મ કે યહાેવાહ મહાન છે તથા અ ત વશેષ
તુ તપા છે , અને બી દેવાે કરતાં તેઅાેનું ભય રાખવું યાે ય છે . ૨૬ કે મ કે
લાેકાેના સવ દેવાે મૂ તઅાે જ છે , પણ યહાેવાહે તાે અાકાશાે બના યાં છે . ૨૭
તેમની સંમુખ ગાૈરવ તથા મ હમા છે . તેમના ભ ત થાનમાં સામ ય તથા
અાનંદ છે . ૨૮ હે લાેકાેનાં કુ ળાે, તમે યહાેવાહને, હા, યહાેવાહને જ, ગાૈરવ
તથા સામ યનું માન અાપાે. ૨૯ યહાેવાહના નામને ઘ ટત ગાૈરવ અાપાે.
અપણ લઈને તેમની હજૂ રમાં અાવાે. પ વ વ

ાે ધારણ કરીને યહાેવાહની

અાગળ નમાે. ૩૦ સમ પૃ વી તેમની સમ

ૂજ.ે જગત પણ અેવી રીતે

થપાયેલું છે કે , તેને હલાવી શકાય તેમ નથી. ૩૧ અાકાશાે અાનંદ કરે તથા
પૃ વી હરખાય; વદેશીઅાે મ યે અેવું કહે વાય કે , “યહાેવાહ રાજ કરે છે .”
૩૨ સમુ તથા તેમા જે છે તે ગજના કરે છે . ખેતરાે તથા તેઅાેમાં જે છે , તે

સવ ઉ સાહ કરે છે . ૩૩ પછી જં ગલનાં વૃ ાે યહાેવાહની અાગળ હષનાદ
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મંડપમાં રહે છે .” ૨ પછી નાથાને દાઉદને ક ું, “ , તારા મનમાં જે હાેય
તે કર, કે મ કે ઈ વર તારી સાથે છે .” ૩ પણ તે જ રા ે ઈ વરની વાણી
નાથાનની પાસે અાવી, ૪ “

અને મારા સેવક દાઉદને કહે કે , 'યહાેવાહ

અેવું કહે છે : તારે મારે માટે રહે વાનું ભ ત થાન બાંધવું ન હ. ૫ કે મ કે હુ ં
ઇઝરાયલને કાઢી લા યાે તે દવસથી તે અાજ સુધી હુ ં ભ ત થાનમાં ર ાે
નથી. પણ અેક તંબુથી તે બી

તંબુમાં તથા અેક મંડપથી તે બી

મંડપમાં

ફરતાે ર ાે છંુ . ૬ જે બધી જ યાઅાેમાં હુ ં સવ ઇઝરાયલીઅાે સાથે ચા યાે છંુ ,
યાં ઇઝરાયલના જે અાગેવાનાેને મ મારા લાેકાેનું પાેષણ કરવાની અા ા
અાપી હતી, તેઅાેમાંના કાેઈને મ કદી પૂ

ું છે કે , “મારા માટે તમે અેરેજ

કા નું ભ ત થાન કે મ બાં યું નથી?”'” ૭ માટે હવે, મારા સેવક દાઉદને કહે ,
'સવસમથ યહાેવાહનાં અા વચન છે : “તું ઘેટાંને ચરાવતાે હતાે યાંથી મ તને
મારા ઇઝરાયલીઅાેનાે ઉપરી થવા માટે બાેલાવી લીધાે. ૮ અને તું યાં કહ
ગયાે, યાં હુ ં તારી સાથે ર ાે છંુ , તારી અાગળથી તારા શ ુઅાેનાે મ નાશ
કયા છે . હવે પછી હુ ં તને પૃ વીના મહાન પુ ષાે જેવાે વ યાત બનાવીશ. ૯
હુ ં મારા ઇઝરાયલી લાેકાેને માટે અેક થાન ઠરાવીને તેઅાેને યાં ઠરીઠામ
કરીશ કે જેથી તેઅાે પાેતાના થળમાં રહે અને તેઅાે મુ કે લીમાં ન અાવે.
ફરીથી તેમને કદી કાેઈ ખસેડનાર ન હ હાેય. ૧૦ અગાઉની માફક તથા જે
સમયે મ યાયાધીશાેને મારા ઇઝરાયલીઅાે પર અા ધપ ય કરવાનાે હુ કમ
કયા યારથી થતું અા યું છે તેમ, હવે પછી દુ માણસાે તેમનાે ય કરશે ન હ.
હુ ં તારા સવ શ ુઅાેને વશ કરીશ. વળી હુ ં તને કહુ ં છંુ કે યહાેવાહ તા ં કુ ટું બ
કાયમ રાખશે. ૧૧ અેમ થશે કે તારા દવસાે પૂરા થતાં તારે તારા પતૃઅાેની
સાથે જવું પડશે, યારે હુ ં તારા પછી તારા વંશ ેને તારી જ યાઅે થા પત
કરીશ અને તારા વંશ ેમાંથી જે રા
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થશે તેનું રા ય હુ ં કાયમ રાખીશ. ૧૨

તે મારે માટે ભ ત થાન બાંધશે અને હુ ં તેનું રા યાસન સદાકાળ રાખીશ.
૧૩ હુ ં તેનાે પતા થઈશ અને તે મારાે પુ

થશે. તેની પાસેથી મારા કરારનું

વ વાસુપ ં હુ ં લઈ લઈશ ન હ જેમ મ તારી અગાઉના શાસક, શાઉલ

ટ હાથ અને કૂ નમાંથી પુ કળ પ ળ મેળ યું તેમાંથી સુલેમાને પ ળનાે
માેટાે હાેજ, તંભાે અને પ ળનાં વાસણાે ભ ત થાન માટે તૈયાર કરા યાં.
૯ હમાથના રા

તાેઉઅે સાંભ

ું કે દાઉદે સાેબાના રા

હદારઅેઝેરને

યેથી લઈ લીધું હતું તેમ. ૧૪ હુ ં તેને મારા ઘર તથા મારા રા યમાં સદાકાળ

હરાવીને તેના સૈ યનાે સંહાર કયા છે , ૧૦ યારે તેણે પાેતાના પુ હદાેરામને

રાખીશ અને તેનું રા યાસન સદાના માટે થાપીશ.”'” ૧૫ નાથાને દાઉદને

દાઉદ પાસે સાેનું, ચાંદી અને પ ળનાં વાસણાે લઈને તેને સ માનવા અને

અા સવ વચનાેનાે અહે વાલ તથા સવ દશન સંબંધી ક ું. ૧૬ પછી દાઉદ રા

હદારઅેઝેરને યુ માં હરાવવા બદલ ધ યવાદ અાપવા માેક યાે. કારણ

અંદર જઈને યહાેવાહની સમ બેઠાે અને બાે યાે, “હે ઈ વર યહાેવાહ, હુ ં

કે , હદારઅેઝેરને તાેઉ સાથે યુ

કાેણ અને મા ં કુ ટું બ કાેણ કે , તમે મને અાવા ઉ ચ થાને લા યા છાે? ૧૭ હે

પા ાે યહાેવાહના ભ ત થાનની સેવા માટે અપણ કયા. તે જ રીતે, તેણે

માં અાેછંુ જણાયું, અેટલે તમારા સેવકના કુ ટું બ
સંબંધીના ઉજળા ભા વ વષે તમે મને વચન અા યું છે . હે ઈ વર યહાેવાહ,

અમાલેકીઅાે પાસેથી મેળવેલું સાેનું ચાંદી પણ તેણે ઈ વરને અપણ કયુ. ૧૨

તમે મને ઉ ચ પદવીના માણસની પં તમાં મૂ

ઈ વર અે પણ તમારી

તેલી બધી

ચા યા કરતું હતું. ૧૧ દાઉદે તે બધાં

અાે અદાેમ, માેઅાબીઅાે, અા માેનીઅાે, પ લ તીઅાે અને

ાે છે . ૧૮ તમે અા તમારા

સ યાના પુ અ બશાયે મીઠાની ખીણમાં અઢાર હ ર અદાેમીઅાેને મારી

સેવક દાઉદને જે માન અા યું છે તે વષે તાે હુ ં વધુ શું કહુ ં ? તમે તમારા સેવકને

ના યા. ૧૩ તેણે સમ અદાેમ દેશમાં લ કરી છાવણીઅાે ગાેઠવી. બધા

ખાસ અાેળખાે છાે. ૧૯ હે યહાેવાહ, તમારા સેવકની ખાતર તમારા ઉ ે શ

અદાેમીઅાે હવે દાઉદના દાસ બની ગયા. અામ, દાઉદ યાં કં ઈ ગયાે, યાં

પૂરા કરાે, તમારા અંતઃકરણ માણે તમે અા સવ મહાન કાયા ગટ કયા

યહાેવાહે તેને વજય અપા યાે. ૧૪ દાઉદ અાખા ઇઝરાયલ પર રાજ કરતાે

છે . ૨૦ હે યહાેવાહ, અમારા સાંભળવા માણે તમારા જેવા બી

કાેઈ

હતાે અને તેના સવ લાેકાેનાે યાય કરીને તેમનાે ઇનસાફ કરતાે હતાે. ૧૫

નથી અને તમારા સવાય અ ય કાેઈ ઈ વર નથી. ૨૧ પૃ વી પર તમારા લાેક

સ યાનાે પુ યાેઅાબ સૈ યનાે સેનાપ ત હતાે. અહીલૂદનાે પુ યહાેશાફાટ

ઇઝરાયલ કે જેને તમે, ઈ વર, મહાન અને અ ભુત કૃ યાે કરીને, પાેતાના

ઇ તહાસકાર હતાે. ૧૬ અ હટૂ બનાે પુ સાદાેક અને અ યાથારનાે પુ

નામના મ હમા સા

અબીમેલેખ યાજકાે હતા. શા શા શા

મસરમાંથી છાેડા યા હાેય, તેના જેવી બી

કઈ

ી હતાે. ૧૭ યહાેયાદાનાે પુ બનાયા

છે ? તમારા લાેક જેઅાેને તમે મસરમાંથી છાેડાવી લા યા તેઅાેની અાગળથી

રા ના અંગર કાે કરેથીઅાે અને પલેથીઅાેનાે ઉપરી હતાે. અને દાઉદના

બી

દીકરાઅાે રા ની સમ મુ ય સલાહકારાે હતા.

અાેને હાંકી કાઢી. ૨૨ તમે તમારા ઇઝરાયલ લાેકાેને સદાને માટે

તમારા પાેતાના લાેક ગ યા છે અને હે યહાેવાહ, તમે તેઅાેના ઈ વર બ યા
છાે. ૨૩ તેથી હવે, હે યહાેવાહ, તમે તમારા સેવક તથા તેના કુ ટું બ સંબંધી જે
બાે યા છાે તે પૂ ં કરાે. ૨૪ જેથી સદાકાળ તમારા નામનાે મ હમા થાય અને
લાેકાે કહે કે , 'સૈ યાેના યહાેવાહ, ઇઝરાયલના ઈ વર છે ' હા, ઇઝરાયલના
હકમાં તેઅાે ઈ વર છે . અને તમારા સેવક દાઉદનું કુ ટું બ તમારી અાગળ
થા પત થાઅાે. ૨૫ હે મારા ઈ વર, તમારા અા સેવકને તમે પ ક ું છે કે
તમે તેના કુ ટું બને ટકાવી રાખશાે. માટે અા તમારા સેવકે તમારી અાગળ
ાથના કરવાની હમત કરી છે . ૨૬ હવે હે યહાેવાહ, તમે જ ઈ વર છાે અને
તમે તમારા સેવકને ખાતરી દાયક વચન અા યું છે : ૨૭ હવે તમારા સેવકનું
કુ ટું બ તમારી અાગળ સવકાળ ટકી રહે , માટે તેને અાશીવાદ અાપવાનું તમને
સા ં લા યું. હે યહાેવાહ, તમે તેને અાશીવાદ અા યાે છે અને તે સદાને માટે
અાશીવા દત થયું છે .”

૨

રાખીશ, કે મ કે તેના પતાઅે પણ મારા

યે ભલાઈ રાખેલી હતી.” તેથી

દાઉદે તેના પતાના મરણ સંબંધી તેને દલાસાે અાપવા સા સંદેશાવાહકાેને
અા માેનીઅાેના દેશમાં માેક યા. ૩ યારે અા માેની સરદારાેઅે હાનૂનને
ક ું, “તું શું અેમ માને છે કે , તારા પતાને માન અાપવાના હે તુથી દાઉદે અા
માણસાેને અા વાસન અાપવા માેક યા છે ? અે માણસાે તાે તેના
અને અા દેશને શી રીતે

સૂસાે છે

તી લેવાે અેની બાતમી મેળવવા અા યા છે .” ૪

તેથી હાનૂને દાઉદ રા ના સંદેશાવાહકાેનું અપમાન કયુ. તેઅાેની દાઢી અડધી
મૂંડાવી નાખી, તેઅાેનાં વ

ાે કમરથી મ યભાગ સુધી કાપી ના યાં પછી તેણે

તેઅાેને શરમજનક થ તમાં દાઉદ પાસે પાછા માેક યા. ૫ યારે દાઉદને અા
બાબતની ખબર મળી કે તેના માણસાેના બૂરા હાલ કરવામાં અા યા છે , યારે

પ લ તીઅાે પર હુ મલાે કરીને તેઅાેને હરા યા અને તેઅાેના
૧૮ દાઉદે
હાથમાંથી ગાથ નગર અને તેની અાસપાસનાં ગામાે પાેતાના તાબે
કરી લીધાં. ૨ તેણે માેઅાબીઅાેને પણ હરા યા, તેઅાે દાઉદના દાસાે બનીને
તેને કર અાપવા લા યા. ૩ અે પછી દાઉદે સાેબાના રા

હદારઅેઝેરને

હમાથ અાગળ હરા યાે અને હદારઅેઝેર ાત નદીની અાસપાસના જે દેશ
પર પાેતાનું નયં ણ થાપવા માગતાે હતાે તે પર દાઉદે કબ ે કયા. ૪
દાઉદે તેની પાસેથી તેના અેક હ ર રથાે, સાત હ ર ઘાેડેસવારાે અને વીસ
હ ર પાયદળ સૈ નકાેને કબજે કયા. તેણે રથાેના સવ ઘાેડાના પગની નસાે
કાપી નાખી, પણ તેણે પાેતાના સાે રથાેને માટે પૂરતા ઘાેડાઅાેનાે બચાવ
કયા. ૫ દમ કસના અરામીઅાે સાેબાના રા

માેનીઅાેનાે રા નાહાશ મરણ પા યાે. તેના પછી તેનાે દીકરાે
૧૯ અાગાદીનશીન
થયાે. દાઉદે ક ું, “હુ ં નાહાશના દીકરા હાનૂન પર દયા

હદારઅેઝેરની સહાય કરવા

અા યા યારે દાઉદે બાવીસ હ ર અરામી સૈ નકાેને મારી ના યા. ૬ પછી
દાઉદે દમ કસના અરામીઅાેના વ તારમાં લ કરાે ગાેઠ યા. તેઅાે દાઉદના
દાસાે બની ગયા અને તેઅાે તેને કર અાપવા લા યા. દાઉદ યાં કં ઈ ગયાે
યાં યહાેવાહે તેને વજય અપા યાે. ૭ દાઉદ હદારઅેઝેર રા ના સેવકાેની
સાેનાની ઢાલાે ય શાલેમમાં લઈ અા યાે. ૮ વળી તેણે હદાર અેઝેરના નગરાે

તેણે તેઅાેને મળવા માણસાે માેક યા, કારણ કે , તેઅાે છાેભીલા પડી ગયા
હતા. દાઉદ રા અે તેઅાેને કહે વડા યું કે , “તમારી દાઢી પાછી ઊગે યાં સુધી
યરીખાેમાં રહે ે, પછી જ અહ પાછા અાવ ે. ૬ યારે અા માેનીઅાેને
ભાન થયું કે તેઅાે દાઉદની નજરમાં ધ ારપા બ યા છે , યારે હાનૂને અને
અા માેનીઅાેઅે અરામ નાહરાઈમમાંથી, અરામમાકામાંથી અને સાેબામાંથી
રથાે તેમ જ ઘાેડેસવારાે ભાડેથી મેળવવા માટે ચાે ીસ હ ર કલાે ચાંદી
માેકલી અાપી. ૭ તેણે બ ીસ હ ર રથાે ભાડે રા યા અને માકાના રા
તથા તેના સમ ત સૈ યનાે પગાર ચૂકવી અાપવા ગાેઠવણ કરી. તેઅાેનાં
સવ સૈ યાેઅે મેદબા અાગળ છાવણી નાખી. જે અા માેનીઅાે પાેતપાેતાનાં
નગરાેમાંથી ભેગા થયા હતા તેઅાે યાં યુ કરવાને તેઅાેની સાથે
દાઉદને યારે અા વાતની

ેડાયાં. ૮

ણ થઈ યારે તેણે યાેઅાબને તેના સવ સૈ ય

સાથે તેઅાેનાે સામનાે કરવા માેક યા. ૯ અા માેનીઅાે બહાર અાવીને શહે રના
દરવા

અાગળ યુ કરવાને ગાેઠવાઈ ગયા અને તેઅાેની મદદે અાવેલા

રા અાે અેક બાજુ ખુ લાં મેદાનમાં ચા યા ગયા. ૧૦ યારે યાેઅાબે

ેયું

કે , પાેતાની સામે અાગળ પાછળ બં ને બાજુ અેથી હુ મલાે થવાનાે છે . યારે
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તેણે ઇઝરાયલના પસંદ કરેલા લડવૈયાઅાેને અરામીઅાેની સામે ગાેઠવી દીધાં.
૧૧ બાકીનું સૈ ય તેણે પાેતાના ભાઈ અ બશાયની સરદારી હે ઠળ મૂ

વડા અ ધકારીઅાેને ક ું, “ અાે, બેરશેબાથી તે દાન સુધી ઇઝરાયલ

ું. અને

ની વ તી ગણતરી કરાે. અને પાછા અાવીને મને અહે વાલ અાપાે કે , હુ ં

તેઅાેઅે અા માેનીઅાેની સામે યુ કરવાની યૂહરચના કરી. ૧૨ યાેઅાબે તેના

તેઅાેની સં યા

ભાઈને ક ું, “ ે અરામીઅાે મારા પર વજયી થાય, તાે તું અાવીને મને મદદ

કરતા સાેગણાં વધારાે. પણ મારા મા લક રા , શું તેઅાે સવ મારા મા લકની

કરજે અને

સેવા નથી કરતા? મારા મા લક કે મ અાવું ઇ છે છે ? શા માટે ઇઝરાયલ

ે અા માેનીઅાે તારા પર વજય પામે તાે, હુ ં અાવીને તને મદદ

ં.” ૩ યાેઅાબે ક ું, ઈ વર તેમના લાેકને જેટલા છે તેના

કરીશ. ૧૩ હમતવાન થા અને બળવાન થા, અાપણે ઈ વરનાં નગરાેને માટે

પર દાેષ લાવવાે?” ૪ પણ રા નું ફરમાન યાેઅાબને માનવું પ

બહાદુ રી બતાવીઅે, કે મ કે યહાેવાહ, પાેતાના ઈરાદાની પૂણતા માટે સા ં

યાેઅાબ યાંથી નીકળીને અાખા ઇઝરાયલ દેશમાં ફરીને તે ય શાલેમમાં

કરશે.” ૧૪ યારે યાેઅાબ અને તેના સૈ નકાે અરામીઅાે સામે યુ કરવા

પાછાે અા યાે. ૫ પછી તેણે લડવૈયા માણસાેની ગણતરીનાે કુ લ અાંકડાે

ન ક અા યા યારે અરામીઅાે તેઅાેની સામેથી પલાયન થઈ ગયા. ૧૫ અને

દાઉદને જણા યાે. ઇઝરાયલમાં અ ગયાર લાખ તલવાર ચલાવી શકે તેવા

અા માેનીઅાેઅે

ેયું કે અરામીઅાે નાસી ગયા છે યારે તેઅાે પણ યાેઅાબના

પુ ષાે હતા. અેકલા યહૂ દયામાં ચાર લાખ સ ેર હ ર સૈ નકાે હતા. ૬

ભાઈ અ બશાયથી નાસીને નગરમાં પાછા ફયા. પછી યાેઅાબ પણ અા માેની

પણ લેવી અને બ યામીનના વંશ ેનાે સમાવેશ ગણતરીમાં કયા નહાેતાે કે મ

લાેકાે પાસેથી પાછાે ય શાલેમ અાવી પહા યાે. ૧૬ અરામીઅાે સમ

ગયા કે

કે યાેઅાબને રા ની અા ા ુણા પદ લાગી હતી. ૭ ઈ વર અા કામથી

પાેતે ઇઝરાયલીઅાેથી પરા જત થયા છે . અેટલે તેમણે સંદેશાવાહકાે માેકલીને

નારાજ થયા, તેથી તેમણે ઇઝરાયલને શ ા કરી. ૮ દાઉદે ઈ વરને ક ું,

નદી પારના બી

અરામીઅાેને હદારઅેઝેરના સેનાપ ત શાેફાખની અાગેવાની

“અા કામ કરી મ મહા પાપ કયુ છે . હવે તમારા સેવકનાે અપરાધ દૂ ર કરાે,

હે ઠળ બાેલાવી લીધા. ૧૭ અા સમાચાર મળતાં જ દાઉદે ઇઝરાયલનું અાખું

કે મ કે મ માેટી મૂખાઈ કરી છે .” ૯ યહાેવાહે , દાઉદના બાેધક ગાદને ક ું,

સૈ ય ભેગું કયુ અને યદન નદીને પાર કરી તેઅાેની સામે યુ ની યુહરચના

૧૦ “

કરી. ઇઝરાયલીઅાેઅે અરામીઅાેને યુ માં હરાવી દીધા. ૧૮ અરામીઅાે

અાપું છંુ . તેમાંથી ગમે તે અેક પસંદ કર.”'” ૧૧ તેથી ગાદ દાઉદ પાસે ગયાે

ફરીથી ઇઝરાયલીઅાે અાગળથી નાસવા લા યા. દાઉદે અરામના સાત હ ર

અને તેને ક ું, “યહાેવાહ અા મુજબ કહે છે : 'અા ણમાંથી ગમે તે અેક

ઘાેડેસવારાેને અને ચાલીસ હ ર બી

લડવૈયાઅાેનાે સંહાર કયા. અરામના

પસંદ કર: ૧૨ ણ વષ દુ કાળ પડે અથવા ણ મ હના સુધી તારા શ ુઅાે

સૈ યના સેનાપ ત શાેફાખને પણ તેણે મારી ના યાે. ૧૯ યારે હદારઅેઝેરના

તારાે પીછાે કરે અને તેઅાેની તરવારથી તને પકડી પાડે અથવા ણ દવસ

સેવકાેઅે

ેયું કે તેઅાે ઇઝરાયલીઅાેની સામે હારી ગયા છે , યારે તેઅાેઅે

સુધી દેશમાં યહાેવાહની તરવાર પી મરકી ચાલે અેટલે યહાેવાહનાે દૂ ત

દાઉદ સાથે સુલેહ કરી અને તેની સેવા કરી. તે પછી અરામીઅાે અા માેનીઅાેને

ઇઝરાયલના અાખા દેશમાં વનાશ કરતાે ફરે.' તાે હવે, મને માેકલનારને

મદદ કરતાં બીવા લા યા. તેથી અરામીઅાે અા માેનીઅાેની મદદ કરવા રા

મારે શાે જવાબ અાપવાે તે વષે તું નણય કર.” ૧૩ પછી દાઉદે ગાદને ક ું,

ન હતા.

“હુ ં ભારે ધામાં મૂકાયાે છંુ . મને માણસાેના હાથમાં પડવા કરતાં યહાેવાહના

ય રીતે વસંતઋતુ બેસતાં રા અાે યુ કરવા ય છે . તે
૨૦ સામા
વખતે યાેઅાબે સૈ યની અાગેવાની કરી અને અા માેનના દેશનાે

હાથમાં પડવું અે વધારે સા ં લાગે છે , કે મ કે તેમની કૃ પા અ યંત છે .” ૧૪

સંપૂણ નાશ કરી ના યાે. પછી તેણે રા બા અાવીને તેને પણ પાેતાને તાબે

નાશ કરવાની તૈયારીમાં હતાે યારે યહાેવાહે , નાશ

કયુ. પણ દાઉદ ય શાલેમમાં જ ર ાે. યાેઅાબે રા બા પર હુ મલાે કયા અને
તેને

તી લીધું. ૨ દાઉદે રા બાના રા

મ કાેમના મ તક પરથી મુગટ

લઈ લીધાે અને તેને તેના પાેતાના મ તક પર મૂ

ાે. અા મુગટ સાેનાનાે

બનેલાે હતાે. અને તેમા ર નાે જડેલાં હતા. તેનું વજન અેક તાલંત હતું. દાઉદે
નગરમાંથી લૂંટનાે પુ કળ માલ ભેગાે કયા હતાે. ૩ તેણે નગરના લાેકાેને બહાર
લાવીને તેઅાેની પાસે કરવતાે, તીકમાે અને કુ હાડીઅાેથી કામ કરા યું. દાઉદ
અા માેનીઅાેના રા

અને લાેકાે સાથે અા રીતે વતતાે હતાે. પછી દાઉદ અને

તેનું અાખું સૈ ય ય શાલેમમાં પાછંુ અા યું. ૪ યાર બાદ પ લ તીઅાેની
સાથે ગેઝેરમાં યુ થયું. અે વખતે હુ શાના સ બખાયે, રફાઈમના અેક
વંશજ સ પાયને મારી ના યાે. અને પ લ તીઅાેની હાર થઈ. ૫ પ લ તીઅાે
સાથે ફરી યુ થયું. અને યાઈરના પુ અે હાનાને, લાહમીને મારી ના યાે.
તે ગાથના ગાે યાથનાે ભાઈ હતાે અને તેના ભાલાનાે હાથાે વણકરની તાેર
જેવાે હતાે. ૬ ગાથમાં ફરી યુ થયું. યાં અેક કદાવર માણસ હતાે જેના
હાથે છ અાંગળીઅાે અને પગે પણ છ અાંગળી હતી. તે રફાઈમનાે વંશજ
હતાે. ૭ યારે તેણે ઇઝરાયલના સૈ યનાે ધ ાર કયા, યારે દાઉદના ભાઈ
શમઅાના પુ યાેનાથાને તેને મારી ના યાે. ૮ અા બધા ગાદના રફાઈમના
વંશ ે હતા. તેઅાે દાઉદના અને તેના સૈ નકાેના હાથે માયા ગયા.

૨૧ વ તી ગણતરી કરવાને લલચા યાે.
ઇઝરાયલની વ
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દાઉદને કહે કે : 'યહાેવાહ અેમ કહે છે કે : “હુ ં તને ણ વક પાે

તેથી યહાેવાહે , ઇઝરાયલમાં મરકી માેકલી અને સ ેર હ ર માણસાે મરણ
પા યા. ૧૫ ઈ વરે ય શાલેમનાે નાશ કરવા અેક દૂ તને માેક યાે. જયારે તે
ેઈ પાેતાનાે વચાર

બદ યાે. તેમણે નાશ કરનાર દૂ તને ક ું, “બસ કર! હવે તારાે હાથ પાછાે
ખચી લે.” અે વખતે યહાેવાહનાે દૂ ત અાેનાન યબૂસીની ખળી પાસે ઊભાે
હતાે. ૧૬ દાઉદે ઊંચે નજર કરીને

ેયું તાે, યહાેવાહનાે દૂ ત, અાકાશ અને

પૃ વી વ ચે ઉઘાડી તરવાર લઈને, ય શાલેમ તરફ પાેતાના હાથ લંબાવી
ઊભાે હતાે. પછી દાઉદ અને વડીલાેઅે, ટાટ પહે રી, ભૂ મ પર લાંબા થઈ
ણામ કયા. ૧૭ દાઉદે ઈ વરને ક ું, “સૈ યની ગણતરી કરવાની અા ા
અાપનાર શું હુ ં નથી? અા દુ તા મ કરી છે . પણ અા લાેકાે, તેઅાેઅે શું
કયુ છે ? હે યહાેવાહ, મારા ઈ વર, કૃ પા કરી તમારા હાથે, મને અને મારા
કુ ટું બને શ ા કરાે, પણ અા મરકીથી તમારા લાેકાેનાે નાશ ન કરાે.” ૧૮
તેથી યહાેવાહના દૂ તે ગાદને અા ા કરી કે , દાઉદને કહે કે , તે જઈને યબૂસી
અાેનાનની ખળીમાં, યહાેવાહને માટે અેક વેદી બાંધે. ૧૯ તેથી યહાેવાહના
નામે, જે સુચના ગાદે અાપી હતી, તે અનુસાર કરવાને, દાઉદ ગયાે. ૨૦ જયારે
અાેનાન ઘઉં મસળતાે હતાે, યારે તેણે પાછળ નજર કરતાં દૂ તને ેયાે. તેથી
તે તથા તેના ચાર પુ ાે સંતાઈ ગયા. ૨૧ યારે દાઉદ અાેનાનની પાસે અા યાે
યારે અાેનાને દાઉદને
સા ાંગ દં ડવ

ેયાે. તે ખળીમાંથી બહાર અા યાે અને તેણે દાઉદને

ણામ કયા. ૨૨ યારે દાઉદે અાેનાનને ક ું, “અા ખળી મને

અાપ, જેથી હુ ં ઈ વરને માટે વેદી બાંધુ. હુ ં તેની પૂરેપૂરી કમત અાપીશ, જેથી

ષડયં રચવા માટે શેતાને દાઉદને ઇઝરાયલની
૨ દાઉદે યાેઅાબ અને લ કરી

લાેકાેમાં સરેલી મરકી બંધ થાય.” હુ ં તને અેની પૂરેપૂરી કમત ચૂકવીશ.”
૨૩ અાેનાને દાઉદને ક ું, “મારા મા લક રા
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, તે તા ં જ છે તેમ સમ ને તેને

લઈ લે. તારી

ે હુ ં દહનીયાપણાે માટે બળદાે,

દરેક કામમાં નપુણ પુ કળ કારીગરાે છે , ૧૬ તેઅાે સાેના, ચાંદી, કાંસા અને

કણસલાં ઝૂ ડવા માટે લાકડાંનાં પા ટયાં અને ખા ાપણ માટે ઘઉં, અે બધું

માં જે સા ં લાગે તે કર.

લાેખંડના ઉપયાેગવાળા કામ પણ કરી શકે છે . માટે હવે બાંધકામ શ કરી દે

તને અાપીશ.” ૨૪ રા

દાઉદે અાેનાનને ક ું, “ના, હુ ં તે પૂરેપૂરી કમત

અને યહાેવાહ તારી સાથે હાે.” ૧૭ પછી દાઉદે, પાેતાના પુ સુલેમાનને સહાય

અાપી ખરીદીશ. યહાેવાહને દહનીયાપણ કરવા માટે, જે તા ં છે , જેને માટે મ
કમત ચૂકવી નથી, તે અપણ હુ ં ન હ લઉં.” ૨૫ દાઉદે અે જ યા માટે છસાે

કરવાની અા ા, ઇઝરાયલના સવ અાગેવાનાેને કરીને ક ું કે , ૧૮ “યહાેવાહ,

શેકેલ સાેનું અા યું. ૨૬ દાઉદે યાં યહાેવાહને માટે વેદી બાંધી અને તેના પર

છે . દેશના રહે વાસીઅાેને મારા હાથમાં સા યા છે . યહાેવાહ તથા તેમના

દહનીયાપણાે અને શાં યપણાે ચઢા યાં. તેણે યહાેવાહને વનંતી કરી, તેમણે

લાેકાેની સામે, દેશ પરા જત થયાે છે . ૧૯ હવે પૂરા દયથી યહાેવાહ તમારા

દહનીયાપણની વેદી પર અાકાશમાંથી અ ન માેકલી તેને ઉ ર અા યાે. ૨૭

ઈ વરની ભ તમાં મન લગાડાે. તૈયાર થઈ

પછી યહાેવાહે , દૂ તને અા ા અાપી અને દૂ તે પાેતાની તરવાર યાન કરી. ૨૮

પવ

યારે દાઉદે

ેયું કે અાેનાન યબૂસીની ખળીમાં યહાેવાહે તેને ઉ ર અા યાે

છે , યારે તે જ સમયે, તેણે યાં ય

કયા. ૨૯ કે મ કે મૂસાઅે અર યમાં

બનાવેલાે યહાેવાહનાે મુલાકાતમંડપ તથા દહનીયાપણાે માટેની વેદી, તે સમયે
ગ યાેનના ઉ ચ દેશમાં હતી. ૩૦
જઈ શ

ેકે, દાઉદ ઈ વરના માગદશન માટે યાં

ાે ન હ, કારણ કે તેને યહાેવાહના દૂ તની તરવારનાે ડર હતાે.

૨૨ માટેની દહનીયાપણ વેદી સાથે થશે.”

તમારા ઈ વર તમારી સાથે છે અને તેમણે ચારેતરફ તમને શાં ત અાપી

અાે અને યહાેવાહ ઈ વર માટે

થાન બાંધાે. પછી તમે યહાેવાહના કરારકાેશને અને ઈ વરનાં પ વ

પા ાેને યહાેવાહના નામે જે ભ ત થાન બાંધવામાં અાવે છે તેમાં લાવાે.”
દાઉદ ઘણાે વૃ થયાે. યારે તેણે રાજપદેથી નવૃ લીધી.
૨૩ જયારે
અને તેણે તેના પુ સુલેમાનને ઇઝરાયલ પર રા તરીકે ની યાે.

૨

દાઉદે ઇઝરાયલના સવ અાગેવાનાેને, યાજકાેને અને લેવીઅાેને અેકઠા કયા.
૩ ીસ વષના અને તેથી વધારે વય ધરાવતા લેવીઅાેની ગણતરી કરવામાં

પછી દાઉદે ક ું, “અહ યાં, ઈ વર યહાેવાહનું ભ ત થાન, ઇઝરાયલ

અાવી. તેઅાેની સં યા અાડ ીસ હ ર થઈ. ૪ તેઅાેમાંના ચાેવીસ હ રને

૨ દાઉદે ઇઝરાયલમાં રહે તા

ઈ વરના ભ ત થાનના કામની દેખરેખ સાપવામાં અાવી અને છ હ રને

સવ વદેશીઅાેને ભેગા કરવાની અા ા અાપી. તેણે તેઅાેને, ઈ વરનું

અમલદારાે અને યાયાધીશાે તરીકે ની યા. ૫ ચાર હ રને ારપાળાે તરીકે

ભ ત થાન બાંધવા માટે પ થર કાપનારાઅાે તરીકે નીમી, પ થરાે કાપવાના

ની યા. દાઉદે પાેતે બનાવેલા વા જ ાે સાથે ઈ વરની તુ ત કરવા માટે,

કામે લગાડી દીધા. ૩ દાઉદે બારણાં માટે ખીલા અને મ ગરા બનાવવા

ચાર હ ર ગાયકાેને નમ ૂક અાપી. ૬ દાઉદે તેઅાેને; ગેશાન, કહાથ અને

પુ કળ લાેખંડ પૂ ં પા

ું,

મરારી, અેમ ણ વભાગમાં, લેવીઅાેના પુ ાેના નામ માણે વહ યા. ૭

૪ અને ઢગલાબંધ અેરેજકા પણ અેકઠાં કયા. ( સદાેન અને તૂરના લાેકાે

ગેશાનના કુ ળના વંશ ે: લાદાન અને શમઈ. ૮ લાદાનના ણ દીકરા:

દાઉદ માટે અેરેજવૃ ાેનાં અસં ય લાકડાં લા યા હતા.) ૫ દાઉદે ક ું,

યહીઅેલ ઝે થામ અને યાેઅેલ. ૯ શમઈના ણ દીકરા: શલાેમાેથ, હઝીઅેલ,

“મારાે પુ સુલેમાન યુવાન તથા બનઅનુભવી છે અને યહાેવાહ માટે જે

હારાન. તેઅાે લાદાનના કુ ળના મુ ય અાગેવાનાે હતા. ૧૦ શમઈના ચાર

ભ ત થાન બાંધવાનું છે તે ખૂબ ભ ય હાેવું

દીકરા: યાહાથ, ઝઝા, યેઉશ, અને બરીઅા. ૧૧ યાહાથ યે હતાે, તેની

ું. તેણે વપુલ માણમાં પ ળ પણ પૂ ં પા

ેઈઅે, જેથી બી

સવ

દેશાેમાં તે વ યાત અને શાેભાયમાન થાય. તેથી હુ ં તેની તૈયારી કરીશ.”

પછી બી

મે ઝઝા, પણ યેઉશ અને બરીઅાને ઘણાં પુ ાે ન હતા, તેથી

તેથી દાઉદે, પાેતાના મૃ યુ અગાઉ પુ કળ તૈયારી કરી. ૬ પછી તેણે પાેતાના

તેઅાે અેક જ કુ ટું બ તરીકે ગણાયા. ૧૨ કહાથના ચાર દીકરા: અા ામ,

પુ સુલેમાનને બાેલા યાે અને ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવાહના ભ ત થાન

ઈસહાર, હે ાેન અને ઉ ઝયેલ. ૧૩ અા ામના દીકરા: હા ન અને મૂસા.

બાંધવા માટે તેને અા ા અાપી. ૭ દાઉદે સુલેમાનને ક ું “મારા પુ , મારા

હા ન અને તેના વંશ ેને; પરમપ વ વ તુઅાે અપવા, યહાેવાહ અાગળ

ઈ વર યહાેવાહના નામને માટે, ભ ત થાન બાંધવાનાે મારાે ઈરાદાે હતાે.

ધૂપ બાળવા, તેમની સેવા કરવા અને તેમના નામે અાશીવાદ અાપવા માટે

૮ પણ યહાેવાહે મારી પાસે અાવીને ક ું કે , 'ત ઘ ં લાેહી વહે વડા યું છે

કાયમી ધાેરણે, પસંદ કરવામાં અા યા હતા. ૧૪ પણ ઈ વરના સેવક મૂસાના

અને તું ઘણાં યુ ાે લ

સંદભમાં, તેના દીકરાઅાેને, લેવીઅાેમાં ગણવામાં અા યા હતા. ૧૫ મૂસાના

ાે છે . તું મારા નામને માટે ભ ત થાન બાંધશે ન હ

કારણ કે ત, પૃ વી પર, મારી નજર સમ , ઘ ં લાેહી વહે વડા યું છે . ૯
ે કે , તને અેક પુ થશે જે શાં તશીલ માણસ હશે. હુ ં તેને ચારેતરફના

દીકરા: ગેશામ અને અેલીઅેઝેર. ૧૬ ગેશામના વંશ ેમાં શબુઅેલ, યે
હતાે. ૧૭ અેલીઅેઝરનાે યે દીકરાે રહા યા. અેલીઅેઝેરને બી

દીકરા

શ ુઅાેથી રાહત અાપીશ. તેનું નામ સુલેમાન અપાશે અને તેના રા યકાળ

ન હતા, પણ રહા યાનાં ઘણાં સંતાનાે હતા. ૧૮ ઈસહારનાે યે દીકરાે,

દર મયાન ઇઝરાયલમાં સુલેહ તથા શાં ત જળવાશે. ૧૦ તે મારા નામને સા

શલાે મથ. ૧૯ હે ાેનના દીકરા: સાૈથી માેટાે ય રયા, બી ે અમાયા, ી ે

ભ ત થાન બાંધશે. તે મારાે પુ થશે અને હુ ં તેનાે પતા થઈશ. હુ ં ઇઝરાયલ

યાહઝીઅેલ અને ચાેથાે યકામામ. ૨૦ ઉ ઝયેલના દીકરામાં યે

પર તેનું રા ય સવકાળ માટે થા પત કરીશ.”' ૧૧ “હવે, મારા પુ સુલેમાન,

બી ે યિ શયા. ૨૧ મરારીના દીકરા માહલી અને મુશી. માહલીના દીકરા:

યહાેવાહ તારી સાથે હાે અને સફળ થવા માટે તને સહાય કરાે. અને તેમના

અેલાઝાર અને કીશ. ૨૨ અેલાઅાઝાર મૃ યુ પા યાે યારે તેને અેકપણ

ક ા માણે તું ભ ત થાન બાંધ. ૧૨ યહાેવાહે , તને ઇઝરાયલીઅાે પર

દીકરાે નહાેતાે. તેને ફ ત દીકરીઅાે જ હતી. કશના દીકરાઅાેઅે તેઅાેની

અ ધકારી ઠરા યાે છે , માટે તે તને ડહાપણ અને વવેકબુ

સાથે લ ન કયા. ૨૩ મુશીના ણ દીકરા: માહલી, અેદેર અને ય રમાેથ.

અાપે, જેથી તું

મખા અને

તારા ઈ વર યહાેવાહનાે નયમ પાળે. ૧૩ યહાેવાહે , ઇઝરાયલને માટે મૂસાને

૨૪ તેઅાે પાેતાનાં કુ ટુ ં બાે

જે નયમાે અને કાનૂનાે અા યાં છે તેનું તું કાળ પૂવક પાલન કરશે યારે તું

ગણતરીમાં ગણાયા હતા. તેઅાે વીસ તથા તેથી વધારે ઉંમરના હતા. તેઅાે

સફળ થશે. બળવાન તથા હમતવાન થા. બીશ ન હ કે ગભરાઈશ ન હ. ૧૪

યહાેવાહના ભ ત થાનમાં સેવાનું કામ કરતા હતા. તેઅાે પાેતાના કુ ટું બાેનાં

હવે,

ે, મ યહાેવાહના ભ ત થાન માટે પુ કળ મહે નત કરીને અેક લાખ

મુ ય અાગેવાનાે હતા. ૨૫ દાઉદે ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવાહે , તેમના

તાલંત સાેનું, દસ લાખ તાલંત ચાંદી, પ ળ અને લાેખંડ પુ કળ માણમાં

લાેકાેને વ ામ અા યાે છે . તેઅાે સવકાળ ય શાલેમમાં નવાસ કરશે. ૨૬

અેક કયા છે . લાકડાં અને પ થર અે બધું તને અાપું છંુ . તેમા તું વધારાે કરી

હવે લેવીઅાેને, પ વ મંડપ અને તેની સેવાને સા સામ ી ઊંચકવાની જ ર

શકે છે . ૧૫ તારી પાસે ઘણાં પ થર કાપનારાઅાે, ક ડયાઅાે, સુથારાે અને

ન હ પડે.” ૨૭ દાઉદના અં તમ શ દાેથી, વીસ અને તેથી વધારે વષની વયના
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માણે લેવીઅાેના દીકરા હતા. જેઅાે નામવાર

1 કાળ

ાંત

લેવીપુ ાેની ગણતરી કરવામાં અાવી હતી. ૨૮ તેઅાેનું કામ, યહાેવાહના
ભ ત થાનમાં સેવાને સા હા નના પુ ાેને મદદ કરવાનું હતું. તેઅાેઅે

બનાે, શાેહામ, ઝા ૂ ર અને ઈ ી. ૨૮ માહલીના પુ ાે અેલાઝાર, તે ન:
સંતાન હતા. ૨૯ કીશનાે પુ : યરાહમેલ. ૩૦ મુશીના પુ ાે: માહલી, અેદેર

અાંગણાઅાેમાં, અાેરડાઅાેમાં, સવ પ વ વ તુઅાેના શુ કરણમાં અને

તથા યરીમાેથ. તે બધા તેમના કુ ટું બ માણે લેવીઅાે હતા. ૩૧ તેઅાેઅે પણ

ઈ વરના ભ ત થાનમાં સેવાના કામમાં, હા નપુ ાેને સહાય પ થવાનું કામ

હા નના પુ ાેની માફક દાઉદ રા , સાદાેક, અહીમેલેખ અને યાજકાે તથા

કરવાનું હતું. ૨૯ ઈ વરને અપલી રાેટલી માટે, ખા ાપણાે માટેના લાેટ માટે,

લેવીઅાેનાં કુ ટું બનાં મુ ય પુ ષાેની હાજરીમાં ચ ીઅાે નાખી. કુ ટું બના મુ ય

ખમીર વગરની રાેટલીના કે તવામાં શેકેલા કે તળેલા ખા ાપણ માટે અને

માણસાેઅે પાેતાના નાના ભાઈઅાેની કુ ટું બાેની માફક જ ચ ીઅાે નાખી.

તમામ વ તુઅાેના તાેલ અને માપ માટે પણ તેઅાેઅે યાન રાખવાનું હતું.

અને સૈ યના અમલદારાેઅે સેવાને માટે અાસાફના, હે માનના
૨૫ દાઉદે
અને યદૂ થૂનના પુ ાેમાંથી કે ટલાકને વીણા, સતાર અને ઝાંઝ

૩૦ વળી તેઅાેઅે દરરાેજ સવારે યહાેવાહનાે અાભાર માનવા અને તુ ત

કરવા માટે ઊભા રહે વાનું હતું. અે જ રીતે સાંજે પણ ૩૧ તથા યહાેવાહની
અાગળ કાયમના ઠરાવેલા કાનૂન માણે વ ામવારે તથા ચં દશન અને
નયત તહે વારાેને દવસે ઠરાવેલી સં યામાં યહાેવાહને દહનાપણાે અપણ
કરવાની સેવામાં ઊભું રહે વાનું હતું. ૩૨ યહાેવાહના ભ ત થાનની સેવાને
સા મુલાકાતમંડપની, પ વ થાનની અને તેમના ભાઈઅાે હા નના પુ ાેની
સંભાળ રાખવી અે તેઅાેની જવાબદારી હતી.
અબીહૂ , અેલાઝાર તથા ઈથામાર. નાદાબ
૨૪ હાઅનેનનાઅબીહૂપુ ાે;પાેનાદાબ,
તાના પતાની અગાઉ મરણ પા યા હતા. તેઅાેને
૨

વડે તાે

ગાવા સા

જુ દા કયા. તેઅાેને સાપેલી સેવા માણે ફરજ

બ વનારાઅાેની યાદી અા મુજબ છે : ૨ અાસાફના પુ ાે: ઝા ૂ ર, યૂસફ,
નથા યા અને અશારેલા; અાસાફના હાથ નીચે હતા. રા ની દેખરેખમાં,
અાસફ બાેધવાણીનું કામ કરતાે હતાે. ૩ યદૂ થૂનના છ પુ ાે: ગદા યા, સરી,
યશાયા, શમઈ, હશા યા અને મા

યા. તેઅાે પાેતાના પતા યદૂ થૂન કે જે

વીણા વડે અાભાર માનતાે તથા ઈ વરની તુ ત કરતી વખતે બાેધકનું કામ
કરતાે હતાે, તેના હાથ નીચે હતા. ૪ હે માનના પુ ાે: બુ

યા, મા ા યા,

ઉ ઝયેલ, શબુઅેલ, ય રમાેથ, હના યા, હનાની, અ લયાથા, ગદા તી,

સંતાન ન હતા, તેથી અેલાઝાર તથા ઈથામાર યાજકનું કામ કરતા હતા.

રાેમા તીઅેઝેર, યાે બકાશા, મા લાેથી, હાેથીર અને માહઝીઅાેથ. ૫ તેઅાે

૩ સાદાેક, અેલાઝારના વંશ

રા ના

ેમાંનાે અેક અને અહીમેલેખે, ઈથામારના

ા હે માનના પુ ાે હતા. તેઅાે શગ વગાડનારા હતા. ઈ વરે હે માનને

વંશ ેમાંનાે અેકની સાથે મળી, દાઉદે, યાજકાે તરીકે ના કામ માટે તેઅાેને

ચાૈદ પુ ાે અને ણ પુ ીઅાે અા યાં હતા. ૬ તેઅાે સવ પાેતાના પતાના હાથ

વ વધ જૂ થાેમાં ગાેઠ યા. ૪ અેલાઝારના પુ ાેમાં, ઈથામારના પુ ાે કરતાં

નીચે ફરજ બ વતા હતા. અને ઈ વરના ભ ત થાનમાં ઝાંઝાે, સતાર

મુ ય પુ ષાે સં યામાં વધારે હતા, તેથી અેલાઝારના પુ ાેના સાેળ વગ

અને વાદન તથા ગાયન કરીને ભુની સેવા કરતા હતા. અાસાફ, યદૂ થૂન

પાડવામાં અા યાં. ઈથામારના પુ ાેનાં કુ ટું બાેના અાઠ મુ ય પુ ષાે હતા,

તથા હે માન પાેતે તાે રા ના હાથ નીચે હતા. ૭ તેઅાેના ભાઈઅાે ઈ વરની

માટે તેઅાેના અાઠ વગ પાડવામાં અા યા. ૫ તેમણે ચ ીઅાે નાંખી

અાગળ સંગીતમાં કુ શળ તથા બાહાેશ ગાયકાે હતા. તેઅાેની કુ લ સં યા

બનપ પાતીપણે તેઅાેને નયુ ત કયા તેથી પ વ

થાનના કારભારીઅાે

બસાે અ યાસી હતી. ૮ તેઅાેઅે સરખે ભાગે, નાના તેમ જ માેટાઅે, ગુ અે

તથા ઈ વરના કારભારીઅાે, અેલાઝાર અને ઈથામાર, બ નેના વંશ ેમાંથી

તેમ જ શ યઅે, ચ ીઅાે નાખીને પાેતાનું કામ વહચી લીધું. ૯ પહે લી ચ ી

હતા. ૬ નથા નયેલનાે પુ શમાયા ચીટનીસ, લેવીઅાેમાંનાે અેક હતાે. તેણે

અાસાફના પુ યૂસફની નીકળી. બી

રા ની, સરદારાેની, સાદાેક યાજકની, અ યાથારના પુ અહીમેલેખની

ભાઈઅાે મળીને કુ લ બાર હતા. ૧૦ ી

ચ ી ગદા યાની, તે, તેના પુ ાે અને

તેઅાેની

ચ ી ઝા ૂ રની. તે તેના પુ ાે અને
ભાઈઅાે મળીને કુ લ બાર હતા; ૧૧ ચાેથી ચ ી ય ીની તે, તેના પુ ાે અને

નાધ કરી. અેલાઝાર તથા ઈથામારના કુ ટું બ, વારાફરતી અેકપછી અેક

તેના ભાઈઅાે મળીને કુ લ બાર હતા. ૧૨ પાંચમી ચ ી નથા યાની. તે, તેના

ગણવામાં અાવતુ હતું. ૭ પહે લી ચ ી યહાેયા રબની અને બી

ભાઈઅાે અને પુ ાે મળીને કુ લ બાર હતા. ૧૩ છ ી બુ

તથા યાજકાે અને લેવીઅાેના કુ ટું બાેના મુ ય પુ ષાેની સમ

નીકળી. ૮ ી

યદાયાની

યાની. તે, તેના પુ ાે

હારીમની, ચાેથી સેઅાેરીમની, ૯ પાંચમી મા કયાની,

અને ભાઈઅાે મળીને કુ લ બાર હતા. ૧૪ સાતમી યશારેલાની. તે તેના પુ ાે

છ ી મીયામીનની, ૧૦ સાતમી હા ાેસની, અાઠમી અ બયાની, ૧૧ નવમી

અને ભાઈઅાે મળીને કુ લ બાર હતા; ૧૫ અાઠમી યશાયાની. તે, તેના પુ ાે

યેશુઅાની, દસમી શખા યાની, ૧૨ અ ગયારમી અે યા શબની, બારમી

અને ભાઈઅાે મળીને કુ લ બાર હતા. ૧૬ નવમી મ ા યાની. તે, તેના પુ ાે અને

યાકીમની, ૧૩ તેરમી હુ પાની, ચાૈદમી યશેબાબની, ૧૪ પંદરમી બ ગાની,

ભાઈઅાે મળીને કુ લ બાર હતા. ૧૭ દસમી શમઈની. તે, તેના પુ ાે અને

સાેળમી ઈ મેરની, ૧૫ સ રમી હે ઝીરની, અઢારમી હા પી સેસની, ૧૬

ભાઈઅાે મળીને કુ લ બાર હતા. ૧૮ અ ગયારમી અઝારેલની. તે, તેના પુ ાે

અાેગણીસમી પથા ાની, વીસમી યહે ઝકે લની, ૧૭ અેકવીસમી યાકીનની,

અને ભાઈઅાે મળીને કુ લ બાર હતા. ૧૯ બારમી હશા યાની. તે, તેના પુ ાે

બાવીસમી ગામૂલની, ૧૮ ેવીસમી દલાયાની અને ચાેવીસમી ચ ી માઝયાની

અને ભાઈઅાે મળીને કુ લ બાર હતા. ૨૦ તેરમી શુબાઅેલની. તે, તેના પુ ાે

નીકળી હતી. ૧૯ ઇઝરાયલના ઈ વર, યહાેવાહે તેઅાેના પતા હા નને

અને ભાઈઅાે મળીને કુ લ બાર હતા. ૨૧ ચાૈદમી મા

અાપેલી અા ા મુજબ તેની મારફતે અપાયેલા હુ કમ મુજબ સેવા કરવાને

ભાઈઅાે મળીને કુ લ બાર હતા. ૨૨ પંદરમી યરેમાેથની. તે, તેના પુ ાે અને

યહાેવાહના ભ ત થાનમાં અાવવાનાે તેઅાેનાે અનુ મ અે મુજબનાે હતાે.

ભાઈઅાે મળીને કુ લ બાર હતા. ૨૩ સાેળમી હના યાની, તે, તેના પુ ાે અને

૨૦ લેવીના બાકીના પુ ાે નીચે મુજબ છે : અા ામના પુ ાેમાંનાે શુબાઅેલ;

ભાઈઅાે મળીને કુ લ બાર હતા; ૨૪ સ રમી યાે બકાશાની. તે, તેના પુ ાે

શુબાઅેલના પુ ાેમાંનાે યહદયા. ૨૧ રહા યાના પુ ાેમાંનાે યિ શયા જે

અને ભાઈઅાે મળીને કુ લ બાર હતા. ૨૫ અઢારમી હનાનીની. તે, તેના પુ ાે

અાગેવાન હતાે. ૨૨ ઈસહારીઅાેમાંનાે શલાેમાેથ. શલાેમાેથના પુ ાેમાં યાહાથ.

અને ભાઈઅાે મળીને કુ લ બાર હતા; ૨૬ અાેગણીસમી મા લાેથીની. તે, તેના

૨૩ હે ાેનના પુ ાેમાં સાૈથી માેટાે ય રયા, બી

ે અમાયા, ી ે યાહઝીઅેલ

પુ ાે અને ભાઈઅાે મળીને કુ લ બાર હતા. ૨૭ વીસમી અલીયાથાની. તે, તેના

મખા. મખાના પુ ાેમાંનાે શામીર.

પુ ાે અને ભાઈઅાે મળીને કુ લ બાર હતા. ૨૮ અેકવીસમી હાેથીરની. તે, તેના

૨૫ મખાનાે ભાઈ યિ શયા. યિ શયાનાે પુ ઝખાયા. ૨૬ મરારીના પુ ાે:

પુ ાે અને ભાઈઅાે મળીને કુ લ બાર હતા. ૨૯ બાવીસમી ગદા તીની. તે,

માહલી તથા મુશી. યા ઝયાનાે પુ બનાે. ૨૭ મરારીના પુ ાે: યા ઝયાનાે

તેના પુ ાે અને ભાઈઅાે મળીને કુ લ બાર હતા. ૩૦ ેવીસમી માહઝીઅાેથની.

અને ચાેથાે યકામામ. ૨૪ ઉ ઝયેલનાે પુ
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યાની. તેના પુ ાે અને

તે, તેના પુ ાે અને ભાઈઅાે મળીને કુ લ બાર હતા. ૩૧ ચાેવીસમી રાેમા તી

જે કં ઈ બી

અેઝેરની. તે, તેના પુ ાે અને ભાઈઅાે મળીને કુ લ બાર હતા.

ભાઈઅાેના હવાલામાં હતું. ૨૯ ઈસહારીઅાેના વંશ ેમાંથી કના યા અને

ની ટુ કડીઅાે નીચે દશા યાં માણે પાડવામાં અાવી હતી:
૨૬ કાેારપાળાે
રાહીઅાેમાં, અાસાફના પુ ાેમાંના કાેરેનાે પુ મશેલે યા.

તેના પુ ાે બહારના કામ માટે ઇઝરાયલ પર અ ધકારીઅાે તથા યાયાધીશાે

૨

મશેલે યાના પુ ાે: યે પુ ઝખાયા બી ે ય દયેલ, ી ે ઝબાધા, ચાેથાે
યા નીઅેલ, ૩ પાંચમાે અેલામ, છ ાે યહાેહાનાન, સાતમાે અે યહાેઅેનાય. ૪
અાેબેદઅદાેમના પુ ાે: જયે શમાયા, બી ે યહાેઝાબાદ, ી ે યાેઅા,
ચાેથાે શાખાર, પાંચમાે નથાનઅેલ, ૫ છ ાે અા મીઅેલ, સાતમાે ઇ સાખાર,
અાઠમાે પુ લથાઈ. ઈ વરે અાેબેદઅદાેમને અાશીવાદ અા યાે હતાે. ૬ તેના
પુ શમાયાને પણ પુ ાે હતા તેઅાે તેઅાેના કુ ટું બનાં અ ધકારીઅાે હતા; કે મ
કે તેઅાે શૂરવીર હતા. ૭ શમાયાના પુ ાે: અાે ની, રફાઅેલ, અાેબેદ, અને
અેલઝાબાદ. તેના ભાઈઅાે અ લહૂ અને સમા યા શૂરવીર પુ ષાે હતા. ૮
તેઅાે સવ અાેબેદઅદાેમના પુ ાે હતા. તેઅાે, તેમના પુ ાે અને ભાઈઅાે

કાેઈઅે અપણ કયુ હતું. તે સાચવવાનું શલાેમાેથ અને તેના

હતા. ૩૦ હે ાેનીઅાેમાંના હશા યા તથા તેના ભાઈઅાે અેક હ ર સાતસાે
શૂરવીર પુ ષાે હતા. તેઅાે ઈ વરના સવ કામ માટે તથા રા ની સેવાની માટે
યદન પાર પ

મ તરફના ઇઝરાયલના અ ધકારીઅાે હતા. ૩૧ હે ાેનીઅાેના

પતૃઅાેના વંશ ેના કુ ટું બીઅાેમાં મુ ય ય રયા અાગેવાન હતાે. દાઉદની
કાર કદ ના ચાળીસમાં વષમાં તેઅાેની ચૂંટણી થઈ અને તેઅાેમાંના કે ટલાક
પરા મી પુ ષાે ગ યાદમાં અાવેલા યાઝે રમાં મળી અા યા. ૩૨ ય રયાના
ભાઈઅાેમાં પરા મી પુ ષાે તથા તેઅાેના કુ ટું બાેના સરદારાેની સં યા બે
હ ર સાતસાે હતી. તેઅાેને દાઉદ રા અે ઈ વર સંબંધી

યેક બાબતને

માટે તથા રા ના કામ માટે બેનીઅાે, ગાદીઅાે, તથા મના શાના અધકુ ળ
પર દેખરેખ રાખવાની જવાબદારી સાપી.

અદાેમના બાસઠ વંશ ે હતા. ૯ મશેલે યાના પુ ાે અને ભાઈઅાે મળી

ાેની સં યા, અેટલે તેઅાેનાં કુ ટું બાેના સરદારાે,
૨૭ ઇઝરાયલપુ
સહ ા ધપ તઅાે, શતા ધપ તઅાે તથા સૈ યના અ ધકારીઅાે,

અઢાર શૂરવીર પુ ષાે હતા. ૧૦ મરારીના પુ ાેમાંના હાેસાનાને પણ પુ ાે હતા.

જેઅાેની ટુ કડીઅાેમાંથી અેકેક ટુ કડીના સૈ નકાે પાેતાના નયત મ માણે

તેઅાેમાં મુ ય શ ી ( ે કે તે જયે પુ ન હતાે, પણ તેના પતાઅે તેને મુ ય

વષમાં માસવાર ફરજ બ વતા હતા. તથા જેઅાે દરેક બાબતમાં રા ની

ઠરા યાે હતાે). ૧૧ બી ે હ કયા, ી ે ટબા યા, ચાેથાે ઝખાયા. હાેસાના

સેવા કરતા હતા. દરેક ટુ કડીઅાેમાં તેઅાેની સં યા ચાેવીસ હ રની હતી.

પુ ાે અને ભાઈઅાે કુ લ મળીને તેર હતા. ૧૨ અે મુ ય ારપાળાેની તેમના

૨ પહે લા માસને માટે ટુ કડીનાે ઉપરી ઝા દીઅેલનાે પુ

અાગેવાનાે ારા મવાર ટુ કડીઅાે પાડવામાં અાવી હતી. તેઅાેને પાેતાના

તેની ટુ કડીમાં ચાેવીસ હ ર હતા. ૩ તે પેરેસના પુ ાેમાંનાે હતાે. તે થમ

ભાઈઅાેની માફક ઈ વરના ભ ત થાનમાં સેવા કરવાનું કામ સાપવામાં

માસની ટુ કડીના સવ સરદારાેનાે ઉપરી હતાે. ૪ બી

અા યું હતું. ૧૩ તેઅાેઅે નાનાઅે તેમ જ માેટાઅે પાેતાના કુ ટું બાે માણે દરેક

ઉપરી દાેદાય અહાેહી હતાે. મ લાેથ બી

દરવા ને માટે ચ ીઅાે નાખી. ૧૪ પૂવ તરફની ચ ી શેલે યાની નીકળી.

હ ર માણસાે હતા. ૫ ી

મુલાકાતમંડપ ની સેવાને માટે શૂરવીર અને શ કતશાળી પુ ષાે હતા. અાેબેદ

યાશાેબામ હતાે.
માસની ટુ કડીનાે

મે હતાે. તેની ટાેળીમાં ચાેવીસ

માસની ટુ કડીનાે ઉપરી સૈ યનાે અાગેવાન

યાર બાદ તેનાે પુ ઝખાયા જે બુ માન મં ી હતાે તેને માટે તેઅાેઅે

યહાેયાદા યાજકનાે પુ બનાયા હતાે. તેની ટુ કડીમાં ચાેવીસ હ ર પુ ષાે

ચ ીઅાે નાખી. અને તેની ચ ી ઉ ર તરફની નીકળી. ૧૫ અાેબેદઅદાેમની

હતા. ૬ જે ીસ શૂરવીરાેમાં પરા મી તથા તેમનાે જે સરદાર હતાે તે જ અે

દ ણ તરફના દરવા ની અને તેના પુ ાેની ચી ી ભંડારના દરવા ની

બનાયા હતાે. તેની ટુ કડીમાં તેનાે પુ અ મઝાબાદ હતાે. ૭ ચાેથા માસને

નીકળી. ૧૬ શુ પીમ તથા હાેસાની ચ ી પ

માટે ટુ કડીનાે ઉપરી યાેઅાબનાે ભાઈ અસાહે લ હતાે. તેના પછી તેનાે પુ

મ તરફના દરવા ની અેટલે
પાસેની સામસામી

ઝબા ા હતાે. તેની ટુ કડીમાં ચાેવીસ હ ર પુ ષાે હતા. ૮ પાંચમા માસને

ચાેકીના દરવા ની નીકળી. ૧૭ પૂવ તરફના દરવાજે રાેજ છ લેવીઅાે

માટે પાંચમાે સરદાર શા હૂ થ ઈસહારનાે વંશજ હતાે. તેની ટુ કડીમાં ચાેવીસ

ચઢતા ઢાેળાવની સડક ઉપર અાવેલા શા લેખેથ દરવા
બી

હાજર રહે તા હતા, તથા ઉ ર તરફના દરવાજે ચાર, 'દ ણ તરફના દરવાજે

હ ર પુ ષાે હતા. ૯ છ ા માસને માટે છ ાે સરદાર તકાેઈ ઈ ે શનાે પુ

ચાર અને દરેક દરવા ને માટે બ બે. ૧૮ પ

મના દરવા ની અાેસરી તરફ

ઈરા હતાે. તેની ટુ કડીમાં ચાેવીસ હ ર પુ ષાે હતા. ૧૦ સાતમા માસને માટે

સડક પર ચાર ારપાળાે અને અાેસરી તરફ બે ારપાળાે હતા. ૧૯ કાેરાહી

સાતમાે સરદાર અે ાઇમપુ ાેમાંનાે હે લેસ પલાેની હતાે. તેની ટુ કડીમાં ચાેવીસ

તથા મરારીના વંશ ેને ારપાળાે તરીકે નું કામ વહચી અાપવામાં અા યું

હ ર પુ ષાે હતા. ૧૧ અાઠમા માસને માટે અાઠમાે સરદાર ઝે રાહીઅાેમાંનાે

હતું. ૨૦ લેવીઅાે પૈકી અ હયા ઈ વરના ભ ત થાનના ભંડારાે તથા અ પત

સ બખાય હુ શાથી હતાે. તેની ટુ કડીમાં ચાેવીસ હ ર પુ ષાે હતા. ૧૨

વ તુઅાેના ભંડાર પર હતાે. ૨૧ લાદાનના વંશ ે: ગેશાેનીના કુ ટું બમાં મુ ય

નવમા માસને માટે નવમાે સરદાર બ યામીનીઅાેમાંના અબીઅેઝેર અનાથાેથી

યહીઅેલી જે તેમનાે અાગેવાન હતાે. ૨૨ ઝે થામ અને તેનાે ભાઈ યાેઅેલ

હતાે. તેની ટુ કડીમાં ચાેવીસ હ ર પુ ષાે હતા. ૧૩ દસમા માસને માટે

ઈ વરના ભ ત થાનના ભંડારાેની સંભાળ રાખતા હતા. ૨૩ અા ામીઅાે,

દસમાે સરદાર ઝે રાહીઅાેમાંનાે માહરાય નટાેફાથી હતાે. તેની ટુ કડીઅાેમાં

ઈસહારીઅાે, હે ાેનીઅાે અને ઉ ઝયેલીઅાેમાંથી પણ ટુ કડીઅાે પસંદ કરવામાં

ચાેવીસ હ ર પુ ષાે હતા. ૧૪ અ ગયારમા માસને માટે અ ગયારમાે

અાવી હતી. ૨૪ મૂસાના પુ ગેશામનાે પુ શબુઅેલ ભંડારાે પર કારભારી

સરદાર અે ાઇમપુ ાેમાંનાે બનાયા પરઅાથાેની હતાે. તેની ટુ કડીમાં ચાેવીસ

હતાે. ૨૫ શબુઅેલનાં ભાઈઅાે: અલીઅેઝેરનાે પુ રહા યા, રહા યાનાે પુ

હ ર પુ ષાે હતા. ૧૫ બારમા માસને માટે બારમાે સરદાર અાે નીઅેલનાે

યશાયા, યશાયાનાે પુ યાેરામ, યાેરામનાે પુ ઝ ી, ઝી ીનાે પુ શેલાેમાેથ.

હે લેદ નટાેફાથી હતાે. તેની ટુ કડીમાં ચાેવીસ હ ર પુ ષાે હતા. ૧૬ તે

૨૬ અા શલાેમાેથ અને તેના કુ ટુ ં બીઅાે પ વ વ તુઅાેના જે સવ ભંડારાે દાઉદ

ઉપરાંત ઇઝરાયલનાં કુ ળાે પર નમાયેલા અ ધકારીઅાેની યાદી: બેનીઅાેનાે

રા અે તેના કુ ટું બાેના અાગેવાનાેઅે, સહ ા ધપ તઅાેઅે શતા ધપ તઅાેઅે

અમલદાર ઝ ીનાે પુ અે લઅેઝેર, શમયાેનીઅાેનાે માકાનાે પુ શફાટયા,

સૈ યના સરદારાેઅે અપણ કયા હતા, તેની જવાબદારી સંભાળતા હતા. ૨૭ તે

૧૭ લેવીના કુ ળનાે કમુઅેલનાે પુ હશા યા, હા નના પુ ાેમાંનાે સાદાેક, ૧૮

લાેકાેઅે યુ દર મયાન મળેલી લૂંટમાંનાે કે ટલાેક ભાગ ઈ વરનું ભ ત થાન

યહૂ દાકુ ળનાે અલીહૂ , તે દાઉદના ભાઈઅાેમાંનાે અેક હતાે. ઇ સાખારકુ ળનાે,

સમારવા માટે અા યાે હતાે. ૨૮ જે બધું શમુઅેલ બાેધકે , કીશના પુ

મખાઅેલનાે પુ અાે ી, ૧૯ ઝબુલાેનનાકુ ળનાે અાેબા ાનાે પુ

શાઉલે, નેરના પુ અા નેરે તથા સ યાના પુ યાેઅાબે અપણ કયુ હતું. તથા

નફતાલી કુ ળનાે અા ીઅેલનાે પુ ય રમાેથ, ૨૦ અે ાઇમકુ ળના અઝાઝયાનાે
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પુ હાે શયા, મના શાના અધકુ ળનાે પદાયાનાે પુ યાેઅેલ, ૨૧ ગ યાદમાં
મના શાના અધકુ ળનાે ઝખાયા પુ

ય ાે, બ યામીનકુ ળનાે, અા નેરનાે

છંુ કે , તમે પાેતાના ઈ વર ભુની સવ અા ાઅાે પાળાે તથા તે પર યાન
રાખાે, કે તમે અા સારા દેશનું વતન ભાેગવાે અને તમારાં બાળકાેને માટે

પુ યા સયેલ, ૨૨ દાનકુ ળનાે યરાેહામનાે પુ અઝારેલ, તેઅાે ઇઝરાયલનાં

સદાને માટે તેનાે વારસાે મૂકી

કુ ળાેના અ ધકારીઅાે હતા. ૨૩ દાઉદે તેની

અાેછી વયના લાેકાેની વ તી ગણતરી કરાવી નહાેતી, કારણ કે યહાેવાહે ,

છંુ કે , તું તારા પતાના ઈ વરને અાેળખ અને સંપૂણ અંત: કરણથી અને
રા ખુશીથી તેમની સેવા કર, ઈ વર સવનાં અંત: કરણાે તપાસે છે , અને

ઇઝરાયલીઅાેની સં યા અાકાશના તારાઅાેની જેમ વધારવાનું વચન અા યું

તેઅાેના વચારાેની સવ ક પનાઅાે તે સમજે છે .

હતું. ૨૪ સ યાના પુ યાેઅાબે વ તી ગણતરી શ કરી પણ તેણે પૂરી કરી

તને ા ત કરશે. પણ

નહાેતી. ગણતરી કરવાને લીધે ઇઝરાયલ પર કાેપ અા યાે. દાઉદ રા ના

ત

કાળવૃ ાંતના ઈ તહાસમાં અા ગણતરી નાધાવામાં અાવી ન હતી. ૨૫

કયા છે . બળવાન થા, અને કાળ પૂવક તે કામ પૂ ં કરજે.” ૧૧ પછી દાઉદે

રા ના ભંડારાે ઉપર અદીઅેલનાે પુ અાઝમાવેથ નમાયેલાે હતાે. સીમમાંના

પાેતાના પુ સુલેમાનને ભ ત થાનનાે, તેના અાંગણાનાે, તેના અાેરડાઅાેનાે

નગરાેમાંના, ગામાેમાંના અને ક લાઅાેમાંના ભંડારાે ઉપર ઉ ઝયેલનાે પુ

ભંડારાેનાે, તેના માળ પરના અને અંદરના ખંડાેનાે અને દયાસનની જગાની

યહાેનાથાન નમાયેલાે હતાે. ૨૬ ખેતી કરનારાઅાે ઉપર દેખરેખ રાખવા

પરેખાનાે નકશાે પણ અા યાે. ૧૨ ઈ વરના ભ ત થાનનાં અાંગણાને માટે

કલૂબનાે પુ અે ી હતાે. ૨૭ રામાથી શમઈ ા ાવાડીઅાે ઉપર દેખરેખ

ચારે તરફના સવ અાેરડાઅાેને યહાેવાહના ભ ત થાનનાં ભંડારાે માટે તથા

રાખતાે હતાે, ા ારસના ભંડાર પર ઝા દી શ મી દેખરેખ રાખતાે હતાે. ૨૮

અ પત વ તુઅાેના ભંડારાેને માટે જે કં ઈ તેના મનમાં હતું તે સવ વગતાે અે

જૈતવૃ ાે તથા ગુ લરવૃ ાે નીચાણના દેશમાં જે હતાં, તેઅાે પર બાલ

નકશામાં દશાવેલી હતી. ૧૩ યાજકાે અને લેવીઅાેની વારા માણે ટુ કડીઅાે

માંથી વીસ વષના તથા તેથી

અાે. ૯ “વળી મારા પુ સુલેમાનને જણાવું

ે તું ભુને શાેધશે તાે તે

ે તું તેમનાે યાગ કરશે તાે તેઅાે તને સદાને માટે

દેશે. ૧૦ તું યાદ રાખજે કે , ઈ વરે તને ભ ત થાન બાંધવા માટે પસંદ

હાનાન ગદેરી દેખરેખ રાખતાે હતાે. યાેઅાશની જવાબદારી તેલના ભંડાર પર

નયુ ત કરવા માટે, યહાેવાહના ભ ત થાનની સેવાના સવ કામને માટે

હતી. ૨૯ શારાેનમાં ચરનારાં

નવરાે પર શટાય શારાેની અને અદલાયનાે

તથા યહાેવાહના ભ ત થાનની સેવાનાં પા ાેને માટે કરેલી સવ યવ થા

પુ શાફાટ ખીણાેમાં ચરતાં

નવરાે પર દેખરેખ રાખતા હતા. ૩૦ અાે બલ

દાઉદે સુલેમાને કહી જણાવી. ૧૪ સવ કારની સેવાનાં તમામ પા ાેને માટે

ઈ માઅેલી ઊંટાેની અને મેરાેનાેથી યેહદયા ગધેડાંની સંભાળ રાખતા હતા.
યાઝીઝ હા ી ઘેટાંબકરાં સંભાળતાે હતાે. ૩૧ અા બધા માણસાે દાઉદ
રા ની સંપ

સંભાળનારા અ ધકારીઅાે હતા. ૩૨ દાઉદના કાકા યાેનાથાન,

કુ શળ સલાહકાર અને ચટનીસ હતાે. હા માેનીનાે પુ યહીઅેલ રા ના

ેઈતું સાેનું તથા દરેક

તની સેવાને માટે પાનાં તમામ પા ાેને સા

ેઈતું

પું પણ તેણે તાેળીને અા યું. ૧૫ સાેનાનાં દીપવૃ ાેને માટે તથા તેઅાેની
સાેનાની દીવીઅાેને માટે
દીવીઅાેને માટે

પુ ાેનાે શ ક હતાે. ૩૩ અ હથાેફેલ રા નાે સલાહકાર હતાે અને હુ શાય

ેઈતું સાેનું તથા પાનાં દીપવૃ ાેને માટે તથા તેઅાેની

ેઈતું પું તાેળીને અા યું. ૧૬ અ પત રાેટલીની મે ેને સા

ેઈતું સાેનું અને પાની મે ેને સા

ેઈતું પું તાેળીને અા યું. ૧૭ વળી

અાક રા નાે અંગત સલાહકાર હતાે. ૩૪ બનાયાનાે પુ યહાેયાદા અને

તેણે ચાે ખા સાેનાનાં

અ યાથાર અે બ ને અ હથાેફેલના મદદનીશાે હતા. અને યાેઅાબ રા ના

સા સાેનું અને પાનાં યાલાને સા

સૈ યનાે સેનાપ ત હતાે.

ગાળેલું સાેનું અને રથ માટે અેટલે યહાેવાહના કરારકાેશ ઉપર પાંખાે સારીને

ઇઝરાયલના તમામ અ ધકારીઅાે, કુ ળના અાગેવાનાે, રા ની
૨૮ દાઉદે
સેવા કરનારા ઉપરીઅાે, સહ ા ધપ તઅાે અને શતા ધપ તઅાે

તેનું અા છાદન કરનાર ક બાેનાે

તથા રા ની અને તેના પુ ાેની તમામ સંપ

અને

નવરાેને સંભાળનાર

કારભારીઅાે તેમ જ અમલદારાે તથા પરા મી પુ ષાે અને બધા શૂરવીરાેને
ય શાલેમમાં અેક કયા. ૨ દાઉદ રા અે તેઅાે સમ
સંબાેધન કયુ, “મારા ભાઈઅાે અને મારા

ઊભા થઈને

જનાે, મારી વાત સાંભળાે.

યહાેવાહના કરારકાેશને માટે તથા અાપણા ઈ વરના પાયાસનને માટે
વ ાં તનું ભ ત થાન બાંધવાનું મારા મનમાં હતું અને મ તેની તૈયારીઅાે પણ
કરી હતી. ૩ પણ ઈ વરે મને ક ું, 'તું મારે નામે ભ ત થાન બાંધીશ ન હ,
કારણ કે , ત ઘણાં યુ ાે કયા છે અને પુ કળ લાેહી વહે વડા યું છે .' ૪ તેમ
છતાં ઇઝરાયલના ઈ વર ભુઅે મારા પતાના અાખા કુ ટું બમાંથી ઇઝરાયલ
પર રા

થવા માટે મને પસંદ કયા છે . યહૂ દાના કુ ળમાંથી મારા પતાના

કુ ટું બને પસંદ કયુ છે અને તેઅાે મારા પર અેટલા બધાં કૃ પાળુ હતા કે પતાના

પાંખી સાધનાે, થાળીઅાે, વાટકાઅાે અને યાલાંને
પું તાેળીને અા યું. ૧૮ ધૂપ વેદી માટે
તકૃ તને માટે

ેઈતું સાેનું પણ તાેળીને

અા યું. ૧૯ દાઉદે ક ું, “અા નકશાની સવ વગતાે અને સવ કામ વષેના
યહાેવાહ તરફના લેખની મને સમજણ પાડવામાં અાવી છે .” ૨૦ વળી દાઉદે
પાેતાના પુ સુલેમાનને ક ું કે , બળવાન અને ખૂબ હમતવાન થઈને અે કામ
કરજે. બીશ ન હ અને ગભરાઈશ પણ ન હ. કે મ કે ઈ વર યહાેવાહ, મારા
ઈ વર, તારી સાથે છે . યાં સુધી યહાેવાહના ભ ત થાનની સવ સેવાનું
કામ સંપૂણ થાય યાં સુધી તે તને સહાય કયા વગર રહે શે ન હ. અને તને
ત

દેશે ન હ. ૨૧ યાજકાેની અને લેવીઅાેની યહાેવાહના ભ ત થાનમાં

સેવા કરવા માટે ટુ કડીઅાે નયુ ત કરેલી છે . બધાં કામાેમાં કુ શળ કારીગરાે
તને રા ખુશીથી મદદ કરશે અને બધા અમલદારાે તેમ જ લાેકાે પણ તારી
અા ાનું પાલન તને અાધીન રહે શે.”
દાઉદ રા અે સમ સભાને ક ું, ઇઝરાયલીઅાેમાંથી મારા
૨૯ પછી
પુ સુલેમાન ને જ ઈ વરે પસંદ કયા છે , તે હ જુ વાન અને

યહાેવાહે મને ઘણાં પુ ાે અા યાં તેમાંથી ઇઝરાયલ પર ઈ વરનું જે રા ય છે

બનઅનુભવી છે અને કામ માેટું છે , કારણ કે અા ભ ત થાન માણસને માટે
ન હ પણ ઈ વર યહાેવાહને માટે છે . ૨ મ મારી તમામ શ કત અનુસાર મારા

તેના સહાંસન પર બેસવા માટે મારા પુ સુલેમાનને જ પસંદ કયા. ૬ ઈ વરે

ઈ વરના ભ ત થાન માટે સાેનાની વ તુઅાે માટે સાેનું, પાની વ તુઅાે માટે

પુ ાેમાંથી તેમણે મને પસંદ કરીને અાખા ઇઝરાયલનાે રા

બના યાે. ૫

મને ક ું કે , 'તારાે પુ સુલેમાન મારે માટે ભ ત થાન બાંધશે, કારણ કે , મ
તેને મારા પુ તરીકે પસંદ કયા છે . અને હુ ં તેનાે પતા થઈશ. ૭

ે તે મારી

પું, પતળની વ તુઅાે માટે પતળ, લાેખંડની વ તુઅાે માટે લાેખંડ અેક
કયા છે . અને લાકડાની વ તુઅાે માટે લાકડું , મ ણ જડાવકામને સા દરેક
તનાં મૂ યવાન જવા હરાે, અકીક તથા સંગેમરમરના પુ કળ પાષાણાે તૈયાર

અા ાઅાે તથા સૂચનાેનું પાલન અાજે કરે છે તે માણે ઢતાથી કાયમ કરતાે
રહે શે, તાે હુ ં તેનું રા ય સદાને માટે થાપન કરીશ.' ૮ માટે હવે ઈ વરની
અેટલે સવ ઇઝરાયલના

1 કાળ

ાંત

ેતાં તથા અાપણા ઈ વરના સાંભળતાં કહુ ં

કરા યાં છે . ૩ તદુ પરાંત, પ વ

થાનના બાંધકામ માટે મારા ફાળા પે મારા

ભંડારમાં જે કં ઈ સાેનું અને ચાંદી છે તે બધું હુ ં મારા ઈ વરના ભ ત થાન માટે
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અાપી દઉં છંુ . ૪ ભ ત થાનની ઈમારતાેની દીવાલાેને મઢવા માટે અાેફીરમાંથી

પાેતાના પતા દાઉદના અનુગામી તરીકે યહાેવાહે થાપેલા સહાસન પર

ણ હ ર તાલંત સાેનું (અેકસાે દસ ટન) અને સાત હ ર તાલંત ચાે ખી

બરાજયાે. તે સમૃ થયાે અને સમ ઇઝરાયલ લાેકાે તેને અાધીન થયા. ૨૪

ચાંદી (બસાે સાઠ ટન); ૫ કારીગરાે જે વ તુઅાે બનાવવાના છે તેને માટે હુ ં

તમામ અ ધકારીઅાેઅે અને યાે ાઅાેઅે તેમ જ રા

સાેનું ચાંદી અાપું છંુ . હવે અાજે તમારામાંથી બી

રા

કાેણ યહાેવાહને માટે

સુલેમાન

દાઉદના બધા પુ ાેઅે

યે વફાદારીના શપથ લીધાં. ૨૫ યહાેવાહે , સુલેમાનને

રા ખુશીથી ઉદારતાપૂવક પાેતાનાે ફાળાે અાપવા ઇ છે છે ?” ૬ પછી

ઇઝરાયલની નજરમાં ખૂબ મહાન કયા અને ઇઝરાયલના કાેઈ પણ રા અે

પતૃઅાેના કુ ટું બાેના વડાઅાે, ઇઝરાયલના કુ ળાેના અાગેવાનાે, હ રના અને

પહે લાં કદી મેળવી ના હાેય તેવી

સેના અ ધપ તઅાે તથા રા યસેવાના અ ધકારીઅાેઅે રા ખુશીથી અપણ

દાઉદે અાખા ઇઝરાયલ પર શાસન કયુ. ૨૭ તેણે ઇઝરાયલ પર ચાળીસ વષ

અા યાં. ૭ તેઅાેઅે ઈ વરના ભ ત થાનના કાય માટે વે છાથી પાંચ

સુધી સ ા ભાેગવી. તેણે સાત વષ હે ાેનમાં અને તે ીસ વષ ય શાલેમમાં

હ ર તાલંત સાેનું, દસ હ ર સાેનાની દારીક, દસ હ ર તાલંત ચાંદી અને

રાજય કયુ હતું. ૨૮ સંપ

અઢાર હ ર તાલંત પ ળ તેમ જ અેક લાખ તાલંત લાેખંડ અા યું. ૮

મૃ યુ પા યાે અને તેના પછી તેના પુ સુલેમાને રાજય કયુ. ૨૯ રા

વળી, જેમની પાસે ર નાે હતાં તેમણે તે ર નાે યહાેવાહના ભ ત થાનના

શાસનમાં બનેલા બધા જ બનાવાે પહે લેથી છે લે સુધી બાેધક શમુઅેલ,

ભંડારમાં અાપી દીધાં. તેનાે વહીવટ ગેશાનનાે વંશજ યહીઅેલ કરતાે હતાે.

બાેધક નાથાન અને બાેધક ગાદના પુ તકાેમાં લખેલા છે . ૩૦ તેની અાખી

૯ તેઅાેઅે સવ રા

ખુશીથી યહાેવાહને માટે ઉદાર મનથી અા યું હાેવાથી

લાેકાે ઘણાં હરખાયા. રા

દાઉદ પણ ઘણાે ખુશ થયાે. ૧૦ સમ સભાની

હાેજલાલી તેને અાપી. ૨૬ યશાઈના પુ

અને સ માન સાથે દીધાયુથી પ રપૂણ થઈને તે
દાઉદના

કાર કદ , તેના પરા મ તથા તેના ઉપર ઇઝરાયલ પર તેમ જ દેશાેના સવ
રા યાે ઊપર જે સમય ગુ યા તે સવ વષે તેમાં લખેલું છે .

સમ દાઉદે યહાેવાની તુ ત કરતાં ક ું, “અમારા પતૃઅાેના, ઇઝરાયલના
ઈ વર, યહાેવાહ, સદા સવદા તમારી તુ ત હાે! ૧૧ યહાેવાહ તમે જ મહાન,
શ તશાળી, ગાૈરવવંત, ભ ય અને તાપી છાે. અા પૃ વી પર અને અાકાશમાં
જે કં ઈ છે તે સવ તમા ં છે . હે યહાેવા રા ય તમા ં છે અને અે બધાં પર
તમારાે જ અ ધકાર છે . ૧૨ તમારાથી જ ધન અને યશ ા ત થાય છે . તમે જ
સવ

પર શાસન કરાે છાે. સામ ય અને સ ા તમારા જ હાથમાં છે . તમે

જ સાૈને મહાન તથા બળવાન કરાે છાે, ૧૩ હવે અ યારે, હે અમારા ઈ વર,
અમે તમારાે અાભાર માનીઅે છીઅે અને તમારા મ હમાવંત નામની તુ ત
કરીઅે છીઅે. ૧૪ પરં તુ હુ ં કે મારી

કાેણ કે રા ખુશીથી અપણ અાપવા

માટે અમે સમથ હાેઈઅે? કારણ કે જે સવ વને અમે પાેતાનું માનીઅે છીઅે તે
તમારાથી જ અમને મળેલું છે અને જે અમે તમને અાપીઅે છીઅે તે સવ
તમા ં જ છે . ૧૫ કે મ કે અમે અમારા પૂવ ેની જેમ તમારી અાગળ મુસાફર
તથા પરદેશી જેવા છીઅે, અા પૃ વી પરના અમારા દવસાે પડછાયા જેવા છે .
પૃ વી પર અમને કં ઈ જ અાશા નથી. ૧૬ યહાેવાહ અમારા ઈ વર, તમારા
પ વ નામને માટે ભ ત થાન બાંધવા સા અમે ભેગી કરેલી બધી સંપ
ં છંુ , મારા ઈ વર
કે તમે અંત: કરણને તપાસાે છાે અને મનનું ખરાપ ં તમને અાનંદ પમાડે છે .
તમારા તરફથી મળેલી છે , અે બધું તમા ં જ છે . ૧૭ હુ ં

અા બધું મ વે છાઅે સાચા દયથી અ યુ છે અને અ યારે અહ હાજર
રહે લ તમામ લાેકાેને રા ખુશીથી અપણ કરતા

ેઈને મને અાનંદ થાય

છે . ૧૮ હે યહાેવાહ, અમારા પતૃઅાે, ઇ ા હમ, ઇસહાક અને ઇઝરાયલના
ભુ, તમારા લાેકાેનાં દય અને વચારાે સદા અેવા જ રાખાે અને તેમના
દયને તમારી તરફ વાળાે. ૧૯ મારા પુ સુલેમાનને સંપૂણ સમ પત દય
અાપાે જેથી તે તમારી બધી જ અા ાઅાે, વ ધઅાે અને નયમાેનું પાલન કરે
અને અા બધાં કામાે કરે. જે મહે લને માટે મ તૈયારી કરી છે તે મહે લ પણ તે
બાંધે.” ૨૦ દાઉદે સમ સભાના લાેકાેને ક ું, “યહાેવાહ તમારા ઈ વરની
તુ ત કરાે!” અને અાખી સભાઅે યહાેવાહ તેમના પતૃઅાેના ઈ વર સમ
પાેતાના માથા નમાવીને તેમની અારાધના કરી અને રા નું અ ભવાદન કયુ.
૨૧ બીજે દવસે યહાેવાહના માટે તેઅાેઅે બ લદાન અા યાં અને દહનીયાપણ

ચઢા યા. તેઅાેઅે અેક હ ર બળદાે, અેક હ ર હલવાન અને અેક હ ર
ઘેટાંના અપણ સ હત અાખા ઇઝરાયલ માટે પેયાપણ કયુ. ૨૨ તે દવસે,
તેઅાેઅે યહાેવાહ સમ ખાધુપીધું અને ખૂબ અાનંદ કયા. તેમણે દાઉદના પુ
સુલેમાનને બી વાર રા

હે ર કયા અને તેનાે યહાેવાહના નામે શાસક

તરીકે અને સાદાેકને ઈ વરના યાજક તરીકે અ ભષેક કયા. ૨૩ પછી સુલેમાન
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ાંત

સુગંધીઅાેનાે ધૂપ બાળવાને, ન યની અ પત રાેટલીને સા , વ ામવારાેઅે,

દીકરાે સુલેમાન પાેતાના રા યમાં પરા મી થયાે કારણ કે તેના
૧ દાઉદનાે
ભુ ઈ વર તેની સાથે હતા અને તેમણે તેને ઘણાે સામ યવાન બના યાે
હતાે. ૨ સુલેમાને સવ ઇઝરાયલને, સહ ા ધપ તઅાેને, શતા ધપ તઅાેને,
યાયાધીશાેને, ઇઝરાયલના દરેક રાજકુ મારાેને તથા કુ ટું બનાં મુ ય વડીલાેને
અા ા કરી. ૩ પછી સુલેમાન પાેતાની સાથે સમ

ને લઈને ગ યાેનના

ઉ ચ થાનમાં ગયાે; કે મ કે યાં ઈ વરનાે મુલાકાતમંડપ હતાે, અે મુલાકાતમંડપ
મૂસા અને ઈ વરના સેવકાેઅે અર યમાં બનાવેલાે હતાે. ૪ દાઉદ ઈ વરના
કરારકાેશને કયાથયારીમથી ય શાલેમમાં લા યાે હતાે, યાં તેણે તેને
માટે તંબુ તૈયાર કયા હતાે. ૫ અા ઉપરાંત, હૂ રના દીકરા, ઉરીના દીકરા,
બસાલેલે પ ળની જે વેદી બનાવી હતી, તે યાં ઈ વરના મંડપની અાગળ
હતી; સુલેમાન તથા અાખી સભા યાં ગયા. ૬ મુલાકાતમંડપમાં ઈ વરની
અાગળ જે પ ળની વેદી હતી, યાં સુલેમાન ગયાે. અને તેના પર અેક હ ર
દહનીયાપણાે ચઢા યાં. ૭ તે રા ે ઈ વરે સુલેમાનને દશન અાપીને ક ું,
“માગ! હુ ં તને શું અાપું?” ૮ સુલેમાને ઈ વરને ક ું, “તમે મારા પતા દાઉદ
યે ઘણાં વ વાસુ ર ા હતા. અને તેની જ યાઅે મને રા

બના યાે છે . ૯

હવે, ભુ ઈ વર, મારા પતા દાઉદને જે વચન અા યું હતું તે ફળીભૂત કરાે,
કે મ કે તમે મને પૃ વીની ધૂળની રજ જેટલા અસં ય લાેકાે પર રા
છે . ૧૦ હવે તમે મને ડહાપણ તથા

બના યાે

ાન અાપાે, કે જેથી હુ ં અા લાેકાેનાે

યાયાધીશ થઈ શકું . કારણ કે તમારી અા મહાન

નાે યાય કાેણ કરી

શકે ?” ૧૧ ઈ વરે સુલેમાનને ક ું, “તારા દયમાં અા મહાન બાબત છે . ત
ધન, સંપ , અાદર અથવા તને જે ધ ારે છે તેઅાેના

વ, તેમ જ પાેતાના

માટે લાંબુ અાયુ ય મા યું ન હ; પણ ત તારા માટે ડહાપણ તથા ાન મા યું,
કે જેથી તું મારા લાેકાે પર રાજ અને યાય કરી શકે .
રા

ે કે અે માટે જ મ તને

બના યાે છે . ૧૨ હવે તને ડહાપણ તથા ાન બ યાં છે ; હુ ં તને અેટલું

બધું ધન, સંપ

અને અાદર અાપીશ કે તારી અગાઉ જે રા અાે થઈ ગયા

તેઅાેની પાસે અેટલું ન હતું. અને તારા પછીના કાેઈને મળશે પણ ન હ.”
૧૩ તેથી સુલેમાન ગ યાેનના ઉ ચ થાનમાંથી મુલાકાતમંડપ અાગળથી

ય શાલેમ અા યાે; અને તેણે ઇઝરાયલ ઉપર રાજ કયુ. ૧૪ સુલેમાને રથાે
તથા ઘાેડેસવારાેને અેક કયા: તેની પાસે અેક હ ર ચારસાે રથાે તથા અેક
હ ર બસાે ઘાેડેસવારાે હતા, તેમાંના કે ટલાકને તેણે રથાે રાખવાના નગરાેમાં
અને પાેતાની પાસે ય શાલેમમાં રા યા. ૧૫ રા અે ય શાલેમમાં સાેનું
તથા ચાંદી અેટલાં બધાં વધારી દીધાં કે તે પ થરની તાેલે થઈ ગયાં. અને
દેવદારનાં લાકડાં અેટલા બધાં વધી ગયા કે તે નીચાણના દેશમાંનાં ગુ લર
વૃ ાેનાં લાકડાં જેવા થઈ પ

ાં. ૧૬ સુલેમાનના ઘાેડાને તેના વેપારીઅાે

મસરમાંથી વેચાતા લા યા હતા. ૧૭ મસરથી તેઅાે દરેક રથ ચાંદીના છસાે
શેકેલ ચૂકવીને ખરીદી લાવતા હતા. અે જ માણે હ ીઅાેના સવ રા અાેને

ચં દશનના દવસાેઅે અને અમારા ભુ ઈ વરનાં ન ી કરેલાં પવાને માટે,
સવાર તથા સાંજના દહનીયાપણાેને સા તથા તેમના નામને સા , હુ ં ઘર
બાંધુ છંુ . ઇઝરાયલને માટે સવકાળને સા અા વ ધઅાે ઠરાવેલા છે . ૫ હુ ં જે
ઘર બાંધવાનાે છંુ તે ઘ ં માેટું છે , કારણ કે અાપણા ઈ વર બી

સવ દેવાે

કરતાં મહાન છે . ૬ તાે પણ તેમને માટે સભા થાન બાંધવાને કાેણ સ મ
છે ? કારણ કે સમ

વ વમાં અને અાકાશાેના અાકાશમાં તેમનાે સમાવેશ

થઈ શકે તેમ નથી. તાે પછી હુ ં કાેણ કે તેમને માટે સભા થાન બાંધું? અે તાે
મા તેમની સમ અપણ કરવાને માટે જ છે . ૭ તેથી સાેનાના, ચાંદીના,
પ ળના, લાેખંડના,

ંબુ ડયા, ઘાટા લાલ, અાસમાની રં ગના વ

ના

કામમાં બાહાેશ તથા કાેતરણી કાેતરવામાં નપુણ અેવા માણસાેને મારી પાસે
માેકલ. યહૂ દયામાં તથા ય શાલેમમાં મારી પાસે જે કુ શળ પુ ષાે છે , તેઅાેને
તાે મારા પતા દાઉદે પૂરા પા

ા છે . તું જેઅાેને માેકલે તેઅાે તેઅાેની સાથે

રહીને કામ કરશે. ૮ લબાનાેનમાંથી અેરેજવૃ ાે, દેવદારનાં વૃ ાે, ચંદનના
ં છંુ કે તારા ચાકરાે લબાનાેનમાં
લાકડાં કાપવામાં કુ શળ છે . જુ અાે, મારા ચાકરાે, ૯ મારા માટે પુ કળ લાકડાં
વૃ ાે મારા માટે માેકલી અાપાે; કે મ કે હુ ં

તૈયાર કરવા તમારા ચાકરાેની સાથે રહે શે; કે મ કે જે સભા થાન બનાવવા હુ ં
જઈ ર ાે છંુ તે ઘ ં અ ભુત અને ભ ય થશે. ૧૦ જુ અાે, હુ ં તમારા ચાકરાેને,
અેટલે લાકડાં કાપનારાઅાેને વીસ હ ર માપ ઝૂ ડેલા ઘઉં, વીસ હ ર ગૂણ
જવ, વીસ હ ર બાથ (અેક લાખ અશી હ ર ગેલન) ા ારસ અને વીસ
હ ર બાથ તેલ અાપીશ.” ૧૧ પછી તૂરના રા

હરામે સુલેમાનને જવાબ

લખી માેક યાે: “ઈ વરને પાેતાના લાેકાે પર ેમ છે , માટે તેમણે તને તેઅાેના
પર રા

બના યાે છે .” ૧૨ અા ઉપરાંત, હરામે ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ વર

યહાેવાહની શંસા હાે! તેમણે અાકાશ તથા પૃ વી બના યાં અને તેમણે
દાઉદ રા ને ાની, બુ શાળી તથા સમજણથી ભરપૂર અેવાે દીકરાે અા યાે
છે , જે ઈ વરના નામે સભા થાન અને પાેતાના માટે રાજમહે લ બંધાવનાર છે .
૧૩ હવે હુ ં તારી પાસે મારાે અેક નપુણ માણસ તે ઘણાે હાે શયાર છે તેને

હરામઅબીને ભેટ તરીકે માેકલું છંુ , ૧૪ તે દાન કુ ળની અેક ીનાે દીકરાે છે .
તેનાે પતા તૂરનાે માણસ હતાે. તે સાેનાચાંદીની, પ ળની, લાેખંડની, કમતી
પ થરની, લાકડાની તેમ જ

ંબુ ડયા, કરમ , ભૂરા રં ગની કામગીરીમાં

કુ શળ છે . તે કાેઈપણ કારનું કાેતરકામ કરવામાં પણ હાે શયાર છે . તાે
મારા મા લક તથા તારા પતા દાઉદના કારીગરાેની સાથે તેની નમ કૂ કરજે.
૧૫ હવે, મારા મા લકે જણા યાં મુજબ ઘઉં, જવ, તેલ અને ા ારસ તે
સવ તારા ચાકરાેને માટે તું માેકલી અાપ. ૧૬ તારે

ેઈઅે તેટલાં લાકડાં

અમે લબાનાેનમાંથી કાપીશું. અને તેના તરાપા બાંધીને અમે તે સમુ ના માગ
યાફામાં તારી પાસે લાવીશું અને યાંથી તું તે ય શાલેમ લઈ જજે.” ૧૭ જે
વદેશીઅાે ઇઝરાયલના દેશમાં રહે તા હતા તેઅાે સવની સુલેમાને, તેના પતા
દાઉદે ગણતરી કરી હતી. તે માણે, તેઅાેની સં યા અેક લાખ ેપન હ ર

માટે તથા અરામના રા અાેને માટે પણ તે સાેદાગરાે ઘાેડા લઈ અાવતા.

છસાે હતી. ૧૮ તેણે તેઅાેમાંના સ ેર હ રને ભાર ઊંચકવા માટે, અસી

સુલેમાને ઈ વરના માટે સભા થાન તથા પાેતાના રા યને માટે
૨ હવે
રાજમહે લ બાંધવાનાે હુ કમ ફરમા યાે. સુલેમાને સ ેર હ ર માણસાેને

લાેકાેની દેખરેખ રાખવા માટે મુકાદમ તરીકે ની યા.

૨

ભાર ઊંચકવા માટે, અશી હ ર માણસાેને પવતાેમાં લાકડાં કાપવા માટે તથા
ણ હ ર છસાે માણસાેને તેઅાેના પર દેખરેખ રાખવા મુકાદમ તરીકે કામે
રા યા. ૩ સુલેમાને તૂરના રા

હરામની પાસે સંદેશાે માેકલીને જણા યું,

“તું મારા પતા દાઉદની સાથે જેમ વ યા અને તેને રાજમહે લ બાંધવા માટે
દેવદારનાં લાકડાં માેકલી અા યાં હતાં, તેમ જ તું મારી સાથે વતજે. ૪ જુ અાે,
હુ ં મારા ઈ વર યહાેવા માટે ઘર બાંધવા માગું છંુ , યાં તેમની સમ ખુશબુદાર

2 કાળ

ાંત

હ રને પવતમાં લાકડાં કાપવા તથા ણ હ ર છસાેને અા કામ કરનારા
સુલેમાને ય શાલેમમાં માે રયા પવત પર ઈ વરનું સભા થાન
૩ પછી
બાંધવાની શ અાત કરી. યાં તેના પતા દાઉદને ઈ વરે દશન અા યું હતું.
તેના પર જે જ યા દાઉદે યબૂસી અાેનાનની ઘઉં ઝૂ ડવાની ખળીમાં તૈયાર કરી
હતી, યાં ઈ વરનું સભા થાન બાંધવાનાે ારં ભ કયા. ૨ અા બાંધકામની
શ અાત તેણે પાેતાના શાસનના ચાેથા વષના બી

માસના બી

દવસથી

કરી. ૩ હવે સુલેમાન ઈ વરનું જે સભા થાન બાંધવાનાે હતાે તેના પાયાનાં
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માપ અા માણે હતાં. તેની લંબાઈ સાઠ હાથ તથા પહાેળાઈ વીસ હાથ

મેજ ડાબી બાજુ અે મૂ

હતી. ૪ સભા થાનના અાગળના ારમંડપની લંબાઈ સભા થાનની પહાેળાઈ

તેણે યાજકાે માટેનાે ચાેક તથા માેટા ચાેક બાં યા અને ચાેકના દરવા

જેટલી વીસ હાથ હતી. તેની ઊંચાઈ પણ વીસ હાથ હતી અને સુલેમાને

બના યા; તેણે દરવા ને પ ળથી મ

તેની અંદરના ભાગને શુ સાેનાથી મઢા યાે હતાે. ૫ તેણે માેટા અાેરડાની

જમણી બાજુ અે પૂવ તરફના, દ ણની સામે મૂ ાે. ૧૧ હરામે ઘડા, પાવડા

અંદરની દીવાલાેને દેવદારના પા ટયાં જડી દીધાં, તેમને શુ સાેનાથી મ

અને ડાેયા બના યા. હરામ ઈ વરના ઘરમાં સુલેમાન રા

ાં

ાં. તેણે સાેનાનાં સાે કું ડાં બના યાં. ૯ અા ઉપરાંત
ા. ૧૦ તેણે કું ડને સભા થાનની
માટે જે કામ

અને તેમના ઉપર ખજૂ રીઅાે તથા સાંકળીઅાે કાેતરાવી. ૬ તેણે સભા થાનને

કરતાે હતાે તે તેણે પૂ ં કયુ. ૧૨ તેણે બે તંભાે, વાટકા તથા તંભાેની ટાેચાે

મૂ યવાન ર નાેથી શણગાયુ; અે સાેનું પાવાઈમથી લાવવામાં અા યું હતું.

ઉપરના બે કળશ તથા તંભાેની ટાેચાે ઉપરના કળશાેને ઢાંકવા સા બે

૭ વળી તેણે સભા થાનના માેભને, તેના ઊમરાઅાેને, તેની દીવાલાેને અને

ળીઅાે, ૧૩ અે બે

ળીને માટે ચારસાે દાડમ અેટલે તંભાે ઉપરના

તેનાં બારણાંઅાેને સાેનાથી મઢા યાં; દવાલાે પર ક બાે કાેતરા યા. ૮

કળશાેને ઢાંકનાર દરેક

ળીને માટે દાડમની બ બે હારાે બનાવી. ૧૪ તેણે

તેણે પરમપ વ

બાજઠાે તથા તેના પરનાં કું ડાં પણ બના યાં. ૧૫ અને અેક કું ડ અને તેની નીચે

થાન બના યું. તેનું માપ અા માણે હતું: તેની લંબાઈ

સભા થાનની પહાેળાઈ માણે વીસ હાથ, પહાેળાઈ પણ વીસ હાથ અને

બાર બળદ બના યા. ૧૬ અા ઉપરાંત હરામે ઘડા, પાવડા,

ઊંચાઈ વીસ હાથ હતી. તેણે તેને છસાે તાલંત ચાે ખા સાેનાથી મ

ું હતું. ૯

તથા તેને લગતાં બી ં કે ટલાંક અાે રાે ઈ વરના સભા થાનને માટે તથા

સાેનાના ખીલાઅાેનું વજન પચાસ શેકેલ હતું. તેણે ઉપરના અાેરડાઅાેને પણ

સુલેમાન રા ને માટે ચળકતા પ ળના બના યાં. ૧૭ રા અે તેમને યદનના

સાેનાથી મઢા યા. ૧૦ તેણે પરમપ વ થાનને માટે બે ક બાેની કલાકૃ તઅાે

સપાટ દેશમાં સુ ાેથ તથા સરેદાની વ ચેની ચીકણી માટીની જમીનમાં

બનાવી; તેઅાેને ચાે ખા સાેનાથી મઢા યાં. ૧૧ ક બાેની પાંખાે વીસ હાથ

ઢા

લાંબી હતી; અેક ક બની અેક પાંખ પાંચ હાથ લાંબી હતી, તે ફે લાઈને

વપરાયેલા પ ળના વજનનાે કાેઈ હસાબ નહાેતાે. ૧૯ સુલેમાને ઈ વરના

સભા થાનની દીવાલ સુધી પશતી હતી; બી

સભા થાનનાં સવ પા ાે, સાેનાની વેદી તથા અ પત રાેટલીની મે ે પણ

હતી, તે પણ ફે લાઈને બી
બી

પાંખ પણ પાંચ હાથ લાંબી

ક બની પાંખને પહાચતી હતી. ૧૨ અે જ માણે

ક બની અેક પાંખ ફે લાઈને સભા થાનની બી

હતી; બી

પાંખીયું અાે ર

ાં. ૧૮ અા રીતે સુલેમાને ઘણાં માણમાં સવ પા ાે બના યાં; અેમાં

ચાે ખા સાેનાની બનાવી. ૨૦ સાૈથી પ વ

થળ અાગળ સળગાવવા માટે

દવાલને પશતી

દીપવૃ ાેને ચાે ખા સાેનાથી બના યાં; ૨૧ દીપવૃ ાેનાં ફૂ લાે, દીવા, ચી પયા,

પાંખ પણ પાંચ હાથ લાંબી હતી, તે પહે લા ક બની પાંખ સુધી

૨૨ ઉપરાંત કાતરાે, તપેલાં, ચમચા અને સગડીઅાે પણ ચાે ખા સાેનાનાં

પહાચતી હતી. ૧૩ અા માણે ક બાેની પાંખાે વીસ હાથ ફે લાયેલી હતી.

બના યાં. તેમ જ સભા થાનનાં સવ વેશ ારાે તથા અંદરનું પરમપ વ

ક બાે પાેતાના પગાે ઉપર ઊભા રહે લા અને તેઅાેનાં ચહે રા અંદરની બાજુ અે

કે જે સભા થાન છે તે સવ પણ ચાે ખા સાેનાથી બનાવવામાં અા યાં હતાં.

હતા. ૧૪ તેણે અાસમાની,

ઈ વરના સભા થાનનું સવ કામ સમા ત થયું. સુલેમાન તેના
૫ અામ
પતા દાઉદની અ પત કરેલી વ તુઅાે સ હત ચાંદી, સાેનું તથા સવ

ંબુડા, કરમ

ઊનના અને લાલ રં ગના શણના

પડદા બના યા અને તેણે ક બાે બના યા. ૧૫ સુલેમાને સભા થાન અાગળ
પાં ીસ હાથ ઊંચા બે તંભ બના યા, દરેકની ટાેચે કળશ મૂકા યા હતા. તે
પાંચ હાથ ઊંચા હતા. ૧૬ તેણે સાંકળાે બનાવીને તંભાેની ટાેચે કળશાે પર
મૂકી; તેણે સાે દાડમાે બના યાં અને તેને સાંકળાે પર લટકા યાં. ૧૭ તેણે તે
તંભાે સભા થાન અાગળ ઊભા કયા, અેક જમણે હાથે અને બી ે ડાબા
હાથે; જમણા હાથ બાજુ ના તંભનું નામ યાખીન ( થાપના) અને ડાબા હાથ
બાજુ ના તંભનું નામ બાેઅાઝ (બળ) રા યું.

૪ તેની પહાેળાઈ વીસ હાથ હતી અને તેની ઊંચાઈ દસ હાથ હતી.

પા ાે અંદર લાવીને ઈ વરના સભા થાનના ભંડારમાં મૂ

થાન

ાં. ૨ પછી દાઉદ

નગરમાંથી અેટલે સયાેનમાંથી ઈ વરનાે કરારકાેશ લઈ અાવવા માટે સુલેમાને
ઇઝરાયલના વડીલાેને, દરેક કુ ળના અાગેવાનાેને, અેટલે ઇઝરાયલી લાેકાેના
કુ ટું બાેના અાગેવાનાેને ય શાલેમમાં અેક કયા. ૩ ઇઝરાયલના સવ પુ ષાે
સાતમા મ હનાના પવમાં રા ની અાગળ ભેગા થયા. ૪ ઇઝરાયલના સવ
વડીલાે અા યા અેટલે લેવીઅાેઅે કરારકાેશ ઉપા

ાે. ૫ તેઅાે કરારકાેશને,

અા ઉપરાંત તેણે પ ળની અેક વેદી બનાવી; તેની લંબાઈ વીસ હાથ,

મુલાકાતમંડપને તથા તંબુની અંદરનાં સવ પ વ પા ાેને લઈ અા યા.

૨ તેણે

જે યાજકાે લેવીઅાેનાં કુ ળના હતા તેઅાે અા વ તુઅાે લઈ અા યા. ૬

ઢાળેલી ધાતુનાે કું ડ પણ બના યાે, તેનાે અાકાર ગાેળ હતાે, તેનાે યાસ દસ

સુલેમાન રા અે તથા તેની અાગળ અેક મળેલી ઇઝરાયલની સમ

હાથ હતાે. તેની ઊંચાઈ પાંચ હાથ હતી અને કું ડનાે ઘેરાવાે ીસ હાથનાે
હતાે. ૩ કું ડની નીચે ચારે તરફ ફરતી કળીઅાે, અેટલે દરેક હાથે દસ કળીઅાે

અે કરારકાેશની અાગળ, અસં ય ઘેટાં તથા બળદાેનું અપણ કયુ. ૭
યાજકાેઅે ઈ વરના કરારકાેશને ઈ વરવાણી થાનમાં, અેટલે પરમપ વ

પડેલી હતી, કળીઅાેની જે હારાે હતી તે કું ડની સાથે જ ઢાળવામાં અાવી હતી.

થાનમાં, ક બાેની પાંખાે નીચે લાવીને મૂ ાે. ૮ ક બાેની પાંખાે કરારકાેશ

૪ તે કું ડ બાર બળદની ઉપર ગાેઠવેલાે હતાે. અા બળદાેમાંથી ણનાં મુખ

પર પસારેલી હતી, તેથી ક બાેની પાંખાે ારા કાેશ તથા તેના દાંડાઅાે પર

ઉ ર તરફ, ણનાં મુખ પૂવ તરફ, ણનાં મુખ પ

અા છાદન કરાયું. ૯ કરારકાેશના દાંડા અેટલા લાંબા હતા કે તેના છે ડા

મ તરફ અને ણનાં

મુખ દ ણ તરફ હતાં. કું ડ તેમના ઉપર ગાેઠવેલાે હતાે અને તેમનાે સવ

પરમપ વ

પાછળનાે ભાગ અંદરની બાજુ અે હતાે. ૫ તેની

ડાઈ ચાર અાંગળ હતી,

ન હતા. યાં તે અાજ દવસ સુધી છે . ૧૦ જયારે ઇઝરાયલી લાેકાે મસરમાંથી

તેના કાનાની બનાવટ વાટકાના કાનાની માફક કમળના ફૂ લ જેવી હતી. તેમાં

બહાર અા યા યારે હાેરેબ કે યાં ઈ વરે તેઅાેની સાથે કરાર કયા, યાં

અાશરે છ હ ર બેડાં પાણી સમાતાં હતાં. ૬ તેણે વ તુઅાે ધાેવા માટે દસ

મૂસાઅે જે બે શલાપાટીઅાે કાેશમાં મૂ

કૂં ડાં બના યાં; તેણે પાંચને જમણી તરફ અને પાંચને ડાબી તરફ મૂ

ાં;

ન હતું. ૧૧ અને અેમ થયું કે યાજકાે સભા થાનમાંથી બહાર અા યા. જે

તેઅાેમાં દહનીયાપણને લગતા પદાથા ધાેવામાં અાવતા હતા. કું ડ તાે યાજકાેને

સવ યાજકાે હાજર હતા તેઅાેઅે પાેતાને પ વ કયા હતા; તેઅાેઅે તેમના

થાન અાગળ કાેશ પાસેથી દેખાતા હતા પણ તે બહારથી દેખાતા

ા હતાં તે સવાય બીજું કશું અેમાં

માટે નાહવાધાેવા માટે હતાે. ૭ તેણે મળેલા વ ધ માણે સાેનાનાં દસ

વભાગાેમાં જુ દા પા

દીપવૃ બના યાં; તેણે તેમને ઘરમાં પાંચ જમણી તરફ અને પાંચ ડાબી તરફ

અાસાફ, હે માન, યદૂ થૂન તથા તેઅાેના સવ દીકરાઅાે તથા ભાઈઅાે બારીક

મૂ ાં. ૮ તેણે દસ મેજ બનાવીને ઘરમાં પાંચ મેજ જમણી બાજુ અે અને પાંચ

શણનાં વ
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ાં. ૧૨ અા ઉપરાંત સવ ગાનારા લેવીઅાે, અેટલે

પહે રીને ઝાંઝાે, સતાર તથા વીણા લઈને વેદીની પૂવ બાજુ અે

2 કાળ

ાંત

ઊભા હતા. તેઅાેની સાથે અેકસાે વીસ યાજકાે રણ શગડાં વગાડતા હતા. ૧૩

અા તમારા સેવકની ાથનાઅાે તથા વનંતીઅાે યાનમાં લઈને તમારાે સેવક

અને અેમ થયું કે રણ શગડાં વગાડનારા તથા ગાનારાઅાેઅે ઈ વરની તુ ત

તમારી અાગળ જે પાેકાર તથા ાથના કરે તે તમે સાંભળ ે. ૨૦ રાત અને

કરવા તથા અાભાર માનવા ઊંચે વરે અેક સરખાે અવાજ કયા. તેઅાેઅે

દવસ તમારી

ઈ વરની તુ ત કરવા રણ શગડાં, ઝાંઝ અને બી

વા જ ાે સ હત ઊંચા

નામ હુ ં યાં કાયમ રાખીશ. જયારે તમારાે સેવક અેટલે હુ ં અા થળ બાજુ

અા સભા થાન પર રાખ ે. તેને વષે તમે ક ું હતું કે મા ં

વરે તુ ત કરી. તેઅાેઅે ગાયું, “તે ઉ મ છે , કે મ કે તેમની કૃ પા સવકાળ

ફરીને ાથના ક ં , યારે તમે તે કાન ધર ે. ૨૧ તેથી જયારે તમારાે સેવક

ટકે છે .” પછી ઈ વરનું સભા થાન વાદળ વ પે ઈ વરના ગાૈરવથી ભરાઈ

તથા તમારા ઇઝરાયલ લાેકાે અા સભા થાન તરફ

ગયું. ૧૪ યાજકાે ઘરમાં સેવા કરવા ઊભા રહી શ ા ન હ. કે મ કે ઈ વરના

તેઅાેની વનંતીઅાે તમે સાંભળ ે. હા, તમે તમારા નવાસ થાનમાં, અેટલે

મ હમાથી સભા થાન ભરાઈ ગયું હતું.

અાકાશમાં, તે સાંભળ ે; અને જયારે તમે સાંભળાે, યારે માફ કર ે. ૨૨

ેમાને ક ું, “ઈ વરે ક ું છે , 'હુ ં તાે ગાઢ અંધકારમાં રહીશ.'
૬ પછીપણસુમલતમારા
માટે રહે વાનું સભા થાન બાં યું છે કે જેમાં તમે સદાકાળ

કાેઈ ય ત પાેતાના પડાેશી વ

૨

રહી શકાે.” ૩ પછી જયારે ઇઝરાયલની સમ
હતી યારે તેણે લાેકાે તરફ

સુલેમાનની સમ ઊભી

કરીને તેઅાેને અાશીવાદ અા યાે. ૪ તેણે

ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવાહની તુ ત હાે. તેમણે મારા પતા દાઉદને
જે ક ું હતું તે પાેતાના પરા મી હાથે પૂ ં કયુ છે કે , ૫ 'હુ ં મારા લાેકાેને મસર
દેશમાંથી બહાર લા યાે, તે દવસથી, મા ં નામ યાં રહે તે માટે સભા થાન
બાંધવા માટે, મ ઇઝરાયલના સવ કુ ળાેમાંથી કાેઈ નગરને પસંદ કયુ નથી. તેમ
જ મારા ઇઝરાયલ લાેકાે પર મ કાેઈ પુ ષને રાજ કરવા માટે પસંદ કયા નથી.
૬ તાે પણ, મ ય શાલેમને પસંદ કયુ કે , મા ં નામ યાં રહે અને મારા લાેકાેનાે

અ ધકારી થવા મ દાઉદને પસંદ કયા છે .' ૭ હવે મારા પતા દાઉદના દયમાં
હતું કે , ભુ, ઇઝરાયલના ઈ વરને નામે સભા થાન બાંધવું. ૮ પણ ઈ વરે
મારા પતા દાઉદને ક ું, 'તારા દયમાં મારા નામે સભા થાન બનાવવાનાે
વચાર છે તે સારાે છે . ૯ તેમ છતાં, તારે સભા થાન બાંધવું ન હ; પણ તને જે
દીકરાે થશે, તે મારા નામને માટે સભા થાન બાંધશે.' ૧૦ યહાેવા પાેતે જે
વચન બાે યા હતા તે તેમણે પૂ ં કયુ, કે મ કે હુ ં મારા પતા દાઉદને થાને
ઊભાે છંુ અને ઈ વરનાં વચનાે માણે ઇઝરાયલના રા યાસન પર બેઠાે છંુ .
મ ઇઝરાયલના ભુ ઈ વરના નામને માટે સભા થાન બાં યું છે . ૧૧ મ યાં
કાેશ મૂ ાે છે , તે કાેશમાં ઈ વરે ઇઝરાયલી લાેકાેની સાથે જે કરાર કયા હતાે
તે છે .” ૧૨ સુલેમાને ઈ વરની વેદીની સમ ઇઝરાયલની સમ

અાગળ

ઊભા રહીને પાેતાના હાથ સાયા. ૧૩ તેણે પ ળનાે પાંચ હાથ લાંબાે, પાંચ
હાથ પહાેળાે અને ણ હાથ ઊંચાે બાજઠ બના યાે હતાે. તેને અાંગણાની
વ ચે મૂ ાે હતાે. સુલેમાન તેના પર ઊભાે ર ાે. અને સવ ઇઝરાયલી લાેકાેની
અાગળ ઘૂંટણે પડીને તેણે અાકાશ તરફ પાેતાના હાથ ઊંચા કયા. ૧૪ તેણે
ક ું, “ ભુ, ઇઝરાયલના ઈ વર, અાકાશમાં તથા પૃ વી પર તમારા જેવા
બી

કાેઈ ઈ વર નથી, તમારા જે સવ સેવકાે પાેતાના ખરા અંતઃકરણથી

તમારી અાગળ ચાલે છે તેઅાેની સાથે તમે કરાર પાળાે છાે તથા તેઅાે પર કૃ પા
રાખાે છાે; ૧૫ તમારા સેવક મારા પતા દાઉદને અાપેલું વચન તમે પા ું છે .
હા, તમે તમારા મુખથી જે બાે યા અને તમારા હાથાેથી તે પૂ ં કયુ છે , જેમ
અગાઉ કયુ હતું તેવું અાજે પણ કરાે છાે. ૧૬ હવે પછી, ભુ ઇઝરાયલના
ઈ વર, તમે તમારા સેવક મારા પતા દાઉદને જે વચન અા યું હતું તે પૂ ં કરાે,
તમે તેને ક ું હતું, ' ે તારા વંશ ે મારા વચનાે સાંભળીને ચાલશે અને તારી
જેમ મારા નયમાેનું સદા પાલન કરશે તાે મારી નજર અાગળ ઇઝરાયલના
રા યાસન પર બેસનાર પુ ષની ખાેટ તને પડશે ન હ.' ૧૭ હવે પછી,
ઇઝરાયલના ઈ વર, હુ ં તમને ાથના ક ં છંુ કે તમે તમારા સેવક દાઉદને જે
વચન અાપેલું તે પૂણ કરાે. ૧૮ તાે પણ શું ઈ વર ખરેખર માણસાેની સાથે
પૃ વી પર રહે ખરા? જુ અાે, અાકાશ તથા અાકાશાેના અાકાશમાં તમારાે
સમાવેશ થાય તેમ નથી, યારે અા જે સભા થાન મ બાં યું છે તેમાં તમારાે
સમાવેશ થવાે અે કે ટલું અશ
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ાંત

છે ! ૧૯ તેમ છતાં હે મારા ઈ વર યહાેવા

અપાવે અને

ેઈને ાથના કરે યારે

પાપ કરે તથા તેને સમ અાપીને

ે

ત ા

ે તે ય ત અા સભા થાનમાંની વેદી અાગળ શપથ લઈને

ત ા લે, ૨૩ યારે અાકાશમાં તમારા સેવકનું સાંભળી અને દુ નાં કામાે
તેના પાેતાના માથા પર નાખીને તેનાે બદલાે અાપીને તમારા સેવકાેનાે યાય
કર ે. અને યાયી માણસને ામા ણક ઠરાવીને, તેની ામા ણકતાનાે બદલાે
અાપ ે. ૨૪ જયારે તમારા ઇઝરાયલી લાેકાે તમારી વ
કારણે દુ મનાેથી હારી

ય, યારબાદ

પાપ કયાને

ે તેઅાે પાછા ફરીને તમારા નામે

પ તાવાે કરે અને અા ઘરમાં અાવીને માફી માટે ાથના તથા વનંતીઅાે કરે,
૨૫ યારે તમે અાકાશમાં સાંભળીને તમારા સેવકાેના તથા તમારા ઇઝરાયલી

લાેકાેનાં પાપની મા કર ે; તમે જે દેશ તમારા લાેકાેને તથા તેઅાેના પૂવ ેને
અા યાે છે તેમાં તેઅાેને પાછા લાવ ે. ૨૬ તેઅાેઅે તમારી વ

પાપ કયાને

કારણે યારે અાકાશ બંધ થઈ

ે તેઅાે અા

ય અને વરસાદ ન વષ, યારે

થળ તરફ ફરીને ાથના કરે અને તમારા નામે પ તાવાે કરે અને અે તમારી
શ ાને કારણે તેઅાે પાેતાના પાપાેથી પાછા ફરે, ૨૭ તાે પછી તમે અાકાશમાં
તે સાંભળીને તમારા સેવકાેના તથા તમારા ઇઝરાયલી લાેકાેનાં પાપ માફ
કર ે, કે મ કે સારા માગ તેઅાેઅે ચાલવું

ેઈઅે તે તમે તેઅાેને શીખવાે છાે.

તમારા લાેકાેને જે દેશ વારસા તરીકે તમે અા યાે છે તે પર વરસાદ માેકલ ે.
૨૮ કદાચ તે દેશમાં દુ કાળ પડે અથવા રાેગ ફે લાય, વનાશ કે ફૂ ગ ફે લાય, તીડ

કે ઈયળાે પડે; અથવા દુ મનાે તે દેશના વેશ ારાે પર હુ મલાે કરે અથવા ગમે
યાં તે મરકી અથવા બીમારી અાવે, ૨૯ યારે તમારા લાેકાે તથા ઇઝરાયલી
લાેકાેમાંના

ે કાેઈ અા સભા થાન તરફ પાેતાના હાથ સારીને પાેતાની

પીડામાં અને પાેતાનું દુ ઃખ

ણીને ાથના તથા વનંતીઅાે કરે; ૩૦ તાે પછી

તમે તમારા નવાસ થાનમાં, અેટલે કે અાકાશમાં તે સાંભળીને માફી અાપ ે
અને દરેકને તેના માગા માણે યાે ય બદલાે અાપ ે; તમે તેમનું દય
છાે, કે મ કે તમે અને કે વળ તમે જ દરેક મનુ યનાં દયાે

ણાે

ણાે છાે. ૩૧

અા માણે તમે કરાે કે જેથી તેઅાે તમારાે ભય રાખે, જેથી તેઅાે તમારા
માગામાં ચાલે અને જે દેશ તમે અમારા પૂવ ેને અા યાે છે તેમાં તેઅાે રહે .
૩૨ અા ઉપરાંત, વદેશીઅાે કે જેઅાે તમારા ઇઝરાયલી લાેકાેમાંના નથી

તેઅાે સંબંધી: યારે તેઅાે તમારા મહાન નામને કારણે, તમારા પરા મી
હાથ તથા તમારા લંબાવેલા ભુજની ખાતર દૂ ર દેશથી અાવે; જયારે તેઅાે
અાવીને અા સભા થાન તરફ ફરીને ાથના કરે, ૩૩ તાે કૃ પા કરી તમે તમારા
નવાસ થાનમાં, અેટલે અાકાશમાં તે સાંભળ ે અને વદેશીઅાે જે કં ઈ
તમને કહે તે તમે કર ે, જેથી પૃ વી પરની સવ

અાે તમા ં નામ

ણે,

જેથી તમારા ઇઝરાયલી લાેકાેની જેમ તેઅાે તમારાે ભય રાખે અને કે અા
સભા થાન જે મ બાં યું છે તે તમારા નામથી અાેળખાય. ૩૪ કદાચ તમારા જે
લાેકાે કાેઈપણ માગ તમે તેઅાેને માેકલાે તે માગ પાેતાના દુ મનાેની વ
યુ કરવા

ય અને યાંથી

ે તમે પસંદ કરેલ દેશ તથા જે સભા થાન મ

તમારા નામે બાં યું છે , તેની તરફ ફરીને ાથના કરે; ૩૫ યારે તેઅાેની ાથના
તથા વનં ત વગથી સાંભળ ે અને તેઅાેની મદદ કર ે. ૩૬ તેઅાે તમારી
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પાપ કરે, અેવું કાેણ છે કે જે પાપ નથી કરતું? અને કદાચ રાેષે ભરાઈને

તેણે સભા થાન તથા તેના ઘર સંબંધી વચાયુ હતું તે બધું જ તેણે સફળતાથી

તમે તેઅાેને શ ુઅાેના હાથમાં સાપી દાે, જેથી તેઅાે તેમને કે દ કરીને તેમના

વ

પૂ ં કયુ. ૧૨ રા ે ઈ વરે સુલેમાનને દશન અાપીને ક ું, “મ તારી ાથના

દેશમાં લઈ

સાંભળી છે અને મ પાેતે અા જ યાને અપણના સભા થાન માટે પસંદ કરી
છે . ૧૩ કદાચ હુ ં અાકાશને બંધ કરી દઉં કે જેથી વરસાદ ન વષ, અથવા

ય પછી તે દૂ ર હાેય કે ન ક હાેય. ૩૭ પછી કદાચ જે દેશમાં

તેઅાેને બંદીવાન કરાયા હાેય તે દેશમાં તેમને ભાન થાય અને તેઅાે પ ાતાપ
કરીને યાં તેઅાે બંદીવાન હાેય તે દેશમાં તમારી કૃ પા શાેધે. તેઅાે કહે , 'અમે
પાપ કયુ છે અને વછંદીપણે વ યા છીઅે. અમે દુ કાયા કયા છે .' ૩૮ કદાચ
ે તેઅાે તેમના બંદીવાસમાંથી કે યાંથી તેઅાેને બંદી બનાવવામાં અા યા

ે હુ ં તીડાેને પાક ખાઈ જવાની અા ા ક ં , અથવા
રાેગચાળાે માેકલું. ૧૪ પછી

ે હુ ં મારા લાેકાેમાં

ે મારા લાેકાે, મારા નામથી અાેળખાતા મારા

લાેકાે, પાેતાને ન કરશે અને ાથના કરીને મા ં મુખ શાેધશે, તેમના દુ

હતા યાંથી તેમના પૂરા મનથી તથા અા માથી તમારી તરફ પાછા ફરે અને

માગાથી પાછા ફરશે તાે હુ ં અાકાશમાંથી તેઅાેનું સાંભળીને તેઅાેના પાપાેને

કદાચ તેઅાે તેમના પતૃઅાેને અાપેલી ભૂ મ અને તમે પસંદ કરેલા શહે ર તથા

માફ કરીશ અને તેઅાેના દેશને સા ે કરીશ. ૧૫ હવે અા થળે કરેલી ાથના

તમારા નામ માટે મ બાંધેલા અા સભા થાન તરફ મા કરીને ાથના કરે. ૩૯

સંબંધી મારી અાંખાે ખુ લી તથા મારા કાન સચેત રહે શે. ૧૬ કે મ કે મારા

તાે પછી તમે યાં રહાે છાે યાં અેટલે વગમાં તેમની ાથના અને અરજ

સદાકાળના નામ માટે મ અા સભા થાનને પસંદ કરીને પ વ કયુ છે ; મારી

સાંભળ ે અને તેમને મદદ કર ે. તમારા જે લાેકાેઅે તમારી વ

અાંખાે અને મા ં અંત: કરણ સદાને માટે અહ જ રહે શે. ૧૭

પાપ કયુ

ે તું મારી

છે તેઅાેને માફ કર ે. ૪૦ હવે, મારા ઈ વર, હુ ં તમને વનંતી ક ં છંુ કે અા
જ યાઅેથી કરાતી ાથના માટે તમારી અાંખાે ખુ લી રાખાે અને તમારા કાન

સમ તારા પતા દાઉદની જેમ ચાલશે, મ તને જે અા ા અાપી છે તેને તું

સચેત રાખાે. ૪૧ હવે, ઈ વર યહાેવા, તમે ઊઠાે અને યાં તમા ં સામ ય

કરાર મ તારા પતા દાઉદ સાથે કયા હતાે યારે મ કહે લું, 'ઇઝરાયલમાં

દશાવતાે કરારકાેશ મૂકવામાં અા યાે છે તેમાં તમારા વસામાના થળમાં

શાસક થવા માટે તારાે વંશ કદી ન ફળ જશે ન હ.' તે માણે હુ ં તા ં રા ય

વેશ કરાે. ઈ વર યહાેવા, તમારા યાજકાે ઉ ારના વ

ાે પહે રે અને તમારા

ભ તાે તમારી ભલાઈમાં અાનંદ કરે. ૪૨ ઈ વર યહાેવા, તમા ં મુખ તમારા
અ ભ ષ તને તરછાેડાે ન હ. તમારા સેવક દાઉદ પરની કૃ પાનું અને કરારના

અાધીન રહે શે અને મારા વ ધઅાે અને નયમાેનું પાલન કરશે, ૧૮ તાે જે

કાયમને માટે થા પત કરીશ. ૧૯ પણ

ે તું અને લાેકાે મારાથી ફરી જશાે,

મારા વ ધઅાે અને મારી અા ાઅાે જેને મ તમારી અાગળ મૂકી છે તેનાે
યાગ કરી બી

દેવાેની પૂ

અને તેઅાેને દં ડવત કરશાે, ૨૦ તાે મ તમને

કાયાનું મરણ કરાે.”

જે દેશ અા યાે છે તેમાંથી તમારાે નાશ કરીશ અને મારા નામ માટે પ વ

સુલેમાન ાથના પૂરી કરી ર ાે યારે અાકાશમાંથી અ નઅે
૭ જયારે
ઊતરીને દહનીયાપણ તથા બ લદાન ભ મ કયા અને ઈ વરના ગાૈરવથી

કરેલા અા સભા થાનનાે હુ ં યાગ કરીશ. મારી સંમુખથી હુ ં તેને દૂ ર કરીશ

સભા થાન ભરાઈ ગયું. ૨ જેથી યાજકાે ઈ વરના ઘરમાં વેશ કરી શ

ા

ન હ, કે મ કે ઈ વરના ગાૈરવે સભા થાનને ભરી દીધું હતું. ૩ ઇઝરાયલના
સઘળા લાેકાેઅે અ નને ઊતરતાે અને ઈ વરના ગાૈરવને સભા થાન ઉપર
થર થતાે

ેયાે. તેઅાેઅે માથું નમાવીને સા ાંગ ણામ કરીને તુ ત કરી

અને ઈ વરનાે અાભાર મા યાે. તેઅાેઅે ક ું, “કે મ કે તે ઉ મ છે , તેમના
કરારને તે હં મેશા નભાવી રાખે છે .” ૪ પછી રા
અપણ કયા. ૫ રા

અને સવ લાેકાેઅે ઈ વરને

સુલેમાને બાવીસ હ ર બળદ અને અેક લાખ વીસ

હ ર ઘેટાંનું અને બકરાનું બ લદાન અા યું. અા રીતે, રા અે અને બધા
લાેકાેઅે સભા થાનની

ત ા કરી. ૬ યાજકાે તેમની સેવાના નયત થાને

ઊભા ર ા, અે જ રીતે લેવીઅાે પણ ઈ વરનાં કતન વખતે વગાડવા
માટે દાઉદે બનાવેલાં વા જ ાે લઈને ઊભા ર ા અને દાઉદે રચેલા તવનાે
ગાવા લા યા કે , “ઈ વરની કૃ પા સવકાળ ટકે છે .” તેઅાેની અાગળ યાજકાે
રણ શગડાં વગાડતા હતા અને બધા ઇઝરાયલીઅાે યાં ઊભા હતા. ૭
સુલેમાને ઈ વરના સભા થાનની સામે અાવેલા ચાેકનાે મ ય ભાગ પ વ
કયા. યાં તેણે દહનીયાપણાે તથા શાં યપણાેના ચરબીવાળા ભાગાે અપણ
કયા, કારણ કે સુલેમાને જે પ ળની વેદી બનાવડાવી હતી તે અા બ લદાનાે
અેટલે દહનીયાપણાે, ખા ાપણ તથા ચરબીને સમાવવાને અસમથ હતી. ૮
અા રીતે સુલેમાને અને તેની સાથે સવ ઇઝરાયલીઅાેઅે ઉ રમાં છે ક હમાથની
ઘાટીથી તે દ ણમાં મસર સુધીના સમ સમુદાયે સાત દવસ સુધી પવની
ઊજવણી કરી. ૯ અાઠમે દવસે વશેષ સભા રાખી, કે મ કે તેઅાેઅે સાત
દવસ સુધી વેદીના સમપણની અને સાત દવસ સુધી તે પવની ઉજવણી કરી
હતી. ૧૦ ઈ વરે દાઉદનું, સુલેમાનનું, ઇઝરાયલનું તથા તેમના લાેકાેનું સા ં
કયુ હતું તેના કારણે સાતમા મ હનાના ેવીસમા દવસે સુલેમાને લાેકાેને
અાનંદ અને હષથી ઉભરાતા દયે તેઅાેના ઘરે માેકલી દીધા. ૧૧ અા રીતે
સુલેમાને ઈ વરના સભા થાનનું અને તેના મહે લનું બાંધકામ પૂ ં કયુ. જે કં ઈ

અને હુ ં તેને સવ લાેકાેમાં કહે વત પ તથા હા યા પદ કરીશ. ૨૧ અને

ેકે

અ યારે અા સભા થાનનું ગાૈરવ ઘ ં છે તાેપણ તે સમયે પસાર થનારાઅાે
અા ય પામીને પૂછશે, 'ઈ વરે અા દેશ અને અા સભા થાનની અાવી દુ દશા
શા માટે કરી હશે?' ૨૨ તે લાેકાે જવાબ અાપશે, 'કે મ કે તેઅાેઅે પાેતાને
મસરમાંથી બહાર લાવનાર તેમના પતૃઅાેના ઈ વર ભુનાે યાગ કયા અને
બી

દેવાેનાે વીકાર કયા. તેઅાેને દં ડવત કરીને તેઅાેની પૂ

કરી. તેથી અા

બધી અાફતાે ઈ વર તેઅાેના પર લા યા છે .”
થાન અને પાેતાનાે રાજમહે લ બાંધતા વીસ
૮ સુવષલેમલાાનનેયાઈહતા,વરનું સભા
રા હરામે સુલેમાનને જે નગરાે અા યાં હતાં, તે
૨

નગરાેને સુલેમાને ફરી બાં યાં અને તેણે ઇઝરાયલના લાેકાેને યાં વસા યા. ૩
સુલેમાને હમાથસાેબા પર હુ મલાે કયા અને તેને હરા યું. ૪ તેણે અર યમાં
અાવેલા તાદમાેરને ફરીથી બાં યું અને હમાથમાં ભંડારના સવ નગરાે બાં યા.
૫ વળી તેણે ઉપલું બેથહાેરાેન અને નીચલું બેથહાેરાેન પણ બાં યાં અને

તેણે સઘળાં નગરાેને કાેટ, દરવા

અને સ ળયાથી ક લાબંધ કયુ. ૬

સુલેમાને બાલાથ અને ભંડારના સવ નગરાે કે જે તેની મા લકીનાં હતાં તે, તેના
રથાેનાં સવ શહે રાે, ઘાેડેસવારાેનાં શહે રાે, તેની માેજમ

માટે ય શાલેમમાં,

લબાનાેનમાં અને તેના શાસન હે ઠળના સવ દેશાેમાં જે શહે રાે બાંધવાનું તેણે
ઇ

ું તે સવ તેણે બાં યાં. ૭ હ ીઅાે, અમાેરીઅાે, પ રઝીઅાે, હ વીઅાે

અને યબૂસીઅાે જેઅાે બનઇઝરાયલીઅાે હતા, તે લાેકાેમાંના જે સઘળા
બાકી ર ા હતા, ૮ તેઅાેના વંશ ે જેઅાે તેઅાેની પાછળ દેશમાં રહે લા હતા
અને ઇઝરાયલ લાેકાેઅે જેઅાેનાે નાશ કયા નહાેતાે, તેઅાે પાસે સુલેમાને ભારે
મજૂ રી કરાવી, જે અાજે પણ અે જ મજૂ રી કરે છે . ૯ પણ ઇઝરાયલના
લાેકાે પાસે સુલેમાને ગુલામનું કામ કરા યું ન હ. તેના બદલે તેઅાે તેના યાે ા,
સેનાપ તઅાે, અ ધકારીઅાે, રથસેનાના તથા ઘાેડેસવારાેના અ ધકારી થયા.
૧૦ લાેકાે ઉપર અ ધકાર ચલાવનાર, સુલેમાન રા

ના મુ ય અ ધકારીઅાે

બસાે પચાસ હતા. ૧૧ સુલેમાન ફા નની દીકરીને દાઉદનગરમાંથી બહાર
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તેને માટે બંધાવેલ મહે લમાં લઈ અા યાે; કે મ કે તેણે ક ું, “ઇઝરાયલના

સભા થાનના અને તેના મહે લના પગ થયાં અને સંગીતકારાે માટે સતાર

રા

તથા વીણા બના યાં. યહૂ દયાના દેશમાં અગાઉ અાવાં લાકડાં કદી પણ

દાઉદના મહે લમાં મારી પ નીઅે રહે વું

ેઈઅે ન હ, કારણ કે યાં

ઈ વરનાે કરારકાેશ અા યાે હાેવાથી તે થાન પ વ છે .” ૧૨ યાર બાદ

ેવામાં અા યાં નહાેતાં. ૧૨ રા

સુલેમાને શેબાની રાણીને તેણે જે જે મા યું

પરસાળની સામે સુલેમાને ઈ વરની જે વેદી બાંધી હતી તે વેદી ઉપર તે

હતું તે બધું અા યું. ઉપરાંત, રાણી સુલેમાન રા ને માટે જે ભેટસાેગાદ તે

ઈ વરને દહનીયાપણાે ચઢાવતાે હતાે. ૧૩ રાેજબરાેજના કાય મ અનુસાર,

લઈ અાવી હતી તેટલી જ કમતની સમી ભેટ સુલેમાને પણ તેને અાપી.

વ ામવારને દવસે, ચં દશનને દવસે, ઠરાવેલા પવાના દવસે તથા વષમાં

વળી તેણે તેની સવ ઇ છા તૃ ત કરી. તે પાેતાના રસાલા સાથે પાેતાને દેશ

ણ વાર; અેટલે કે બેખમીર રાેટલીના પવમાં, સ તાહાેના પવમાં, અને

પાછી ગઈ. ૧૩ હવે દર વષ સુલેમાન રા ની પાસે છસાે છાસઠ તાલંત સાેનું

માંડવાઅાેના પવમાં તે મૂસાની અા ા માણે અપણ કરતાે હતાે. ૧૪ દૈ નક

અાવતું હતું. ૧૪ અા સાેના ઉપરાંત વેપારીઅાે પાસેથી કરવેરા તરીકે મળતું.

કાય મ અનુસાર, તેના પતા દાઉદની વ ધઅાે માણે, સુલેમાને યાજકાેનાં

અરબ તાનના સવ રા અાે તથા દેશના સૂબાઅાે તરફથી સુલેમાન રા ને

કાયા માટે યાજકાેની ટાેળીને નયુ ત કરી, યાજકાેની સેવા કરવા માટે અને

જે સાેનું અને ચાંદી મળતાં હતાં તે તાે વધારાના હતાં. ૧૫ રા

ઈ વરનાં તાે ગાવા માટે લેવીઅાેને તેઅાેના કામ માણે નયુકત કયા. તેણે

સાેનાની બસાે ઢાલાે બનાવી. દરેક ઢાલમાં છ હ ર શેકેલ સાેનું વપરાયું

દરેક દરવાજે દરવાનાેની પણ નમ ૂક કરી, કે મ કે દાઉદે ઈ વરના સેવકે ,

હતું. ૧૬ વળી તેણે ઘડેલા સાેનાની ણસાે નાની ઢાલાે બનાવી. દરેક ઢાલ

અે અા ા કરી હતી. ૧૫ અા લાેકાે ભંડાર સંબંધી, યાજકાે અને લેવીઅાેને

દસ તાેલાના સાેનાની બનેલી હતી; રા અે તેઅાેને લબાનાેનના વનગૃહના

રા અે જે અા ાઅાે અાપી હતી તેનું તેઅાે ઉ લંઘન કરતા ન હતા. ૧૬

મહે લમાં મૂકી. ૧૭ પછી સુલેમાન રા અે હાથીદાંતનું અેક માેટું સહાસન

હવે ઈ વરના સભા થાનનાે પાયાે નંખાયાે તે દવસથી માંડીને તેની સમા ત

બના યું, તેને ચાે ખા સાેનાથી મ

સુધીનું બધું કામ સુલેમાને પૂણ કયુ. અા રીતે, ઈ વરના સભા થાનનું કામ

અેક પાયાસન હતું. તેઅાે સહાસનની સાથે જડેલાં હતાં તથા બેઠકની જ યા

સંપૂણ થયું અને તેનાે ઉપયાેગ કરવાનું શ કરાયું. ૧૭ પછી સુલેમાન અદાેમ

પાસે બ ને બાજુ અે હાથા હતા અને હાથાઅાેની બ ને બાજુ અે બે ઊભેલા

સુલેમાને

ું. ૧૮ સહાસનને છ પગ થયાં તથા સાેનાનું

દેશમાં દ રયા કનારે અાવેલા અે યાેનગેબેર અને અેલાેથમાં ગયાે. ૧૮ હરામે

સહાેની

તકૃ ત હતી. ૧૯ છ પગ થયાં પર દરેક બાજુ અે બાર સહ ઊભા

દ રયાના

હતા. બી

કાેઈપણ રા યમાં અાવું સહાસન કદી બનાવવામાં અા યું ન

ણકાર અ ધકારીઅાે મારફતે તેને વહાણાે માેકલી અા યાં; તેઅાે

સુલેમાનના માણસાે સાથે અાેફીર ગયા. અને યાંથી તેઅાે ચારસાે પચાસ

હતું. ૨૦ સુલેમાન રા નાં પીવાનાં સવ પા ાે અને લબાનાેન વનગૃહનાં સવ

તાલંત સાેનું સુલેમાન રા

પા ાે શુ સાેનાનાં હતાં. સુલેમાનના દવસાેમાં ચાંદીની કશી વસાત ગણાતી

માટે લા યા.

શેબાની રાણીઅે સુલેમાનની કી ત વષે સાંભ ું યારે તે તેની
૯ જયારે
કસાેટી કરવા માટે અટકટા નાે લઈને ય શાલેમ અાવી. તે માેટા
રસાલા સ હત પાેતાની સાથે અ રાેથી લાદેલાં ઊંટાે, પુ કળ સાેનું, મૂ યવાન
ર નાે લઈને ય શાલેમમાં અાવી. જયારે તે સુલેમાન પાસે અાવી, યારે
તેણે પાેતાના અંત: કરણમાં જે કં ઈ હતું તે સવ તેને ક ું. ૨ સુલેમાને તેના
સવ

નાેના જવાબ તેને અા યાં; સુલેમાન માટે કં ઈ જ અઘ ં હતું ન હ;

જેનાે જવાબ તેણે અા યાે ના હાેય અેવાે કાેઈ જ
શેબાની રાણીઅે સુલેમાનનું

ન ન હતાે. ૩ જયારે

ાન અને તેણે બાંધેલાે મહે લ, ૪ તેના મેજ

પરની વાનગીઅાે, તેના ચાકરાેનું બેસવું, તેના ચાકરાેનું કામ, તેઅાેના વ
તેના પા વાહકાે અને તેઅાેના વ
દહનીયાપણ કરતાે હતાે તે સવ

ાે,

ાે અને ઈ વરના ઘરમાં જે રીતથી તે
ેઈને તે ત ધ થઈ ગઈ. ૫ તેણે રા ને

ક ું, “મ મારા દેશમાં તારા વષે તથા તારા ાન વષે જે સાંભ ું હતું તે બધું
સાચું છે . ૬ અહ અાવીને મ મારી અાંખાેઅે અા
માનતી નહાેતી. તારા ાન અને સંપ

ેયું નહાેતું યાં સુધી હુ ં તે

વષે મને અડધું પણ કહે વામાં અા યું

નહાેતું! મ જે સાંભ ું હતું તેના કરતાં તા ં

ાન અ ત વશાળ છે . ૭ તારા

લાેકાે કે ટલા બધા અાશીવા દત છે અને સદા તારી અાગળ ઊભા રહે નારા
તારા ચાકરાે પણ કે ટલા અાશીવા દત છે કે મ કે તેઅાે તા ં

ાન સાંભળે છે !

૮ ઈ વર તારા ભુની તુ ત થાઅાે કે જેમણે તારા પર સ ન થઈને તારા

ભુ ઈ વરને માટે રા

થવા સા તને સહાસન પર બેસા

ાે છે . તેઅાે

ઇઝરાયલને ેમ કરતા હાેવાથી તેને કાયમ માટે થા પત કયુ છે . તેથી તેમણે
તને રા

બના યાે કે જેથી તું તેઅાેનાે યાય કરે.” ૯ રાણીઅે અેકસાે વીસ

તાલંત સાેનું, પુ કળ મા ામાં અ રાે અને કમતી ર નાે અા યાં. જે ભારે
મા ામાં શેબાની રાણીઅે રા

સુલેમાનને અ રાે અા યાં હતા તેવાં અ ર

ફરી કદી કાેઈઅે તેને અા યાં નહાેતાં. ૧૦ હરામ રા ના ચાકરાે અને સુલેમાન

ન હતી. ૨૧ રા નાં વહાણાે હરામના ના વકાેની સાથે તાશ શ જતાં. દર
ણ વષ વહાણાે અેકવાર તાશ શથી સાેનું, ચાંદી, હાથીદાંત, વાંદરા તથા
માેર લઈને અાવતાં હતાં. ૨૨ તેથી

ય તથા ડહાપણમાં પૃ વી પરના સવ

રા અાે કરતાં સુલેમાન સાૈથી ે રા

હતાે. ૨૩ સમ દુ નયાના સવ

રા અાે ઈ વરે સુલેમાનના દયમાં જે ાન મૂ

ું હતું તે સાંભળવા તેની

પાસે અાવતા. ૨૪ દર વષ તેઅાે પાેતપાેતાની ભેટ, અેટલે સાેનાચાંદીનાં પા ાે,
વ

ાે, શ

ાે, સુગંધી યાે, ઘાેડાઅાે અને ખ ચરાે ખંડણી તરીકે લાવતા

હતા. ૨૫ સુલેમાનની પાસે ઘાેડા અને રથાેને માટે ચાર હ ર તબેલા હતા
અને બાર હ ર ઘાેડેસવારાે હતા, તેણે તેઅાેને રથાેનાં નગરાેમાં તેમ જ
ય શાલેમમાં પાેતાની પાસે રા યા હતા. ૨૬ નદીથી તે પ લ તીઅાેના દેશ
સુધી તથા મસરની સરહદ સુધી સવ રા અાે ઉપર તેની હકૂ મત વ તરેલી
હતી. ૨૭ સુલેમાને ય શાલેમમાં ચાંદી અેટલી બધી વધારી દીધી કે તેનું
મૂ ય જમીન પરના પ થરના જેવું થઈ પ ું. તેણે દેવદારનાં લાકડાંનું માણ
અેટલું બધું વધારી દીધું કે તે નીચાણના દેશના ગુ લર વૃ ના લાકડાને તાેલે
થઈ પ

ું. ૨૮ લાેકાે સુલેમાનને માટે મસરમાંથી તથા બી

સવ દેશાેમાંથી

ઘાેડા લાવતા હતા. ૨૯ સુલેમાનનાં અ ય કૃ યાે તથા બી

બાબતાે વષે

પહે લેથી તે છે લે સુધી નાથાન બાેધકનાં ઇ તહાસમાં, શીલાેની અ હયાના
ભ વ યના પુ તકમાં અને નબાટના દીકરા યરાેબામ સંબંધીના ઇ ાે ેરકને
થયેલાં દશનનાેના પુ તકમાં લખવામાં અાવેલું છે . ૩૦ સુલેમાને ય શાલેમમાં
સમ ઇઝરાયલ ઉપર ચાળીસ વષ રાજ કયુ. ૩૧ તે પાેતાના પૂવ ેની સાથે
ઊંઘી ગયાે અને તેને તેના પતા દાઉદના નગરમાં દફનાવવામાં અા યાે; તેના
પછી તેનાે દીકરાે રહાબામ રા

થયાે.

શખેમ ગયાે, કે મ કે સવ ઇઝરાયલીઅાે તેને રા બનાવવા
૧૦ રહાબામ
શખેમમાં અા યા હતા. અેમ બ યું કે નબાટના પુ યરાેબામે અા
૨

રા ના ચાકરાે અાેફીરથી સાેનું લા યા, વળી સાથે ચંદનના લાકડાં અને

વષે સાંભ ું યારે તે મસરમાં હતાે. તે સુલેમાન રા ની પાસેથી મસરમાં

મૂ યવાન ર નાે પણ લા યા. ૧૧ તે ચંદનના લાકડામાંથી રા અે ઈ વરના

નાસી ગયાે હતાે; રહાબામ અંગે
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ણીને યરાેબામ મસરમાંથી પાછાે અા યાે.

૩ માણસ માેકલીને તેને મસરમાંથી બાેલાવવામાં અા યાે હતાે. યરાેબામે તથા

માણસ પાેતપાેતાના ઘરે પાછા

સવ ઇઝરાયલીઅાેઅે અાવીને રહાબામને વનંતી કરી, ૪ “તારા પતાઅે

તેથી તેઅાેઅે ઈ વરનું ક ું મા યું અને યરાેબામની વ

અમારા પર ભારે ઝૂં સરી મૂકી હતી. માટે હવે, તારા પતાની સખત મહે નત

પાેતપાેતાને ઘરે પાછા ગયા. ૫ રહાબામ ય શાલેમમાં ર ાે અને યહૂ દયાની

તથા તેણે મૂકેલાે ભારે બાેજ તું કં ઈક હલકાે કર, અેટલે અમે તારી સેવા

સુર ા માટે નગરાે બાં યાં. ૬ તેણે બેથલેહેમ, અેટામ, તકાેઅા, ૭ બેથ

કરીશું.” ૫ રહાબામે તેઅાેને ક ું, “ ણ દવસ પછી તમે મારી પાસે પાછા

સુર, સાેખાે, અદુ લામ, ૮ ગાથ, મારેશા, ઝીફ, ૯ અદાેરાઈમ, લાખીશ,

અાવ ે.” તેથી લાેકાે યાંથી પાછા ગયા. ૬ રહાબામ રા અે, જયારે તેના

અઝે કા, ૧૦ સાેરા, અાયાલાેન, અને હે ાેન નગરાે બાં યાં. અે યહૂ દયામાં

પતા સુલેમાન

અને બ યામીનમાં અાવેલા ક લાવાળાં નગરાે છે . ૧૧ તેણે યાં મજબૂત

વતા હતા યારે તેની હજૂ રમાં જે વડીલાે ઊભા રહે તા

તેઅાેની સલાહ લેતાં તેઅાેને પૂ

અાે, કે મ કે અા કામ મારાથી થયું છે .'”
ન જતા તેઅાે

ું, “અા લાેકાેને શાે જવાબ અાપવાે તેના

ક લા બંધા યા અને સેનાપ તઅાેને અનાજ, તેલ અને ા ારસના ભંડાર

વષે તમે મને શી સલાહ અાપાે છાે?” ૭ તેઅાેઅે તેને ક ું, “ ે તું અા લાેકાે

અાગળ ચાેકી કરવા મૂ ા. ૧૨ દરેક નગરમાં તેણે ઢાલાે અને ભાલાઅાે મૂ ા

સાથે માયાળુપણે વતશે, તેઅાેને રા ખુશીમાં રાખશે અને તેઅાેની સાથે

અને તે નગરાેને મજબૂત કયા. યહૂ દયા અને બ યામીન તેના તાબામાં હતાં.

મીઠાશથી વાત કરશે, તાે તેઅાે હં મેશા તારી અાધીનતામાં રહે શે.” ૮ પરં તુ

૧૩ યાજકાે અને લેવીઅાે કે જેઅાે ઇઝરાયલમાં હતા તેઅાે તેમના થળાેમાંથી

વૃ માણસાેઅે જે સલાહ અાપી હતી તેની રહાબામે અવગણના કરીને તેની

તેની પાસે અા યા. ૧૪ લેવીઅાે પાેતાના ગાેચર અને મલકત મૂકીને યહૂ દયા

સાથે ઊભેલા જુ વાનાેની સલાહ લીધી. ૯ તેણે યુવાનાેને પૂ

અને ય શાલેમ અા યા હતા કે મ કે યરાેબામે અને તેના દીકરાઅાેઅે તેઅાેને

ું, “અા લાેકાેઅે

મને અેમ ક ું છે કે , 'તારા પતાઅે અમારા ઉપર જે બાેજ મૂ ાે હતાે તે કં ઈક

નસાડી મૂ

હલકાે કર,' હવે મારે તેઅાેને શાે જવાબ અાપવાે તે વષે તમે શી સલાહ

ન શકે . ૧૫ યરાેબામે સભા થાનને માટે, પાેતે બનાવેલા વાછરડાની અને

અાપાે છાે?” ૧૦ જે જુ વાનાે રહાબામ સાથે માેટા થયા હતા તેઅાેઅે ક ું,

બકરાની મૂ તની પૂ

“જે લાેકાેઅે તારા પતાઅે મૂકેલાે ભારે બાે ે હલકાે કરવાનું તને ક ું હતું.

તેઅાેની પાછળ ઇઝરાયલનાં કુ ળાેના સવ લાેકાે, જેઅાેઅે પાેતાનાં અંત:

તેઅાેને તું કહે જે કે , 'મારી ટચલી અાંગળી મારા પતાની કમર કરતાં

કરણ ઇઝરાયલના ભુ, ઈ વરને શાેધવામાં લગા યાં હતાં તેઅાે પાેતાના

છે . ૧૧ તેથી હવે, મારા પતાઅે તમારા ઉપર જે ભારે બાે ે મૂ

ડી

ાે હતાે, તે

ા હતા કે જેથી તેઅાે ઈ વર માટે યાજકની જવાબદારી બ વી
માટે, તેઅાેના થાને અ ય યાજકાે નયુકત કયા. ૧૬

પતૃઅાેના ભુ ઈ વરને ય

કરવા ય શાલેમ અા યા. ૧૭ તે લાેકાેના

બાે નાે ભાર હલકાે કરવાને બદલે હુ ં તમારા પર વધારીશ. મારા પતા તમને

કારણે યહૂ દયાનું રાજય બળવાન થયું. તે ણ વષ દર મયાન તેઅાેઅે

ચાબુકાેથી શ ા કરતા, પણ હુ ં તાે વ છીઅાેથી શ ા કરીશ.'” ૧૨ રા અે

સુલેમાનના પુ , રહાબામને બળવાન કયા, કે મ કે ણ વષ સુધી તેઅાે દાઉદ

કહે લું હતું, “ ી

દવસે મારી પાસે પાછા અાવ ે.” તેથી યરાેબામ અને સવ

અને સુલેમાનને પગલે ચા યા હતા. ૧૮ રહાબામે માહલાથની સાથે લ ન

લાેકાે ી

દવસે રહાબામ પાસે પાછા અા યા. ૧૩ રહાબામ રા અે તેઅાેને

કયુ. માહલાથ દાઉદના દીકરા યરીમાેથની દીકરી હતી. યશાઈના દીકરા

ઉ તાઈથી જવાબ અા યાે; અને વડીલાેની સલાહને ગણકારી ન હ. ૧૪ પણ

અ લયાબની દીકરી અ બહાઈલ તેની માતા હતી. ૧૯ તેને ણ પુ ાે થયા;

જુ વાનાેની સલાહ માણે તેણે તેઅાે સાથે વાત કરી; તેણે ક ું, “હુ ં તમારા

યેઉશ, શમાયા અને ઝાહામ. ૨૦ માહલાથ પછી રહાબામે અા શાલાેમની

પરની ઝૂં સરી ભારે કરીશ; હુ ં અે ઝૂં સરીનાે ભાર વધારીશ. મારા પતા તમને

પુ ી માકા સાથે લ ન કયુ. તેણે અ બયા, અ ાય, ઝઝા અને શલાેમીથને

ચાબુકાેથી સ

કરીશ.” ૧૫

જ મ અા યાે. ૨૧ પાેતાની બધી પ નીઅાે અને ઉપપ નીઅાે કરતાં રહાબામ

અામ, રા અે લાેકાેની વાત સાંભળી ન હ, અા સવ ઈ વરની ઇ છાથી થયું

માકા ઉપર વધારે ેમ રાખતાે હતાે. તેને બધી મળીને અઢાર પ નીઅાે અને

હતું, કે મ કે ઈ વરે શીલાેની અ હયા મારફતે નબાટના દીકરા યરાેબામને જે

સાઠ ઉપપ નીઅાે હતી. તેના અ ાવીસ દીકરા અને સાઠ દીકરીઅાે હતી. ૨૨

વચન અા યું હતું તેને તે પૂણ કરે. ૧૬ યારે અાખા ઇઝરાયલે

રહાબામે માકાના દીકરા અ બયાને તેના બધા ભાઈઅાેમાં અ ધકારી ની યાે;

કરતા હતા, પણ હુ ં તમને વ છીઅાેથી સ

ેયું કે રા

તેઅાેનું સાંભળતાે નથી યારે લાેકાેઅે તેને ઉ ર અા યાે, “દાઉદમાં અમારાે શાે

તે તેને રા

ભાગ? યશાઈના દીકરામાં અમારાે શાે વારસાે? દરેક જણ પાેતપાેતાના ઘરે

કયુ; તેણે તેના બધા પુ ાેને યહૂ દયાના અને બ યામીનનાં સવ ક લાવાળાં

પાછા

નગરાેમાં માેકલી દીધા. તેણે તેઅાેને માટે ખાવાપીવાની સામ ી પુ કળ

અાે. હે દાઉદ પુ , હવે તા ં પાેતાનું ઘર તું સંભાળજે.” અેવું કહીને

તમામ ઇઝરાયલી લાેકાે પાેતપાેતાને ઘરે પાછા ગયા. ૧૭ પણ યહૂ દયાના
નગરાેમાં જે ઇઝરાયલી લાેકાે રહે તા હતા તેઅાે પર રહાબામે રાજ કયુ. ૧૮
પછી રહાબામ રા અે હદાેરામ, જે મજૂ રાેનાે ઉપરી હતાે અને જુ લમથી
કામ કરાવતાે હતાે તેને ઇઝરાયલના લાેકાે પાસે માેક યાે, પણ ઇઝરાયલના
લાેકાેઅે તેને પ થરે મારીને મારી ના યાે. તેથી રા

તેના રથ પર બેસીને

ઉતાવળે ય શાલેમ નાસી ગયાે. ૧૯ અેમ, ઇઝરાયલે દાઉદના ઘર વ

કરવા માટે યહૂ દા

અને બ યામીનના કુ ળમાંથી પસંદ કરેલા કુ લ અેક લાખ અશી હ ર
યાે ાઅાેને ભેગા કયા. ૨ પરં તુ ઈ વરનું વચન ઈ વરભ ત શમાયાની પાસે
અા યું, ૩ “યહૂ દયાના રા

અને સુલેમાનના દીકરા રહાબામને, યહૂ દયા

અને બ યામીનમાંના સવ ઇઝરાયલના લાેકાેને કહે ; ૪ 'ઈ વર અામ કહે
છે : તમારે તમારા ભાઈઅાેની વ

ીઅાે સાથે તેઅાેના લ ન કરા યાં.

અેમ થયું કે , જયારે રહાબામનું રાજય થર થયું અને તે બળવાન
૧૨ અને
બ યાે, યારે તેણે તથા તેની સાથેના સવ ઇઝરાયલે ઈ વરના નયમનાે
યાગ કયા. ૨ અે તે લાેકાે ઈ વરને અ વ વાસુ બ યા હાેવાથી રહાબામ
રા ના શાસનના પાંચમાં વષ, મસરના રા

શશાકે ય શાલેમ ઉપર

અા યાે. મસરમાંથી તેની સાથે અસં ય સૈ નકાે અા યા હતા: તેઅાેમાં

જયારે રહાબામ ય શાલેમ પહા યાે યારે તેણે પાેતાનું રાજય પુન:
થા પત કરવા માટે અને ઇઝરાયલ સામે યુ

માણમાં પૂરી પાડી. ઘણી

હુ મલાે કયા. ૩ તે બારસાે રથાે તથા સાઠ હ ર ઘાેડેસવારાે સ હત ચઢી

બળવાે કયા, જે અાજ દવસ સુધી ચાલતાે ર ાે છે .

૧૧

બનાવવાનું વચારતાે હતાે. ૨૩ રહાબામે કુ શળતાપૂવક રાજ

હુ મલાે કે લડાઈ કરવી ન હ. દરેક

લુબીઅાે, સુ ીઅાે તથા કૂ શીઅાે હતા. ૪ યહૂ દયા સાથે સંકળાયેલાં
પ તાળીસ નગરાેનાે કબ ે કરીને તે ય શાલેમ અા યાે. ૫ હવે રહાબામ
તથા યહૂ દાના અાગેવાનાે, જેઅાે શશાકને લીધે ય શાલેમમાં અેક થયા
હતા, તેઅાેની પાસે શમાયા બાેધકે અાવીને તેઅાેને ક ું, “ઈ વર અામ કહે
છે : 'તમે મને ત

દીધાે છે , તેથી મ પણ તમને શશાકના હાથમાં સાપી

દીધાં છે .'” ૬ પછી ઇઝરાયલના અાગેવાનાેઅે તથા રા અે પાેતાને ન
બનાવીને ક ું, “ઈ વર યાયી છે .” ૭ ઈ વરે જયારે
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ન બના યા છે , યારે ઈ વરની વાણી શમાયાની પાસે અાવી, “તેઅાેઅે

પાેતપાેતાનાં કામ કરે છે . ૧૧ તેઅાે રાેજ સવારે તથા સાંજે ઈ વરને માટે

પાેતાને ન બના યા છે . માટે હુ ં તેમનાે નાશ ન હ ક ં ; હુ ં તેમને થાેડીવારમાં

દહનીયાપણાે તથા સુવા સત ધૂપ બાળે છે . તેઅાે અ પત રાેટલી પણ શુ

છાેડાવીશ અને હુ ં મારાે ાેધ શશાકની મારફતે ય શાલેમ પર ન હ ઉતા ં .

મેજ પર ગાેઠવે છે ; દરરાેજ સાંજે સાેનાના દીપવૃ પર દીવા પણ સળગાવે છે .

૮ તેમ છતાં, તેઅાે તેના ગુલામાે થશે, કે જેથી તેઅાેને સમ

અમે તાે અમારા ભુ, ઈ વરની અા ાઅાે પાળીઅે છીઅે, પણ તમે તાે તેમને

ય કે મારી

સેવા કરવામાં તથા વદેશી રા અાેની સેવા કરવામાં કે ટલાે ફે ર છે .” ૯

ત

મસરના રા

અને તેમના યાજકાે ચેતવણીનાં રણ શગડાં લઈને તમારી વ

શશાકે ય શાલેમ ઉપર ચઢાઈ કરીને ઈ વરના સભા થાનનાે

દીધા છે . ૧૨ જુ અાે, ઈ વર અમારી સાથે છે તથા અમારા અાગેવાન છે
અમારી

ખ નાે તથા રા ના મહે લનાે બધાે ખ નાે લૂંટી લીધાે. તેણે બધું જ લૂંટી

સાથે છે . તમે ઇઝરાયલના લાેકાેની સામે, તમારા પૂવ ેના ભુ, ઈ વરની

લીધું; સુલેમાને સાેનાની જે ઢાલાે બનાવી હતી અે પણ તે લઈ ગયાે. ૧૦

સામે ન લડાે, તેમાં તમે સફળ થવાના નથી.” ૧૩ યરાેબામે તેઅાેની પાછળ

રહાબામ રા અે તેમને થાને પ ળની ઢાલાે બનાવીને અંગર કાેના ઉપરી

છુપાઈને હુ મલાે કરનારા સૈ નકાેની અેક ટુ કડીને તૈયાર કરી; તેનું સૈ ય યહૂ દાની
અાગળ હતું અને અે ટુ કડી તેઅાેની પાછળ હતી. ૧૪ જયારે યહૂ દાઅે પાછળ

અમલદારના, અેટલે કે જેઅાે રા ના મહે લની ચાેકી કરતા તેઅાેના હાથમાં
સાપી. ૧૧ જયારે રા

ઈ વરના ઘરમાં વેશ કરતાે, યારે ર કાે તે ઢાલાેને

ેયું, તાે જુ અાે, પાેતાની અાગળ તથા પાછળ યુ ની તૈયારી કરી રાખી હતી.

ઊંચકી લેતા; પછી તેઅાે તે ઢાલાેને પરત લાવતા અને ર કગૃહમાં મૂકી દેતા.

તેઅાેઅે ઈ વરને પાેકાર કયા અને યાજકાેઅે રણ શગડાં વગા ાં. ૧૫ પછી

૧૨ જયારે રહાબામે પાેતાને ન કયા યારે ઈ વરનાે ાેધ ઊતયા, કે મ કે તે

યહૂ દાના માણસાેઅે ઊંચા સાદે પાેકાર કયા; તેઅાેઅે પાેકાર કયા તે સાથે જ

તેનાે સંપૂણ નાશ કરવા ચાહતા નહાેતા; અા ઉપરાંત, યહૂ દયામાં પણ કં ઈક

ઈ વરે યરાેબામ અને ઇઝરાયલને અ બયા અને યહૂ દાની અાગળ માયા. ૧૬

સારી વત ૂક માલૂમ પડી. ૧૩ તેથી રહાબામ રા અે ય શાલેમમાં બળવાન

ઇઝરાયલના લાેકાે યહૂ દાની અાગળથી નાસી ગયા અને ઈ વરે યહૂ દાના હાથે

થઈને રાજ કયુ. રહાબામ રા

બ યાે યારે તે અેકતાળીસ વષનાે હતાે. તેણે

યરાેબામને તથા ઇઝરાયલને હરા યા. ૧૭ અ બયા અને તેના સૈ યઅે તેઅાેની

ય શાલેમ નગર કે , જેને ઈ વરે પાેતાનું નામ રાખવા માટે ઇઝરાયલનાં સવ

ભારે ખુવારી કરીને તેઅાેનાે સંહાર કયા; ઇઝરાયલના પાંચ લાખ ચુનંદા

કુ ળાેમાંથી પસંદ કયુ હતું, યાં સ ર વષ સુધી રાજ કયુ. તેની માતાનું નામ

માણસાે માયા ગયા. ૧૮ અા રીતે, તે સમયે ઇઝરાયલીઅાે હારી ગયા અને

નામાહ હતું, તે અા માેની

યહૂ દયાના લાેકાે

ી હતી. ૧૪ તેણે દુ તા કરી, તેણે સાચા દયથી

ઈ વરની ભ ત કરવાનું મન લગા ું ન હ. ૧૫ રહાબામનાં કૃ યાે, થમથી તે
છે લે સુધી, શમાયા બાેધકની તથા ઇ ાે

ાનાં લખાણાેમાં વંશાવળીના

તી ગયા યહૂ દયાના લાેકાેઅે પાેતાના પતૃઅાેના ઈ વર,

ભુ પર અાધાર રા યાે હતાે. ૧૯ અ બયાઅે યરાેબામનાે પીછાે કયા; તેણે
તેની પાસેથી બેથેલ, યશાના અને અે ાેન નગરાે તેના ગામાે સ હત

તી

અનુ મે નાધેલા છે . રહાબામ તથા યરાેબામ વ ચે સતત વ હ ચાલતાે ર ાે

લીધાં. ૨૦ અ બયાના દવસાે દર મયાન યરાેબામ ફરી બળવાન થઈ શ

હતાે. ૧૬ રહાબામ પાેતાના પૂવ ેની સાથે ઊંઘી ગયાે અને તેને દાઉદનગરમાં

ન હ; ઈ વરે તેને સ

કરી અને તે મરણ પા યાે. ૨૧ પરં તુ અ બયા બળવાન

દફનાવવામાં અા યાે; તેની જ યાઅે તેનાે દીકરાે અ બયા રા

થતાે ગયાે; તેણે ચાૈદ

ીઅાે સાથે લ ન કયા. તેને બાવીસ દીકરા તથા સાેળ

થયાે.

અઢારમા વષ, અ બયા યહૂ દયા પર રાજ કરવા
૧૩ રાલા યાેયરાે. બતેામના
ણે ણ વષ ય શાલેમમાં રાજ કયુ; તેની માતાનું નામ
૨

મખાયા હતું. તે ગબયાના ઉરીઅેલની દીકરી હતી. અ બયા તથા યરાેબામ
વ ચે યુ ચા યું. ૩ અ બયાઅે પસંદ કરેલા ચાર લાખ શૂરવીર યાે ાઅાેને
લઈને યુ માં ગયાે. યરાેબામ અાઠ લાખ પસંદ કરેલા શૂરવીર લડવૈયાઅાેને
લઈને સામે ગયાે. ૪ અ બયાઅે અે ાઇમના પહાડી દેશમાં અાવેલા
સમારાઈમ પવત પર ઊભા રહીને ક ું, “યરાેબામ તથા સવ ઇઝરાયલ મા ં
સાંભળાે! ૫ શું તમે નથી

ણતા કે ભુ, ઇઝરાયલના ઈ વરે દાઉદને,

અેટલે તેને તથા તેના દીકરાઅાેને, ઇઝરાયલ પર સદા રાજ કરવાને માટે કરાર
કરેલાે છે ? ૬ તેમ છતાં દાઉદના દીકરા સુલેમાનના સેવક નબાટના દીકરા
યરાેબામે પાેતાના મા લક સામે બળવાે કયા. ૭ હલકા માણસાે તથા અધમ
માણસાે તેની પાસે અેક થયા. સુલેમાનનાે દીકરાે રહાબામ જુ વાન તથા
બનઅનુભવી હાેવાથી તેમની સામે લડવાને અશ ત હતાે, યારે તેઅાે તેની
સામે લડવાને તૈયાર થયા. ૮ હવે તમે દાઉદના વંશ ેના હાથમાં ઈ વરનું
રાજ છે , તેની સામે થવાનાે ઇરાદાે રાખાે છાે. તમા ં સૈ ય બહુ માેટું છે અને
યરાેબામે જે સાેનાના દેવાે બના યા છે તે પણ તમારી પાસે છે . ૯ શું તમે
ઈ વરના યાજકાેને, અેટલે હા નના વંશ ેને તથા લેવીઅાેને કાઢી મૂ
નથી? શું તમે બી

ા

દેશાેના લાેકાેના રવાજ માણે પાેતાને માટે મૂ તપૂજક

યાજકાે ની યા નથી? તમારામાં તાે કાેઈપણ માણસ અેક જુ વાન બળદ
તથા સાત ઘેટાં લઈને પાેતાને પ વ કરવા માટે અાવે છે ; તે પાેતે, તમારા
દેવાે જેઅાે દેવ નથી, તે તેઅાેનાે યાજક થાય છે . ૧૦ પરં તુ અમારા માટે તાે
ભુ અે જ અમારા ઈ વર છે અને અમે તેમને ત

દીધા નથી. ઈ વરની

સેવા કરનારા અમારા યાજકાે તાે હા નના વંશ ે છે તથા લેવીઅાે પણ

2 કાળ

ાંત

ાે

દીકરીઅાે હતી. ૨૨ અ બયાના બાકીનાં કાયા, તેનું અાચરણ અને તેનાં વચનાે
ઈ ાે બાેધકના ટીકા ંથમાં લખેલાં છે .
અ બયા તેના પતૃઅાે સાથે ઊંઘી ગયાે. તેને દાઉદનગરમાં
૧૪ પછી
દફનાવવામાં અા યાે. તેની જ યાઅે તેનાે દીકરાે અાસા ગાદીનશીન
થયાે. યહૂ દયાના રા

અાસાના શાસનકાળના દસ વષ દર મયાન દેશમાં

શાં ત હતી. ૨ અાસાઅે તેના ઈ વર, ભુની નજરમાં જે સા ં અને યાે ય હતું
તે કયુ. ૩ તેણે અ ય દેવાેની વેદીઅાે અને ઉ ચ થાનાે દૂ ર કયા. તેણે તેઅાેના
ભજન તંભના પ વ પ થરાેને ભાંગી ના યાં અને અશેરીમ મૂ તને કાપી
નાખી. ૪ તેણે યહૂ દયાના લાેકાેને, તેઅાેના પતૃઅાેના ઈ વરને શાેધવાનાે,
તેના વ ધઅાે અને અા ાઅાેનું પાલન કરવાનાે હુ કમ કયા. ૫ તેણે યહૂ દયાના
દરેક નગરમાંના ઉ ચ થાનાે અને ધૂપવેદીઅાેને દૂ ર કયા. તેના શાસન દર મયાન
રાજયમાં શાં ત વતલી રહી. ૬ તેણે યહૂ દયામાં ક લાવાળાં નગરાે બાં યાં.
તે વષામાં યુ ન હાેવાના કારણે તે દેશમાં શાં ત યાપેલી રહી હતી. કે મ કે
ઈ વરે તેને શાં ત અાપી હતી. ૭ અાસાઅે યહૂ દયાના લાેકાેને ક ું, “ચાલાે,
અાપણે અા નગરાે બાંધીઅે, તેમની ફરતે કાેટ કરીઅે. બુર ે, દરવા
ભૂંગળાે બાંધીઅે; અા દેશ હ

અને

પણ અાપણાે છે , કારણ કે , અાપણે અાપણા

ઈ વરની પાસે મા યાે છે . તેમણે અાપણને ચારે બાજુ અેથી શાં ત અાપી છે .”
તેથી તેમણે નગરાે બાંધવા માં

ાં તેમાં તેઅાે સફળ થયા. ૮ અાસા પાસે

યહૂ દા કુ ળના ઢાલ અને ભાલાથી સ જ ણ લાખ પુ ષાે અને હ ર ઢાલ
તથા ધનુ યથી સ જ બ યામીન કુ ળના બે લાખ અશી હ ર પુ ષાે હતા.
તેઅાે બધા શ તશાળી શૂરવીર યાે ાઅાે હતા. ૯ ઈથાે પયાનાે ઝે રા દસ
લાખ સૈ નકાે અને ણસાે રથનું સૈ ય લઈને તેઅાે સામે યુ કરવા અા યાે; તે
મારેશા સુધી અાવી પહા યાે. ૧૦ પછી અાસા તેની સામે ગયાે અને તેઅાેઅે

264

મારેશા અાગળ સફાથાના મેદાનમાં યુ માટે યૂહ ર યાે. ૧૧ અાસાઅે તેના

પાેતાની સંપૂણ ઇ છાથી ઈ વરને શાે યા અને તે તેઅાેને મ

ઈ વરને પાેકાર કયા, “ઈ વર, બળવાનની વ

તેઅાેને ચારેતરફની શાં ત અાપી. ૧૬ અાસાઅે પાેતાની દાદી માકાને પણ

માં નબળને સહાય કરનાર,

ા. ઈ વરે

તમારા સવાય અમારાે બી ે કાેઈ અા ય નથી; હે ઈ વર, અમારા ભુ,

રાજમાતાની પદવી પરથી દૂ ર કરી, કારણ કે તેણે અશેરાને માટે ધ ારપા

અમને સહાય કરાે; કે મ કે અમે મા તમારા પર જ અાધાર રાખીઅે છીઅે

મૂ ત બનાવી હતી. અાસાઅે તે મૂ તને કાપી નાખી, તેનાે ભૂકાે કરીને ક ાેન

અને તમારા નામના લીધે જ અમે અા માેટા સૈ ય સામે અા યા છીઅે; હે

નાળા અાગળ તેને સળગાવી દીધી. ૧૭

ઈ વર, તમે અમારા ભુ છાે; માણસાે તમને હરાવી શકશે ન હ.” ૧૨ તેથી

કાઢી નંખાયા ન હ. તાેપણ અાસાનું દય તેના દવસાેમાં ઈ વર

ઈ વરે અાસા અને યહૂ દયાના સૈ યની સામે ઇથાે પયાના લાેકાેને હરા યા

હતું. ૧૮ તેના પતાની પ વ વ તુઅાે તથા તેની પાેતાની પ વ વ તુઅાે,

અને તેઅાે નાસી ગયા. ૧૩ અાસા અને તેના સૈ નકાેઅે ગરાર સુધી તેમનાે

અેટલે સાેનું તથા ચાંદીની વ તુઅાે તે ઈ વરના ઘરમાં લા યાે. ૧૯ અાસાની

પીછાે કયા. ઇથાે પયાના કૂ શી લાેકાેમાંથી અેટલા બધા માણસાે માયા ગયા કે

કાર કદ ના પાં ીસમા વષ સુધી યાં અેક પણ યુ થયું ન હ.

તેઅાેમાંથી કાેઈ બ યાે ન હ, તેઅાે સંપૂણ રીતે ઈ વર અને તેમની સેના ારા

કાર કદ ના છ ીસમા વષમાં, ઇઝરાયલના રા બાશાઅે
૧૬ અાસાની
યહૂ દયા વ
અા મણ કયુ. યહૂ દયાના રા અાસાની મદદે

ન થયા. સૈ નકાેઅે લૂંટ ચલાવીને પુ કળ માણમાં સંપ

મેળવી. ૧૪

યહૂ દયાના સૈ નકાેઅે ગરારની અાસપાસના બધાં નગરાેનાે નાશ કયા, યાંના
રહે વાસીઅાેને ઈ વરનાે ભય લા યાે. તેઅાેઅે બધાં ગામાે લૂં
પાસે પુ કળ લૂંટ હતી. ૧૫ તેઅાેઅે ઘેટાંપાળકાેનાં

ાં અને તેઅાે

નવર રાખવાના માંડવા

તાેડી ના યા અને સં યાબંધ ઘેટાં તથા ઊંટાે લઈને પછી તેઅાે ય શાલેમ
પાછા અા યા.

૧૫ તે અાસાને મળીને બાે યાે, “અાસા તથા સમ

બી

ે કે ઇઝરાયલમાંથી ધમ થાનાે
યે સંપૂણ

કાેઈને અાવતા અટકાવી દેવા સા તેણે રામાનાે ક લાે બાં યાે. ૨

પછી અાસાઅે ઈ વરના સભા થાનના તથા રા ના મહે લના ભંડારાેમાંથી
સાેનુંચાંદી લઈને દમ કસમાં રહે નાર અરામના રા

બેનહદાદ પર માેકલીને

તેને કહે વડા યું, ૩ “જેમ તારા પતા તથા મારા પતા વ ચે સંપ હતાે, તેમ મારી
તથા તારી વ ચે છે . અા ચાંદી તથા સાેનું મ તારા માટે માેક યું છે . ઇઝરાયલના

ઈ વરનાે અા મા અાેદેદના દીકરા અઝાયા પર અા યાે. ૨ તેથી

રા

બાશાની સાથે તારાે સંબંધ તાેડી નાખ, કે જેથી તે અહ થી ચા યાે

યહૂ દયા અને

ય.” ૪ બેનહદાદે અાસા રા નું સાંભળીને પાેતાના સૈ યના સેનાપ તઅાેને

બ યામીનના બધા લાેકાે, મારી વાત સાંભળાે યાં સુધી તમે ઈ વર સાથે

ઇઝરાયલનાં નગરાે પર ચઢાઈ કરવા માેકલી અા યાં. તેઅાેઅે ઈયાેન, દાન,

રહે શાે યાં સુધી તેઅાે તમારી સાથે રહે શે. તમે

ે તેમને શાેધશાે તાે તે તમને

અાબેલમાઈમ તથા નફતાલીનાં સવ ભંડાર નગરાે પર હુ મલાે કયા. ૫ જયારે

ે તમે તેમનાે યાગ કરશાે, તાે તે તમારાે યાગ કરશે. ૩ હવે

બાશાઅે અા સાંભ ું, યારે તેણે રામાનાે ક લાે બાંધવાનું કામ બંધ કરાવી

ઘણાં લાંબા સમયથી, ઇઝરાયલીઅાે ખરા ઈ વરની ભ ત કરતા ન હતા.

દીધું. ૬ પછી અાસા રા અે યહૂ દયાના લાેકાેને સાથે લીધા. તેઅાે જે પ થરાે

તેઅાે સ ્બાેધ અાપનાર યાજક વનાના અને નયમશા
વનાના હતા. ૪
પરં તુ સંકટના સમયે તેઅાે ઇઝરાયલના ઈ વર, અેટલે પાેતાના ભુ તરફ ફયા

તથા જે લાકડાં બાશાઅે રામાના ક લાના બાંધકામમાં વાપરવા માટે તૈયાર

અને તેમનાે પાેકાર કયા યારે ઈ વર તેમને મ ા. ૫ તે દવસાેમાં યાં કાેઈ

૭ તે જ સમયે હનાની બાેધક યહૂ દયાના અાસા રા

માણસમાં શાં ત નહાેતી, દેશના સવ રહે વાસીઅાે બહુ દુ ઃખી હતા. ૬

ક ું, “તમે ભુ ઈ વરને બદલે અરામના રા

મળશે; પણ

અેકબી ની વ

અને નગરાે અેકબી

વ

અાે

લડીને પાયમાલ થતાં

કયા હતાં તે લઈ ગયા. પછી તે વડે અાસા રા અે ગેબા તથા મ પા બાં યાં.
પાસે અાવીને તેને

ઉપર ભરાેસાે રા યાે છે ,

માટે અરામના રા નું સૈ ય તમારા હાથમાંથી છટકી જઈ શ

ું છે . ૮ શું

હતાં, તેઅાે તૂટી ગયા હતા, કે મ કે ઈ વર તેઅાેને દરેક કારની અાફતાે વડે

તને યાદ નથી કે કૂ શીઅાે તથા લુબીઅાેના સૈ યની સાથે અસં ય રથાે તથા

શ ા કરતા હતા. ૭ પણ તમે બળવાન થાઅાે અને તમારા હાથાેને ઢીલા

ઘાેડેસવારાે હતા છતાં તેઅાેની શી હાલત થઈ હતી? પણ તે સમયે ત ઈ વર

પડવા ન દાે, કે મ કે તમારી મહે નતનું ફળ તમને મળશે.” ૮ જયારે અાસાઅે

પર ભરાેસાે રા યાે હતાે, અેટલે તેમણે તને તેઅાે પર વજય અપા યાે હતાે.

બાેધક અાેદેદની બાેધવાણી સાંભળી યારે હમત રાખીને યહૂ દયા તથા

૯ કે મ કે ઈ વરની

સમ પૃ વીનું નરી ણ કયા કરે છે . અને જેઅાેનું

બ યામીનના સવ દેશમાંથી તથા જે નગરાે અે ાઇમના પહાડી દેશમાં કબજે

અંત: કરણ તેમના

યે સંપૂણ છે , તેઅાેને સહાય કરીને તે પાેતે બળવાન છે

કરી લીધાં હતા, તે બધામાંથી ધ ારપા મૂ તઅાેને હઠાવી દીધી. અને તેણે

અેમ બતાવી અાપે છે . પણ ત તેમની બાબતમાં મૂખાઈ કરી છે . હવેથી તારે

ઈ વરના સભા થાનના ારમંડપ અાગળની ઈ વરની વેદીને ફરીથી બાંધી. ૯

યુ ાે લડવાં પડશે.” ૧૦ અે સાંભળીને અાસા તે બાેધક પર ગુ સે થયાે;

તેણે અાખા યહૂ દયા તથા બ યામીનને, તેમ જ જેઅાે તેઅાેની સાથે રહે તા

તેણે તેને જેલમાં પૂરી દીધાે, કે મ કે તે અા બધી બાબતાેને લઈને તે તેના પર

હતા તેઅાેમાં  અે ાઇમ, મના શા તથા શમયાેનમાંથી અાવી વસેલાઅાેને

કાેપાયમાન થયાે હતાે. અે જ સમયે અાસાઅે કે ટલાક લાેકાે પર ાસ વતા યાે.

અેક કયા. જયારે તેઅાેઅે

૧૧ જુ અાે, અાસાનાં કૃ યાે, થમથી તે છે લે સુધી, યહૂ દયાના રા

ેયું કે ભુ તેઅાેના ઈ વર તેની સાથે છે , યારે

અાેના

ઇઝરાયલમાંથી ઘણાં લાેકાે તેના પ માં અા યા. ૧૦ અાસાની કાર કદ ના

તથા ઇઝરાયલના પુ તકમાં લખેલાં છે . ૧૨ તેના રાજયના અાેગણચાળીસમા

પંદરમા વષ ી

મ હનામાં ય શાલેમમાં તેઅાે ભેગા થયા. ૧૧ તેઅાેઅે

વષમાં તેના પગમાં કાેઈ રાેગ થયાે, તે રાેગની પીડા ાસજનક હતી. તાેપણ

પાેતાને મળેલી લૂંટમાંથી તે દવસે ઈ વરને સાતસાે બળદાે તથા સાત હ ર

તેણે બીમારીમાં ઈ વરની ન હ, પણ વૈદાેની સહાય લીધી. ૧૩ અાસા પાેતાના

ઘેટાંનું અપણ કયુ. ૧૨ તેઅાેઅે ઈ વરને શાેધવાને માટે પાેતાના પતૃઅાેના

પૂવ ેની સાથે ઊંઘી ગયાે; તેની કાર કદ ના અેકતાળીસમા વષ તે મરણ

ભુ ઈ વરની સાચા દયથી તથા સંપૂણ ભાવથી તુ ત કરવાનાે કરાર કયા.

પા યાે. ૧૪ દાઉદનગરમાં તેણે પાેતાને માટે જે કબર ખાેદાવી હતી તેમાં તેને

૧૩ નાનાે હાેય કે માેટાે,

ી હાેય કે પુ ષ, જે કાેઈ ઇઝરાયલના ભુ ઈ વરની

તુ ત ન કરે તેને મૃ યુદંડ અાપવાને અેકમત થયા. ૧૪ તેઅાેઅે ઈ વરની
અાગળ ઊંચા અવાજે પાેકારીને તથા રણ શગડાં અને શરણાઈ વગાડીને

દફનાવવામાં અા યાે. તેના કફનમાં સુગંધીઅાે તથા ગાંધીઅે તૈયાર કરેલાં
વ વધ કારનાં સુગંધી યાે ભરીને તેઅાેઅે તેમાં તેને સુવા ાે. પછી તેઅાેઅે
માેટા માણમાં સુગંધી યાેનું દહન કયુ.

સાેગન ખાધા. ૧૫ તે સાેગનથી યહૂ દયાના સવ લાેકાે ખૂબ અાનંદ પા યા,
કારણ કે તેઅાેઅે પાેતાના પૂરા અંત: કરણથી સાેગન ખાધા હતા અને તેઅાેઅે

265

2 કાળ

ાંત

યહાેશાફાટ ગાદીઅે બેઠાે. તેણે ઇઝરાયલની
૧૭ તેસામેની જયુ યાઅેકયુતે. નાે દીકરાે
યહૂ દયાના ક લાવાળાં બધાં નગરાેમાં લ કર

“હુ ં તારા જેવાે છંુ અને મારા લાેકાે પણ તારા લાેકાે છે ; અમે તારી સાથે
યુ માં રહીશું.” ૪ યહાેશાફાટે ઇઝરાયલના રા ને ક ું, “તમારા ઉ ર માટે

તહે નાત કયુ અને યહૂ દયા દેશમાં તેમ જ તેના પતા અાસાઅે કબજે કરેલાં

થમ તમે ઈ વરની ઇ છાને શાેધાે.” ૫ પછી ઇઝરાયલના રા અે ચારસાે

૨

અે ાઇમના નગરાેમાં થાણાં થા પત કયા. ૩ ઈ વર યહાેશાફાટની સાથે

બાેધકાેને ભેગા કયા અને તેઅાેને પૂ

ું, “અમારે રામાેથ ગ યાદ ઉપર

હતા, કે મ કે તેના પતૃ દાઉદ શ અાતના વષામાં જે માગ ચા યા હતા તે

ચઢાઈ કરવી કે ન હ?” તેઅાેઅે ક ું, “હુ મલાે કરાે, કે મ કે ઈ વર રા ને

જ માગ પર યહાેશાફાટ ચા યાે અને તે બઅા લમ તરફ ફયા ન હતાે. ૪

વજય અાપશે.” ૬ પણ યહાેશાફાટે પૂ

પણ તેના બદલે તે તેના પતાના ઈ વર પર અાધાર રાખતાે અને તેમની

બાેધક નથી કે જેની અાપણે સલાહ પૂછીઅે?” ૭ અાહાબે તેને ક ું, “હ

અા ાઅાે માણે ચાલતાે હતાે, ઇઝરાયલના લાેકાે કરતાં તેનું

ું, “અહ ઈ વરનાે બી ે કાેઈ

વન જુ દા જ

અેક માણસ છે જેની મારફતે અાપણે ઈ વરની સલાહ પૂછી શકીઅે, પણ હુ ં

કારનું હતું; તેણે ઇઝરાયલનું ખાેટું અનુસરણ કયુ ન હ. ૫ તેથી ઈ વરે તેના
હાથમાં રાજ થર કયુ; અાખું યહૂ દા તેને ખંડણી અાપતું હતું. તે પુ કળ

તેનાે તર કાર ક ં છંુ , કારણ કે તેણે કદી મારા વષે સા ં ભ વ ય ક ું નથી,
પણ ફ ત માઠું જ ક ું છે , તે તાે ય લાનાે પુ મખાયા છે .” પણ યહાેશાફાટે

માન અને સંપ

ક ું, “રા અે અેવું ન બાેલવું

પા યાે. ૬ ઈ વરના માગામાં તેનું અંત: કરણ લાગેલું હતું.

તેણે યહૂ દયામાંથી ઉ ચ થાનાે તેમ જ અશેરીમ મૂ તના તંભાેનાે પણ નાશ
કયા. ૭ તેના શાસનકાળના ી

વષ તેણે પાેતાના અ ધકારીઅાે બેન

ેઈઅે, અાપણે તેનું પણ સાંભળીઅે.” ૮

પછી ઇઝરાયલના રા અે અેક અ ધકારીને બાેલાવીને ક ું, “ ય લાના દીકરા
મખાયાને જ દી બાેલાવી લાવાે.” ૯ હવે, ઇઝરાયલનાે રા

અાહાબ અને

હા યલ, અાેબા ા, ઝખાયા, નથાનઅેલ અને મખાયાને યહૂ દયાના નગરાેમાં

યહૂ દાનાે રા

યહાેશાફાટ રાજપાેશાક પહે રીને સમ નના દરવા ની અાગળ

બાેધ કરવાને માેક યા. ૮ વળી તેઅાેની સાથે લેવીઅાેને અેટલે શમાયા,

ખુ લી જ યામાં પાેતપાેતાનાં સહાસન પર બેઠા અને બધા બાેધકાે તેઅાેની

નાથા યા, ઝબા ા, અસાહે લ, શ મરામાેથ, યહાેનાથાન, અદાે નયા, ટાે બયા

અાગળ પાેતપાેતાની બાેધવાણીઅાે સંભળાવતા હતા. ૧૦ કનાનાના દીકરા

અને ટાેબઅદાે નયાને તેમ જ યાજકાેને અેટલે અ લશામા અને યહાેરામને

સદ કયાઅે પાેતાને માટે લાેખંડનાં શગડાં બનાવડા યા હતાં. તે બતાવીને

પણ માેક યા. ૯ તેઅાેઅે યહૂ દયામાં શ ણ અા યું. તેઅાેની પાસે ઈ વરનું

બાે યાે, “ઈ વર અેવું કહે છે , 'અરામીઅાેનાે નાશ થતાં સુધી અાવાં શગ

નયમશા

અનુસાર

વડે તમે તેમને હઠાવશાે.'” ૧૧ સવ બાેધકાેઅે અેવાે જ બાેધ કયા હતાે,

લાેકાેને શ ણ અા યું. ૧૦ અાથી યહૂ દયાની અાસપાસના બધા દેશાેનાં

હતું. યહૂ દાનાં સવ નગરાેમાં જઈને તેઅાેઅે નયમશા

“રામાેથ ગ યાદ પર ચઢાઈ કરીને વજયી થાઅાે; કારણ કે ઈ વરે તેને

રાજયાેને ઈ વરનાે ભય લા યાે તેથી તેઅાેઅે યહાેશાફાટ સાથે યુ કયુ

રા ના હાથમાં અાપી દીધું છે .” ૧૨ જે સંદેશવાહક મખાયાને બાેલાવવા

ન હ. ૧૧ કે ટલાક પ લ તીઅાે યહાેશાફાટ પાસે ઉપહાર અને ખંડણી તરીકે

ગયાે હતાે તેણે મખાયાને ક ું, “હવે

ચાંદી લા યા. અારબાે પણ પશુઅાે અેટલે સાત હ ર સાતસાે બકરીઅાે

માટે સા ં ભ વ ય કહે છે . કૃ પા કરી તા ં કહે વું પણ તેમના જેવું જ હાેય તાે

અને સાત હ ર સાતસાે ઘેટાં ભેટ તરીકે લા યા. ૧૨ યહાેશાફાટ મે મે

સા ં .” ૧૩ મખાયાઅે જવાબ અા યાે, “ વતા ઈ વરના સમ કે , મારા ભુ

વધારે બળવાન થતાે ગયાે. તેણે યહૂ દયામાં ક લાઅાે અને ભંડાર માટે

મને જે કહે શે તે જ હુ ં બાેલીશ.” ૧૪ જયારે તે રા

નગરાે બાં યાં. ૧૩ તેની પાસે યહૂ દયાના નગરાેમાં પુ કળ સામ ી તેમ જ

રા અે તેને ક ું, “ મખાયા, અમે રામાેથ ગ યાદ પર ચઢાઈ કરીઅે કે ન

ય શાલેમમાં ઘણાં સૈ નકાે તથા પરા મી અને શ તશાળી પુ ષાે હતા.

કરીઅે?” મખાયાઅે જવાબ અા યાે, “ચઢાઈ કરીને વજય પામાે! કે મ કે

૧૪ તેઅાેના પતૃઅાેના ઘરનાં નામ

માણે તેઅાેની યાદી અા માણે છે :

અે માેટાે વજય હશે.” ૧૫ પછી રા અે તેને ક ું, “ઈ વરને નામે મને

યહૂ દયાના હ રાે સેનાપ તઅાેનાે મુ ય સેનાપ ત અાદના હતાે. તેની પાસે

કે વળ સ ય જ કહે વા માટે મારે તારી પાસે કે ટલી વાર સમ લેવડાવવા?”

ણ લાખ લડવૈયા પુ ષાે હતા; ૧૫ તેનાથી ઊતરતા દર

નાે સેનાપ ત

ે, બધા બાેધકાે અેક સાથે રા ને

પાસે અા યાે, યારે

૧૬ તેથી મખાયાઅે ક ું, “મ સવ ઇઝરાયલીઅાેને પાળક વગરનાં ઘેટાંની

યહાેહાનાન હતાે. તેની હકૂ મતમાં બે લાખ અશી હ ર લડવૈયા હતા; ૧૬ તેના

જેમ પવતાે ઉપર વખેરાઈ ગયેલા

હાથ નીચે વે છાથી ઈ વરની સેવા કરનાર ઝ ીનાે દીકરાે અમા યા હતાે;

પાળક નથી. તેઅાે દરેક પાેતપાેતાને ઘરે શાં તથી પાછા

તેની પાસે બે લાખ લડવૈયા હતા. ૧૭ અે યાદા બ યામીનના કુ ળનાે શૂરવીર

ઇઝરાયલના રા અે યહાેશાફાટને ક ું, “શું મ તને નહાેતું ક ું કે તે મારા

માણસ હતાે અને તેની પાસે બે લાખ ધનુ ય અને ઢાલથી સ જ સૈ નકાે

સંબંધી સા ં ન હ, પણ માઠું ભ વ ય ભાખશે?” ૧૮ પછી મખાયાઅે ક ું,

હતા; ૧૮ તેનાથી ઊતરતાે દર

“તમે સવ ઈ વરનું વચન સાંભળાે મ ઈ વરને તેમના સહાસન પર બેઠેલા

ે યહાેઝાબાદ હતાે અને તેની પાસે યુ માટે

સ જ અેવા અેક લાખ અશી હ ર યાે ાઅાે હતા. ૧૯ અાખા યહૂ દયામાં

ેયા અને ઈ વરે ક ું, 'અેમનાે કાેઈ
ય.'” ૧૭ તેથી

ેયા છે અને અાકાશનું અાખું સૈ ય તેમને જમણે હાથે તથા ડાબે હાથે

ક લાવાળાં સવ નગરાેમાં જેઅાેને રા અે રા યા હતા. તે ઉપરાંત અા લાેકાે

ઊભેલું હતું. ૧૯ ઈ વરે ક ું, 'કાેણ ઇઝરાયલના રા

પણ રા ની સેવામાં ત પર રહે તા હતા.

રામાેથ ગ યાદ લઈ

શાફાટ રા ની પાસે પુ કળ માણમાં સંપ હતી અને તે ઘણાે
૧૮ યહાે
લાેક ય હતાે. તેણે પાેતાના દીકરાનું લ ન અાહાબની પુ ી સાથે કરીને

બી અે તેમ ક ું. ૨૦ પછી અેક અા માઅે અાગળ અાવીને ઈ વરની સમ

તેની સાથે અાહાબની સાથે સગાઈના સંબંધ બાં યાે. ૨ થાેડાં વષા પછી, તે
અાહાબને મળવા સમ ન ગયાે. અાહાબે તેની અને તેની સાથે જે માણસાે
હતા તેઅાેની માેટી સં યામાં ઘેટાં અને બળદાેની મજબાની અાપી. અને
પાેતાની સાથે રામાેથ ગ યાદ પર ચઢાઈ કરવા અાહાબને સમ

યાે. તેથી

રામાેથ ગ યાદ પરની ચઢાઈમાં અાહાબે પણ યહાેશાફાટને સાથ અા યાે. ૩
ઇઝરાયલના રા

અાહાબે યહૂ દયાના રા

યહાેશાફાટને ક ું, “તમે મારી

સાથે રામાેથ ગ યાદ પર ચઢાઈમાં અાવશાે?” યહાેશાફાટે ઉ ર અા યાે,

2 કાળ

ાંત

ય કે યાં તે માયા

અાહાબને ફાેસલાવીને

ય?' યારે અેકે અામ ક ું અને

ઊભા રહીને ક ું, 'હુ ં તેને ફાેસલાવીશ.' ઈ વરે તેને પૂ

ું, 'કે વી રીતે?' ૨૧

અા માઅે જવાબ અા યાે, ' યાં જઈને હુ ં તેના બધા બાેધકાેના મુખમાં જૂ ઠું
બાેલનાર અા મા થઈશ.' ઈ વરે જવાબ અા યાે, 'તું તેને ફાેસલાવશે અને
તું સફળ પણ થશે. હવે જઈને અેમ કર.' ૨૨ હવે

ે, ઈ વરે અા તારા

બાેધકાેના મુખમાં જૂ ઠું બાેલનાર અા મા મૂ ાે છે અને ઈ વર તારા સંબંધી
અશુભ બાે યા છે .” ૨૩ યારે કનાનના દીકરા સદ કયાઅે ઉપર અાવીને
મખાયાને તેના ગાલ પર તમાચાે મારીને ક ું, “ઈ વરનાે અા મા તારી સાથે
બાેલવાને મારી પાસેથી
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ા માગ થઈને ગયાે?” ૨૪ મખાયાઅે ક ું, “ ે,

જે દવસે તું સંતાવાને અંદરના અાેરડામાં ભરાઈ જશે તે દવસે તું તે

ેશે.”

તેથી ઈ વરનાે કાેપ તમારા ઉપર અને તમારા ભાઈઅાે ઊપર ઊતરે ન હ.

અે કે ટલાક ચાકરાેને ક ું, “ મખાયાને પકડીને તેને

ે તમે અા માણે વતશાે તાે તમે દાે ષત ઠરશાે ન હ. ૧૧ જુ અાે, તે મુ ય

નગરના રા યપાલ અામાેનની પાસે તથા મારા દીકરા યાેઅાશની પાસે પાછાે

યાજક અમાયા, ઈ વર સંબંધી બધી બાબતાેમાં તમારાે અ ધકારી છે . રા ને

લઈ

કહે છે , અાને જેલમાં પૂરાે અને

લગતી તમામ બાબતાેમાં યહૂ દા કુ ળનાે અાગેવાન ઇ માઅેલનાે પુ ઝબા ા

હુ ં સુર ત પાછાે અાવું યાં સુધી તેને થાેડી જ રાેટલી તથા થાેડું જ પાણી

તમારાે અ ધકારી થશે. લેવીઅાે પણ તમારા અ ધકારીઅાેની સેવા માટે હશે.

અાપ ે.'” ૨૭ પછી મખાયાઅે ક ું, “ ે તું સુર ત પાછાે ફરે તાે ઈ વર

હમતપૂવક વત ે. નદાષનું ર ણ કરવા માટે ઈ વર તમારાે ઉપયાેગ કરાે.”

મારા ારા બાે યા નથી અેમ સમજવું.” વળી તેણે ક ું, “હે સવ લાેકાે તમે અા

યું કે , માેઅાબીઅાે અને અા માેનીઅાે અને તેઅાેની
૨૦ અાસાથેપછીકેટલાકઅેવુંમેબઉનીઅાે
યહાેશાફાટ સામે લડવા અા યા. કે ટલાકે

૨૫ ઇઝરાયલના રા

અાે. ૨૬ તમે તેમને કહે ે કે , 'રા

સાંભળાે.” ૨૮ તેથી ઇઝરાયલના રા

અાહાબે તથા યહૂ દયાના યહાેશાફાટે

રામાેથ ગ યાદ પર ચઢાઈ કરી. ૨૯ ઇઝરાયલના રા અે યહાેશાફાટને
ક ું, “હુ ં મારાે વેશ બદલીને યુ માં જઈશ, પણ તમે તમારાે રાજપાેષાક
પહે રી રાખ ે.” તેથી ઇઝરાયલના રા અે વેશ બદ યાે અને તેઅાે યુ માં
ગયા. ૩૦ હવે અરામના રા અે પાેતાના રથા ધપ તઅાેને અેવી અા ા અાપી
હતી કે , “તમારે ઇઝરાયલના રા

સવાય બી

કાેઈની પર હુ મલાે કરવાે

ન હ.” ૩૧ અને અેમ થયું કે જયારે રથા ધપ તઅાેઅે યહાેશાફાટને
યારે તેઅાેઅે ક ું કે , “અા ઇઝરાયલનાે રા

ેયાે

છે .” માટે તેઅાે તેની સાથે

લડવાને અા યા, પણ યહાેશાફાટે બૂમ પાડી અને ઈ વરે તેને મદદ કરી.
ઈ વરે તેઅાેનાં મન ફે ર યાં. ૩૨ અને અેમ થયું કે જયારે રથા ધપ તઅાેઅે
ેયું કે અે તાે ઇઝરાયલનાે રા

નથી, યારે તેઅાે તેની પાછળ ન પડતાં

પાછા ફયા. ૩૩ પણ અેક માણસે અનાયાસે ધનુ ય ખચીને ઇઝરાયલના
રા ને કવચના સાંધાની વચમાં બાણ માયુ. પછી અાહાબે પાેતાના સાર થને
ક ું, “રથ ફે રવીને મને યુ માંથી બહાર લઈ

, કે મ કે હુ ં બહુ ખરાબ રીતે

ઘવાયાે છંુ .” ૩૪ તે દવસે ભીષણ યુ ખેલાયું અને ઇઝરાયલના રા ને ટેકાે
અાપીને અરામીઅાેની સામે રથમાં સાંજ સુધી ટ ાર બેસાડી રા યાે હતાે.
અાશરે સૂયા ત થતાં તે મરણ પા યાે.
દયાનાે રા
૧૯ યહૂઘરે પાછાે
ફયા.

યહાેશાફાટ સુર ત રીતે ય શાલેમમાં પાેતાના
૨ યારે બાેધક હનાનીનાે દીકરાે યેહૂ યહાેશાફાટ

અને જેઅાે ઈ વરને ધ ારે છે તેઅાે પર શું તારે ેમ કરવાે

ેઈઅે?

ેઈઅે? અેને

લીધે ઈ વરનાે કાેપ તારા પર ગટ થયાે છે . ૩ તાેપણ તારામાં કં ઈક સારી
બાબતાે માલૂમ પડી છે , કે મ કે ત દેશમાંથી અશેરાેથ મૂ તને હઠાવી દીધી છે .
યે વ વાસુ રહે વામાં તા ં મન વા

અાવેલા અદાેમથી તારી વ

ું છે .” ૪ યહાેશાફાટ

ય શાલેમમાં ર ાે; અને ફરીથી બેરશેબાથી માંડીને અે ાઇમના પહાડી
દેશ સુધી લાેકાેમાં ફરીને તેણે તેઅાેના પતૃઅાેના ભુ ઈ વર તરફ તેઅાેનાં
મન ફે ર યાં. ૫ તેણે દેશમાં, અેટલે યહૂ દયાના સવ ક લાવાળાં નગરાેમાંના
યેક નગરમાં, યાયાધીશાે ની યા. ૬ તેણે યાયાધીશાેને ક ું, “તમે જે
યાય કરાે તે વચારીને કર ે કે મ કે તમે માણસાે તરફથી યાય કરતા નથી
પણ ઈ વરના નામે યાય કરાે છાે; યાદ રાખ ે કે તમે યારે ઈનસાફ કરાે
યારે ઈ વર તમારી સાથે હાેય છે . ૭ માટે હવે ઈ વરનાે ડર રાખીને ચાલ ે.
જયારે તમે યાય કરાે યારે સાંભળીને કર ે, કે મ કે અાપણા ભુ, ઈ વરને
અ યાય, પ પાત અને લાંચ શવત પસંદ નથી.” ૮ ઉપરાંત, યહાેશાફાટે
ઈ વરના નયમ સંબંધી યાય ચૂકવવા માટે અને તકરારાે માટે ય શાલેમમાં
લેવીઅાે, યાજકાે અને ઇઝરાયલના કુ ટું બાેના વડીલાેમાંથી કે ટલાકને નયુકત
કયા. તેઅાે ય શાલેમમાં અા યા. ૯ તેણે તેઅાેને સૂચનાે અા યાં, “ઈ વરને
અાદર અાપતા તમારે વ વાસુપણાથી અને સંપૂણ દયથી વતવું. ૧૦ જયારે
પાેતાનાં નગરાેમાં રહે તા તમારા ભાઈઅાેના ખૂન, નયમાે અને અા ાઅાે,
મૂ તઅાે અથવા યવ થા સંબંધી કાેઈપણ તકરાર તમારી પાસે અાવે યારે
તમારે લાેકાેને ચેતવણી અાપવી કે , તેઅાે ઈ વરની વ

પાપ ન કરે અને

અાવી ર ું છે ,” તે લાેકાે હાસસાેનતામાર

(અેટલે કે અેનગેદીમાં) છે . ૩ યહાેશાફાટ ગભરાઈ ગયાે અને તેણે પાેતે
ઈ વરની સહાય માગી. તેણે અાખા યહૂ દયામાં ઉપવાસ

હે ર કયા. ૪

યહૂ દયાવાસીઅાે ઈ વરની મદદ માગવા ભેગા થયા. તેનાં સવ નગરાેમાંથી
તેઅાે ઈ વરની ાથના કરવા અા યા. ૫ યહાેશાફાટ ઈ વરના સભા થાનની
સામે નવા ચાેક સામે ય શાલેમ અને યહૂ દયાની લાેકાેની સભામાં ઊભાે
થયાે. ૬ તેણે ક ું, “હે ઈ વર, અમારા પતૃઅાેના ભુ, શું તમે વગમાંનાં
ઈ વર નથી? શું બધી

અાેના રા યાે ઉપર તમે અ ધકારી નથી? બળ અને

પરા મ તમારા હાથમાં છે . તેથી કાેઈ તમારી સામે ટકી શકતું નથી. ૭ અમારા
ઈ વર, શું તમે જ અા દેશના રહે વાસીઅાેને નસાડી મૂકીને ઇ ા હમના
વંશ ેને, ઇઝરાયલના લાેકાેને અે દેશ અા યાે નહાેતાે? ૮ તમારા લાેકાે અે
દેશમાં ર ા અને તેઅાેઅે તમારા નામ માટે અેક પ વ
ક ું, ૯ 'અા પ વ

થાનમાં તમારાે વાસ છે . અેટલે

થાન બાં યું અને
ે અમારા પર કાેઈ

અાફત અાવે, અેટલે યાયાસનની તરવાર, મરકી કે દુ કાળ અાવે તાે અમે
અા સભા થાનની સમ

રા ને મળવા ગયાે અને તેને ક ું, “શું તારે દુ જનાેને મદદ કરવી

અને ઈ વર

૨

યહાેશાફાટને ખબર અાપી, “અેક માેટું લ કર મૃતસમુ ને સામે કનારે

ઊભા રહીને (તમા ં નામ અા ઘરમાં છે માટે)

તે સંકટ સમયે અમે તમને ાથના કરીશું અને તમે અમને સાંભળ ે અને
બચાવી લે ે.' ૧૦ અગાઉ

ે, અા અા માેનીઅાે, માેઅાબીઅાે અને સેઈર

પવત પરના લાેકાે પર ઇઝરાયલીઅાે મસરમાંથી બહાર અાવતા હતા યારે
તમે હ લાે કરવા દીધાે ન હતાે પણ તેના બદલે ઇઝરાયલ તેઅાે દૂ ર વળી
ગયા અને અે લાેકાેનાે નાશ થવા દીધાે ન હ. ૧૧ હવે જુ અાે, તેઅાે અમને
કે વાે બદલાે અાપે છે ? તમે અમને જે દેશ વારસા તરીકે અા યાે છે તેમાંથી
અમને કાઢી મૂકવાને તેઅાે અા યા છે . ૧૨ અમારા ઈ વર, શું તમે તેઅાેનાે
યાય ન હ કરાે? કે મ કે અમારી સામે જે માેટું સૈ ય ધસી અાવી ર ું છે
તેનાે સામનાે કરવાને અમારામાં શ ત નથી. શું કરવું અેની અમને સમજ
પડતી નથી, પણ અમે તાે તમારા તરફ

ેઈઅે છીઅે.” ૧૩ યહૂ દયાના બધા

લાેકાે, નાનામાેટાં સવ, તેઅાેની પ નીઅાે અને તેઅાેનાં બાળકાે ઈ વર સમ
ઊભા ર ાં. ૧૪ પછી તે સભાની વ ચે યાહઝીઅેલ, જે લેવી અાસાફના પુ ,
મા ા યાના પુ , યેઈઅેલના પુ , બનાયાના પુ , ઝખાયાના પુ હતાે તેના
ઉપર ઈ વરનાે અા મા અા યાે. ૧૫ યાહઝીઅેલે ક ું, “સમ યહૂ દયાના
તથા ય શાલેમના બધા રહે વાસીઅાે અને રા

યહાેશાફાટ સાંભળાે ઈ વર

તમને કહે છે : 'ડરશાે ન હ; અા માેટા સૈ યથી ના હમત થશાે ન હ. કે મ કે અા
યુ તમા ં ન હ પણ ઈ વરનું છે . ૧૬ અાવતી કાલે તમે તેઅાેની સામે લડવા
નીકળી પડાે. જુ અાે, તેઅાે સીસના ઢાેળાવ પર થઈને અાવે છે , ય અેલના
અર યની સામે ખીણના છે ડે તેઅાે તમને સામે મળશે. ૧૭ અા યુ માં તમારે
લડવાની જ ર નથી. હે યહૂ દયા અને ઇઝરાયલના લાેકાે તમે તમારા થાને જ
ઊભા રહે ે અને

ે ે કે ઈ વર તમને કઈ રીતે બચાવી લે છે . ગભરાશાે

ન હ કે ના હમત થશાે ન હ. અાવતીકાલે તેમનાે સામનાે કરવા બહાર જ ે,
ઈ વર તમારી સાથે છે .'” ૧૮ રા
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યહાેશાફાટે સા ાંગ દં ડવત ણામ કયા

2 કાળ

ાંત

અને યહૂ દયા તથા ય શાલેમના સવ લાેકાેઅે પણ સા ાંગ દં ડવત ણામ

છે , માટે ઈ વરે તારાં કામાેનાે નાશ કયા છે .” અે વહાણાે ભાંગી ગયાં અને

કરીને ઈ વરની અારાધના કરી. ૧૯ કહાથ અને કાેરાહના કુ ળના લેવીઅાે

તેથી તેઅાે તાશ શ જઈ શ

ઇઝરાયલના ઈ વરની ઊંચા વરે તુ ત કરવા ઊભા થયા. ૨૦ બીજે દવસે

શાફાટ પાેતાના પતૃઅાેની સાથે ઊંઘી ગયાે અને તેને દાઉદનગરમાં
૨૧ યહાે
તેના પૂવ ે સાથે દફનાવવામાં અા યાે; તેની જ યાઅે તેનાે પુ યહાેરામ

તેઅાે સવારમાં વહે લા ઊઠયા અને તકાેઅાના અર યમાં ગયા. તેઅાે જતા
હતા યારે યહાેશાફાટે ઊભા થઈને ક ું, “યહૂ દયા અને ય શાલેમના
રહે વાસીઅાે મને યાનથી સાંભળાે! તમારા ભુ ઈ વર ઉપર વ વાસ રાખાે
અને તમે થર થશાે. તેના બાેધકાે ઉપર વ વાસ રાખાે. તમે સફળ થશાે.”
૨૧ જયારે તેણે લાેકાેને બાેધ શ ા અાપવાનું પૂ ં કયુ યારપછી સૈ યની

અાગળ ચાલતાં ચાલતાં ઈ વરની સમ ગાયન કરનારાઅાેને, પ વ વ

ાે

ધારણ કરીને તેમની તુ ત કરનારાઅાેને તથા 'ઈ વરનાે અાભાર માનાે કે મ
કે તેમની કૃ પા સદાકાળ ટકે છે ' અે તાે ગાનારાઅાેને નયુ ત કયા.” ૨૨
તેઅાેઅે ગાયન ગાવાનું અને તુ ત કરવાનું શ કયુ, યારે ઈ વરે જેઅાે
યહૂ દયાની સામે ચઢી અા યા હતા તેઅાેઅે અેટલે અા માેનીઅાે, માેઅાબીઅાે
અને સેઈર પવતના લાેકાે વ

અાે ચતાે હુ મલાે કરા યાે અને તેઅાેને

હરા યા. ૨૩ અા માેન અને માેઅાબના સૈ યાેઅે સેઈર પવતના સૈ યની વ
લડીને તેનાે સંપૂણ નાશ કયા, તેમ કયા પછી તેઅાેઅે માંહાેમાંહે યુ કરીને
અેકબી નાે સંહાર કયા. ૨૪ યહૂ દયાના માણસાે

યારે અર ય તરફ

નજર કરી શકાય તેવી જ યાઅે અાવી પહા યા, યારે તેમણે શ ુઅાેના
સૈ ય તરફ ફરીને

ેયું અને તેમણે ચારે બાજુ ભૂ મ ઉપર મૃતદેહાે પડેલા

ેયા. અેક પણ માણસ

વતાે ર ાે નહાેતાે. ૨૫ જયારે યહાેશાફાટ રા

અને તેના લાેકાે તેઅાે પાસેથી લૂંટ અેક કરવા લા યા યારે તેઅાેને પુ કળ
ય, પાેશાક, કમતી દાગીનાઅાે મ

ા તેઅાે ઊંચકી ના શકે તેટલું બધું

તેઅાેઅે પાેતાના માટે ઉતારી લીધું. અા લૂંટ અેટલી બધી હતી કે તે બધી
લઈ જવા માટે તેઅાેને ણ દવસ લા યા. ૨૬ ચાેથે દવસે તેઅાે બરાખાની
ખીણમાં ભેગા થયા અને યાં તેમણે ઈ વરની તુ ત કરી તેથી તે જ યાનું નામ
બરાખા (અાશીવાદની ખીણ) પાડવામાં અા યું અને અાજે પણ તે અે જ નામે
અાેળખાય છે . ૨૭ પછી યહૂ દયા તથા ય શાલેમના તમામ માણસાે અાનંદ
સાથે ય શાલેમ પાછા અા યા. યહાેશાફાટ તેઅાેને અાગેવાની અાપતાે હતાે;
ઈ વરે તેઅાેના શ ુઅાેનાે પરાજય કરીને તેઅાેને હષ પમા ાે હતાે. ૨૮ તેઅાે
સતાર, વીણા તથા રણ શગડાં વગાડતા વગાડતા ય શાલેમમાં ઈ વરના
ઘરમાં અા યા. ૨૯ ઈ વરે ઇઝરાયલના શ ુઅાે સામે જે કયુ તે જયારે
અાસપાસના સવ રા યાેઅે સાંભ

ું યારે તેઅાે ઈ વરથી ભયભીત થઈ

ગયા. ૩૦ તેથી યહાેશાફાટના રા યમાં શાં ત થઈ, તેને ઈ વરે સંપૂણ વ ામ
અા યાે હતાે. ૩૧ યહાેશાફાટ યહૂ દયા પર રાજ કરવા લા યાે: યારે તે રાજ
કરવા લા યાે યારે તેની ઉંમર પાં ીસ વષની હતી. તેણે ય શાલેમમાં પચીસ
વષ સુધી રાજ કયુ. તેની માતાનું નામ અઝુ બા હતું, અે શ હીની દીકરી
હતી. ૩૨ તે પાેતાના પતા અાસાને માગ ચા યાે; તે તેના માગેથ જરા પણ
અાડાેઅવળાે ગયાે ન હ; ઈ વરની

માં જે સા ં હતું તે તેણે કયુ. ૩૩ પણ

દેવદેવીઅાેનાં ઉ ચ થાનાે ન કરવામાં અા યાં ન હ. લાેકાે હજુ સુધી પાેતાના
પતૃઅાેના ઈ વર પર ખરા અંતઃકરણથી ભરાેસાે રાખતા થયા ન હતા.
૩૪ યહાેશાફાટ સંબંધી બાકીના બનાવાે થમથી તે છે લે સુધી હનાનીના

પુ યેહૂની તવા રખમાં કે જે ઇઝરાયલના રા અાેના પુ તકમાં દાખલ
કરેલી છે , તેમાં નાધેલા છે . ૩૫ યાર પછી યહૂ દયાના રા
ઇઝરાયલના રા

યહાેશાફાટે

અહાઝયાહહની સાથે સંપ કયા, તે તાે ઘણાે દુ રાચારી

હતાે. ૩૬ તેણે તેની સાથે મળી જઈને તાશ શ જવા માટે અે યાેનગેબેરમાં
વહાણાે બના યાં. ૩૭ પછી મારેશાના વતની દાેદાવાહુ ના પુ અલીઅેઝેરે
યહાેશાફાટની વ

2 કાળ

ાંત

માં બાેધ કરીને ક ું, “ત અહાઝયાહની સાથે સંપ કયા

ા ન હ.

ગાદી પર બરાજમાન થયાે. ૨ યહાેરામના ભાઈઅાે, અેટલે ઇઝરાયલના રા
યહાેશાફાટના દીકરાઅાે: અઝાયા, યહીઅેલ, ઝખાયા, અઝાયા, મખાઅેલ
તથા શફાટયા હતા. ૩ તેઅાેના પતાઅે તેઅાેને પુ કળ માણમાં સાેનું, ચાંદી
તથા કમતી વ તુઅાે ભેટમાં અાપી. તે ઉપરાંત યહૂ દયામાં ક લાવાળાં
નગરાે પણ અા યાં. પણ રાજગાદી તાે તેણે યહાેરામને અાપી હતી, કારણ કે
તે જયે પુ હતાે. ૪ હવે યહાેરામ પાેતાના પતાના રાજયાસન પર બેઠાે.
પછી જયારે તે બળવાન થયાે યારે પાેતાના સવ ભાઈઅાેને તથા ઇઝરાયલના
કે ટલાક સરદારાેને તરવારથી મારી ના યા. ૫ જયારે યહાેરામ રાજ કરવા
લા યાે, યારે તે બ ીસ વષનાે હતાે અને તેણે ય શાલેમમાં અાઠ વષ સુધી
રાજ કયુ. ૬ જેમ અાહાબના કુ ટું બીઅાેઅે કયુ તેમ તે પણ ઇઝરાયલના
રા અાેના માગ ચા યાે; તેણે અાહાબની દીકરી સાથે લ ન કયુ હતું; અને
ઈ વરની

માં જે ખરાબ હતું તે તેણે કયુ. ૭ તાેપણ ઈ વરે દાઉદની સાથે

જે કરાર કયા હતાે અને તેને તથા તેના વંશ ે તેઅાેનું રાજય કાયમ રાખવાનું
ભુઅે જે વચન અા યું હતું તેને લીધે તે દાઉદના કુ ટું બનાે નાશ કરવા ઇ છતાે
ન હતાે. ૮ યહાેરામના દવસાેમાં, અદાેમે યહૂ દયાની વ
પાેતાના પર રાજ કરવા માટે અેક બી ે રા

બળવાે કરીને

નયુ ત કયા. ૯ પછી યહાેરામે

તેના સેનાપ તઅાે તથા પાેતાની સાથે સવ રથાે લઈને તેઅાેના પર ચઢાઈ
કરી. તેણે રા ે ઊઠીને પાેતાની અાસપાસ ઘેરાે કરનાર અદાેમીઅાેને તથા
રથા ધપ તઅાેને મારી ના યા. ૧૦ તેથી અદાેમ બળવાે કરીને યહૂ દયાના
તાબા નીચેથી જતાે ર ાે. પછી તે જ સમયે લ નાઅે પણ યહૂ દયા સામે
બળવાે કયા, કારણ કે યહાેરામે તેના પતૃઅાેના ભુ, ઈ વરનાે યાગ કયા
હતાે. ૧૧ અા ઉપરાંત યહાેરામે યહૂ દયાના પવતાેમાં ધમ થાનાે પણ બના યાં;
તેણે ય શાલેમના રહે વાસીઅાેની પાસે મૂ તપૂ

કરાવી અને યહૂ દયાના

લાેકાેને ગેર માગ દાેયા. ૧૨ અે લયા બાેધક તરફથી યહાેરામ ઉપર અેક
અેવાે પ અા યાે કે , “તારા પતા દાઉદના ભુ, ઈ વર કહે છે : તું તારા
પતા યહાેશાફાટને માગ કે યહૂ દયાના રા

અાસાને માગ ન ચાલતાં, ૧૩

ઇઝરાયલના રા અાેને માગ ચા યાે છે અને અાહાબના કુ ટું બની જેમ ત
યહૂ દયા તથા ય શાલેમના રહે વાસીઅાેની પાસે મૂ તપૂ

કરાવી છે અને

તારા પતાના કુ ટું બનાં તારા ભાઈઅાે જે તારા કરતા સારા હતા, તેઅાેને ત
મારી ના યા છે . ૧૪ તે માટે, ઈ વર તારા લાેકાેને, તારાં બાળકાેને, તારી
પ નીઅાેને તથા તારી બધી સંપ ત પર માેટી મરકી લાવશે. ૧૫ તને પાેતાને
અાંતરડાંના રાેગની ભારે બીમારી લાગુ પડશે અને અે રાેગ અેટલાે બધાે યાપી
જશે કે તેથી તારાં અાંતરડાં બહાર અાવી જશે.” ૧૬ ઈ વરે પ લ તીઅાે તથા
કૂ શીઅાેની પડાેશમાં રહે તા અારબાેને યહાેરામની વ

ઉ કે યા. ૧૭ તેઅાેઅે

યહૂ દયા દેશ પર અા મણ કયુ અને દેશમાં ઘૂસી અા યા. તેઅાે રા ના
મહે લમાં જે સવ સંપ

હતી તેને લૂંટી લીધી. અને તેના દીકરાઅાેનું તથા તેની

પ નીઅાેનું હરણ કયુ. તેના દીકરાઅાેમાં સાૈથી નાના દીકરા યહાેઅાહાઝ
સવાય તેને અેકે દીકરાે ર ાે ન હ. ૧૮ અા સવ બનાવાે બ યા પછી, ઈ વરે
તેને અાંતરડાંનાે અસા ય રાેગ લાગુ કયા. ૧૯ કે ટલાેક સમય પસાર થયા
પછી, અેટલે બે વષને અંતે, તે રાેગને કારણે તેનાં અાંતરડાં ખરી પ ાં. અેવા
દુ ઃખદાયક રાેગથી તે મરણ પા યાે. તેના લાેકાેઅે તેના પતૃઅાેને માટે જેવાે
દફન વ ધ કયા હતાે, તેવાે તેનાે દફન વ ધ કયા ન હ. ૨૦ જયારે તે રાજપદે
નયુ ત થયાે, યારે તે બ ીસ વષનાે હતાે; તેણે ય શાલેમમાં અાઠ વષ સુધી
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રાજ કયુ. અને તે મૃ યુ પા યાે યારે તે લાેકાેમાં અ ય થઈ પ

ાે હતાે.

રાજ કરશે. ૪ તમારે અા માણે કામ કરવાનું છે : વ ામવારે સેવા કરનાર

તેઅાેઅે તેને દાઉદનગરમાં દફના યાે ખરાે, પણ રા અાેની કબરાેમાં ન હ.

તમારે અેટલે યાજકાે અને લેવીઅાે ી

મના રહે વાસીઅાેઅે તેના થાને યહાેરામના સાૈથી નાના
૨૨ યદીકરાશાલેઅહાઝયાહને
રા તરીકે નયુ ત કયા; કે મ કે અારબાે સાથે જે

તરીકે ઊભા રહે વું. ૫ અને બી

માણસાે છાવણીમાં અા યા હતા, તેઅાેઅે તેના બધા માેટા દીકરાઅાેને મારી
ના યા હતા. તેથી યહાેરામનાે દીકરાે અહાઝયાહ યહૂ દાનાે રા
અહાઝયાહ રા

બ યાે. ૨

થયાે યારે તે બેતાળીસ વષનાે હતાે; તેણે ય શાલેમમાં

અેક વષ રાજય કયુ. તેની માતાનું નામ અથા યા હતું. તે અાે ીની દીકરી
હતી. ૩ તે પણ અાહાબના કુ ટું બનાં માગમાં ચા યાે કે મ કે તેની માતા તેને
ખાેટા કાયા કરવાની સલાહ અાપતી હતી. ૪ અાહાબના કુ ટું બની જેમ
અહાઝયાહઅે ઈ વરની

માં જે ખાેટું હતું તે કયુ, કારણ કે તેના પતાના
મૃ યુ પછી તેઅાે તેનાે નાશ થાય અેવાં સલાહસૂચનાે અાપતા હતા. ૫ અને
તે તેઅાેની ખાેટી સલાહ માનતાે હતાે; રામાેથ ગ યાદ તરફ હઝાઅેલની
વ

યુ કરવા માટે તે ઇઝરાયલના રા , અાહાબના દીકરા યહાેરામ

સાથે ગયાે. અરામીઅાેઅે યહાેરામને ઘાયલ કયા. ૬ રામાેથ અાગળ અરામના
રા

હઝાઅેલ વ

લડતાં જે ઘા થયેલાે તેમાંથી સા ે થવા માટે તે

યઝ્ અેલ પાછાે ગયાે. યહાેરામ ઘવાયેલાે હતાે તેથી અહાઝયાહ, યહાેરામ
તેની ખબર કાઢવા ય અેલ ગયાે. ૭ હવે અહાઝયાહ યહાેરામને યાં ગયાે
માટે ઈ વર અહાઝયાહ પર નાશ લાવવાના હતા. યારે તે યાં પહા યાે
યારે તે યહાેરામ સાથે ન શીના દીકરા યેહૂ કે જેને ઈ વરે અાહાબના કુ ટું બનાે
નાશ કરવા અ ભ ષ ત કયા હતાે, તેની સામ ગયાે. ૮ અેવું બ યું કે જયારે
યેહૂ અાહાબના કુ ટું બ પર ઈ વરના યાયાસનનાે અમલ કરતાે હતાે યારે
તે યહૂ દાના અાગેવાનાે અને અહાઝયાહની સેવામાં રહે તા તેના ભાઈઅાેને
મ

ાે. યેહૂઅે તેઅાેને મારી ના યા. ૯ યેહૂઅે અહાઝયાહને શાે યાે. તે

સમ નમાં સંતાઈ ગયાે હતાે, પણ યેહૂના માણસાે તેને યાંથી પકડીને યેહૂ
પાસે લા યા અને તેઅાેઅે તેને મારી ના યાે. પછી તેઅાેઅે તેને દફના યાે.
કે મ કે , તેઅાેઅે ક ું, “યહાેશાફાટ કે જે ખરા દયથી ઈ વરની શાેધ કરતાે
હતાે તેનાે તે દીકરાે છે .” તેથી અહાઝયાહ પછી તેના કુ ટું બમાં યાેઅાશ
વના રાજય ચલાવી શકે અેવાે કાેઈ પુ

વ માન ર ાે ન હતાે. ૧૦ હવે

યારે અહાઝયાહની માતા અથા યાઅે

ેયું કે તેનાે દીકરાે મૃ યુ પા યાે છે .

તેણે યારે ઊઠીને યહૂ દયાના રાજ કુ ટું બનાં સવ રાજકું વરાેને મારી ના યા.
૧૧ પણ રા

ની દીકરી યહાેશાબાથ અહાઝયાહના દીકરા યાેઅાશને જે

રા ના દીકરાઅાેને મારી નાખવામાં અાવતા હતા તેઅાેની વ ચેથી સંતાડીને
તેની દાઈના શયનખંડમાં લઈ ગઈ. યહાેશાબાથ, રા

યહાેરામની દીકરી

અને યાજક યહાેયાદાની પ ની હતી. તે અહાઝ્ યાની બહે ન પણ હતી. તેણે
યાેઅાશને અથા યાથી સંતાડી દીધાે હતાે, તેથી અથા યા તેને મારી શકી
ન હ. ૧૨ રાજકું વર યાેઅાશ તેઅાેની સાથે છ વરસ સુધી ઈ વરના ઘરમાં
સંતાઈ ર ાે. તે સમય દર મયાન દેશ ઉપર અથા યા રાજય કરતી હતી.
વષ યહાેયાદા બળવાન થયાે. તેણે શતા ધપ ત અેટલે
૨૩ સાતમે
યહાેરામનાે દીકરાે અઝાયા, યહાેહાનાનનાે દીકરાે ઇ માઅેલ, અાેબેદનાે
દીકરાે અઝાયા, અદાયાનાે દીકરાે માસેયા તથા ઝ ીનાે દીકરાે અલીશાફાટને
લઈને તેઅાેની સાથે કાેલકરાર કયા. ૨ તેઅાેઅે સમ યહૂ દયામાં ફરીને યાંના
બધાં નગરાેમાંથી લેવીઅાેને તેમ જ ઇઝરાયલી કુ ટું બાેના વડીલાેને અેકઠા
કયા અને તેઅાે ય શાલેમ અા યા. ૩ તે અાખી સભાઅે ઘરમાં રા

સાથે

કાેલકરાર કયા. યહાેયાદાઅે તેઅાેને ક ું, “જે માણે ઈ વરે દાઉદનાં સંતાનાે
સંબંધી વચન અા યું હતું કે તેના વંશ ે રાજ કરશે તેમ જુ અાે, રા નાે દીકરાે

ખડા રહે વું; બાકીના ી

ભાગે દરવા

અાગળ ારપાળ

અેક તૃતીયાંશ ભાગે રા ના મહે લ અાગળ

ભાગે ઘાેડાના દરવા

અાગળ ઊભા રહે વું. બધા

લાેકાેઅે ઈ વરના સભા થાનના અાંગણામાં રહે વું. ૬ યાજકાે તથા લેવીઅાે
જે સેવા કરતા હાેય તેઅાેના સવાય કાેઈને પણ ઘરમાં વેશ કરવા દેવાે ન હ;
મા તેઅાેઅે જ અંદર જવું, કે મ કે તેઅાે પ વ હાેઈને અાજના દવસના કામ
માટે તેઅાેને નયત કરાયા છે . સવ લાેકાેઅે ઈ વરની અા ા પાળવી. ૭
લેવીઅાેઅે પાેતપાેતાની તરવાર હાથમાં રાખીને રા ની અાસપાસ ઊભા
રહે વું. જે કાેઈ ઘરમાં વેશે તેને મારી નાખવાે. રા

અંદર અાવે કે બહાર

ય યારે તમારે તેની સાથે રહે વું.” ૮ તેથી યહાેયાદા યાજકે જે જે અા ા
કરી તે સવનાે લેવીઅાેઅે તથા યહૂ દયાના બધાં લાેકાેઅે પાલન કયુ. તેઅાેઅે
પાેતપાેતાનાં માણસાેને અેટલે વ ામવારે અંદર અાવનાર અને બહાર જનારને
ભેગા કયા; કે મ કે યહાેયાદા યાજકે વારા માણે પાછા જનારાઅાેને જવા
દીધાં નહાેતા. ૯ યાજક યહાેયાદાઅે ઘરમાં દાઉદ રા ની જે નાનીમાેટી ઢાલાે
અને ભાલા હતા તે શતા ધપ ત અ ધકારીઅાેને અા યાં. ૧૦ યહાેયાદાઅે
લાેકાેના હાથમાં હ થયાર અાપીને સભા થાનની જમણી બાજુ અને ડાબી
બાજુ સુધી વેદી અને સભા થાનને ઘેરીને રા નું ર ણ કરવા તેઅાેને ગાેઠવી
દીધા. ૧૧ પછી યહાેયાદા રા ના દીકરાને લઈ અા યાે. અને તેના માથા ઉપર
મુગટ પહે રા યાે. તેણે તેને નયમશા
રા

તરીકે

ના ંથની નકલ અાપી. પછી તેને

હે ર કયા. યહાેયાદા અને તેના પુ ાેઅે તેનાે રાજયા ભષેક કયા.

પછી તેઅાેઅે ક ું, “રા

ઘ ં

વાે.” ૧૨ જયારે અથા યાઅે લાેકાેની

ભાગદાેડનાે અવાજ અને રા ની તુ તનાે અવાજ સાંભ ાે યારે તે ઘરમાં
અાવી. ૧૩ અને તેણે

ેયું કે રા

તંભ પાસે દરવા

અાગળ ઊભાે હતાે.

તેની પાસે લ કરી અ ધકારીઅાે અને રણ શગડાં વગાડનારાઅાે ઊભા હતા.
દેશના બધા લાેકાે અાનંદ કરતા હતા અને રણ શગડાં વગાડતા હતા. ગાયકાે
વા જ ાે સાથે ગીતાે ગાઈને ઈ વરની તુ ત કરતા હતા. તે
પાેતાનાં વ

ેઈને અથા યાઅે

ાે ફા ાં અને તેણે માેટે સાદે બૂમ પાડી, “રાજ ાેહ, રાજ ાેહ!”

૧૪ પછી યાજક યહાેયાદાઅે સૈ યના ઉપરી સેના ધપ તઅાેને બાેલાવીને ક ું,

“તેને સૈ નકાેની હરાેળની વચમાં થઈને બહાર લાવાે; જે કાેઈ તેની પાછળ

ય

તેને મારી નાખાે.” યાજકે ચેતવણી અાપતા ક ું, “ઈ વરના ઘરમાં તેને મારી
નાખવી ન હ.” ૧૫ તેથી તેઅાેઅે તેને ર તાે અા યાે અને તે ઘાેડાદરવા ના
વેશ ાર પાસેથી પસાર થઈને તે રાજમહે લ પાસે અાવી. યાં તેઅાેઅે તેને
મારી નાખી. ૧૬ પછી યહાેયાદાઅે પાેતે, સવ લાેકાે અને રા ની વ ચે કરેલ
કરાર કયા કે , તેઅાે ઈ વરના લાેકાે જ બનીને રહે શે. ૧૭ તેથી બધા લાેકાેઅે
જઈને બાલના મં દરને તાેડી ના યું; તેઅાેઅે બાલની વેદીઅાે અને મૂ તઅાેને
ભાંગીને તેના ટુ કડાં કરી ના યા. અને બાલના યાજક મા ાનને તે વેદીઅાેની
સામે જ મારી ના યાે. ૧૮ મૂસાના નયમશા

માણે ઈ વરને દહનીયાપણ

ચઢાવવા માટે દાઉદ રા અે જે લેવી યાજકાેની ઈ વરના ઘરમાં સેવા અાપવા
નમ ૂક કરી હતી તેઅાેના હાથ નીચે અાનંદ તથા કતન કરવાને દાઉદના
સંચાલન મુજબ યહાેયાદાઅે સભા થાન માટે કારભારીઅાે ની યા. ૧૯ તેણે
ઈ વરના સભા થાનના દરવા અાે અાગળ ારપાળાે ગાેઠવી દીધા જેથી
કાેઈ પણ રીતે અશુ હાેય અેવાે માણસ તેમાં દાખલ ન થાય. ૨૦ યહાેયાદા
પાેતાની સાથે શાતા ધપ તઅાેને, કુ લીન પુ ષાેને, લાેકાેના અ ધકારીઅાેને
તથા દેશના બધા લાેકાેને લઈને રા ને સભા થાનથી નીચે લઈ અા યાે અને
પછી ઈ વરના સભા થાનના 'ઉપલા દરવા થી' તેને રાજમહે લમાં લઈ ગયાે
અને તેને રાજ સહાસન ઉપર બેસા
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ાે. ૨૧ દેશના સવ લાેકાે ખૂબ અાનંદ

2 કાળ

ાંત

પા યા અને નગરમાં સવ શાં ત યાપી ગઈ. કે મ કે તેઅાેઅે અથા યાને

અા મા અા યાે; ઝખાયાઅે લાેકાેની સમ ઊભા થઈને ક ું, “ઈ વર અેમ

તરવારથી મારી નાંખી હતી.

કહે છે : 'શા માટે તમે ઈ વરની અા ાઅાેનું ઉ લંઘન કરીને પાેતાને માથે

યાેઅાશ રાજ કરવા લા યાે યારે તેની ઉંમર સાત વષની હતી;
૨૪ જયારે
તેણે ય શાલેમમાં ચાળીસ વષ સુધી રાજ કયુ. તેની માતાનું નામ

અાફત લાવાે છાે? તમે ઈ વરને ત યા છે , માટે તેમણે તમને ત યા છે .'” ૨૧

સ યા હતું, તે બેરશેબાની હતી. ૨ યાેઅાશે યહાેયાદા યાજકના દવસાેમાં
ઈ વરની

માં જે સા ં હતું તે કયુ. ૩ યહાેયાદાઅે બે

ીઅાે સાથે તેના

લ ન કરા યાં અને તેને દીકરા તથા દીકરીઅાે થયાં. ૪ અે પછી અેમ થયું કે
યાેઅાશે ઈ વરના ઘરને પુનઃ થા પત કરવાનું ન ી કયુ. ૫ તેણે યાજકાેને
તથા લેવીઅાેને ભેગા કરીને તેઅાેને ક ું, “યહૂ દયાના નગરાેમાં

અાે. અને

સવ ઇઝરાયલીઅાે પાસેથી તમારા ભુ, ઈ વરના ઘરને પુનઃ થા પત કરવા
માટે નાણાં ઉઘરાવી લાવાે. અા કામ કાળ

રાખીને ઉતાવળથી કર ે.”

તાેપણ લેવીઅાેઅે તે ઉતાવળથી કયુ ન હ. ૬ તેથી રા અે મુખ યાજક
યહાેયાદાને બાેલાવીને ક ું, “સા યમંડપને માટે ઈ વરના સેવક મૂસાઅે
તથા ઇઝરાયલી લાેકાેઅે ઠરાવેલાે ફાળાે યહૂ દયામાંથી તથા ય શાલેમમાંથી
ઉઘરાવવાને ત લેવીઅાેને શા માટે ફરમા યું ન હ?” ૭ કે મ કે પેલી દુ

ી

અથા યાના પુ ાેઅે ઈ વરનું ઘર ભાંગી ના યું હતું અને તેઅાેઅે ઈ વરના
ઘરની સવ અ પત વ તુઅાે પણ બઅાલ દેવાેની પૂ ના કામમાં લઈ લીધી
હતી. ૮ તેથી રા અે અા ા કરી તે માણે તેઅાેઅે અેક પેટી બનાવીને તેને
ઈ વરના ઘરના વેશ ારે મુકાવી. ૯ પછી ઈ વરના સેવક મૂસાઅે અર યમાં
ઇઝરાયલ પર જે ફાળાે ના યાે હતાે તે ઈ વરને માટે ભરી જવાને તેઅાેઅે
અાખા યહૂ દયામાં તથા ય શાલેમમાં

હે રાત કરી. ૧૦ સવ અાગેવાનાે

તથા સવ લાેકાે ઉ સાહપૂવક તે કરના પૈસા યાં લાવવા લા યા અને પેટીમાં
નાખવા લા યા. ૧૧ જયારે પણ પેટી ભરાઈ જતી યારે લેવીઅાેની મારફતે તે
પેટી રા ની કચેરીમાં લાવવામાં અાવતી અને જયારે પણ તેઅાે

ેતા કે તેમાં

પણ તેઅાેઅે તેની વ

માં કાવત ં કરીને રા ની અા ાથી ઈ વરના ઘરના

ચાેકમાં તેને પ થરા મારીને મારી ના યાે. ૨૨ અે માણે, યાેઅાશ રા અે
ઝખાયાના પતા યહાેયાદાઅે તેના પર જે કૃ પા કરી હતી, તે ન સંભારતા તેના
પુ ને મારી ના યાે. મરતા સમયે ઝખાયાઅે ક ું, “ઈ વર અા કૃ ય યાનમાં
લઈને તેનાે જવાબ અાપશે.” ૨૩ વષના અંતે અેમ બ યું કે અરામીઅાેનું
સૈ ય યાેઅાશ ઉપર ચઢી અા યું. તેઅાેઅે યહૂ દયા તથા ય શાલેમ અાવીને
લાેકાેના બધા અાગેવાનાેને મારી ના યા અને તેઅાેની માલ મલકત લૂંટી
લઈને તેઅાેઅે દમ કસના રા ની પાસે તે માેકલી અાપી. ૨૪ અરામીઅાેનું
સૈ ય ઘ ં નાનું હતું, પણ ઈ વરે તેઅાેને ઘણાં માેટા સૈ ય પર વજય અા યાે,
કે મ કે યહૂ દયાઅે પાેતાના પતૃઅાેના ભુ ઈ વરનાે યાગ કયા હતાે. અા રીતે
અરામીઅાેઅે યાેઅાશને શ ા કરી. ૨૫ જે સમયે અરામીઅાે પાછા ગયા,
તેઅાે તાે યાેઅાશને ગંભીર બીમારીની હાલતમાં મૂકી ગયા. તેના પાેતાના
સેવકાેઅે યહાેયાદા યાજકના પુ ના ખૂનને લીધે તેની વ

કાવત ં રચીને

તેને તેના બછાનામાં મારી ના યાે, અે માણે તે મરણ પા યાે. તેઅાેઅે તેને
દાઉદનગરમાં દફના યાે, તેને રા અાેના ક
યાં અેવા કે ટલાક લાેકાે હતા કે જેઅાે તેની વ

તાનમાં દફના યાે ન હ. ૨૬
કાવત ં રચનારા હતા:

અા માેની મ હલા શમાથનાે દીકરાે ઝાબાદ, માેઅાબણ શ ીથનાે દીકરાે
યહાેઝાબાદ અે બે કાવતરાખાેર હતા. ૨૭ હવે તેના દીકરાઅાે ના વૃતાંત, તેના
માટે બાેલલાયેલી ભ વ યવાણી તથા ઈ વરના ઘરનું પુનઃ થાપન અે સવ
રા અાેના પુ તકના ટીકા ંથમાં લખેલાં છે . અને તેને થાને તેનાે દીકરાે
અમા યા રા

બ યાે.

અાવીને તે પેટીને ખાલી કરતા અને તેને ઉપાડીને પાછી તેની જ યાઅે લઈ

યા રાજ કરવા લા યાે યારે તેની ઉંમર પચીસ વષની હતી;
૨૫ અમા
તેણે ય શાલેમમાં અાેગણ ીસ વષ સુધી રાજ કયુ. તેની માતાનું

જઈને મૂકતા. દરરાેજ અા માણે કરવામાં અાવતું અને તેઅાેઅે પુ કળ

નામ યહાેઅાદાન હતું અને તે ય શાલેમની હતી. ૨ તેણે ઈ વરની

પૈસા અેક કયા. ૧૨ રા અે તથા યહાેયાદાઅે ઈ વરના ઘરની સેવાનું કામ

સા ં હતું તે કયુ, પણ પૂરા દયથી ન હ. ૩ જયારે રાજ તેના હાથમાં થર

કરનારાઅાેને તે અા યાં. ઈ વરના ઘરને પુનઃ થા પત કરવા માટે ક ડયા તથા

થયું, યારે તેના જે ચાકરાેઅે તેના પતાને મારી ના યાે હતાે તેઅાેને તેણે મારી

સુથારાેને તેઅાેઅે કામે રા યા અને લાેખંડનું તથા પ ળનું કામ કરનાર

ના યા. ૪ પણ તેણે તેઅાેનાં બાળકાેને મારી ના યાં ન હ, પણ મૂસાના

કારીગરાેને પણ પુનઃ થા પત કરવા માટે રા યા. ૧૩ તેથી કારીગરાે કામે લાગી

નયમશા

ગયા અને તેઅાેના હાથથી કામ સંપૂણ થયું; તેઅાેઅે ઈ વરના ઘરને પહે લાંના

હતી, “બાળકાેના કારણે પતાઅાેને મારી નાખવાં ન હ, તેમ જ પતાઅાેને

જેવું જ મજબૂત બનાવી દીધું. ૧૪ તેઅાે તે કામ સમા ત કરી ર ા, યારે તેઅાે

કારણે બાળકાેને મારી નાખવા ન હ. તેના બદલે, દરેક ય ત પાેતાનાં જ

બાકીના પૈસા રા

પાપનાં કારણે માયા

ઘણાં પૈસા જમા થયા છે , યારે રા નાે ધાન તથા મુ ય યાજકનાે અ ધકારી

તથા યહાેયાદાની પાસે લા યા. તેમાંથી ઈ વરના ઘરને માટે

સેવાના તથા અપણનાં પા ાે, ચમચાઅાે તથા સાેના ચાંદીની બી

માં જે

માં જેમ લખેલું છે તેમ કયુ, અેમાં ઈ વરે અેવી અા ા અાપી

ય.” ૫ પછી, અમા યાઅે યહૂ દયાના લાેકાેને અેક

વ તુઅાે

કયા અને તેઅાેના પૂવ ેના કુ ટું બાે માણે તેઅાેને, અેટલે સવ યહૂ દયાના

બનાવવામાં અાવી. યહાેયાદાના દવસાે સુધી તેઅાે ઈ વરના ઘરમાં ન ય
દહનીયાપણ ચઢાવતા હતા. ૧૫ યહાેયાદા વૃ થયાે અને પાકી ઉંમરે તે મરણ

લાેકાેને તથા બ યામીનીઅાેને સહ ા ધપ તઅાે તથા શતા ધપ તઅાેના હાથ

પા યાે; જયારે તે મરણ પા યાે, યારે તે અેકસાે ીસ વષનાે હતાે. ૧૬ તેઅાેઅે

ગણતરી કરી. તાે ભાલા તથા ઢાલ વાપરી શકે તેવા તથા યુ માં જઈ શકે તેવા

તેને રા અાેની સાથે દાઉદનગરમાં દફના યાે, કે મ કે તેણે ઇઝરાયલમાં તથા

પસંદ કરેલા અેવા ણ લાખ માણસાે મળી અા યા. ૬ તેણે અેકસાે તાલંત

ઈ વરના અને ઈ વરના ઘરના સંબંધમાં સારી સેવા બ વી હતી. ૧૭ હવે

ચાંદી ( ણ હ ર ચારસાે કલાે ચાંદી) અાપવાનું કહીને ઇઝરાયલમાંથી

યહાેયાદાના મૃ યુ પછી યહૂ દયાના સરદારાેઅે અાવીને રા ને વનંતી કરી.

અેક લાખ લડવૈયાઅાેને ની યા. ૭ પણ અેવામાં અેક ઈ વરભ તે અાવીને

પછી રા અે તેઅાેનું સાંભ ું. ૧૮ તેઅાેઅે તેમના પતૃઅાેના ભુ, ઈ વરના

તેને ક ું, “હે રા , ઇઝરાયલી સૈ યને તારી સાથે અાવવા ન દઈશ, કે મ

ઘરને ત

કે ઇઝરાયલીઅાે અેટલે અે ાઇમીઅાેની સાથે ઈ વર નથી. ૮ પણ તેમ

દીધું અને અશેરીમની તથા મૂ તઅાેની પૂ

કરવા લા યા. તેઅાેના

નીચે ની યા. તેણે તેઅાેમાંના વીસ વષના તેથી ઉપરની વય ધરાવનારાઅાેની

અા અપરાધને કારણે યહૂ દયા તથા ય શાલેમ ઉપર ઈ વર કાેપાયમાન

છતાં

થયા. ૧૯ તાેપણ તેઅાેને પાેતાની તરફ પાછા લાવવાને ઈ વરે તેઅાેની પાસે

તમને દુ મનાે અાગળ પરાજય અપાવશે. કે મ કે , સહાય કરવાને તથા પાડી

બાેધકાેને માેક યા; બાેધકાેઅે લાેકાેને ચેતવણી અાપી, પણ તેઅાેઅે

નાખવાને પણ ઈ વર સમથ છે .” ૯ અમા યાઅે તે ઈ વરભ તે ક ું, “પણ

તેઅાેનું કં ઈ સાંભ ું ન હ. ૨૦ યહાેયાદા યાજકના પુ ઝખાયા પર ઈ વરનાે

ઇઝરાયલના સૈ ય માટે જે અેકસાે તાલંત ચાંદી મ અાપી છે તેનું અાપણે શું
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ે તમે જશાે અને તમે ગમે તેટલી નીડરતાથી લડશાે, તાે પણ ઈ વર

કરવું?” તેણે ઉ ર અા યાે, “ઈ વર તને અેથી પણ વશેષ અાપવાને સમથ

અમા યા ઈ વરનું અનુકરણ ન કરતાં અલગ માગ તરફ વ

છે .” ૧૦ તેથી અમા યાઅે અે ાઇમમાંથી જે સૈ નકાે અા યા હતા તેઅાેને

ય શાલેમમાં લાેકાેઅે તેની વ

પાેતાના સૈ યથી જુ દા પાડીને ઘરે પાછા માેકલી દીધા; તેથી તે લાેકાે યહૂ દયા

પણ લાખીશ સુધી તેનાે પીછાે કરવામાં અા યાે અને યાં તેને મારી નાખવામાં

પર ઘણાં નારાજ થયા અને ાેધાયમાન થઈને પાેતાના ઘરે ચા યા ગયા. ૧૧

અા યાે. ૨૮ તેઅાે તેનાે મૃતદેહ ઘાેડા ઉપર ય શાલેમ લઈ અા યા અને યાં

અમા યા પાેતાના સૈ યને હમતપૂવક મીઠાની ખીણમાં લઈ ગયાે અને યાં

યહૂ દાના નગરમાં તેના પતૃઅાે સાથે તેને દફનાવવામાં અા યાે.

તેણે સેઈરના દસ હ ર માણસાેને હરા યા. ૧૨ યહૂ દયાના સૈ યઅે બી

બધા લાેકાેઅે સાેળ વષની ઉંમરના ઉ ઝયાને પસંદ કયા
૨૬ યહૂઅનેદયાના
તેને તેના પતા અમા યા પછી રાજગાદી પર બેસા ાે.

દસ હ રને

વતા પકડીને તેઅાેને ખડકની ટાેચ પરથી નીચે ફકી દીધાં.

તેથી તેઅાે બધાના ટુ કડે ટુ કડાં થઈ ગયા. ૧૩ તે દર મયાન અમા યાઅે જે
સૈ યના સૈ નકાેને પાછા માેકલી દીધા હતા કે જેથી તેઅાે તેની સાથે યુ માં
ના

ય, તેઅાેઅે સમ નથી બેથહાેરાેન સુધીના યહૂ દયાના નગરાે પર

હુ મલાે કરીને ણ હ ર માણસાેને મારી ના યા અને માેટી લૂંટ અેક કરીને
ચા યા ગયા. ૧૪ તે પછી અદાેમીઅાેની કતલ કરીને અમા યા પાછાે અા યાે
અને સેઈરના લાેકાેના દેવાેને સાથે લઈ અા યાે, તેણે પાેતાના દેવાે તરીકે
તેઅાેની થાપના કરી. તેણે તેઅાેની પૂ
બા

કરી અને તેઅાેની અાગળ ધૂપ

ાે. ૧૫ તેથી ઈ વરનાે રાેષ તેના ઉપર સળગી ઊ

ાે. તેમણે અેક

બાેધકને તેની પાસે માેક યાે. તેણે અમા યાને ક ું, “જે લાેકાેના દેવાેઅે
પાેતાના લાેકાેને તારા હાથમાંથી બચા યા નથી તે દેવાેની પૂ
કરી?” ૧૬ અેવું થયું કે તે બાેધક હ

ત શા માટે

અમા યાની સાથે વાત કરતાે હતાે

તેટલામાં જ રા અે તેને ક ું, “શું અમે તને રા નાે સલાહકાર ઠરા યાે
છે ? ચૂપ રહે . શા માટે હાથે કરીને મરવા માગે છે ?” પછી બાેધકે જતાં
ં છંુ કે , ઈ વરે તારાે નાશ કરવાનાે નણય કયા છે ,
કારણ કે ત અા કામ કયુ છે . અને મારી સલાહ સાંભળી નથી.” ૧૭ પછી
જતાં ક ું, “હુ ં
યહૂ દાના રા

અમા યાઅે સલાહ મસલત કરીને ઇઝરાયલના રા

યેહૂના

પુ યહાેઅાહાઝના પુ યાેઅાશ પાસે સંદેશાવાહક માેકલીને કહે વડા યું
કે , “અાવાે, અાપણે યુ માં સામસામા લડીઅે.” ૧૮ પણ ઇઝરાયલના
રા

યાેઅાશે યહૂ દાના રા ને

તઉ ર માેક યાે કે , “લબાનાેન પરના અેક

ઉટકં ટાઅે લબાનાેનમાંના દેવદાર વૃ ને સંદેશાે માેક યાે, 'મારા પુ સાથે તારી
પુ ીનાં લ ન કર.' પણ લબાનાેનના અેક વ ય પશુઅે યાંથી પસાર થતી
વખતે પેલા ઉટકં ટાને પાેતાના પગ તળે કચડી ના યાે. ૧૯ તું કહે છે , ' ે, મ
અદાેમને માયા છે ' અને તું તારા મનમાં ફુ લાઈ ગયાે છે . તારી

તમાં તું ઘણાે

અ ભમાની થયાે છે , પણ તું તારે ઘરે રહે કે મ કે તા ં પાેતાનું નુકસાન તારે શા
માટે વહાેરી લેવું

ેઈઅે કે જેથી તારી સાથે યહૂ દયાના લાેકાે પણ માયા

ય?” ૨૦ પણ અમા યાઅે તેનું સાંભ ું ન હ કે મ કે તે ઘટના તાે ઈ વરથી
થઈ હતી. તેઅાે અદાેમના દેવને પૂજતા હતા તેથી તેઅાેને તેઅાેના શ ુઅાેના
હાથમાં સા યાં હતા. ૨૧ માટે ઇઝરાયલના રા
તથા યહૂ દયાનાે રા
સામે જં ગે ચ

યાેઅાશે ચઢાઈ કરી; અને તે

અમા યા યહૂ દયાના બેથશેમેશમાં અેકબી ની

ા. ૨૨ યહૂ દયાના માણસાે ઇઝરાયલના માણસાેથી હારીને

પાેતપાેતાને ઘરે નાસી ગયા. ૨૩ ઇઝરાયલનાે રા
પુ યાેઅાશના પુ યહૂ દયાના રા

યાેઅાશ યહાેઅાહાઝના

અમા યાને બેથશેમેશમાં પકડીને

ય શાલેમ લઈ ગયાે. યાં તેણે અે ાઇમના દરવા થી ખૂણાના દરવા
સુધીનાે ચારસાે હાથ જેટલાે ય શાલેમનાે કાેટ તાેડી નંખા યાે. ૨૪ તેણે
ઈ વરના સભા થાનમાંથી બધું સાેનુંચાંદી તથા જે સવ પા ાે તેને મ ા હતાં
તે, રા ના મહે લમાંથી કમતી વ તુઅાે લઈ લીધી તે તથા અાેબેદઅદાેમના
કુ ટું બને તથા થાેડા કે દીઅાેને લઈને સમ ન પાછાે ફયા. ૨૫ ઇઝરાયલના રા
યહાેઅાહાઝના પુ યાેઅાશના મૃ યુ પછી યહૂ દયાના રા
અમા યા પંદર વષ

ાે, તે સમયથી

માં બંડ કયુ. તેથી તે લાખીશ નાસી ગયાે,

૨

અમા યાના મૃ યુ પછી ઉ ઝયાઅે યહૂ દયા માટે અેલાેથ પાછંુ મેળ યું. તેને ફરી
બંધા યું. ૩ ઉ ઝયા રા

થયાે યારે તે સાેળ વષનાે હતાે. તેણે ય શાલેમમાં

બાવન વષ રાજ કયુ. તેની માતાનું નામ યકાે યા હતું. તે ય શાલેમની વતની
હતી. ૪ તેના પતા અમા યાઅે ઈ વરની

માં જે સા ં હતું તે કયુ, તે

જ માણે ઉ ઝયાઅે પણ કયુ. ૫ ઝખાયાઅે તેને ઈ વર વશેનું શ ણ
અા યું હતું અને તેની હયાતીમાં ઉ ઝયા ઈ વરની અારાધના કરતાે હતાે. જેમ
જેમ તે ઈ વરના માગ ચાલતાે ગયાે તેમ તેમ ઈ વરે તેને સમૃ

અાપી. ૬

ઉ ઝયાઅે પ લ તીઅાે ઉપર ચઢાઈ કરીને ગાથ, યા ને અને અા દાેદનાે કાેટ
તાેડી પા ાે. તેણે અા દાેદમાં અને પ લ તીઅાેના દેશમાં નગરાે બંધા યાં. ૭
ઈ વરે તેને પ લ તીઅાે, ગૂરબઅાલમાં વસતા અારબાે અને મેઉનીઅાેની
વ

સહાય કરી. ૮ અા માેનીઅાે ઉ ઝયાને નજરાણાં અાપતા હતા અને

તેની કી ત મસરની સરહદ સુધી ફે લાઈ ગઈ, કે મ કે તે ઘણાે પરા મી થયાે
હતાે. ૯ અા ઉપરાંત, ઉ ઝયાઅે ય શાલેમમાં ખૂણાના દરવાજે, ખીણને
દરવાજે તથા દવાલને ખૂણાઅાેમાં બુર ે બાંધીને તેઅાેને મજબૂત કયા. ૧૦
તેણે અર યમાં બુર ે બાં યાં અને ઘણાં કૂ વા ખાેદા યા, કારણ કે તેની પાસે
નીચાણના દેશમાં તેમ જ મેદાનમાં ઘણાં

નવર હતાં. તેણે ા ાવાડીઅાે

ઉગાડનાર ફળ પુ ભૂ મમાં તથા પવતાેમાં કામ કરનાર ખેડૂતાે રા યા હતા,
કે મ કે તેને ખેતીવાડીનાે શાેખ હતાે. ૧૧ અા ઉપરાંત, ઉ ઝયા પાસે યુ માટે
સૈ ય હતું. તેના સૈ નકાે યેઈયેલ ચટનીસ તથા માસેયા અ ધકારીઅે નયત
કરેલી સં યા માણે, રા ના સેનાપ તઅાેમાંના અેકના, અેટલે હના યાના
હાથ નીચે ટુ કડીઅાે માણે લડવા નીકળી પડતા. ૧૨ પૂવ ેનાં કુ ટું બાેના
સરદારાેની, અેટલે મુ ય લડવૈયા પુ ષાેની કુ લ સં યા બે હ ર છસાેની હતી.
૧૩ તેમના હાથ નીચે ણ લાખ, સાત હ

હતું, તેઅાે રા ના શ ુઅાેની વ

ર પાંચસાે પુ ષાેનું કે ળવાયેલું સૈ ય

મહા પરા મથી લડીને તેને મદદ કરતા

હતા. ૧૪ ઉ ઝયાઅે અાખા સૈ યને માટે ઢાલાે, ભાલાઅાે, ટાેપ, બખતરાે,
ધનુ યાે તથા ગાેફણાેના ગાેળા તૈયાર કરા યા. ૧૫ તેણે ય શાલેમમાં બુર ે
પર, માેરચાઅાે પર ગાેઠવવા માટે બાણાે તથા માેટા પ થરાે ફકવા માટે
બાહાેશ કારીગરાે ારા યાં ક ઉપકરણાે બનાવડા યા. તેની કી ત ઘણે દૂ ર
સુધી ફે લાઈ ગઈ, કે મ કે તે બળવાન થયાે યાં સુધી અ યબ રીતે તેને સહાય
મળી હતી. ૧૬ પણ જયારે ઉ ઝયા બળવાન થયાે, યારે તેનું દય
થયું, તેથી તેનાે નાશ થયાે; તેણે પાેતાના ભુ, ઈ વરની વ

પાપ કયુ. તે

ધૂપવેદી ઉપર ધૂપ ચઢાવવા માટે ઈ વરના ઘરમાં ગયાે. ૧૭ અઝાયા યાજક
તથા તેની સાથે ઈ વરના અશી મુ ય યાજકાે તેની પાછળ અંદર ગયા. ૧૮
તેઅાેઅે ઉ ઝયા રા ને અટકાવતાં તેને ક ું, “હે ઉ ઝયા, ઈ વરની અાગળ
ધૂપ ચઢાવવાે અે તા ં કામ નથી, પણ હા નના જે દીકરાઅાે ધૂપ ચઢાવવા
માટે પ વ થયેલા છે , તે યાજકાેનું અે કામ છે . સભા થાનમાંથી બહાર અાવ,
કે મ કે ત પાપ કયુ છે . યાં ભુ, ઈ વર તરફથી તને સ માન મળશે ન હ.” ૧૯

યાેઅાશનાે પુ

યાે. ૨૬ અમા યાનાં બાકીનાં કૃ યાે પહે લેથી તે છે લે

સુધી યહૂ દયાના તથા ઇઝરાયલના રા અાેના પુ તકમાં લખેલાં છે . ૨૭ હવે

પછી ઉ ઝયાને ાેધ ચઢયાે. તેના હાથમાં ધૂપદાની હતી. જયારે તે યાજકાે પર
કાેપાયમાન થયાે હતાે, યારે ઈ વરના ઘરમાં યાજકાેના

ેતાં ધૂપવેદીની

બાજુ માં જ તેના કપાળમાં કાેઢ ફૂ ટી નીક ાે. ૨૦ અઝાયા મુ ય યાજકે તથા
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સવ યાજકાેઅે તેની તરફ

ેયું, તાે તેઅાેઅે તેના કપાળ પર કાેઢ

ેયાે.

કારભારી હાઝ્ ઝીકામ તેમ જ રા થી થાેડા નીચા દરજ ના અે કાનાને મારી

તેઅાેઅે તેને યાંથી અેકદમ કાઢી મૂ ાે. તેણે પાેતે પણ બહાર નીકળી જવાને

ના યા. ૮ ઇઝરાયલીઅાેના સૈ નકાેઅે પાેતાના ભાઈઅાેમાંથી

ઉતાવળ કરી, કે મ કે ઈ વરે તેને રાેગી કયા હતાે. ૨૧ ઉ ઝયા રા

ીઅાે અને

પાેતાના

બાળકાે મળીને બે લાખને પક ા અને પુ કળ લૂંટ મેળવીને તેઅાે સમ નમાં

મરણના દવસ સુધી કુ રાેગી ર ાે. તેને કારણે તેને અલગ ખંડમાં રહે વું પ ું

પાછા અા યા. ૯ પણ યાં અાેદેદ નામે ઈ વરનાે અેક બાેધક રહે તાે હતાે. તે

હતું. તેને ઈ વરના ઘરમાં અાવવાથી વં ચત રાખવામાં અા યાે હતાે. તેનાે

સમ ન પાછા ફરતાં ઇઝરાયલી સૈ યને મળવા ગયાે અને તેણે ક ું, “યહાેવા

પુ યાેથામ રા ના મહે લનાે ઉપરી થઈને દેશના લાેકાેનાે યાય ચૂકવતાે

તમારા પતૃઅાેના ઈ વર યહૂ દયાના લાેકાે ઉપર ાેધે ભરાયા છે અને તેથી

હતાે. ૨૨ ઉ ઝયાનાં બાકીનાં કૃ યાે પહે લેથી તે છે લે સુધી અામાેસના પુ

તેમણે તેઅાેને તમારા હાથમાં સાપી દીધા, પણ તમે તેઅાેને મારી ના યા અને

યશાયા બાેધકે લ યાં છે . ૨૩ તેથી ઉ ઝયા પાેતાના પૂવ ેની સાથે ઊંઘી

તેથી તે ાેધ અાકાશ સુધી ઉપર પહા યાે છે . ૧૦ અને હવે તમે યહૂ દયા

ગયાે; તેઅાેઅે તેને રા અાેના ક

અને ય શાલેમનાં

તાનની બાજુ ના ખેતરમાં તેના પૂવ ેની

ીપુ ષાેને ગુલામ તરીકે રાખાે છાે. અેવું કરીને તમે

સાથે દફના યાે, કે મ કે તેઅાેઅે ક ું, “તે કુ રાેગી છે .” તેનાે પુ યાેથામ તેની

પાેતે પણ તમારા ઈ વર ભુની વ

જ યાઅે રા

મા ં કહે વું સાંભળાે, અા તમારા ભાઈઅાેમાંથી જેઅાેને તમે બંદીવાન કયા

બ યાે.

રાજ કરવા લા યાે, યારે તેની ઉંમર પચીસ વષની
૨૭ યાેહતી;થામતેજયારે
ણે ય શાલેમમાં સાેળ વષ રાજ કયુ. તેની માતાનું નામ
ય શા હતું; તે સાદાેકની દીકરી હતી. ૨ તેના પતા ઉ ઝયાઅે જે સા ં કયુ
હતું તે માણે તેણે ઈ વરની

માં જે સા ં હતું તે કયુ. તેણે ઉ ઝયાની

માફક ઈ વરના ઘરમાં વેશીને પાપ કયુ ન હ. પણ લાેકાે તાે હ

સુધી

દુ કાયા કયા કરતા હતા. ૩ તેણે ઈ વરના ઘરનાે ઉપલાે દરવા ે બાં યાે
અને અાેફેલના કાેટ ઉપર પુ કળ માણમાં બાંધકામ કયા. ૪ અા ઉપરાંત
તેણે યહૂ દયાના પહાડી દેશમાં નગરાે બાં યાં અને જં ગલાેમાં ક લાઅાે
તથા બુર ે બાં યાં. ૫ વળી તેણે અા માેનીઅાેના રા ની સાથે યુ કરીને
તેઅાેના ઉપર વજય મેળ યાે. તે જ વષ અા માેનીઅાેઅે તેને સાે તાલંત
ચાંદી, દસ હ ર માપ ઘઉં તથા દસ હ ર માપ જવ ખંડણી તરીકે અા યાં.
અા માેનીઅાેઅે તેને બી

તથા ી

વષમાં પણ અેટલી ખંડણી ભરી

અાપી. ૬ યાેથામ બળવાન થતાે ગયાે, કે મ કે તે પાેતાના ભુ ઈ વરના
માગામાં યથાથ રીતે ચા યાે. ૭ યાેથામનાં બાકીનાં કૃ યાે સંબંધી, તેના વ હાે
તથા તેનાં અાચરણાે વષે ઇઝરાયલ તથા યહૂ દયાના રા અાેના પુ તકમાં
લખવામાં અાવેલું છે . ૮ તે યારે રાજ કરવા લા યાે, યારે તેની ઉંમર પચીસ
વષની હતી; તેણે ય શાલેમમાં સાેળ વષ રાજ કયુ. ૯ યાેથામ પાેતાના
પૂવ ેની સાથે ઊંઘી ગયાે અને તેઅાેઅે તેને દાઉદનગરમાં દફના યાે. તેનાે પુ
અાહાઝ તેને થાને રા

યારે રાજ કરવા લા યાે, યારે તેની ઉંમર વીસ વષની હતી
૨૮ અાહાઝ
અને તેણે ય શાલેમમાં સાેળ વષ રાજ કયુ. તેના પૂવજ દાઉદે જેમ
૨ પણ તે ઇઝરાયલના રા

મૂ તઅાે બનાવી અને તેની પૂ

માં જે સા ં હતું તે માણે કયુ ન હ.

અાેને માગ ચા યાે; તેણે બાલીમની ઢાળેલી
કરી. ૩ અા ઉપરાંત, જે વદેશીઅાેને ઈ વરે

ઇઝરાયલીઅાેની અાગળથી હાંકી કા

ાં હતા તેઅાેની ધ ારપા વત ૂક

માણે તે હ નાેમપુ ની ખીણમાં ધૂપ બાળતાે અને પાેતાનાં બાળકાેનાે
અ નમાં હાેમ કરતાે. ૪ પવતાે પર અાવેલા ધમ થાનાેમાં, પવત પર તથા
યેક લીલા વૃ નીચે તે બ લદાન ચઢાવતાે અને ધૂપ બાળતાે. ૫ અાથી
તેના ભુ ઈ વરે તેને અરામના રા ના હાથમાં સાપી દીધાે. અરામીઅાે તેને
હરાવીને તેની

માંથી ઘણાં માણસાેને બંદીવાન કરીને દમ કસમાં લઈ

ગયા. અાહાઝ ઇઝરાયલના રા ના હાથમાં કે દ પકડાયાે. અને ઇઝરાયલના
રા અે તેના સૈ યનાે ભારે સંહાર કરીને તેને હરા યાે. ૬ રમા યાના પુ પેકાહે
યહૂ દયામાં અેક જ દવસમાં અેક લાખ વીસ હ ર શૂરવીર યાે ાઅાેને
મારી ના યા. કારણ કે તેઅાેઅે તેમના પતૃઅાેના ઈ વરને ત
૭ અે ાઇમના શૂરવીર ઝ ીઅે રા
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ાંત

છે તેઅાેને મુ ત કરાે અને ઘરે પાછા માેકલી દાે. કે મ કે ઈ વરનાે ઉ કાેપ
તમારા ઉપર છે .” ૧૨ યાર બાદ કે ટલાક અે ાઇમી અાગેવાનાે, યાેહાનાનનાે
પુ અઝાયા, મ શ લેમાેથનાે પુ બેરે યા, શા લુમનાે પુ

હઝ કયા અને

હાલદાઈનાે પુ , અમાસા યુ માંથી પાછા ફરતા માણસાેની સામે ઊભા
ર ા. ૧૩ તેઅાેઅે તેઅાેને ક ું, “તમે અા કે દીઅાેને અહ લાવશાે ન હ.
કે મ કે તમે અેવું કરવા ધારાે છાે જેથી અમે ઈ વર અાગળ ગુનેગાર ઠરીશું
અને અમારા પાપાેમાં તથા ઉ લંઘનાેમાં વધારાે થશે. ઈ વરનાે ઉ રાેષ
ઇઝરાયલ ઉપરનાે ઝઝૂ મી ર ાે છે .” ૧૪ તેથી સૈ યના માણસાેઅે અાગેવાનાે
અને અાખી સભા અાગળ કે દીઅાે અને લૂંટના સામાનને મૂકી દીધાં. ૧૫
પછી જે પુ ષાેનાં નામ ઉપર દશાવેલાં છે તેઅાેઅે ઊઠીને બંદીવાનાેમાંથી
જેઅાે નવ

હતા તેઅાેને લૂંટમાંથી વ

પહે રા યાં. તેઅાેઅે તેમને વ

ઉપરાંત પગરખાં તેમ જ ખાેરાક અને ા ારસ પણ અા યાં, વળી તેઅાેઅે
તેમના ઘા પર મલમ લગા યાે અને જે અશ ત હતા તેઅાેને ગધેડા પર
બેસાડીને ખજૂ રીઅાેનાં નગર યરીખાેમાં તેઅાેનાં કુ ટું બ પાસે લઈ ગયા. પછી
તેઅાે સમ નમાં પાછા ફયા. ૧૬ તે વખતે રા

અાહાઝે અાશૂરના રા ને

પાેતાની સહાય માટે સંદેશ માેકલા યાે. ૧૭ કે મ કે , અદાેમીઅાે ફરી અેકવાર
યહૂ દયા પર ચઢી અા યા અને ઘણાં લાેકાેને બંદીવાન તરીકે પકડી ગયા.
૧૮ પ લ તીઅાેઅે પણ નીચાણના દેશાેમાં તેમ જ દ

ણનાં શહે રાે ઉપર

હુ મલાે કયા અને અાજુ બાજુ ગામડાંઅાે સ હત બેથશેમેશ, અાયાલાેન,

બ યાે.

સા ં કયુ હતું તેમ તેણે ઈ વરની

અપરાધ કયા નથી? ૧૧ હવે પછી

દીધા હતા.

ના પુ માસેનાને અને રાજમહે લના

ગદેરાેથ, સાેખાે, ત ના અને ગ ઝાે નગરાે કબજે કયા અને તેમાં વસવાટ
કયા. ૧૯ ઇઝરાયલના રા
તે રા

અાહાઝને લીધે ઈ વરે યહૂ દયાને નમા યું. કે મ કે

યહૂ દયામાં ઉ તાઈથી વ યા હતાે અને તેણે ઈ વરની વ

કયા હતાં. ૨૦ અાશૂરના રા

પાપ

ત ગાથ પ નેસેરે તેને મદદ કરવાને બદલે

અાવીને તેને હે રાન કયા. ૨૧ અાહાઝે સભા થાનમાંથી, રાજમહે લમાંથી અને
પાેતાના અાગેવાનાેના ઘરાેમાંથી લૂંટ ચલાવીને અે લૂંટનાે માલ અાશૂરના
રા ને અા યાે. પણ તેનાથી તેને કશાે લાભ થયાે ન હ, કશું વ ું ન હ. ૨૨
અ ત સંકટના અા સમયે રા

અાહાઝ વધુ અને વધુ પાપ કરતાે ગયાે. ૨૩

દમ કસના જે દેવાેઅે તેને હાર અાપી હતી તેઅાેને તેણે બ લદાનાે ચઢા યા.
તેણે ક ું, “કે મ કે અરામના રા અાેના દેવાેઅે તેઅાેને સહાય કરી છે તાે અા
બ લદાનાે ચઢાવવાને લીધે અે દેવાે મારી પણ મદદ કરશે.” પણ તેમ કરવાથી
ઊલટું તેને અને અાખા ઇઝરાયલને ભારે નુકસાન થયું. ૨૪ અાહાઝે ઈ વરના
સભા થાનના પા ાે ભાંગીને તેના ટુ કડેટુકડાં કરી ના યા. તેણે ઈ વરના
સભા થાનના બારણાં બંધ કરીને ય શાલેમમાં ખૂણેખાંચરે બી

દેવાેની

વેદી બનાવી. ૨૫ યહૂ દયાના અેકે અેક નગરમાં દેવાેની અાગળ ધૂપ બાળવા
ઉ ચ થાનાે બાંધીને પાેતાના પતૃઅાેના ઈ વરનાે રાેષ વહાેરી લીધાે. ૨૬
હવે તેનાં બાકીનાં કૃ યાે અને તેનાં બધાં અાચરણાેની વગતાે યહૂ દયા અને
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ઇઝરાયલના રા અાેનાં પુ તકમાં લખેલી છે . ૨૭ અાહાઝ તેના પતૃઅાે

માટે પાપાથાપણને માટે સાત બળદ, સાત ઘેટાં, સાત હલવાન તથા સાત

સાથે ઊંઘી ગયાે અને તેને ય શાલેમમાં દફનાવવામાં અા યાે,

ે કે તેને

બકરા લા યા. હઝ કયાઅે હા નના દીકરાઅાેને, અેટલે યાજકાેને, ઈ વરની

તાનમાં દફનાવવામાં અા યાે ન હ. તેના પછી

વેદી પર તેમનું અપણ કરવાની અા ા અાપી. ૨૨ તેથી તેઅાેઅે બળદાેને

ઇઝરાયલના રા અાેના ક
તેનાે પુ

હઝ કયા રા

બ યાે.

મારી ના યા અને યાજકાેઅે તેમનું લાેહી વેદી પર છાં

વષની ઉંમરે હઝ કયા રા બ યાે અને તેણે ય શાલેમમાં
૨૯ પચીસ
અાેગણ ીસ વષ સુધી રાજ કયુ. તેની માતાનું નામ અ બયા હતું. તે
ઝખાયાની પુ ી હતી. ૨ હઝ કયાઅે પાેતાના પતૃ દાઉદની જેમ ઈ વરની
માં જે સા ં હતું તે કયુ. ૩ તેના શાસનના પહે લા વષના પહે લા મ હનામાં
તેણે ઈ વરના સભા થાનના દરવા

ખાેલી ના યાં અને તેમની મરામત

કરાવી. ૪ તેણે યાજકાેને અને લેવીઅાેને બાેલાવીને પૂવ તરફના ચાેકમાં
અેક કયા. ૫ તેણે તેઅાેને ક ું, “લેવીઅાે, મારી વાત સાંભળાે! તમે પાેતાને
શુ કરાે, તમારા પતૃઅાેના ઈ વરના સભા થાનને પણ શુ કરાે અને અે
પવ

થાનમાં જે કં ઈ મ લનતા હાેય તેને દૂ ર કરાે. ૬ અાપણા પતૃઅાેઅે

પાપ કરીને અાપણા ઈ વરની

માં ખરાબ કામાે કયા છે . તેઅાે તેમનાે

યાગ કરીને યાં ઈ વર રહે છે યાંથી વમુખ થઈ ગયા. ૭ તેઅાેઅે મં દરના
દરવા

બંધ કરી દીધા હતા, દીપ હાેલવી ના યા હતા અને ઇઝરાયલના

ઈ વરના પ વ

થાનમાં ધૂપ કે દહનીયાપણ કરવાનું બંધ કરી દીધું હતું. ૮

તેથી ઈ વરનાે કાેપ યહૂ દયા અને ય શાલેમ ઉપર ઊતયા છે અને તેમણે તમે
જુ અાે છાે તેમ, તેઅાેને અામતેમ હડસેલા ખાવાને અચંબા પ તથા ફટકાર પ
કયા છે . ૯ અા કારણે અાપણા પતૃઅાે તરવારથી મરણ પા યા છે અને અેને
લીધે અાપણા દીકરા, દીકરીઅાે તથા અાપણી

ીઅાેને બંદીવાન કરી લઈ

જવામાં અા યા છે . ૧૦ હવે મ ઇઝરાયલના ભુ ઈ વર સાથે કરાર કરવા મારા
મનને વા

ું છે , કે જેથી તેમનાે ભયંકર ાેધ અાપણા ઉપરથી ઊતરી

ય.

૧૧ માટે હવે, મારા દીકરાઅાે, અાળસુ ન બનાે, કે મ કે ઈ વરે તેની અાગળ

ઊભા રહીને તેમની સેવા કરવા માટે તથા તેમના સેવક થઈને ધૂપ બાળવા
માટે તમને પસંદ કયા છે .” ૧૨ પછી લેવીઅાે ઊ ા: કહાથીઅાેના પુ ાેમાંના
અમાસાયનાે પુ માહાથ તથા અઝાયાનાે પુ યાેઅેલ; મરારીના પુ ાેમાંના
અા દીનાે પુ કીશ તથા યહા લેલેલનાે પુ અઝાયા; ગેશાનીઅાેમાંના
ઝ માનાે પુ યાેઅા તથા યાેઅાનાે પુ અેદેન; ૧૩ અલીસાફાનના પુ ાેમાંના
શ ી તથા યેઉઅેલ; અાસાફના પુ ાેમાંના ઝખાયા તથા મા ા યા; ૧૪
હે માનના પુ ાેમાંના યહૂ અેલ તથા શમઈ; યદૂ થૂનના પુ ાેમાંના શમાયા તથા
ઉ ઝયેલ. ૧૫ તેઅાેઅે પાેતાના ભાઈઅાેને ભેગા કયા અને પાેતાને પ વ

મારી નાખીને તેમનું લાેહી પણ વેદી પર છાં
તેમનું લાેહી પણ વેદી ઉપર છાં

ું. તેઅાેઅે ઘેટાંઅાેને

ું; તેઅાેઅે હલવાનને મારીને

ું. ૨૩ પછી રા

તથા

ની અાગળ

પાપાથાપણના બકરાઅાેને ન ક લાવીને તેઅાેઅે તેમના ઉપર હાથ મૂ
૨૪ યાજકાેઅે તેમને કાપી નાખીને તેમનું લાેહી સમ

ાય

ા.

ઇઝરાયલના પાપના

ત માટે વેદી ઉપર તેમનું પાપાથાપણ કયુ; કે મ કે રા અે અેવી અા ા

અાપી હતી કે , સવ ઇઝરાયલીઅાેને માટે દહનીયાપણ તથા પાપાથાપણ
કરવું

ેઈઅે. ૨૫ દાઉદના બાેધક ગાદની તથા નાથાન બાેધકની અા ા

માણે તેણે લેવીઅાેને ઝાંઝાે, સતારાે તથા વીણાઅાે સ હત ઈ વરના ઘરમાં
સેવા કરવા માટે નયુ ત કયા. કે મ કે ઈ વરે પાેતાના બાેધકાે ારા અેવી
અા ા અાપી હતી. ૨૬ લેવીઅાે દાઉદનાં વા જ ાે તથા યાજકાે રણ શગડાં
લઈને ઊભા ર ા. ૨૭ હઝ કયાઅે વેદી ઉપર દહનીયાપણ ચઢાવવાની
અા ા અાપી. જયારે દહનીયાપણ ચઢાવવાનું શ થયું તે જ સમયે તેઅાે
ઈ વરનાં ગીત ગાવા લા યા અને તેની સાથે રણ શગડાં તથા ઇઝરાયલના
રા

દાઉદનાં વા જ ાે પણ વગાડવામાં અા યાં. ૨૮ અાખી સભાઅે તુ ત

કરી, સંગીતકારાેઅે ગીતાે ગાયા તથા રણ શગડાં વગાડનારાઅાેઅે રણ શગડાં
વગા ાં; અે માણે દહનીયાપણ પૂ ં થતાં સુધી ચાલુ ર ું. ૨૯ જયારે તેઅાે
અપણ કરી ર ા યારે રા અે તથા તેની સાથે જેઅાે હાજર હતા તે સવઅે
નમન કરીને તુ ત કરી. ૩૦ વળી હઝ કયા રા અે તથા અાગેવાનાેઅે,
દાઉદે તથા ેરક અાસાફે રચેલાં ગીતાે ગાઈને લેવીઅાેને ઈ વરની તુ ત
કરવાની અા ા કરી. તેઅાેઅે અાનંદથી તુ તનાં ગીતાે ગાયા અને તેઅાેઅે
સા ાંગ ણામ કરીને તેમની તુ ત કરી. ૩૧ પછી હઝ કયાઅે ક ું, “હવે
તમે પાેતાને ઈ વરને માટે પ વ કરાે. પાસે અાવીને ઈ વરના ઘરમાં ય ાે
તથા અાભારાથાપણાે લાવાે.” અાથી સમ

ય ાે તથા અાભારાથાપણાે

લાવી; જેઅાેના મનમાં અા યું તેઅાે રા ખુશીથી દહનીયાપણાે લાવી. ૩૨ જે
દહનીયાપણાે

લાવી હતી તેઅાેની સં યા સ ેર બળદાે, સાે ઘેટાં તથા

બસાે હલવાન હતાં. અા સવ ઈ વરને દહનીયાપણ તરીકે ચઢાવવામાં અા યા.
૩૩ વળી અાભારાથાપણ તરીકે છસાે બળદ તથા ણસાે ઘેટાં ચઢાવવામાં

અા યાં. ૩૪ પણ યાજકાે અાેછા હાેવાથી તેઅાેઅે સવ દહનીયાપણાેનાં ચમ
ઉતારી શ ા ન હ, માટે તેઅાેના ભાઈઅાે લેવીઅાેઅે અે કામ પૂ ં થતાં સુધી

કરીને તેઅાે ઈ વરના વચનથી રા ની અા ા માણે ઈ વરના ઘરને શુ
કરવા સા અંદર ગયા. ૧૬ યાજકાે ઈ વરના ઘરના અંદરના ભાગમાં સફાઈ
કરવા ગયા; જે સવ અશુ ધ ઈ વરના સભા થાનમાંથી તેઅાેને મળી તે તેઅાે
ઈ વરના ઘરના અાંગણામાં બહાર લા યા. લેવીઅાે તે અશુ ધ ક ાેન નાળા
અાગળ બહાર લઈ ગયા. ૧૭ હવે તેઅાેઅે પહે લા મ હનાના પહે લા દવસે
ઘરમાં વ છતાનું કામ શ કયુ. અને તે જ મ હનાને અાઠમે દવસે તેઅાે
ઈ વરના ઘરની પરસાળમાં અા યા. તેઅાેઅે અાઠ દવસમાં ઈ વરના ઘરને
શુ કરીને પહે લા મ હનાના સાેળમા દવસે તે કામ પૂ ં કયુ. ૧૮ પછી તેઅાેઅે
રાજમહે લમાં હઝ કયા રા ની હજૂ રમાં જઈને તેને ક ું, “અમે ઈ વરનું
અાખું ઘર, દહનીયાપણની વેદી અને તેનાં અાે રાે તથા અપલી રાેટલીની
મેજ અને તેનાં સવ અાે રાે વ છ કયા. ૧૯ વળી જે સવ પા ાે અાહાઝ
રા ની કાર કદ માં તેણે ઉ લંઘન કયુ યારે દૂ ર કયા, તેઅાેને પણ અમે સાફ
કરીને શુ કયા છે . જુ અાે, તે ઈ વરની વેદી અાગળ મૂકેલાં છે .” ૨૦ પછી
હઝ કયાઅે વહે લી સવારે ઊઠીને નગરના અાગેવાનાેને અેક કરીને ઈ વરના
ઘરમાં ગયાે. ૨૧ તેઅાે રા યને માટે, પ વ થાનને માટે તથા યહૂ દયાના લાેકાે

તથા યાજકાેઅે પાેતાને પ વ કયા યાં સુધી તેઅાેને મદદ કરી; કે મ કે પાેતાને
પ વ કરવા વષે યાજકાે કરતાં લેવીઅાે વધારે કાળ

રાખતા હતા. ૩૫

વળી દહનીયાપણાે, તથા દરેક દહનીયાપણને માટે શાં યપણાેની ચરબી તથા
પેયાપણાે પણ પુ કળ હતાં. તેથી ઈ વરના ઘરની સેવા કરવાની યવ થા
કરવામાં અાવી. ૩૬ ઈ વરની ભ ત લાેકાે કરે તેને માટે તેમણે જે સ
કયુ હતું તે

ેઈને હઝ કયા તથા સવ લાેકાેઅે અાનંદ કયા; કે મ કે અે કામ

અેકાઅેક કરાયું હતું.
ઇઝરાયલ અને યહૂ દયાને સંદેશાે માેક યાે અને
૩૦ અેહઝાઇમકયાઅેઅનેઅાખા
મના શાના લાેકાેને પ ાે લ યા. “તેઅાેઅે ઇઝરાયલના
ઈ વરનું પા ખાપવ પાળવા માટે ય શાલેમમાં ઈ વરના ઘરમાં અાવવું.” ૨
કે મ કે રા અે, તેના અ ધકારીઅાેઅે અને ય શાલેમમાં અાખી સભાઅે ભેગા
થઈને નણય કયા હતાે કે વષના બી
સમયે તેઅાે તે ઊજવી શ

મ હનામાં પા ખાપવ ઊજવવું. ૩ તે

ા નહાેતા કે મ કે પૂરતી સં યામાં યાજકાે પ વ

થયા ન હતા અને ય શાલેમમાં સવ લાેકાે અેક થયા નહાેતા. ૪ અા યાેજના
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રા ને તેમ જ સમ સભાને સારી લાગી. ૫ તેથી અેવું ન ી કરવામાં અા યું

ઊજવવાનાે નણય કયા. અને તેમણે બી

કે દાનથી તે બેરશેબા સુધી સમ ઇઝરાયલમાં અેવી

કયા. ૨૪ કારણ કે , યહૂ દાના રા

હે રાત કરવી કે ,

સાત દવસ સુધી અાનંદાે સવ

હઝ કયાઅે

ને અેક હ ર બળદાે

બધા લાેકાેઅે ઇઝરાયલના ઈ વરનું પા ખાપવ પાળવા માટે ય શાલેમ

અને સાત હ ર ઘેટાં અપણ માટે અા યાં હતાં અને તેના અ ધકારીઅાેઅે તે

અાવવું, કે મ કે નયમશા

ઉપરાંત બી

માં લખેલી રીત મુજબ તેઅાેઅે લાંબા સમય

અેક હ ર બળદાે અને દસ હ ર ઘેટાં અા યાં હતા. માેટી

સુધી પા ું નહાેતું. ૬ તેથી રા ના હુ કમથી રા ના અને તેના અાગેવાનાેના

સં યામાં યાજકાેઅે પાેતાને પ વ કયા હતા. ૨૫ યાજકાે અને લેવીઅાે સ હત

પ ાે લઈને સંદેશાવાહકાે સમ ઇઝરાયલમાં અને યહૂ દયામાં ગયા. તેઅાેઅે

યહૂ દયાની અાખી સભાઅે તેમ જ ઇઝરાયલથી અાવેલા સમ લાેકાેની

ક ું, “ઇઝરાયલના લાેકાે, તમે ઇ ા હમ, ઇસહાક અને ઇઝરાયલના ઈ વર

સભાઅે તથા જે વદેશીઅાે ઇઝરાયલથી અા યા હતા તેમ જ જેઅાે યહૂ દામાં

તરફ પાછા ફરાે, જેથી અાશૂરના રા અાેના હાથમાંથી તમારામાંના જે બચી

વસતાં હતા અે બધાઅે અાનંદાે સવ કયા. ૨૬ ય શાલેમમાં ઘણાે માેટાે

ગયા છે , તેઅાેના પર ઈ વર કૃ પા

અાનંદ ઉ સવ ઊજવાયાે; ઇઝરાયલના રા

કરે. ૭ તમે તમારા પતૃઅાે કે ભાઈઅાે

જેવા થશાે ન હ; તેઅાેઅે તાે પાેતાના પતૃઅાેના ઈ વરની વ
હતાં. તેથી ઈ વરે તેઅાેનાે નાશ કયા, તે તમે

દાઉદના પુ સુલેમાનના સમય

પાપ કયા

પછી ય શાલેમમાં અાવાે ઉ સવ કદી ઊજવાયાે નહાેતાે. ૨૭ યાર બાદ

ેયું છે . ૮ હવે તમે તમારા

યાજકાે અને લેવીઅાેઅે ઊભા થઈને અાશીવાદ અા યાં. તેઅાેનાે અવાજ અને

પતૃઅાેના જેવા હઠીલા થશાે ન હ. ઈ વરને અાધીન થાઅાે. સદાને માટે જેને

તેઅાેની ાથના ઈ વરના પ વ

તેમણે પ વ કયુ છે તે પ વ

અા સવ પૂ ં થયું. અેટલે જે સવ ઇઝરાયલીઅાે યાં હાજર હતા
૩૧ હવે
તેઅાે યહૂ દયાના નગરાેમાં ગયા. અને તેઅાેઅે ઉ ચ થાનાેને ભાંગીને

થાનમાં અાવાે, તમારા ઈ વરની અારાધના

કરાે, કે જેથી તેનાે રાેષ તમારા પરથી દૂ ર થઈ

ય. ૯

ે તમે ખરા અંત:

કરણથી ઈ વર તરફ પાછા વળશાે તાે તમારા ભાઈઅાે અને તમારા પુ ાે
તેમને પકડીને લઈ જનારાની નજરમાં કૃ પા પામશે. તેઅાે પાછા અા દેશમાં
અાવી શકશે, કારણ, તમારાે ઈ વર કૃ પાળુ અને દયાળુ છે . તમે

ે તેના તરફ

પાછા ફરશાે તાે તેઅાે તમારાથી કદી મુખ ન હ ફે રવે.” ૧૦ સંદેશાવાહકાે
અે ાઇમ અને મના શા તેમ જ છે ક ઝબુલાેન સુધી નગરેનગર ફરી વ

ા,

પણ લાેકાેઅે તેઅાેની હાંસી ઉડાવી તેમ જ તેઅાેને હસી કા

ે કે

ાં. ૧૧

અાશેર, મના શા અને ઝબુલાેનમાંથી થાેડા માણસાે ન થઈને ય શાલેમમાં
અા યા. ૧૨ ઈ વરના વચન ારા રા ની તથા અાગેવાનાેની અા ા માણે
કરવાને ઈ વરે યહૂ દયાના લાેકાેને અેક દયના કયા હતા. ૧૩ બેખમીર
રાેટલીનું પવ પાળવા માટે બી

મ હનામાં માેટાે લાેકસમુદાય ય શાલેમમાં

અેક થયાે. ૧૪ તેઅાેઅે ય શાલેમમાં અાવેલી અ ય દેવાેની વેદીઅાેનાે નાશ
કયા, સવ ધૂપવેદીઅાે તાેડી નાખી અને તેઅાેને ક ાેન નાળામાં નાખી દીધી.
૧૫ પછી તેઅાેઅે બી

મ હનાના ચાૈદમા દવસે પા ખાનું હલવાન કા યું.

યાજકાે અને લેવીઅાે શર મદા થઈ ગયા અને તેઅાેઅે પાેતાને પ વ કરીને
ઈ વરના ઘરમાં દહનીયાપણાે કયા. ૧૬ તેઅાે મૂસાના નયમ મુજબ પાેતાના
દર

માણે પાેતપાેતાની જ યાઅે ઊભા ર ા; યાજકાેઅે લેવીઅાે પાસેથી

લાેહી લઈને વેદી પર છાં ું. ૧૭ જે લાેકાે ભેગા થયા હતા તેઅાેમાંના ઘણાઅે
પાેતાને શુ કયા નહાેતા, અેટલે અે લાેકાે રવાજ માણે પા ખાના હલવાન
ચઢાવી શકે તેમ નહાેતા. તેથી તેઅાેના વતી ઈ વર માટે હલવાનાે પ વ
કરીને, પા ખા કાપવાનું કામ લેવીઅાેને સાપવામાં અા યું. ૧૮ કે મ કે અે ાઇમ,
મના શા, ઇ સાખાર અને ઝબુલાેનના ઘણાં લાેકાે શુ થયા નહાેતા, છતાં
તેમણે વ ધપૂવક નયમાે પા

ા વગર જ પા ખાનું ભાેજન લીધું હતું. પણ

હઝ કયાઅે તેઅાેને માટે ાથના કરી કે , “દરેકને ઈ વર માફ કરાે; ૧૯ કે
જેઅાેઅે પાેતાના પતૃઅાેના ઈ વરની શાેધ ખરા અંત: કરણથી કરી છે 
પછી ભલે તેઅાે પ વ

થાનના શુ કરણના નયમ માણે પ વ ના થયા

હાેય.” ૨૦ ઈ વરે હઝ કયાની ાથના સાંભળી અને લાેકાેને માફ કયા. ૨૧
અા રીતે ઇઝરાયલના લાેકાે જેઅાે ય શાલેમમાં હતા તેઅાેઅે સાત દવસ
સુધી બહુ અાનંદ સાથે બેખમીર રાેટલીના પા ખાપવની ઊજવણી કરી. તે
દર મયાન લેવીઅાે અને યાજકાે દરરાેજ ગીતાે અને વા જ ાે સાથે ઈ વરની
તુ ત કરતા હતા. ૨૨ ઈ વરની સેવામાં ઊભા રહે નારા તમામ લેવીઅાેને
હઝ કયા રા અે ઘ ં ઉ ેજન અા યું. અામ તેઅાેઅે સાત દવસ સુધી
શાં યપણાે કરીને ઈ વર અાગળ પ તાવાે કરીને લાેકાેઅે તેઅાેના પતૃઅાેના
ઈ વરની તુ ત કરી. ૨૩ અાખી સભાઅે બી

2 કાળ

ાંત

સાત દવસ સુધી ઉ સવ

નવાસમાં વગમાં સાંભળવામાં અાવી.

ટુ કડેટુકડાં કરી ના યા તથા અશેરીન મૂ તઅાેને કાપી નાખી. અાખા યહૂ દયા
તથા બ યામીનમાંથી, તેમ જ અે ાઇમ તથા મના શામાંથી પણ ઉ ચ થાનાે
તથા વેદીઅાે તાેડી પાડીને તે સવનાે નાશ કયા. પછી સવ ઇઝરાયલી લાેકાે
પાેતપાેતાના વતનનાં નગરાેમાં પાછા ગયા. ૨ હઝ કયાઅે યાજકાેના તથા
લેવીઅાેના મ માણે સેવાને અથ વગા પા ા, બ નેને અેટલે યાજકાેને તથા
લેવીઅાેને તેણે ન

ત કામ ન ી કરી અા યું. તેણે તેઅાેને દહનીયાપણ તથા

શાં યપણાે ચઢાવવા, તેમ જ સેવા કરવા, અાભાર માનવા અને ઈ વરના
સભા થાનના વેશ ારે તુ ત કરવાને માટે ની યા. ૩ રા ની સંપ નાે અેક
ભાગ પણ દહનીયાપણાેને માટે, અેટલે સવારનાં તથા સાંજનાં દહનીયાપણાેને
માટે, તેમ જ વ ામવારના, ચં દશનના દવસાેનાં તથા નયુ ત પવાનાં
દહનીયાપણાેને માટે ઈ વરના નયમશા

માં લ યા માણે અાપવાનાે

નણય કયા. ૪ તે ઉપરાંત તેણે ય શાલેમના લાેકાેને અા ા કરી કે તેઅાે
પાેતાની ઊપજનાે થાેડાે ભાગ યાજકાેને તથા લેવીઅાેને અાપે, કે જેથી તેઅાે
ઈ વરના નયમશા

ને પાળવાને પાેતાને પ વ કરી શકે . ૫ અે હુ કમ

બહાર પડતાં જ ઇઝરાયલી લાેકાેઅે અનાજ, ા ારસ, તેલ, મધ તથા
ખેતીવાડીની સવ ઊપજનાે થમ પાક અા યાે; અને સવ વ તુઅાેનાે પૂરેપૂરાે
દશાંશ પણ તેઅાે લા યા. ૬ ઇઝરાયલી લાેકાે તથા યહૂ દયાના માણસાે
જેઅાે યહૂ દયાના નગરાેમાં રહે તા હતા, તેઅાેઅે પણ બળદાે તથા ઘેટાંનાે
દશાંશ તથા પાેતાના ભુ ઈ વરને માટે પ વ કરેલી વ તુઅાે લાવીને તેમના
ઢગલા કયા. ૭ તેઅાેઅે અા ઢગલા યાં કરવાનું કામ ી

માસમાં શ કયુ

અને સાત માસમાં જ પૂ ં કયુ. ૮ જયારે હઝ કયાઅે તથા અાગેવાનાેઅે
અાવીને તે ઢગલા

ેયા, યારે તેઅાેઅે ઈ વરને મ હમા અા યાે. તથા તેમના

ઇઝરાયલી લાેકાેને ધ યવાદ અા યાે. ૯ પછી હઝ કયાઅે યાજકાેને તથા
લેવીઅાેને અે ઢગલાઅાે વષે પૂ

ું. ૧૦ સાદાેકના કુ ટું બનાં મુ ય યાજક

અઝાયાઅે તેને જવાબ અા યાે, “લાેકાેઅે ઈ વરના ઘરમાં અપણાે લાવવાનું
શ કયુ, યારથી અમે ધરાઈને જ યા છીઅે. તેમાંથી ધરાતાં સુધી જ યા
પછી પણ જે વ યું છે , કારણ કે ઈ વરે પાેતાના લાેકાેને પુ કળ અાશીવાદ
અા યાે છે . વધારાનું જે બાકી રહે લું છે તેનાે અા માેટાે સં હ છે .” ૧૧ પછી
હઝ કયાઅે ઈ વરના ઘરમાં ભંડારાેના અાેરડા તૈયાર કરવાની અા ા અાપી
અને તેઅાેઅે તે તૈયાર કયા. ૧૨ તેઅાે વ વાસુપણે અપણાે, દશાંશ અને
પ વ કરેલી વ તુઅાે ભંડારમાં લા યા. લેવી કાેના યા તેઅાેની સંભાળ
રાખતાે હતાે અને તેનાે ભાઈ શમઈ તેનાે મદદગાર હતાે. ૧૩ ય હયેલ,
અઝાઝ્ યા, નાહાથ, અસાહે લ, યરીમાેથ, યાેઝાબાદ, અ લયેલ, ય મા યા,
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માહાથ તથા બનાયા, તેઅાે રા

હઝ કયાના અને ઈ વરના ઘરના કારભારી

ચાકરાેને ય શાલેમમાં માેક યા (તે તાે પાેતાના સવ બળવાન સૈ ય સાથે

અઝાયાના હુ કમથી કાેના યા તથા તેના ભાઈ શમઈના હાથ નીચે નમાયેલા

લાખીશની સામે પડેલાે હતાે) તથા યહૂ દયાના રા

હઝ કયાને અને

મુકાદમ હતા. ૧૪ લેવી ય નાનાે દીકરાે કાેરે પૂવનાે ારપાળ હતાે. વળી તે

ય શાલેમમાં રહે તા યહૂ દયાના સવ લાેકાેને કહે વડા યું, ૧૦ “અાશૂરનાે

ઈ વરનાં અપણાે તથા પરમપ વ વ તુઅાે વહચી અાપવા માટે, ઈ વરનાં

રા

અૈ છકાપણાે પર કારભારી હતાે. ૧૫ તેના હાથ નીચે અેદેન, મ નયામીન,

ઘેરાબંધી સહન કરી ર ા છાે? ૧૧ 'ઈ વર અમારા ભુ અમને અાશૂરના

યેશૂઅા, શમાયા, અમાયા તથા શખા યાને, યાજકાેના નગરાેમાં નીમવામાં

રા ના હાથમાંથી બચાવશે', અેવું તમને કહીને હઝ કયા ગેરમાગ દાેરી

અા યા હતા. નગરાેમાં સવ કુ ટું બાેના જુ વાનાેને તથા વૃ ધાેને દાનનાે હ સાે

ર ાે છે , તે તમને દુ કાળ અને તરસથી રીબાઈને મૃ યુને સાપી ર ાે છે . ૧૨

વહચી અાપવાની જવાબદારી તેઅાેની હતી. ૧૬ તેઅાે સવાય પુ ષાેની

શું અે જ હઝ કયાઅે તેના ઉ ચ થાનાે અને તેની વેદીઅાે કાઢી નાખીને

વંશાવળીથી ગણાયેલા ણ વષના તથા તેથી વધારે વયના પુ ષાે, જેઅાે

યહૂ દાને તથા ય શાલેમને અા ા નહાેતી અાપી કે તમારે અેક જ વેદી અાગળ

પાેતપાેતાનાં વગા માણે તેમને સાપાયેલાં કામાેમાં સેવા કરવા માટે દરરાેજના

અારાધના કરવી તથા તેના જ ઉપર ધૂપ બાળવાે? ૧૩ તમને ખબર નથી કે મ

કાય મ માણે ઈ વરના ઘરમાં જતા હતા, તેઅાેનાે તેમાં સમાવેશ થતાે ન

અને મારા પતૃઅાેઅે બી

હતાે. ૧૭ તેઅાેની વંશાવળી પરથી તેઅાેના પૂવ ેનાં કુ ટું બાે માણે યાજકાેની

લાેકાેના દેવાે પાેતાના દેશાેને મારા હાથમાંથી બચાવી શકવાને સમથ છે ? ૧૪

યાદી તૈયાર કરવામાં અાવી હતી. લેવીઅાેને તેઅાેના વગા માણે તેઅાેને
સાપાયેલા કામ પર હાજર રહે નાર વીસ વષના તથા તેથી વધારે ઉંમરના

મારા પતૃઅાેઅે નાશ કરી નાખેલી

ગણવામાં અા યા હતા. ૧૮ સમ

માંનાં સવ બાળકાે, પ નીઅાે, દીકરા

ઈ વર તમને મારા હાથમાંથી બચાવવાને શી રીતે સમથ હાેઈ શકે ? ૧૫

તથા દીકરીઅાેની, તેઅાેની વંશાવળી માણે ગણતરી કરવામાં અાવી હતી.

હવે હઝ કયા તમને જે રીતે સમ વે છે તે રીતે તમે છે તરાશાે ન હ. તેનાે

સા હે રીબ કહે છે કે , 'તમે કાેના ઉપર ભરાેસાે રાખીને ય શાલેમની

દેશાેના લાેકાેના શા હાલ કયા છે ? તે દેશાેના
અાેના દેવાેમાં અેવાે કાેણ હતાે કે

જે પાેતાના લાેકાેને મારા હાથમાંથી બચાવી શ

ાે હાેય? તાે પછી તમારા

તેઅાે પાેતાના પ વ કામ પર ામા ણકપણે હાજર રહે તા હતા. ૧૯ વળી

વ વાસ કરશાે ન હ, કે મ કે કાેઈ પણ

કે રા યનાે દેવ પાેતાના લાેકાેને

જે યાજકાે હા નના વંશ ે હતા તેઅાે પાેતાના દરેક નગરની અાસપાસનાં

મારાથી કે મારા પૂવ ેથી બચાવી શ

ા નથી. તાે પછી મારા હાથમાંથી

ગામાેમાં રહે તા હતા, તેઅાેને માટે પણ કે ટલાક પસંદ કરેલા માણસાેને

તમને બચાવવાને તમારા ઈ વર કે ટલા શ તમાન છે ?” ૧૬ અા મુજબ,

નીમવામાં અા યા હતા, જેથી તેઅાે યાજકાેમાંના સવ પુ ષાેને તથા લેવીઅાેમાં

સા હે રીબના માણસાે ઈ વર ભુ અને તેના સેવક હઝ કયાની વ

જેઅાે વંશાવળી માણે ગણાયા હતા, તેઅાે સવને ખાેરાક તથા અ ય સામ ી

બકવાસ કયા. ૧૭ સા હે રીબે પાેતે પણ ઇઝરાયલના ઈ વરનું અપમાન કરતા

વહચી અાપે. ૨૦ હઝ કયાઅે સમ યહૂ દયામાં અા માણે કયુ. તેણે ભુ

પ ાે લ યા અને તેમની વ

પાેતાના ઈ વરની

દેશાેની

માં જે સા ં તથા સાચું હતું તે વ વાસુપણે કયુ. ૨૧

ઈ વરના ઘરને લગતું, નયમશા

ને લગતું તથા ઈ વરની અા ાઅાેને લગતું

ઉ ગારાે કયા. તેણે ક ું કે , “જેમ બી

અાેના દેવાે પાેતાના લાેકાેને મારા હાથથી બચાવી શ ા નથી તેમ

હઝ કયાના ઈ વર પણ તેમની

ને મારા હાથથી ન હ બચાવી શકે .” ૧૮

જે કં ઈ કામ પાેતાના ઈ વરની સેવાને અથ તેણે હાથમાં લીધું, તે તેણે પાેતાના

ય શાલેમના જે લાેકાે કાેટ ઉપર ઊભેલા હતા તેઅાે મુ કે લીમાં મુકાઈ

ખરા અંતઃકરણથી કયુ અને તેમાં તે ફતેહ પા યાે.

અને ડરી

રા અે અા સેવાભ તના કાયા ન ાપૂવક કયા. તેના
૩૨ થાેહઝડા કયા
સમય પછી અા શૂરના રા સા હે રીબે યહૂ દયા પર ચઢાઈ

યહૂ દી ભાષામાં માેટા અવાજથી ધમકી અાપી. ૧૯ જગતના બી

કરી અને ક લેબંદીવાળાં નગરાે સામે પડાવ ના યાે. અને હુ મલાે કરીને
અા નગરાેને કબજે કરવાનાે હુ કમ અા યાે. ૨ યારે હઝ કયાઅે

ેયું કે

સા હે રીબ અા યાે છે અને તેનાે ઇરાદાે ય શાલેમ ઉપર અા મણ કરવાનાે
છે , ૩ યારે જે ઝરાઅાે નગરની બહાર હતા તે ઝરાઅાેનું પાણી બંધ કરી
દેવા વષે તેણે પાેતાના અાગેવાનાે તથા સામ યવાન પુ ષાેની સલાહ પૂછી.
તેઅાેઅે તેને માગદશન અા યું. ૪ ઘણાં લાેકાે ભેગા થયા અને તેઅાેઅે સવ
ઝરાઅાેને તથા દેશમાં થઈને વહે તાં નાળાંને પૂરી દીધાં. તેઅાેઅે ક ું, “શા
માટે અાશૂરના રા અાેને ઘ ં પાણી મળવું

ેઈઅે?” ૫ હઝ કયાઅે

ભાંગી ગયેલાે કાેટ હમત રાખીને ફરીથી બાં યાે; તેના પર બુર ે બાં યા
અને કાેટની બહાર બી ે કાેટ પણ બાં યાે. તેણે દાઉદનગરમાંના મ લાેને
મજબૂત કયુ અને પુ કળ બરછીઅાે તથા ઢાલાે બનાવી. ૬ તેણે લ કરના
સેનાપ તઅાેની નમ ૂક કરીને તેઅાેને નગરના દરવા

પાસેના ચાેકમાં

પાેતાની હજૂ રમાં અેક કયા. અને તેઅાેને ઉ ેજન અાપતા ક ું, ૭ “તમે
બળવાન તથા હમતવાન થાઅાે. અાશૂરના રા થી તથા તેની સાથેના માેટા
સૈ યથી ગભરાશાે તથા ના હમત થશાે ન હ, કે મ કે તેની સાથેના સૈ ય કરતાં
અાપણી સાથે જેઅાે છે તેઅાે વધારે છે . ૮ તેની પાસે ફ ત માણસાે જ છે ,
પણ અાપણને સહાય કરવાને તથા અાપણાં યુ ાે લડવાને અાપણી સાથે
અાપણા ભુ ઈ વર છે .” પછી યહૂ દયાના રા

હઝ કયાના ઉ ેજનથી

લાેકાે ઉ સા હત થયા હતા. ૯ તે પછી, અાશૂરના રા

સા હે રીબે પાેતાના

માં

ય

ય કે જેથી તેઅાે નગરને કબજે કરી શકે તે માટે તેઅાેઅે તેઅાેને
લાેકાેના

દેવાે જેવા ય શાલેમના ઈ વર પણ માણસાેના હાથથી બનાવેલા હાેય તેમ
તેઅાે તેમના વષે અેલફે લ બાેલતા હતા. ૨૦ અાવી વકટ પ ર થ તમાં
અા બાબતને માટે રા

હઝ કયાઅે અને અામાેસના પુ યશાયા બાેધકે

અાકાશ તરફ

કરીને ાથના કરી. ૨૧ યહાેવાહે અેક દૂ તને માેક યાે. તેણે

અાશૂરના રા

સા હે રીબની છાવણીમાં જે યાે ાઅાે, સેનાપ તઅાે અને

અ ધકારીઅાે હતા તે સાૈને મારી ના યા. તેથી સા હે રીબને શર મદા થઈને
પાેતાને દેશ પાછા જવું પ

ું. તે પાેતાના દેવના મં દરમાં ગયાે. અને યાં તેના

પાેતાના જ કાેઈ અેક પુ અે તેને તરવારથી મારી ના યાે. ૨૨ અા રીતે ઈ વરે
હઝ કયાને તથા ય શાલેમના રહે વાસીઅાેને અાશૂરના રા
તથા બી

સા હે રીબના

બધાના હાથમાંથી બચાવી લીધા અને ચારે બાજુ થી તેઅાેનું ર ણ

કયુ. ૨૩ ઘણાં લાેકાે ય શાલેમમાં ઈ વરને માટે અપણાે લા યા તથા યહૂ દાના
રા
સવ

હઝ કયાને પણ ઉ મ વ તુઅાે ભેટમાં અાપી. તેથી અા સમયથી તે
અાેમાં

ય અને અાદરપા થયાે. ૨૪ પછીના થાેડા દવસાે બાદ

હઝ કયા મરણતાેલ બીમારીનાે ભાેગ થયાે. તેણે ઈ વરને ાથના કરી; તેના
જવાબમાં ઈ વરે તેની સાથે વાત કરી અને તે તેને સા ે કરશે તેવું દશાવવા
માટે તેને અેક ચ અાપવામાં અા યું. ૨૫ પણ હઝ કયાને ઈ વર તરફથી જે
સહાય મળી હતી તેનાે બદલાે તેણે યાે ય રીતે વા ાે ન હ. તે પાેતાના દયમાં
ગ વ થયાે. તેથી તેના પર, તેમ જ યહૂ દા તથા ય શાલેમ પર ઈ વરનાે કાેપ
ઊતરી અા યાે. ૨૬ અાવું થવાથી હઝ કયા પાેતાનાે ગવ છાેડીને છે ક દીન થઈ
ગયાે. યહૂ દયા અને ય શાલેમના રહે વાસીઅાે પણ રા ની માફક ન થયા.
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ાંત

તેથી હઝ કયાના

વનકાળ દર મયાન ઈ વરનાે રાેષ ફરી તેમના પર ઊતયા

ન હ. ૨૭ હઝ કયા પુ કળ સંપ
ર નાે, અ ર, ઢાલ અને બી

લા યા. પછી મના શાને ખાતરી થઈ કે યહાેવા તે જ ઈ વર છે . ૧૪ અા

કમતી વ તુઅાે રાખવા ભંડારાે બના યા.

પછી, મના શાઅે દાઉદનગરની બહારની દીવાલ ફરીથી બાંધી, ગહાેનની

૨૮ તેમ જ અનાજની ફસલ, ા ારસ અને તેલ માટે કાેઠારાે, બધી

તનાં

નવરાે માટે તબેલા તથા ઘેટાં માટે વાડા બંધા યા. ૨૯ વળી અા ઉપરાંત
તેણે પાેતે નગરાે વસા યાં અને પુ કળ માણમાં ઘેટાંબકરાં તથા અ ય
નવરાેની સંપ

કાને ધરીને તેની ાથના મા ય કરી તેને ય શાલેમમાં તેના રા યમાં પાછાે

અને કી ત પા યાે. તેણે સાેનું, ચાંદી,

ા ત કરી. ઈ વરે તેને પુ કળ સંપ

પ

મ બાજુ અે, ખીણમાં મ છી દરવા

સુધી તે દીવાલ બાંધી. અા દીવાલ

અાેફેલની અાસપાસ વધારીને તેને ઘણી ઊંચી કરી. તેને યહૂ દયાના સવ
ક લાવાળા નગરાેમાં નીડર સરદારાેની નમ ૂક કરી. ૧૫ તેણે વદેશીઅાેના

અાપી હતી. ૩૦

દેવાેને, ઈ વરના ઘરમાંથી પેલી મૂ તઅાેને તથા જે સવ વેદીઅાે તેણે ઈ વરના

હઝ કયાઅે ગહાેનના ઉપલાણે વહે તા ઝરણાંને બંધ કયા અને તેનાં પાણીને

ઘરના પવત પર તથા ય શાલેમમાં બાંધી હતી, તે સવને તાેડી પાડીને તેનાે

તે દાઉદનગરની પ

મે વાળી લા યાે. હઝ કયા તેના દરેક કાયમાં સફળ

ભંગાર નગરની બહાર નાખી દીધાે. ૧૬ તેણે ઈ વરની વેદી ફરી બંધાવી.

થયાે. ૩૧ બા બલના સ ાધારીઅાેઅે દેશમાં બનેલા ચમ કાર વષે તેને પૂછવા

અને તેના પર શાં યપણાેના તથા અાભાર માનવાને કરેલા અપણના ય ાે

અેલચીઅાે માેક યા હતા. તેની પરી ા થાય અને તેના દયમાં જે હાેય તે સવ

કયા; તેણે યહૂ દયાને ઇઝરાયલના ભુ ઈ વરની સેવા કરવાની અા ા

ણવામાં અાવે માટે ઈ વરે તેને વતં તા બ ી હતી. ૩૨ હઝ કયાની અ ય

અાપી. ૧૭ તેમ છતાં હ

પણ લાેકાે ધમ થાનાેમાં અપણ કરતા, પણ તે

બાબતાે અને તેણે જે સારાં કાયા કયા હતાં તે વષેની નાધ અામાેસના પુ

ફ ત પાેતાના ભુ ઈ વરને માટે જ કરતા. ૧૮ મના શાનાં બાકીનાં કાયા

યશાયા બાેધકના પુ તકમાં તથા યહૂ દયાના અને ઇઝરાયલના રા અાેના

સંબંધીની, તેણે કરેલી તેમના ઈ વરની ાથનાની અને ઇઝરાયલના ભુ

ઇ તહાસના પુ તકમાં લખેલી છે . ૩૩ હઝ કયા તેના પતૃઅાેની સાથે ઊંઘી

ઈ વરને નામે બાેધકાેઅે ઉ ચારેલાં વચનાેની સવ વગતાે ઇઝરાયલના

ગયાે અને તેને તેના પતૃઅાે સાથે દાઉદના વંશ ેના ક

તાનમાં ઉપરના

રા અાેના પુ તકમાં લખેલી છે . ૧૯ તેણે કરેલી ાથના, ઈ વરે અાપેલાે તેનાે

ભાગમાં દફનાવવામાં અા યાે. તે મૃ યુ પા યાે યારે યહૂ દયાના બધા લાેકાેઅે

જવાબ, તેનાં બધાં પાપાે તથા અપરાધ, જે જ યાઅાેમાં તેણે ધમ થાનાે

અને ય શાલેમના બધા રહે વાસીઅાેઅે તેને અં તમ અાદર અા યાે. તેના પછી

બાં યાં અને અશેરીમ તથા કાેતરેલી મૂ તઅાે બેસાડી તે સવ બાબતાેની નાધ

તેનાે પુ મના શા રા

બ યાે.

બાેધકના પુ તકમાં કરવામાં અાવેલી છે . ૨૦ મના શા પાેતાના પૂવ ે સાથે

શા બાર વષની ઉંમરે રા બ યાે. તેણે પંચાવન વષ સુધી
૩૩ મના
ય શાલેમમાં રાજય કયુ. ઇઝરાયલીઅાેની અાગળથી ઈ વરે
૨

જે

અાેને કાઢી મૂકી હતી તેઅાેના જેવાં ધ ારપા કાયા કરીને તેણે

ઈ વરની

માં ખરાબ કાય કયુ. ૩ તેના પતા હઝ કયાઅે જે ઉ ચ થાનાે

તાેડી પા

ાં હતાં તે તેણે ફરી બંધા યાં. વળી તેણે બાલીમને માટે વેદીઅાે

અને અશેરાેથની મૂ તઅાે બનાવી તેમ જ અાકાશના બધાં ન

ાેની પૂ

નામ સદાકાળ કાયમ રહે શે.” તેમાં તેણે અ ય દેવાેની વેદીઅાે બંધાવી. ૫ તે
સભા થાનના બ ને ચાેકમાં તેણે અાકાશનાં તારામંડળ માટે વેદીઅાે થા પત
કરી. ૬ વળી તેણે બેન હ નાેમની ખીણમાં પાેતાનાં જ છાેકરાનું અ નમાં
ેવડા યા, મેલી વ ા કરી,

દીકરાે અામાેન રા

બ યાે. ૨૧ અામાેન જયારે રાજ કરવા લા યાે યારે તે

બાવીસ વષનાે હતાે; તેણે ય શાલેમમાં બે વષ સુધી રાજ કયુ. ૨૨ જેમ તેના
પતા મના શાઅે કયુ હતું તેમ તેણે ઈ વરની માં ખાેટું હતું તે જ માણે
કયુ. તેના પતા મના શાઅે કાેતરેલી મૂ તઅાે બનાવી હતી તે સવને અામાેને
બ લદાન અા યાં અને તેઅાેની પૂ

કરી. ૨૩ જેમ તેનાે પતા મના શા ન

થઈ ગયાે હતાે તેમ તે ઈ વરની અાગળ ન થયાે ન હ. પરં તુ તે ઉ રાે ર

કરી. ૪ જે સભા થાન વષે ઈ વરે અેમ ક ું હતું કે , “ય શાલેમમાં મા ં

બ લદાન કયુ. તેણે શુકન

ઊંઘી ગયાે અને તેઅાેઅે તેને તેના પાેતાના મહે લમાં દફના યાે. તેના પછી તેનાે

દુ મં નાે ઉપયાેગ

અ ધક અપરાધ કરતાે ગયાે. ૨૪ તેના ચાકરાેઅે તેની વ

માં બળવાે કરીને

તેને તેના પાેતાના જ મહે લમાં જ મારી નાં યાે. ૨૫ પણ દેશના લાેકાેઅે,
અામાેન રા ની વ

બંડ ઉઠાવનારાઅાેને મારી ના યા અને તેના પુ

યાે શયાને તેની જ યાઅે રા

બના યાે.

સવ કારની દુ તા કરીને તેણે ઈ વરને અ તશય કાેપાયમાન કયા. ૭

યારે તે અાઠ વષનાે હતાે;
૩૪ તેણયારેે ય યાેશાલેશયામમાંરાજઅેકકરવાીસ વષલા યાેસુધ, ી રાજ
કયુ. તેણે ઈ વરની

મના શાઅે અશેરાની કાેતરેલી મૂ તઅાે બનાવીને ઈ વરના ઘરમાં મૂકી. જે

માં જે સા ં હતું તે માણે કયુ અને પાેતાના પૂવજ દાઉદને માગ ચાલીને

સભા થાન વષે ઈ વરે દાઉદ તથા તેના પુ સુલેમાનને ક ું હતું, “અા ઘરમાં

તેની જમણે કે ડાબે ખ યાે ન હ. ૩ તેના શાસનના અાઠમે વષ, અેટલે કે

તેમ જ ય શાલેમ કે , જે નગર મ ઇઝરાયલનાં સવ કુ ળાેમાંથી પસંદ કયુ

જયારે તે મા સાેળ વષનાે કશાેર હતાે, યારે તેણે પાેતાના પૂવજ દાઉદના

છે , તેમાં મા ં નામ હુ ં સદા રાખીશ. ૮

ે તમે મારી અા ાઅાેને અેટલે

ઈ વરની શાેધ કરવાની શ અાત કરી. બારમા વષમાં તેણે ધમ થાનાે,

કે મૂસાઅે તમને અાપેલા સવ નયમાે અને અા ાઅાેને અાધીન રહે શાે તાે

અશેરીમ મૂ તઅાે, કાેતરેલી મૂ તઅાે તથા ઢાળેલી મૂ તઅાેને તાેડીફાેડી નાખીને

તમારા પૂવ ેને મ અાપેલા અા દેશમાંથી ઇઝરાયલને હુ ં કદી કાઢી મૂકીશ

યહૂ દયા તથા ય શાલેમને તે શુ કરવા લા યાે. ૪ લાેકાેઅે તેની અાગળ

ન હ.” ૯ મના શાઅે યહૂ દયાના તથા ય શાલેમનાં રહે વાસીઅાેને ભુલાવામાં

બાલીમની વેદીઅાે તાેડી પાડી; જે સૂયમૂ તઅાે ઉ ચ થાનાે પર હતી તેઅાેને

દાેયા, જેથી જે

નાે ઈ વરે ઇઝરાયલી લાેકાે અાગળથી નાશ કયા હતાે

તેણે કાપી નાખી. તેણે અશેરીમ મૂ તઅાે, કાેતરેલી મૂ તઅાે તથા ઢાળેલી

તેઅાેના કરતાં પણ તેઅાેની દુ તા વધારે હતી. ૧૦ ઈ વરે મના શા તથા તેના

મૂ તઅાેનાે ભાંગીને ભૂકાે કરી ના યાે. તેઅાેની અાગળ જેઅાેઅે ય ાે કયા

લાેકાેની સાથે વાત કરી; પણ તેઅાેઅે યાન અા યું ન હ. ૧૧ તેથી ઈ વરે

હતા તેઅાેની કબરાે પર તે ભૂકાે વેયા. ૫ તેણે તેઅાેની વેદીઅાે પર યાજકાેના

તેઅાેની વ

હાડકાં બા

કયા અને ભૂવાઅાે તથા તાં કાેની સલાહ લીધી. ઈ વરની નજરમાં તેણે

અાશૂરના રા ના સૈ યને તેઅાેની સામે માેક યા અને તેઅાે

૨

ાં. અા રીતે તેણે યહૂ દયાને તથા ય શાલેમને શુ કયા. ૬

મના શાને સાંકળાેથી જકડીને તથા બેડીઅાે પહે રાવીને બા બલમાં લઈ

તેણે મના શા, અે ાઇમ, શમયાેન તથા નફતાલીના નગરાે સુધી તેઅાેની

ગયા. ૧૨ મના શા જયારે સંકટમાં ફસાઈ ગયાે, યારે તેણે પાેતાના ભુ

અાસપાસનાં ખંડેરાેમાં અા માણે કયુ. ૭ તેણે વેદીઅાે તાેડી પાડી, અશેરીમ

ઈ વરને સ ન કરવાનાે ય ન કયા અને પાેતાના પૂવ ેના ઈ વરની અાગળ

મૂ તઅાેનાે તથા કાેતરેલી મૂ તઅાેનાે કૂ ટીને ભૂકાે કયા અને ઇઝરાયલના

અ તશય ન બ યાે. ૧૩ તેણે તેમની ાથના કરી; અને ઈ વરે તેની વનંતી

અાખા દેશમાં સવ સૂયમૂ તઅાેને કાપી નાખીને તે ય શાલેમ પાછાે અા યાે.
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૮ હવે તેના રા યના અઢારમાં વષ, દેશને તથા સભા થાનને શુ

કયા પછી,

ઈ વર કહે છે કે જે વાતાે ત સાંભળી છે તે વષે ૨૭ જયારે અા જ યા અને

તેણે અસા યાના પુ શાફાનને, નગરના સૂબા માસેયાને તથા ઈ તહાસકાર

તેના રહે વાસીઅાે વ

યાેઅાહાઝના પુ યાેઅાને પાેતાના ભુ ઈ વરનું સભા થાન સમારવા માટે

ગયું હતું અને મારી અાગળ તું દીન બ યાે હતાે. ત તારાં વ

માેક યા. ૯ તેઅાે મુ ય યાજક હ કયાની પાસે ગયા અને જે પૈસા ઈ વરના

સમ તું ર ાે તેથી મ તારી અરજ સાંભળી છે  અેમ ઈ વર કહે છે . ૨૮ ' ે,

ઘરમાં લાેકાે લા યા હતા તે તથા ારર ક લેવીઅાેઅે મના શા, અે ાઇમ તથા

હુ ં અા જ યા અને તેના રહે વાસીઅાે ઉપર જે અાફતાે ઉતારનારાે છંુ તે તું તારી

ઇઝરાયલના જે બાકી રહે લા હતાં તેમની પાસેથી તથા યહૂ દયા, બ યામીન

નજરે

તથા ય શાલેમના સવ રહે વાસીઅાે પાસેથી, ઉઘરાવેલા હતાં તે દાનના નાણાં

કબરમાં જશે.'”'” અા જવાબ લઈને તેઅાે રા

તેઅાેઅે તેને સા યાં. ૧૦ તેઅાેઅે તે નાણાં ઈ વરના સભા થાન પર દેખરેખ

રા અે સંદેશાવાહકાેને માેકલીને યહૂ દયા અને ય શાલેમના સવ વડીલાેને

રાખનારા કામદારાેને સા યાં. તે માણસાેઅે ઘરમાં કામ કરનારા કામદારાેને

અેક થવાની અા ા કરી. ૩૦ પછી રા અે, યહૂ દયાના સવ માણસાે તથા

સભા થાનની મરામત કરીને સમારવા સા તે અા યાં. ૧૧ તેઅાેઅે ઘડેલા

ય શાલેમના સવ રહે વાસીઅાે, યાજકાે, લેવીઅાે અને નાનામાેટાં સવ લાેકાેને

પ થરાે

પાેતાની સાથે ઘરમાં અેક કયા. રા અે તેઅાેને સભા થાનમાંથી મળી

ેડવાને માટે

ેઈતાં લાકડાં ખરીદવા સા તથા જે ઈમારતાેનાે

યહૂ દયાના રા અાેઅે નાશ કયા હતાે તેઅાેને સા

માં મારાં વચનાે ત સાંભ ાં યારે તા ં દય પીગળી
ફા ાં અને મારી

ેઈશ ન હ, તે પહે લાં તું તારા પતૃઅાે સાથે ઊંઘી જશે અને શાં તથી
પાસે પાછા ગયા. ૨૯ પછી

ેઈતા પાટડા લેવાને

અાવેલા કરારના પુ તકમાંથી વચનાે વાંચી સંભળા યાં. ૩૧ રા અે તેની

સા તે નાણાં સુથારાેને અને ક ડયાઅાેને અા યાં. ૧૨ તે માણસાે વ વાસુપણે

જગાઅે ઊભા રહીને ઈ વર સમ અે વચનાે માણે અનુસરવાની, તેમની

કામ કરતા હતા. મરારીના પુ ાેમાંના લેવીઅાે યાહાથ અને અાેબા ા તથા

બધી અા ાઅાે, તેમના સા યાે અને વ ધઅાેનું પૂણ દયથી પાલન કરવાની

કહાથીઅાેના પુ ાેમાંના ઝખાયા અને મશુ લામ તેઅાેના પર દેખરેખ રાખતા

અને પુ તકમાં લખેલા કરારના બધા વચનાે પાળવાની

હતા. બી

લેવીઅાે પણ હતા જેઅાે કુ શળ સંગીતકાર હતા તેઅાે પણ

બ યામીનના લાેકાે અને ય શાલેમમાં જેઅાે હાજર હતા તેઅાેની તેણે

કામદારાેને નદશ કરતા હતા. ૧૩ અા લેવીઅાે ભાર ઊંચકનારાઅાે તેમ જ

તેમાં સંમં ત લીધી. ય શાલેમના રહે વાસીઅાેઅે ઈ વરના અેટલે પાેતાના

ત ા લીધી. ૩૨

જુ દાં જુ દાં કામાેના કારીગરાે પર પણ દેખરેખ રાખતા હતા. વળી કે ટલાક

પતૃઅાેના ઈ વરના કરાર માણે કયુ. ૩૩ યાે શયાઅે ઇઝરાયલી લાેકાેના

લેવીઅાે સ ચવ, કારભારીઅાે અને ારપાળાે તરીકે ફરજ બ વતા હતા. ૧૪

તાબામાં જે દેશ હતા યાંથી સવ કારની ઘૃણા પદ વ તુઅાેને દૂ ર કરી. તેણે

ઈ વરના ઘરમાં સં હ કરેલાં નાણાંને જયારે તેઅાે બહાર કાઢતાં હતા યારે

તેમના ઈ વર ભુની અારાધના કરવાની અા ા કરી. તેના બાકીના

મૂસા ારા અાપવામાં અાવેલું ઈ વરના નયમાેનું પુ તક હ કયા યાજકને

દર મયાન સવ લાેકાે તેઅાેના પતૃઅાેના ઈ વરના માગમાંથી પાછા ફયા ન હ.

હાથ લા યું. ૧૫ તે બતાવતાં હ કયાઅે શાફાન શા

ય શાલેમમાં પા ખાપવ પા ું; અને યાે શયા સ હત
૩૫ યાેલાેકશયાઅે
ાેઅે થમ મ હનાના ચાૈદમા દવસે પા ખાનું હલવાન કા યું.

સભા થાનમાંથી મને નયમનું અા પુ તક મ

ીને ક ું, “ઈ વરના

ું છે .” હ કયાઅે તે પુ તક

શાફાનને અાપી દીધું. ૧૬ શાફાન તે પુ તક રા

પાસે લઈ ગયાે અને ક ું,

“તારા સેવકાે તેમને સાપેલું કામ વ વાસપૂવક કરી ર ા છે . ૧૭ જે નાણાં
ઈ વરના ઘરમાં હતાં તે તેઅાેઅે બહાર કાઢી લીધા છે અને તેને મુકાદમાેને
અને કારીગરાેને સાપી દીધાં છે .” ૧૮ શા

ી શાફાને રા ને અે પણ ક ું કે ,

“યાજક હ કયાઅે મને અેક પુ તક અા યું છે .” પછી તેણે તે પુ તક રા
સમ વાં યું. ૧૯ રા અે જયારે નયમશા
પાેતાનાં વ

નાં વચનાે સાંભ ાં યારે તેણે

ાે ફાડી ના યાં. ૨૦ હ કયાને, શાફાનના પુ અ હકામને,

મખાના પુ અા દાેનને, શા

ી શાફાનને તથા રા ના સેવક અસાયાને

રા અે હુ કમ કયા કે , ૨૧ “તમે

અાે અને મારી ખાતર તેમ જ ઇઝરાયલમાં

તથા યહૂ દામાં બાકી રહે લાઅાેને ખાતર મળી અાવેલા અા પુ તકનાં વચનાે
સંબંધી ઈ વરની ઇ છા પૂછાે. ઈ વરનાે રાેષ અાપણા ઉપર થયાે છે , તે
ભયંકર છે , કારણ કે અા પુ તકમાં જે જે લખેલું છે તે માણે અાપણા
પતૃઅાેઅે ઈ વરનું વચન પા

ું નથી.” ૨૨ તેથી હ કયા અને રા અે

જે માણસાેને અા ા અાપી હતી તે સવ પાેશાકખાતાના ઉપરી, હા ાનના
પુ , તાે હાથના પુ , શા લુમની પ ની હુ દા બાે ધકા પાસે ગયા. તે તાે
ય શાલેમના બી

વભાગમાં રહે તી હતી. તેઅાેઅે તેની સાથે અા રીતે વાત

કરી. ૨૩ તેણે તેઅાેને ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે , “જે માણસે તમને
માેક યા છે તેને અામ કહાે, ૨૪ “ઈ વર કહે છે કે , 'જુ અાે, હુ ં અા જ યા પર
અને અેના રહે વાસીઅાે પર અાફત ઉતારનાર છંુ , યહૂ દયાના રા

સમ

વાંચવામાં અાવેલા પુ કતમાં લખેલા બધા શાપાે અમલમાં હુ ં લાવનાર છંુ .
૨૫ કારણ, તે લાેકાેઅે મને છાેડી દઈને અ ય દેવાેની અાગળ ધૂપ બા

ાે છે .

અને પાેતાનાં બધાં કૃ યાેથી તેઅાેઅે મને રાેષ ચઢા યાે છે . તેથી મારાે રાેષ અા
જ યા પર સળગશે અને હાેલવાશે ન હ.'” ૨૬ પણ અા બાબતમાં ઈ વરને
પૂછવા માટે તમને માેકલનાર યહૂ દયાના રા ને કહી દાે: “ઇઝરાયલના

વનકાળ

૨

તેણે યાજકાેને પાેતપાેતાને થાને ફરી નયુ ત કયા અને તેઅાેને ઈ વરના
ઘરમાં પાેતાની ફરજ બ વવા માટે ઉ ેજન અા યું. ૩ તેણે ઈ વરને માટે
પ વ થયેલા અને ઇઝરાયલને બાેધ કરનાર લેવીઅાેને ક ું કે , “ઇઝરાયલના
રા

દાઉદના પુ સુલેમાને બંધાવેલા ઘરમાં પ વ કાેશને મૂકાે. તમારે

તેને ખભા પર ઊંચકવાે ન હ. હવે તમે ઈ વર તમારા ભુની અને તેમના
લાેકાે, ઇઝરાયલીઅાેની સેવા કરાે; ૪ ઇઝરાયલના રા

દાઉદ અને તેના

પુ સુલેમાનની સૂચનાઅાેમાં લ યા માણે તમે તમારા પતૃઅાેના કુ ટું બાે
પાેતપાેતાના વભાગાેમાં ગાેઠવાઈ

અાે. ૫ તમારા ભાઈઅાેના પતૃઅાેના

કુ ટું બાેના વભાગાે અને વંશ ે માણે પ વ

થાનમાં ઊભા રહાે. અને

લેવીઅાેના પતૃઅાેના જુ દાં જુ દાં કુ ટું બાેના વભાગ માણે તમા ં થાન લાે.
૬ પા ખાનું હલવાન કાપાે; અને પાેતાને પ વ કરાે. મૂસા ારા અપાયેલા

ઈ વરના વચન માણે તમારા ઇઝરાયલી ભાઈઅાે માટે પા ખાની તૈયારી
કરાે.” ૭ પા ખાનાં અપણાે માટે યાે શયાઅે લાેકાેને ીસ હ ર ઘેટાંબકરાંના
હલવાનાે અને લવારાં અા યાં. વળી તેણે ણ હ ર બળદાે પણ અા યાં.
તે સવ રા ની સંપ માંથી પા ખાના અપણાેને માટે અાપવામાં અા યા
હતાં. ૮ તેના અ ધકારીઅાેઅે યાજકાેને, લેવીઅાેને અને બાકીના લાેકાેને
અૈ છકાપણાે અા યાં. સભા થાનના અ ધકારીઅાે હ કયા, ઝખાયા અને
ય હયેલે યાજકાેને પા ખાનાં અપણાે તરીકે બે હ ર છસાે ઘેટાંબકરાં
તથા ણસાે બળદાે અા યાં. ૯ કાેના યાઅે તથા તેના ભાઈઅાેઅે, અેટલે
શમાયા તથા નથાનઅેલે અને લેવીઅાેના અાગેવાનાે હશા યા, યેઈઅેલ તથા
યાેઝાબાદે લેવીઅાેને પા ખાપણને માટે પાંચ હાજર ઘેટાંબકરાં તથા પાંચસાે
બળદાે અા યાં. ૧૦ અેમ પા ખા વ ધ સેવાની પૂવ યવ થા પૂરી થઈ અને
રા ની અા ા માણે યાજકાે પાેતાને થાને અને લેવીઅાે પણ પાેતપાેતાનાં
વગા માણે નયત થાને ઊભા ર ા. ૧૧ તેઅાેઅે પા ખાનાં પશુઅાેને કા યાં
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અને યાજકાેઅે તેઅાેના હાથમાંથી તેમનું લાેહી લઈને છા ું અને લેવીઅાેઅે

અા યાે યારે તેની ઉંમર ેવીસ વષની હતી અને તેણે ય શાલેમમાં મા

તે પશુઅાેનાં ચમ ઉતાયા. ૧૨ મૂસાના પુ તકમાં લ યા માણે ઈ વરને

ણ મ હના સુધી રાજ કયુ. ૩ મસરના રા અે તેને ય શાલેમમાં પદ

ચઢાવવા સા , લાેકાેનાં કુ ટું બાેના વભાગાે માણે તેઅાેને અાપવા માટે

કયા. અને દેશ ઉપર સાે તાલંત ચાંદીનાે (3,400 કલાે ામ ચાંદી) અને અેક

તેઅાેઅે દહનીયાપણાેને અલગ કયા. બળદાેનું પણ તેઅાેઅે અેમ જ કયુ.

તાલંત સાેનાનાે (34 કલાે ામ સાેનું) કર ઝ

૧૩ તેઅાેઅે પા ખાનાં હલવાનાે અ નમાં શે

મસરના રા અે તેના ભાઈ અે યાકીમને યહૂ દયાનાે તથા ય શાલેમનાે રા

ાં. તેઅાે પ વ અપણાેને

ાે. અે રીતે દેશને દં ડ કયા. ૪

તપેલાંમાં, કઢાઈઅાે તથા તાવડાઅાેમાં બાફીને, તેમને લાેકાેની પાસે ઉતાવળે

બના યાે અને તેનું નામ બદલીને યહાેયાકીમ રા યું. પછી તે અે યાકીમના

લઈ ગયા. ૧૪ પછી તેઅાેઅે પાેતાને માટે તેમ જ યાજકાેને માટે તૈયાર કયુ,

ભાઈ યહાેઅાહાઝને મસર લઈ ગયાે. ૫ યહાેયાકીમ રા

કે મ કે યાજકાે જે હા નના વંશ ે હતા તેઅાે અાખીરાત દહનીયાપણ તથા

તે પચીસ વષનાે હતાે અને તેણે ય શાલેમમાં અ ગયાર વષ સુધી રાજય

મદાપણ કરવામાં ખૂબ ય ત હતા, તેથી લેવીઅાેઅે પાેતાને સા તથા યાજકાે

કયુ. તેણે ઈ વરની

જે હા નના વંશ ે હતા તેઅાેને સા પા ખા તૈયાર કયુ. ૧૫ દાઉદ, અાસાફ,

રા

હે માન તથા રા ના બાેધકાે યદૂ થૂનની અા ા માણે અાસાફના વંશ ે,

બા બલ લઈ ગયાે. ૭ વળી તે ઈ વરના સભા થાનની કે ટલીક સામ ી

અેટલે ગાનારાઅાે, પાેતપાેતાની જ યાઅે ઊભા હતા. ારપાળાે દરેક દરવાજે

પણ બા બલ લઈ ગયાે અને તેને પાેતાના મહે લમાં રાખી. ૮ યહાેયાકીમ

ઊભા હતા; તેઅાેને પાેતાનાં સેવા થાનેથી પા ખા તૈયાર કરવા જવાની જ ર

સંબંધીના બનાવાે, તેણે કરેલાં ઘૃણાજનક કાયા અને જેને માટે તેને ગુનેગાર

નહાેતી, કારણ કે તેઅાેના ભાઈ લેવીઅાે તેઅાેને માટે તૈયાર કરતા હતા.

ઠરાવવાંમાં અા યાે હતાે તે વષે બધું વગતવાર ઇઝરાયલના અને યહૂ દયાના

૧૬ તેથી તે સમયે યાે શયા રા

રા અાેનાં પુ તકમાં લખેલું છે . તેના પછી તેનાે પુ યહાેયાખીન રા

ની અા ા માણે પા ખા પાળવાને લગતી

બ યાે યારે

માં જે ખરાબ હતું તે કયુ. ૬ પછી બા બલનાે

નબૂખાદને સાર તેના ઉપર ચઢી અા યાે અને તેને સાંકળથી બાંધીને

૯ યહાેયાખીન જયારે રા

સમા ત થઈ. ૧૭ તે સમયે હાજર રહે લા ઇઝરાયલી લાેકાેઅે પા ખાનું પવ

માસ અને દસ દવસ સુધી ય શાલેમમાં રાજય કયુ. તેણે ઈ વરની

તથા બેખમીર રાેટલીનું પવ સાત દવસ સુધી પા ું. ૧૮ શમુઅેલ બાેધકના

ખરાબ હતું તે કયુ. ૧૦ વસંતઋતુમાં નબૂખાદને સાર રા અે ય શાલેમમાં

સમયથી અાજ સુધી ઇઝરાયલમાં તેના જેવું પા ખાપવ અા રીતે ઊજવાયું

માણસાે માેક યા. યાંના ઈ વરના સભા થાનની કમતી વ તુઅાે લૂંટી લીધી.

નહાેતું. તેમ જ અા જેવું પા ખાપવ યાે શયાઅે, યાજકાેઅે, લેવીઅાેઅે,

તે સાથે યહાેયાખીનને પણ પકડીને બા બલમાં લઈ જવાયાે. અને તેના

યહૂ દયાના લાેકાેઅે, હાજર રહે લા ઇઝરાયલીઅાેઅે તથા ય શાલેમના

ભાઈ સદ કયાને યહૂ દયા અને ય શાલેમના રા

વતનીઅાેઅે પા

સદ કયા રા

અગાઉ પા

ું તેવું પા ખાપવ ઇઝરાયલના રા અાેમાંના કાેઈઅે પણ

ું નહાેતું. ૧૯ યાે શયાના રા યને અઢારમે વષ અા પા ખાપવ

બ યાે યારે તે અાઠ વષનાે હતાે. તેણે મા

થયાે.

તથા ઈ વરની વેદી ઉપર દહનીયાપણ ચઢાવવાને લગતી ઈ વરની સવ સેવા

ણ
માં જે

તરીકે નયુ ત કયા. ૧૧

બ યાે યારે તે અેકવીસ વષનાે હતાે અને તેણે ય શાલેમમાં

અ ગયાર વષ સુધી રાજય કયુ. ૧૨ તેણે તેના ઈ વર ભુની

માં જે ખરાબ

ઊજવવામાં અા યું હતું. ૨૦ અા બધું બ યા પછી, યારે યાે શયા સભા થાન

હતું તે કયુ. ઈ વરનાં વચન બાેલનાર બાેધક ય મયાની અાગળ તે દીન

તૈયાર કરી ર ાે, યારે મસરનાે રા

નખાે યુ કરવા માટે ાતના કાંઠા

થયાે ન હ. ૧૩ વળી નબૂખાદને સાર રા અે તેને વફાદાર રહે વાને ઈ વરના

પરના કાકમીશ ઉપર ચઢી અા યાે. યાે શયા તેનાે સામનાે કરવા ગયાે. ૨૧

સમ ખવડા યા હતા છતાં તેણે તેની સામે બળવાે કયા. તેણે તેની ગરદન

પરં તુ નખાેઅે તેની પાસે અેલચીઅાે માેકલીને કહે વડા યું કે , “અાે યહૂ દયાના

અ ડ કરી અને ઇઝરાયલના ઈ વર વ

રા , મારે અને તારે શું છે ? અાજે હુ ં તારી સાથે લડવા નથી અા યાે, પણ

ઉપરાંત યાજકાેના સવ અાગેવાનાે અને લાેકાેઅે પણ બી

જેની સાથે મારી દુ મનાવટ છે તે રા

સાથે લડવા અા યાે છંુ . ઈ વરે મને

તેનું દય કઠણ કયુ. ૧૪ તે
લાેકાેની જેમ

ધ ારપા કાયા કરીને પાપ કયુ. તેઅાેઅે ય શાલેમમાં અાવેલા ઈ વરે

ઉતાવળ કરવાની અા ા અાપી છે , જે ઈ વર મારી સાથે છે તેમની ઇ છાની

પ વ કરેલા સભા થાનને

વ

પાેતાના બાેધકાે માેકલીને તેઅાેની મારફતે તેઅાેને ચેતવણી અાપી, કારણ કે

દખલગીરી કરીશ ન હ, રખેને તે તારાે પણ નાશ કરે.” ૨૨ પણ

યાે શયાઅે તેનું સાંભ

કયુ. ૧૫ તેઅાેના પતૃઅાેના ઈ વરે વારં વાર

ું ન હ અને તેની સાથે લડવા માટે ગુ તવેશ ધારણ

પાેતાના લાેકાે પર અને પાેતાના નવાસ પર તેને દયા અાવતી હતી. ૧૬ પણ

કરીને ગયાે. ઈ વરના મુખમાંથી અાવેલા નખાેનાં વચન તેણે કાન પર લીધાં

તેઅાેઅે ઈ વરના સંદેશવાહકાેની મ કરી કરી, તેના વચનાેની ઉપે ા કરી

ન હ અને મ ગ ાેના મેદાનમાં તે યુ કરવા ગયાે. ૨૩ નખાેના ધનુધારીઅાે

અને બાેધકાેને હસી કા

સૈ નકાેઅે યાે શયા રા ને બાણ માયા. તેથી રા અે તેના ચાકરાેને ક ું,

ચ

“મને લઈ

અાે, કે મ કે હુ ં સખત ઘવાયાે છંુ .” ૨૪ તેના ચાકરાે તેને તેના

રથમાંથી ઉપાડીને બી

ાં, તેથી ઈ વરને તેના લાેકાે પર અેટલાે બધાે રાેષ

ાે કે અાખરે કાેઈ જ ઉપાય ર ાે ન હ. ૧૭ તેથી ઈ વરે કા દીઅાેના

રા ને તેમના ઉપર ચઢાઈ કરવા માેક યાે. તેણે પ વ

થાનમાં તેઅાેના

રથમાં મૂકીને ય શાલેમ લઈ ગયા. યાં તે મરણ

જુ વાન માણસાેને મારી ના યા. તેણે યુવાન, યુવતી, વૃ કે ાૈઢ કાેઈનાં પર

પા યાે. તેને તેના પૂવ ેની કબરાેમાં દફનાવવામાં અા યાે. સમ યહૂ દયા

દયા રાખી ન હ. ઈ વરે તેઅાે સવને તેના હાથમાં સાપી દીધાં. ૧૮ ઈ વરના

તથા ય શાલેમે તેને માટે વલાપ કયા. ૨૫ ય મયાઅે યાે શયા માટે વલાપ

સભા થાનની નાનીમાેટી બધી જ સામ ી તથા તેના ખ ના અને રા

કયા; સવ ગાનારાઅાેઅે તથા ગાનારીઅાેઅે યાે શયા સંબંધી અાજ પયત સુધી

તેના અ ધકારીઅાેના ખ ના, અે બધું તે બા બલમાં લઈ ગયાે. ૧૯ તેઅાેઅે

તેમ જ

વલાપનાં ગીતાે ગાતા રહે લાં છે . ઇઝરાયલમાં અા ગીતાે ગાવાનાે રવાજ

સભા થાન બાળી ના યું. ય શાલેમનાે કાેટ તાેડી પાડીને જમીનદાે ત કરી

હતાે. અા ગીતાે વલાપના પુ તકમાં લખેલાં છે . ૨૬ યાે શયાનાં બાકીનાં

ના યાે. તેના મહે લાેને બાળીને ભ મ કયા. બધી જ કમતી વ તુઅાેનાે નાશ

કૃ યાે તથા ઈ વરના નયમશા

માં લ યા માણે તેણે કરેલાં તેનાં સુકૃ યાે
તથા ૨૭ તેના બી ં સેવાકાયા વષે પહે લેથી તે છે લે સુધી ઇઝરાયલ તથા

કયા. ૨૦ જે લાેકાે તરવારની ધારથી બચી ગયા હતા, તે લાેકાેને તે બા બલ

યહૂ દયાના રા અાેના પુ તકમાં લખેલાં છે .

ગુલામ થઈને ર ા. ૨૧ અા રીતે ય મયાના મુખથી બાેલાયેલું ઈ વરનું વચન

દેશના લાેકાેઅે યાે શયાના પુ યહાેઅાહાઝને તેના પતાની
૩૬ પછી
જ યાઅે ય શાલેમમાં રા તરીકે પસંદ કયા. તે યારે ગાદીઅે

પૂ ં થાય માટે દેશે પાેતાના સા બાથાે ભાેગ યા યાં સુધી અેટલે કે સ ેર વષ

૨

2 કાળ

ાંત

લઈ ગયાે. ઈરાનના રાજયના અમલ સુધી તેઅાે તેના તથા તેના વંશ ેના

સુધી દેશ ઉ જડ ર ાે, તેટલાં સમય સુધી દેશે વ ામ પા
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ાે! ૨૨ હવે

ય મયા બાેધક ારા અાપવામાં અાવેલ યહાેવાહનું વચન પૂણ થાય માટે
ઈરાનના રા

કાેરેશના પહે લા વષમાં ઈ વરે કાેરેશને ેરણા કરી. કાેરેશને

થયેલી ઈ વરી ેરણા માણે તેણે લ ખત
રા

હે રાત કરાવી કે , ૨૩ “ઈરાનનાે

કાેરેશ અેમ કહે છે કે , અાકાશના ઈ વર ભુઅે મને પૃ વીના સવ

રાજયાે અા યાં છે . યહૂ દયામાં અાવેલા ય શાલેમમાં સભા થાન બાંધવાની
તેમણે મને અા ા અાપી છે , તેમના લાેકમાંનાે જે કાેઈ તમારામાં હાેય, તે યાં
ય. તેમના ઈ વર ભુ તેમની સાથે હાે ે.”
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2 કાળ

ાંત

અેઝરા

લાેકાે: બસાે ેવીસ. ૨૯ નબાેના લાેકાે: બાવન. ૩૦ મા બીશના લાેકાે: અેકસાે

રા કાેરેશની કાર કદ ના પહે લા વષ, ઈ વરે, ય મયાના મુખેથી
૧ ઇરાનના
અાપેલાં પાેતાના વચનને પૂણ કરતાં, કાેરેશ રા ના મનમાં ેરણા કરી.
તેથી કાેરેશે પાેતાના અાખા રા યમાં લે ખત અને શા દક ફરમાન
કયુ: ૨ “ઇરાનના રા

કાેરેશ

રી

હે ર કરે છે કે : યહાેવાહ, અાકાશવાસી

ભુઅે મને પૃ વી પરનાં સવ રા યાે અા યાં છે અને તેમણે મને યહૂ દયાના
ય શાલેમમાં ભ ત થાન બાંધવાને ની યાે છે . ૩ તેના સવ લાેકાેમાંના જે
કાેઈ તમારામાં હાેય, તેઅાેની સાથે, તેમના ઈ વર હાે અને તે યહૂ દયામાંના
ય શાલેમમાં જઈને ઇઝરાયલના ઈ વર ભુનું ભ ત થાન બાંધે. ૪ તેઅાે
સવાયના, રા યમાં તેઅાેમાંના બાકી રહે તા લાેકાે ય શાલેમમાં ઈ વરના
ઘરના બાંધકામને સા , અૈ છકાપણાે તરીકે ભ ત થાનનાં બાંધકામને
માટે સાેનું અને ચાંદી, જ રી સાધનાે અને પશુઅાે અપણ કરીને, તેઅાેને
મદદ કરે.” ૫ તેથી યહૂ દયા અને બ યામીનના કુ ળના વડીલ અાગેવાનાે,
યાજકાે, લેવીઅાે અને ઈ વરથી ેરણા પામેલાઅાે ય શાલેમમાં ઈ વરના
ભ ત થાનનાં બાંધકામ માટે જવા તૈયાર થયા. ૬ તેઅાેની અાજુ બાજુ ના
લાેકાેઅે તેમને અૈ છકાપણાે ઉપરાંત સાેનાચાંદીનાં પા ાે, જ રી સાધનાે,
નવરાે તથા મૂ યવાન

યાે અા યાં. ૭ વળી નબૂખાદને સાર રા અે,

ય શાલેમના, યહાેવાહના ઘરમાંથી લાવીને પાેતાના દેવાેના મં દરાેમાં જે
વ તુઅાે મૂકી હતી, તે વ તુસામ ી કાેરેશ રા અે મંગાવી લીધી. ૮ કાેરેશ
રા અે તેના ખ નચી મ દાથ પાસે તે વ તુઅાે મંગાવી અને યહૂ દયાના
અાગેવાન શે બાસારને ગણી અાપી. ૯ તેઅાેની સં યા અા માણે છે :
સાેનાની ીસ થાળીઅાે, ચાંદીની અેક હ ર થાળીઅાે અને અાેગણ ીસ
અ ય પા ાે, ૧૦ સાેનાના ીસ વાટકા, ચાંદીનાં અ ય કારના અેક હ ર
વાટકાઅાે તથા અેક હ ર અ ય પા ાે. ૧૧ સાેનાચાંદીનાં સવ પા ાે મળીને
પાંચ હ ર ચારસાે હતાં. યારે બંદીવાનાે બા બલથી ય શાલેમ અા યા
યારે અા બધાં પા ાે શે બાસાર પાેતાની સાથે લા યાે.
રા નબૂખાદને સાર યહૂ દયાના જે લાેકાેને બંદીવાન કરીને
૨ બાબા બલનાે
બલ લઈ ગયાે હતાે, તેઅાેમાંના રા ની ગુલામીમાંથી જે મુ ત
થઈને ય શાલેમમાં તથા યહૂ દયામાં પાેતપાેતાનાં નગરમાં પાછા અા યા તે
માણસાેનાં નામ અા માણે છે : ૨ ઝ

બાબેલ, યેશૂઅા, નહે યા, સરાયા,

રઅેલાયા, માેદખાય, બ શાન, મ પાર, બ વાય, રહૂ મ, તથા બાના.
ઇઝરાયલી લાેકાેની સં યા અા માણે છે . ૩ પારાેશના વંશ ે: બે હ ર
અેકસાે બાેતેર. ૪ શફાટયાના વંશ ે: ણસાે બાેતેર. ૫ અારાહના વંશ ે:
સાતસાે પંચાેતેર. ૬ યેશૂઅા તથા યાેઅાબથી પાહાથમાેઅાબના વંશ ે:
બે હ ર અાઠસાે બાર. ૭ અેલામના વંશ ે: અેક હ ર બસાે ચાેપન. ૮
ઝા ુના વંશ ે: નવસાે પ તાળીસ. ૯ ઝાકકાયના વંશ ે: સાતસાે સાઠ.
૧૦ બાનીના વંશ

ે: છસાે બેતાળીસ. ૧૧ બેબાયના વંશ ે: છસાે ેવીસ. ૧૨

અાઝગાદના વંશ ે: અેક હ ર બસાે બાવીસ. ૧૩ અદાે નકામના વંશ ે:
છસાે છાસઠ. ૧૪ બ વાયના વંશ ે: બે હ ર છ પન. ૧૫ અાદીનના વંશ ે:
ચારસાે ચાેપન. ૧૬ અાટેરમાંના, હઝ કયાના વંશ ે: અ ા ં. ૧૭ બેસાયના
વંશ ે: ણસાે ેવીસ. ૧૮ યાેરાના વંશ ે: અેકસાે બાર. ૧૯ હાશુમના
લાેકાે: બસાે ેવીસ ૨૦ ગ બારના લાેકાે: પંચા ં. ૨૧ બેથલેહેમના લાેકાે:

છ પન. ૩૧ બી

અેલામના લાેકાે: અેક હ ર બસાે ચાેપન. ૩૨ હારીમના

લાેકાે: ણસાે વીસ. ૩૩ લાેદ, હાદીદ અને અાેનાેના લાેકાે: સાતસાે પચીસ.
૩૪ યરીખાેના લાેકાે:

ણસાે પ તાળીસ. ૩૫ સનાઅાહના લાેકાે: ણ

હ ર છસાે ીસ. ૩૬ યાજકાેનાં નામ અા માણે છે : યાેશુઅાના કુ ટું બના,
યદાયાના વંશ ે: નવસાે તાતેર. ૩૭ ઇ મેરના વંશ ે: અેક હ ર બાવન.
૩૮ પાશહૂ રના વંશ

ે: અેક હ ર બસાે સુડતાળીસ. ૩૯ હારીમના વંશ ે:

અેક હ ર સ ર. ૪૦ લેવીઅાેના નામ અા માણે છે : હાેદા યાના અને
યેશૂઅાના તથા કાદમીઅેલના વંશ ે: ચુંમાેતેર. ૪૧ ભ ત થાનના ગાનારાઅાે
અા માણે છે : અાસાફના વંશ ે અેકસાે અ ાવીસ. ૪૨ ભ ત થાનના
ારપાળાે: શા લુમ, અાટેર, ટા માેન, અાકકૂ બ, હટીટા અને શાેબાયના
વંશ ે: કુ લ અેકસાે અાેગણચાળીસ. ૪૩ ભ ત થાનમાં સેવા કરવા માટે
નયુ ત કરાયેલા: સીહા, હસૂફા, ટા બાઅાેથ, ૪૪ કે રાેસ, સીહા, પાદાેન, ૪૫
લબાના, હગાબા, અાકકૂ બ, ૪૬ હાગાબા, શા લાય, અને હાનાનના વંશ ે;
૪૭ ગ ે લ, ગહાર, રાયા, ૪૮ રસીન, નકાેદા, ગાઝામ, ૪૯ ઉઝઝા, પાસેઅા,

બેસાઈ, ૫૦ અાસના, મેઉનીમ, નફીસીમના વંશ ે; ૫૧ બાકબુક, હાકૂ ફા
અને હારર, ૫૨ બા લુથ, મહીદા, હાશા, ૫૩ બાકાસ, સીસરા, તેમા, ૫૪
નસીઅા અને હટીફાના વંશ ે. ૫૫ સુલેમાનના સેવકાેના વંશ ે: સાેટાય,
હા સાેફેદેથ, પ દા, ૫૬ યાઅલાહ, દાકાન અને ગ ે લ, ૫૭ શફાટયા, હાટીલ,
પાેખેરેશ  હા બાઈમ અને અામીના વંશ ે. ૫૮ ભ ત થાનમાં સેવા કરવા
માટે નયુ ત કરાયેલા અને સુલેમાનના સેવકાેના વંશ ે: કુ લ ણસાે બા ં
હતા. ૫૯ તેલમેલાહ, તેલ હાશા, ખ બ, અદાન તથા ઇ મેરમાંથી પાછા
અાવેલા જેઅાે ઇઝરાયલીઅાેમાંના પાેતાના પૂવ ેની વંશાવળી સા બત
કરી શ

ા ન હ, તેઅાેનાં નામ અા માણે છે : ૬૦ દલાયા, ટાે બયા, અને

નકાેદાના વંશ ે: છસાે બાવન, ૬૧ યાજકાેના વંશ ેમાંના: હબાયાના
વંશ ે, હા ાેસના વંશ ે અને બા ઝ લાય કે જેણે ગ યાદી બા ઝ લાયની
દીકરીઅાેમાંથી અેકની સાથે લ ન કયુ હતું અને તેથી તેનું નામ બા ઝ લાય
પ ું હતું તેના વંશ ે. ૬૨ તેઅાેઅે સવ વંશાવળીમાં તપાસ કરી પણ તેઅાેનાં
નામ મ ાં ન હ. તેઅાેઅે યાજકપદપણાને

કયુ તેથી ૬૩ સૂબાઅે તેઅાેને

ક ું કે , ઉરીમ અને તુ મીમ ારા મંજુર કરવામાં ન અાવે યાં સુધી પરમપ વ
અપણાેમાંથી તેઅાેઅે ખાવું ન હ. ૬૪ સમ

ની કુ લ સં યા બેતાળીસ

હ ર ણસાે સાઠ હતી. ૬૫ તે ઉપરાંત તેઅાેનાં દાસાે તથા દાસીઅાે સાત
હ ર ણસાે સાડ ીસ હતા અને તેઅાેમાં ભ ત થાનમાં ગાયક
પુ ષાેની સં યા બસાે હતી. ૬૬ તેઅાેનાં

ી

નવરાેમાં, સાતસાે છ ીસ ઘાેડા,

બસાે પ તાળીસ ખ ચરાે, ૬૭ ચારસાે પાં ીસ ઊંટાે અને છ હ ર સાતસાે
વીસ ગધેડાં હતાં. ૬૮ જયારે તેઅાે ય શાલેમમાં, યહાેવાહના ઘરમાં ગયા,
યારે પતૃઅાેના કુ ટું બાેમાંથી કે ટલાક વડીલાેઅે, ભ ત થાનને તેની જ યાઅે
પુનઃ થા પત કરવા માટે તેઅાેઅે રા ખુશીથી અપણાે અા યાં. ૬૯ તેઅાેઅે
પાેતાની શ ત માણે બાંધકામને માટે અેકસઠ હ ર દારીક સાેનું, પાંચ
હ ર માનેહ ચાંદી અને યાજકના સાે ગણવેશ અા યાં. ૭૦ યાજકાે, લેવીઅાે,
બી

કે ટલાક લાેકાે, ગાનારાઅાે, ારપાળાે તથા ભ ત થાનમાં સેવા માટે

નયુ ત કરવામાં અાવેલા સેવકાેઅે, તેમના નગરાેમાં વસવાટ કયા. સવ
ઇઝરાયલીઅાે પાેતપાેતાનાં નગરાેમાં વ યા.

અ ાવીસ. ૨૪ અાઝમાવેથના લાેકાે: બેતાળીસ. ૨૫ કયાથઅારીમ, કફીરા

લાેકાે પાેતાનાં નગરાેમાં પાછા અા યા પછી, સાતમા માસમાં
૩ ઇઝરાયલી
લાેકાે અેક દલથી ય શાલેમમાં ભેગા થયા. યાેસાદાકના દીકરા

અને બેરાેથના લાેકાે: સાતસાે તતાળીસ. ૨૬ રામા અને ગેબાના લાેકાે: છસાે

યેશૂઅા, તેના યાજક ભાઈઅાે, શા તીઅેલનાે દીકરાે ઝ

અેકવીસ. ૨૭ મ માસના લાેકાે: અેકસાે બાવીસ. ૨૮ બેથેલ અને અાયના

ભાઈઅાેઅે, ઇઝરાયલના ઈ વરની વેદી બાંધી. જેથી ઈ વરના સેવક મૂસાના

અેકસાે ેવીસ. ૨૨ ટાેફાના લાેકાે: છ પન. ૨૩ અનાથાેથના લાેકાે: અેકસાે

અેઝરા

૨
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બાબેલ તથા તેના

નયમશા

માં લ યા માણે વેદી પર તેઅાે દહનીયાપણાે ચઢાવે. ૩ તેઅાેઅે

દર મયાન તથા ઈરાનના રા

દાયાવેશના રા યકાળ સુધી, સલાહકારાેને

તે વેદી અગાઉ જે જ યાઅે હતી યાં જ બાંધી, કે મ કે તેઅાેને દેશના લાેકાેનાે

લાંચ અાપી. ૬ પછી અહા વેરાેશ રા ના રા યકાળની શ અાતમાં તેઅાેઅે

ભય હતાે. યાં દરરાેજ સવારે તથા સાંજે તેઅાેઅે ઈ વરને દહનીયાપણાે

યહૂ દયા તથા ય શાલેમના રહે વાસીઅાે વ

ચઢા યાં. ૪ તેઅાેઅે લેખ માણે માંડવાપવ ઊજ યું અને દરરાેજ નયમ

લ યાે. ૭ અાતાહશા તાના દવસાેમાં, બ લામે, મ દાથે, તાબેલે તથા તેના

માણે વ ધપૂવક દહનીયાપણાે ચઢા યાં. ૫ પછી દૈનીક તથા મ હનાના

બી

સાથીઅાેઅે, ઈરાનના રા

તહાેમત મૂકીને કાગળ

અાતાહશા તા ઉપર અેક પ અરામી

દહનીયાપણાે, યહાેવાહનાં નયુ ત પ વ પવાનાં તથા અૈ છકાપણાે, પણ

લ પમાં લ યાે. તેનાે અથ અરામી ભાષામાં દશાવેલાે હતાે. ૮ યાય ખાતાના

ચઢા યાં. ૬ તેઅાેઅે સાતમા માસના થમ દવસથી ઈ વરને દહનીયાપણાે

વડા રહૂ મે તથા ધાન શ શાયે, ય શાલેમ વ

ચઢાવવાનું શ કયુ, પરં તુ ભ ત થાનનાે પાયાે હ

નંખાયાે ન હતાે. ૭ તેથી

પ લ યાે. ૯ રહૂ મ, ધાન શ શાય તથા તેના સાથીદારાે; દનાયેઅાે,

તેમણે ક ડયાઅાેને તથા સુથારાેને પૈસા અા યાં; અને સદાેન તથા તૂરના

અફાસા ખાયેઅાે, ટાપલાયેઅાે, અફાસાયેઅાે, અાકવાયેઅાે, બાબલાયેઅાે,

લાેકાેને ખાેરાક, પી ં તથા તેલ માેક યાં, અે માટે કે તેઅાે ઈરાનના રા

સુસા, દેહાયેઅાે તથા અેલમયેઅાે ૧૦ અને બાકીની બધી

કાેરેશના હુ કમ માણે લબાનાેનથી યાફાના સમુ માગ, દેવદારનાં કા લઈ

માેટા તથા ખાનદાન અાે ના પારે લાવીને સમ ન નગરમાં તથા નદી પારના

અાવે. ૮ પછી તેઅાે ય શાલેમમાં, ઈ વરના ઘરમા અા યા. તેના બી

બાકીના દેશમાં વસા યા હતા, તે સવ પ લખવામાં સામેલ હતા. ૧૧ તેઅાેઅે

વષના બી

માસમાં, શા તીઅેલનાે દીકરાે ઝ

અાતાહશા તા રા ને

અાે, જેઅાેને

બાબેલ, યાેસાદાકનાે દીકરાે

અાતાહશા તાને જે પ લ યાે તેની નકલ અા માણે છે : “નદી પારના

યેશૂઅા, અ ય તેઅાેના યાજકાે, લેવી ભાઈઅાે તથા જેઅાે બંદીવાનમાંથી

અાપના સેવકાે અાપને લખી જણાવે છે : ૧૨ રા , અાપને માલુમ થાય કે જે

મુ ત થઇને ય શાલેમ પાછા અા યા હતા તે સવઅે તે કામની શ અાત કરી.

યહૂ દીઅાે તમારા યાંથી અા યા છે તેઅાે, બળવાખાેર નગર ય શાલેમના

ઈ વરના ઘરના બાંધકામની દેખરેખ રાખવા માટે વીસ વષના તથા તેથી વધારે
ઉંમરનાં લેવીઅાેને ની યા. ૯ યેશૂઅાઅે, તેના દીકરા તથા તેના ભાઈઅાે,

પુન: બાંધકામ કરવા ારા અમારી સામે થયા છે . તેઅાે દીવાલાેનું બાંધકામ

કાદમીઅેલે તથા યહૂ દયાના વંશ ેને ઈ વરના ઘરનું કામ કરનારાઅાે પર

અા નગરની દીવાલનું કાય પૂણ થશે અને નગર બંધાશે તાે તેઅાે ખંડણી કે

દેખરેખ રાખવા ની યા. તેઅાેની સાથે લેવી હે નાદાદના વંશ ે તથા તેના

કરવેરા અાપશે ન હ પણ તેઅાે રા અાેને નુકસાન કરશે. ૧૪ ન ે અમે

ભાઈઅાે પણ હતા. ૧૦ બાંધનારાઅાેઅે યહાેવાહના ભ ત થાનનાે પાયાે

અાપના મહે લનું અ ન ખાધું છે તેથી અાપનું અપમાન થાય તે

ના યાે યારે ઇઝરાયલના રા

શાેભતું નથી. તેથી અમે સંદેશાે માેકલીને અાપને

દાઉદના હુ કમ માણે, યહાેવાહની તુ ત

પૂણ કયુ છે અને પાયાનું સમારકામ કયુ છે . ૧૩ હવે અાપને

ણ થાય કે

ેવું, અમને

ણ કરીઅે છીઅે ૧૫

કરવા માટે યાજકાે રણ શગડાં સાથે ગણવેશમાં, લેવીય અાસાફના દીકરાઅાે

કે , અાપના પતાના હે વાલને તપાસી ખાતરી કરવામાં અાવે કે અા નગર

ઝાંઝ સાથે, ઊભા ર ાં. ૧૧ તેઅાેઅે યહાેવાહની તુ ત કરતા અાભારનાં

બંડખાેર છે , જે રા અાેને તથા ાંતાેને નુકસાન કરશે. અા નગરે રા અાે

ગીતાે ગાયા, “ઈ વર ભલા છે ! તેમના કરારનું વ વાસુપ ં ઇઝરાયલીઅાે

અને ાંતાેને ખૂબ તકલીફાે પહાચાડી છે . ઘણાં સમયથી અા નગર બળવાનું

પર સવકાળ રહે છે .” સવ લાેકાેઅે ઊંચા અવાજે યહાેવાહની તુ ત કરતા

થાન ર ું હતું અને તે જ કારણસર અા નગરનાે નાશ કરવામાં અા યાે

હષનાદ કયા કે મ કે ભ ત થાનના પાયા થપાયા હતા. ૧૨ પણ યાજકાે,

હતાે. ૧૬ હે રા

લેવીઅાે, પૂવ ેના કુ ટું બાેના અાગેવાનાે તથા વડીલાેમાંના ઘણા વૃ ાે કે

નગર બંધાશે, તાે પછી મહા નદીની પાર અાપની કં ઈ પણ હકૂ મત રહે શે

જેમણે અગાઉનું ભ ત થાન

ન હ.” ૧૭ અે વાંચીને રા અે રહૂ મને, શ શાયને તથા સમ નમાં તથા

ેયું હતું તેઅાેની નજર અાગળ જયારે અા

ે

અમે અાપને જણાવીઅે છીઅે કે

ે ફરીથી અા કાેટ તથા

ભ ત થાનના પાયા થાપવામાં અાવી ર ાં હતા યારે તેઅાે પાેક મૂકીને

નદી પરના બાકીના દેશમાં તેઅાેના જે બી

ર ા. પણ બી

જવાબ માેક યાે કે , “તમે ેમકુ શળ હાે! ૧૮ જે પ તમે મને માેક યાે હતાે,

ઘણા લાેકાેઅે ઊંચા અવાજે હષનાદ તથા ઉ ે જત પાેકારાે

કયા. ૧૩ લાેકાેના પાેકારાે હષના છે કે વલાપના, તે સમ

શકાતું નહાેતું,

તેને અનુવા દત કરાવીને મારી સમ

સાથીઅાે રહે તા હતા તેઅાેને

પ તા સાથે વાંચી સંભળાવવામાં

કારણ કે લાેકાે હષનાદ સાથે રડતા હતા અને તેઅાેનાે અવાજ ઘણે દૂ ર સુધી

અા યાે છે . ૧૯ પછી મ અાદેશ અાપી તપાસ કરાવી અને મને જણાયું છે કે

સંભળાતાે હતાે.

ભૂતકાળમાં ઘણાં રા અાે સામે તેઅાેઅે બળવાે તથા તાેફાન કયા હતાં.

યહૂ દયાના તથા બ યામીનના દુ મનાેઅે સાંભ ું કે બંદીવાસમાંથી
૪ હવે
મુ ત થયેલા લાેકાે, ઇઝરાયલના ઈ વર, યહાેવાહનું ભ ત થાન બાંધે

૨૦ ય શાલેમમાં જે તાપી રા

છે . ૨ તેથી તેઅાેઅે ઝ

બાબેલ તથા તેઅાેના પૂવ ેના કુ ટું બનાં મુ ય

વડીલાે પાસે અાવીને તેઅાેને ક ું, “અમને પણ તમારી સાથે બાંધકામમાં
સામેલ થવા દાે, કારણ કે અાશૂરનાે રા

અેસારહા ાેન જે અમને અહ

લઈ અા યાે તે દવસાેથી, અમે પણ, તમારી જેમ તમારા ઈ વરના ઉપાસક
છીઅે અને અમે તેમની અાગળ અપણ કરતા અા યા છીઅે.” ૩ પણ
ઝ

બાબેલ, યેશૂઅા અને ઇઝરાયલના પૂવ ેના કુ ટું બનાં મુ ય વડીલાેઅે

તેઅાેને ક ું, “તમારે ન હ, પણ અમારે અમારા ઈ વરનું ભ ત થાન બાંધવું
ેઈઅે. જેમ ઈરાનના રા

કાેરેશે અા ા અાપી છે તેમ, અમે પાેતે જ

અેક થઈને ઇઝરાયલના ઈ વર, યહાેવાહના માટે અે બાંધકામ કરીશું.”
૪ તેથી તે થળના લાેકાેઅે યહૂ દયાના લાેકાેને ડરાવી, તેઅાેને બાંધકામ

કરતાં અટકાવાનાે ય ન કયા. ૫ વધુમાં તે થળના લાેકાેઅે, તેઅાેના
ઈરાદાઅાેને નાસીપાસ કરવા માટે, ઈરાનના રા

કાેરેશના સઘળાં દવસાે

અાેઅે નદી પારના અાખા દેશ પર હકૂ મત

ચલાવી છે , તેમને લાેકાે કર તથા જકાત અાપતા હતા. ૨૧ માટે હવે તમારે
અેવાે હુ કમ ફરમાવવાે
બી

ેઈઅે કે , અે લાેકાેનાં કામ બંધ કરવામાં અાવે અને

અા ા થતાં સુધી અે નગર બંધાય ન હ. ૨૨ સાવધાન રહે ે, અા

બાબતની જરાપણ અવગણના કરશાે ન હ. રા યને નુકસાન થાય અેવું શા
માટે થવા દેવું

ેઈઅે?” ૨૩ યારે અાતાહશા તા રા નાે અા પ રહૂ મ,

શ શાય તથા તેમના બી

સાથીઅાેને વાંચી સંભળાવવામાં અા યાે યારે

તેઅાેઅે ઝડપથી ય શાલેમ અાવીને

ેરજુ લમથી યહૂ દીઅાેને બાંધકામ

કરતા અટકા યા. ૨૪ તેથી ય શાલેમમાંના ઈ વરના ઘરનું બાંધકામ અટકી
ગયું. અને ઈરાનના રા

દાયાવેશના રા યના બી

વષ સુધી થ ગત ર ું.

યહૂ દયા તથા ય શાલેમમાં જે યહૂ દીઅાે હતા તેઅાેને, હા ગાય
૫ પછી
તથા ઉ ાેના પુ ઝખાયા બાેધકાેઅે, ઇઝરાયલના ભુ ઈ વરના
નામે બાેધ કયા. ૨ શા તીઅેલના દીકરા ઝ

બાબેલે તથા યાેસાદાકના

દીકરા યેશૂઅાઅે, બાેધકાે કે જેઅાેઅે તેમને ઉ ેજન અા યું, તેઅાેની સાથે,
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ય શાલેમમાં ઈ વરનું ભ ત થાન બાંધવાનું શ કરી દીધું. ૩ યારે નદી

તમારે છે ડવું ન હ. યહૂ દયાના શાસક તથા યહૂ દીઅાેના વડીલાે ઈ વરનું

પારના રા યપાલ તા નાય, શથારબાેઝનાય તથા તેઅાેના સાથીદારાેઅે

અે ભ ત થાન મૂળ થાને ફરીથી બાંધે. ૮ યહૂ દીઅાેના વડીલાેને ઈ વરનું

અાવી તેમને ક ું, “અા ભ ત થાન ફરીથી બાંધવાની અને અા દવાલાેને

ભ ત થાન બાંધવામાં તમારે મદદ કરવી અેવાે મારાે હુ કમ છે : રા યની

પૂરી કરવાની પરવાનગી તમને કાેણે અાપી છે ?” ૪ વળી તેઅાેઅે ક ું, “જે

મલકતમાંથી, અેટલે નદી પારના દેશની ખંડણીમાંથી, અે માણસાેને બનતી

માણસાે અા ભ ત થાન બાંધે છે તેઅાેનાં નામ અાપાે” ૫ પણ ઈ વરની

તાકીદે ખચ અાપવાે કે તેઅાેને બાંધકામમાં અટકાવ થાય ન હ. ૯ તેઅાેને જે

કૃ પા

કાેઈ ચીજની જ ર હાેય તે, અેટલે અાકાશના ઈ વરનાં દહનીયાપણાે માટે

રા

યહૂ દીઅાેના વડીલાે પર હતી તેથી તેઅાે અટ ા ન હ. તેઅાે દાયાવેશ
તરફથી અ ધકૃ ત ફરમાનની રાહ

શથારબાેઝનાય તથા બી

ેતા હતા. ૬ તા નાય રા યપાલ,

તેઅાેના સાથી અ ધકારીઅાેઅે દાયાવેશ રા

જુ વાન બળદાે, બકરાં, ઘેટાં તથા હલવાનાે, તેમ જ ય શાલેમના યાજકાેના
કહે વા માણે ઘઉં, મીઠું , ા ારસ તથા તેલ દરરાેજ અચૂક અાપવાં. ૧૦

પર પ માેક યાે: ૭ તેમાં તેઅાેઅે અા માણે દાયાવેશ રા ને અહે વાલ

અા માણે કરાે કે જેથી તેઅાે અાકાશના ઈ વરની અાગળ સુવા સત ય ાે

લખી માેક યાે કે : “તમને શાં ત હાે. ૮ અાપને

કરે અને રા ના તથા તેના પુ ાેના

ણ થાય કે અમે યહૂ દયા

વનને માટે ાથના કરે. ૧૧ વળી

ાંતના મહાન ઈ વરના ભ ત થાનમાં ગયા હતા. તે માેટા પ થરાેથી તથા

મ અેવાે હુ કમ કયા છે કે જે કાેઈ અા હુ કમનું ઉ લંઘન કરે તેના ઘરમાંથી

ઈમારતી લાકડાથી બંધાઈ ર ું હતું. અા કાય ખંતથી કરાઈ ર ું છે અને

અેક માેભની શૂળી બનાવીને તેના પર તેને ચઢાવી દેવાે. અને તેના ઘરનાે

તેઅાેને હાથે સફળતાપૂવક અાગળ ધપી ર ું છે . ૯ અમે વડીલાેને પૂછયું,

ઉકરડાે કરી નાખવાે. ૧૨ જે રા અાે કે

'અા ભ ત થાન બાંધવાની તથા અા કાેટ પૂરાે કરવાની પરવાનગી તમને

ભ ત થાનનાે ફે રફાર કરવાનાે કે વનાશ કરવાનાે ય ન કરશે તેનાે ઈ વર

કાેણે અાપી છે ?' ૧૦ વળી અમે તેઅાેના નામ પણ પૂછયાં, જેથી તમે
ણી શકાે કે , કાેણ તેઅાેને અાગેવાની અાપે છે . ૧૧ તેઅાેઅે ઉ ર અા યાે

નાશ કરાે. હુ ં દાયાવેશ, તમને અા હુ કમ ક ં છંુ . તેનાે ઝડપથી અમલ
કરાે!” ૧૩ પછી તા નાયે, શથારબાેઝનાયે તથા તેમના સાથીઅાેઅે દાયાવેશ

કે , 'અમે અેક, અેટલે જે અાકાશ તથા પૃ વીના ઈ વર છે , તેમના સેવકાે

રા અે ફરમા યા માણે અા હુ કમનું પાલન કયુ. ૧૪ તેથી યહૂ દીઅાેના

છીઅે, અને ઘણાં વષા અગાઉ ઇઝરાયલના અેક મહાન રા અે બંધાવેલ

વડીલાેઅે બાેધકાે હા ગાય તથા ઇ ાેના પુ ઝખાયાનાં બાેધથી ેરાઈને

ભ ત થાનને જ અમે ફરીથી બાંધી ર ાં છીઅે. ૧૨

ભ ત થાનનું બાંધકામ ફરીથી ચાલુ કયુ. તેઅાેઅે ઇઝરાયલના ઈ વરની

ે કે , જયારે અમારા

પૂવ ેઅે અાકાશના ઈ વરને કાેપાયમાન કયા, યારે તેમણે બા બલના રા

અાે ય શાલેમના ઈ વરના

અા ા મુજબ કાેરેશ, દાયાવેશ અને ઈરાનના રા

નબૂખાદને સારના હાથમાં તેઅાેને સા યાં, કે જે અા ભ ત થાનનાે નાશ

અાતાહશા તાના ઠરાવ

માણે બાંધકામ સમા ત કયુ. ૧૫ દાયાવેશ રા ના રા યના છ ા વષમાં

કરીને લાેકાેને બા બલના બંદીવાસમાં લઈ ગયાે. ૧૩ તેમ છતાં, બા બલના

અદાર મ હનાના ી

રા

ઇઝરાયલી લાેકાેઅે, યાજકાેઅે, લેવીઅાેઅે તથા બંદીવાસમાંથી અાવેલા

કાેરેશે પાેતાના રા યના પહે લા વષમાં, ઈ વરના અે ભ ત થાનને

દવસે અા ભ ત થાન પૂરેપૂ ં બંધાઈ ર ું. ૧૬

પુનઃબાંધવાનું અમને અ ધકૃ ત ફરમાન કયુ. ૧૪ ઈ વરના ભ ત થાનની

બાકીના લાેકાેઅે ઈ વરના અા ભ ત થાનનું

સાેનાચાંદીની વ તુઅાે, જે નબૂખાદને સાર ય શાલેમના ભ ત થાનમાંથી

૧૭ ઈ વરના અે ભ ત થાનના

ત ાપવ અાનંદપૂવક ઉજ યું.

બા બલના મં દરમાં લઈ ગયાે હતાે, તે બધી વ તુઅાે બા બલના મં દરમાંથી

ઘેટાં, ચારસાે હલવાન તથા ઇઝરાયલી લાેકાેનાં કુ ળાેની સં યા માણે બાર

પાછી લઈને કાેરેશ રા અે શે બાસારને, કે જેને તેણે રા યપાલ બના યાે

બકરાં સવ ઇઝરાયલીઅાેને માટે પાપાથાપણ તરીકે ચઢા યા. ૧૮ મૂસાના

હતાે, તેને સાપી. ૧૫ તેણે તેને ક ું, “અા સવ વ તુઅાે લઇને ય શાલેમના

પુ તકમાં લ યા માણે, ય શાલેમના ઈ વરની સેવા કરવાને તેઅાેઅે

ભ ત થાનમાં પાછી મૂક. ઈ વરના ભ ત થાનને તેની મૂળ જ યાઅે ફરીથી

યાજકાેને તેઅાેના વભાગાે માણે તથા લેવીઅાેને તેઅાેના વગા માણે

બંધાવ. ૧૬ પછી શે બાસારે અાવીને ઈ વરના અે ભ ત થાનનાે પાયાે

ની યા. ૧૯ બંદીવાસમાંથી અાવેલા માણસાેઅે પહે લા મ હનાના ચાૈદમા

ત ાપવ પર તેઅાેઅે સાે બળદાે, બસાે

ય શાલેમમાં ના યાે; અને યારથી તેનું બાંધકામ ચાલુ છે , પણ તે હ

દવસે પા ખાપવ ઊજ યું. ૨૦ યાજકાેઅે તથા લેવીઅાેઅે પાેતાનું શુ કરણ

પૂ ં થયું નથી.' ૧૭ હવે અે અાપની

માં યાે ય લાગે તાે, કાેરેશ રા અે

કયુ હતું અને બંદીવાસમાંથી અાવેલા સવ લાેકાેને માટે તથા પાેતાને માટે

ય શાલેમમાં ઈ વરનું અા ભ ત થાન બાંધવાનાે હુ કમ કયા હતાે કે ન હ,

લેવીઅાેઅે પા ખા કા યું. ૨૧ બંદીવાસમાંથી પાછા અાવેલા ઇઝરાયલી

તેની તપાસ અાપના બા બલમાંના ભંડારમાં કરાવશાે અને તે બાબતે અાપની

લાેકાેઅે તથા દેશના મૂ તપૂજકાેની અશુ ધતાથી અલગ થઈને ઇઝરાયલના

ઇ છા માણે હુ કમ ફરમાવશાે.”

ભુ ઈ વરની અારાધના કરવા માટે ભેગા થયેલા સવઅે તે ખાધું. ૨૨ સાત

શ રા અે બા બલના ભંડારાેના કાયાલયમાં તપાસ કરવાનાે
૬ તેહુથકમી દાયાવે
કયા. માદાય ાંતના અેકબાતાનાના ક લામાંથી અેક લેખ

દવસ સુધી તેમણે અાનંદભેર બેખમીર રાેટલીનું પવ ઊજ યું, કે મ કે ઈ વરે

૨

મળી અા યાે; તેમાં અા માણે લખેલું હતું. ૩ “કાેરેશ રા અે પાેતાના
શાસનના થમ વષ દર મયાન ય શાલેમમાં અાવેલા ઈ વરના ભ ત થાનના

તેઅાેને અાનં દત કયા હતા અને ઇઝરાયલના ઈ વરના ભ ત થાનના કામમાં
તેઅાેના હાથ બળ કરવા માટે, ઈ વરે અાશૂરના રા ના દયમાં તેઅાે

યે

દયાભાવ ઉ પ ન કયા હતાે.

તે દીવાલની ઊંચાઈ સાઠ હાથ તથા પહાેળાઈ સાઠ હાથ રાખવી. ૪ માેટા

પછી, અાતાહશા તા રા ના શાસન દર મયાન સરાયાનાે
૭ અાપુ બાબતાે
અેઝરા, હ કયાના પુ , અઝાયા, શા લુમ, સાદાેક, અ હટૂ બ,

પ થરની ણ હારાે અને નવા લાકડાની અેક હાર રાખવી. અને તેનાે ખચ

૩ અમાયા, અઝાયા, મરાયાેથ, ૪ ઝરાહયા, ઉઝઝી, બુ

રા યના ભંડારમાંથી અાપવાે. ૫ તદુ પરાંત ય શાલેમના ભ ત થાનમાંથી

ફીનહાસ, અેલાઝાર તથા મુ ય યાજક હા ન ૬ બા બલથી યાં અા યાે.

નબૂખાદને સાર સાેનાચાંદીના જે વાસણાે બા બલના મં દરમાં લઈ અા યાે

ઇઝરાયલના ઈ વર, યહાેવાહે અાપેલા મૂસાના નયમશા

હતાે, તે પાછાં ય શાલેમમાંના ભ ત થાનમાં માેકલી, અસલ જ યાઅે

શા

મૂકવા.' ૬ હવે તા નાયે, શથારબાેઝનાયે તથા નદીની પેલી પારના તેમના

અરજ મંજૂર રાખી. ૭ ઇઝરાયલી વંશ ેમાંના કે ટલાક યાજકાે, લેવીઅાે,

સાથી અમલદારાેઅે દૂ ર રહે વું. ૭ ઈ વરના અે ભ ત થાનના બાંધકામને

ગાયકાે, ારપાળાે તથા ભ ત થાનના, ૮ સેવકાેની સાથે, અાતાહશા તા

સંબંધમાં અા હુ કમ ફરમા યાે હતાે: 'અપણ કરવાનું ભ ત થાન બાંધવું.

અેઝરા

૨
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ી હતાે. તેના પર યહાેવાહની કૃ પા

ી, ૫ અબીશૂઅા,
માં તે વીણ

હતી તેથી રા અે તેની સવ

રા ના શાસનના સાતમા વષના પાંચમા માસમાં અેઝરા ગયાે. ૯ તેણે થમ

હાથ મારા પર હતાે તેથી હુ ં બળવાન થયાે, અને મ ઇઝરાયલમાંથી મારી સાથે

માસના થમ દવસે બા બલથી યાણ અારં યું. તે પાેતાના ઈ વરની કૃ પાથી

ય શાલેમ જવા માટે અાગેવાનાેને અેક કયા.”

પાંચમાં માસના થમ દવસે ય શાલેમ અાવી પહા યાે. ઈ વરનાે ેમાળ

તા રા ના શાસનકાળ દર મયાન બા બલથી મારી સાથે
૮ અાતાહશા
જેઅાે ય શાલેમ અા યા હતા તેઅાેના પૂવ ેના વડીલાેની વંશાવળી

હાથ તેના પર હતાે. ૧૦ અેઝરાઅે પાેતાનું મન યહાેવાહના નયમાેનાે અ યાસ
કરવામાં, તેને પાળવામાં તથા વ ધઅાે અને હુ કમાે શીખવવામાં લગા ું. ૧૧
અેઝરા યાજક યહાેવાહની અા ાઅાેનાે તથા ઇઝરાયલીઅાેને અાપેલા ભુના
વ ધઅાેનાે શા

ી હતાે, તેને જે પ અાતાહશા તા રા અે અા યાે હતાે

તેની નકલ અા મુજબ છે ; ૧૨ “ વગના ઈ વરના નયમશા
અેઝરા યાજકને રા

ના શા

ી

ધરાજ અાતાહશા તા તરફથી કુ શળતા અાપવામાં

અાવી છે વળી; ૧૩ હુ ં અેવાે હુ કમ ફરમાવું છંુ કે મારા રા યમાંના ઇઝરાયલી
લાેકાેમાંના તેઅાેના યાજકાે તથા લેવીઅાે, જે કાેઈ પાેતાની રા ખુશીથી
ય શાલેમ જવા ઇ છે , તેઅાે તારી સાથે અાવે. ૧૪ હુ ં રા

તથા મારા

સાત સલાહકારાે તને અે માટે માેકલીઅે છીઅે કે તારા હાથમાં ઈ વરનું
જે નયમશા

તારી પાસે છે તે માણે યહૂ દયામાં અને ય શાલેમમાં

તેના સંબંધી તું તપાસ કર. ૧૫ અને ય શાલેમમાં ઇઝરાયલના ઈ વરનું જે
નવાસ થાન છે તેને માટે ચાંદી અને સાેનું અપણને માટે લઈ જવું. ૧૬ તે
ઉપરાંત બા બલના સવ રા યાેમાંથી ય શાલેમના ઈ વરના ભ ત થાન
માટે ચાંદી તથા સાેનું અૈ છકાપણાે તરીકે યહૂ દીઅાેઅે અને તેઅાેના યાજકાેઅે
લઈ જવાં. ૧૭ અને અે નાણાથી બળદાે, ઘેટાં, હલવાન, ખા ાપણ તથા
પેયાપણ ખરીદીને ય શાલેમમાં તમારા ઈ વરના ભ ત થાનની વેદી પર
તેઅાેનું અપણ કરવામાં અાવે. ૧૮ તેમાંથી જે સાેનું, ચાંદી વધે તેનાે ઉપયાેગ
તમારા ઈ વરની ઇ છા માણે અને તને તથા તારા ભાઈઅાેને યાે ય લાગે
તે રીતે કરવાે. ૧૯ જે પા ાે તારા ઈ વરના ભ ત થાનની સેવા માટે તને
અાપવામાં અા યાં છે , તે તારે ય શાલેમમાં ઈ વરની સમ
૨૦ અને

રજૂ કરવા.

ે તારા ઈ વરના ભ ત થાનને માટે અ ય કાેઈ જ રયાત હાેય

તાે તું રા ના ભંડારમાંથી નાણાં મેળવીને ખરીદી કરી શકે છે . ૨૧ હુ ં રા
અાતાહશા તા ાત નદી પારના ાંતના સવ ખ નચીઅાેને હુ કમ ક ં છંુ
કે , અેઝરા યાજક જે અાકાશના ઈ વરના નયમશા નાે શા ી છે તે જે
કં ઈ માગે તે તમારે તાકીદે પૂ ં પાડવું. ૨૨ ણ હ ર ચારસાે કલાે ચાંદી,
સાેળ હ ર ણસાે કલાે ઘઉં, છસાે લટર ા ારસ અને છસાે લટર
તેલ અને

ેઈઅે તેટલું મીઠું પણ અાપવું. ૨૩ અાકાશના ઈ વર પાેતાના

ભ ત થાનને માટે જે કં ઈ અા ા કરે તે બધું તમારે પૂરા દયથી કરવું. મારા
રા ય પર અને મારા વંશ ે શા માટે ઈ વરનાે કાેપ અાવવા દેવાે? ૨૪ અને
તને અે પણ જણાવવામાં અાવે છે કે , કાેઈ પણ વધારાની જકાત કે ખંડણી
યાજકાે, લેવીઅાે, ગાયકાે, ારપાળાે કે ઈ વરના ભ ત થાનના સેવકાે કે
અ ય સેવકાે પાસેથી લેવી ન હ. ૨૫ વળી તને અેઝરા, ઈ વરે જે ાન અા યું
છે તે વડે યાયાધીશાે અને અ ય અ ધકારીઅાેની પસંદગી કરજે અને ાત
નદીની પ

મ તરફ વસતા જે લાેકાે તારા ઈ વરના નયમાે

વહીવટ ચલાવવા તેઅાેની નમ ૂક કરજે.

ણે છે તેઅાે પર

ે તેઅાે ઈ વરના નયમશા

ના

ાનથી અ ણ હાેય તાે તારે તેઅાેને શીખવવું. ૨૬ વળી જે કાેઈ ઈ વરના
નયમશા

નું તથા રા ના કાયદાનું પાલન કરવાનાે ઇનકાર કરે તેઅાેને તારે

મૃ યુદંડ, દેશ નકાલ, મલકતની જ તી અથવા કે દની સ

કરવી.” ૨૭ યારે

અેઝરાઅે ક ું, “અમારા પૂવ ેના ઈ વર યહાેવાહની તુ ત હાે! કારણ
કે તેેમણે રા ના મનમાં અેવી ેરણા કરી કે ય શાલેમમાં યહાેવાહનું જે
ભ ત થાન છે તેનાે મ હમા વધારવાે. ૨૮ અને તેમણે રા , તેના સલાહકારાે
અને સવ પરા મી સરદારાે ારા મારા પર કૃ પા

કરી છે . મારા ઈ વરનાે

અા માણે છે ; ૨ ફીનહાસનાે વંશજ ગેશામ; ઇથામારનાે વંશજ દા નયેલ;
દાઉદના વંશજ શખા યાનાે પુ હા ુ શ. ૩ શખા યાનાે વંશજ માં નાે,
પારાેશનાે વંશજ માં નાે ઝખાયા; તેની સાથે વંશના અે સાે પચાસ પુ ષાે
હતા. ૪ પાહાથમાેઅાબના વંશજ ઝરા ાનાે પુ અેલીહાેઅેનાય; તેની સાથે
બસાે પુ ષાે હતા. ૫ શખા યાનાે વંશજ યાહઝીઅેલ; તેની સાથે ણસાે
પુ ષાે હતા. ૬ અાદીનના વંશજ યાેનાથાનનાે પુ અેબેદ; તેની સાથે પચાસ
પુ ષાે હતા. ૭ અેલામના વંશજ અથા યાનાે પુ યશાયા; તેની સાથે સ ેર
પુ ષાે હતા. ૮ શફાટયાના વંશજ મખાયેલનાે પુ ઝબા ા; તેની સાથે અસી
પુ ષાે હતા. ૯ યાેઅાબના વંશજ યહીઅેલનાે પુ અાેબા ા; તેની સાથે બસાે
અઢાર પુ ષાે હતા. ૧૦ શલાેમીથના વંશજ યાે સ ફયાનાે પુ તેની સાથે
અે સાે સાઠ પુ ષાે હતા. ૧૧ બેબાયનાે વંશજ ઝખાયા; તેની સાથે અ ાવીસ
પુ ષાે હતા. ૧૨ અઝગાદના વંશજ હાકાટાનનાે પુ યાેહાનાન; તેની સાથે
અે સાે દસ પુ ષાે હતા. ૧૩ છે લાં અદાે નકામના વંશ ે હતા; તેઅાેનાં નામ
અા માણે છે ; અ લફે લેટ, યેઉઅેલ, શમાયા અને તેઅાેની સાથે સાઠ પુ ષાે
હતા. ૧૪ બ વાયના વંશજ ઉથાય તથા ઝા બૂદ; તેઅાેની સાથે સ ેર પુ ષાે
હતા. ૧૫ અાહવા નદીને કનારે મ તેઅાેને અેક કયા અને યાં અમે ણ
દવસ માટે છાવણી નાખી. તે દર મયાન મ બંદીવાસમાંથી અાવેલા લાેકાેની
યાદી તપાસી તાે મને ખબર પડી કે તેમાં યાજકાે હતા પણ લેવીના વંશ ેમાંના
કાેઈ

ેવામાં અા યા ન હ. ૧૬ તેથી મ અે લઅેઝેર, અરીઅેલ, શમાયા,

અે નાથાન, યારીબ, નાથાન ઝખાયા અને મશુ લામ જેઅાે અાગેવાનાે હતા
તેઅાેને તથા યાેયારીબ અને અે નાથાન કે જેઅાે શ કાે હતા તેઅાેને પણ
બાેલા યા. ૧૭ અને તેમને અા શૂરના યહૂ દી સમાજના અાગેવાન ઇ ાે પાસે
માેક યા અને તેમની મારફતે ઇ ાેને અને અા શૂરમાં રહે તા ભ ત થાનના
તેના સાથી સેવક ભાઈઅાેને ક ું કે તેઅાે અમારા ઈ વરના ભ ત થાન માટે
સેવકાે માેકલી અાપે. ૧૮ અમારા પર ઈ વરની કૃ પા હતી. અેટલે તેઅાેઅે
અમારી પાસે જે સેવકાે માેક યા તેઅાે અા માણે છે ; ઇઝરાયલના પુ
લેવીના પુ માહલીનાે વંશજ શેરે યા, તેના ભાઈઅાે અને તેના પુ ાે, કુ લ
અઢાર પુ ષાે હતા. શેરે યા ખૂબ હાે શયાર માણસ હતાે. ૧૯ મરારીના
વંશ ે હશા યા અને યશાયા. તેના ભાઈઅાે તથા તેઅાેના પુ ાે, કુ લ વીસ
પુ ષાે હતા. ૨૦ દાઉદે તથા તેના સરદારાેઅે ભ ત થાનની સેવાને માટે જે
લેવીઅાેને ની યા હતા, તેઅાેમાંના બસાે વીસ; તેઅાેના નામ દશાવવામાં
અાવેલા હતાં. ૨૧ અમે અાહવા નદીને કનારે હતા યારે મ ઉપવાસ કરવાનું
હે ર કયુ, કે અમે અમારા ઈ વરની સમ

પાેતાને ન બનાવીઅે; અને

ાથના કરીને અમારે માટે, અમારા બાળકાે માટે તથા અમારી મલકતને માટે
તેમની પાસેથી સીધાે ર તાે શાેધી લઈઅે. ૨૨ શ ુઅાેની વ
ર ણ કરવા માટે રા

અમને માગમાં

પાસે સૈ નકાે અને ઘાેડેસવારાેની માગણી કરતાં મને

ાેભ થયાે. કારણ અમે રા ને ક ું હતું કે , “જે કાેઈ ઈ વરને શાેધે છે તેઅાે
પર ઈ વરનાે હાથ હતકારક છે પણ જે કાેઈ તેના

યે વમુખ હાેય છે તેના

પર તેમનાે ભયંકર કાેપ અને પરા મ અાવે છે .” ૨૩ તેથી અમે ઉપવાસ કયા
અને સુર ત મુસાફરી માટે ઈ વરને ાથના કરી અને તેમણે અમારી ાથના
સાંભળી. ૨૪ પછી મ યાજકાેમાંથી બાર અાગેવાનાેને પસંદ કયા, શેરે યા,
હશા યા તથા તેના ભાઈઅાેમાંથી દસને પસંદ કયા. ૨૫ મ તેઅાેને સાેનું ચાંદી,
પા ાે અને અપણાે ઈ વરના ભ ત થાનને માટે રા અે, તેના સલાહકારાેઅે,
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અેઝરા

અ ધકારીઅાેઅે અને યાં હાજર રહે લા બધા ઇઝરાયલીઅાેઅે અા યાં હતા તે

રા અાેઅે તથા અમારા યાજકાેઅે અમારા અપરાધાેને કારણે અમારી

સવ તાેળીને અા યાં. ૨૬ મ તેમને બાવીસ હ ર અે સાે કલાે ચાંદી, ણ

અા જગતના સ ાધીશાેને હવાલે કરી દીધી છે અને અમે તરવાર, બંદીવાસ,

હ ર ચારસાે કલાે વજનના ચાંદીનાં વાસણાે, ણ હ ર ચારસાે કલાે

લૂંટફાટનાે ભાેગ બનીને અાબ હીન થયા છીઅે અમને અપમા નત કરવામાં

સાેનું, ૨૭ સાેનાના વીસ ઘડાઅાે, જેનું વજન સાડા અાઠ કલાે હતું, પ ળના

અા યા છે . અાજે પણ અમારી અે જ દશા છે . ૮ અમારે માટે બચેલાે શેષ

બે વાસણાે, જે સાેના જેટલાં જ કમતી હતાં તે અા યાં. ૨૮ પછી મ તેઅાેને

રાખવાને પાેતાના પ વ થાનમાં શાં ત અાપવાને, અમારા ભુ ઈ વર તરફથી

ક ું, “તમે યહાેવાહને માટે પ વ છાે, તેમ અા વાસણાે પણ યહાેવાહને

કૃ પા બતાવવામાં અાવી છે . તે માટે કે ઈ વર અમારી અાંખાેને કા શત કરે

માટે પ વ છે . અા સાેનું અને ચાંદી તમારા પતૃઅાેના ઈ વર યહાેવાહને

અને અમારા બંદીવાસમાંથી અમને નવ વન બ ે. ૯ કારણ કે , અમે તાે

માટે અૈ છકાપણ છે .” ૨૯ મ તેઅાેને ક ું, “અા ખ નાને કાળ પૂવક

ગુલામાે હાેવા છતાં અમારા ઈ વરે અમને અમારી ગુલામીમાં પણ અમને ત

સંભાળ ે; ભ ત થાને પહાચાે યાં સુધી તેનું ર ણ કર ે. યાં ઈ વરના

દીધા નથી. તેમણે ઈરાનના રા ની મારફતે અમારા પર કૃ પા

ભ ત થાનના ભંડારના અાેરડાઅાેમાં યાજકાે, લેવીઅાેના અાગેવાનાે તથા

જેથી અમે નવ વન પામીને ઈ વરનું ભ ત થાન બનાવીઅે. યહૂ દયામાં

ય શાલેમમાં ઇઝરાયલીઅાેનાં કુ ટું બનાં પૂવ ેની સમ વજન કરીને સાપી

અને ય શાલેમમાં ઈ વરે અમને સંર ણ અા યું છે . ૧૦ પણ હવે, હે અમારા

દે ે.” ૩૦ અેમ યાજકાેને અને લેવીઅાેને ય શાલેમમાં ઈ વરના ભ ત થાને

ઈ વર, અમે તમને શું મા બતાવીઅે? અમે તાે ફરીથી તમારી અા ાઅાેનું

લઈ જવા માટે ચાંદી, સાેનું અને અ ય પા ાે વજન કરી અા યાં. ૩૧ અમે

ઉ લંઘન કયુ છે અને તમારાથી દૂ ર ભટકી ગયા છીઅે. ૧૧ જયારે તમે ક ું

પહે લા માસના બારમે દવસે અાહવા નદીથી ય શાલેમ અાવવા યાણ

કે ,' જે ભૂ મ અમને વારસામા મળવાની છે તે દેશ યાંના રહે વાસીઅાેની

કયુ. અમારા પર ઈ વરની કૃ પા

અશુ તાને લીધે તથા તેઅાેના ધ ારપા કૃ યાેને લીધે અેક છે ડાથી બી

હતી અને તેમણે માગમાં દુ મનાેના

તને

કરી છે . કે

હુ મલાઅાેથી અને ચાેર લૂંટારાઅાેથી અમા ં ર ણ કયુ. ૩૨ અા માણે અમે

છે ડા સુધી અશુ ધથી ભરેલાે છે . યારે ઈ વરે, તેમના સેવકાે, બાેધકાે ારા

ય શાલેમ અાવી પહા યા પછી અમે યાં ણ દવસ અારામ કયા. ૩૩ ચાેથે

અમને અા ાઅાે અાપી છે , ૧૨ કે તમારી દીકરીઅાેનાં લ ન તેઅાેના દીકરાઅાે

દવસે, યાજક ઉ રયાના પુ મરેમાેથને અમારા ઈ વરના ભ ત થાનમાં

સાથે કરાવશાે ન હ. અને તમારા દીકરાઅાેના લ ન તેઅાેની દીકરીઅાે સાથે

ચાંદી, સાેનું, અને અ ય પા ાે વજન કરી અા યાં. તેની સાથે ફીનહાસનાે

કરાવશાે ન હ; અે લાેકાેની સુખ સમૃ

પુ અેલાઝાર, યેશૂઅાનાે પુ યાેઝાબાદ અને બ નઇનાે પુ નાેઅા ા

બળવાન બનશાે, અને તે ભૂ મની ઉ મ ઉપજને ખાઈ શકશાે અને તમારા

લેવીઅાે પણ હતા. ૩૪ દરેક વ તુનું ગણીને વજન કરવામાં અા યું હતું અને

વંશ ેને સદાકાળ માટે વારસામાં અાપતા જશાે. ૧૩ અમારા દુ કામાેને લીધે

તે સમયે સાેના અને ચાંદીના કુ લ વજનની નાધ કરવામાં અાવી હતી. ૩૫

તથા અમારા માેટા અપરાધાેને લીધે અમારા પર જે કં ઈ વી યું છે , તે સવને

માટે કશું કરશાે ન હ. તાે જ તમે

યાર પછી બંદીવાસમાંથી જે લાેકાે પાછા અા યા હતા, તેઅાેઅે ઇઝરાયલના

માટે, હે ઈ વર અમારા ભુ, અમે જે શ ાને યાે ય હતા તે કરતાં તમે અમને

ઈ વરને બાર બળદાે અપણ કયા. છ નું ઘેટાં, સ ાેતેર હલવાનાે અને બાર

અાેછી શ ા કરી છે ; વળી અમારામાંથી તમે અાટલાને બચાવી પણ લીધા

બકરાઅાેનું પાપાથાપણ તરીકે દહાનીયાપણ કયુ. તેઅાેઅે અા સવનું ઈ વરને

છે . ૧૪ છતાં અમે તમારી અા ાઅાેનાે અનાદર કરીને ફરી ધ ારપા કૃ યાે

દહાનીયાપણ કયુ. ૩૬ પછી તેઅાેઅે નદી પાર પ

મ તરફના સવ રા યાેમાં

કરનાર લાેકાેની સાથે અાંતર વવાહ કરીઅે શું? તાે પછી શું તમે ફરી અમારા

તેના સરદારાેને તેમ જ હાકે માેને રા નું ફરમાન કહી સંભળા યું. તેઅાેઅે

પર કાેપાયમાન થઈને અમારાે અેવાે વનાશ ન હ કરાે કે કાેઈ પણ રહે ન હ

લાેકાેને ઈ વરના ભ ત થાનના બાંધકામમાં મદદ કરી.

અને બચે ન હ? ૧૫ હે ઇઝરાયલના ઈ વર, યહાેવાહ, તમે યાયી છાે તેથી જ

બધું પૂ ં થયા પછી કે ટલાક સરદારાેઅે મારી પાસે અાવીને ક ું
૯ અા
કે , “ઇઝરાયલના લાેકાે, યાજકાે અને લેવીઅાે દેશમાં રહે તા વદેશી

અમે અાજે છીઅે અને

લાેકાેથી જુ દા પ ા નથી. તેઅાે કનાનીઅાે, હ ીઅાે, પ રઝીઅાે, યબૂસીઅાે,
અા માેનીઅાે, માેઅાબીઅાે, મસરવાસીઅાે અને અમાેરીઅાેના પા રીત
રવા ે જે અાપણે માટે અમા ય છે તે માણે વત છે . ૨ તેઅાેઅે પાેતે
અને તેઅાેના પુ ાેઅે અા લાેકાેની

ીઅાે સાથે લ ન કયા છે ; અામ પ વ

વંશના લાેકાે અ ય દેશના લાેકાે સાથે મ ત થઈ ગયા છે . અાવા પાપચારાે
કરવામાં મુ ય વે સરદારાે અને અમલદારાે સાૈથી અાગળ છે .” ૩ યારે અા
મારા સાંભળવામાં અા યું યારે મ મારાં વ
દાઢીના વાળ ખચી કા

ફા

ાં, મારા માથાના તથા

ાં. પછી હુ ં અ તશય ત ધ થઈ બેસી પ ાે. ૪ અા

સમયે બંદીવાસવાળાઅાેના પાપને લીધે ઇઝરાયલના ઈ વરના વચનાેથી
જેઅાે ૂજતા હતા, તે સવ મારી પાસે અા યા. સાંજના સમયના અપણ સુધી
હુ ં ત ધ થઈને બેસી ર ાે. ૫ સાંજના અપણનાે સમય થતાં હુ ં શાેકમ ન
થઈને યાં બેઠાે હતાે યાંથી ઊ

ાે અને મારાં ફાટેલાં અ ય વ

ાે અને

ઝ ભા સાથે જ મ ઘૂંટ ણયે પડીને મારા ઈ વર, યહાેવાહ તરફ હાથ લંબા યા.
૬ મ ક ું, “હે મારા ઈ વર, મા ં મુખ તમારા તરફ ઊંચું કરતાં મને શરમ

અાવે છે . કારણ કે અમારા પાપાેનાે ઢગલાે અમારા માથાથી પણ ઊંચાે
થઈ ગયાે છે અને અમારા અપરાધ છે ક ઉપર અાકાશ સુધી પહા યા છે .
૭ અમારા પતૃઅાેના સમયથી અમે ઘણા અપરાધ કયા છે . અમે અમારા

અેઝરા

વતા ર ા છીઅે. જુ અાે, અમે અપરાધીઅાે છીઅે,

અમારા અપરાધને કારણે તમારી સમ કાેઈ ઊભાે રહી શકતાે નથી.”
ઝરા ઈ વરના ભ ત થાન અાગળ પાેતાને ન કરીને રડીને
૧૦ અેઅપરાધના
પ તાવા સાથે ાથના કરતાે હતાે. તે દર મયાન ઇઝરાયલી
ીઅાે, પુ ષાે અને બાળકાેનું અેક માેટું ટાેળું તેની અાજુ બાજુ ભેગું થઈ ગયું.
તેઅાે વલાપ કરવા લા યા. ૨ યારે અેલામના અેક વંશજ યહીઅેલના પુ
શખા યાઅે અેઝરાને ક ું, “અાપણે અા દેશની અ યધમ

ીઅાે સાથે લ ન

કરીને ઈ વરનાે અનાદર કયા છે . તેમ છતાં પણ તે સંબંધી ઇઝરાયલીઅાે
માટે હ

અાશા છે . ૩ હવે અાપણે અાપણા ઈ વર સમ કરાર કરીઅે

કે , અાપણે અા

ીઅાેને તેઅાેથી જ મેલા સંતાનાે સાથે મૂકી દઈશું. અને

અમે અા માણે ભુથી ડરીને તેમની સલાહ માણે ચાલીશું. ઈ વરના
નયમનું પાલન થવું જ

ેઈઅે. ૪ ઊઠાે, અા કામ તમા ં છે અમે તમારી સાથે

છીઅે. હમત રાખીને અા કામ પૂણ કરાે.” ૫ યારે અેઝરાઅે ઊઠીને મુ ય
યાજકાેને, લેવીઅાેને તથા સવ ઇઝરાયલીઅાેને સમ ખવડા યા કે અમાે તે
વચન માણે જ કરીશું. તેઅાે સવઅે સાેગન લીધા. ૬ યાર બાદ અેઝરા
ભ ત થાન સામેથી ઊઠીને અે યાશીબના પુ યહાેહાનાનની અાેરડીમાં
વે યાે. તેણે કં ઈ પણ ખાધું ન હ અને પાણી પણ પીધું ન હ. બંદીવાસમાંથી
પાછા અાવેલા લાેકાેના અપરાધાેને લીધે તે શાેકમાં હતાે. ૭ તેઅાેઅે ઢં ઢેરાે
પટાવીને અાખા યહૂ દયામાં, ય શાલેમમાં સવ બંદીવાનાેને ય શાલેમમાં
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ભેગા થવા માટે કહે વડા યું. ૮ અેમ જણા યું કે સરદાર અને વડીલાેની સલાહ

મા ા ા, ઝાબાદ, અલીફે લેટ, યરેમાઇ, મના શા તથા શમઇ, ૩૪ બ વાયના

માણે જે કાેઈ ણ દવસમાં અાવશે ન હ તેની બધી મલકત જ ત કરવામાં

વંશ ેમાંથી; માઅદાય, અા ામ, ઉઅેલ; ૩૫ બનાયા, બેદયા, કલૂહી; ૩૬

અાવશે અને તેમને બંદીવાસવાળાઅાેના સમૂહમાંથી દૂ ર કરવામાં અાવશે.” ૯

વા યા, મરેમાેથ, અે યાશીબ; ૩૭ મા ા યા, મા નાય, યાસુ; ૩૮ બાની,

અાથી ણ દવસની અંદર યહૂ દયાના અને બ યામીનના દેશના બધા લાેકાે

બ નૂઈ, શમઇ, ૩૯ નાથાન, શેલે યા, અદાયા, ૪૦ મા નાદબાય, શાશાય,

ય શાલેમમાં ભેગા થયા. નવમા માસના વીસમા દવસે તેઅાે બધા અા વાતના

શારાય, ૪૧ અઝારેલ, શેલે યા, શમાયા, ૪૨ શા લુમ, અમાયા અને યૂસફ;

ભયના લીધે અને મૂશળધાર વરસાદને લીધે તેઅાે ૂજતા ૂજતા અાવીને

૪૩ નબાેના વંશ

ઈ વરના ભ ત થાનના અાંગણામાં બેઠા. ૧૦ પછી યાજક અેઝરાઅે ઊભા

તથા બનાયા. ૪૪ અા બધાઅે વદેશી

થઈને ક ું, “તમે વધમ

તેઅાેમાંના કે ટલાકને તે

ીઅાે સાથે લ ન કરીને ઈ વરને ત

દીધા છે

ેમાંના; યેઇઅેલ, મા

યા, ઝાબાદ, ઝબીના, ય ાે, યાેઅેલ
ીઅાે સાથે લ ન કયા હતા અને

ીઅાેથી બાળકાે પણ થયાં હતાં.

અને ઇઝરાયલમાં અપરાધનાે વધારાે કયા છે . ૧૧ માટે હવે તમારા પતૃઅાેના
ઈ વર, યહાેવાહ સમ

તુ ત કરાે અને તેમની ઇ છાને અનુસરીને તમારી

ન ક વસેલા થા નક અ ય લાેકાેથી અને તમારી અ યધમ પ નીઅાેથી
અલગ થઈ

અાે.” ૧૨ યારે અાખી સભાઅે ઊંચા અવાજે ક ું, “ ન ે,

તમે ક ું છે તે માણે અમારે કરવું જ

ેઈઅે. ૧૩ પણ લાેકાે ઘણા છે અને

વરસાદની ઋતુ છે , તેથી અાપણે બહાર ઊભા રહી શકતા નથી, વળી અા
કામ અેક બે દવસનું નથી; કારણ કે , અા બાબતમાં તાે અમે માેટું પાપ કયુ
છે . ૧૪ દરેક શહે રમાં અમારામાંના જેઅાે અ યધમ

ીઅાે સાથે લ ન

કયા છે તેઅાે વડીલાે અને યાયાધીશાે સાથે ઠરાવેલ સમયે હાજર થાય,
અમારા અાગેવાનાે અાખા સમાજનું

ત ન ધ વ કરે કે અા કારણે ભભૂકી

ઊઠેલાે ઈ વરનાે કાેપ અાપણા પરથી દુ ર થાય.” ૧૫ કે વળ અસાહે લના પુ
યાેનાથાન તથા તકવાના પુ યાહઝયાઅે અા બાબતનાે વરાેધ કયા, અને
મશુ લામે તથા લેવી શા બથાય તેઅાેને સાથ અા યાે. બાકીના સવ લાેકાેઅે
અેઝરાની સુચનાનાે વીકાર કયા. ૧૬ તેથી બંદીવાસમાંથી છૂટીને અાવેલા
લાેકાેઅે પણ અેઝરાના કહે વા માણે કયુ. યાજક અેઝરાઅે પતૃઅાેના
વંશ ેના

ત ન ધ તરીકે કે ટલાક વડાઅાેને પસંદ કયા અને તેઅાેના નામની

યાદી બનાવી. દસમા માસના પહે લા દવસે તેમણે અા બાબતની તપાસ
શ કરી ૧૭ થમ માસના થમ દવસ સુધીમાં તેમણે અ યધમ

ીઅાે

સાથે લ ન કરેલા બધા પુ ષાેની તપાસ કાયવાહી પૂરી કરી. ૧૮ યાજકાેના
કુ ટું બાેમાં અ યધમ

ીઅાે સાથે લ ન કરેલા જે પુ ષાે માલૂમ પ

ા,

તેઅાેનાં નામ અા માણે છે : યેશૂઅાના વંશ ેમાંના, યાેશાદાકનાે પુ તથા
તેના ભાઈઅાે માસેયા, અે લઅેઝેર, યારીબ તથા ગદા યા. ૧૯ અે બધાઅે
પાેતાની પ નીઅાેને ત

દેવાનું વચન અા યું. તેઅાેઅે પાેતાના અપરાધાેને

લીધે પાપાથાપણ તરીકે અેક ઘેટાંનું અપણ કયુ. ૨૦ ઈ મેરના વંશ ેમાંથી
હનાની અને ઝબા ા ૨૧ હારીમના વંશ ેમાંથી માસેયા, અે લયા, શમાયા,
યહીઅેલ, અને ઉ ઝયા, ૨૨ પાશહૂ રના વંશ ેમાંથી અે યાેઅેનાય, માસેયા,
ઇ માઅેલ, નથાનયેલ, યાેઝાબાદ અને અેલાસા. ૨૩ લેવીઅાેમાંથી યાેઝાબાદ,
શમઇ, કે લાયાકે લીટા પણ કહે વાય છે , પથા ા યહૂ દા અને અે લઅેઝેર. ૨૪
ગાયકાેમાંથી અે યાશીબ, ારપાળાેમાંથી શા લુમ, ટેલેમ અને ઉરી. ૨૫
ઇઝરાયલીઅાેમાંથી: પારાેશના વંશ ેમાંના; રા મયા, ય ઝયા, મા કયા,
મયામીન, અેલાઝાર, મા કયા તથા બનાયા. ૨૬ અેલામી વંશ ેમાંથી
મા ા યા, ઝખાયા, યહીઅેલ, અા દી, ય રમાેથ તથા અે લયા હતા. ૨૭
ઝા ૂના વંશ ેમાંથી: અે યાેઅેનાય, અે યાશીબ, મા ા યા, ય રમાેથ, ઝાબાદ
તથા અઝીઝા. ૨૮ બેબાયના વંશ ેમાંથી; યહાેહાનાન, હના યા, ઝા બાય
તથા અાથલાય. ૨૯ બાનીના વંશ ેમાંથી: મશુ લામ, મા લૂખ, અદાયા,
યાશૂબ, શેઅાલ તથા ય રમાેથ. ૩૦ પાહાથ માેઅાબના વંશ ેમાંથી; અાદના,
કલાલ, બનાયા, માસેયા, મા ા યા, બસાલેલ, બ નૂઇ તથા મના શા. ૩૧
હારીમના વંશ ેમાંથી: અે લઅેઝેર, યિ શયા, મા કયા, શમાયા, શમયાેન,
૩૨ બ યામીન, મા લૂખ તથા શમાયા. ૩૩ હાશુમના વંશ

ેમાંથી; મા નાય,
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અેઝરા

નહે યા

યહૂ દયામાં પહાચું યાં સુધી તેઅાે મને યાં જતાે અટકાવે ન હ. ૮ વળી

યાના પુ નહે યાનું વૃતાંત અા માણે છે . વીસમા વષના ક લેવ
૧ હખા
માસમાં હુ ં સૂસાના ક લામાં રહે તાે હતાે યારે અેવું બ યું કે , મારા
૨

ભાઈઅાેમાંનાે અેક, હનાની, યહૂ દયામાંના કે ટલાક માણસાે સાથે યાં અા યાે.
મ તેઅાેને બંદીવાસમાંથી મુ ત થયેલાઅાેમાંના તથા બચેલાઅાેમાંના યહૂ દીઅાે
તથા ય શાલેમ વષે પૂ

ું. ૩ તેઅાેઅે મને ક ું કે , “બંદીવાસમાંથી છૂટીને

જેઅાે યાં બાકી રહે લા છે તેઅાે ખૂબ મુ કે લી તથા ક ણ થ તમાં અાવી
પડેલા છે . ય શાલેમનાે કાેટ તાેડી પાડવામાં અાવેલાે છે અને તેના દરવા
બાળી નાખવામાં અા યા છે .” ૪ જયારે અે સમાચાર મ સાંભ

અાકાશના ઈ વર સમ મ ાથના કરી. ૫ મ ક ું, “હે યહાેવા અાકાશના
ઈ વર, મહાન અને ભયાવહ ઈ વર, જેઅાે તમારા પર ેમ રાખે છે અને
તમારી અા ા પાળે છે તેઅાેની સાથે કરેલાે કરાર તમે દયાથી પાળાે છાે. ૬
મારા પર રાખાે. તમારાે અા સેવક જે

ાથના કરે છે તે સાંભળાે; “તમારા સેવકાે ઇઝરાયલીઅાે માટે રાત દવસ હુ ં
તમને ાથના ક ં છંુ . તેઅાેઅે તમારી વ જે પાપ કયા છે તે તથા મ તેમ જ
મારા પૂવ ેઅે જે પાપ કયા છે તેની હુ ં કબૂલાત ક ં છંુ . ૭ અમે તમારી
વ

ઘ ં ખરાબ વતન કયુ છે . તમારા સેવક મૂસા મારફતે જે અા ાઅાે,

નયમાે તથા વ ધઅાે અમને અપાયાં હતાં તે અમે પા ાં નથી. ૮ જે શ દાે
તમે તમારા સેવક મૂસા મારફતે ફરમા યાં હતાં તેને સંભારાે, તમે ક ું હતું કે ,
' ે તમે અ વ વાસુપણે વતશાે તાે હુ ં તમને વદેશીઅાેમાં વખેરી નાખીશ, ૯
પરં તુ

ક લાના દરવા અાેના માેભ બનાવવા માટે નગરના કાેટને તથા જે ઘરમાં
હુ ં રહુ ં તેને માટે મને લાકડાં અાપે.” મારા પર મારા ઈ વરની કૃ પા હાેવાથી
રા અે મારી અરજ મા ય કરી. ૯ હુ ં નદી પારના અાગેવાનાે પાસે અા યાે
અને મ તેઅાેને રા ના પ ાે અા યા. હવે રા અે તાે મારી સાથે સૈ યના
અ ધકારીઅાે તથા ઘાેડેસવારાે માેક યા હતા. ૧૦ યારે હાેરાેની સા બા લાટે
તથા અા માેની ચાકર ટાે બયાઅે અા વષે સાંભ

ું કે , ઇઝરાયલી લાેકાેને

મદદ કરવાને અેક માણસ યાં અા યાે છે યારે તેઅાેને ઘ ં ખાેટું લા યું. ૧૧
તેથી હુ ં ય શાલેમ અા યાે અને ણ દવસ યાં ર ાે. ૧૨ મ રા ે ઊઠીને

ાં યારે હુ ં

નીચે બેસીને ર ાે. કે ટલાક દવસાે સુધી મ શાેક પા ાે અને ઉપવાસ કરીને

“મારી ાથના સાંભળાે અને તમારી

રા ના વનર ક અાસાફ પર પણ અેવાે અેક પ અપાવ ે કે ભ ત થાનના

ે તમે મારી પાસે પાછા અાવશાે અને મારી અા ાઅાેનું પાલન કરશાે

અને તેનાે અમલ કરશાે, તાે તમારા વંશ ે અાકાશના છે ડા સુધી વેર વખેર
થઈ ગયા હશે તાે પણ હુ ં તેમને મારા નામ માટે મ જે થાન પસંદ કયુ છે યાં
પાછા લાવીશ.' ૧૦ “તેઅાે તમારા સેવકાે અને તમારા લાેક છે , જેઅાેને તમે

મારી સાથે થાેડા માણસાેને લીધા. ય શાલેમને માટે જે કરવાની મારા ઈ વરે
મારા મનમાં ેરણા કરી હતી, તે વષે મ કાેઈને કં ઈ ક ું ન હ. જે
હુ ં સવારી કરતાે હતાે તે સવાય બીજું કાેઈ

નવર પર

નવર મારી સાથે ન હતું. ૧૩ હુ ં

રા ે ખીણને દરવાજેથી બહાર નીકળીને અજગર કૂં ડ તરફ છે ક કચરાના
દરવા

સુધી ગયાે. ય શાલેમના કાેટનું મ અવલાેકન કયુ, તે તૂટી પડેલાે

હતાે અને તેના દરવા

અ નથી ભ મ થઈ ગયેલા હતા. ૧૪ પછી યાંથી

અાગળ ચાલીને હુ ં કચરાના દરવા
જે

સુધી તથા રા ના તળાવ સુધી ગયાે. હુ ં

નવર પર સવારી કરતાે હતાે તેને પસાર થવા માટે પૂરતી જ યા ન હતી.

૧૫ તેથી હુ ં રા ે નાળા તરફ ગયાે અને કાેટનું અવલાેકન કયુ. યાંથી પાછાે

વળીને ખીણના દરવા માં થઈને હુ ં પાછાે વ
મ શું કયુ હતું, તે અ ધકારીઅાેના

ાે. ૧૬ હુ ં

ાં ગયાે હતાે કે ,

ણવામાં અા યું ન હ. મ યહૂ દીઅાેને,

યાજકાેને, અમીરાેને, અ ધકારીઅાેને કે બાકીના કામદારાેને અા અંગે કશું પણ
ક ું ન હતું. ૧૭ મ તેઅાેને ક ું, “અાપણે કે વી દુ દશામાં છીઅે તે તમે જુ અાે
છાે, ય શાલેમ ઉ જડ થયેલું છે . તેના દરવા

અ નથી ભ મ થયેલા છે .

ચાલાે, અાપણે ય શાલેમનાે કાેટ બાંધીઅે, જેથી અાપણે નદા કે ટીકા પ ન
થઈઅે.” ૧૮ મારા ઈ વરની કૃ પા

મારા પર હતી. તે વષે તથા રા અે મને

તમારા મહાન સામ ય વડે અને તમારા બળવાન હાથ વડે મુ ત કયા છે . ૧૧

જે વચનાે અા યાં હતાં તે વષે પણ મ તેઅાેને ક ું. તેઅાેઅે ક ું, “ઊઠાે અને

હે યહાેવા, હુ ં વનંતી ક ં છંુ , તમારા સેવકની ાથના અને જેઅાે તમારાે
અાદર કરવામાં ભયસ હત અાનંદ માને છે , તેવા તમારા સેવકાેની ાથના પણ

હાેરાેની સા બા લાટે, અા માેની ચાકર ટાે બયાઅે તથા અરબી ગેશેમે અા

સાંભળાે. અાજે તમે તમારા સેવકને અાબાદી બ ાે. અને અા માણસની તેના
પર કૃ પા

થાય અેમ તમે કરાે.” મ રા ની પા વાહકની જેમ સેવા કરી.

તા રા ની કાર કદ ના વીસમા વષ નીસાન માસમાં તેણે
૨ અાતાહશા
ા ારસ પસંદ કયા. મ તે ા ારસ લઈને તેને અા યાે. હુ ં ઉદાસ હતાે.
અા પહે લાં તેની હજૂ રમાં હુ ં કદી ઉદાસ થયાે નહાેતાે. ૨ તેથી રા અે મને

અાપણે બાંધીઅે.” તેથી તેઅાેઅે અે સા ં કાય ઉમંગથી શ કયુ. ૧૯ પણ
સાંભળીને અમારી હાંસી ઉડાવી અને અમારાે તર કાર કરીને ક ું, “તમે અા
શું કરાે છાે? શું તમે રા ની સામે બંડ કરવા ઇ છાે છાે?” ૨૦ પછી મ તેઅાેને
જવાબ અા યાે, “અાકાશના ઈ વર અમને સફળતા અાપશે. અમે તેમના
સેવકાે છીઅે અને અમે બાંધકામ શ કરીશું. પણ તમારાે કં ઈ હ સાે, હક કે
મારક ય શાલેમમાં નથી, અે સમ

લે ે.”

ેઈઅે.” અા સાંભળી હુ ં બહુ ગભરાઈ

અે યાશીબ મુ ય યાજકે તથા તેના યાજક ભાઈઅાેઅે ઊઠીને
૩ પછી
ઘેટાંનાે દરવા ે બાં યાે. તેઅાેઅે તેને પ વ કયા પછી તેનાં થાને બારણાં

ગયાે. ૩ મ રા ને જવાબ અા યાે, “રા , ચરં વ રહાે; કારણ કે જે

બેસા ાં. તેઅાેઅે હા મેઅા બુરજ સુધી અને છે ક હનાનઅેલના બુરજ સુધી

નગરમાં મારા પતૃઅાેને દફનાવવામાં અા યા છે તે ખં ડયર થઈ ગયું છે અને

તેની

તેના દરવા

તેઅાેની પાસે ઈ ીનાે દીકરાે ઝા ૂ ર બાંધકામ કરતાે હતાે. ૩ હ સેનાના
દીકરાઅાેઅે મ છીદરવા ે બાં યાે. તેઅાેઅે તેના માેભ ગાેઠ યા અને તેના

પૂ

ું, “તું કે મ અાવાે ઉદાસ દેખાય છે ? તું બીમાર તાે લાગતાે નથી. જ ર

તારા મનમાં કાેઈ ભારે ખેદ હાેવાે

અ નથી બળીને ભ મ થઈ ગયા છે . અેટલે હુ ં ઉદાસ થયેલાે

છંુ .” ૪ પછી રા અે મને પૂ ું, “તું મારી પાસેથી શું ઇ છે છે ?” યારે મ
અાકાશના ઈ વરને ાથના કરી. ૫ પછી મ રા ને ક ું, “અાપને ઠીક લાગે

દરવા

ત ા કરી. ૨ તેની પાસે યરીખાેના માણસાે બાંધકામ કરતા હતા.

બેસા

ા. મ ગરાં જ

ાં અને ભૂંગળાે બેસાડી. ૪ તેઅાેની પાસે

તાે મને યહૂ દયા જવાની ર

અાપાે. કારણ કે યાં મારા પૂવ ેને દફના યા

હાકકાેસનાે દીકરાે, ઉ રયાનાે દીકરાે, મરેમાેથ મરામત કરતાે હતાે. તેની

હતા, તે શહે રનાે હુ ં ફરીથી

ણા ધાર કરી શકું .” ૬ રા ની સાથે રાણી

પાસે મેશેઝાબઅેલનાે દીકરાે બેરે યાનાે દીકરાે મશુ લામ મરામત કરતાે

પણ હાજર હતી, રા અે મને ક ું, “ યાં તારે કે ટલાે સમય લાગશે અને

હતાે. તેની પાસે બાનાનાે દીકરાે સાદાેક સમારકામ કરતાે હતાે. ૫ તેની પછી

તું

તકાેઈઅાે મરામત કરતા હતા, પણ તેઅાેના અાગેવાનાેઅે પાેતાના મા લકના

ારે પાછાે અાવશે?” મ તેમની સાથે મારાે જવાનાે સમય ન ી કયા!
મળી ગઈ! ૭ પછી મ રા ને ક ું, “ ે અાપની

કામમાં મદદ કરી ન હ. ૬ જૂ ના દરવા નું સમારકામ પાસેઅાનાે દીકરાે

ઇ છા હાેય તાે નદી પારના સૂબાઅાે ઉપર મને અેવા પ અપાવ ે કે , હુ ં

યાેયાદા તથા બસાે ાનાે દીકરાે મશુ લામ કરતા હતા. તેઅાેઅે તેના પાટડા

તેથી મને જવા માટે ર

નહે યા
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ગાેઠ યા, તેના દરવા

ા અને મ ગરાં જડીને ભૂંગળાે બેસાડી.

રહે તા હતા, તેઅાે પૂવની બાજુ પાણીના દરવા થી તે બહાર પડતા બુરજ

૭ તેઅાેની પાસે મલાટયા ગ યાેની તથા યાદાેન મેરાેનાેથી હતા. ગ યાેન

બેસા

સુધીના ખૂણાની મરામત કરતા હતા. ૨૭ તેની બાજુ માં તકાેઈઅાે બહાર

તથા મ પાના માણસાે મ પા નદીની પેલે પારના સૂબાને અાધીન હતા.

પડતા માેટા બુરજ સામેથી તે છે ક અાેફેલના કાેટ સુધી બી

તેઅાે સમારકામ કરતા હતા. ૮ તેઅાેની પાસે હાહયાનાે દીકરાે ઉ ઝયેલ

મરામત કરતા હતા. ૨૮ અ વભાગળ ઉપર યાજકાે પાેતપાેતાના ઘરની સામે

સમારકામ કરતાે હતાે, તે સાેની હતાે. તેની પાસે હના યા નામનાે અેક ગાંધી

મરામત કરતા હતા. ૨૯ તેઅાેના બાજુ માં ઇ મેરનાે પુ સાદાેક પાેતાના ઘરની

મરામત કરતાે હતાે. તેઅાેઅે પહાેળા કાેટ સુધી ય શાલેમનાે કાેટ બાં યાે. ૯

સામેના ભાગની મરામત કરતાે હતાે. તેની બાજુ માં પૂવ ભાગળનાે ર ક

તેઅાેની બાજુ માં હૂ રનાે દીકરાે રફાયા સમારકામ કરતાે હતાે. તે ય શાલેમના

શખા યાનાે પુ શમાયા મરામત કરતાે હતાે. ૩૦ તેની બાજુ માં શેલે યાનાે

અધા વભાગનાે અ ધકારી હતાે. ૧૦ તેની બાજુ માં હ માફનાે દીકરાે યદાયા

પુ હના યા અને સાલાફનાે છ ાે પુ હાનૂન બી

પાેતાના ઘરની સામે મરામત કરતાે હતાે. તેની પાસે હાશા નયાનાે દીકરાે

કરતાે હતાે. તેની બાજુ માં બેરે યાનાે પુ મ શુલામ તેની અાેરડીના સામે

હા ુ શ મરામત કરતાે હતાે. ૧૧ હારીમનાે દીકરાે મા કયા તથા પાહાથ
માેઅાબનાે દીકરાે હા શૂબ બી અેક ભાગની તથા ભ ીઅાેના બુરજની

વાળા ભાગની મરામત કરતાે હતાે. ૩૧ તેની બાજુ માં મા કયા નામનાે સાેની

મરામત કરતા હતા. ૧૨ તેઅાેની બાજુ માં હા લાેહેશનાે દીકરાે શા લુમ,

સામે તથા ખૂણા ઉપરની અાેરડીની મરામત કરતાે હતાે. ૩૨ ખૂણાની બાજુ ની

જે ય શાલેમના અધા વભાગનાે અ ધકારી હતાે, તે તથા તેની દીકરીઅાે

અાેરડી તથા મઢાભાગળની વ ચેના ભાગની મરામત સાેનીઅાે તથા વેપારીઅાે

સમારકામ કરતાં હતાં. ૧૩ હાનૂન તથા ઝાનાેઅાના રહે વાસીઅાે ખીણના

કરતા હતા.

દરવા નું સમારકામ કરતા હતા. તેઅાેઅે તે કામ પૂ ં કરીને તેના દરવા

જયારે સા બા લાટે સાંભ ું કે અમે કાેટ બાંધીઅે છીઅે, યારે
૪ હવે
તે ઉ થયાે. અને રાેષે ભરાયાે. તેણે યહૂ દીઅાેની હાંસી ઉડાવી. તેના

બેસા ા અને તેને મ ગરાં જ ાં તથા ભૂંગળાે બેસાડી. તેઅાેઅે કચરાના
દરવા

સુધી અેક હ ર હાથ જેટલી લાંબી દીવાલનું સમારકામ કયુ હતું. ૧૪

કચરાના દરવા નું સમારકામ રેખાબનાે દીકરાે મા કયા કરતાે હતાે, તે બેથ
હાકકે રેમના જ લાનાે અ ધકારી હતાે. તેણે તેનું સમારકામ પૂ ં કરીને તેના
દરવા

બેસા ા. તેને મ ગરાં જ ાં તથા ભૂંગળાે બેસાડી. ૧૫ કારં ના

દરવા ની મરામત કાેલહાેઝેહનાે દીકરાે શા લુમ, જે મ પાના જ લાનાે
અ ધકારી હતાે, તે કરતાે હતાે. તેણે તે સમારકામ કરી તેનાં બારણા બેસા ા.
તેમને મ ગરાં જ

ાં અને ભૂંગળાે બેસાડી. રા ના બગીચા પાસેના

શેલાના તળાવની દીવાલ પણ છે ક દાઉદનગરમાંથી ઊતરવાની સીડી સુધી
બાં યાે. ૧૬ તેની બાજુ માં અાઝબૂકનાે દીકરાે નહે યા, જે બેથસૂરના અધા
લાનાે અ ધકારી હતાે, તેણે દાઉદની કબરાેની સામેની જ યા સુધી તથા
ખાેદીને બનાવેલા તળાવ સુધી અને શૂરવીરાેના ઘર સુધીના ભાગનું સમારકામ
કરા યું. ૧૭ તેના પછી લેવીઅાે સમારકામ કરતા હતા, અેટલે બાનીના
દીકરાે રહૂ મ. તેની પાસે હશા યા, જે કઈલાના અધા જ લાનાે અ ધકારી,
તે પાેતાના ભાગની મરામત કરતાે હતાે. ૧૮ તેની બાજુ માં તેઅાેના દેશના
માણસાે, અેટલે હે નાદાદનાે દીકરાે બા વાય, જે કઈલાના અધા જ લાનાે
કારભારી હતાે. તે સમારકામ કરતાે હતાે. ૧૯ તેના પછી યેશુઅાનાે દીકરાે
અેઝેર, જે મ પાનાે અ ધકારી હતાે, તે કાેટના ખાંચા અાગળના શ
ચઢાવ સામે બી

ાલયના

અેક ભાગની મરામત કરાવતાે હતાે. ૨૦ તેની બાજુ માં

ઝાકકાયનાે દીકરાે બા ખ કાેટના ખાંચાથી તે અે યાશીબ મુ ય યાજકના
ઘરના બારણાં સુધી બી

અેક ભાગની મરામત ચીવટપૂવક કરતાે હતાે. ૨૧

તેની બાજુ માં હા ાેસના પુ ઉ રયાના પુ મરેમાેથ અે યાશીબના ઘરના
બારણાથી તે અે યાશીબના ઘરના બી

છે ડા સુધી બી

અેક ભાગની

મરામત કરતાે હતાે. ૨૨ તેની બાજુ માં ય શાલેમની અાસપાસના દેશમાં
રહે તા યાજકાેઅે મરામત કરતા હતા. ૨૩ તેઅાેની બાજુ માં બ યામીન તથા
હા શૂબ પાેતપાેતાના ઘરની સામે મરામત કરતા હતા. તેઅાેની બાજુ માં
અના યાનાે પુ માઅસેયાનાે પુ અઝાયા તેના પાેતાના ઘર અાગળ મરામત
કરતાે હતાે. ૨૪ તેના પછી હે નાદાદનાે પુ
ખાંચા સુધી, બી

બ નુઈ અઝાયાના ઘરથી તે કાેટના

ભાગની મરામત કરતાે હતાે. ૨૫ ઉઝાયનાે પુ પાલાલ

કાેટના ખાંચા સામે તથા જે બુરજ રા ના ઉપલા મહે લ પાસે ચાેકીદારાેના
અાંગણા અાગળ હતાે, તેની સામે મરામત કરતાે હતાે. તેની બાજુ માં પારાેશનાે
પુ પદાયા મરામત કરતાે હતાે. ૨૬ હવે ભ ત થાનના સેવકાે અાેફેલમાં

અેક ભાગની

અેક ભાગની મરામત

ભ ત થાનના સેવકાે અને વેપારીઅાેના ઘરાે સુધી, હા મફકાદના દરવા ની

૨

ભાઈઅાે અને સમ નના સૈ યની હાજરીમાં તે બાે યાે, “અા નબળ યહૂ દીઅાે
શું કરી ર ા છે ? શું તેઅાે પાેતાને માટે ફરીથી નગર બાંધશે? શું તેઅાે ય
ચઢાવશે? શું તેઅાે અા કામ અેક દવસમાં પૂ ં કરી શકશે? શું બળી ગયેલી
ઈમારતાેના ધૂળઢેફાંના ઢગલામાંથી તેઅાે પુન: નમાણ કરશે? ૩ અા માેની
ટાે બયા જે તેની સાથે હતાે, તેણે ક ું, “તેઅાે જે બાંધી ર ા છે તે પ થરના
કાેટ પર અેક શયાળ પણ ચઢે તાેય તે તૂટી પડશે!” ૪ અમારા ઈ વર,
સાંભળાે, કે મ કે અમારી મ કરી કરવામાં અાવે છે . તેઅાે અમારી જે નદા
કરે છે તેનાે બદલાે તેઅાેને વાળી અાપાે. તેઅાે બંદીવાસમાં
તેઅાેના ઘરબાર લૂંટાઈ

અાે અને

અાે. ૫ હે ઈ વર, તેઅાેના અ યાય સંતાડશાે ન હ

અને તેઅાેનાં પાપ તમારી અાગળથી ભૂંસી નાખશાે ન હ, કારણ કે તેઅાેઅે
બાંધનારાઅાેને ખીજવીને ગુ સે કયા છે .” ૬ અેમ અમે તે કાેટ બાં યાે અને
લાેકાેનાે ઉ સાહ અેટલાે બધાે હતાે કે અાખાે કાેટ તેની નધા રત ઊંચાઈથી
અડધા ભાગનાે કાેટ તાે તેઅાેઅે

ેત ેતામાં બાંધી દીધાે. ૭ પરં તુ યારે

સા બા લાટે, ટાે બયાઅે, અારબાેઅે, અા માેનીઅાેઅે અને અા દાેદીઅાેઅે
સાંભ

ું કે , ય શાલેમના કાેટના મરામતનું કામ અાગળ વધી ર ું છે અને

પડેલા માેટાં ગાબડાં પુરાવા માં

ા છે , યારે તેઅાે ખૂબ ગુ સે થઈ ગયા. ૮

તેઅાે બધા અેકઠા થયા અને તેઅાેને તેઅાેના કામમાં ભંગાણ પાડવા માટે
યાેજના કરી. તેઅાે ય શાલેમ વ

લડવા માટે અા યા. ૯ પણ અમે

અમારા ઈ વરને ાથના કરી અને તેઅાેની સામે ચાેકી કરવા રાત દવસનાે
તાે ગાેઠવી દીધાે. ૧૦ પછી યહૂ દયાના લાેકાેઅે ક ું કે , “વજન ઊંચકનારા
મજૂ રાે પુ કળ થાકી ગયા છે અને યાં અેટલાે બધાે કચરાે છે કે અમે અા કાેટ
બાંધી શકતા નથી.” ૧૧ અમારા શ ુઅાેઅે અેવું ક ું, “અાપણે તેઅાેના પર
તૂટી પડીને તેઅાેને ખબર પડે કે તેઅાે અાપણને જુ અે તે પહે લાં તેઅાેને મારી
નાખીશું અને કામ પણ અટકાવી દઈશું.” ૧૨ તે સમયે તેઅાેની પડાેશમાં
રહે તા યહૂ દીઅાેઅે અમારી પાસે દસ વાર અાવીને અમને ચેત યા કે , “તેઅાે
સવ દશાઅેથી અાપણી વ

ભેગા થઈ ર ા છે .” ૧૩ તેથી મ કાેટની

પાછળ ખુ લી જ યાઅાેમાં સાૈથી નીચેના ભાગમાં લાેકાેને તેઅાેનાં કુ ટું બાે
માણે, તરવારાે, ભાલાઅાે તથા ધનુ યબાણ વડે સ જ કરીને બેસા
૧૪ મ અ ધકારીઅાેને તથા બી

ા.

લાેકાેને ઉ ે શીને ક ું, “તમારે તે લાેકાેથી

ડરવું ન હ. અાપણા ભુ યહાેવા કે વા મહાન અને ભયાવહ છે તે યાદ કરીને
તમારા ભાઈઅાે, પુ ાે, પુ ીઅાે, પ નીઅાે અને તમારા ઘર માટે લડાે.” ૧૫
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ણ થઈ

સાથે તમારે તેઅાેને પાછાં અાપવાં.” ૧૨ પછી તેઅાેઅે ક ું, “અમે તે પાછાં

ગઈ છે અને યહાેવાહે તેઅાેની યાેજના ન ફળ બનાવી છે યારે અમે સવ

ું કે અમને તેઅાેની યાેજનાની

અાપીશું અને તેઅાેની પાસેથી કં ઈ યાજ લઈશું ન હ. તારા કહે વા મુજબ

કાેટ બાંધવા માટે પાેતપાેતાના કામ પર પાછા અા યા. ૧૬ તે દવસથી મારા

અમે કરીશું,” પછી મ યાજકાેને બાેલાવીને તેઅાેની પાસે સમ ખવડા યા, કે

અડધા ચાકરાે બાંધકામ કરતા અને બાકીના ભાલા, ઢાલ, તીરકામઠાં અને

તેઅાે પાેતાનું વચન પાળશે. ૧૩ પછી મ તેઅાેને ચેતવણી અાપી કે , “જે

બ તર ધારણ કરીને ચાેકી કરવા માટે ઊભા રહે તા. અને યહૂ દયાના બધા

માણસ પાેતાનું વચન ન પાળે તેઅાેનું પાેતાનું ઘર, મલકત તથા સવ વ

લાેકાેને અાગેવાનાે તેઅાેની સાથે રહીને પીઠબળ પૂ ં પાડતા હતા. ૧૭ કાેટ

ઈ વર ન કરાે. અાખી સભાઅે ક ું, “અામીન.” અને તેઅાેઅે યહાેવાહની

બાંધનારાઅાે અને વજન ઉપાડનારાઅાે અેક હાથથી કામ કરતા હતા અને
બી

હાથમાં શ

તુ ત કરી. અને તે લાેકાેઅે અાપેલા વચન માણે કયુ. ૧૪ જે સમયથી

ધારણ કરી રાખતા હતા. ૧૮ બાંધકામ કરનારાઅાે પણ

યહૂ દયા દેશમાં તેઅાેના અાગેવાન તરીકે મારી નમ ૂક થઈ યારથી, અેટલે

કમરે તરવાર લટકાવીને કામ કરતા હતા. રણ શગડું વગાડનાર મારી પાસે

અાતાહશા તા રા ના વીસમા વષથી તે બ ીસમા વષ સુધી, બાર વષ સુધી

હતાે. ૧૯ મ અમીરાેને, અ ધકારીઅાેને અને બાકીના લાેકાેને ક ું, “કામ

અાગેવાન તરીકે બ વેલી ફરજનાે પગાર મ તથા મારા ભાઈઅાેઅે લીધાે

વશાળ અને માેટું છે . અાપણે કાેટની ફરતે અલગ અલગ પડી ગયેલાં છીઅે.

નથી. ૧૫ પણ મારા પહે લાં જે અાગેવાનાે હતા, તેઅાેના ખચનાે ભાર અે

૨૦ તાે તમે

યાં પણ હાે, તે જ યાઅે યારે રણ શગડાંનાે અવાજ સાંભળાે

લાેકાે પર પડતાે, તેઅાે તેઅાેની પાસેથી અ ન, ા ારસ તથા તે ઉપરાંત

યારે અેકસાથે બધા લાેકાે દાેડીને મારી પાસે ભેગા થઈ જ ે, અાપણા ઈ વર

દરરાેજ ચાળીસ શેકેલ ચાંદી લેતા હતા. તે ઉપરાંત તેઅાેના ચાકરાે લાેકાે

અાપણા માટે યુ કરશે.” ૨૧ અા માણે અમે પુન: નમાણનું કામ અાગળ

પર ાસ ગુ રતા હતા. પણ મ ઈ વરથી ડરીને તેઅાેની સાથે અેવાે વતાવ

ચલાવતા હતા અને અમારામાંના અડધા સવારથી રાતે તારા દેખાય યાં સુધી

કયા નહાેતાે. ૧૬ વળી હુ ં અે ક લાના બાંધકામમાં મંડી ર ાે અને અમે કં ઈ

હાથમાં ભાલા લઈને ઊભા રહે તા હતા. ૨૨ મ તેઅાેને તે સમયે અેમ ક ું કે ,

પણ જમીન ખરીદી ન હ. અને મારા સવ ચાકરાે તે કામ કરવા ભેગા થયા

“દરેક માણસે તેના ચાકરસ હત ય શાલેમમાં જ રહે વું, જેથી તેઅાે રા ે

હતા. ૧૭ અમારી અાસપાસના વદેશીઅાેમાંથી જેઅાે અમારી પાસે અાવતા

અમા ં ર ણ કરે અને દવસે કામ કરે.” ૨૩ અામ, હુ ં , મારા ભાઈઅાે, મારા

તેઅાે ઉપરાંત યહૂ દીઅાે તથા અ ધકારીઅાેમાંના દાેઢસાે માણસાે મારી સાથે

ચાકરાે કે મારી પાછળ ચાલતા ર કાે કાેઈ કદી વ

જમતા. ૧૮ અમારે સા ખાેરાકમાં દરરાેજ અેક બળદ, પસંદ કરેલા છ ઘેટાં,

ાે ઉતારતા ન હ અને અમે

યારે યાં કહ જતા યારે અમે દરેક જણ અમારા શ

ાે સાથે રાખીને

પ ીઅાે ઉપરાંત દર દસ દવસે

ેઈઅે તેટલાે ા ારસ અાપવામાં અાવતાે.

જતા હતા.

મ અાગેવાન તરીકે ની ફરજનાે પગાર મા યાે ન હ, કે મ કે અા લાેકાે પર બાે ે

લાેકાેઅે તથા તેઅાેની ીઅાેઅે પાેતાના યહૂ દી ભાઈઅાેની વ
૫ પછી
માેટાે પાેકાર કયા. તેમાંના કે ટલાંક કહે વા લા યાં કે , “અમારા પુ ાે

ભારે હતાે. ૧૯ “હે મારા ઈ વર, અે લાેકાેને સા મ જે જે કયુ છે તે સવનું

૨

તથા અમારી પુ ીઅાે સ હત અમે ઘણાં માણસાે છીઅે. તેથી અમને અનાજ
અાપાે કે જેથી અમે તે ખાઈને

વતાં રહીઅે.” ૩ યાં વળી બી

કે ટલાંક

કહે વા લા યાં કે , “દુ કાળ દર મયાન અમે અમારા ખેતરાે, ા ાવાડીઅાે તથા
ઘરાે ગીરાે મૂકવાને તૈયાર છીઅે.” ૪ કે ટલાકે અેમ ક ું, “રા ને મહે સૂલ
ભરવા માટે અમે અમારા ખેતરાે તથા ા ાવાડીઅાે ઉપર પૈસા ઉપા
૫ હવે

ા છે .

ેકે અમારા શરીર તથા લાેહી અમારા ભાઈઅાેના જેવાં અને અમારા

બાળકાે તેઅાેનાં બાળકાે જેવાં જ છે . તાેપણ અમે અમારા દીકરાઅાેને તથા
અમારી દીકરીઅાેને દાસદાસીઅાે થવાને ગુલામની અવ થામાં લાવીઅે છીઅે.
અમારી દીકરીઅાેમાંની કે ટલીક તાે ગુલામ થઈ ચૂકી છે . પણ અમે ત ન
ન પાય છીઅે, કે મ કે અમારા ખેતરાે તથા ા ાવાડીઅાેના મા લક બી
થયા છે .” ૬ અા તેઅાેના પાેકારના શ દાે સાંભળીને હુ ં ઘણાે ાે ધત થયાે. ૭
પછી અા વષે મ મનમાં વચાર કયા અને અમીરાેને તથા અ ધકારીઅાેને
ધમકા યા. મ તેઅાેને ક ું, “તમે બધા પાેતાના ભાઈઅાે પાસેથી બહુ અાક ં
યાજ લાે છાે.” મ તેઅાેની વ

અેક માેટી સભા ભરી. ૮ અને તેઅાેને ક ું

કે , “અાપણા જે યહૂ દી ભાઈઅાે વદેશીઅાેના ગુલામ થયા હતા, તેઅાેને અમે
અમારી શ ત માણે મૂ ય અાપી છાેડા યાં; છતાં તમે પાેતાના ભાઈઅાેને
પાેતે જ વેચવા માગાે છાે?” તેઅાે છાના ર ા અને જવાબ અાપવા તેઅાેને
અેક શ દ પણ બાેલવાનાે સૂ યાે ન હ. ૯ વળી મ ક ું કે , “તમે જે કરી ર ા
છાે તે સા ં નથી. અાપણા વદેશી શ ુઅાે નદા કરે અેવી બીક રાખીને શું
તમારે અાપણા ઈ વરનાે ભય રાખીને વતવું ન

ેઈઅે? ૧૦ હુ ં , મારા ભાઈઅાે

તથા મારા સેવકાે, તેઅાેને પૈસા અને અનાજ ઉધાર અાપતા અા યા છીઅે.
પણ હવે કૃ પા કરીને અાપણે યાજ લેવાનું છાેડી દેવું

ેઈઅે. ૧૧ કૃ પા કરીને

અાજે જ તેઅાેનાં ખેતરાે, ા ાવાડીઅાે, જૈતૂનવાડીઅાે, તેઅાેનાં ઘરાે, પૈસા,
અનાજ, ા ારસ તથા તેલ તમે તેઅાેની પાસેથી પડાવી લાે છાે તે યાજ

નહે યા

મારા લાભમાં મરણ કર.”
યારે સા બા લાટ, ટાે બયા, અરબી ગેશેમ તથા અમારા બી
૬ હવે
દુ મનાેને ખબર મળી કે મ કાેટ ફરી બાં યાે છે અને તેમાં કશું બાકી ર
નથી, ( ેકે તે વખત સુધી મ દરવા અાેનાં બારણાં બેસા

ું

ાં નહાેતાં) ૨

સા બા લાટે તથા ગેશેમે મને કહે વડા યું, “અાવ, અાપણે અાેનાેના કાેઈ અેક
ગામના મેદાનમાં મળીઅે.” પણ તેઅાેનાે ઇરાદાે તાે મને નુકસાન પહાચાડવાનાે
હતાે. ૩ મ તેઅાેની પાસે સંદેશવાહકાે માેકલીને જણા યું, “હુ ં અેક માેટું કામ
કરવામાં રાેકાયેલાે છંુ , માટે મારાથી અાવી શકાય તેમ નથી. હુ ં તે પડતું મૂકીને
તમારી પાસે અાવીને શા માટે કામ પડતું મૂકું?” ૪ તેઅાેઅે મને અેનાે અે
જ સંદેશાે ચાર વખત માેક યાે. અને દરેક વખતે મ તેઅાેને અે જ જવાબ
અા યાે. ૫ પાંચમી વખતે સા બા લાટે પાેતાના ચાકરને હાથમાં અેક ખુ લાે
પ અાપીને મારી પાસે માેક યાે. ૬ તેમાં અેવું લખેલું હતું: “

અાેમાં

અેવી અફવા ચાલે છે અને ગેશેમ પણ કહે છે કે , તું યહૂ દીઅાે સાથે મળીને
બળવાે કરવાનાે ઇરાદાે કરે છે . તે કારણથી જ તું કાેટ ફરીથી બાંધે છે . તું પાેતે
તેઅાેનાે રા
ય શાલેમમાં
રા

થવા ઇ છે છે અેવી અફવા પણ ચાલે છે . ૭ અને તારા વષે
હે ર કરવા માટે ત બાેધકાે ન યા તેઅાે કહે કે , 'યહૂ દયામાં

છે !' અા હકીકત રા ને

હે ર કરવામાં અાવશે. માટે હવે અાવ અાપણે

ભેગા મળીને વચારણા કરીઅે.” ૮ પછી મ તેને જવાબ માેક યાે, “જે તું
જણાવે છે તે માણે તાે કં ઈ થતું નથી. અે તાે તારા પાેતાના જ મનની ક પના
જ છે .” ૯ કારણ કે તેઅાે અમને ડરાવવા માગતા હતા કે , “અમે ના હમત
થઈને કામ છાેડી દઈઅે અને પછી તે પૂ ં થાય જ ન હ. પણ હવે ઈ વર, મારા
હાથ તમે મજબૂત કરાે.” ૧૦ મહે ટાબેલના દીકરા દલાયાના દીકરા, શમાયાને
ઘરે હુ ં ગયાે. યારે તે બારણાં બંધ કરીને પાેતાના જ ઘરમાં ભરાઈ ર ાે
હતાે. તેણે ક ું, “અાપણે અાપણા ઈ વરના ઘરમાં, ભ ત થાનની અંદર
મળીઅે. અને ભ ત થાનનાં બારણાં બંધ રાખીઅે, કે મ કે તેઅાે તને રા ે
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મારી નાખવા અાવશે.” ૧૧ મ જવાબ અા યાે, “શું મારા જેવા માણસે નાસી
ેઈઅે? અને પાેતાનાે વ બચાવવા માટે કાેણ ભ ત થાનમાં ભરાઈ
ય? હુ ં અંદર ન હ ઉં.” ૧૨ મને ખાતરી થઈ કે ઈ વરે તેને માેક યાે

પંચાવન, ૨૧ હઝ કયાના અાટેરના વંશ ે અ ા ં, ૨૨ હાશુમના વંશ ે

જવું

નહાેતાે, પણ તેણે અે બાેધ મારી વ

ણસાે અ ાવીસ, ૨૩ બેસાયના વંશ ે ણસાે ચાેવીસ, ૨૪ હારીફના
વંશ ે અેકસાે બાર, ૨૫ ગબયાેનના વંશ ે પંચા ં ૨૬ બેથલેહેમ તથા

કયા હતાે. કે મ કે ટાે બયાઅે તથા
સા બા લાટે તેને લાંચ અાપીને રા યાે હતાે. ૧૩ કે હુ ં બી ઉં અને તેણે

નટાેફાથી અેકસાે ઈ

જે ક ું હતું તે કરીને હુ ં પાપ ક ં , જેથી મારી નદા તથા અપકી ત કરવાનું

તથા બઅેરાેથના વંશ ે સાતસાે તતાળીસ, ૩૦ રામા તથા ગેબાના વંશ ે

ન મ તેઅાેને મળે. ૧૪ “હે મારા ઈ વર, ટાે બયાનાં તથા સા બા લાટનાં

છસાે અેકવીસ, ૩૧ મ માસના વંશ ે અેકસાે બાવીસ, ૩૨ બેથેલના તથા

અા કૃ યાે તમે યાદ રાખ ે. અને નાેઅા ા બાે ધકા તથા અ ય બાેધકાે,

અાયના વંશ ે અેકસાે ેવીસ, ૩૩ નબાેના વંશ ે બાવન, ૩૪ બી

જેઅાે મને ડરાવવા ઇ છતાં હતાં, તેઅાેને પણ યાદ રાખ ે.” ૧૫ દીવાલનું

અેલામના વંશ ે અેક હ ર બસાે ચાેપન, ૩૫ હારીમના વંશ ે ણસાે

કામ બાવન દવસાેમાં અલૂલ માસની પચીસમી તારીખે પૂ ં થયું. ૧૬ યારે

વીસ, ૩૬ યરીખાેના વંશ ે ણસાે પ તાળીસ, ૩૭ લાેદના, હાદીદના તથા

અમારા સવ શ ુઅાેને અે વાતની ખબર પડી યારે અમારી અાજુ બાજુ ના સવ

અાેનાેના વંશ ે સાતસાે અેકવીસ, ૩૮ સનાઅાહના વંશ ે ણ હ ર

વદેશીઅાેને ડર લા યાે અને તેઅાે અ તશય નરાશ થયા. કે મ કે અા કામ તાે

નવસાે ીસ. ૩૯ યાજકાે: યદાયાના વંશ ે, યેશૂઅાના કુ ટું બનાં નવસાે તાતેર,

અમારા ઈ વરની મદદથી જ પૂ ં થયું છે , અેમ તેઅાેઅે

૪૦ ઇ મેરના વંશ

યું. ૧૭ તે સમયે

ાસી, ૨૭ અનાથાેથના વંશ ે અેકસાે ઈ

ાસી, ૨૮

બેથઅાઝમાવેથના વંશ ે બેતાળીસ, ૨૯ કયાથયઅારીમના કફીરાના

ે અેક હ ર બાવન, ૪૧ પાશહૂ રના વંશ ે અેક હ ર

યહૂ દયાના અમીરાેઅે ટાે બયા પર ઘણા પ ાે લ યા હતા, તેમ જ ટાે બયાના

બસાે સુડતાળીસ, ૪૨ હારીમના વંશ ે અેક હ ર સ ર, ૪૩ લેવીઅાે:

પ ાે પણ તેઅાેના પર અાવતા હતા. ૧૮ યહૂ દયામાં ઘણાઅે તેની અાગળ

યેશૂઅાના તથા કા ીઅેલના વંશ ે, હાેદૈયાના વંશ ેમાંના ચુંમાેતેર. ૪૪

સાેગન ખાધા હતા, કે મ કે તે અારાહના દીકરા શખા યાનાે જમાઈ હતાે. તેનાે

ગાનારાઅાે: અાસાફના વંશ ે અેકસાે અડતાળીસ. ૪૫ ારપાળાે: શા લુમના

દીકરાે યહાેહાનાન બેરે યાના દીકરાઅે મશુ લામની દીકરી સાથે લ ન કયા
હતાં. ૧૯ તેઅાે મારી અાગળ તેનાં સુકૃ યાે વષે કહી જણાવતાં હતાં અને

વંશ ે, અાટેરના વંશ ે, ટા માેનના વંશ ે, અા ૂ બના વંશ ,ે હટીટાના
વંશ ે અને શાેબાયના વંશ ે અેક સાે અાડ ીસ. ૪૬ ભ ત થાનના

મારી કહે લી વાતાેની તેને

સેવકાે: સીહાના વંશ ે, હસૂફાના વંશ ે, ટા બાઅાેથના વંશ ે, ૪૭

ણ કરતા હતા. ટાે બયા મને બીવડાવવા માટે

પ ાે માેકલતાે હતાે.

કે રાેસના વંશ ે, સીઅાના વંશ ે, પાદાેનના વંશ ે, ૪૮ લબાનાના વંશ ે,

કાેટનું બાંધકામ પૂ ં થયું અને મ દરવા
૭ જયારે
ારપાળાે, ગાનારાઅાે તથા લેવીઅાેની નમ

અાે ઊભા કયા, યારે
ૂક કરવામાં અાવી. ૨

મ મારા ભાઈ હનાની અને ક લાના અમલદાર હના યાને ય શાલેમનાે
હવાલાે સા યાે. કારણ કે તે ઘણાે વ વાસુ હતાે તથા બી

બધા કરતાં

ઈ વરથી વશેષ ડરનારાે હતાે. ૩ અને મ તેઅાેને ક ું, “ દવસ ચઢે યાં
સુધી ય શાલેમના દરવા

ખાેલવા ન હ અને

યારે ચાેકીદારાે ચાેકી

કરતા હાેય યારે તેઅાેઅે દરવા નાં બારણાં બંધ રાખવાં. ય શાલેમના
રહે વાસીઅાેમાંથી તમારે ચાેકીદારાે નીમવા. દરેક જણ નયત જ યાઅે ચાેકી
કરે અને બાકીના પાેતાના ઘર અાગળ ચાેકી કરે.” ૪ નગર ખૂબ વ તારવાળું
હતું. પણ તેમાં લાેકાે થાેડા જ હતા અને ઘરાે હજુ બંધાયાં નહાેતા. ૫
મારા ઈ વરે મારા દયમાં અેવી ેરણા કરી કે , ઉમરાવાેને, અ ધકારીઅાેને
અને લાેકાેને વંશાવળી માણે તેઅાેની ગણતરી કરવા માટે અેકઠા કરવા.
જેઅાે સાૈથી પહે લા અા યા હતા તેઅાેની વંશાવળીની યાદી મને મળી.
તેમાં મને અા લખાણ

ેવા મ

ું કે , ૬ “બા બલના રા

નબૂખાદને સાર

ારા જે લાેકાેને બંદીવાન કરીને લઈ જવામાં અા યા હતા, તેઅાેમાંના જે
લાેકાે યહૂ દયાનાં પાેતપાેતાનાં નગરાેમાં અને ય શાલેમમાં પાછા અા યા, ૭
અેટલે ઝ

બાબેલ, યેશૂઅા, નહે યા, અઝાયા, રા યા, નાહમાની, માેદખાય,

બ શા, મ પરેથ, બ વાય, નહૂ મ તથા બાનાની સાથે અા યા તેઅાે અા
છે . ઇઝરાયલના લાેકાેના પુ ષાેની સં યાવાર યાદી અા માણે છે . ૮
પારાેશના વંશ ે બે હ ર અેકસાે બાેતેર, ૯ શફાટયાના વંશ ે ણસાે
બાેતેર, ૧૦ અારાહના વંશ ે છસાે બાવન, ૧૧ યેશૂઅા તથા યાેઅાબના
વંશ ેમાંના પાહાથમાેઅાબના વંશ ે બે હ ર અાઠસાે અઢાર, ૧૨
અેલામના વંશ ે અેક હ ર બસાે ચાેપન, ૧૩ ઝા ૂના વંશ ે અાઠસાે
પ તાળીસ, ૧૪ ઝાકકાયના વંશ ે સાતસાે અાઠ, ૧૫ બ નૂઈના વંશ ે
છસાે અડતાળીસ, ૧૬ બેબાયના વંશ ે છસાે અ ાવીસ, ૧૭ અાઝગાદના
વંશ ે બે હ ર ણસાે બાવીસ, ૧૮ અદાે નકામના વંશ ે છસાે સડસઠ,
૧૯ બ વાયના વંશ

ે બે હ ર સડસઠ, ૨૦ અાદીનના વંશ ે છસાે

હગાબાના વંશ ે, શા માયના વંશ ે, ૪૯ હાનાનના વંશ ે, ગદેલના
વંશ ે, ગાહારના વંશ ે. ૫૦ રાયાના વંશ ે, રસીનના વંશ ે, નકાેદાના
વંશ ે, ૫૧ ગાઝ્ ઝામના વંશ ે, ઉઝઝાના વંશ ે, પાસેઅાના વંશ ે, ૫૨
બેસાયના વંશ ે, મેઉનીમના વંશ ે, નફૂ શશીમના વંશ ે. ૫૩ બાકબૂકના
વંશ ે, હાકૂ ફાના વંશ ે, હાહૂ રના વંશ ે, ૫૪ બા લીથના વંશ ે, મ હદાના
વંશ ે, હાશાના વંશ ે, ૫૫ કાકાસના વંશ ે, સીસરાના વંશ ે, તેમાના
વંશ ે, ૫૬ નસીઅાના વંશ ે અને હટીફાના વંશ ે. ૫૭ સુલેમાનના
સેવકાેના વંશ ે: સાેટાયના વંશ ે, સાેફેરેથના વંશ ે, પરીદાના વંશ ે, ૫૮
યાલાના વંશ ે, દાકાનના વંશ ે, ગ ે લના વંશ ે, ૫૯ શફાટયાના વંશ ે,
હા ીલના વંશ ે, પાેખરેથહા સબાઈમના વંશ ે અને અામાેનના વંશ ે.
૬૦ ભ ત થાનના સેવકાે તથા સુલેમાનના સવ સેવકાે મળીને ણસાે બા ં

હતા. ૬૧ તેલમેલા, તેલહાશા, ક બ, અા ાેન તથા ઈ મેરમાંથી જેઅાે પાછા
અા યા હતા તે અા છે : પણ તેઅાે ઇઝરાયલીઅાેમાંના હતા કે ન હ અે વષે
તેઅાે પાેતપાેતાના પૂવ ેના કુ ટું બાે તથા પાેતપાેતાના વંશ ે બતાવી શ

ા

ન હ. ૬૨ દલાયાના વંશ ે, ટાે બયાના વંશ ે તથા નકાેદાના વંશ ે છસાે
બેતાળીસ. ૬૩ યાજકાેમાંના: હબાયાના વંશ ે, હા ાેસના વંશ ે અને
બા ઝ લાયના વંશ ે. (બા ઝ લાયે ગ યાદી દીકરીઅાેમાંથી અેકની સાથે
લ ન કયુ હતું, તેથી તેઅાેનાં નામ પરથી તેનું નામ અે પ

ું.) ૬૪ જેઅાે

વંશાવળી માણે ગણવામાં અા યા તેઅાેમાં તેઅાેઅે પાેતાની નાધ શાેધી,
પણ તે મળી ન હ, માટે તેઅાે યાજકપદમાંથી ફ રગ કરાયા. ૬૫ અાગેવાનાેઅે
તેઅાેને ક ું કે ઉરીમ અને તુ મીમ ધારણ કરનાર અેક યાજક ઊભાે થાય ન હ
યાં સુધી તેઅાેઅે પરમપ વ વ તુઅાેમાંથી ખાવું ન હ. ૬૬ સવ લાેકાે મળીને
બેતાળીસ હ ર ણસાે સાઠ માણસાે હતા. ૬૭ તે ઉપરાંત તેઅાેના દાસાે
તથા દાસીઅાે મળીને સાત હ ર ણસાે સાડ ીસ હતા. તેઅાેમાં ગાનારાઅાે
તથા ગાનારીઅાે બસાે પ તાળીસ હતા. ૬૮ તેઅાેના ઘાેડા સાતસાે છ ીસ
હતા, તેઅાેનાં ખ ચર બસાે પ તાળીસ હતાં, ૬૯ તેઅાેનાં ઊંટાે ચારસાે
પાં ીસ અને તેઅાેના ગધેડાં છ હ ર સાતસાે વીસ હતાં. ૭૦ પૂવ ેનાં
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કુ ટું બાેમાંના મુ ય અાગેવાનાેમાંથી કે ટલાકે અા કામને માટે ભેટ અાપી હતી.

પવમાં ઇઝરાયલીઅાેઅે માંડવાઅાેમાં રહે વું. ૧૫ અેટલે તેઅાેઅે ય શાલેમમાં

મુ ય સૂબાઅે અેક હ ર દારીક સાેનું, પચાસ પા ાે અને પાંચસાે ીસ

અને બી ં બધાં નગરાેમાં અેવું

યાજકવ

અને નયમશા

ાે ભંડારમાં અા યાં હતા. ૭૧ પૂવ ેનાં કુ ટું બાેના અાગેવાનાેમાંથી

હે ર કરા યું કે , “પવતીય દેશમાં

અાે

માં લ યા માણે માંડવા બનાવવા માટે જૈતૂનની, જં ગલી

કે ટલાકે વીસ હ ર દારીક સાેનું તથા બે હ ર બસાે માનેહ ચાંદી ભંડારમાં

જૈતૂનની, મદીની, ખજૂ રીની તેમ જ બી ં ઘટાદાર વૃ ાેની ડાળીઅાે લઈ

અા યાં હતાં. ૭૨ બાકીના લાેકાેઅે જે અા યું તે વીસ હ ર દારીક, બે હ ર

અાવાે.” ૧૬ તે માણે લાેકાે જઈને ડાળીઅાે લઈ અા યા અને તેઅાેમાંના દરેકે

માનેહ ચાંદી તથા સડસઠ યાજકવ

હતાં. ૭૩ તેથી યાજકાે, લેવીઅાે,

પાેતાના ઘરના છાપરા પર, પાેતાના અાંગણામાં, ઈ વરના ભ ત થાનના

ારપાળાે, ગાનારાઅાે, ભ ત થાનના સેવકાે, કે ટલાક લાેકાે, તથા સવ

અાંગણામાં, પાણીના દરવા ના ચાેકમાં તથા અે ાઇમના દરવા ના ચાેકમાં

ઇઝરાયલીઅાે પાેતપાેતાનાં નગરાેમાં વ યા. સાતમા માસમાં ઇઝરાયલી લાેકાે

પાેતાને સા માંડવા બના યા. ૧૭ બંદીવાસમાંથી પાછા અાવેલા સવ લાેકાે

પાેતપાેતાના નગરાેમાં અાવીને વ યા.”

માંડવા બાંધીને તેમાં ર ા. નૂનના પુ યહાેશુઅાના સમયથી માંડીને તે દવસ

લાેકાે ખાસ હે તુસર પાણીના દરવા ની સામેના મેદાનમાં અેક
૮ સવ
થયા. મૂસાનું જે નયમશા યહાેવાહે ઇઝરાયલને ફરમા યું હતું તેનું

સુધી ઇઝરાયલીઅાેઅે કદી અાવું કયુ નહાેતું. તેઅાેના અાનંદનાે કાેઈ પાર

પુ તક લાવવા માટે તેઅાેઅે અેઝરા શા

ીને જણા યું. ૨ સાતમા માસને

પહે લે દવસે, જેઅાે સાંભળીને સમ

શકે અેવાં તમામ

ીઅાે તથા પુ ષાેની

સમ

લઈ અા યાે. ૩ પાણીના દરવા ની

નહાેતાે. ૧૮ સાત દવસાેના અા પવના

યેક દવસે અેઝરાઅે ઈ વરના

નયમશા માંથી વાંચન કયુ અને તેઅાેઅે સાત દવસ સુધી ઉજવણી કરી
અને અાઠમા દવસે નયમ માણે સભાની પૂણાહુ ત કરી.

સામેના ચાેક અાગળ સવારથી બપાેર સુધી તેઅાેની સમ તેણે નયમાેનું

અે જ માસને ચાેવીસમે દવસે ઇઝરાયલી લાેકાે ઉપવાસ કરીને,
૯ હવે
શાેકનાં વ પહે રીને અને માથે ધૂળ નાખીને અેકઠા થયા. જેઅાેના

વાચન કયુ. તેઅાે સવ ખૂબ યાનપૂવક નયમશા

સાંભળતાં હતાં. ૪

પતૃઅાે ઇઝરાયલી હતા તેઅાેઅે પાેતાને વદેશીઅાેથી જુ દા કયા અને તેઅાેઅે

લાેકાેઅે બનાવેલા લાકડાના ચાેતરા પર નયમશા

વાંચી સંભળાવવા

ઊભા થઈને પાેતાનાં પાપાે અને પાેતાના પતૃઅાેનાં પાપાે કબૂલ કયા. ૩

અેઝરા યાજક નયમશા

માટે અેઝરા શા

ી ઊભાે હતાે. તેની જમણી બાજુ અે મા

યા, શેમા,

૨

તેઅાેઅે પાેતાની જ યાઅે ઊભા રહીને ણ કલાક સુધી પાેતાના ઈ વર

અનાયા, ઉ રયા, હ કયા અને માસેયા ઊભા હતા. અને તેની ડાબી બાજુ અે

યહાેવાહનું નયમશા

પદાયા, મીશાઅેલ, મા કયા, હાશુમ, હા બા ાના, ઝખાયા અને મશુ લામ

કબૂલ કરીને તેઅાેના ઈ વર યહાેવાહની અાગળ નમીને અારાધના કરી. ૪

ઊભા હતા. ૫ અેઝરા સવ લાેકાે કરતાં ઊંચા થાને ઊભેલાે હતાે. તેણે સવ

લેવીઅાે અેટલે યેશુઅા, બાની, કા ીઅેલ, શબા યા, બુ ની, શેરે યા, બાની

લાેકાેના દેખતા નયમશા

ઊઘા ું. જયારે તેણે તે ઉઘા ું યારે સવ લાેકાે

તથા કનાની તે સવઅે લેવીઅાેની સીડી ઉપરથી માેટે અવાજે પાેતાના ઈ વર

ઊભા થઈ ગયા. ૬ અેઝરાઅે મહાન ઈ વર યહાેવાહનાે અાભાર મા યાે.

યહાેવાહને વનંતી કરી. ૫ યાર બાદ લેવીઅાે અેટલે યેશૂઅા, કા ીઅેલ,

સવ લાેકાેઅે પાેતાના હાથ ઊંચા કરીને ક ું, “અામીન!, અામીન!” પછી

બાની, હશા નયા, શેરે યા, હાે દયા, શબા યા, અને પથા ાઅે ક ું, “ઊભા

તેઅાેઅે પાેતાના માથા નમાવીને મુખ ભૂ મ તરફ નીચાં રા યાં અને યહાેવાહની

થાઅાે અને અાપણા યહાેવા જે અના દ અને અનંત છે તેમની તુ ત કરાે. અને

અારાધના કરી. ૭ યેશૂઅા, બાની, શેરે યા, યામીન, અા ૂ બ, શા બથાય,
હાે દયા, માઅસેયા, કલીટા, અઝાયા, યાેઝાબાદ, હાનાન, પલાયા અને

અેવું બાેલાે કે તમા ં બુલંદ નામ જે સવ તુ ત અને શંસાની પ રસીમાથી

લેવીઅાે લાેકાેને નયમશા

અાકાશાેનું અાકાશ તથા સવ તારા મંડળ અને પૃ વી તથા જે સવ તેમાં

સમજવામાં મદદ કરતા હતા. લાેકાે પાેતપાેતની

જ યાઅે ઊભા રહે લા હતા. ૮ તેઅાેઅે ઈ વરના નયમશા
વાચન કયુ તે લાેકાે સમ
પણ સમ

માંથી જે

શકે માટે પ તાપૂવક તેનાે અથ અને ખુલાસાે

યાે. ૯ નયમશા

નાં વચનાે સાંભળતી વખતે લાેકાે રડતા

હતા તેથી મુ ય અાગેવાન નહે યાઅે, યાજક અને શા

ી અેઝરાઅે તથા

નું પુ તક વાં યું. બી

ણ કલાક સુધી તેઅાેઅે પાપ

પણ પર છે , તે મ હમાવંત હાે. ૬ તમે જ અેક મા યહાેવા છાે, અાકાશ,
છે , સમુ અને તેમાંના સવ

વજં તુ તમે બના યાં છે અને બધાંને

વન

અા યું છે . અને અાકાશનું સૈ ય તમારી અારાધના કરે છે . ૭ તમે તે જ
યહાેવા છાે કે , જેમણે ઇ ામને પસંદ કયા, તમે જ તેને કા દીઅાેના ઉરમાંથી
બહાર લા યા અને તેનું નામ ઇ ા હમ પા

ું. ૮ તેનું અંત: કરણ તમને

અથઘટન કરી લાેકાેને સમ વનાર લેવીઅાેઅે સવને ક ું કે , “અા દવસ

તમારા

તમારા ઈ વર યહાેવાહને માટે પ વ છે માટે તમે શાેક કરશાે ન હ અને

પ રઝીઅાેનાે, યબૂસીઅાેનાે અને ગગાશીઅાેનાે દેશ તેના વંશ ેને અાપવાનાે

રડશાે પણ ન હ.” ૧૦ પછી નહે યાઅે તેઅાેને ક ું કે , “તમારા માગ

કરાર તમે તેની સાથે કયા. તમે તમા ં વચન પા

અાે,

વા દ ભાેજન ખાઅાે, મધુપાન કરાે અને જેઅાેઅે કં ઈ તૈયાર કરેલું ના હાેય

યે વ વાસુ માલૂમ પ ુ. કનાનીઅાેનાે, હ ીઅાેનાે, અમાેરીઅાેનાે,

૯ મસરમાં અમારા પતૃઅાેનાં દુ : ખ તમે

ું કે મ કે તમે યાયી છાે.

ેયાં અને લાલ સમુ અાગળ

તેઅાેને માટે તમારામાંથી હ સા માેકલી અાપાે. કારણ, અાપણા યહાેવાહને

તેઅાેનાે પાેકાર સાંભ ાે. ૧૦ તમે ફા ન, તેના સવ ચાકરાે અને તેના દેશના

સા

સવ લાેકાેની વ

અાજનાે દવસ પ વ છે . ઉદાસ થશાે ન હ, કારણ, યહાેવાહનાે

ચ તથા ચમ કારાે બતા યા. કે મ કે તમે

ણતા હતા

અાનંદ અે જ તમા ં સામ ય છે .” ૧૧ “છાના રહાે, કે મ કે અાજનાે દવસ

કે તેઅાે ગવથી વતતા હતા. પણ અાજની જેમ તમે તમા ં નામ

પ વ છે ; માટે ઉદાસ ન થાઅાે,” અેમ કહીને લેવીઅાેઅે સવ લાેકાેને શાંત

કયુ. ૧૧ તમે તેઅાેની સામે સમુ ના બે ભાગ કયા. તેથી તેઅાે સમુ માં કાેરી

પા ા. ૧૨ તેથી બધા લાેકાેઅે જઈને ખાધુંપીધું, બી અાેને તેઅાેના હ સા

જમીન પરથી પસાર થયા. અને જેમ પ થરને ઊંડા પાણીમાં ફકવામાં અાવે

માેક યા અને તેઅાેઅે ઘણા અાનંદ સાથે ઉજવણી કરી. કે મ કે તેઅાેને જે

તેમ તેઅાેની પાછળ પડેલાઅાેને તમે ઊંડાણમાં ડુ બાડી દીધા. ૧૨ જે માગ

શા

તેઅાેઅે જવું

વચનાે વાંચી સંભળાવવામાં અા યાં હતાં તે તેઅાે સમ યા હતા. ૧૩

બીજે દવસે સમ

ના પતૃઅાેના કુ ટું બનાં અાગેવાનાે, યાજકાે અને

લેવીઅાે નયમશા ની વાતાે વષે સમજવા માટે અેઝરા શા
અેકઠા થયા. ૧૪ અને તેઅાેને ખબર પડી કે નયમશા

ેઈઅે તેમાં તેઅાેને કાશ અાપવાને માટે દવસે મેઘ તંભથી

અને રા ે અ ન તંભથી તમે તેઅાેને દાેયા. ૧૩ તમે સનાઈ પવત પર પણ
ઊતરી અા યા. તમે અાકાશમાંથી તેઅાેની સાથે વાત કરી અને તેઅાેને સ ય

ીની સમ

માં અેવું લખેલું

છે કે યહાેવાહે મૂસા મારફતે અેવી અા ા અાપી હતી કે સાતમા માસનાં

નહે યા

ત ત

નયમાે, સારા વ ધઅાે અને હતકારી અા ાઅાે અાપી. ૧૪ તમે તમારા
પવ

290

વ ામવાર વષે તેઅાેને ાન અા યું અને તમારા સેવક મૂસા મારફતે

તેઅાેને અા ાઅાે, વ ધઅાે અને નયમાે ફરમા યા. ૧૫ તેઅાે ભૂ યા હતા
યારે તમે તેઅાેને અાકાશમાંથી અ ન અા યું. તેઅાે તર યા હતા યારે તમે

પરં તુ તેની વ

વત ને તેઅાેઅે પાપ કયા. પાેતાની ગરદન અ ડ રાખીને

સાંભળવા ચા ું ન હ. ૩૦ છતાં પણ તમે તેઅાે

યે ઘણાં વષા સુધી ધીરજ

તરસ છીપાવવા ખડકમાંથી પાણી વહે વડા યું. જે દેશ તેઅાેને અાપવા માટે

રાખી અને તેઅાેને તમારા અા મા ારા તથા તમારા બાેધકાે ારા ચેતવણી

તમે સમ ખાધા હતા તેને કબજે કરીને તેમાં રહે વાની તમે તેઅાેને અા ા અાપી.

અાપી. પણ તેઅાેઅે સાંભ ું ન હ. તેથી તમે તેઅાેને અ ય

૧૬ પરં તુ તેઅાેઅે અને અમારા પૂવ

ેઅે ગવ કરીને પાેતાનાે અનાદર કયા અને

સાપી દીધા. ૩૧ પરં તુ તમે મહાન, દયાળુ, કૃ પાળુ અને ક ણા કરનાર ઈ વર

તમારી અા ાઅાેની અવગણના કરી. ૧૭ તેઅાે સમ તમે જે ચમ કારાે કયા

હાેવાથી તમે તેઅાેને ન કયા ન હ કે , તેઅાેનાે યાગ કયા ન હ. ૩૨ હે અમારા

હતા, તે ભૂલી જઈને તેઅાેઅે તમા ં ક ું કરવાની ના પાડી. તેઅાે હઠીલા થઈ

ઈ વર, મહાન, પરા મી તથા ભયાવહ ઈ વર, કરાર પાળનાર તથા દયા

ગયા અને તેઅાેઅે પાછા મસર જઈને ફરી ગુલામીની થ ત વીકારવા બંડ

રાખનાર, અાશૂરના રા અાેના સમયથી તે અાજ દવસ સુધી જે જે ક

કરીને પાેતાને માટે અેક અાગેવાન નયુ ત કયા. પણ તમે તાે મા કરવા

અમારા પર, અમારા રા અાે પર, અમારા અાગેવાનાે પર, અમારા યાજકાે

ત પર, કૃ પાળુ, દયાળુ, ાેધ કરવામાં ધીમા અને ેમાળ ઈ વર છાે. તેથી

પર, અમારા બાેધકાે પર, અમારા પૂવ ે પર તથા તમારા સવ લાેકાે પર

તમે તેઅાેને ય

પ

દીધા ન હ. ૧૮ તેઅાેઅે પાેતાના માટે વાછરડાનું પૂતળું

અાેના હાથમાં

ાં છે , તે સવને તમે તમારી નજરમાં ન વાં ગણશાે ન હ. ૩૩ અમારા

બનાવીને ક ું, “અા અમારાે દેવ છે જે તમને મસરમાંથી બહાર કાઢી લા યાે,

પર જે કં ઈ વી યું છે , તે સવ સંબંધી તમે યાયી હાેવાથી તમે વ વાસુપણે

અામ તેઅાેઅે ાેધ જ માવે અેવાં ઘણા કામાે કયા. ૧૯ તેમ છતાં, તમે દયાળુ

વાજબી કયુ છે અને અમે દુ તા અાચરી છે . ૩૪ અમારા રા અાેઅે, અમારા

હાેવાથી તેઅાેને અર યમાં ય

અ ધકારીઅાેઅે, અમારા યાજકાેઅે અને અમારા પૂવ ેઅે તમારાે નયમ

ન દીધા, જે માગ તેઅાે ચાલતા હતા તે

માગ દેખાડવાને દવસે મેઘ તંભ અને રા ે કાશ અાપવાને અ ન તંભથી

પા

તમે તેઅાેને દાેયા. ૨૦ વળી બાેધ કરવા માટે તમે તમારાે ઉ મ અા મા

ચેતવણી અાપી હતી તેમના પર તેઅાેઅે લ અા યું નથી. ૩૫ તમે તેઅાેના

તેઅાેને અા યાે અને તમા ં મા ના તેઅાેના માથી પાછંુ રા યું ન હ તેમ જ

પર માેટાે ઉપકાર કરીને રા ય અા યું તથા વશાળ અને રસાળ દેશ તેઅાેને

તેઅાેની તરસ છીપાવવા તમે તેઅાેને પાણી અા યું. ૨૧ ચાળીસ વષ સુધી તમે

સા યાે, તે છતાં તેઅાેઅે તમારી સેવા કરી ન હ અને તેઅાેઅે દુ કૃ યાે કય

અર યમાં તેઅાેની સંભાળ લીધી, તે સમય દર મયાન તેઅાેને કશાની ખાેટ

રા યાં. અેવું કરવાથી પાછા વ

પડી નહાેતી. તેઅાેના વ

અા યાે હતાે, તેનાં ફળ અને તેની ઉ મ ઊપજ તેઅાે ખાય, તે દેશમાં અમે

ાે જૂ ના થયા ન હ કે તેઅાેના પગ સૂઝી ગયા ન હ.

ાે નથી અને તમારી અા ાઅાે તથા તમારાં વચનાે, જે વડે તમે તેઅાેને

ા ન હ. ૩૬ જે દેશ તમે અમારા પૂવ ેને

૨૨ તમે તેઅાેને રા યાે તથા

અાે અા યાં. અને તમે તેઅાેને અાખાે દેશ

અાજે ગુલામ છીઅે! ૩૭ અમારા પાપાેને કારણે જે રા અાેને તમે અમારા

વહચી અા યાે. હે બાેનના રા

સીહાેનના તથા બાશાનના રા

ઉપર ની યા છે , તેઅાેને તે દેશમાંથી પુ કળ ઊપજ ા ત થાય છે . વળી તે

અાેગના

દેશમાં તમે તેઅાેને વતન અા યું. ૨૩ વળી તમે તેઅાેના વંશ ેની અાકાશના

રા અાે પાેતાની ઇ છા માણે અમારા શરીરાે પર તથા અમારા

તારાઅાેની જેમ વૃ

અ ધકાર ચલાવે છે . તેનાથી અમે ભારે સંકટમાં અાવી પ

કરી અને જે દેશ વષે તમે તેઅાેના પૂવ ેને ક ું હતું કે

નવરાે પર

ા છીઅે. ૩૮ અે

તેઅાે તેમાં વેશ કરીને તેઅાેની ભૂ મ ા ત કરશે, તેમાં તમે તેઅાેને વસા યા.

સવને લીધે હવે અમે ચાે સ કરાર કરીઅે છીઅે અને તે નાધીઅે છીઅે. તે

૨૪ અેમ તે લાેકાેઅે અંદર વેશ કરીને તે દેશનાે કબ

ે લીધાે, તમે તેઅાેની

પર અમારા અાગેવાનાે, લેવીઅાે તથા યાજકાે પાેતપાેતાની મહાેર મારે છે .”

સામે તે દેશના રહે વાસીઅાે કનાનીઅાેને પરા જત કયા. તેઅાે તેઅાેની સાથે

ર મારી તેઅાે અા હતા: હખા યાનાે દીકરાે નહે યા
૧૦ જેતે અઅાગેાેઅવે મહાે
ાન હતાે. અને સદ કયા, સરાયા, અઝાયા, ય મયા,

પાેતાની મર

માણે વત તે માટે તેઅાેને, તેઅાેના રા અાેને તથા તે દેશના

લાેકાેને તેઅાેના હાથમાં સા યા. ૨૫ તેઅાેઅે ક લાવાળાં નગરાે તથા રસાળ
ભૂ મવાળા દેશ લઈ લીધા અને સવ ઉ મ વ તુઅાેથી ભરપૂર ઘરાે, ખાેદેલા
કૂ વા, ા ાવાડીઅાે, જૈતૂનવાડીઅાે તથા પુ કળ ફળવૃ ાે તેઅાેના કબ માં
અા યાં. તેથી અા સવ સમૃ થી તેઅાે સંતુ થયા અને તમારી માેટી કૃ પાથી
તેઅાે અાનંદ પા યા. ૨૬ તાેપણ તેઅાે તમને અાધીન ર ા ન હ અને તમારી
વ

તેઅાેઅે બંડ કયુ. તેઅાેઅે તમારા નયમશા

ને પાેતાની પીઠ પાછળ

ફ ું. જે તમારા બાેધકાે તેઅાેને ફરીથી તમારી તરફ પાછા વળવાને તેઅાેને
ચેતવણી અાપતા હતા તેઅાેને તેમણે મારી ના યા અને ઘણાં ાેધજનક કામાે
કયા. ૨૭ માટે તમે તેઅાેને તેઅાેના શ ુઅાેના હાથમાં સાપી દીધા, જેઅાેઅે
તેઅાેને ાસ અા યાે, તેઅાેઅે પાેતાના સંકટ સમયે તમારી અાગળ પાેકાર
કયા, યારે તમે અાકાશમાંથી સાંભ

ું અને તમે મહાન દયાળુ હાેવાથી તમે

તેઅાેને ઉ ારકાે અા યા કે , જેઅાેઅે તેઅાેને દુ મનાેના હાથમાંથી બચા યા.
૨૮ પણ તેઅાેનાે બચાવ થયાે અેટલે ફરી તેઅાેઅે તમારી સંમુખ દુ રાચાર કયા;

તે માટે તમે તેઅાેને તેઅાેના દુ મનાેના હાથમાં સાપી દીધા, જેથી દુ મનાે તેઅાે
પર સ ા ચલાવે. તાેપણ યારે તેઅાેઅે પાછા ફરીને તમારી અાગળ પાેકાર
કયા, યારે તમે અાકાશમાંથી સાંભળીને તેઅાે પર દયા વષાવી. તેઅાેને તમે
અવારનવાર શ ુઅાેથી છાેડા યાં. ૨૯ તમારા નયમ માણે અાચરણ કરવાને
તમે તેઅાેને ચેતવણી અાપી. પણ તેઅાેઅે ઘમંડ કરીને તમારી અા ાઅાેનાે
અનાદર કયા. તમારા હુ કમાેને જે કાેઈ પાળે તેનાથી તેઅાેને

વન મળે છે ,

૨

૩ પાશહૂ ર, અમાયા, મા કયા, ૪ હા ુ શ, શબા યા, મા લૂખ, ૫ હારીમ

મરેમાેથ, અાેબા ા, ૬ દા નયેલ, ગ નથાેન, બા ખ, ૭ મશુ લામ, અ બયા,

મીયામીન, ૮ માઝયા, બ ગાય, શમાયા અા બધા યાજકાે હતા. ૯ લેવીઅાે
અા હતા: અઝા યાહનાે દીકરાે યેશૂઅા, હે નાદાદના કુ ટું બાેમાંના બ નૂઈ તથા
કા ીઅેલ, ૧૦ અને તેઅાેના સાથી લેવીઅાે, શબા યા, હાે દયા, કલીટા,
પલાયા, હાનાન, ૧૧ મીખા, રહાેબ, હશા યા, ૧૨ ઝા ૂ ર, શેરે યા, શબા યા,
૧૩ હાે દયા, બાની અને બનીનુ. ૧૪ લાેકાેના અાગેવાનાે: પારાેશ, પાહાથ
માેઅાબ, અેલામ, ઝા ુ, બાની, ૧૫ બુ ની, અાઝગાદ, બેબાય, ૧૬ અદાે નયા,
બ વાય, અાદીન, ૧૭ અાટેર, હઝ કયા, અઝઝૂ ર, ૧૮ હાે દયા, હાશુમ,
બેસાય, ૧૯ હારીફ, અનાથાેથ, નેબાય, ૨૦ મા પીઅાશ, મશૂ લામ, હે ઝીર,
૨૧ મશેઝાબઅેલ, સાદાેક, યાદૂ અા, ૨૨ પલાટયા, હાનાન, અનાયા, ૨૩

હાે શયા, હના યા, હા શૂબ, ૨૪ હા લાેહેશ, પ હા, શાેબેક, ૨૫ રહૂ મ,
હશા ના, માસેયા, ૨૬ અ હયા, હાનાન, અાનાન, ૨૭ મા લૂખ, હારીમ
તથા બાના. ૨૮ બાકીના લાેકાે, યાજકાે, લેવીઅાે, ારપાળાે, ગાનારાઅાે,
ભ ત થાનના સેવકાે અને તે દરેક જેઅાે ઈ વરના નયમશા

માણે

પડાેશી દેશાેથી અલગ થયા હતા તે સવ તેમ જ તેઅાેની પ નીઅાે, તેઅાેના
પુ ાે અને પુ ીઅાે તેઅાે સવ પાસે ાન અને સમજણ હતાં. ૨૯ તેઅાે પાેતાના
ભાઈઅાેને અને ઉમરાવાેને વળગી ર ા, તેઅાેઅે શાપનાે વીકાર કયા અને
સાથે મળીને ઈ વરના નયમ માણે ચાલવાની
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ત ા લીધી કે , ઈ વરના

નહે યા

સેવક મૂસા મારફતે અપાયેલા ઈ વરના નયમશા

માણે અમે યહાેવા

બ યામીનના વંશ ે અા છે : સા લૂ તે મશુ લામનાે પુ , મશુ લામ

અમારા ઈ વરની અા ા, નયમાે અને વ ધઅાેનું પાલન કરીશું. ૩૦ અમે

યાેઅેલનાે, યાેઅેલ પદાયાનાે, પદાયા કાેલાયાનાે, કાેલાયા માસેયાનાે, માસેયા

વચન અાપીઅે છીઅે કે , અમારી પુ ીઅાેના લ ન દેશના અ ય લાેકાે સાથે

ઇથીઅેલનાે, ઇથીઅેલ યશાયાનાે પુ હતાે. ૮ અને તેના પછી ગા બાય

કરીશું ન હ અને અમારા પુ ાેનાં લ ન તેઅાેની પુ ીઅાે સાથે કરાવીશું ન હ.

અને સા લાય, તેઅાે નવસાે અ ાવીસ હતા. ૯ ઝ ીનાે પુ , યાેઅેલ,

૩૧ અમે અે વચન પણ અાપીઅે છીઅે કે , બી

તેઅાેનાે અાગેવાન હતાે. હા સનૂઅાનાે પુ યહૂ દા અે નગરનાે તીય મનાે

દેશના લાેકાે વ ામવારે કં ઈ

માલ કે અનાજ વેચવા અાવે તાે તે દવસે અથવા બી

દવસે

અ ધકારી હતાે. ૧૦ યાજકાેમાંના યાેયારીબનાે પુ યદાયા, યાખીન, ૧૧ સરાયા

યેક સાતમે વષ અમે અમારા

તે હ કયાનાે પુ , હ કયા મશુ લામનાે, મશુ લામ સાદાેકનાે, સાદાેક

યહૂ દી ભાઈઅાેનું બધું લે ં માફ કરીશું. ૩૨ અમે પાેતાના ઈ વરના

મરાયાેથનાે, મરાયાેથ અ હટૂ બનાે પુ હતાે. સરાયા ઈ વરના ભ ત થાનનાે

ભ ત થાનની સેવાને માટે દર વષ અેક તૃતીયાંશ શેકેલ અાપવાનાે નયમ

કારભારી હતાે, ૧૨ અને તેઅાેના ભાઈઅાે જેઅાે ભ ત થાનનું કામ કરતા

વીકારીઅે છીઅે. ૩૩ વળી અપણ કરવાની પ વ રાેટલીને માટે, ન યના

હતા, તેઅાે અાઠસાે બાવીસ હતા. મા કયાના પુ , પાશહૂ રના પુ , ઝખાયાનાં

ખા ાપણને માટે, વ ામવારનાં દહનીયાપણાે માટે, ચં દશનના પવ માટે,

પુ , અા સીના પુ , પલા યાના પુ , યહાેરામનાે પુ , અદાયા, ૧૩ તેના

ઠરાવેલાં પવા માટે, પ વ કાયાને માટે તથા ઇઝરાયલના માટે ાય

ત

ભાઈઅાે જેઅાે પાેતાના કુ ટું બાેના અાગેવાનાે હતા તેઅાે બસાે બેતાળીસ

કરવાને માટે પાપાથાપણાેને માટે અને ઈ વરના ભ ત થાનના સવ કાયાને

હતા. ઇ મેરના પુ , મ શ લેમાેથના પુ , અાહઝાયના પુ , અઝારઅેલનાે

માટે અાપવાનાે નયમ તેઅાેઅે ઠરા યાે. ૩૪ નયમશા

માં લ યા માણે,

પુ , અમાશસાય, ૧૪ અને તેઅાેના ભાઈઅાે, અે પરા મી પુ ષાે અેકસાે

અમારા ઈ વર યહાેવાહની વેદી પર બાળવા માટે, અમારા પતૃઅાેનાં કુ ટું બાે

અ ાવીસ હતા. હા ગદાેલીમનાે પુ ઝા દીઅેલ તેઅાેનાે અ ધકારી હતાે. ૧૫

અમે તેઅાેની પાસેથી ખરીદીશું ન હ. અને
બી

માણે

કાેઈ પ વ

તવષ ઠરાવેલા ચાે સ સમયે અમારા ઈ વરના ભ ત થાનમાં

લેવીઅાેમાંના: બુ નીના પુ , હશા યાના પુ , અાઝીકામના પુ , હા શૂબનાે

લાકડાંઅાેના અપણાે લાવવા માટે, અમે અેટલે યાજકાેઅે, લેવીઅાેઅે તથા

પુ શમાયા, ૧૬ લેવીઅાેના અાગેવાનાેમાંના શા બથાય તથા યાેઝાબાદ

લાેકાેઅે વચનાે અા યાં. ૩૫ અમે

તવષ, અમારા ખેતરની થમ પેદાશ અને

ઈ વરના ભ ત થાનના બહારના કામકાજ પર દેખરેખ રાખતા હતા. ૧૭

દરેક વૃ ના થમ ફળાે યહાેવાહનાં ભ ત થાનમાં લાવવા માટે પણ વચન

અને ાથના તથા અાભાર તુ તનાે અારં ભ કરવામાં અાસાફના પુ ઝા દીના

અા યાં. ૩૬ નયમશા

માં લ યા માણે, અમારા પુ ાેમાંના થમજ નત,

પુ મીખાનાે પુ મા ા યા મુ ય હતાે. અને બાકબુ ા પાેતાના ભાઈઅાેમાં

નવરાે તથા ઘેટાંબકરાંનાં થમજ નતને અમારા યહાેવાહનાં ભ ત થાનમાં

બી ે હતાે, તથા યદૂ થૂનના પુ ગાલાલના પુ શા મૂઅાનાે પુ અા દા

યાજકાે પાસે લાવવાનાં વચનાે અા યાં. ૩૭ અમારા બાંધેલા લાેટનાે થમ

હતાે. ૧૮ પ વ નગરમાં બધા મળીને બસાે ચાેયાસી લેવીઅાે હતા. ૧૯

હ સાે તથા અપણાે, દરેક વૃ નાં ફળાે, ા ારસ અને તેલ યાજકાે માટે
ભ ત થાનનાં ભંડારમાં લાવીશું. વળી અમારી જમીનની ઊપજનાે દસમાે

ારપાળાે: અા ૂ બ, ટા માેન તથા તેમના સગાંઅાે, જે ારપાળાે હતા,
તેઅાે અેકસાે બાેતેર હતા. ૨૦ બાકીના ઇઝરાયલીઅાે, યાજકાે, લેવીઅાે,

ભાગ અમે લેવીઅાે પાસે લાવીશું. કારણ કે લેવીઅાે અમારી ખેતીના સવ

યહૂ દયાનાં સવ નગરાેમાં પાેતપાેતાના વતનાેમાં ર ા. ૨૧ ભ ત થાનના

નગરાેમાંથી દશાંશાે લે છે . ૩૮ લેવીઅાે દશાંશ લે, તે સમયે હા નના પુ

સેવકાે અાેફેલમાં ર ા અને સીહા તથા ગ પા તેમના અ ધકારી હતા. ૨૨

યાજકે તે લેવીઅાે સાથે રહે વું. લેવીઅાેઅે તે દશાંશાેનાે દશાંશ અમારા

ય શાલેમના લેવીઅાેનાે અ ધકારી પણ, ઈ વરના ભ ત થાનના કામ પર,

ઈ વરના ભ ત થાનના ભંડારમાં લાવવાે. ૩૯ ઇઝરાયલીઅાે અને લેવીઅાેઅે

અાસાફના વંશ ેમાંના અેટલે ગાનારાેમાંના મીખાનાે દીકરાે મા ા યાનાે દીકરાે

પાેતે ઉઘરાવેલાં બધાં અનાજના અપણાે, ા ારસ, તેલનું ઉ છાલીયાપણ

હશા યાનાે દીકરાે બાનીનાે દીકરાે ઉ ઝઝ હતાે. ૨૩ તેઅાે વષે રા ની અેવી

ભંડારના અાેરડાઅાેમાં લાવવાં, કે મ કે પ વ

અા ા હતી કે ગાનારાઅાેને દરરાેજ જ રયાત માણે નયુ ત ભ થું અાપવું.

થાનનાં પા ાે યાં રાખવામાં

અાવે છે . યાં સેવા કરતા યાજકાે, ારપાળાે તથા ગાયકાે રહે છે . અામ, અમે

૨૪ યહૂ દાના દીકરાે ઝે રાના વંશ

સાૈ અમારા ઈ વરના ભ ત થાનની અવગણના ન હ કરીઅે.

લાેકાેને લગતી સવ બાબતાેમાં રા નાે

ાેના તમામ અાગેવાનાે ય શાલેમમાં વ યા અને બાકીના લાેકાેઅે
૧૧ લાેઅેકમાટે
ચ ીઅાે નાખી કે દર દસમાંથી અેક માણસ પ વ નગર

દબાેનમાં તથા તેનાં ગામાેમાં, યકા સેલમાં તથા તેનાં ગામાેમાં ર ા. ૨૬ અને

ય શાલેમમાં રહે વા માટે

ય. બાકીના નવ અ ય નગરાેમાં જઈને વસે.

૨ ય શાલેમમાં રહે વા માટે જે લાેકાે રા

ખુશીથી અાગળ અા યા, તે

સવ માણસાેને બાકીના લાેકાેઅે શુભે છા પાઠવી. ૩ ાંતના જે અાગેવાનાે
ય શાલેમમાં ર ા તેઅાે અા છે . ઇઝરાયલના લાેકાે, યાજકાે, લેવીઅાે,
ભ ત થાનના સેવકાે અને સુલેમાનના ચાકરાેના વંશ ે યહૂ દયાના નગરાેમાં
પાેતપાેતાનાં વતનમાં ર ા. ૪ યહૂ દાના કે ટલાક અને બ યામીનના કે ટલાક
વંશ ે ય શાલેમમાં વ યા. તેઅાે અા છે . યહૂ દાના વંશ ેમાંના: અથાયા
ઉ ઝયાનાે પુ , ઉ ઝયા ઝખાયાનાે, ઝખાયા અમાયાનાે, અમાયા શફાટયાનાે,
શફાટયા માહલાલઅેલનાે પુ અને માહલાલઅેલ પેરેસના વંશ ેમાંનાે અેક
હતાે. ૫ અને માસેયા બા ખનાે પુ , બા ખ કાેલહાેઝેનાે, કાેલહાેઝે

ેમાંના મશેઝાબઅેલનાે દીકરાે પથા ા
ત ન ધ હતાે. ૨૫ ખેતરાેવાળાં ગામાે

વષે યહૂ દાના વંશ ેમાંના કે ટલાક કયાથઅાબામાં તથા તેનાં ગામાેમાં,
યેશૂઅામાં, માેલાદામાં, બેથપેલેટમાં. ૨૭ હસારશુઅાલમાં, બેરશેબામાં
તથા તેનાં ગામાેમાં પણ ર ા. ૨૮ તેઅાેમાંના સકલાગમાં, મખાેનામાં તથા
તેના ગામાેમાં, ૨૯ અેન ર માેનમાં, સાેરાહમાં તથા યામૂથમાં, ૩૦ ઝાનાેઅા,
અદુ લામ તથા તેઅાેનાં ગામાેમાં, લાખીશ તથા તેનાં ખેતરાેમાં અને અઝે કા
તથા તેનાં ગામાેમાં ર ા. અામ તેઅાે બેરશેબાથી તે હ નાેમની ખીણ સુધી
વ યા. ૩૧ બ યામીનના વંશ ે પણ ગેબાથી તે મ માશ, અાયા, બેથેલ
તથા તેનાં ગામાેમાં ર ા. ૩૨ તેઅાે અનાથાેથ, નાેબ, અના યા, ૩૩ હાસાેર,
રામા, ગ ાઈમ, ૩૪ હાદીદ, સબાેઈમ, નબા લાટ, ૩૫ લાેદ, અાેનાે તથા
કારીગરાેની ખીણમાં વ યા. ૩૬ અને યહૂ દયામાંના લેવીઅાેના કે ટલાક સમૂહાે
બ યામીનના વંશ ેની સાથે વ યા.

પુ , ઝખાયા શીલાેનીનાે પુ હતાે. ૬ પેરેસના સવ વંશ ે જેઅાે ય શાલેમમાં

તથા લેવીઅાે શા તીઅેલના દીકરાે ઝ બાબેલની તથા
૧૨ જેયેશયાજકાે
ૂઅાની સાથે પાછા અા યા તેઅાેનાં નામ અા છે : સરાયા, ય મયા,

વ યા તેઅાે ચારસાે અડસઠ હતા. તેઅાે સવ પરા મી પુ ષાે હતા. ૭

અેઝરા, ૨ અમાયા, મા લૂખ, હા ુ શ, ૩ શખા યા, રહૂ મ, મરેમાેથ. ૪

હઝાયાનાે, હઝાયા અદાયાનાે, અદાયા યાેયારીબનાે, યાેયારીબ ઝખાયાનાે

નહે યા
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ઈ ાે, ગ નથાેઈ, અ બયા, ૫ મીયામીન, મા ા, બ ગા, ૬ શમાયા,

હનાની, તેઅાે ઈ વર ભકત દાઉદના વા જ ાે લઈને ચા યા. અેઝરા શા

યાેયારીબ, યદાયા, ૭ સા લૂ, અામાેક, હ કયા અને યદાયા. તેઅાે યેશુઅાના

તેઅાેની અાગળ ચાલતાે હતાે. ૩૭ કારં ને દરવાજેથી સીધા અાગળ ચાલીને

ી

સમયમાં યાજકાેમાંના તથા તેઅાેના ભાઈઅાેમાંના મુ ય અાગેવાનાે હતા.

દાઉદનગરના પગ થયાં પર થઈને, કાેટના ચઢાવ પર દાઉદના મહે લની ઉપર

૮ લેવીઅાે અા હતા: યેશૂઅા, બ નૂઈ, કા ીઅેલ, શેરે યા, યહૂ દા તથા

બાજુ અે પૂવ તરફના પાણીના દરવા

મા ા યા, તે તથા તેના ભાઈઅાે ગાનારાઅાેના અ ધકારી હતા. ૯ બાકબુ ા,

કરનારાઅાેની બી

ઉ નાે તથા તેઅાેના ભાઈઅાે વારાફરતી ચાેકી કરતા હતા. ૧૦ યેશૂઅા

લાેકાે સાથે કાેટ પર તેઅાેની પાછળ ચા યાે અને ભ ીના બુરજની ઉપલી

યાેયાકીમનાે પતા, યાેયાકીમ અે યાશીબનાે પતા, અે યાશીબ યાેયાદાનાે

બાજુ અે થઈને છે ક પહાેળા કાેટ સુધી ગયાે. ૩૯ અને યાંથી અે ાઇમ દરવા ે,

પતા, ૧૧ યાેયાદા યાેનાથાનનાે પતા, યાેનાથાન યાદૂ અાનાે પતા હતાે.

જૂ નાે દરવા ે, મ છી દરવા ે, હનાનઅેલના બુરજ અને હા મેઅાહના બુરજ

સુધી તેઅાે ગયા. ૩૮ અાભાર તુ ત

ટુ કડી તેઅાેની ડાબી બાજુ તરફ ગઈ. હુ ં બાકીના અડધા

૧૨ યાેયાકીમના સમયમાં યાજકાે, અેટલે પતૃઅાેના કુ ટુ ં બાેના અાગેવાનાે

અાગળ થઈને ઘેટાંનાે દરવા

અા હતા: સરાયાનાે અાગેવાન મરાયા, ય મયાનાે અાગેવાન હના યા, ૧૩

અાવીને ઊભા ર ા. ૪૦ પછી અાભાર તુ તના ગાયકવૃંદની ટુ કડી ઈ વરના

સુધી ગયાે. તેઅાે ચાેકીદારના દરવા

અાગળ

અેઝરાનાે અાગેવાન મશુ લામ, અમાયાનાે અાગેવાન યહાેહાનાન, ૧૪

ભ ત થાનમાં ઊભી રહી. મ તથા મારી સાથે અડધા અ ધકારીઅાેઅે

મેલીકુ નાે અાગેવાન યાેનાથાન, શબા યાનાે અાગેવાન યૂસફ હતાે. ૧૫ હારીમનાે

પણ પાેતાની જ યા લીધી. ૪૧ પછી યાજકાેઅે તેઅાેની જ યા લીધી:

અાગેવાન અાદના, મરાયાેથનાે અાગેવાન હે કાય, ૧૬ ઈ ાેનાે અાગેવાન

અે યાકીમ, માસેયા, મ યામીન, મીખાયા, અે યાેઅેનાય, ઝખાયા, હના યા,

ઝખાયા, ગ નથાેનનાે અાગેવાન મશુ લામ, ૧૭ અ બયાનાે અાગેવાન

અા યાજકાે રણ શગડાં લઈને ઊભા ર ા; ૪૨ માસેયા, શમાયા, અેલાઝાર,

ઝ ી, મ યામીન તથા માેઅા ાનાે અાગેવાન પ ટાય હતાે. ૧૮ બ ગાનાે

ઉ ઝઝ, યહાેહાનાન, મા કયા, અેલામ અને અેઝેર. ગાનારાઅાે તેમને દાેરનાર

અાગેવાન શા મૂઅા, શમાયાનાે અાગેવાન યહાેનાથાન, ૧૯ યાેયારીબનાે

યઝા ાની સાથે ગાતા હતા. ૪૩ અને તે દવસે તેમણે પુ કળ બ લદાન

અાગેવાન મા ાનાય, યદાયાનાે અાગેવાન ઉ ઝઝ, ૨૦ સા લાયનાે અાગેવાન

અા યાં તથા અાનંદાે સવ કયા; કે મ કે ઈ વરે તેઅાેને અાનંદથી ભરપૂર કયા

કા લાય, અામાેકનાે અાગેવાન અેબેર, ૨૧ હ કયાનાે અાગેવાન હશા યા,

હતા. વળી

યદાયાનાે અાગેવાન નથાનઅેલ હતાે. ૨૨ અે યાશીબ, યાેયાદા, યાેહાનાન

માેટાે હતાે કે તેનાે અવાજ ય શાલેમથી ઘણે દૂ ર સુધી સંભળાતાે હતાે. ૪૪ તે

ીઅાેઅે તથા બાળકાેઅે પણ અાનંદ કયા. તે અાનંદ અેટલાે

અને યાદૂ અાના સમયમાં અે લેવીઅાેની તેઅાેના કુ ટું બાેના વડીલાે તરીકે

દવસે ભંડારાે, ઉ છાલીયાપણ, થમફળાે તથા દશાંશાેના ભંડારાે અાેરડીઅાે

નાધણી કરવામાં અાવી હતી. ઇરાનના રા

પર કારભારીઅાે ઠરાવવામાં અા યા. જેથી તેઅાે નગરાેના ખેતરાે માણે

દાયાવેશના શાસન દર મયાન

યાજકાેની પણ નાધ પુ તકમાં કરવામાં અાવી હતી. ૨૩ લેવીના વંશ ે

યાજકાેને તથા લેવીઅાેને સા

તેઅાેના પતૃઅાેના કુ ટું બાેના વડીલાેનાં નામ અે યાશીબના પુ યાેહાનાનના

કરે. કે મ કે સેવામાં હાજર રહે નાર યાજકાે અને લેવીઅાેના લીધે યહૂ દયાના

સમય સુધી કાળવૃ ાંતાેનાં પુ તકમાં નાધવામાં અા યાં હતાં. ૨૪ લેવીઅાેના

લાેકાેઅે અાનંદ કયા. ૪૫ તેઅાેઅે, ગાનારાઅાેઅે તથા ારપાળાેઅે પાેતાના

અાગેવાનાે અા માણે હતા: હશા યા, શેરે યા તથા કા ીઅેલનાે પુ યેશૂઅા

ઈ વરની સેવા કરી તથા દાઉદ તથા તેના પુ સુલેમાનની અા ા માણે

તથા તેઅાેના ભાઈઅાે સામસામે ઊભા રહીને ગાતા, વારાફરતી પાેતપાેતાના

શુ કરણની સેવા બ વી. ૪૬ કારણ કે ાચીનકાળમાં દાઉદના અને

મે ઈ વરભ ત દાઉદની અા ા માણે તુ ત તથા અાભાર તુ ત કરતા હતા.

અાસાફના સમયમાં અાસાફ ગાયકાેનાે મુ ય અાગેવાન હતાે. વળી ઈ વરના

૨૫ મા ા યા, બાકબુ

નયમશા

માણે ઠરાવેલા હ સા ભેગા

ા, અાેબા ા, મશુ લામ, ટા માેન અને અા ૂ બ તેઅાે
પર ચાેકી કરતા ારપાળાે હતા. ૨૬ તેઅાે યાેસાદાકના પુ

નહે યાના સમયમાં સવ ઇઝરાયલીઅાે ગાનારાઅાેના તથા ારપાળાે હ સા

યેશૂઅાના પુ યાેયાકીમના સમયમાં તેમ જ શાસક નહે યાના સમયમાં

તેઅાેને દરરાેજની જ રયાત માણે અાપતા હતા. તેઅાે લેવીઅાે માટે અલગ

તથા અેઝરા યાજક જે શા

રાખતા હતા અને લેવીઅાે હા નના પુ ાે માટે અલગ હ સાે રાખતા હતા.

ભંડારાેના દરવા

કાેટની
કા

ી હતાે તેના સમયમાં હતા. ૨૭ ય શાલેમના

ત ાને સંગે લાેકાેઅે લેવીઅાેને તેઅાેની સવ જ યાઅાેમાંથી શાેધી

ા કે તેઅાેને ઈ વરની અાભાર તુ તનાં ગાયનાે ગાવા, ઝાંઝાે, સતાર

અને વીણાઅાે વગાડતાં ઉ સાહથી

ત ાપવ પાળવા માટે તેઅાે તેમને

ય શાલેમમાં લાવે. ૨૮ ગાનારાઅાેના પુ ાે ય શાલેમની અાસપાસના
મેદાનમાંથી તથા નટાેફાથીઅાેનાં ગામાેમાંથી અેક થયા. ૨૯ વળી તેઅાે બેથ
ગ ગાલથી, ગેબાના અને અાઝમાવેથના ખેતરાેમાંથી પણ અેક થયા; કે મ
કે ગાનારાઅાેઅે પાેતાને માટે ય શાલેમની અાસપાસ ગામાે બાં યા હતાં. ૩૦
યાજકાેઅે તથા લેવીઅાેઅે પાેતે પ વ થઈને લાેકાેને, દરવા અાેને તથા
કાેટને પ વ કયા. ૩૧ પછી હુ ં યહૂ દયાના અાગેવાનાેને કાેટ પર લા યાે અને
મ અાભાર તુ ત કરનારી બે ટુ કડી ઠરાવી. તેમાંની અેક જમણી તરફ કાેટ પર
કચરાના દરવા

તરફ ચાલી. ૩૨ તેઅાેની પાછળ હાેશાયા અને યહૂ દાના

અડધા અાગેવાનાે, ૩૩ અઝાયા, અેઝરા, મશુ લામ, ૩૪ યહૂ દા, બ યામીન,
શમાયા, ય મયા, ૩૫ તથા યાજકાેના પુ ાેમાંના કે ટલાક રણ શગડાં લઈને
ચા યા. અાસાફના પુ ઝા ૂ રના પુ મીખાયાના પુ મા ા યાના પુ
શમાયાના પુ યાેનાથાનનાે પુ ઝખાયા, ૩૬ અને તેના ભાઈઅાે શમાયા
તથા અઝારેલ, મલલાય, ગલલાય, માઅાય, નથાનઅેલ, યહૂ દા તથા

તવનના તથા અાભાર તુ તનાં ગીતાે પણ હતાં. ૪૭ ઝ

મૂસાનું નયમશા
૧૩ તેતેમદવસે
ાં તેઅાેને અેવું લખાણ મ

બાબેલના તથા

લાેકાેને વાંચી સંભળાવવામાં અા યું.
ું કે , અા માેનીઅાેને કે માેઅાબીઅાેને

ઈ વરની મંડળીમાં કદી દાખલ કરવા ન હ. ૨ કે મ કે તે લાેકાે ઇઝરાયલીઅાેને
માટે અ ન તથા પાણી લઈને સામે મળવા અા યા નહાેતા, પણ તેઅાેઅે
ઇઝરાયલીઅાેને શાપ અાપવા માટે લાંચ અાપીને બલામને રાે ાે હતાે. તેમ
છતાં અાપણા ઈ વરે તે શાપને અાશીવાદમાં ફે રવી ના યાે હતાે. ૩ જયારે
લાેકાેઅે અા નયમશા

સાંભ

ું યારે સવ વદેશીઅાેને ઇઝરાયલમાંથી

જુ દા કરવામાં અા યા. ૪ પરં તુ અા અગાઉ, યાજક અે યાશીબ જેને ઈ વરના
ભ ત થાનના ભંડારનાે કારભારી ની યાે હતાે, તે ટાે બયાના સગાે હતાે.
૫ અે યાશીબે ટાે બયા માટે અેક વશાળ મ તૈયાર કરી તેમાં અગાઉ

ખા ાપણાે, ધૂપ, વાસણાે, અનાજ, નવાે ા ારસ અને જૈતતેલના દશાંશ
રાખવામાં અાવતા હતા. અને તેમાંથી નયમ માણે લેવીઅાે, ગાનારાઅાે
તથા ારપાળાેને અાપવામાં અાવતું હતું. તેમ જ યાજકાેનાં ઉ છાલીયાપણાે
પણ તેમાં રાખવામાં અાવતાં હતાં. ૬ પણ તે સમયે હુ ં ય શાલેમમાં નહાેતાે,
કારણ, બા બલના રા

અાતાહશા તાના બ ીસમા વષ હુ ં રા

ગયાે હતાે. થાેડા સમય પછી મ રા
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પાસે

પાસે જવાની પરવાનગી માંગી. ૭ હુ ં

નહે યા

ય શાલેમ પાછાે અા યાે. અે યાશીબે ટાે બયાને માટે ઈ વરના ભ ત થાનની

ઇઝરાયલના રા

પરસાળમાં મ બાંધીને જે દુ કમ કયુ હતું તેની મને ખબર પડી. ૮ યારે

ઘણા રા ાેમાં તેના જેટલાે મહાન રા

હુ ં ઘણાે ાે ધત થયાે અને મ તે મમાંથી ટાે બયાનાે સવ સામાન બહાર

વહાલાે હતાે. અને ઈ વરે તેને સવ ઇઝરાયલીઅાે પર રા

ફકી દીધાે. ૯ તેને સાફસૂફ કરવાનાે મ હુ કમ કયા અને પછી ઈ વરના

છતાં તેની વદેશી પ નીઅાેઅે તેને પાપ કરવા ેયા હતાે. ૨૭ તાે શું અમે

ભ ત થાનનાં પા ાે, ખા ાપણાે તથા લાેબાન હુ ં તેમાં પાછાં લા યાે. ૧૦

તમા ં સાંભળીને વદેશી

મને અે પણ ખબર પડી કે લેવીઅાેના હ સા તેઅાેને અાપવામાં અાવતા

ઉ લંઘન કરીને અાવું માેટું પાપ કરીઅે?” ૨૮ મુ ય યાજક અે યાશીબનાે

ન હતા. તેથી લેવીઅાે તથા ગાનારાઅાે પાેતપાેતાના ખેતરાેમાં ચા યા ગયા

દીકરાે યાેયાદાના દીકરાઅાેમાંના અેક હાેરાેની સા બા લાટનાે જમાઈ હતાે.

હતા. ૧૧ તેથી મ અાગેવાનાેની સાથે ઉ થઈને પૂ

ું, “શા માટે ઈ વરના

તેથી મ તેને મારી અાગળથી કાઢી મૂ ાે. ૨૯ હે મારા ઈ વર, તેઅાેનું મરણ

ભ ત થાનને તુ છકારવામાં અાવે છે ? મ લેવીઅાેને અેક કરીને તેઅાેને

કરાે, કે મ કે તેઅાેઅે યાજકપદને અને યાજકપદના તથા લેવીઅાેના કરારને

પાેતપાેતાની જ યા પર રા યા. ૧૨ પછી યહૂ દયાના સવ લાેકાે અ નનાે,

અપ વ કયા છે . ૩૦ અા રીતે મ સવ વદેશીઅાેના સંબંધમાંથી તેઅાેને શુ

ા ારસનાે તથા તેલનાે દસમાે ભાગ ભંડારમાં લાવવા લા યા. ૧૩ તે ભંડારાે
ઉપર મ ખ નચીઅાે ની યા તેઅાે અા છે : શેલે યા યાજક, સાદાેક શા

ી

તથા લેવીઅાેમાંનાે પદાયા. તેઅાેના પછી મા ા યાનાે દીકરાે ઝા ૂ રનાે દીકરાે
હાનાન હતાે, કે મ કે તેઅાે વ વાસુ ગણાતા હતા. પાેતાના ભાઈઅાેને વહચી

સમયે યહૂ દયામાં મ કે ટલાક લાેકાેને સા બાથના દવસે ા ાે પીલતા તથા
અનાજની ગૂણાે અંદર લાવી ગધેડા પર લાદતા અને ા ારસ, ા ાે, અં ર
ેયા. તેઅાેને અ ન વેચતા

ેયા, યારે મ તે દવસે તેઅાેની સામે વાંધાે લીધાે. ૧૬ ય શાલેમમાં
બધી

તનાે

માલ લાવતા અને સા બાથના દવસે યહૂ દયાના લાેકાેને તે વેચતા. ૧૭
પછી મ યહૂ દયાના અાગેવાનાેની સામે ફ રયાદ કરીને ક ું, “તમે અા કે વું
ખરાબ કામ કરાે છાે અને સા બાથ દવસને

કરાે છાે? ૧૮ શું તમારા

પતૃઅાે અેમ નહાેતા કરતા? અને તેથી અાપણા ઈ વરે અાપણા પર તથા અા
નગર પર શું અા બધાં દુ : ખાે વરસા યાં નથી? હવે તમે સા બાથ દવસને
કરીને ઇઝરાયલ પર ઈ વરનાે વધારે કાેપ લાવાે છાે.” ૧૯ સા બાથને
અાગલે દવસે સૂય અ ત થાય યારે ય શાલેમના દરવા

બંધ કરવાની

અને સા બાથ પહે લાં તેઅાેને ન હ ઉઘાડવાની મ અા ા અાપી. મ મારા
ચાકરાેમાંના કે ટલાકને દરવા
કાેઈપણ

પર ગાેઠ યા, જેથી શહે રમાં સા બાથને દવસે

તનાે માલ અંદર લાવવામાં ન અાવે. ૨૦ વેપારીઅાે તથા સવ

કારનાે માલ વેચનારાઅાેઅે અેક બે વખત ય શાલેમની બહાર મુકામ કયા.
૨૧ પણ મ તેમને ચેતવણી અાપી, “તમે દીવાલની બહાર કે મ છાવણી નાખે

છે ?

ે તમે ફરી અે માણે કરશાે તાે હુ ં તમને શ ા કરીશ!” યાર પછી તે

સમયથી તેઅાે સા બાથના દવસે

ારેય અા યા ન હ. ૨૨ મ લેવીઅાેને

અા ા કરી કે સા બાથના દવસે તેઅાે પાેતાને પ વ રાખવા માટે પાેતે
શુ થાય અને દરવા અાેની સંભાળ રાખે. મ ાથના કરી, હે મારા ઈ વર,
મારા લાભમાં અાનું પણ મરણ કરાે કે મ કે તમારી કૃ પાને લીધે મારી પર
ક ણા કરાે. ૨૩ તે સમયે જે યહૂ દીઅાેઅે અા દાેદી, અા માેની તથા માેઅાબી
ીઅાે સાથે લ ન કયા હતાં તેઅાેને મ

ેયા. ૨૪ તેઅાેનાં બાળકાે અધુ

અા દાેદી ભાષામાં બાેલતાં હતાં અને તેઅાેને યહૂ દીઅાેની ભાષા અાવડતી ન
હતી, પણ પાેતપાેતાના લાેકાેની મ ભાષા બાેલતાં હતાં. ૨૫ મ તેઅાેની
વ

થઈને તેઅાેનાે તર કાર કયા, તેઅાેમાંના કે ટલાકને માયા, તેઅાેના

વાળ ખચી કા

ા અને તેઅાે પાસે ઈ વરના સમ ખવડા યા કે , “અમે

અમારી પાેતાની દીકરીઅાેના લ ન તેઅાેના દીકરાઅાે સાથે કરાવીશું ન હ અને
તેઅાેની દીકરીઅાે સાથે અમારા દીકરાઅાેના લ ન પણ કરાવીશું ન હ. ૨૬

નહે યા

ીઅાે સાથે લ ન કરીને અાપણા ઈ વરની વ

અા યાે. હે મારા ઈ વર, મારા હતને માટે તેનું મરણ કરાે.

તેની સેવાને માટે મ જે સારા કામ કયા છે તેને ન થવા દેશાે ન હ. ૧૫ તે

તૂરના માણસાે પણ રહે તા હતા, જેઅાે માછલી તથા બી

ઠરા યાે હતાે. તેમ

૩૧ મ ઠરાવેલા સમયે કા ાપણ માટે તથા થમફળાેને માટે પણ મ ઠરાવી

મારાં સારાં કાયાને યાદ રાખ ે અને ઈ વરના ભ ત થાનને માટે તથા

પણ મ

ે કે

કાેઈ નહાેતાે, તે પાેતાના ઈ વરનાે

કયા અને યાજકાેને તથા લેવીઅાેને પાેતપાેતાના કામના મ ઠરાવી અા યા.

અાપવું, અે તેઅાેનું કામ હતું. ૧૪ મ ાથના કરી, હે મારા ઈ વર, અા

તથા સવ કારના ભાર ય શાલેમમાં લાવતા

સુલેમાને શું અે બાબતાે વષે પાપ નહાેતું કયુ?
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અે તેર

હવે પછી અહા વેરાેશ રા ની હજૂ રમાં કદી ન અાવવું.' અને રા અે તેનું

વેરાેશ રા જે સધુ ાંતથી તે કૂ શ સુધીના અેકસાે સ ાવીસ ાંતાે
૧ અહા
પર રાજ કરતાે હતાે તેના સમયમાં અેવું બ યું કે , રા અહા વેરાેશ
૨

સૂસાના મહે લમાં પાેતાના સહાસન પર બરાજમાન હતાે તે દર મયાન, ૩ તેની
કાર કદ ને ીજે વષ તેણે પાેતાના સવ સરદારાે અને તેના સેવકાેને મજબાની
અાપી. યારે ઈરાન તથા માદાયના અમલદારાે, ાંતાેના અમીરઉમરાવાે
તથા સરદારાે તેની સમ ઉપ થત હતા. ૪ યારથી તેણે પાેતાના વ યાત
રા યનું ગાૈરવ અને પાેતાના મહા તાપનાે વૈભવ સતત અેકસાે અશી દવસ
દ શત કયા. ૫ અે દવસાે પછી રા અે સૂસાના મહે લમાં જેઅાે હાજર
હતા તે નાનામાેટાં સવ લાેકાેને, સાત દવસ સુધી મહે લના બાગના ચાેકમાં
મજબાની અાપી. ૬ યાં સફે દ, ભૂરા તથા

ંબુડી રં ગના કાપડના પડદા

ચાંદીની કડીઅાેવાળા તથા અારસપહાણના તંભાે સાથે

ંબુડી તથા બારીક

શણની સૂતળી વડે બાંધવામાં અા યા હતા. સાેનાચાંદીના પલંગાે લાલ,
ધાેળા, પીળા તથા કાળાં અારસપહાણની ફરસબંધી પર સ વેલા હતા. ૭
તેઅાેને પીવા માટેના યાલા સાેનાના હતા. અે યાલા વ શ

કારના હતા.

અને રા ની ઉદારતા માણે યાં પુ કળ માણમાં મદીરા હતાે. ૮ તે માપસર
પીવામાં અાવતાે હતાે,

ેકે કાેઈને પીવા માટે દબાણ કરી શકાતું ન હતું. કે મ

કે રા અે પાેતાના મહે લના સવ કારભારીઅાેને હુ કમ કયા હતાે કે , “તમારે
યેક માણસની મર

માણે મદીરા પીરસવાે.” ૯ રા ની રાણી વા તીઅે

પણ અહા વેરાેશ રા ના રાજમહે લમાં ભ ય મજબાની અાપી. ૧૦ સાતમે
દવસે જયારે રા

ા ારસમાં મ ન હતાે યારે તેણે મહૂ માન, બઝથા,

હાબાેના, બ થા, અબા થા, ઝે થાર અને કાકાસ અે સાત ખાે

જેઅાે તેના

હજૂ રયા ચાકર હતા, તેઅાેને અા ા કરી ૧૧ ''વા તી રાણીને રાજમુગટ
પહે રાવીને તેનું સાદય લાેકાે તથા સરદારાે સમ

દ શત કરવા માટે મારી

સમ હાજર કરાે. તે દેખાવમાં ખૂબ પાળી હતી. ૧૨ પણ રા અે પાેતાના
ખાે અાેની મારફતે જે અા ા કરી હતી તે માણે રા ની સમ ઉપ થત
થવાની વા તી રાણીઅે ચાે ખી ના પાડી દીધી. અાથી રા

અેટલાે બધાે ઉ

થયાે કે તે ાેધથી તપી ગયાે. ૧૩ તેથી રા અે સમયાે પારખનાર ાનીઅાેને
પૂ

ું. કે મ કે તે સમયે નયમ તથા ઢી

ણનાર સવને પૂછવાનાે રા નાે

રવાજ હતાે. ૧૪ હવે જેઅાે રા ની ખૂબ જ નકટ હતા તેઅાે કાશના, શેથાર
અાદમાથા, તાશ શ, મેરેસ, માસના, અને મમૂખાન હતા. તેઅાે સાત ઈરાનના
અને માદાયના સરદારાે હતા. તેઅાે રા ની હજૂ રમાં અાવ

કરી શકતા

હતા, અને રા યમાં થમ હરાેળની બેઠકાેના હકદાર હતા. ૧૫ અહા વેરાેશ
રા અે પૂ

ું “કાયદા માણે વા તી રાણીને અાપણે શું કરવું? કે મ કે તેણે

ખાે અાે મારફતે અાપેલી મારી અા ાની અવગણના કરી છે .” ૧૬ પછી
રા

અને તેના સરદારાે સમ મમૂખાને જણા યું કે , “વા તી રાણીઅે કે વળ

અહા વેરાેશ રા ની વ

જ ન હ પરં તુ રા યના સવ ાંતાેના સવ સરદારાે

તથા તમામ લાેકાે વ

પણ અપરાધ કયા છે . ૧૭

અા વતન સવ

ીઅાેમાં

ે રાણીઅે કરેલું

હે ર થશે, તાે સવ અેવી વાત સરી જશે કે ,

'અહા વેરાેશ રા અે વા તી રાણીને પાેતાની સમ અાવવાની અા ા કરી
પણ તે અાવી ન હ'. અેથી દેશની

ીઅાે પાેતાના પ તઅાેને તુ છકારપા

ગણશે. ૧૮

ે ઈરાન તથા મા ાયના સરદારાેની

ીઅાેઅે રાણીના અા કૃ ય

વષે સાંભ

ું હશે તાે તેઅાે પણ પાેતાના પ તઅાેને અેવા જ ગણશે. અને

તેથી પુ કળ તર કાર તથા ાેધ ઉ પ ન થશે. ૧૯

ે રા ની સંમ ત હાેય

તાે અેક કડક બાદશાહી ફરમાન બહાર પાડવામાં અાવે અને તે બદલાય
ન હ માટે ઈરાન તથા મા ાયના કાયદાઅાેમાં તે નાેધાવું

ેઈઅે કે , 'વા તીઅે

રાણીપદ તેના કરતાં કાેઈ સારી રાણીને અાપવું. ૨૦ રા
તે જયારે તેના અાખા સા ા યમાં

જે હુ કમ કરશે

હે ર થશે, યારે સવ

ીઅાે પાેતાના

પ તઅાેને પછી ભલે તે નાના હાેય કે માેટા પણ તેઅાેને માન અાપશે.” ૨૧ અે
સલાહ રા

તથા તેના સરદારાેને સારી લાગી. તેથી રા અે મમૂખાનના

કહે વા માણે કયુ. ૨૨ રા અે તેના સવ ાંતાેમાં દરેક ાંતની લ પ માણે
તથા દરેક દેશની ભાષા માણે પ ાે માેક યા કે ,

યેક પુ ષ પાેતાના ઘરમાં

અ ધકાર ચલાવે.” અને અે હુ કમ તે પાેતાના લાેકાેની ભાષામાં

હે ર કરે.

અહા વેરાેશ રા નાે ાેધ શમી ગયાે, યારે વા તી રાણીઅે જે
૨ જયારે
કયુ હતું તે અને તેની વ
જે હુ કમ હે ર કરવામાં અા યાે હતાે તે
તેને યાદ અા યાં. ૨ યારે રા ની ખજમત કરનારા તેના માણસાેઅે ક ું,
“રા ને સા સુંદર જુ વાન કુ મા રકાઅાેની શાેધ કરવી. ૩ રા અે પાેતાના
રા યના દરેક ાંતાેમાં અા કામને માટે અમલદારાેને નીમવા

ેઈઅે. તેઅાે સવ

સાદયવાન જુ વાન કુ મા રકાઅાેને પસંદ કરીને સૂસાના મહે લના જનાનખાનામાં
રા ના ખાે

હે ગેના હવાલામાં હાજર કરે. અને તેઅાેને

ેઈઅે અેવાં સુંગધી

યાે પૂરા પાડવામાં અાવે. ૪ તેઅાેમાંની જે ક યા રા ને સાૈથી વધુ પસંદ
પડે તે કુ મા રકાને વા તીને થાને રાણીપદ અાપવામાં અાવે.” અા સલાહ
રા ને ગમી, તેણે તરત જ અા યાેજનાનાે અમલ કયા. ૫ માેદખાય નામનાે
અેક યહૂ દી સૂસાના મહે લમાં રહે તાે હતાે. તે કીશના પુ

શમઈના પુ

યાઈરનાે પુ હતાે. તે બ યામીની હતાે. ૬ બાબીલનાે રા

નબૂખાદને સાર

યહૂ દયાના રા

યખાે યાની સાથે ય શાલેમથી જે બંદીવાનાેને લઈ ગયાે

હતાે તેમાંનાે તે પણ અેક હતાે. ૭ માેદખાયે પાેતાના કાકાની દીકરી હદા સા
અેટલે અે તેરને ઉછે રીને માેટી કરી હતી. કે મ કે તેને માતા પતા નહાેતાં.
કુ મા રકા અે તેર સુંદર ાં તની તથા વ પવાન હતી. તેનાં માતા પતાના
મૃ યુ પછી માેદખાયે તેને પાેતાની દીકરી તરીકે અપનાવી લીધી હતી. ૮
રા નાે હુ કમ તથા ઠરાવ બહાર પ

ા પછી ઘણી કુ મા રકાઅાેને સૂસાના

મહે લમાં લાવીને હે ગેના હવાલામાં સાપવામાં અાવી હતી. અે તેરને પણ
રા ના મહે લમાં હે ગે ખાે ના હવાલામાં સાપવામાં અાવી. ૯ તે કુ મા રકા
તેને પસંદ પડી. તેથી તેના પર તેની મહે રબાની થઈ. તેણે અે તેર માટે તરત જ
તેને

ેઈઅે તેવાં સુંગધી યાે, ઉતમ ભાેજન તથા તેના માેભા માણે સાત

દાસીઅાે પણ અાપી, ઉપરાંત તેને અને તેની દાસીઅાેને જનાનખાનામાં સહુ થી
ઉતમ ખંડાે પણ અા યા. ૧૦ અે તેરે પાેતાની

ત તથા ગાે કે વંશની ખબર

પડવા દીધી ન હ; કારણ કે માેદખાયે તેને તેમ કરવાની ના પાડી હતી. ૧૧
અે તેરની શી હાલત છે અને તેનું શું થશે અે
જનાનખાનાના અાંગણા સામે અાવ

ણવા માટે માેદખાય

કરતાે હતાે. ૧૨

ત દન

ીઅાેની રીત માણે

દરેક કુ મા રકાઅાેની માવજત બાર માસ સુધી કરાતી હતી. તેઅાેને તૈયાર
કરવાના દવસાે અા માણે પૂરા થતાં અેટલે છ માસ બાેળના તેલથી અને છ
માસ સુગંધી પદાથા વડે તથા

ીઅાેને પાવન કરનાર પદાથાથી કાળ

લઈ ક યાઅાેને તૈયાર કરવામાં અાવતી. પછી અહા વેરાેશ રા ની હજૂ રમાં
જવાનાે તેનાે વારાે અાવતાે ૧૩ યારે નયમ અેવાે હતાે કે જનાનખાનામાંથી
રા ના મહે લમાં જતી વખતે તે જે કં ઈ માગે તે તેને અાપવામાં અાવે. ૧૪ સાંજે
તે મહે લમાં જતી અને સવારે બી

જનાનખાનામાં રા નાે ખાે ે શા ગાઝ

જે ઉપપ નીઅાેનાે ર ક હતાે, તેની દેખરેખ હે ઠળ પાછી અાવતી. અને રા
તેનાથી સંતુ થઈને તેના નામથી તેને બાેલાવે તે સવાય તે ફરીથી કદી રા
પાસે જઈ શકતી ન હતી. ૧૫ હવે માેદખાયે પાેતાના કાકા અ બહાઈલની પુ ી
અે તેરને પાેતાની દીકરી કરી લીધી હતી, તેનાે રા
અા યાે યારે અે તેરે રા ના ખાે
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તથા

પાસે અંદર જવાનાે મ

ીર ક હે ગેઅે જે ઠરા યું હતું તે

અે તેર

સવાય બીજું કં ઈપણ મા યું ન હ. જેઅાેઅે અે તેરને

ેઈ તે સવઅે તેની

ઠીક લાગે તેમ કર.” ૧૨ યાર બાદ પહે લા મ હનાને તેરમે દવસે રા ના

સંશા કરી. ૧૬ અે તેરને અહા વેરાેશ રા ની કાર કદ ના સાતમા વષના

મં ીઅાેને બાેલાવવામાં અા યા; અને હામાને જે સવ અા ાઅાે અાપી તે

દસમા મ હનામાં અેટલે કે ટેબેથ મ હનામાં રાજમહે લમાં લઈ જવામાં અાવી.
૧૭ રા

અે સવ

માણે રા ના અમલદારાે પર, દરેક ાંતના સૂબાઅાે પર, તથા દરેક

ના

ીઅાે કરતાં અે તેર પર વધારે ેમ દશા યાે. તેણે અે તેર

સરદારાે પર, અથાત્ દરેક ાંતની લ પમાં અને દરેક ાંતની ભાષા માણે

પર સવ કુ મા રકાઅાે કરતાં વધારે કૃ પા તથા મહે રબાની બતાવીને તેને શરે

લખવામાં અા યું; અને અહા વેરાેશ રા ને નામે તે હુ કમાે લખાયા અને

સુવણ મુગટ મૂ

ાે. અને વા તી રાણીને થાને તેને રાણી તરીકે વીકારી.

રા ની મુ કાથી તેના પર મહાેર મારવામાં અાવી. ૧૩ સંદેશાવાહકાે મારફત

અે અે તેરના માનમાં પાેતાના સરદારાે અને સેવકાેને

અે પ ાે રા ના બધાં ાંતાેમાં માેકલવામાં અા યા કે , અેક જ દવસે અેટલે કે

માેટી મજબાની અાપી. વળી તેણે બધાં ાંતાેમાં તે દવસ તહે વાર તરીકે

બારમા માસ અદાર માસની તેરમી તારીખે બધા જ યહૂ દીઅાેનાે જુ વાન, વૃ ાે,

પાળવાનાે હુ કમ કયા. અને રા ને શાેભે અેવી બ સાે અાપી. ૧૯ યાર બાદ

બાળકાે અને

૧૮ યાર પછી રા

યારે બી વાર કુ મા રકાઅાેને અેક ત કરવામાં અાવી તે સમયે માેદખાય
રા ના દરવા માં બેઠાે હતાે. ૨૦ માેદખાયની સૂચના માણે અે તેરે પાેતાની
ત તથા ગાે કાેઈને જણા યાં નહાેતાં. અે તેર માેદખાયના ઘરમાં રહે તી

ીઅાેનાે વનાશ કરવાે. કતલ કરીને તેઅાેને મારી નાખવાં અને

તેઅાેની માલ મલકત લૂંટી લેવી. ૧૪ અા હુ કમ બધા ાંતાેમાં
તેની નકલ સવ

હે ર થાય માટે

અાેમાં ગટ કરવામાં અાવી કે તેઅાે તે દવસને માટે

તૈયાર થઈ રહે . ૧૫ સંદેશાવાહકાે રા ની અા ા માણે તરત જ રવાના

હતી યારની જેમ અા વેળાઅે પણ તે તેની અા ાનું પાલન કરતી હતી. ૨૧

થયા. તે હુ કમ સૂસાના મહે લમાં

માેદખાય રા ના વેશ ારની બાજુ માં બેઠાે હતાે. તે દર મયાન રા ના

પીવાને બેઠા; પણ સૂસા નગરમાં ગભરાટ અને તરખાટ મચી ર ાે.

ારપાળાેમાંના બે અ ધકારીઅાે બ થાન અને તેરેશ ગુ સે થઈને અહા વેરાેશ
રા ની હ યા કરવાનું ષ

ં ર યું હતું. ૨૨ માેદખાયને તેની ખબર પડી.

અેટલે તેણે અા અંગે અે તેર રાણીને વાત કરી અને અે તેરે માેદખાયને નામે
તે બાબત રા ને જણાવી. ૨૩ તપાસ કરતાં તે વાત સાચી નીકળી તેથી તે
બ નેને ફાંસી અાપવામાં અાવી. અા બધી વાતાેની નાધ રા ની પાસે રખાતા
કાળવૃ ાંતના પુ તકમાં કરવામાં અાવી.

હે ર થયાે. રા

તથા હામાન ા ારસ

દખાયે અા બધું
યું યારે દુ ઃખના માયા તેણે પાેતાનાં વ ાે
૪ ફાયારેાં,માેશરીરે
રાખ ચાેળીને ટાટ પહે યુ. પછી નગરમાં નીકળી પ ાે અને
ઊંચા સાદે દુ ઃખથી પાેક મૂકીને ર

ાે. ૨ તે છે ક મહે લના દરવા

અાગળ

અા યાે ટાટ પહે રીને દરવા માં વેશવાની પરવાનગી કાેઈને ન હતી. ૩
યાં યાં રા ની અા ા તથા ફરમાન

હે ર કરવામાં અા યાં તે બધા

ાંતાેમાં યહૂ દીઅાેમાં માેટાે શાેક, ઉપવાસ, વલાપ તથા ક પાંત સરી ર ાં.

પછી અહા વેરાેશ રા અે અગાગી હા મદાથાના પુ હામાનને ઊંચી
૩ તેપદવીઅે
બઢતી અાપી. તેણે તેની બેઠક સવ અમલદારાેથી ઊંચી રાખી.

અને ઘણાં તાે ટાટ તથા રાખ પાથરીને તેમાં સૂઈ ર ાં. ૪ યારે અે તેરની

૨ રા

ગમગીની થઈ. માેદખાય પાેતાના અંગ પરથી ટાટ કાઢીને બી ં વ ાે પહે રે તે

ની અા ાથી રા ના બધા સેવકાે રા ના દરવાજે નમ કાર કરીને

હામાનને માન અાપતા, કે મ કે રા અે તેના વષે અેવી અા ા કરી હતી. પરં તુ
માેદખાય નમ કાર કરતાે ન હતાે. અને માન પણ અાપતાે ન હતાે. ૩ તેથી
દરવાજે રહે લા રા ના સેવકાેઅે માેદખાયને પૂ

ું, “તું શા માટે રા ની

અા ાનું ઉ લંઘન કરે છે ?” ૪ તેઅાે દરરાેજ તેને પૂછયા કરતા હતા પણ તે
તેઅાેની વાત સાંભળતાે નહાેતાે. યારે અેમ થયું કે તે માેદખાયની અાવી
વત ૂંક સહન કરે છે કે કે મ તે

ેવા સા તેઅાેઅે અા બાબત હામાનને

કહી દીધી. કે મ કે તેણે તેઅાેને ક ું હતું કે ' હુ ં યહૂ દી છંુ . ૫ યારે હામાને
ેયું કે , માેદખાય મને નમ કાર કરતાે નથી અને મને માન પણ અાપતાે નથી
યારે તે ખૂબ જ ાેધે ભરાયાે. ૬ પણ અેકલા માેદખાય પર હાથ નાખવાે અે
વચાર તેને યાે ય લા યાે ન હ કે મ કે માેદખાય કઈ

તનાે છે તે તેઅાેઅે

તેને જણા યું હતું. તેથી હામાને અહા વેરાેશના અાખા રા યમાંના સવ
યહૂ દીઅાેનાે, અેટલે માેદખાયની અાખી કાેમનાે વનાશ કરવા વષે વચાયુ.
૭ અહા વેરાેશ રા

મ હનામાં

ના બારમા વષના પહે લા મ હનામાં અેટલે કે નીસાન

ત દન અને

તમ હનાને માટે ચ ીઅાે નાંખી. બારમાે મ હનાે

અેટલે કે અદાર મ હનાે અને તેરમા દવસ પર ચ ી પડી. ૮ યારે હામાને
અહા વેરાેશ રા ને ક ું, “અાપના રા યના બધા ાંતાેના લાેકાેમાં પસરેલી
તથા વખરાયેલી અેક

છે . બી

બધા લાેકાે કરતાં તેઅાેના રીત રવા ે

જુ દા છે અને તેઅાે અાપના અેટલે રા ના કાયદા પણ પાળતા નથી. તેથી
તેઅાેને

વતા રહે વા દેવા તે તમારા હતમાં નથી.” ૯ માટે

ે અાપને યાે ય

લાગે તાે અેમનાે નાશ કરવાની અા ા ફરમાવાે અને રા ના ખ નચીઅાેના
હાથમાં હુ ં દસ હ ર તાલંત પું રાજભંડારમાં લઈ જવા માટે અાપીશ.'' ૧૦
અે સાંભળીને રા અે પાેતાના હાથમાંથી રાજમુ ા કાઢીને યહૂ દીઅાેના શ ુ
અગાગી હા મદાથાના પુ હામાનને તે અાપી. ૧૧ રા અે હામાનને ક ું
કે , “તા ં પું તથા તે લાેક પણ તને વાધીન કરવામાં અા યાં છે , તને જેમ

અે તેર

દાસીઅાેઅે તથા ખાે અાેઅે અાવીને તેને માેદખાય વષે ક ું, યારે તેને ખૂબ
માટે અે તેરે વ

ાે માેકલી અા યાં. પરં તુ તેણે તે પહે યા ન હ. ૫ રા ના

ખાે અાેમાંનાે હથાક નામે અેક જણ હતાે. તેને રાણીની ખજમતમાં રહે વા
માટે ની યાે હતાે. અે તેરે તેને બાેલાવીને ક ું, માેદખાય પાસે જઈને ખબર
કાઢ કે શી બાબત છે ? અાવું કરવાનું કારણ શું છે ? ૬ હથાક નીકળીને રા ના
દરવા

સામેના નગરના ચાેકમાં માેદખાય પાસે ગયાે. ૭ અને માેદખાયે તેની

સાથે શું બ યું હતું તે તથા હામાને યહૂ દીઅાેનાે નાશ કરવા માટે રા યની
ત ેરીમાં જે નાણાં અાપવાનું વચન અા યું હતું તેનાે ચાે સ અાંકડાે પણ
તેને બરાબર કહી સંભળા યાે. ૮ વળી તેઅાેનાે નાશ કરવાનાે હુ કમ સૂસામાં
કરવામાં અા યાે હતાે, તેની નકલ માેદખાયે તેને અાપી કે , હથાક અે તેરને તે
બતાવે. અને તેને કહી સંભળાવે. અને અે તેરને વીનવે કે રા ની સમ
જઈને તે પાેતાના લાેકાેને માટે કાલાવાલા કરીને બ અરજ કરે. ૯ પછી
હથાકે અાવીને માેદખાયે જે કહે લું હતું. તે અે તેરને જણા યું. ૧૦ યારે
અે તેરે હથાક સાથે વાત કરીને માેદખાય પર સંદેશાે માેક યાે. ૧૧ તેણે ક ું
કે , “રા ના સવ સેવકાે તથા રા ના ાંતાેના બધા જ લાેકાે

ણે છે કે , કાેઈ

ી કે પુ ષ વગર પરવાનગીથી અંદરનાં ચાેકમાં રા ની પાસે
અેક જ કાયદાે છે કે , તેને મૃ યુની સ

ય તે વષે

કરવામાં અાવે, સવાય કે રા

તે

ય કત સામે પાેતાનાે સાેનાનાે રાજદં ડ ધરે તે જ

વતાે રહે . પણ મને તાે

અા ીસ દવસથી રા ની સમ જવાનું તેડું મ

ું નથી.” ૧૨ અે તેરનાે

સંદેશાે તેણે જઈને માેદખાયને કહી સંભળા યાે. ૧૩ યારે માેદખાયે હથાકને
ક ું, “તારે અે તેરને અેવાે

યુ ર અાપવાે કે સવ યહૂ દીઅાે કરતાં તને

રાજમહે લમાં બચવાનાે વધારે સંભવ છે . અેવું તારે પાેતાના મનમાં માનવું
ન હ. ૧૪
બી

ે તું અા સમયે માૈન રહીશ તાે યહૂ દીઅાે માટે બચાવ અને મદદ

કાેઈ રીતે ચાે સ મળશે. પરં તુ તારાે તથા તારા પતાના કુ ટું બનાે નાશ

થશે. વળી તને રાણીપદ ા ત થયું છે તે અાવા જ સમયને માટે ન હ હાેય
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અે કાેણ

ણે છે ?'' ૧૫ યારે અે તેરે તેને ક ું કે , તારે માેદખાયને અેવાે

રા અે પૂ

ું કે , “અેને માટે માેદખાયને શું કં ઈ માન તથા માેભાે અાપવામાં

જવાબ અાપવાે કે , ૧૬ “ , સૂસામાં જેટલા યહૂ દીઅાે છે તે સવને ભેગા કર.

અા યાં છે ? યારે રા ની હજૂ રમાં જે દરબારીઅાે હતા તેઅાેઅે જણા યું કે ,

અને તમે સવ અાજે મારે માટે ઉપવાસ કરાે. ણ દવસ સુધી રા ે કે દવસે

માેદખાયને કં ઈ જ અાપવામાં અા યું નથી કદર કરાઈ નથી.” ૪ તેથી રા અે

તમારે કાેઈઅે ખાવુંપીવું ન હ; હુ ં અને મારી દાસીઅાે પણ અે જ રીતે ઉપવાસ

પૂ

કરીશું.

ે મારાે

કરાવી હતી તે પર અેને ફાંસી અાપવાનું રા ને કહે વા માટે તે રાજમહે લના

નાશ થાય, તાે ભલે થાય.” ૧૭ યારે માેદખાય પાેતાને ર તે ગયાે અને અે તેરે

બહારના અાંગણામાં અા યાે હતાે. ૫ તેથી રા ના સેવકાેઅે તેને ક ું કે ,

તેને જે અા ા અાપી હતી તે માણે તેણે કયુ.

'અાંગણામાં હામાન ઊભાે છે .' રા અે ક ું, 'અેને અંદર બાેલાવાે.” ૬ યારે

અે તેર રાજપાેશાક પહે રીને રા ના ખંડની સામે મહે લની
૫ અંીદરનાદવસે
ચાેકમાં જઈને ઊભી રહી. અે વખતે રા રાજમહે લના વેશ ાર

હામાન અંદર ગયાે. અેટલે રા અે તેને પૂ

ે કે અે નયમ વ

હાેવા છતાં હુ ં રા ની સમ જઈશ.

અાગળ પાેતાના સહાસન પર બરાજેલાે હતાે. ૨ તેણે અે તેરને દરબારમાં
ઊભેલી

ેઈ અને રા ની રહે મનજર તેના પર થવાથી પાેતાનાે હાથમાંનાે

સાેનાનાે રાજદં ડ તેણે અે તેર સામે ધયા અેટલે અે તેરે અાવીને રાજદં ડ પશ
કયા. ૩ રા અે તેને પૂ

ું, “અે તેર રાણી, તારી શી ઇ છા છે ? તારી શી

અરજ છે ? તું અડધું રાજય માગશે તાે પણ તે તને અાપવામાં અાવશે.” ૪
અે તેરે તેને ક ું કે , “અાપને યાે ય લાગે તાે મ જે મજબાની તૈયાર કરી છે
તેમાં અાપ હામાન સાથે અાજે પધારાે.” ૫ યારે રા અે ક ું કે , “હામાનને
તાકીદ કરાે કે અે તેરના કહે વા મુજબ તે હાજર થાય.” પછી જે મજબાની
અે તેરે તૈયાર કરી હતી તેમાં રા

તથા હામાન અા યા. ૬ ા ારસ પીતી

વેળાઅે રા અે અે તેરને ક ું, “અે તેર રાણી, તારી શી અરજ છે ? તે માણે
તને અાપવામાં અાવશે. તારી શી વનંતી છે ?
તે હુ ં તે મંજૂર કરીશ.” ૭ યારે અે તેરે
મારી વનંતી અા છે . ૮

ે અધા રા ય સુધી તું માગશે

યુ ર અા યાે, “મારી અરજ તથા

ે અાપની મારા પર કૃ પા

હાેય, અને

ે અાપને

મારી અરજ માણે બ સ અાપવાની તથા મારી વનંતી ફળીભૂત કરવાની
ઇ છા હાેય તાે રા

અને હામાન જે મજબાની હુ ં તેઅાેને સા અાવતી કાલે

તૈયાર ક ં તેમાં અાવે, અેટલે રા ના કહે વા માણે હુ ં કાલે કરીશ”. ૯ યારે
તે દવસે હામાન હરખાતાે તથા અાનંદ કરતાે બહાર નીક
માેદખાયને રા ના દરવા માં બેઠેલાે

ેયાે, પણ તેને

ાે. યારે હામાને

ેઈને માેદખાય ઊભાે

થયાે ન હ કે ગભરાયાે પણ ન હ, તેથી હામાન માેદખાય પર ાેધે ભરાયાે.
૧૦ તેમ છતાં હામાન ગુ સા પર કાબૂ રાખી ઘરે પાછાે અા યાે અને તેની

પ ની ઝે રેશ તથા તેના મ ાેને ભેગા કયા. ૧૧ તેઅાેની સમ પાેતાની પુ કળ
સમૃ , પાેતાનાં સંતાનાેની વશાળ સં યા, કે વી રીતે રા અે તેનું સ માન કયુ

ું, “અાંગણામાં કાેણ છે ?” હવે જે ફાંસી હામાને માેદખાયને માટે તૈયાર

રા ની ખુશી હાેય તેને માટે શું કરવું
મારા કરતાં બી

કાેને રા

ું “જે માણસને માન અાપવાની

ેઈઅે?'' હવે હામાને મનમાં વચાયુ કે ,

માન અાપવા વધારે ખુશ થાય?'' ૭ અેટલે

હામાને રા ને ક ું કે , “જે માણસને માન અાપવાની રા ની ખુશી હાેય, ૮
તેને માટે તાે જે રાજપાેશાક રા ને પહે રવાનાે રવાજ છે તે તથા જે ઘાેડા
પર રા

સવારી કરતા હાેય તે, અને જે રાજમુગટ રા ને માથે મુકાય છે

તે લાવવા. ૯ પછી તે પાેશાક અને તે ઘાેડાે રા ના સાૈથી વધુ માનવંતા
સરદારાેમાંના અેકના હાથમાં અાપવા અને તે માણસને અે પાેશાક પહે રાવી
અને તેને ઘાેડા પર બેસાડી અને નગરમાં ફે રવે અને તેની અાગળ અેમ પાેકાર
કરવામાં અાવે કે , જેને માન અાપવાની રા ની ખુશી છે તે માણસને અા
માણે કરવામાં અાવશે.” ૧૦ યારે રા અે હામાનને ક ું, “જ દી

અને

પાેશાક અને ઘાેડાે લઈ અાવીને રાજમહે લના દરવાજે બેઠેલા યહૂ દી માેદખાયને
ત ક ું તે માણે તું કર, તું જે બાે યાે છે તે સઘળામાંથી કં ઈ જ રહી જવું
ેઈઅે ન હ. ૧૧ યારે હામાને તે પાેશાક માેદખાયને પહે રા યાે અને તેને ઘાેડા
પર બેસાડીને નગરના ર તે ફે રવીને તેની અાગળ નેકી પાેકારી કે , “જેને માન
અાપવાની રા ની ખુશી છે તે માણસને અે માણે કરવામાં અાવશે.” ૧૨
માેદખાય રા ના મહે લને દરવાજે પાછાે અા યાે પણ હામાન શાેક કરતાે
પાેતાનું મા છુપાવીને જલદીથી ઘરે ચા યાે ગયાે. ૧૩ પછી હામાને પાેતાની
પ ની ઝે રેશને અને બધાં મ ાેને જે બ યું હતું તે બધું કહી સંભળા યું. યારે
તેની પ ની ઝે રેશે અને તેના મ મંડળે તેને ક ું ''માેદખાય કે જેની અાગળ
તારી પડતી થવા લાગી છે તે

ે અેક યહૂ દી વંશનાે હાેય, તાે તેની વ

તા ં

કં ઈ ચાલવાનું નથી, પણ તેની અાગળ ચાે સ તું નાશ પામીશ.” ૧૪ હ

તાે

તેઅાે વાત કરી ર ાં હતાં અેટલામાં રા ના માણસાે અાવી પહા યા અને
અે તેરે તૈયાર કરેલી મજબાનીમાં હામાનને ઉતાવળે તેડી ગયા.

વળી હામાને ક ું: અે તેર રાણીઅે જે મજબાની તૈયાર કરી હતી તેમાં મારા

હામાન અે તેર રાણીઅે તૈયાર કરેલી મજબાનીમાં અા યા.
૭ રાબીજેતથાદવસે
પણ ા ારસ પીતી વખતે રા અે અે તેરને પૂ ું;

અને રા

કાેઈને પણ અામં ણ અા યું નહાેતું અને અાવતી

“અે તેર રાણી, તારી શી અરજ છે ? તે તને અાપવામાં અાવશે; તારી વનંતી

સાથે મજબાની માટે અામં ણ અા યું છે . ૧૩ પરં તુ
યાં સુધી પેલા યહૂ દી માેદખાયને હુ ં રા ના દરવા અાગળ બેઠેલાે ેઉં છંુ

શી છે ? અધા રા ય સુધી તે મંજૂર થશે.'' ૩ યારે અે તેર રાણીઅે ક ું, “હે

અને તેને બી

બધાં અાગેવાનાેથી ઊંચી પદવી અાપી તે કહી સંભળા યું. ૧૨

સવાય બી

કાલે પણ તેણે મને રા

૨

રા

ે મારા પર અાપની કૃ પા

હાેય અને

ે અાપની મર

હાેય, તાે મને

વતદાન અાપાે અે મારી અરજ છે અને મને મારા લાેક અાપાે તેઅાેને

યાં સુધી અા સવ મને કશા કામનું નથી.” ૧૪ યારે તેની પ ની ઝે રેશ તથા

વતા

તેના સવ મ ાેઅે તેને સલાહ અાપી, “પચાસ ફૂ ટ ઊંચી અેક ફાંસી તૈયાર

રહે વા દાે. અેટલી મારી વનંતી છે . ૪ કારણ કે અમે અેટલે હુ ં તથા મારા લાેક,

કરાવ અને સવારે રા ને કહે કે માેદખાયને તે પર ફાંસી દેવી અને પછી તું

મારી નંખાવા માટે અને કતલ થઈ જવા માટે વેચાયાં છીઅે

અાનંદથી રા

ગુલામ તથા ગુલામડીઅાે તરીકે વેચી દેવામાં અા યાં હાેત તાે મ કં ઈ પણ

સાથે મજબાની માણજે.” અા સલાહ હામાનને પસંદ પડી

ે અમને ફકત

અને તેઅાેના કહે વા માણે તેણે ફાંસી ઊભી કરાવી.

મા યુું ન હાેત, પણ જે નુકસાન રા ને થશે તેને સરખામણીમાં અમા ં દુ ઃખ

રા ે રા ને ઊંઘ અાવી ન હ; તેથી તેણે કાળવૃ ાંતાેની નાધનું પુ તક
૬ તેલાવવાની
અા ા કરી. અને રા ની અાગળ તે વાંચવામાં અા યું. તેમાં

કં ઈ વસાતમાં નથી.'' ૫ યારે અહા વેરાેશ રા અે અે તેર રાણીને પૂ

૨

લખેલું હતું કે , રા ના દરવાનાેમાંના બે ચાેકીદારાે કે જેઅાે ારની ચાેકી કરતા
હતા, તે બ થાના અને તેરેશ જેઅાેઅે અહા વેરાેશ રા નું ખૂન કરવાનું
કાવત ં ઘ

ું હતું તે વષે માેદખાયે ખબર અાપી હતી. ૩ અા ઉપરથી

જેણે અાવું કરવાની હ મત ધરી છે , તે કાેણ છે અને તે

ું

ાં છે ?'' ૬ અે તેરે

ક ું, “તે વેરી તથા વરાેધી તાે અા દુ હામાન જ છે ” અા સાંભળીને રા
અને રાણીની સામે હામાન ગભરાયાે. ૭ રા
રાજમહે લના બગીચામાં ગયાે. હામાન પાેતાનાે
વનંતી કરવા ઊભાે ર ાે. કે મ કે તે સમ
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પાેતાના ાેધમાં મ પાન છાેડીને
વ બચાવવા અે તેર રાણીને
ગયાે હતાે કે મારી પાયમાલી

અે તેર

કરવાનાે રા અે ન ય કયા છે . ૮ યારે રા

મહે લના બગીચામાં મ પાન

દવસે યહૂ દીઅાેઅે પાેતાના શ ુઅાે પર વેર વાળવાને તૈયાર રહે વાનું હતું.

કરવાની જ યાઅે પાછાે અા યાે, યારે જે પલંગ પર અે તેર સૂતી હતી તે પર

૧૪ રા

હામાન પડી ર ાે હતાે. રા અે ક ું “શું મારા મહે લમાં મારા દેખતાં જ

અા ાથી તાકીદ કરવામાં અાવી હતી તેથી તેઅાે જ દી ચાલી નીક

હામાન રાણી પર બળા કાર કરશે?” રા ના મુખમાંથી અા શ દાે નીકળતાં

હુ કમ સૂસાના મહે લમાં પણ ગટ કરવામાં અા યાે. ૧૫ માેદખાય ભૂરા

જ રા ના સેવકાેઅે હામાનનાે ચહે રાે ઢાંકી દીધાે. ૯ જે ખાે અાે રા ની

અને સફે દ રાજપાેશાક તથા માથે માેટાે સાેનાનાે મુગટ મૂકી અને બારીક

હજૂ રમાં તે વખતે હાજર હતા, તેઅાેમાંના અેક, જેનું નામ હાબાના હતું તેને

શણનાે

રા અે ક ું કે , “માેદખાય જેણે રા ની ઉ મ સેવા બ વી છે તેને જ માટે

સૂસા નગરમાં હષનાે પાેકાર થઈ ર ાે. ૧૬ યહૂ દીઅાેઅે ખૂબ અાનંદ અને

પચાસ હાથ ઊંચી ફાંસી હામાને તૈયાર કરાવી છે . તે તેના ઘરમાં ઊભી કરેલી

ખુશીથી ઉજવણી કરી. અને તેઅાેને માન પણ અાપવામાં અા યું. ૧૭ સવ

છે . “હામાનને તેના પર ફાંસી અાપાે.” ૧૦ અેટલે હામાનને પાેતાને માેદખાયને

નગર તથા સવ ાંતાેમાં રા નાે અાદેશ પહા યાે યાં યહૂ દીઅાેમાં અાનંદ

માટે તૈયાર કરેલી ફાંસી પર ચઢાવી દેવામાં અા યાે. યાર પછી રા નાે ાેધ

ની સેવામાં વપરાતા ઊંટાે પર સવાર થયેલા ખે પયાઅાેને રા ની

ંબુડી રં ગનાે ઝ ભાે પહે રીને રા ની હજૂ રમાંથી નીક

ા. અા

ાે. અને

યાપી ગયાે અને હષ દ શત કરવા માટે તે ઉ સવનાે દવસ બની ર ાે અને

શમી ગયાે.

તેઅાેઅે તે મહાઅાનંદપૂવક ઊજ યાે. ઘણાં લાેકાેઅે પાેતાને યહૂ દી તરીકે

જ દવસે અહા વેરાેશ રા અે અે તેર રાણીને યહૂ દીઅાેના શ ુ
૮ તેહામાનનુ
ં ઘરબાર અાપી દીધાં. અને અે તેરે યહૂ દી માેદખાય સાથે સગપણ

અાેળખા યા કારણ કે તે લાેકાેને યહૂ દીઅાેનાે ડર લા યાે.

જણા યું. અેટલે માેદખાયને રા

સમ

તડવામાં અા યાે. ૨ રા અે

હામાન પાસેથી પાછી લીધેલી મુ કા કાઢીને માેદખાયને અાપી અને અે તેરે
માેદખાયને હામાનના ઘરબારનાે કારભારી ઠરા યાે. ૩ અે તેર રાણી ફરીથી
અેકવાર રા ના દરબારમાં અાવી અને રા ના પગમાં પડીને તેણે અાંખમાં
અાંસુ સાથે અગાગી હામાને યહૂ દીઅાેની વ

ઘડેલું કાવત ં રદ કરવા

કાલાવાલા કયા. ૪ પછી રા અે અે તેર તરફ સાેનાનાે રાજદં ડ ધયા, અેટલે

બારમા મ હને અેટલે કે અદાર મ હનાના, તેરમા દવસે રા નાે
૯ હવે
હુ કમ અમલમાં અાવવાનાે હતાે, તે દવસે તાે યહૂ દીઅાેના શ ુઅાેને
તેઅાે ઉપર સ ા મેળવાની અાશા હતી. પણ તેથી ઉલટું અેવું બ યું કે
યહૂ દીઅાેઅે જ પાેતાના વેરીઅાે પર સ ા મેળવી. ૨ તે દવસે અહા વેરાેશ
રા ના સવ ાંતાેમાં યહૂ દીઅાે પાેતપાેતાનાં નગરાેમાં અેક થયા, જેથી
તેઅાેનું નુકસાન કરવાની જે લાેકાે કાે શશ કરતા હતા, તેઅાેના પર તેઅાે
હુ મલાે કરે. પણ તેઅાેની વ

કાેઈ ઊભું રહી શ

ું ન હ કારણ કે તે

હાેય

સવ લાેકાેને તેઅાેનાે ભય લા યાે હતાે. ૩ અને ાંતાેના બધા અમલદારાે,

હાેય અને ે અા વચાર અાપને સારાે
લાગે તાે અને અાપની અાંખાેને હુ ં ગમતી હાેઉં તાે અગાગી હામાને યહૂ દીઅાેનાે

કારણ કે તેઅાે બધા હવે માેદખાયથી બીતા હતા. ૪ માેદખાય રા ના

તે ઊઠીને રા ની સમ ઊભી રહી. ૫ અે તરે ક ું, '' ે અાપની મર
અને

ે અાપની મારા પર કૃ પા

નાશ કરવાનાે જે હુ કમ રા ના સવ ાંતાેમાં માેકલી અા યાે છે તેને રદ કરતાે
અાદેશ તમે માેકલી અાપાે. ૬ કે મ કે મારા લાેકાે પર જે વપ
છે તે મારાથી શી રીતે
રીતે

અાવી પડવાની

ેઈ શકાય? અથવા મારા સગાંનાે નાશ મારાથી શી

ેઈ શકાય?'' ૭ યારે અહા વેરાેશ રા અે યહૂ દી માેદખાય તથા

અે તેર રાણીને ક ું, “જુ અાે, હામાનનાં ઘરબાર મ અે તેરને સા યાં છે તથા
તેને તેઅાેઅે ફાંસી પર લટકા યાે છે , કે મ કે તેણે યહૂ દીઅાેનાે નાશ કરવાનાે
ય ન કયા હતાે. ૮ તમને યાે ય લાગે તે માણે તમે યહૂ દીઅાે પર રા ના
નામથી લખાણ કરાે અને રા ની મુ કાથી તે મુ ત કરાે કે મ કે રા ના
નામથી લખાયેલાે તથા રા ની મુ કાથી મુ ત થયેલાે લેખ કાેઈથી રદ થતાે
નથી.” ૯ યારે ી

મ હનાના અેટલે સીવાન મ હનાના ેવીસમા દવસે

રા ના મં ીઅાેને બાેલાવવામાં અા યા અને માેદખાયની અા ા માણે
યહૂ દીઅાેને લગતાે અેક હુ કમ સધુથી તે કૂ શ સુધીના અેકસાે સ ાવીશ
ાંતના સૂબાઅાે, રા યપાલાે અને અમલદારાેને તે ાંતની ભાષાઅાેમાં અને
લ પમાં, તેમ જ યહૂ દીઅાેની ભાષા અને લ પમાં લખાવવામાં અા યાે. ૧૦
માેદખાયે અા હુ કમ રા ના નામે લખા યાે. અને રા ની મુ કાથી મુ ત
કરીને ઘાેડેસવાર ખે પયાઅાેની અેટલે રા ની સેવામાં વપરાતા તથા રા ની
અ વશાળાના ઊંટાે પર સવારી કરતા સંદેશાવાહકાે મારફતે સવ જ યાઅાેઅે
અા પ ાે માેકલી અાપવામાં અા યા. ૧૧ અે પ ાેમાં રા અે
યહૂ દીઅાે તેઅાે અેક થઈને પાેતાના

યેક નગરના

વના ર ણને માટે અેટલે સુધી સામનાે

કરે કે જે લાેક તથા ાંત તેઅાેના પર હુ મલાે કરે તાે કાેઈ પણ ાંતની સતાનાે,
બાળકાેનાે તથા

ીઅાેને મારી નાખવાની તથા લૂંટી લેવાની પરવાનગી

અાપવામાં અાવી. ૧૨ અા હુ કમ રા

અહા વેરાેશના સવ ાંતાેમાં અેક

જ દવસે અેટલે કે બારમ મ હને અેટલે અદાર મ હનાના, તેરમા દવસે
અમલમાં અાવવાનાે હતાે. ૧૩ અે હુ કમ સવ ાંતાેમાં ગટ કરવામાં અાવે
અેટલા માટે તેની અેક અેક નકલ બધી

અે તેર

અાેમાં માેકલવામાં અાવી તે જ

સૂબાઅાે, રા યપાલાે, અને રા ના વહીવટકતાઅાેઅે યહૂ દીઅાેને મદદ કરી;
મહે લમાં ઉ ચ પદ પર નમાયેલાે હતાે. અેની કી ત સવ ાંતાેમાં સરી
ગઈ હતી. તેની સ ા દવસે દવસે વધતી ગઈ. ૫ યહૂ દીઅાેઅે પાેતાના
સવ શ ુઅાેનાે તરવારથી સંહાર કરીને તેઅાેનાે નાશ કયા અને પાેતાના
વરાેધીઅાે સાથે તેઅાેઅે પાેતાની મર માં અાવે તેવું વતન કયુ. ૬ સૂસાના
મહે લમાં યહૂ દીઅાેઅે પાંચસાે માણસાેને મારીને તેઅાેનાે નાશ કયા. ૭ વળી
તેઅાેઅે પાશા દાથાને, દા ફાેનને, અા પાથાને, ૮ પાેરાથાને, અદા યાને,
અ રદાથાને, ૯ પામાશતાને, અ રસાયને, અ રદાયને તથા વાઈઝાથાને, ૧૦
અેટલે યહૂ દીઅાેના શ ુ હા મદાથાના દસે પુ ાેને મારી ના યા; પણ લૂંટ પર
તેઅાેઅે હાથ ના યાે ન હ. ૧૧ સૂસામાં મારી નાખવામાં અાવેલા માણસાેની
સં યા તે જ દવસે રા ને

હે ર કરવામાં અાવી. ૧૨ રા અે અે તેર રાણીને

ક ું, “સૂસાના મહે લમાં યહૂ દીઅાેઅે પાંચસાે માણસાે અને હામાનના દસ
પુ ાેને મારી ના યા છે , તાે પછી તેઅાેઅે રા યના બી

ાંતાેમાં કાેણ

ણે

શું કયુ હશે? હવે તારી શી અરજ છે ? તે માણે તને બ વામાં અાવશે. તારી
બી

શી વનંતી છે ? તે પણ મંજૂર થશે.” ૧૩ યારે અે તેરે તેને ક ું કે ,

“ ે અાપની મર

હાેય તાે સૂસામાં જે યહૂ દીઅાે છે તેઅાેને અાજના હુ કમ

માણે કાલે કરવા દેવું

ેઈઅે અને હામાનના દસે પુ ાેને ફાંસીઅે લટકાવવા

ેઈઅે.” ૧૪ રા અે તે માણે કરવાની અા ા અાપી અને સૂસામાં અેવાે
હુ કમ

હે ર કરવામાં અા યાે. અને હામાનના દશે પુ ાેને તેઅાેઅે ફાંસી પર

લટકા યા. ૧૫ સૂસામાંના યહૂ દીઅાે અદાર મ હનાને ચાૈદમે દવસે પણ અેક
થયા. તેઅાેઅે સૂસામાં ણસાે માણસાેને મારી ના યા. પણ લૂંટ પર તેઅાેઅે
હાથ ના યાે ન હ. ૧૬ રા ના ાંતાેમાં વસતા બાકીના યહૂ દીઅાે પણ પાેતાનાે
બચાવ કરવા અને શ ુઅાેથી છુટકારાે મેળવવા માટે ભેગા થયા. પાેતાના
શ ુઅાે પર તેઅાેઅે વેર વા ું. તેઅાેઅે પંચાેતેર હ રને મારી ના યા. પણ
લૂંટફાટ ચલાવી ન હ. ૧૭ અદાર મ હનાના તેરમા દવસે અેવું બ યું: ચાૈદમે
દવસે તેઅાેઅે વ ાંતી લીધી. અને તેને મજબાનીના તથા અાનંદના દવસ
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તરીકે ઊજ યાે. ૧૮ પણ સૂસામાંના યહૂ દીઅાે અદાર મ હનાના તેરમા તથા
તેના ચાૈદમા દવસે અેક થયા. પંદરમીઅે તેઅાેઅે અારામ ભાેગવીને તેને
મજબાનીના તથા અાનંદના દવસ તરીકે ઊજ યાે. ૧૯ અા કારણથી જે ા ય
યહૂ દીઅાે કાેટ વનાનાં ગામાેમાં રહે છે , તેઅાે અદાર મહીનાના ચાૈદમા દવસને
ઉ સવના દવસ તરીકે અને અેકબી ને ભેટાે માેકલવાના દવસ તરીકે ઊજવે
છે . ૨૦ માેદખાયે અહા વેરાેશ રા ના ન કના તેમ જ દૂ રના ાંતાેના સવ
યહૂ દીઅાે પર પ ાે માેક યા. ૨૧ તેણે જણા યું કે , અદાર મ હનાને ચાૈદમે અને
પંદરમે દવસે તમારે વરસાેવરસ તહે વાર ઊજવવા. ૨૨ કે મ કે તે દવસાેમાં
યહૂ દીઅાેને તેઅાેના શ ુઅાે તરફથી નરાંત મળી હતી. અને તે મ હનાે તેઅાેને
માટે દુ ઃખને બદલે અાનંદનાે તથા શાેકને બદલે હષનાે થઈ ગયાે હતાે. તમારે તે
દવસાેને મજબાનીના, અાનંદના, અેકબી ને ભેટ અાપવાના તથા ગરીબાેને
દાન અાપવાના દવસાે ગણવા. ૨૩ તેઅાેઅે પાેતે જે કરવા માં

ું હતું તથા

માેદખાયે તેઅાે ઉપર જે લ યું હતું તે માણે કરવાનું યહૂ દીઅાેઅે વીકાયુ.
૨૪ કે મ કે સવ યહૂ દીઅાેના શ ુ અગાગી હા મદાથાના પુ હામાને યહૂ દીઅાેનાે

નાશ કરવાની પેરવી કરી હતી. અને તેઅાેનાે સંહાર કરીને તેઅાેનાે વનાશ
કરવા માટે ચ ીઅાે (અેટલે “પૂર”) નાખી હતી. ૨૫ પરં તુ યારે તે વાતની
રા ને ખબર પડી, યારે તેણે પાેતાના પ ાે ારા અા ા કરી કે , હામાને
જે દુ યાેજના યહૂ દીઅાે વ

યાે

હતી તેનાે તેના કુ ટું બીઅાે જ ભાેગ

બને અને હામાનને તેના સંતાનાે સાથે ફાંસીઅે લટકાવવાે

ેઈઅે. ૨૬ અા

કારણથી તેઅાેઅે અે દવસાેનું 'પૂર' ઉપરથી પૂરીમ નામ પા

ું છે . અેથી અે

પ ના સવ વચનાેને લીધે તથા અા બાબત વષે જે તેઅાેઅે

ેયું હતું તથા

તેઅાે પર જે અાવી પ

ું હતું, ૨૭ તેને લીધે યહૂ દીઅાેઅે પાેતાના તરફથી,

પાેતાના વંશ ે તરફથી અને યહૂ દીધમ પાળનારાઅાે તરફથી

તવષ અા બે

દવસાે લેખ માણે ઠરાવેલ સમયે અને માેદખાયની સૂચના મુજબ અચૂક
ઊજવવાનું મા ય રા યું. ૨૮ અે દવસાેને વંશપરં પરાગત
યેક ાંતમાં, તથા

યેક કુ ટું બમાં,

યેક નગરમાં ઊજ યાં, જેથી અે પૂરીમના દવસાે

યહૂ દીઅાે ારા ઊજવવાનું બંધ ન થાય. અને તેઅાેના વંશ ેમાંથી તેઅાેનાે
નાશ તથા વ મરણ ન થાય. ૨૯ યાર બાદ પૂરીમ વષે અા બી ે પ મંજૂર
થાય માટે અ બહાઈલની પુ ી અે તેર રાણીઅે અને યહૂ દી માેદખાયે સંપૂણ
અ ધકારથી પ લ યાે. ૩૦ માેદખાયે અહા વેરાેશના રા યના અેકસાે
સ ાવીસ ાંતાેમાંના સવ યહૂ દીઅાેને સ ય અને સલામતીના માણભૂત પ ાે
માેક યા. ૩૧ તે પ ાે અે

ણવા માટે માેકલવામાં અા યા હતા કે પૂરીમના

દવસાે યહૂ દી માેદખાય અને અે તેર રાણીઅે અાપેલા અાદેશ માણે અને
જેમ તેઅાેઅે પાેતાને માટે તથા પાેતાના સંતાનાેને માટે ઉપવાસની તથા પાેતાના
વલાપની બાબતમાં ઠરાવ કયા હતાે, તે માણે ઠરાવેલ સમયે પાળવાનાે
નયમ કાયમ કરવામાં અાવે. ૩૨ અે તેરની અા ાથી પૂરીમની અા બાબતાે
કાયમ કરવામાં અાવી. અને પુ તકમાં તેની નાધ કરવામાં અાવી.
વેરાેશ રા અે દેશ ઉપર તથા સમુ ના ટાપુઅાે ઉપર કર
૧૦ અહા
ના યાે. તેના પરા મના તથા તેના સામ યનાં સવ કૃ યાે તથા જે
૨

ઉ ચ પદવીઅે રા અે માેદખાયને થાન અા યું હતું, તેની સંપૂણ મા હતી
ઈરાનના તથા માદાયના રા અાેનાં કાળવૃ ાંતાેના પુ તકમાં લખેલી છે . ૩ કે મ
કે યહૂ દી માેદખાય અહા વેરાેશ રા થી બી

દર

નાે તથા યહૂ દીઅાેમાં

મહાન પુ ષ ગણાતાે હતાે. તે પાેતાના દેશબંધુઅાેનાે માનીતાે હતાે, કારણ કે
તે પાેતાના લાેકાેનું હત

ળવતાે હતાે. અને તેઅાે વધારે સફળ થાય માટે

ય ન કરતાે હતાે.
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અે તેર

અયૂબ

દેશમાં અેક માણસ હતાે તેનું નામ અયૂબ હતું. તે નદાષ, ામા ણક,
૧ ઉસ
ઈ વરની બીક રાખનાર તથા દુ તાથી દૂ ર રહે નાર હતાે. તેને સાત
૨

દીકરાઅાે અને ણ દીકરીઅાે હતી. ૩ તેની પાસે સાત હ ર ઘેટાં, ણ હ ર
ઊંટ, પાંચસાે

ેડ બળદ, પાંચસાે ગધેડીઅાે હતી. વળી ઘણા નાેકરચાકર

હતા. તેથી તે સમ પૂવના લાેકમાં સાૈથી મહાન પુ ષ ગણાતાે હતાે. ૪ તેના
દીકરાઅાેમાંનાે દરેક પાેતપાેતાના ઘરે મજબાની અાપતાે; અને પાેતાની ણેય
બહે નાેને ખાવાપીવા માટે નમં ણ અાપતાે. ૫ તેઅાેની ઉ ણીના દવસાે
પૂરા થયા પછી અયૂબ તેઅાેને તેડાવીને પ વ કરતાે. અને વહે લી સવારમાં
ઊઠીને તે સવની ગણતરી મુજબ દરેકને સા દહનાપણ કરતાે. તે કહે તાે,
''કદાચ મારા સંતાનાેઅે પાપ કરીને પાેતાના દયમાં ઈ વરને ાપ અા યાે
હાેય!'' અયૂબ હં મેશાં અા માણે કરતાે. ૬ અેક દવસ દૂ તાે યહાેવાહની
અાગળ હાજર થયા. તેઅાેની સાથે શેતાન પણ અા યાે. ૭ યહાેવાહે શેતાનને
પૂ

ું, ''તું

ાં જઈ અા યાે? શેતાને યહાેવાહને જવાબ અા યાે. ''હુ ં પૃ વી

પર અામતેમ સવ ફરીને અા યાે છંુ . ૮ પછી યહાેવાહે શેતાનને ક ું, ''શું
ત મારા સેવક અયૂબને લ માં લીધાે છે ? પૃ વી પર તેના જેવાે નદાષ,
ામા ણક, ઈ વરથી ડરનાર તથા દુ તાથી દૂ ર રહે નાર બી ે કાેઈ પુ ષ
નથી.'' ૯ યારે શેતાને યહાેવાહને ઉ ર અા યાે કે ,'' શું અયૂબ કારણ વના
ઈ વરની બીક રાખે છે ? ૧૦ શું તમે તેનું, તેના ઘરનું તથા તેનાં હાથનાં કામાેની
ચાેગરદમ વાડ બનાવી નથી? તમે તેને અને તેના કામધંધાને અાશીવાદ અા યાે
છે . તેથી દેશમાં તેની સંપ

વધી ગઈ છે . ૧૧ પણ તમારાે હાથ લંબાવીને તેની

સંપ ને પશ કરાે અેટલે તે તમારા માેઢે ચઢીને ાપ અાપશે.'' ૧૨ યહાેવાહે
શેતાનને ક ું, '' ે, તેનું તમામ હુ ં તારા હાથમાં સાપું છંુ . પણ તેના શરીરને
નુકસાન કરતાે ન હ અે પછી શેતાન યહાેવાહની હાજરીમાંથી ચા યાે ગયાે. ૧૩
અેક દવસે તેના દીકરાઅાે અને તેની દીકરીઅાે તેઅાેના માેટા ભાઈના ઘરમાં

દવસે દૂ તાે ફરી યહાેવાહની સમ હાજર થયા, તેઅાેની સાથે શેતાન
૨ અેપણક અાવીને
યહાેવાહની અાગળ હાજર થયાે. યહાેવાહે શેતાનને
૨

પૂ

ેતરેલા હતા અને ગધેડાં તેઅાેની પાસે ચરતાં

હતાં. ૧૫ અેટલામાં શબાઈમ લાેકાે હુ મલાે કરીને બધાંને લઈ ગયા. તેઅાેઅે
ચાકરાેને તરવારથી મારી નાં યા છે ; ફ ત હુ ં અેકલાે જ તને ખબર અાપવાને
બચી ગયાે છંુ .'' ૧૬ તે હ

તાે કહે તાે હતાે, અેટલામાં બી અે અાવીને ક ું,

''ઈ વરના અ નઅે અાકાશમાંથી પડીને ઘેટાં તથા ચાકરાેને બાળીને ભ મ
કયા છે . ફ ત હુ ં અેકલાે જ તને ખબર અાપવાને બચી ગયાે છંુ .'' ૧૭ તે હ
કહે તાે હતાે અેટલામાં બી અે અાવીને ક ું, ''કા દીઅાેની ણ ટાેળીઅાે
ઊંટાે પર હુ મલાે કરીને તેઅાેને લઈ ગયા છે . વળી તેઅાેઅે ચાકરાેને તરવારથી
મારી ના યા છે . ફ ત હુ ં અેકલાે જ તમને ખબર અાપવા બચી ગયાે છંુ .'' ૧૮
તે હ

કહે તાે હતાે અેટલામાં બી અે અાવીને ક ું, ''તારા દીકરાઅાે તથા

તારી દીકરીઅાે તેઅાેના માેટાભાઇના ઘરમાં ખાતા તથા ા ારસ પીતાં હતાં.
૧૯ તે વખતે અર યમાંથી ભારે વાવાઝાેડું અા યું. અને તેનાે ધ

ાે ઘરના ચારે

ખૂણાને લાગવાથી તેની અંદરના યુવાનાે પર તે તૂટી પ ું અને તેઅાે મરી ગયા
છે ; ફ ત હુ ં અેકલાે જ તને ખબર અાપવાને બચી ગયાે છંુ .'' ૨૦ પછી અયૂબે
ઊભા થઈને, પાેતાનાે

માે ફાડી ના યાે, પાેતાનું માથું મૂંડાવીને જમીન પર

પડીને ઈ વરની તુ ત કરી. ૨૧ તેણે ક ું કે , મારી માતાના ગભ થાનમાંથી
હુ ં નવ

અા યાે હતાે અને અેવાે જ પાછાે જઈશ. યહાેવાહે અા યું અને

યહાેવાહે લઈ લીધું છે ; યહાેવાહના નામની શંસા હાે.'' ૨૨ અે સઘળામાં
અયૂબે પાપ કયુ ન હ. અને ઈ વરને મૂખપણે દાેષ અા યાે ન હ.

ાં જઈ અા યાે?'' શેતાને યહાેવાહને ક ું, ''હુ ં પૃ વી પર
ું કે , ''શું તે મારા

સેવક અયૂબને લ માં લીધાે છે ? પૃ વી પર તેના જેવાે સંપૂણ, ામા ણક,
ઈ વરભ ત તથા દુ તાથી દૂ ર રહે નાર બી ે કાેઈ પુ ષ નથી.
વનાકારણ પાયમાલ કરવાને ત મને ઉ કે યા હતાે. છતાં હ

વને બદલે તાે પાેતાનું

સવ વ અાપે. ૫ પણ તમારાે હાથ લંબાવીને તેના હાડકાને તથા તેના શરીરને
પશ કરાે. અેટલે તે તમારે માેઢે ચઢીને તમને શાપ દેશે.'' ૬ યહાેવાહે શેતાનને
ક ું કે , '' ે, તે તારા હાથમાં છે ; ફ ત તેનાે

વ બચાવજે.'' ૭ પછી યહાેવાહ

પાસેથી શેતાન ચા યાે ગયાે, તેણે અયૂબને તેના પગના ત ળયાથી તે તેના
માથા સુધી ગૂમડાંનું દુ : ખદાયક દદ ઉ પ ન કયુ. ૮ તેથી અયૂબ પાેતાનું શરીર
ઠીકરીથી ખંજવાળવા સા રાખમાં બેઠાે. ૯ યારે તેની પ નીઅે તેને ક ું,
''શું હજુ પણ તું તારા ામા ણકપણાને ઢતાથી વળગી ર ાે છે ? ઈ વરને
શાપ અાપ અને મર.'' ૧૦ પરં તુ અયૂબે તેને ઉ ર અા યાે કે , ''તું અેક મૂખ
ીની જેમ બાેલે છે શું અાપણે ઈ વરના હાથથી મા સુખ જ વીકારવાનું
અને દુ : ખ ન હ?'' અા સવમાં અયૂબે પાેતાના માથી પાપ કયુ ન હ. ૧૧ અા
સવ વપ

અયૂબ પર અાવી પડી હતી, તે વષે તેના ણ મ ાેઅે સાંભ ું,

યારે અલીફાઝ તેમાની, બ દાદ શૂહી અને સાેફાર નાઅમાથી પાેતપાેતાને
ઘેરથી અા યા. તેઅાે તેના દુ ઃખમાં ભાગ લેવાને તથા તેને દલાસાે અાપવાને
મસલત કરીને તેની પાસે અા યા હતા. ૧૨ યારે તેઅાેઅે તેને દૂ રથી
યારે તેઅાે તેને અાેળખી ન શ
વ

ા; તેઅાે પાેક મૂકીને ર

ેયાે

ા; દરેકે પાેતાનાં

ાે ફા ાં. અને અાકાશ તરફ નજર કરીને પાેતાના માથા પર ધૂળ નાખી.

૧૩ તેઅાે સાત દવસ અને સાત રાત તેની સાથે જમીન પર બેસી ર ા. તેઅાેઅે

ેયું કે તે ઘણાે દુ : ખી છે . તેથી કાેઈઅે તેને અેક શ દ પણ ક ાે ન હ.
બે પાેતાનું મુખ ઉઘાડીને પાેતાના જ મ દવસને શાપ અા યાે.
૩ અેઅયૂપછીબેઅયૂ
ક ું; ''જે દવસે હુ ં જ યાે તે દવસ નાશ પામાે, જે રા ે અેમ
૨

૩

કહે વામાં અા યું કે દીકરાનાે ગભ ર ાે છે ; ૪ તે દવસ અંધકાર પ થાઅાે.
અાકાશમાંના ઈ વર તેને લેખામાં ન ગણાે, તે દવસે અજવાળું ન થાઅાે. ૫
તે દવસ અંધકારનાે તથા મૃ યુછાયાનાે ગણાઅાે; તે પર વાદળ ઠરી રહાે; તે
દવસનાે અંધકાર ાસદાયક બનાે. ૬ તે રા ે ઘાેર અંધકાર યાપી રહાે,
વષના દવસાેમાં તે ન ગણાઅાે, મ હનાઅાેની ગણતરીમાં તે ન ગણાય. ૭ તે
રા ી અેકલવાયી થઈ રહાે, તે રા ે કં ઈ હષનાદ ન થાઅાે. ૮ તે દવસને શાપ
દેનારા, તથા જેઅાે વકરાળ ાણી જગાડવામાં ચતુર છે . તેઅાે તેને શાપ
દાે. ૯ તે દવસના ભાતના તારા અંધકારમાં રહે , તે દવસ અજવાળાની
રાહ

ેયા કરે પરં તુ તે તેને મળે ન હ; તેનાે અ ણાેદયનાે કાશ બલકુ લ

દેખાઅાે ન હ. ૧૦ કે મ કે તેણે મારી માનું ગભ થાન બંધ રા યું ન હ. અને
મારી અાંખાે અાગળથી દુ ઃખ દૂ ર કયુ ન હ. ૧૧ હુ ં ગભ થાનમાં જ કે મ ન મરી
ગયાે? જનમતાં જ મ ાણ કે મ ન છાે

ાે? ૧૨ તેના ઘૂંટણાેઅે શા માટે

મારાે અંગીકાર કયા. અને તેનાં તનાેઅે મારાે અંગીકાર કરી શા માટે મને
તનપાન કરા યું? ૧૩ કે મ કે હમણાં તાે હુ ં સૂતેલાે હાેત અને મને શાં ત
હાેત, હુ ં ઊંઘતાે હાેત અને મને અારામ હાેત. ૧૪ પૃ વીના જે રા અાે અને
મં ીઅાેઅે, પાેતાને વા તે તેઅાેની સાથે અેકાંત નગરાે બાં યાં હતાં; ૧૫ જે
ઉમરાવાે સાેનાના મા લક હતા, તથા ચાંદીથી પાેતાનાં ઘરાે ભરી દીધેલાં છે
તેઅાેની સાથે, ૧૬ કદાચ હુ ં અધૂરાે ગભ હાેત, તથા જેણે કાશ

અયૂબ

ે'' કે તેને

સુધી તે પાેતાના

ામા ણકપણાને ઢતાથી વળગી ર ાે છે .'' ૪ શેતાને યહાેવાહને જવાબ
અા યાે, ''ચામડીને બદલે ચામડી હા, માણસ પાેતાના

ખાતા તથા ા ારસ પીતાં હતાં તે સમયે, ૧૪ અેક સંદેશાવાહકે અાવીને
અયૂબને ક ું કે , ''બળદાે હળે

ું, ''તું

અામતેમ સવ ફરીને અા યાે છંુ .'' ૩ યહાેવાહે શેતાનને પૂ

300

ેયાે નથી

તેવા બાળકાે જેવાે હુ ં હાેત તાે સા ; ૧૭ યાં દુ ાે બડબડાટ કરવાનું બંધ કરે

લાેકાે ખાઈ

છે યાં થાકે લાં અારામ પામે છે . ૧૮ યાં ગુલામાે ભેગા થઈને અારામ મેળવે

સંપ

છે . યાં તેઅાેને વૈત ં કરાવનારાઅાેનાે અવાજ સાંભળવાે પડતાે નથી. ૧૯

નથી. અને મુ કે લીઅાે જમીનમાંથી ઊગતી નથી. ૭ પરં તુ જેમ ચનગારીઅાે

બધા જ લાેકાે યાં સમાન છે . ગુલામ તેના મા લકથી મુ ત હાેય છે . ૨૦ દુ :

ઊંચી ઊડે છે . તેવી જ રીતે મનુ ય સંકટને સા સૃ યેલું છે . ૮ છતાં હુ ં

ખી અા માવાળાને કાશ, અને નરાશ થઈ ગયેલાઅાેને

વન કે મ અપાય

ઈ વરને શાેધું અને મારી બાબત ઈ વરને સાપું. ૯ તેઅાે માેટાં અને અગ ય

છે ? ૨૧ તેઅાે મરવાની ઇ છા રાખે છે . છુપાયેલા ખ ના કરતાં માેતને વધારે

કાયા કરે છે તથા અગ ણત અ ભુત કાયા કરે છે . ૧૦ તે પૃ વી પર વરસાદ

શાેધે છે , પણ તે તેઅાેને મળતું નથી. ૨૨ યારે તેઅાે કબરમાં

ય છે , યારે

વરસાવે છે , અને ખેતરાેમાં જળ પહાચાડે છે . ૧૧ તે સામા ય માણસને

તેઅાે અ તશય ખુશ થાય છે અને અાનંદ પામે છે . ૨૩ જેનાે માગ ઘેરાઈ ગયાે

માનવંતા બનાવે છે ; તથા શાેકાતુરાેને ઊંચે ચઢાવીને સલામત રાખે છે . ૧૨

છે , અને જેને ઈ વર સંક માં લા યા છે તેને કાશ કે મ અાપવામાં અાવે છે ?

તે ચાલાક, પંચી લાેકાેની યાેજનાઅાેને અેવી રદ કરે છે કે , જેથી તેઅાેના

૨૪ કે મ કે મારાે ન વાસ જ મારાે ખાેરાક છે . અને મારાે વલાપ પાણીની જેમ

હાથથી તેમનાં ધારેલાં કાયા થઈ શકતાં નથી. ૧૩ કપટી લાેકાેને તે પાેતાના જ

રેડાય છે . ૨૫ કે મ જે જેનાે મને ડર છે તે જ મારા પર અાવી પડે છે . જેનાે મને

છળકપટમાં ગૂંચવી નાખે છે . અને દુ માણસાેના મનસૂબાનાે નાશ કરે છે .

ભય છે તે જ મને મળે છે . ૨૬ મને સુખ નથી, મને ચેન નથી, મને વ ાં ત

૧૪ ધાેળે દહાડે તેઅાેને અંધકાર દેખાય છે , અને ખરે બપાેરે તેઅાે રાતની જેમ

પણ નથી; પણ વેદના અાવી પ

ફાંફાં મારે છે . ૧૫ પણ તે લાચારને તેઅાેની તરવારથી અને તે દ ર ીઅાેને

ા કરે છે .''

અલીફાઝ તેમાનીઅે જવાબ અા યાે કે , '' ે કાેઈ તારી સાથે
૪ પછી
બાેલવાનું કરે તાે તા ં દય દુ ખાશે? પણ બાે યા વગર કાેણ રહી શકે ?
૨

૩

ે, ત ઘણા લાેકાેને સલાહ અાપી છે , અને ત અનેક દુ બળ હાથાેને મજબૂત

કયા છે . ૪ તારા શ દાેઅે પડતાને ઊભા કયા છે , અને ત થરથરતા પગને
થર કયા છે . ૫ પરં તુ હવે યારે મુ કે લીઅાે તારા પર અાવી પડી છે , યારે
તું નરાશ થઈ ગયાે છે ; તે તને પશ કરે છે યારે તું ગભરાઈ

ય છે . ૬

ઈ વરના ભયમાં તને ભરાેસાે નથી? તારા સદાચાર પર તને અાશા નથી? ૭ હુ ં
તને વનંતી ક ં છંુ કે , અા વષે વચાર કર; કયા નદાષ માણસાે નાશ પા યા
છે ? અને કયા સદાચારીની પાયમાલી થઈ છે ? ૮ મારા અનુભવ માણે જેઅાે
અ યાય ખેડે છે , તથા નુકશાન વાવે છે , તેઅાે તેવું જ લણે છે . ૯ ઈ વરના
વાસથી તેઅાે નાશ પામે છે . તેઅાેના કાેપની વાલાઅાેથી તેઅાે ભ મ થઈ
ય છે . ૧૦ સહની ગજના અને વકરાળ સહનાે અવાજ, અને જુ વાન
સહના દાંત તૂટી

ય છે . ૧૧ વૃ

સહ શકાર વગર નાશ પામે છે . અને

જુ વાન સહણના બ ચાં રખડી પડે છે . ૧૨ હમણાં અેક ગુ ત વાત મારી પાસે
અાવી, અને તેના ભણકારા મારા કાને પ ા. ૧૩ યારે માણસાે ભર ન ામાં
પડે છે , યારે રાતનાં સંદશનાે પરથી અાવતા વચારાેમાં, ૧૪ હુ ં ભયથી ુ

ય છે , વળી કાંટાઅાેમાંથી પણ તેઅાે તે લઈ

લાેભીઅાે ગળી

ય છે . તેઅાેની

ય છે . ૬ કે મ કે વપ અાે ધૂળમાંથી બહાર અાવતી

બળવાનના હાથથી બચાવે છે . ૧૬ તેથી ગરીબને અાશા રહે છે , અને દુ ાેનું
મા ચૂપ કરે છે . ૧૭ જુ અાે, જે માણસને ઈ વર શ ા કરે છે . તેને ધ ય છે ,
માટે તું સવસમથની શ ાને તુ છ ન ગણ. ૧૮ કે મ કે તે દુ : ખી કરે છે અને તે
જ પાટાે બાંધે છે ; તે ઘાયલ કરે છે અને તેમના હાથ તેને સા

કરે છે . ૧૯ છ

સંકટમાંથી તે તને બચાવશે, હા, સાતમાંથી તને કં ઈ નુકસાન થશે ન હ. ૨૦ તે
તને દુ કાળમાં મૃ યુમાંથી; અને યુ માં તરવારના ાસમાંથી બચાવી લેશે. ૨૧
ભના તી ણ મારથી તે તા ં ર ણ કરશે. અને અાફતની સામે પણ તું
નભય રહીશ. ૨૨ વનાશ અને દુ કાળને તું હસી કાઢીશ. અને પૃ વી પરનાં
હસક પશુઅાેથી તું ડરીશ ન હ. ૨૩ તારા ખેતરના પ થરાે પણ તારા સંપીલા
મ ાે બનશે. પૃ વી પરનાં જં ગલી

નવરાેથી પણ તું બીશે ન હ. ૨૪ તને

ખાતરી થશે કે તારાે તંબુ સુર ત છે . અને તું તારા પાેતાના વાડાને તપાસી
ેશે, તાે તને કશું ખાેવાયેલું

ેવા મળશે ન હ. ૨૫ તને ખાતરી થશે કે મારે

પુ કળ સંતાનાે છે , અને પૃ વી પરના ઘાસની જેમ તારા વંશ ે પણ ઘણા
થશે. ૨૬ જેમ પાકે લા ધા યનાે પૂળાે તેની માેસમે ઘરે લવાય છે . તેમ તું તારી
પાકી ઉંમરે કબરમાં જઈશ. ૨૭ જુ અાે, અમે અે વાતની ખાતરી કરી છે કે ; તે
તાે અેમ જ છે ; તે તું સાંભળ અને તારા હતાથ યાનમાં લે.''

પશીન પસાર થઈ ગયાે અને મારા શરીરનાં અાં ઊભાં થઈ ગયાં. ૧૬ તે

અયૂબે જવાબ અા યાે અને ક ું કે ,
૬ પછી
તાેલ થાય, અને મા ં સંકટ અેક કરીને

થર ઊભાે ર ાે, પણ હુ ં તેનું વ પ અાેળખી શ

ાે ન હ. અેક અાકૃ ત

સા ં ! ૩ કે મ કે યારે તાે તે સમુ ાેની રેતી કરતાં પણ ભારે થાય. તેથી મા ં

મારી સમ અાવીને ઊભી રહી. અને યાં શાં ત હતી. પછી મ અેવાે અવાજ

બાેલવું અ વચારી હતું. ૪ કે મ કે સવશ તમાનનાં બાણ મારા દયમાં વાગે

સાંભ ાે કે , ૧૭ 'શું માણસ ઈ વર કરતાં વધારે યાયી હાેઈ શકે ? શું તે તેના

છે , અને તેમનું વષ મારાે અા મા ચૂસી લે છે ; ઈ વરનાે ાસ મારી સામે

સજનહાર કરતાં વધારે પ વ હાેઈ શકે ? ૧૮ જુ અાે, તે પાેતાના સેવકાે પર

લડવા ઊભાે છે . ૫ શું જં ગલી ગધેડાની અાગળ ઘાસ હાેય તાે તે ભૂંકે?

કં ઈ વ વાસ રાખતા નથી; અને તે પાેતાના દૂ તાેને ગુનેગાર ગણે છે . ૧૯

અથવા બળદની અાગળ ઘાસ હાેય છતાં શું તે બરાડા પાડે? ૬ શું ફ ી

તાે ધૂળમાં નાખેલા પાયાવાળા માટીનાં ઘરાેમાં રહે નાર, જેઅાે પતં ગયાની

વ તુ મીઠા વગર ખવાય? અથવા શું ઈંડાની સફે દીમાં કં ઈ વાદ હાેય? ૭ હુ ં

જેમ કચરાઈ

ય છે . તેઅાેને તે કે ટલા અ ધક ગણશે? ૨૦ સવારથી સાંજ

તેને અડકવા માગતાે નથી; તે મને કં ટાળાજનક અ ન જેવાં લાગે છે . ૮ અરે,

સુધીમાં તેઅાે નાશ પામે છે . તેઅાે સદાને માટે નાશ પામે છે , કાેઈ તેઅાેની

ે મારી વનંતી સફળ થાય; અને જેની હુ ં અાશા રાખું છંુ તે ે ઈ વર
મને બ ે! ૯ અેટલે ઈ વર કૃ પા કરીને મને કચરી નાખે, અને પાેતાના છૂટા

ગયાે અને મારાં સવ હાડકાં થથરી ઊઠયાં. ૧૫ યારે અેક અા મા મારા માને

ચતા કરતું નથી. ૨૧ શું તેઅાેનાે વૈભવ જતાે રહે તાે નથી? તેઅાે મરી

ય છે ;

૨ ''અરે, મારી વપ

અાેનાે

ાજવે તાેલી શકાય તાે કે વું

તેઅાે ાનવગર મૃ યુ પામે છે .''

હાથથી મને મારી નાખે તાે કે વું સા ં ! ૧૦ તેથી હ યે મને દલાસાે થાય. હા,

હાંક માર; તને જવાબ અાપનાર કાેઈ છે ખ ં ? તું હવે ા દૂ તને
૫ ''હવે
શરણે જશે? કે મ કે ાેધ મૂખ માણસને મારી નાખે છે ; ઈ યા મૂખનાે

અસ દુ : ખ હાેવા છતાં હુ ં અાનંદ માનું, કે મ કે મ પ વ ઈ વરનાં વચનાેની

૨

વ લે છે . ૩ મ મૂખ ય તને મૂળ નાખતાં

ેયાે છે , પણ પછી અચાનક મ

તેના ઘરને શાપ દીધાે. ૪ તેનાં સંતાનાે સહીસલામત નથી, તેઅાે ભાગળમાં
કચડાય છે . અને તેઅાેનાે બચાવ કરે અેવું કાેઈ નથી. ૫ તેઅાેનાે પાક ભૂ યા

અવગણના કરી નથી. ૧૧ મા ં બળ શું છે કે હુ ં સહન ક ં ? અને મારાે અંત
કે વાે અાવવાનાે છે કે હવે હુ ં ધીરજ રાખું? ૧૨ શું મારી મજબૂતી પ થરાેની
મજબૂતી જેવી છે ? શું મા ં શરીર પ ળનું છે ? ૧૩ શું તે સાચું નથી કે હુ ં
મારી

તને મદદ કરી શકતાે નથી, શું બુ થી કામ કરવાની શ તનાે મારામાં

લાેપ થયાે નથી? ૧૪ નરાશ થયેલા માણસ પર તેના મ અે ક ણા રાખવી
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માફક ઠગાઈથી વ યા છે . અેટલે લાેપ થઈ જતાં ઝરણાં કે , ૧૬ જેઅાે બરફના

પ થઈ ગયાે છંુ ? ૨૧ તમે મારા અપરાધાે કે મ માફ કરતા
નથી? અને મારા અ યાય દૂ ર કરતા નથી? હવે હુ ં ધૂળમાં ભળી જઈશ; તમે

કારણે કાળાં દેખાય છે . અને જેઅાેમાં હમ ઢં કાયેલું હાેય છે . ૧૭ તેઅાે

મને સવારે ખંતથી શાેધશાે, પણ હુ ં હાેઈશ જ ન હ.''

ગરમીમાં અ ય થઈ

યારે બ દાદ શૂહીઅે જવાબ અા યાે અને ક ું કે , ''તું ાં સુધી
૮ અાવી
વાતાે કરીશ? તારા તાેફાની શ દાે ાં સુધી વંટાે ળયાની જેમ

ેઈઅે; રખેને તે સવશ તમાનને ય

દે. ૧૫ પણ મારા ભાઈઅાે નાળાની

ય છે ; અને તાપ પડતાં તેઅાે પાેતાની જ યાઅેથી

નાશ પામે છે . ૧૮ તેઅાેની પાસે કાફલા

ય છે અને તેઅાે અર યમાં દાખલ

થઈને નાશ પામે છે . ૧૯ તેમા ના કાફલા પાણીને ઝં ખી ર ા હતા, શેબાના
સંઘે તેઅાેની રાહ

ેઈ. ૨૦ પણ અાશા ન ફળ જવાથી તેઅાે લિ જત થયા.

પરં તુ યાં પહા યા યારે તેઅાે નરાશ થયા હતા. ૨૧ કે મ કે હવે તમે અેવા જ
છાે; મારી ભયંકર દશા

ેઈને તમે બીહાે છાે. ૨૨ શું મ તમને ક ું કે , મને કં ઈ

અાપાે?' અથવા તમારી

યમાંથી મારે સા ખચ કરાે?' ૨૩ અથવા, 'મને

મારા શ ુઅાેના હાથમાંથી ઉગારાે?' કે , 'જુ લમીના હાથમાંથી મને છાેડાવાે?'
૨૪ મને સમ

વાે અેટલે હુ ં ચૂપ રહીશ; અને મ કરેલી ભૂલ મને બતાવાે. ૨૫

સ ય વચન કે વાં અસરકારક હાેય છે ! પણ તમે જે ઠપકાે અાપાે છાે તે શાનાે
ઠપકાે? ૨૬ પણ હતાશ માણસનાં શ દાે પવન જેવા હાેય છે . તેમ છતાં કે
તમે શ દાેને કારણે ઠપકાે અાપવાનું ધારાે છાે? ૨૭ હા, તમે તાે અનાથાે
પર ચ ીઅાે નાખાે છાે, તથા તમારા મ ાેનાે વેપાર કરાે અેવા છાે. ૨૮ તાે
હવે, કૃ પા કરીને મારી સામે જુ અાે, કે મ કે તમારી સમ તાે હુ ં જૂ ઠું બાેલીશ
ન હ. ૨૯ તાે હવે કૃ પા કરીને પાછા ફરાે; કં ઈ અ યાય થવાે ન
પાછા ફરાે, મારી દલીલ વાજબી છે . ૩૦ શું મારી

ેઈઅે; હા,

ભમાં અ યાય છે ? શું

હા નકારક વ તુઅાેને પારખવાની શ ત મારામાં રહી નથી?''
ં પૃ વી પર માણસને સંકટ સહન કરવાનું નથી? શું તેના દવસાે
૭ ''શુ
મજૂ રના જેવા નથી? અાતુરતાથી છાંયડાની રાહ ેનાર ગુલામની
૨

જેમ. અને પાેતાના પગારની રાહ

ેનાર મજૂ રની જેમ, ૩ તેથી મારે અથહીન

મ હનાઅાે ફાેકટ કાઢવા પડે છે ; અને કં ટાળાભરેલી રા અાે મારા માટે
ઠરાવેલી છે . ૪ સૂતી વેળાઅે હુ ં વચા ં છંુ કે , 'હુ ં ારે ઊઠીશ અને રા ી
ારે પસાર થશે?' સૂયાદય થતાં સુધી હુ ં અામતેમ પડખાં ફે ર યા ક ં છંુ . ૫
મા ં શરીર કીડાઅાેથી તથા ધૂળના ઢેફાંથી ઢં કાયેલું છે . મારી ચામડી સૂકાઈને
ફાટી ગઈ છે . ૬ મારા દવસાે વણકરના કાંઠલા કરતા વધુ ઝડપી છે , અને
અાશા વના તેનાે અંત અાવે છે . ૭ યાદ રાખ ે કે , મા ં
છે ; મારી અાંખ ફરી કદી સુખ
મને ફરી

વન મા

વાસ

ેનાર નથી. ૮ જેઅાે મને જુ અે છે , તેઅાે

ેશે ન હ; તું મને દેખતાે હાેઈશ અેટલામાં હુ ં લાેપ થઈશ. ૯ જેમ

તેથી હુ ં પાેતાને બાે

૨

તારા મુખમાંથી નીક ા કરશે? ૩ શું ઈ વર અ યાય કરે છે ? સવશ તમાન
ઈ વર ઈ સાફ ઊંધાે વાળે છે ? ૪

ે તારા સંતાનાેઅે તેમની વ

કયુ હશે, તાે ઈ વરે તેમને તેમના પાપનું ફળ અા યું છે . ૫

પાપ

ે તું ખંતથી

ઈ વરની શાેધ કરશે, અને સવશ તમાનની યાચના કરશે, ૬ અને તું
પ વ અને ામા ણક હાેત; તાે ન ે તે હમણાં તારે સા
તારાં ધા મક ઘરને અાબાદ કરત. ૭

ે

ગૃત થઈને,

ે કે તારી શ અાત ન હ જેવી હતી.

તાેપણ અાખરે તે તને બહુ સફળ કરત. ૮ કૃ પા કરીને તું અગાઉની પેઢીઅાેને
પૂછી

ે; અાપણા પતૃઅાેઅે શાેધી ના યું તે

અાજકાલના છીઅે અને કં ઈ જ

ણી લે. ૯ અાપણે તાે

ણતા નથી. પૃ વી પરનું અાપ ં

વન

પડછાયા જેવું છે . ૧૦ શું તેઅાે તને ન હ શીખવે? અને કં ઈ ન હ કહે ? તેઅાે
પાેતાના ડહાપણના શ દાે તને ન હ કહે ? ૧૧ શું કાદવ વના છાેડ ઊગે? કે ,
જળ વના બ ઊગે? ૧૨ હ
નથી. અેટલામાં બી

તાે તે લીલાં હાેય છે . અને કપાયેલાં હાેતાં

કાેઈ વન પ ત અગાઉ તે સુકાઈ

ય છે . ૧૩ ઈ વરને

ભૂલી જનાર સવના અેવા જ હાલ થાય છે અને અધમ ની અાશા અેમ જ
નાશ પામશે. ૧૪ તેની અાશા ભંગ થઈ જશે. તેનાે ભરાેસાે કરાે ળયાની

ળ

જેવાે નાજુ ક છે . ૧૫ તે પાેતાના ઘર પર અાધાર રાખશે, પણ તે ઊભું ન હ
રહે શે. તે તેને મજબૂતાઈથી પકડી રાખશે પણ તે ટકશે ન હ. ૧૬ સૂયના
કાશથી તે લીલાે હાેય છે . તેની ડાળીઅાે ફૂ ટીને અાખા બગીચામાં ફે લાય છે .
૧૭ તેનાં મૂળ ઝરાની પાસે પ થરાેને વ ટળાયેલાં હાેય છે ; તેઅાે પવતાે પર

સારી જ યાઅાે શાેધે છે . ૧૮
કે , 'મ તને

ે તે નાશ પામે તાે તેની જગા તેનાે નકાર કરશે

ેયાે જ નથી.' ૧૯ જુ અાે, અા તાે તેના માગની ખૂબી છે ; અને

જમીનમાંથી અ ય ઊગી નીકળશે. ૨૦ ઈ વર નદાષ માણસનાે યાગ કરશે
ન હ, અને દુ કમ અાેનાે તે નભાવ કરશે ન હ. ૨૧ હ

પણ તેઅાે તારા

ચહે રાને હા યથી ભરશે. અને તારા હાેઠાેને અાનંદના પાેકારાેથી ભરી દેશે. ૨૨
તારા દુ મનાે શરમથી છુપાઈ જશે અને દુ જનાેનાે તંબુ નાશ પામશે.''

ઉપર અાવશે ન હ. (Sheol h7585) ૧૦ તે પાેતાને ઘરે ફરી કદી અાવશે ન હ;

બે ઉ ર અા યાે અને ક ું કે , હા, ''હુ ં
ં છંુ કે અેમ જ
૯ છેયારે. પરંઅયૂ
તુ માણસ ઈ વરની અાગળ કે વી રીતે યાયી ઠરે?
ે તે તેમની

હવે પછી તેનું થાન તેને

સાથે દલીલ કરવાને ઇ છે , તાે હ ર

વાદળાં અાેગળીને અલાેપ થઈ

ય છે , તેમ શેઅાેલમાં ઊતરનારા ફરી કદી

ણશે ન હ. ૧૧ માટે હુ ં મા ં મુખ બંધ ન હ રાખું;

૨

૩

નાેમાંથી અેકનાે પણ જવાબ તે

મારાે અા મા સંકટમાં છે તેથી હુ ં બાેલીશ; મારા અા માની વેદનાને કારણે હુ ં

તેમને અાપી શકશે ન હ. ૪ ઈ વર

મા ં દુ : ખ રડીશ. ૧૨ શું હુ ં સમુ છંુ કે મહામ છ છંુ કે , તમે મારાે ચાેકી
પહે રાે રાખાે છાે? ૧૩ યારે હુ ં અેમ કહુ ં છંુ કે , 'મારી પથારી મને શાં ત

થઈને કાેણ અાબાદાની પા યાે છે ? ૫ તે પવતાેને ખસેડે છે અને યારે તે

ાની તથા સવસમથ છે , તેમની સામે

અાપશે, મારાે પલંગ મારાે ાસ હલકાે કરશે,' ૧૪ યારે વ નાે ારા તમે મને

તે પૃ વીને હલાવીને પાેતાના થળેથી ખસેડે છે . અને તેના થંભાે કં પે છે . ૭

અેવાે ાસ ઉપ વાે છાે અને સંદશનાેથી મને ગભરાવાે છાે. ૧૫ યારે મારાે

તે અે જ ઈ વર છે જે સૂયને અા ા કરે છે અને તે ઊગતાે નથી, અને જે

વ ગૂંગળાઈ મરવાને, અને મારાં અા હાડકાં કરતાં માેત વધારે પસંદ છે . ૧૬

તારાઅાેને ઢાંકી દે છે . ૮ તેમણે અેકલે હાથે અાકાશને વ તાયુ છે , અને

પાેતાના કાેપથી તેમને ઊંધા વાળે છે . યારે તેઅાેને તેની ખબર પડતી નથી. ૬

વવું નથી; મને અેકલાે રહે વા દાે કે મ

સમુ ના માે

પર ચાલે છે . ૯ જેમણે સ ત ષ, મૃગશીષ તથા કૃ કા, અને

કે મારી જદગી યથ છે . ૧૭ મનુ ય કાેણ મા છે કે તમે તેને માેટાે કરાે,

દ ણનાં ન

મંડળ સ યા છે . ૧૦ ઈ વર અ ભુત અને મહાન કાયાના કતા

અને તમે તેના પર મન લગાડાે, ૧૮ રાેજ સવારે તમે તેની મુલાકાત કરાે છાે

છે . હા, અગ ણત ચમ કારી કાયાના કતા છે . ૧૧ જુ અાે, તે મારી બાજુ માંથી

અને તમે

પસાર થાય છે , પણ હુ ં તેમને

મને કં ટાળાે અાવે છે ; મારે કાયમ માટે

યેક ણે તેની કસાેટી કરાે છાે? ૧૯

ાં સુધી મારા પરથી તમે

ેઈ શકતાે નથી; તે અાગળ ચા યા

ય છે ,

તમારી નજર દૂ ર કરશાે ન હ? હુ ં મા ં થૂંક ગળું અેટલાે સમય પણ તમે મને

પણ હુ ં તેમને

ન હ અાપાે? ૨૦

ે મ પાપ કયુ હાેય તાે, હે મારા રખેવાળ હુ ં તમને શું

તેમને કાેણ પૂછી શકે કે , 'તમે શું કરાે છાે?' ૧૩ ઈ વર તેમનાે કાેપ પાછાે ખચી

અડચણ પ છંુ ? તમે શા માટે મને મારવાના નશાન તરીકે બેસાડી રા યાે છે ,

ન હ લેશે; અ ભમાનીઅાેને સહાય કરનારાઅાે તેની અાગળ નમી પડે છે . ૧૪
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ેઈ શકતાે નથી. ૧૨ તે પકડી લે તાે તેમને કાેણ રાેકી શકે ?

ે હુ ં દુ હાેઉં, તાે મને અફસાેસ!

યારે તેમને ઉ ર અાપવાને, તથા તેમની સાથે વાદ વવાદ કરવાને યાે ય શ દ
ચૂંટી કાઢવાને હુ ં કે ટલાે બધાે અશ ત છંુ ? ૧૫

ે હુ ં યાયી હાેત છતાં હુ ં

તેમને જવાબ અાપી ન શકત; હુ ં મારા યાયાધીશ પાસે કાલાવાલા કરત.
૧૬

ે હુ ં નદાષ હાેઉં તાે પણ હુ ં મા ં માથું

ઊંચે ઉઠાવીશ ન હ, કે મ કે મને અ તશય શરમ લાગે છે . અને મારી વપ

ે મ તેમને બાેલા યા હાેત અને તેમણે મને ઉ ર અા યાે હાેત, તાેપણ

મારી નજર અાગળ છે . ૧૬

ે હુ ં ગવ ક ં , તાે તમે સહની જેમ મારી પૂઠે

લાગાે છાે અને ફરીથી તમે મારી સામે તમારી મહાનતા બતાવાે છાે. ૧૭ તમે

મને ખાતરી છે કે તે મા ં સાંભળશે ન હ. ૧૭ તે મને કચરી નાખવા તાેફાન

મારી વ

માેકલશે. કારણ વગર તે મને વધારે ઘાયલ કરશે. ૧૮ તે મને વાસ લેવા

છાે; તમે મારી સામે દુ ઃખાેની ફાેજ પર ફાેજ લાવાે છાે. ૧૮ તાે પછી તમે મને

દેતા નથી, પણ મને મુ કે લીઅાેથી ભરપૂર કરે છે . ૧૯

શા માટે ગભમાંથી બહાર લા યા? યાંજ હુ ં મૃ યુ પા યાે હાેત અને કાેઈઅે

કહીઅે કે , શા માટે તે બળવાન છે ! અને
છે , કે કાેણ મને

ન પૂછી શકે ?' ૨૦

ે અાપણે બળ વષે

ે યાય વષે બાેલીઅે 'તાે તે કહે
ે હુ ં નદાષ હાેઉં, તાેપણ મારે પાેતાને

ે હુ ં સંપૂણ હાેઉં, તાેપણ તે મને

મુખે હુ ં દાે ષત ઠરીશ;

સંપૂણ છંુ , પણ મારી પાેતાની પરવા કરતાે નથી હુ ં મારા

વનને ધ ા ં

પાછંુ અાવતું નથી યાં, અેટલે અંધકારનાં તથા મૃ યુછાયાના દેશમાં મારે
જવાનું છે , ૨૨ અેટલે ઘાેર અંધકારનાં દેશમાં, જે સંપૂણ અ ત ય ત છે તથા

ે તે કૃ ય તેઅાેનું ન હાેય તાે પછી બીજું

કાેણ કરે છે ? ૨૫ મારા દવસાે અેક દાેડવીર કરતાં પણ વધારે ઝડપી છે .
મારા દવસાે વેગે વહી ર ા છે અને તેમા કં ઈ હત નથી. ૨૬ તેઅાે ઝડપથી
પસાર થતા કાગળના વહાણની જેમ, તથા પાેતાના શકાર પર તૂટી પડતા
ય છે . ૨૭

ે હુ ં અેમ કહુ ં કે 'હુ ં મારા દુ : ખ વષે ભૂલી

જઈશ. હુ ં મારાે ઉદાસ ચહે રાે દૂ ર કરીને હસમુખાે ચહે રાે ધારણ કરીશ. ૨૮ હુ ં
મારી સઘળી યથા વષે ડ ં છંુ . હુ ં
ં છંુ કે તમે મને નદાષ ન હ ગણાે.
૨૯ હુ ં દાે ષત જ ઠરવાનાે છંુ ; તાે હુ ં શા માટે ફાેકટ મ ક ં છંુ ? ૩૦ ે હુ ં
બરફના પાણીથી મા ં શરીર ધાેઉં અને મારા હાથ ગમે તેટલા ચાે ખા ક ં ,
૩૧ તાેપણ ઈ વર મને ખાઈમાં નાખી દેશે, અને મારાં પાેતાનાં જ વ

ાે મને

કં ટાળાે અાપશે. ૩૨ કે મ કે તે મારા જેવા માણસ નથી કે હુ ં તેમને ઉ ર અાપું,
કે , અમે તેના યાયાસન અાગળ વાદી તવાદી થઈઅે. ૩૩ અમારી વ ચે કાેઈ
મ ય થ નથી કે , જે અમારા બ ને ઉપર પાેતાનાે હાથ મૂકે. ૩૪

ે ઈ વર

પાેતાની સાેટી મારા પરથી લઈ લે અને તે મને ડરાવે ન હ. ૩૫ તાે હુ ં તેમનાે
ડર રા યા વગર બાેલું. પણ જેમ હમણાં છે તેમ, હુ ં તે કરી શકું ન હ.

૧૦ મુ ત રીતે વલાપ કરીશ; મારા
મારાે અા મા અા

ત. ૨૦ શું મારા દવસાે થાેડા જ નથી? તાે બસ

કરાે, અને મને અેકલાે રહે વા દાે, જેથી હુ ં અારામ ક ં ૨૧ કે મ કે યાંથી કાેઈ

નરાશાની તે હાંસી કરશે. ૨૪ પૃ વી દુ ને વાધીન કરાયેલી છે . ઈ વર

ગ ડની જેમ ચા યા

ેયાે ન હાેત. ૧૯ હુ ં હતાે ન હતાે થઈ ગયાે હાેત; ગભમાંથી સીધાે

તેઅાે મને કબરમાં ઊંચકી

ઠરાવશે. ૨૧ હુ ં

છંુ . ૨૨ પરં તુ દરેક વ તુ સરખી જ છે . તેથી હુ ં કહુ ં છંુ કે તે જેમ દુ નાે તેમ
સંપૂણનાે પણ નાશ કરે છે . ૨૩ ે ફટકાથી ત કાળ માેત નીપજે, તાે નદાષની
તેઅાેના યાયાધીશાેના મુખ ઢાંકે છે .

કદી મને

નવા સા ીઅાે લાવાે છાે, અને મારા ઉપર તમારાે રાેષ વધારાે

જેનાે કાશ અંધકાર પ છે , તેવા મૃ યુછાયાના દેશમાં મારે જવાનું છે .'''
યારે સાેફાર નાઅમાથીઅે અયૂબને ઉ ર અા યાે અને ક ું કે , ''શું
૧૧ વધારે
શ દાેનાે ઉ ર અાપવાે ન ેઈઅે? શું વધારે બાેલતાે માણસ
૨

યાયી ઠરે? ૩ શું તારી ફુ લાશથી બી

માણસાે ચૂપ થઈ

ય? યારે તું

અમારા શ ણની મ કરી કરીશ, યારે શું તને કાેઈ ઠપકાે ન હ અાપે? ૪
કે મ કે તું ઈ વરને કહે છે કે , 'મારાે મત સાફ છે , હુ ં તમારી નજરમાં નદાષ
છંુ .' ૫ પણ ે, ઈ વર બાેલે અને તારી વ
પાેતાનું મુખ ખાેલે; ૬ તાે
તે તને ડહાપણના રહ યાે વષે કહે શે! તેમની પાસે બહુ વધ સમજણ છે .
તે માટે

ણ કે , તારા અ યાયને લીધે તને યાે ય છે તે કરતાં અાેછી સ

અાપે છે . ૭ શું શાેધ કરવાથી તું ઈ વરને સમ
સવસશ તમાનને સમ

શકે ? શું તું યાે ય રીતે

શકે છે ? ૮ તે બાબત અાકાશ જેટલી ઊંચી છે

તેમાં તું શું કરી શકે ? તે શેઅાેલ કરતાં ઊંડું છે ; તું શું

ણી શકે ? (Sheol

h7585) ૯ તેનું માપ પૃ વી કરતાં લાંબું, અને સમુ કરતાં પણ વશાળ છે . ૧૦

ે તે કાેઈને પણ પકડી અને કે દમાં પૂરે, અને તેનાે યાય કરવા તેને અાગળ
બાેલાવે તાે તેમને કાેણ અટકાવી શકે ? ૧૧ કે મ કે ઈ વર જૂ ઠા લાેકાેને

ણે

છે ; યારે તે અ યાય જુ અે છે , યારે શું તે તેની ખબર રાખતા નથી? ૧૨ પણ
મૂખ લાેકાે પાસે સમજણ નથી; જં ગલી ગધેડીના બ ચા જેવા માણસને તે

વનથી કં ટાળી ગયાે છે ; હુ ં મારી ફ રયાદાે વષે
વની વેદનાઅે હુ ં બાેલીશ. ૨ હુ ં

સુધારે છે . ૧૩ પણ

ે તું તા ં મન સીધું રાખે અને ઈ વર તરફ તારા હાથ

લાંબા કરે; ૧૪ તારામાં જે પાપ હાેય તે

ે તું છે ક દૂ ર કરે, અને અની તને તારા

ઈ વરને કહીશ કે , 'મને દાે ષત ન ઠરાવાે; તમે મારી સાથે શા માટે તકરાર કરાે

ઘરમાં રહે વા ન દે. ૧૫ તાે પછી તું ન ી નદાષ ઠરીને તા ં મુખ ઊંચું કરશે.

છાે તે મને બતાવાે. ૩ જુ લમ કરવાે, તથા તમારા હાથાેના કામને તુ છ ગણવું

હા, તું ઢ રહે શે અને બીશે ન હ. ૧૬ તું તા ં દુ : ખ ભૂલી જશે; અને વહી

અને દુ લાેકાેની યાેજનાઅાેથી ખુશ થવું અે શું તમને શાેભે છે ? ૪ શું તમને

ગયેલા પાણીની જેમ તે તને મરણમાં અાવશે. ૧૭ તારી જદગી બપાેર

ચમચ છે , અથવા શું તમે માણસની જેમ જુ અાે છાે? ૫ શું તમારા દવસાે

કરતાં પણ વધુ તેજ વી થશે.

અમારા દવસાે જેટલાં છે , તમા ં

થશે. ૧૮ અાશા ઉ પ ન થવાને લીધે તું નભય થશે; તું ચાેતરફ

વન માણસના

વન જેટલું છે કે , ૬ તમે

મારા અ યાયની તપાસ કરાે છાે, અને મારાં પાપ શાેધાે છાે. ૭ તમે

ે અંધકાર હશે તાેપણ, તે ભાતના જેવી
ેશે અને

ણાે છાે

સહીસલામત અારામ લેશે. ૧૯ વળી તું નરાંતે સૂઈ જશે અને તને કાેઈ

કે હુ ં દાે ષત નથી, અને તમારા હાથમાંથી મને કાેઈ બચાવી શકે તેમ નથી. ૮

બીવડાવશે ન હ; હા, ઘણા લાેકાે તારી પાસે અરજ કરશે. ૨૦ પણ દુ ાેની

તમારા હાથાેઅે મને ઘ ાે છે અને ચાેતરફથી મારાે અાકાર બના યાે છે , છતાં

અાંખાે ન તેજ થઈ જશે; તેઅાેને નાસી જવાનાે કાેઈ ર તાે ન હ રહે ; મૃ યુ

તમે મારાે વનાશ કરાે છાે. ૯ કૃ પા કરી યાદ રાખાે કે , તમે માટીના ઘાટ જેવાે

સવાય તેમને બી

મને ઘ

અા યાે અને ક ું કે ,
૧૨ તાેયારેબીઅયૂલાેબે કઉ જરનથી;
તમારી સાથે બુ

ાે છે ; શું હવે તમે મને પાછાે માટીમાં મેળવી દેશાે? ૧૦ શું તમે મને

દૂ ધની જેમ રે

ાે નથી? અને મને પનીરની જેમ જમા યાે નથી? ૧૧ તમે મને

ચામડી અને માંસથી મઢી લીધાે છે . તમે મને હાડકાં અને નાયુઅાેથી સ જડ
ગૂં યાે છે . ૧૨ તમે મને

વન તથા કૃ પા અા યાં છે . અને તમારી કૃ પા

અે

મારા અા માનું ર ણ કયુ છે . ૧૩ છતાં અા બાબત તમે તમારા દયમાં ગુ ત
ં છંુ કે અે તમારાે અાશય છે . ૧૪ ે હુ ં પાપ ક ં , તાે તમે
મને યાનમાં લાે છાે; તમે મારા અ યાય વષે મને નદાષ ઠરાવશાે ન હ. ૧૫
રાખી છે . હુ ં

કાેઈ પણ અાશા રહે શે ન હ.''
૨ '' નઃસંદેહ તમારા સવાય

નાે અંત અાવશે. ૩ પરં તુ

તમારી જેમ મને પણ અ લ છે ; અને હુ ં તમારા કરતાં ઊતરતાે નથી. હા, અે
ણતું? ૪ મારા પડાેશીઅાે હાંસીપા ગણે તેવાે હુ ં છંુ ; હુ ં ,
જેણે ઈ વરને ાથના કરી અને જેને ઈ વરે ઉ ર પણ અા યાે તે હુ ં છંુ ; હુ ં ,
નદાષ અને સંપૂણ માણસ જે હમણાં હાંસીપા ગણાય તે હુ ં છંુ . ૫ જેઅાે
બધું કાેણ નથી
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પાેતે સુખી છે તેઅાે દુ ભાગી માણસનાે તર કાર કરે છે ; યારે કાેઈ માણસ

કાેણ ખાેટાે ઠરાવી શકે અેમ છે ?

ઠાેકર ખાય છે યારે તેઅાે અેમ જ કરે છે . ૬ લૂટા અાેનાં ઘર અાબાદ થાય

મારાે ાણ છાેડીશ. ૨૦ હે ઈ વર, મા બે બાબતાેથી તમે મને મુકત કરાે,

છે , અને ઈ વરને પડકારનારાઅાે સુર ત હાેય છે ; તેઅાેની તાકાત તે જ

અને પછી હુ ં તમારાથી મા ં મુખ સંતાડીશ ન હ; ૨૧ તમારાે હાથ મારા પરથી

તેમનાે ઈ વર છે . ૭ પરં તુ પશુઅાેને પૂછાે તાે તે તમને શીખવશે,

ે ખેચર

ખચી લાે, અને તમારા ભયથી મને ન ગભરાવાે. ૨૨ પછી તમે મને બાેલાવાે કે ,

પ ીઅાેને પૂછાે તાે તે તમને કહે શે. ૮ અથવા પૃ વીને પૂછાે અને તે તમને

હુ ં તમને ઉ ર અાપું; અથવા મને બાેલવા દાે અને તમે ઉ ર અાપાે. ૨૩ મારાં

શીખવશે; સમુ માંની માછલીઅાેને પૂછાે તાે તે તમને મા હતી અાપશે. ૯ દરેક

પાપાે અને અ યાયાે કે ટલા છે ? મારા અપરાધાે અને મા ં પાપ મને જણાવાે.

ય ત

ણે છે કે અા સવનું યહાેવાહે સજન કયુ છે . ૧૦ બધા જ

મનુ યનાે અા મા પણ ઈ વરના જ હાથમાં છે . ૧૧ જેમ

ે કાેઈ પણ હાેય તાે હુ ં ચૂપ રહીશ અને

વાે તથા

૨૪ શા માટે તમે મારાથી તમા ં મુખ ફે રવી લાે છાે? શા માટે તમે મને તમારાે

ભ અ નનાે વાદ

દુ મન ગણાે છાે? ૨૫ શું તમે પવનથી ખરી પડેલા પાંદડાને હે રાન કરશાે? શું

પારખે છે , તે જ રીતે શું કાન શ દાેની પરી ા નથી કરતા? ૧૨ વૃ પુ ષાેમાં

તમે સૂકા તણખલાનાે પીછાે કરશાે? ૨૬ તમે મારી વ

ડહાપણ હાેય છે ; અને પાકી વયમાં સમજણ હાેય છે . ૧૩ પરં તુ ાન તથા

છાે; અને મારી યુવાવ થાના અ યાયનાે મને બદલાે અાપાે છાે. ૨૭ તમે મારા

બળ તાે ઈ વરનાં જ છે . સમજ અને સ ા તાે તેમની પાસે જ છે . ૧૪ ઈ વર

પગમાં બેડીઅાે બાંધાે છાે; તમે મારા બધા ર તાઅાે યાનમાં રાખાે છાે, તમે

જે તાેડી નાખે છે તેને કાેઈ ફરીથી બાંધી શકતું નથી; યારે તે માણસને કે દ કરે

મારાં પગલાં તપાસાે છાે; ૨૮

છે , યારે કાેઈ તેને છાેડાવી શકતું નથી. ૧૫ જુ અાે,

છંુ , તથા ઊધઈઅે ખાઈ નાખેલા વ

છે , અેટલે જમીન સુકાઈ

ે તે વરસાદને અટકાવે

ય છે ; અને યારે તે તેને છાેડી દે છે , યારે તે

ભૂ મ પર ફરી વળે છે . ૧૬ તેમની પાસે બળ અને બુ

૧૪

છે ; છે તરનારા અને

છે તરાયેલા બ ને તેમના હાથમાં જ છે . ૧૭ તે રાજમં ીઅાેની બુ

લૂંટી લે છે

અને તે યાયકતાઅાેને મૂખ બનાવે છે . ૧૮ રા અાેનાં બંધન તે તાેડી પાડે છે .
અને તેમની કમરે સાંકળ બાંધે છે . ૧૯ તે યાજકાેને લૂંટાવીને તેઅાેને લઈ

ય

છે , અને બળવાનનાે પરાજય કરે છે . ૨૦ વ તાઅાેની વાણી તે લઈ લે છે .
અને વડીલાેનું ડહાપણ લઈ લે છે . ૨૧ રા અાે ઉપર તે તર કાર કરે છે . તે
શ કતશાળીઅાેની સ ા અાંચકી લે છે . ૨૨ તેઅાે અંધકારમાંથી ગુ ત રહ ય
ગટ કરે છે , તે મૃ યુછાયા પર કાશ લાવે છે . ૨૩ તે

સમજશ કત હણી લે છે ; અને તેઅાેને દશા વહાેણા અર યમાં રખડતા કરી

જેવાે છંુ .

ીજ ય મનુ યનું અાયુ ય અ પ છે , અને તે સંકટથી ભરપૂર છે .
૨ તે ફૂ લની જેમ ખીલે છે અને તેને કાપી નાખવામાં અાવે છે ; વળી તે

છાયાની જેમ જતું રહે છે અને થર રહે તું નથી. ૩ શું અેવા પર તમે લ અાપાે
છાે? શું મને તમારાે

તવાદી બનાવાે છાે? ૪

ઉ પન થાય તાે કે વું સા ં ? પણ અેવું બનવું અશ

ે અશુ વ તુમાંથી શુ
છે . ૫ તેના અાયુ યની

મયાદા ન ી કરેલી છે , તેના મ હનાઅાેની ગણતરી તમારા હાથમાં છે . તમે
તેની હદ ન ી કરી છે તેને તે અાેળંગી શકે ન હ. ૬ તમારી નજર તેમની
દવસ પૂરાે ભરે યારે તે અાનંદ કરે. ૭ ઝાડને માટે પણ અાશા છે ;

સુકાઈ

યસની માણસની જેમ લથડતા કરી મૂકે છે .

ે કે તે

કપાઈ ગયું હાેય, પણ તે પાછંુ ફૂ ટી શકે છે , અને તેની કુ મળી ડાળીઅાેનાે અંત
અાવશે ન હ. ૮

મૂકે છે . ૨૫ તેઅાે અજવાળા વગર અંધકારમાં અથડાય છે અને તે તેઅાેને

૧૩ છે અને હું સમ યાે છંુ .

ે કે હુ ં નાશ પામતી સડી ગયેલ વ તુના જેવાે

ઉપરથી ઉઠાવી લાે, જેથી તેને નરાંત રહે . જેથી મજૂ રની જેમ તે પાેતાનાે

અાેને બળવાન

બનાવે છે , તે તેઅાેનાે નાશ પણ કરે છે . ૨૪ તે પૃ વીના લાેકાેના અાગેવાનાેની

જુ અાે, મારી અાંખાેઅે તે સવ

સખત ઠરાવ લખાે

ે કે તેનું મૂળ જમીનમાં જૂ નું થાય, અને તેનું થડ જમીનમાં

ય. ૯ છતાંપણ તેને પાણી મળવાથી તે ખીલશે, અને રાેપાની જેમ

તેને ડાળીઅાે ફૂ ટશે. ૧૦ પરં તુ માણસ મૃ યુ પામે છે અને તે ય પામે છે ; હા,

ેયું છે ; મારા કાનેથી અે સાંભ

૨ તમે જે બધું

ણાે છાે તે હુ ં પણ

ું

માણસ ાણ છાેડે છે અને તે

ાં છે ? ૧૧ જેમ સાગરમાંથી પાણી ઊડી

ય છે , અને નદી ીણ થઈને સુકાઈ

ં છંુ ;

ય છે ૧૨ તેમ માણસ સૂઈ જઈને

તમારાથી હુ ં કં ઈ કાચાે નથી. ૩ ન ે, સવશ તમાનની સાથે વાત કરવા હુ ં

પાછાે ઊઠતાે નથી અાકાશાેનું અ ત વ ન રહે યાં સુધી તે

ઇ છંુ છંુ , હુ ં ઈ વરની સાથે વાદ કરવા માગું છંુ . ૪ પણ તમે સ યને જૂ ઠાણાથી
છુપાવવાની કાે શશ કરાે છાે; તમે બધા ઊંટવૈદ જેવા છાે. ૫ તમે ત ન મૂંગા

૧૩ તમે મને સંકટાેથી દૂ ર શેઅાેલમાં સંતાડાે, અને તમારાે ાેધ શમી

ર ા હાેત તાે સા ં હતું! કે મ કે અેમાં તમા ં ડહાપણ જણાત. ૬ હવે મારી

રાખાે તાે કે વું સા ં ! (Sheol h7585) ૧૪

દલીલાે સાંભળાે; મારા મુખની અરજ પર યાન અાપાે. ૭ શું તમે ઈ વરનાે

તે ફરીથી સ વન થશે?

પ રાખી અ યાયથી બાેલશાે, અને તેમના પ ના થઈને ઠગાઈયુ ત વાત

મારા યુ ના સવ દવસાે પયત રાહ

કરશાે? ૮ શું તમે તેમની સાથેના સંબંધમાં રહે શાે? શું તમે ઈ વરના પ માં

તમને ઉ ર અાપીશ. તમારા હાથનાં કામાે પર તમે મમતા રાખત. ૧૬ તમે

બાેલશાે? ૯ તે તમારી ઝડતી લે તાે સા ં , અથવા જેમ મનુ ય અેકબી ને

મારાં પગલાંને ગણાે છાે; શું તમે મારા પાપની તપાસ નથી રાખતા? ૧૭

છે તરે તેમ શું તમે તેમને છે તરશાે? ૧૦ તમે

મારાં પાપાેને અેક કાેથળીમાં બંધ કરીને ઉપર મહાેર મારવામાં અાવી છે .

ે ગુ ત રીતે કાેઈ ય કતનાે પ

ગશે ન હ.
ય

યાં સુધી છુપાવી રાખાે; અને મને ઠરાવેલાે સમય ન ી કરી અાપીને યાદ
ે માણસ મૃ યુ પામે, તાે પછી શું

ે અેમ હાેય તાે, મારાે છૂટકાે થાય યાં સુધી હુ ં
ેઈશ. ૧૫ તમે મને બાેલાવાે અને હુ ં

રાખાે, તાે ઈ વર તમને ઠપકાે અાપશે. ૧૧ શું ઈ વરની મહાનતા તમને ન હ

તમે મારા અ યાયને ઢાંકી દાે છાે. ૧૮ ન ે પવતાે પડીને ન થાય છે , અને

ડરાવે? અને તેમનાે ભય તમારા પર ન હ અાવે? ૧૨ તમારી મરણીય વાતાે

ખડકાે પાેતાની જગાઅેથી ચળી

રાખ જેવી છે ; અને તમારી બધી દલીલાે માટીના ક લાઅાે સમાન છે . ૧૩

છે ; પાણીના પૂર જમીન પરની ધૂળ ઘસડી

છાના રહાે, મને નરાંતે બાેલવા દાે, મારા પર જે થવાનું હાેય તે થવા દાે. ૧૪

મનુ યની અાશાનાે નાશ કરાે છાે. ૨૦ તમે હમેશાં તેઅાેની પર જય મેળવાે

મા ં પાેતાનું માંસ મારા દાંતમાં લઈશ. હુ ં મારાે

છાે. અને પછી તે મૃ યુ પામે છે ; તમે તેને ઉદાસ ચહે રે માેકલી દાે છાે. ૨૧ તેના

વ મારા હાથાેમાં લઈશ.

૧૫ જુ અાે, ભલે તે મને મારી નાખે, તાેપણ હુ ં તેમની રાહ

ય છે . ૧૯ પાણી પ થરાેને ઘસી નાખે

દીકરાઅાે માનવંત પદે ચઢે છે , પણ તે પાેતે

ેઈશ; તેમ છતાં હુ ં

ય છે . અને તેવી જ રીતે તમે

ણતાે નથી; તેઅાે દીનાવ થામાં

તેમની સમ મારાે બચાવ જ ર રજૂ કરીશ. ૧૬ ફ ત અે જ મા ં તારણ થઈ

અાવી પડે અે વષે પણ તે અ ણ છે . ૨૨ તેના શરીરમાં વેદના થાય છે ; તેનાે

પડશે. કે મ કે દુ માણસથી તેમની અાગળ ઊભા રહી શકાય ન હ. ૧૭ મારી

અંતરઅા મા તેને સા શાેક કરે છે .''

વાત તમે યાનથી સાંભળાે. મારા બાેલવા પર કાન દાે. ૧૮ હવે જુ અાે, મારી
દલીલાે મ નયમસર ગાેઠવી છે . અને હુ ં

અયૂબ

ં છંુ કે હુ ં નદાષ છંુ . ૧૯ મને
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અલીફાઝ તેમાનીઅે ઉ ર અાપીને ક ું કે , ''શું કાેઈ ાની
યાે અને ક ું કે , ''મ અેવી ઘણી વાતાે
૧૫ પછી
૧૬ સાંયારેભળીઅયૂછેબ; તમેે ઉ સવર અાકં ટાળાે
માણસ ખાલી શ દાેથી દલીલ કરે અને પાેતાનું પેટ પૂવના પવનથી
ઊપજે અેવું અા વાસન અાપનારા છાે.
૨

૨

ભરે? ૩ શું તે નરથક વાત વડે કે , હત ન કરી શકે અેવા ભાષણ વડે દલીલ

૩ શું તમારા નકામા શ દાેનાે અંત નથી? તમારી સાથે શું ખાેટું થયું છે કે તમે

કરે? ૪ હા, તું ઈ વરના ભયનાે પણ યાગ કરે છે . તથા તું ઈ વરભ તને
અટકાવે છે , ૫ કે મ કે તારાે અ યાય તારા મુખને શીખવે છે . અને તું

અા માણે દલીલાે કરાે છાે. ૪ તમારી જેમ હુ ં પણ બાેલી શકું છંુ ; ે તમારાે
અા મા મારા અા માની જ યાઅે હાેત, તાે હુ ં તમારી સામે ડાહી વાતાે કરત,

કપટીઅાેની

અને મ તમારી સામે માથું હલા યું હાેત. ૫ અરે, મારા મુખથી હુ ં તમને હમત

ભને પસંદ કરે છે . ૬ મારા ન હ, પણ તારા પાેતાના જ શ દાે

તને દાે ષત ઠરાવે છે ; હા, તારી વાણી જ તારી વ

સા ી પૂરે છે . ૭ શું તું

અાપી શ ાે હાેત! મારા હાેઠનાે દલાસાે તમને અા વાસન અાપત! ૬

ે કે

અા દ પુ ષ છે ? શું પવતાે ઉ પ ન થયા તે પહે લાં તું જ યાે હતાે? ૮ શું

હુ ં બાેલું તાે પણ મા ં દુ : ખ દૂ ર થવાનું નથી; અને

ે હુ ં ચૂપ રહુ ં તાે મને કે વી

ત ઈ વરના ગૂઢ ડહાપણ વષે સાંભ

ું છે ખ ં ? શું ત બધી બુ

તારા

રીતે અારામ મળે? ૭ પણ હવે, હે ઈ વર, તમે મારી શ ત લઈ લીધી છે ;

પાેતાનામાં સમાવી રાખી છે ? ૯ અમે ન

ણતા હાેઈઅે અેવું તું શું

ણે છે ?

તમે મારા અાખા કુ ટું બનાે નાશ કયા છે . ૮ તમે મને કરમાવી ના યાે છે , તે જ

અમારા કરતાં તારામાં કઈ વશેષ સમજદારી છે ? ૧૦ અમારામાં પળીયાંવાળા
તથા વૃ માણસાે છે , જેઅાે તારા પતા કરતાં પણ માેટી ઉંમરના પુ ષાે છે .

મારી વ

૧૧ શું ઈ વરના દલાસા, તથા તારી

છે ; તેમણે મારી સામે તેમના દાંત પી યા છે . મારા દુ મનાેઅે પાેતાની અાંખાે

યેના અમારા ન વચનાે તારી નજરમાં

સા ી છે ; અને મારા શરીરની દુ બળતા મારી વ

કં ઈ વસાતમાં નથી? ૧૨ તા ં દય તને કે મ દૂ ર લઈ

ય છે ? તારી અાંખાે

મારી સામે કરડી કરી છે . ૧૦ લાેકાેઅે મારી વ

કે મ મચાય છે ? ૧૩ તેથી તું તા ં દય ઈ વરની વ

કરે છે . અને શા માટે

છે . તેઅાે મારા મા પર તમાચાે મારે છે ; તેઅાે મારી વ

અેવા શ દાે તારા મુખમાંથી નીકળવા દે છે ? ૧૪ શું માણસ પ વ હાેઈ શકે ?
ીજ ય માનવી યાયી હાેઈ શકે ? ૧૫
ભરાેસાે કરતાે નથી. હા, તેમની

ે, તે પાેતાના સંત પુ ષાેનાે પણ

માં તાે અાકાશાે પણ શુ નથી; ૧૬

તાે જે ધ ારપા , અધમ, તથા પાણીની જેમ અ યાયને પી

ય છે તાે તે

કે ટલા વશેષ ગણાય! ૧૭ હુ ં તમને બતાવીશ; મા ં સાંભળાે; મ જે
છે તે હુ ં તમને કહી સંભળાવીશ. ૧૮ તે

ઊઠીને

સા ી પૂરે છે . ૯ ઈ વરે તેમના કાેપથી મને ચીરી ના યાે છે અને મને સતા યાે
પાેતાનું મુખ પહાેળું કયુ
અેક થાય છે . ૧૧

ઈ વર મને અધમ અાેને સાપી દે છે ; અને મને દુ જનાેના હાથમાં ફકી દે છે . ૧૨
હુ ં સુખચેનમાં હતાે, યારે તેમણે મને કચડી ના યાે; હા, તેમણે મને ગરદનથી
પક

ાે અને મારા ટુ કડેટટુ કડા કરી ના યા. તેમણે મારા પર નશાન તાકી

રા યું છે . ૧૩ તેમના ધનુધારીઅાેઅે મને ચારેબાજુ થી ઘેરી લીધાે છે ; તે મા ં

ેયું

દય ફાડી નાખે છે અને તે દયા રાખતા નથી; તે મા ં પ જમીન પર ઢાેળે

ાની પુ ષાેઅે પાેતાના પતૃઅાે

છે . ૧૪ તે વારં વાર મને કચડી નાખે છે ; તે યાે ાની જેમ મારા પર તૂટી પડે છે .

પાસેથી સાંભળીને ગટ કયુ છે , તેઅાેઅે કં ઈ પણ છુપા યું નથી. ૧૯ કે વળ

૧૫ મ શાેકના વ

અા તેઅાેના પતૃઅાેને જ ભૂ મ અાપવામાં અાવી હતી. અને તેઅાેમાં કાેઈ

કરીને મા ં મા લાલ થઈ ગયું છે . મારાં પાેપચાં પર માેતની છાયા છવાયેલી

વદેશી જવા પામતાે નથી. ૨૦ દુ જન તેના અાખા

છે . ૧૭

વન પયત પીડા ભાેગવે

ાે પહે યા છે , અને મા ં શગ ધૂળમાં રગદાે ું છે . ૧૬ દન

ે કે મારા હાથથી કં ઈ અ યાય થયાે નથી, અને મારી ાથના શુ

છે , તે પાેતાનાં નયત કરેલાં વષા દર યાન ક થી પીડાય છે . ૨૧ તેનાં કાનમાં

છે . ૧૮ હે પૃ વી, મારા લાેહીને તું ઢાંકી દઈશ ન હ. મારા અવાજને તું દાટી

ભયનાે અવાજ ગૂંજે છે ; અાબાદીને સમયે લૂંટનાર તેના પર હુ મલાે કરશે.

દઈશ ન હ. ૧૯ જુ અાે, હમણાં જ, મારાે સા ી અાકાશમાં છે મારાે શાહે દ

૨૨ તે માનતાે નથી કે હુ ં અંધકારમાંથી પાછાે અાવીશ; તે માને છે કે તરવાર

ઉ ચ થાને છે . ૨૦ મારા મ ાે મારાે તર કાર કરે છે , પણ મારી અાંખ ઈ વર

તેની રાહ

અાગળ અાંસુ રેડે છે . ૨૧ અે સા કે ઈ વર માણસનાં વાજબી હકને, તથા

છે ? તે

ેઈ રહી છે . ૨૩ તે ખાેરાક માટે અેમ કહીને ભટકે છે કે , તે

ાં

ણે છે કે અંધકારનાં દવસાે ન ક છે . ૨૪ સંકટ તથા વેદના તેને

પાેતાના પડાેશી સાથે મનુ યના હકને

ળવી રાખે! ૨૨ કે મ કે થાેડાં વષા પૂરાં

ભયભીત કરે છે ; યુ ને માટે સ જ થયેલા રા ની જેમ તેઅાે તેના પર વજય

થશે, યારે યાંથી હુ ં પાછાે અાવી શકું ન હ તે માગ હુ ં જઈશ.

મેળવે છે . ૨૫ કે મ કે તેણે ઈ વરની સામે પાેતાનાે હાથ ઉઠા યાે છે અને

અા મા ીણ થયાે છે અને મા ં અાયુ ય સમા ત થયું છે ; મારા
૧૭ મારાે
માટે કબર તૈયાર છે . ન ે મારી પાસે તાે હાંસી કરનારાઅાે જ છે ;

સવશ તમાન ઈ વરની સામે તે અહં કારથી વત છે . ૨૬ દુ માણસ ગરદન
અ ડ રાખીને, મજબૂત ઢાલથી સ જ થઈને ઈ વર તરફ દાેડે છે ૨૭ અા
સાચું છે ,

ે કે તેણે પાેતાનું મુખ તેના શરીરની ચરબીથી ઢાં ું છે અને તેની

કૂ ખાે પર ચરબીનાં પડ બાઝ્ યાં છે . ૨૮ તે ઉ જડ નગરાેમાં જે ઘરમાં કાેઈ રહે
ન હ અેવાં, તથા
તેની સમૃ

ણ થઈ ગયેલાં ઘરાેમાં રહે છે . ૨૯ તે ધનવાન થશે ન હ

ટકશે ન હ. તેનાં વતનાે પૃ વી પર વ તાર પામશે ન હ. ૩૦ તે

અંધકારમાંથી બચશે ન હ; વાળાઅાે તેની ડાળીઅાેને સૂકવી નાખશે; અને
ઈ વરના વાસથી નાશ પામશે. ૩૧ તેણે નરથક બાબતાેમાં વ વાસ કરીને
પાેતાને મૂખ બનાવવાે

ેઈઅે ન હ; કે મ કે તેને કં ઈ મળશે ન હ. ૩૨ તેના

વનનાે અંત અાવે તે પહે લાં ભરપૂરી પામશે, અને તેની ડાળીઅાે લીલી ન હ
રહે શે. ૩૩ ા ના વેલાની જેમ તે પાેતાની કાચી ા ાે પાડી નાખશે; અને
જૈતૂનના વૃ ની જેમ તેનાં ફૂ લ ખરી પડશે. ૩૪ કે મ કે ઢાગી લાેકાેનાે સંગ
ન ફળ થશે; શવતખાેરાેનાં ઘરાે અ નથી નાશ પામશે. ૩૫ દુ લાેકાે
નુકસાનનાે ગભ ધારણ કરે છે . અને અ યાયને જ મ અાપે છે ; તેઅાેનું પેટ
ઠગાઈને સ કરે છે .''

૨

અને તેમની ખીજવણી પર મારી નજર હં મેશાં રહે છે . ૩ હવે મને કાેલ અાપાે
અને મારા

મીન તમે જ થાઅાે; બીજું કાેણ છે જે મારી મદદ કરે? ૪ હે

ઈ વર, તમે જ, તેઅાેના દયને સમજણ પડવા દેતા નથી; તેથી તમે તેઅાેને
ઉ ચ પદવીઅે ચઢાવશાે ન હ. ૫ જે લાંચ ખાઈને પાેતાના મ ાેની નદા કરે
છે . તેનાં સંતાનાેની અાંખાે

ીણ થશે. ૬ તેમણે મને લાેકાેમાં હાંસીપા

બના યાે છે ; તેઅાે મારા માેઢા પર થૂંકે છે . ૭ દુ : ખથી મારી અાંખાે ઝાંખી થઈ
છે ; અને મારાં બધાં અંગાે પડછાયા જેવાં બની ગયા છે . ૮ યાયી લાેકાે અાને
લીધે વ મય પામશે; નદાષ લાેકાે અધમ ની વ

ઉ કે રાશે. ૯ છતાંય

સ જન પુ ષાે પાેતાના માગમાં ટકી રહે શે અને શુ હાથવાળાે અ ધકા ધક
બળવાન થતાે રહે શે. ૧૦ પરં તુ તમે બધા, પાછા વળીને અાવાે; મને તાે
તમારામાં અેકપણ બુ માન પુ ષ મળતાે નથી. ૧૧ મા ં

વન પસાર થતું

ય છે . મારી યાેજનાઅાે ન થઈ ગઈ છે . મારા દયની ઇ છાઅાે પણ પૂરી
થઈ ગઈ છે . ૧૨ અા લાેકાે, રાતને દવસ માને છે , તેઅાે કહે છે કે અંધકાર હવે
જતાે રહે શે, અજવાળું પાસે છે . ૧૩
રાખી હાેત,
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ે શેઅાેલ મા ં ઘર થશે અેવી મ અાશા

ે અંધકારમાં મ મારી પથારી બછાવી હાેત; (Sheol h7585) ૧૪

અયૂબ

મ

ાચારને અેમ ક ું હાેય કે , 'તું મારાે પતા છે ;' મ કીડાઅાેને અેમ ક ું

હાેત, તમે મારી મા અને બહે ન છે ;' ૧૫ તાે પછી મારી અાશા
મારી અાબાદીને કાેણ

દીધાે છે . મારા દલાે ન મ ાે પણ મને ભૂલી ગયા છે . ૧૫ મારા

ઘરમાં રહે નારાઅાે તથા મારી દાસીઅાે પણ મને પારકા જેવાે ગણે છે . તેઅાેની

ેશે? ૧૬ યારે અાપણે ધૂળમાં ભળી જઈશું યારે,

નજરમાં હુ ં અેક વદેશી જેવાે છંુ . ૧૬ હુ ં મારા નાેકરને બાેલાવું છંુ પણ તે મને

અાશા મારી સાથે શેઅાેલના દરવા અાે સુધી ઊતરી જશે?'' (Sheol h7585)
જવાબ અા યાે અને ક ું કે ,
૧૮ અેઅંટતલેલાવ.બ દાદવચારશૂહકરાેીઅે અને
પછી અમે વાત કરીશું.
તું જ તારા ાેધથી તારી

૨ ''તારા શ દાેનાે
૩ અમે પશુઅાેની

તને દુ : ખ પહાચાડી ર ાે છે . શું તારા માટે પૃ વીનાે

યાગ કરવામાં અાવશે? અથવા શું ખડકને પાેતાને થાનેથી ખસેડવામાં
અાવશે? ૫ હા, દુ લાેકાેનાે દીવાે હાેલવી નાખવામાં અાવશે; તેનાે અ ન
બળતાે બંધ થઈ જશે. ૬ તેના ઘરમાં અજવાળું અંધકાર પ થશે; તેની પાસેનાે
તેનાે દીવાે હાેલવી નાખવામાં અાવશે. ૭ તેનાં પગલાં મંદ પડી જશે. તેની
પાેતાની યાેજનાઅાે તેને નીચે પાડશે. ૮ તેના પાેતાના પગાેઅે તેને

ળમાં

ળમાં ગૂંચવાયા કરે છે . ૯ ફાંદાે તેના પગની પાની પકડી

લેશે, અને ફાંદાે તેને ફસાવશે. ૧૦ જમીનમાં તેને સા

ે કે હુ ં મદદ માટે અા
ક ં છંુ તાેપણ તે જવાબ
અાપતાે નથી. ૧૭ મારાે વાસ મારી પ નીને ધ ારજનક લાગે છે ; મારા
ઉ ર અાપતાે નથી

માફક કે મ ગણાઈઅે છીઅે? અને શા માટે તારી નજરમાં મૂખ થયા છીઅે? ૪

ના યાે છે ; તે

મને ત

ાં રહી? અને

ળ; અને માગમાં

તેને ફસાવવાને સા ખાડાે ખાેદાયેલાે છે . ૧૧ ચારેકાેર ભય તેને ગભરાવશે;
તે તેની પાછળ પડશે. ૧૨ ભૂખથી તેનું બળ ીણ થઈ જશે. વનાશ તેની
પડખે તૈયાર રહે શે. ૧૩ તે તેના શરીરની ચામડીને કાેરી ખાશે. ભયંકર રાેગ તે
અવયવાેને નાશ કરશે. ૧૪ પાેતાનાે તંબુ કે જેના પર તે વ વાસ રાખે છે
તેમાંથી તેને ઉખેડી નાખવામાં અાવશે; અને તેને ભયના રા ની હજૂ રમાં
લાવવામાં અાવશે. ૧૫ જેઅાે તેનાં નથી તેઅાે તેના તંબુમાં વસશે; અેના તંબુ

સગા ભાઈઅાે અને બહે નાેને મારે અા

કરવી પડે છે . ૧૮ નાનાં બાળકાે

પણ મારાે તર કાર કરે છે ; યારે હુ ં ઊઠું છંુ યારે તેઅાે મારી વ
બાેલે
છે . ૧૯ મારા ગાઢ મ ાે જેમને હુ ં ેમ કરતાે હતાે મારાે તર કાર કરે છે ; મારા
સાૈ

યજનાે મારી વ

થઈ ગયા છે . ૨૦ મા ં માંસ તથા ચામડી મારા

હાડકાંને ચાટી ગયાછે . માંડમાંડ મારાે

વ બ યાે છે . ૨૧ હે મારા મ ાે, મારા

પર દયા કરાે, કે મ કે ઈ વરના હાથે મારાે પશ કયા છે . ૨૨ શા માટે ઈ વરની
જેમ તમે મને સતાવાે છાે; મારા શરીરથી પણ તમને સંતાેષ નથી થતાે શું? ૨૩
અરે, મારા શ દાે હમણાં જ લખવામાં અાવે! અરે, પુ તકમાં તે નાધી લેવામાં
અાવે તાે કે વું સા ં ! ૨૪ અરે, તે લાેખંડની કલમથી તથા સીસાથી, સદાને
ં છંુ કે મારાે
વે છે . અને અાખરે તે પૃ વી પર ઊભા રહે શે; ૨૬ મારા

માટે ખડક પર કાેતરવામાં અાવે તાે તે કે વું સા ં ! ૨૫ હુ ં
ઉ ાર કરનાર

શરીરનાે અાવી રીતે નાશ થયા પછી પણ, હુ ં મારા ઈ વરને
તેમને હુ ં પાેતાની

તે

ેઈશ; મારી અાંખાે તેમને

દય નબળ થાય છે . ૨૮

ેઈશ. ૨૭

ેશે, બી ની ન હ મા ં

ે તમે કહાે, 'અમે તેને કે વાે સતાવીશું,' કે મ કે

તેનામાં અા બાબતનું મૂળ મ ું છે ,' ૨૯ તાે તરવારથી તમે બીહાે, કે મ કે કાેપ
તરવારની શ ા લાવે છે , તેથી તમને ખબર પડશે કે યાં યાય છે .''

ઉપરની ડાળીઅાે કાપી નંખાશે. ૧૭ તેનું મરણ પૃ વીમાંથી નાશ પામશે.

યારે સાેફાર નાઅમાથીઅે યુ ર અા યાે અને ક ું, ''મારા
૨૦ વચારાે
મને ઉ ર અાપવાને સૂચવે છે . ચતાને લીધે હુ ં અધીરાે બની

અને ગલીઅાેમાં તેનું નામ નશાન રહે શે ન હ. ૧૮ કાશમાંથી તેને અંધકારમાં

ગયાે છંુ . ૩ મને શરમાવે અેવાે ઠપકાે મ સાંભ

ધકે લી દેવામાં અાવશે અને જગતમાંથી તેને હાંકી કાઢવામાં અાવશે. ૧૯ તેને

મને ઉ ર અાપે છે . ૪ શું તને ખબર નથી કે , ાચીન કાળથી, અેટલે કે મનુ ય

કાેઈ સંતાન કે પાૈ , પાૈ ીઅાે હશે ન હ. તેના કુ ટું બમાંથી કાેઈ

પૃ વી પર અાવીને વ યાે યારથી, ૫ દુ લાેકાેની કી ત ણભંગુર છે , તથા

પર ગંધક છાંટવામાં અાવશે. ૧૬ તેની નીચેથી મુ ળયાં સુકાઈ જશે; તેની

રહે . ૨૦ જેઅાે પ

મમાં રહે છે તેઅાે તેનાં દુ દશાના દવસ

વતું ન હ
ેઈને અા ય

૨

અધમ અાેનાે અાનંદ

ાે છે , અને મારી ેરકબુ

ણક છે ? ૬ તેનાે યશ અાકાશ સુધી પહાચે, અને તેનું

પામશે. અને પૂવમાં રહે નારા પણ ભયભીત થશે. ૨૧ ન ે દુ લાેકાેનાં ઘર

મ તક અાભ સુધી પહાચે, ૭ તાેપણ તે પાેતાની જ વ ાની જેમ હં મેશને માટે

અેવાં જ છે . જેને ઈ વરનું ડહાપણ નથી તેની દશા અેવી જ છે .

નાશ પામે છે . જેમણે અેને

જવાબ અા યાે અને ક ું, ''તમે ાં સુધી મારા
૧૯ યારેવનેઅયૂાસબેઅાપશાે
? અને શ દાેથી મને કચ ા કરશાે? અા

જેમ તે ઊડી જશે અને તેનાે પ ાે લાગશે ન હ; રા ના સંદશનની જેમ તે

૨

૩

દસ વખત તમે મને મહે ણાં માયા છે ; મારી સાથે નદય રીતે વતતાં તમને
શરમ અાવતી નથી. ૪
પાસે રહી. ૫
વ

ે મ પાપ કયુ પણ હાેય, તાે તે મારી ભૂલ મારી

ે તમારે મારી વ

અ ભમાન કરવું જ હાેય, અને મારી

દલીલ રજૂ કરીને મા ં અપમાન કરવું હાેય; ૬ તાે હવે સમ

ઈ વરે મને ઊથલાવી પા

લાે કે

ાે છે તેમણે મને ફાંસલામાં પકડી લીધાે છે . ૭

જુ અાે, અ યાયને લીધે હુ ં બૂમાે પાડું છંુ પણ મારી દાદ સાંભળવામાં અાવતી
નથી; હુ ં મદદને માટે પાેકાર ક ં છંુ પણ મને યાય મળતાે નથી. ૮ ઈ વરે
મારાે માગ અેવાે બંધ કરી દીધાે છે કે હુ ં અાગળ ચાલી શકતાે નથી, તેમણે
મારા ર તાઅાેને અંધકારથી ઢાંકી દીધા છે . ૯ તેમણે મારાે વૈભવ છીનવી
લીધાે છે , મારા માથા પરનાે મુગટ ઉતારી નાં યાે છે . ૧૦ તેમણે ચારે બાજુ થી
મને તાેડી પા

ાે છે અને મા ં અાવી બ યું છે ; મારી અાશાઅાે ઝાડની જેમ

મૂળમાંથી ઉખેડી નાખી છે . ૧૧ વળી તેમણે પાેતાનાે રાેષ મારી વ

ગટ

કયા છે ; તેઅાે મને પાેતાના શ ુ જેવાે ગણે છે . ૧૨ તેનું અાખું સૈ ય મારી
સામે અાવે છે ; તેઅાે મારી વ

પાેતાનાે માગ બાંધે છે . અને મારા તંબુની

અાસપાસ છાવણી નાખે છે . ૧૩ તેમણે મારા ભાઈઅાેને મારાથી દૂ ર કયા છે ;
મારા વજનાેમાં હુ ં અ

અયૂબ

યા જેવાે થઈ ગયાે છંુ . ૧૪ સગાં વહાલાંઅાેઅે

અ ય થઈ જશે. ૯ જેણે તેને
થળ તેને

ારેય

ેયાે છે તેઅાે પૂછે છે , 'તે
ેયાે છે તે તને ફરી કદી

ાં છે ?' ૮ વ નની
ેઈ શકશે ન હ. તેનું

ેવા પામશે ન હ. ૧૦ તેનાં સંતાનાે ગરીબાેની મહે રબાની

શાેધશે, અને તેના હાથાે તેનું ધન પાછંુ અાપશે. ૧૧ તેનામાં યુવાનીનું
પણ તે તેની સાથે ધૂળમાં મળી જશે. ૧૨

ેર છે .

ે કે દુ તા તેના મુખને મીઠી લાગે

છે .

ે કે તે તેને પાેતાની ભ નીચે છુપાવી રાખે છે . ૧૩ ે કે તે તેને પાછી
રાખીને જવા ન દે, પણ પાેતાના માેમાં જ રાખી મૂકે છે . ૧૪ પરં તુ ખાેરાક તેના
પેટમાં કડવાે થઈ ગયાે છે ; તે તેની અંદર સાપના ઝે ર સમાન થઈ ગયાે છે . ૧૫
તે જે ધનસંપ ત ગળી ગયાે છે તે તેણે અાેકી નાખવી પડશે; ઈ વર તેના
પેટમાંથી તેને અાેકી કઢાવશે. ૧૬ તે સપનું ઝે ર ચૂસશે; નાગનાે ડં ખ તેને મારી
નાખશે. ૧૭ તે નદીઅાે, માખણ તથા મધની વહે તી ધારાઅાે

ેવા પામશે

ન હ. ૧૮ જેને માટે તેણે મહે નત કરી હશે; તે તેને પાછંુ અાપવું પડશે; અને તે
તેને ભાેગવવા પામશે ન હ; તે જે ધનસંપ

કમાયાે હશે તેથી તેને અાનંદ થશે

ન હ. ૧૯ કે મ કે તેણે ગરીબાે પર જુ લમ કયા છે , તથા તેઅાેને તરછાે ા છે ,
તેણે જે ઘર બાં યું નહાેતું તે તેણે જુ લમથી લઈ લીધું છે . ૨૦ તેના મનમાં કં ઈ
શાં ત નહાેતી, માટે જેમાં તે અાનંદ માને છે તેમાંનું તે કં ઈ પણ બચાવી શકશે
ન હ. ૨૧ તેણે ખાઈ જવામાં કં ઈ બાકી રા યું નથી; તેની સફળતા ટકશે નહ .
૨૨ તેની સંપ
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પુ કળ હાેવા છતાં તે તંગીમાં અાવી પડશે, દરેક દુ ઃખી જનનાે

હાથ તેની વ

થશે. ૨૩ યારે તેનું પેટ ભરવાની તૈયારીમાં હશે અેટલામાં,

તમે તેઅાેના અનુભવની વાતાે

ઈ વરનાે ાેધ તેના પર ઊતરશે; તે ખાતાે હશે અેટલામાં તેના પર તે કાેપ

સમયે બચી

વરસાવશે. ૨૪

ે કે લાેઢાના શ

ણતા નથી કે , ૩૦ ભૂંડાે માણસ સંકટના

ય છે , અને તેઅાેને કાેપને દવસે બચાવવામાં અાવે છે ? ૩૧

થી તે ભાગશે, તાે પ ળનું બાણ અેને

તેનાે માગ દુ માણસને મા પર કાેણ કહી બતાવશે? તેણે જે કયુ છે તેનાે

વ ધી નાખશે. ૨૫ તેના પેટમાંથી બાણ અારપાર નીકળી જશે; અને પીઠમાંથી

બદલાે તેને કાેણ અાપશે? ૩૨ તાેપણ તેને કબર અાગળ ઊંચકી જવામાં

ભાકાઈને બહાર અાવશે; તેની ચળકતી ધાર તેના પ ાશયને વ ધી નાખશે.

અાવશે, અને તેની કબર પર પહે રાે મૂકવામાં અાવશે. ૩૩ ખીણની માટીનાં

તેના પર ભય અાવી પડશે. ૨૬ તેના ખ નાની જ યાઅે કે વળ અંધકાર તેને

ઢેફાં પણ તેને મીઠાં લાગશે, જેમ તેની અગાઉ અગ ણત માણસાે લઈ જવામાં

માટે રાખી મૂ ાે છે . ચંડ અ ન કે જેને કાેઈ માનવે સળગા યાે નથી તે તેને

અા યા હતા, તેમ સઘળાં માણસાે તેની પાછળ જશે. ૩૪ તમે શા માટે મને

ભ મીભૂત કરી નાખશે. ૨૭ અાકાશ તેનાે અ યાય ગટ કરશે, પૃ વી તેની

નકામું અા વાસન અાપાે છાે? કે મ કે તમારા ઉ રાે

વ

રહે લું છે .''

સા ી પૂરશે. ૨૮ તેના ઘરની સંપ

નાશ પામશે, તે ઈ વરના કાેપને

દવસે વહી જશે. ૨૯ દુ લાેકાેને ઈ વર તરફથી મળેલાે હ સાે, તથા ઈ વરે
તને ઠરાવી અાપેલું વતન અા જ છે .''
અયૂબે જવાબ અા યાે અને ક ું; ''હુ ં જે કહુ ં તે યાનથી
૨૧ પછી
સાંભળાે, અને મને દલાસાે અાપાે. મારા બાેલી ર ા પછી ભલે તમે
૨

૩

મારી હાંસી ઉડાવ ે; પણ હુ ં બાેલું છંુ યાં સુધી ધીરજ રાખ ે. ૪ શું મારી
ફ રયાદ માણસ સામે છે ? હુ ં શા માટે અધીરાે ના થાઉં? ૫ મારી સામે ેઈને
અા ય પામાે, અને તમારાે હાથ તમારા મુખ પર મૂકાે. ૬ હુ ં યાદ ક ં છંુ
યારે ગભરાઈ ઉં છંુ , હુ ં ભયથી ૂ ઊઠું છંુ . ૭ શા માટે દુ જનાે લાંબુ
વે છે ? શા માટે તેઅાે વૃ થાય છે અને સફળ રહે છે ? ૮ દુ જનાે તેઅાેનાં
સંતાનાેને માેટાં થતાં જુ અે છે . દુ જનાે પાેતાનાં પાૈ પાૈ ીઅાેને

ેવા માટે

વે છે . ૯ તેઅાેનાં ઘર ભય વગર સુર ત હાેય છે ; અને ઈ વરની સાેટી
તેઅાે પર પડતી નથી. ૧૦ તેઅાેનાે સાંઢ ગાયાે સાથેના સંવનનમાં ન ફળ
થતાે નથી; તેઅાેની ગાયાે જ મ અાપે છે , મૃત વાછરડાઅાે જ મતા નથી. ૧૧
તેઅાે પાેતાનાં સંતાનાેને ઘેટાંનાં બ ચાંઅાેની જેમ બહાર રમવા માેકલે છે .
તેઅાેનાં સંતાનાે નાચે છે . ૧૨ તેઅાે ખંજરી તથા વીણા સાથે ગાય છે , અને
વાંસળીના અવાજથી અાનંદ પામે છે . ૧૩ તેઅાે પાેતાના દવસાે સમૃ માં
વતાવે છે , અને અેક પળમાં તેઅાે શેઅાેલમાં ઊતરી
૧૪ તેઅાે ઈ વરને કહે છે , 'અમારાથી દૂ ર

ય છે . (Sheol h7585)

અાે કે મ કે અમે તમારા માગાનું

ડહાપણ મેળવવા ઇ છતા નથી. ૧૫ તેઅાે કહે છે , સવશ તમાન કાેણ છે કે ,
અમે તેમની સેવા કરીઅે? તેમને ાથના કરવાથી અમને શાે લાભ થાય? ૧૬
જુ અાે, તેઅાેની સમૃ

તેઅાેના પાેતાના હાથમાં નથી? દુ ાેની સલાહ મારાથી

દૂ ર છે . ૧૭ દુ લાેકાેનાે દીવાે કે ટલીવાર અાેલવી નાખવામાં અાવે છે ? અને
કે ટલીવાર વપ

તેઅાે પર અાવી પડે છે ? ઈ વર તેમના કાેપથી કે ટલીવાર

તેમના ઉપર દુ ઃખાે માેકલે છે ? ૧૮ તેઅાે કે ટલીવાર હવામાં ઊડી જતા ખૂંપરા
જેવા વંટાે ળયામાં ઊડતાં ફાેતરા જેવા હાેય છે ? ૧૯ તમે કહાે છાે કે , 'ઈ વર
તેઅાેના પાપની સ
અાપવાે

તેઅાેનાં સંતાનાેને કરે છે ;' તેમણે તેનાે બદલાે તેને જ

ેઈઅે કે , તેને જ ખબર પડે. ૨૦ તેની પાેતાની જ અાંખાે તેનાે

પાેતાનાે નાશ જુ અે, અને સવશ તમાનના કાેપનાે યાલાે તેને જ પીવા દાે. ૨૧

તેમાનીઅે જવાબ અાપતાં ક ું કે , ''શું માણસ
૨૨ ઈયારેવરનેઅલીફાઝ
લાભકારક હાેઈ શકે ? શું ડા ાે માણસ પાેતાને જ લાભકારક
૨

હાેય અે સાચું છે ? ૩ તું યાયી હાેય તાેપણ સવશ તમાનને શાે અાનંદ થાય?
તું તારા ર તા સીધા રાખે તેમાં તેમને શાે ફાયદાે? ૪ શું તે તારાથી ડરે છે કે તે
તને ઠપકાે અાપે છે અને તે તને તેમના યાયાસન અાગળ ઊભાે કરે છે ? ૫ શું
તારી દુ તા ઘણી નથી? તારા અ યાય તાે પાર વનાના છે . ૬ કે મ કે ત તારા
ભાઈની થાપણ મફતમાં લીધી છે ; અને તારા દેણદારાેનાં વ
તેઅાેને નવ

ઈ વર મહાન પુ ષાેનાે પણ યાય કરે છે . ૨૩ માણસ પૂર ેરમાં, તથા પૂરા
સુખચેનમાં હાેય યારે મૃ યુ પામે છે . ૨૪ તેનું શરીર દૂ ધથી ભરપૂર હાેય છે .
અને તેનાં હાડકાં મજબૂત હાેય યારે તે મૃ યુ પામે છે . ૨૫ પરં તુ બી ે તાે
પાેતાના

વનમાં ક ભાેગવતાે મૃ યુ પામે છે , અને કદી સુખનાે અનુભવ

કરતાે નથી. ૨૬ તેઅાે સરખી રીતે ધૂળમાં સૂઈ
ઢાંકી દે છે . ૨૭ જુ અાે, હુ ં તમારા વચારાે

ય છે . અને કીડાઅાે તેઅાેને
ં છંુ અને હુ ં

ખાેટું કરવા માગાે છાે. ૨૮ માટે તમે કહાે છાે, હવે સરદારનું ઘર
માણસ રહે છે તે તંબુ

ં છંુ તમે મા ં

ે કે શ તશાળી માણસ તાે ભૂ મનાે

મા લક હતાે. અને સ મા નત પુ ષ તેમાં વસતાે હતાે. ૯ ત વધવાઅાેને
ખાલી હાથે પાછી વાળી છે ; અને અનાથાેના હાથ ભાંગી ના યા છે . ૧૦ તેથી
તારી ચારેતરફ ફાંસલાે છે , અને અણધારી અાફત તને ડરાવી મૂકે છે ; ૧૧ જેને
તું

ેઈ શકતાે નથી, અેવાે અંધકાર તને ગભરાવે છે , અને પૂરનાં પાણીઅે તને

ઢાંકી દીધાે છે . ૧૨ શું ઈ વર અાકાશના ઉ ચ થાનમાં નથી? તારાઅાેની
ઊંચાઈ

ે, તેઅાે કે ટલા ઊંચા છે ? ૧૩ તું કહે છે , ઈ વર શું

ઘાેર અંધકારની અારપાર
રીતે ઢાંકી દે છે કે તે

ણે છે ? શું તે

ેઈને યાય કરી શકે ? ૧૪ ગાઢ વાદળ તેને અેવી

ેઈ શકતાે નથી; અને અાકાશના ઘુંમટ પર તે ચાલે છે .'

૧૫ જે ાચીન માગ પર દુ લાેકાે ચા યા હતા, તેને શું તું વળગી રહીશ? ૧૬

તેઅાેનાે સમય પૂરાે થયા અગાઉ તેઅાેને ઝડપી લેવામાં અા યા હતા, તેઅાેનાે
પાયાે રેલમાં તણાઈ ગયાે હતાે. ૧૭ તેઅાે ઈ વરને કહે તા હતા કે , 'અમારાથી
દૂ ર ચા યા

અાે;' તેઅાે કહે તા કે , સવશ તમાન અમને શું કરી શકવાના

છે ?' ૧૮ તેમ છતાં પણ ઈ વરે તેઅાેનાં ઘર સારી વ તુઅાેથી ભયા; પણ દુ
લાેકાેના વચાર મારાથી દૂ ર છે . ૧૯ યાયીઅાે તેમને

ેઈને ખુશ થાય છે ;

અને નદાષ તુ છકાર સ હત તેમના પર હસશે. ૨૦ તેઅાે કહે છે , અમારી
સામે ઊઠનારા ન ે કપાઈ ગયા છે ; અને તેઅાેમાંથી બચેલાને અ નઅે
ભ મ કયા છે .' ૨૧ હવે ઈ વરની સાથે સુલેહ કર અને શાં તમાં રહે ; જેથી
તા ં ભલું થશે. ૨૨ કૃ પા કરીને તેમના મુખથી બાેધ સાંભળ અને તેમની વાણી
તારા દયમાં સંઘરી રાખ. ૨૩
થર થશે, અને

ે તું સવશ તમાન પાસે પાછાે વળે તાે તું

ે તું તારા તંબુમાંથી અ યાય દૂ ર કરશે તાે તું થર થશે. ૨૪

ે તું તા ં ધન ધૂળમાં ફકી દે, અને અાેફીરનું સાેનું નાળાંના પાણીમાં ફકી દે.
૨૫ તાે સવશ તમાન તારાે ખ

નાે થશે, અને તને મૂ યવાન ચાંદી ા ત થશે.

૨૬ તું સવશ તમાનમાં અાનંદ માનશે; અને તું ઈ વર તરફ તા ં મુખ ઊંચું

કરશે. ૨૭ તું તેમને ાથના કરશે, અેટલે તે તા ં સાંભળશે; અને પછી તું
તારી

ત ાઅાે પૂરી કરીશ. ૨૮ વળી તું કાેઈ બાબત વષે ઠરાવ કરશે તાે તે

સફળ થશે; તારા માગમાં કાશ પડશે. ૨૯ ઈ વર અ ભમાનીને પાડે છે ,
અને ન ને તેઅાે બચાવે છે . ૩૦ જેઅાે નદાષ નથી તેઅાેને પણ તેઅાે ઉગારે
છે , તારા હાથની શુ તાને લીધે તેઅાે તને ઉગારશે.''

ાં છે ? દુ

ાં છે ?' ૨૯ શું તમે કદી ર તે જનારાઅાેને પૂ

ાે કાઢી લઈને

કરી દીધા છે . ૭ તમે થાકે લાને પીવાને પાણી અા યું નથી;

તમે ભૂ યાને રાેટલી અાપી નથી, ૮

તેના મૃ યુ પછી અેટલે તેના અાયુ યની મયાદા અધવચથી કપાઈ ગયા પછી,
તે કુ ટું બમાં શાે અાનંદ રહે છે ? ૨૨ શું કાેઈ ઈ વરને ડહાપણ શીખવી શકે ?

ેતાં તાે તેમાં જુ ઠા ં જ

ું?

307

અયૂબ

યારે અયૂબે જવાબ અા યાે અને ક ું કે , ''અાજે પણ મારી ફ રયાદ
૨૩ કડવી
છે ; મારાં દુ ઃખાે કરતાં મારાે ઘા ભારે છે . અરે, મને તે ાં જડે

માંગતા નથી. ૧૭ કે મ કે સવાર તાે તેઅાેને અંધકાર સમાન લાગે છે ; કે મ કે

તે હુ ં

છે ; પૃ વી ઉપર તેઅાેનું વતન શા પત થયેલું છે . તે ા ાવાડીમાં ફરી જવા

૨

૩

ણતાે હાેત તાે કે વું સા ં ! અરે, તાે હુ ં તેમને અાસને જઈ પહાચત! ૪ હુ ં

તેઅાે અંધકારનાે ાસ

ણે છે . ૧૮ દુ માણસને પૂરનાં પાણી તાણી

ય

મારી દલીલાે તેમની અાગળ અનુ મે રજૂ કરત અને મા ં માેઢું દલીલાેથી

પામતાે નથી. ૧૯ અનાવૃ

ભરત. ૫ મારે

ણવું છે ઈ વર મારી દલીલાેના જવાબ કે વી રીતે અાપે છે .

શેઅાેલ પાપીઅાેને શાેષી લે છે . (Sheol h7585) ૨૦ જે ગભ તેને રા યાે તે તેને

તથા ગરમી બરફના પાણીને શાેષી લે છે ; તેમ

અને તે મને જે કહે ત તે હુ ં સમજત. ૬ શું તે તેમની શ તનાે મારી સામે

ભૂલી જશે; કીડાે મ થી તેનું ભ ણ કરશે, તેને કાેઈ યાદ ન હ કરે, અા

ઊપયાેગ કરશે? ના, હુ ં જે કહુ ં તે જ ર તેમના લ માં લેત. ૭ યાં અેક

રીતે, અની તને સડેલા વૃ ની જેમ ભાંગી નાખવામાં અાવશે. ૨૧ ન: સંતાન

ામા ણક માણસ તેમની સાથે વાદ વવાદ કરી શકે છે . પછી હુ ં સદાને માટે
મારા યાયાધીશથી મુકત થાત. ૮ જુ અાે, હુ ં પૂવમાં ઉં છંુ , પણ તે યાં

બળથી શ તશાળી માણસાેને પણ નમાવે છે ; તેઅાેને જદગીનાે ભરાેસાે

ીઅાેને તે સતાવે છે . તે વધવાઅાેને સહાય કરતાે નથી. ૨૨ તે પાેતાના

મમાં ેઉં છંુ , પણ હુ ં તેમને ેઈ શકતાે નથી. ૯ ડાબે હાથે તે
કામ કરે છે યારે હુ ં તેમને નહાળી શકતાે નથી. જમણે હાથે તે અેવા ગુ ત

હાેતાે નથી યારે પણ તેઅાે પાછા ઊઠે છે . ૨૩ હા, ઈ વર તેઅાેને નભય

રહે છે કે હુ ં તેમને

ેઈ શકતાે નથી. ૧૦ પણ ઈ વર મારી ચાલચલગત

માગા ઉપર છે . ૨૪ થાેડા સમય માટે દુ માણસ ઉ ચ થાને ચઢે છે પણ

ણે છે ; મારી પરી ા તે કરશે યારે હુ ં સાેના જેવાે નીકળીશ. ૧૧ મારા પગ

થાેડી મુદત પછી તે ન થાય છે ; હા, તેઅાેને અધમ ત થમાં લાવવામાં અાવે

નથી. હુ ં પ

તેમના પગલાને વળગી ર ા છે ; મ તેમનાે માગ પકડી રા યાે છે હુ ં અામતેમ

થ ત અાપે છે . અને તે પર તેઅાે અાધાર રાખે છે ; તેમની નજર તેઅાેના

છે ; બી

ભટકી ગયાે નથી. ૧૨ તેમના હાેઠાેની અા ાઅાેથી હુ ં પાછાે હ ાે નથી; મારા

બધાની જેમ તે મરી

ય છે . ૨૫

ય છે ; અનાજના કણસલાંની જેમ તે કપાઈ

ે અેવું ના હાેય તાે મને જૂ ઠાે પાડનાર; તથા મારી વાતને યથ

અાવ યક ખાેરાક કરતાં તેમના મુખના શ દાે મ અાવ યક ગણીને તેને સંઘરી

ગણનાર કાેણ છે ?''

રા યા છે . ૧૩ પરં તુ ઈ વર બદલાતા નથી; કાેણ તેમને બદલી શકે ? તેમનાે

બ દાદ શૂહીઅે ઉ ર અા યાે અને ક ું, ''સ ા અને ભય
૨૫ પછી
તેમની પાસે છે ; તે પાેતાના ઉ ચ થાનાેમાં શાં ત કરે છે . શું તેમના

અા મા જે ઇ છે તે જ તે કરે છે . ૧૪ તેમણે મારે માટે જે નમાણ કયુ છે તે
માણે જ તે કરશે. અને અેવાં ઘણાં કામ તેમના હાથમાં રહે લાં છે . ૧૫ માટે
હુ ં તેમની અાગળ ગભરાઈ ઉં છંુ . યારે હુ ં અા બાબતાે વષે વચાર ક ં
છંુ યારે મને તેમનાે ડર લાગે છે . ૧૬ ઈ વરે મા ં દયભંગ કયુ છે ; અને
સવશ તમાને મને ગભરા યાે છે . ૧૭ કે મ કે અંધકાર મારા પર અા યાને
લીધે, ઘાેર અંધકારે મા ં મા ઢાંકી દીધું.

૨૪ છે તેઅાે તેમના દવસાે કેમ

સવશ તમાને સમયાે કે મ ન

ણે

ેતા નથી? ૨ ખેતરની હદને ખસેડનાર

ય છે ; અને વધવાના બળદાેને ગીરે મૂકવા

માટે લઈ લે છે . ૪ તેઅાે દ ર ીઅાેને માગમાંથી કાઢી મૂકે છે . અને બધા ગરીબ
લાેક ભેગા થઈને છુપાઈ
જેમ, તેઅાે પાેતાને કામે

ય છે . ૫ જુ અાે, અર યનાં જં ગલી ગધેડાની
ય છે અને ખંતથી ખાેરાકની શાેધ કરે છે ; અર ય

તેઅાેના સંતાનાે માટે ખાેરાક અાપે છે . ૬ ગરીબ બી ના ખેતરમાં માેડી રાત
સુધી ખાેરાક શાેધે છે ; અને દુ ની ા ાેનાે સળાે વીણે છે . ૭ તેઅાે અાખીરાત
વ

વના ઉઘાડા સૂઈ રહે છે , અને ઠં ડીમાં અાેઢવાને તેમની પાસે કશું નથી.

૮ પવતાે પર પડતાં ઝાપટાંથી તેઅાે પલળે છે , અને અાેથ ન હાેવાથી તેઅાે

ખડકને બાથ ભીડે છે . ૯ અનાથ બાળકાેને માતાના ખાેળામાંથી ઉપાડી
લેવામાં અાવે છે . તથા ગરીબાેના અંગ પરનાં વ
તેઅાેને વ

ગીરે લેનારા પણ છે . ૧૦

વના ફરવું પડે છે ; તેઅાે જ થાબંધ અનાજ દુ લાેકાે માટે

ઊંચકે છે , છતાં પણ તેઅાે ભૂ યા રહે છે . ૧૧ તેઅાે અા માણસાેના ઘરાેમાં
તેલ પીલે છે , અને ા કું ડાેમાં ા પીલે છે અને તર યા જ રહે છે . ૧૨ ઘણી
વ તીવાળા નગરાેમાંથી માણસાે શાેક કરે છે ; ઘાયલાેના અા મા બૂમ પાડે છે ,
તે છતાં ઈ વર તેઅાેના અ યાયને ગણતા નથી. ૧૩ તેવાે અજવાળા વ
બળવાે કરે છે ; તેઅાે તેનાે માગ

ણતા નથી અને તેમના માગમાં ટકી રહે તા

નથી. ૧૪ ખૂની માણસ અજવાળું થતાં

ગીને ગરીબાે અને દ ર ીને મારી

નાખે છે . અને રાત પડે યારે તે ચાેર જેવાે હાેય છે . ૧૫ જે ય ત ય ભચાર
કરે છે , તે સાંજ થવાની રાહ જુ અે છે ; તે અેમ કહે છે કે , 'કાેઈ મને

ેશે ન હ.'

તે તેનું મા ઢાંકે છે . ૧૬ રાત પડે યારે ચાેરાે ઘરાેમાં ચાેરી કરે છે ; પણ દવસમાં
તેઅાે પાેતાના ઘરમાં બારણાં બંધ કરીને પુરાઈ રહે છે ; તેઅાે અજવાળુ

અયૂબ

૩

સૈ યાેની કં ઈ ગણતરી છે ? અને કાેના ઉપર તેમનું અજવાળું નથી કાશતું? ૪
ઈ વરની સમ મનુ ય કે વી રીતે યાયી ઠરે? અને
હાેઈ શકે ? ૫ જુ અાે, તેમની

ીજ ય કે વી રીતે પ વ

માં ચં પણ ન તેજ છે ; અને તારાઅાે પણ

નમળ નથી. ૬ તાે પછી મનુ ય જે કીડા જેવાે છે , અને મનુ યપુ જે કીડાે જ
છે , તે કે વી રીતે પ વ હાેઈ શકે !''

ત કયા નથી? જેઅાે તેમને

લાેક તાે છે ; તેઅાે જુ લમથી ટાેળાને ચાેરી જઈને તેમને ચરાવે છે . ૩ તેઅાે
અનાથાેના ગધેડાઅાેને ચાેરી

૨

ેવા

અયૂબે ઉ ર અા યાે અને ક ું કે : ''સામ ય વગરનાને તમે
૨૬ પછી
કે વી રીતે સહાય કરી છે ? અને દુ બળ હાથને તમે કે વી રીતે બચા યા
૨

છે ? ૩ અ ાનીને તમે કે વી રીતે બાેધ અા યાે? અને તમે ખ ં ડહાપણ કે વું
હે ર કયુ છે ? ૪ તમે કાેની મદદથી અા શ દાે બાે યા છાે? તમને કાેના
અા માઅે ેરણા અાપી છે ?'' ૫ બ દાદે ઉ ર અા યાે કે , પાણી તથા તેમાં
રહે નારની નીચે મરેલાઅાે ભયથી ૂજે છે . ૬ ઈ વરની સમ શેઅાેલ ઉઘાડું
છે , અને વનાશને કાેઈ અાવરણ નથી. (Sheol h7585) ૭ ઈ વર ઉ રને
ખાલી જ યાઅે ફે લાવે છે , અને પૃ વીને શૂ યાવકાશ પર લટકાવી છે . ૮
તેમણે ગાઢ વાદળામાં પાણી ભયુ છે અને છતાં પાણીના ભારથી વાદળ
ફાટતાં નથી. ૯ ઈ વર ચં ના મુખને ઢાંકી દે છે . તે તેના પર વાદળાંઅાે પાથરી
અને સંતાડી દે છે . ૧૦ તેમણે પાણીની સપાટી પર હદ ઠરાવી છે , કાશ તથા
અંધકારની સરહદાે પણ ન ી કરી છે . ૧૧ તેમની ધમકીથી અાકાશના થંભાે
કાંપે છે અને વ મત થાય છે . ૧૨ તે પાેતાની શ તથી સમુ ને શાંત કરે છે .
પાેતાના ડહાપણથી તે અજગરને વ ધે છે . ૧૩ તેમના વાસે અાકાશને નમળ
કયુ છે ; તેમના હાથે જલદ સપને વ યાે છે . ૧૪ જુ અાે, અા તાે મા તેમના
માગનાે ઈશારાે છે ; અાપણે તેમનાે ઝીણાે ગણગણાટ સાંભળીઅે છીઅે
ખરા? પણ તેમના પ રપૂણ પરા મની ગજનાને કાેણ સમ

શકે ?''

બે પાેતાના દ્ ાંતના વધારામાં ક ું કે , ''ઈ વરના સાેગન
૨૭ અયૂ
ખાઈને કહુ ં છંુ કે , તેમણે મારાે હક ડુ બા યાે છે , સવશ તમાને મારા
૨

વું છંુ યાં સુધી, ઈ વરનાે વાસ
મારા નસકાેરામાં છે , ૪ ન ે મારા હાેઠ અ યાયની વાત ન હ કરે; મારી ભ
અા માને સતા યાે છે , ૩ યાં સુધી હુ ં

અસ ય ન હ ઉ ચારે. ૫ હુ ં તમને યાયી ઠરાવું અેમ ઈ વર ન થવા દાે; હુ ં
મૃ યુ પામું, યાં સુધી મારી નદાષતા
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હે ર કયા કરીશ. ૬ હુ ં મારી નદાષતાને

વળગી રહીશ; હુ ં તેને કદી છાેડીશ ન હ મારા અાયુ યના કાેઈ પણ સંગ વષે

સાેનાથી પણ તેની બરાેબરી થાય ન હ. ૨૦ યારે બુ

મા ં મન મને ડં ખતું નથી. ૭ મારા શ ુને દુ ની જેમ; મારી વ

સમજશ કતનું થળ

અ યાયીની જેમ થાઅાે. ૮

ઊઠનારને

ે અધમ નફાે મેળવે તાેપણ ઈ વર તેનાે

ાંથી અાવે છે ? અને

ાં છે ? ૨૧ કે મ કે દરેક સ વ વ તુથી તે છુપાયેલું છે .

વ

અાકાશનાં પ ીઅાેથી પણ તે ગુ ત રખાયેલું છે . ૨૨ વનાશ તથા મૃ યુ કહે

લઈ લે છે , તાે પછી તેને શી અાશા રહે ? ૯ જયારે તેના પર દુ : ખ અાવી

છે , 'અમે અમારા કાનાેઅે તેની અફવા સાંભળી છે .' ૨૩ ઈ વર જ તેનાે માગ

પડશે યારે શું ઈ વર તેનાે પાેકાર સાંભળશે? ૧૦ શું તે સવશ કતમાનથી

ણે છે , અને તે જ તેનું થળ

ણે છે . ૨૪ કે મ કે ધરતીના છે ડા સુધી તેમની

અાનંદ માનશે. અને સવ સંગે ઈ વરને વનંતી કયા કરશે? ૧૧ ઈ વરની

નજર પહાચે છે , અાકાશની નીચે તે બધું

સ ા વષે હુ ં તમને શીખવીશ. સવશ તમાનની યાેજના હુ ં છુપાવીશ ન હ.
૧૨ જુ અાે, તમે તમારી પાેતાની અાંખાેથી તે ેયું છે ; છતાં મારી સાથે તમે શા

વજન કરે છે , હા, તે પાણીને માપથી માપી નાખે છે . ૨૬ યારે તેમણે વરસાદ

માટે યથ વાતાે કરાે છાે? ૧૩ ઈ વર પાસેથી દુ માણસનાે હ સાે, તથા

૨૭ તે વખતે ઈ વરે તેને

સવશ તમાન પાસેથી દુ ાેને મળતાે વારસાે અા છે ૧૪

અને તેને શાેધી પણ કા

વૃ

ે તેમનાં સંતાનાેની

માટે નયમ ઠરા યાે, અને મેઘની ગજના સાથે વાવાઝાેડાનાે માગ ન ી કયા,

થાય, તાે તે તરવારથી હ યા થવા માટે છે . અને તેના વંશ ે ભૂખમરાને

કારણે મૃ યુ પામશે. ૧૫ તેમાંથી જેઅાે બચી જશે તેઅાે રાેગ અને મૃ યુનાે
ભાેગ બનશે. અને તેની વધવા શાેક કરશે ન હ. ૧૬

ે કે દુ માણસ ધૂળની

જેમ પાના ઢગલેઢગલા અેક કરે, અને કાદવની જેમ પુ કળ વ
દે, ૧૭ તાે તે ભલે બનાવે, પરં તુ યાયીઅાે તે વ
તે ચાંદી માંહાેમાંહે વહચી લેશે. ૧૮ કરાે ળયાનાં

બનાવી

ાે પહે રશે, અને નદાષ લાેકાે
ળાં જેવા અને ચાેકીદારે

બાંધેલા છાપરાની જેમ, તે પાેતાનું ઘર બાંધે છે . ૧૯ તે અારામથી પાેતાની
પથારીમાં સૂઈ

ય છે , પણ તેને અારામ મળશે ન હ; પણ યારે તે પાેતાની

અાંખ ખાેલે છે યારે સઘળું તેની સમ થી જતું રહે છે . ૨૦ રેલની જેમ ાસ
તેને પકડી પાડે છે ; રા ે તાેફાન તેને ચાેરીને લઈ
ઉડાવીને લઈ
ખચી

ય છે . ૨૧ પૂવનાે વાયુ તેને

ય છે , અેટલે તે લાેપ થાય છે ; તે તેને તેની જગાઅેથી બહાર

ય છે . ૨૨ કે મ કે ઈ વર તેનાં તરફ બાણ ફકશે અને દયા રાખશે

ન હ; તે તેમના હાથમાંથી નાસી જવા માટે યથ ય ન કરે છે . ૨૩ તેના હાથાે
તાળી પાડીને તેની સામે ઠેકડી ઉડાવશે; તેની જ યાઅેથી તેનાે ફટકાર કરશે.

૨૮ માટે જ યા હાેય છે .

ેયું અને તેનું વણન કયુ; તેમણે તેને થાપન કયુ
ું. ૨૮ ઈ વરે માણસને ક ું, જુ અાે, ભુનાે ડર તે જ

ાન છે ; દુ તાથી દૂ ર રહે વું તે જ સમજશ કત છે .'''
બે પાેતાના દ્ ાંતના વધારામાં ક ું કે , ''અરે, ે અાગળના
૨૯ અયૂ
વખતમાં હુ ં હતાે તેવાે, અને જે વખતે ઈ વર મા ં યાન રાખતા હતા
૨

તેવાે હુ ં હમણાં હાેત તાે કે વું સા ં ! ૩ યારે તેમનાે દીવાે મારા પર ઝળહળતાે
હતાે અને તેમના કાશથી હુ ં અંધકારમાં ચાલી શકતાે હતાે. ૪ જેવાે હુ ં મારી
જુ વાનીમાં હતાે તેવાે હુ ં હાેત તાે કે વું સા ં ! યારે તાે મારા તંબુ પર ઈ વરની
કૃ પા

હતી, ૫ તે વખતે સવશ તમાન ઈ વર મારી સાથે હતા અને મારાં

સંતાનાે મારી અાસપાસ હતાં. ૬ તે વખતે મારા પગ માખણથી ધાેવાતા
હતા, અને ખડકાે મારે સા તેલની નદીઅાે વહે વડાવતા હતા! ૭ યારે
તાે હુ ં નગરના દરવાજે જતાે હતાે, યારે

હે ર સભાના થળમાં હુ ં મા ં

અાસન તૈયાર કરાવતાે હતાે. ૮ યુવાનાે મને

ેઈને સ માન ખાતર ખસી જતા,

અને વૃ ાે ઊભા થઈને મને માન અાપતા હતા. ૯ સરદારાે પણ મને

ેઈને

બાેલવાનું બંધ કરી દેતા અને મા પર તેઅાેના હાથ મૂકતા. ૧૦ અમીરાે બાેલતા
બંધ થઈ જતા, તેઅાેની

પાને માટે ખાણ હાેય છે , અને સાેનાને ગાળીને તેને શુ બનાવવા

ેઈ શકે છે . ૨૫ ઈ વર પવનનું

ભ તેઅાેના તાળવે ચાટી જતી. ૧૧ કે મ કે લાેકાે

મા ં સાંભળતા અને તેઅાે મને ધ યવાદ અાપતા. અને જેઅાે મને

ેતા તેઅાે

૨ લાેખંડ જમીનમાંથી ખાેદી કાઢવામાં અાવે છે ,

સા ી અાપતા ૧૨ કે મ કે રડતાં ગરીબાેને તથા ત ન નરા ત અનાથાે જેને

અને તાંબુ ખડકમાંથી ગાળવામાં અાવે છે . ૩ માણસ અંધકારને ભેદે છે , અને

મદદ કરનાર કાેઈ ન હાેય તેઅાેને પણ હુ ં દુ ઃખમાંથી મુ ત કરતાે, ૧૩ જેઅાે

ઘાેર અંધકાર તથા મૃ યુછાયાના પ થરાેને પણ, છે ક છે ડાથી શાેધી કાઢે છે . ૪

નાશ પામવાની અણી પર હતા તેઅાે મને અાશીવાદ અાપતા; વધવાઅાેના

માણસની વ તીથી દૂ ર તેઅાે ખાણ ખાેદે છે . યાંથી પસાર થનાર તે ખાણ
વષે

ણતા નથી, તેઅાે માણસાેથી દૂ ર લટકે છે તેઅાે અામતેમ ઝૂ લે છે . ૫

ધરતીમાંથી અનાજ ઊગે છે અને તેની નીચે તાે

ણે અ નથી ઊકળતાે હાેય

દયને હુ ં હષનાં ગીતાે ગવડાવતાે. ૧૪ મ યાયીપણાંને ધારણ કયુ અને તેણે
મને ધારણ કયા, મારાે યાય મારા માટે

મા તથા પાઘડી સમાન હતાે.

૧૫ હુ ં અંધજનાેની અાંખ સમાન હતાે; હુ ં અપંગ માટે પગ સમાન હતાે. ૧૬

અેવું છે . ૬ તેના ખડકાેમાંથી નીલમ ણઅાે મળે છે , અને તેમાંથી સાેનાના

ગરીબાે સાથે હુ ં તેઅાેના પતાની જેમ વતતાે. જેઅાેને હુ ં

ગ ા નીકળે છે . ૭ કાેઈ શકારી પ ી તે ર તાે

તેઅાેની અગ ય

ણતું નથી. બાજ પ ીની

ણતાે ન હતાે

ણીને હુ ં તેમને મદદ કરતાે. ૧૭ હુ ં દુ લાેકાેના જડબાં તાેડી

ેયાે નથી. ૮ વકરાળ પશુ પણ યાં પહા યું નથી.

નાખતાે; હુ ં તેઅાેના હાથમાંથી શકાર ઝૂં ટવી લેતાે. ૧૮ યારે હુ ં કહે તાે કે , હુ ં

મદાે મત સહના પગ પણ યાં પ ા નથી. ૯ તે ચકમકના ખડક પર પાેતાનાે

મારા પ રવાર સાથે મરણ પામીશ. મારા દવસાે રેતીની જેમ અસં ય થશે.

હાથ લંબાવે છે . તે પવતાેને સમૂળગા ઊંધા વાળે છે . ૧૦ તે ખડકાેમાંથી

૧૯ મારાં મૂ ળયાં પાણી સુધી ફે લાયાં છે અને મારી ડાળીઅાે ઝાકળથી ભીની

ભાયરાઅાે ખાેદી કાઢે છે , અને તેમની અાંખ દરેક મૂ યવાન વ તુને જુ અે છે .

થઈ છે . ૨૦ મા ં ગાૈરવ મારામાં તાજું છે . અને મા ં ધનુ ય મારા હાથમાં નવું

૧૧ તે નદીઅાેને વહે તી બંધ કરે છે અને ગુ ત બાબતાે ગટમાં લાવે છે . ૧૨

થતું

પરં તુ તમને બુ

ાંથી મળે? અને સમજશ કતનું થળ

પૂવક મારી સલાહની રાહ

ડહાપણની કમત

ણતાે નથી; પૃ વી પરના લાેકાેમાં ાન મળતું નથી. ૧૪

અાંખે પણ તે ર તાે

ાં છે ? ૧૩ મનુ ય

ય છે . ૨૧ લાેકાે મારા બાેધને યાનથી સાંભળતા હતા, તેઅાે શાં ત
ેતા હતા. ૨૨ મારા બાેલી ર ા પછી કાેઈ દલીલ

કરતા ન હતા. કે મ કે મારી સલાહ વરસાદની જેમ ટપ

ા કરતી. ૨૩ તેઅાે

ઊંડાણ કહે છે , 'તે મારી પાસે નથી;' મહાસાગરાે કહે છે , 'તે મારી પાસે નથી.'

વરસાદની જેમ મારી રાહ

૧૫ તે સાેનાથી ખરીદી શકાય ન હ. તેની કમત બદલ ચાંદી પણ પયા ત

મુખ ખાેલે તેમ તેઅાે મારા માટે અાતુર રહે તા. ૨૪ જયારે તેઅાે ઉદાસ થઈ

નથી. ૧૬ અાેફીરના સાેનાને ધાેરણે કે મૂ યવાન ગાેમેદ કે નીલમને ધાેરણે તેની

ગયા હાેય યારે હુ ં તેમની સામે મત અાપતાે; મારા અાનંદી ચહે રાનું તેજ

કમત થાય ન હ. ૧૭ સાેના કે હીરા સાથે તેની તુલના થઈ શકે તેમ નથી.

તેઅાે ઉતારી પાડતા ન હ. ૨૫ હતાશ થયેલા માણસને દલાસાે અાપનાર

કે , ચાે ખા સાેનાનાં અાભૂષણ પણ તેને તાેલે અાવે ન હ. ૧૮ પરવાળાં કે

તરીકે હુ ં તેઅાેનાે માગ પસંદ કરતાે; હુ ં સરદાર તરીકે બરાજતાે, અને સૈ યમાં

ફ ટકમ ણનું તાે નામ જ ના લેવું; ાનની કમત તાે માણેક કરતાં પણ વધુ

ેતા હતા; અને પાછલા વરસાદને માટે માણસ

રા ની જેમ રહે તાે.

ઊંચી છે . ૧૯ કૂ શ દેશનાે પાેખરાજ પણ તેની બરાેબરી કરી શકે ન હ, શુ
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મારા કરતાં ઉંમરમાં નાના છે જેઅાેના પતાઅાેને હુ ં મારા
૩૦ પરંટાેળતુાંહવેના કૂજેતરાઅાે
ની હરાેળમાં પણ ન રાખું તેટલા નીચા ગણતાે,

૩ હુ ં વચારતાે હતાે કે , વપ

અ યાયીઅાેને માટે હાેય છે , અને દુ તા

કરનારાઅાેને માટે વનાશ હાેય છે . ૪ શું ઈ વર મા ં વતન

તેઅાે અાજે મારી હાંસી કરે છે . ૨ હા, જે માણસાેનું બળ નાશ પા યું છે

અને મારાં બધાં પગલાં ગણતા નથી? ૫

તેઅાેના બાહુ બળથી મને શાે લાભ થાય? ૩ દુ કાળ તથા ભૂખથી તેઅાે લેવાઈ

હાેય, અને

ગયા છે ; ઉ જડ તથા વેરાન જ યાના અંધકારમાં તેઅાે અર યની સૂકી ધૂળ
ખાય છે . ૪ તેઅાે રણમાં ખારી ભા

ચૂંટી કાઢે છે અને છાેડનાં મૂ ળયાં ખાય

ેતા નથી

ે મ કપટભરેલાં અાચરણ કયા

ે મારા પગે કાેઈને છે તરવા માટે ઉતાવળ કરી હાેય, ૬ તાે મને
ણે કે હુ ં નદાષ છંુ . ૭ ે
ે મા ં દય મારી અાંખાેની લાલસા

ાજવાનાં માપથી માપવામાં અાવે કે જેથી ઈ વર
હુ ં સ યના માગથી પાછાે ફયા હાેઉં,

છે . ૫ તેઅાેને મનુ યાેમાંથી હાંકી કાઢવામાં અા યા છે . ચાેરની જેમ લાેકાે

પાછળ ચા યું હાેય, અથવા તાે

તેઅાેની પાછળ ચીસાે પાડે છે . ૬ તેઅાે ખીણમાં, ખડકાેમાં, ગુફાઅાેમાં, અને

હાેય, ૮ તાે મા ં વાવેલું અનાજ અ ય લાેકાે ખાય; ખરેખર, ખેતરમાંથી મારી

ખાડાઅાેમાં પડી રહે છે . ૭ તેઅાે પશુની જેમ ઝાડીઅાેમાં બરાડા પાડે છે ;

વાવણી ઉખેડી નાખવામાં અાવે. ૯

તેઅાે ઝાડ નીચે સમૂહમાં ભેગા થાય છે . ૮ તેઅાે મૂખાનાં સંતાનાે હા, અધમ

ે મારા હાથે કાેઈની વ તુ અાંચકી લીધી
ે મા ં દય પર

ી પર લાેભાયું હાેય,

ેઈને સંતાઈ ર ાે હાેઉં, ૧૦ તાે

ે હુ ં મારા પડાેશીના દરવા અે લાગ

પુ ષાેનાં સંતાનાે છે . દેશમાંથી તેઅાેને કાઢી મૂકવામાં અા યા હતા. ૯ હવે તે

પછી મારી પ ની અ ય પુ ષને માટે રસાેઈ કરે, અને તે અ ય પુ ષની થઈ

માણસાે મારી મ કરી કરે છેે . હુ ં તેઅાે મ યે કહે વત પ બ યાે છંુ . ૧૦ તેઅાે

ય. ૧૧ કારણ કે તે ભયંકર અપરાધ કહે વાય; ખરેખર, તે અપરાધ તાે

મારા

યે ઘૃણા કરે છે અને મારી પાસે અાવતા નથી. મારા મા પર થૂંકતાં

યાયાધીશાે ારા અસ

શ ાને પા છે . ૧૨ તે તાે અેક અ ન છે જે તમામ

પણ તેઅાે અચકાતા નથી. ૧૧ કે મ કે ઈ વરે પાેતાની દાેરી છાેડીને મને દુ ઃખી

વ તુઅાેને સળગાવી નાખે છે . અને મ જે કં ઈ વા યું છે તે સવ બાળી શકે છે .

કયા છે . અને લાેકાેઅે મારી સામું પાેતાનાે બધાે અંકુશ ગુમા યાે છે . ૧૨ મારી

૧૩

જમણી બાજુ અે હુ લડખાેરાે ઊઠે છે ; તેઅાે મને દૂ ર હાંકી કાઢે છે અને મારાે

કરી હાેય, મારે તેઅાેની સાથે તકરાર થઈ હાેય, ૧૪ તાે યારે ઈ વર મારી

નાશ કરવા તેઅાે ઘેરાે નાખે છે . ૧૩ તેઅાે ર તા તાેડી નાખે છે જેથી હુ ં ભાગી

સમ અાવીને ઊભા રહે શે યારે હુ ં શું કરીશ? યારે તે મારાે યાય કરવા

ન શકું . મારાે નાશ કરવામાં તેઅાે સફળ થયા છે . તેઅાેને કાેઈની મદદની જ ર

અાવશે, તાે હુ ં કે વી રીતે જવાબ અાપીશ? ૧૫ કારણ કે , જે ઈ વરે મા ં

નથી. ૧૪ તેઅાે દીવાલમાં બાકાે ં પાડે છે . તેઅાે તેની અારપાર ધસી

સજન કયુ છે તેમણે જ તેઅાેનું પણ સજન કયુ નથી? શું તે જ ઈ વર સવને

અને પ થરાે મારી પર પડે છે . ૧૫ મારા માથે વનાશ અાવી પ
પવનની જેમ મારા વમાનને ઘસડી લઈ
જેમ લાેપ ગઈ છે . ૧૬ હવે મા ં

ય છે

ાે છે . તેઅાે

ય છે . મારી અાબાદી વાદળાેની

ે મ મારા દાસ અને દાસીઅાેના યાય માટેની વનંતીઅાેની અવગણના

માતાઅાેના ગભમાં અાકાર અાપતા નથી? ૧૬
માણે અા યું ન હાેય, અથવા

ે મ ગરીબાેને તેઅાેની ઇ છા

ે મ વધવાઅાેને રડાવી હાેય, ૧૭ અને

ે

વન લગભગ ખતમ થઈ ગયું છે ઘણાં દુ :

મ મા ં ભાેજન અેકલાઅે જ ખાધું હાેય અને અનાથાેને જમવાને અા યું ન

ખાેના દવસાેઅે મને ઘેરી લીધાે છે . ૧૭ રા ી દર યાન મારાં હાડકાંઅાેને

હાેય ૧૮ પરં તુ તેનાથી ઊલટું , મ મારી ત ણાવ થાથી જ તેઅાેના પતાની

પીડા થાય છે , પીડા મને સતાવવાનું છાેડતી નથી. ૧૮ મારા અ ત મંદવાડને

જેમ તેઅાેની સંભાળ લીધી છે , અને મ વધવાઅાેને પહે લેથી જ માગદશન

કારણે મારાં વ

અા યું છે . ૧૯

ાે વેર વખેર થઈ ગયાં છે . મારા વ

ના ગળાની પ ી માફક

ે મ કાેઈને પહે રણ વના નાશ પામતા

તાે ગરીબ માણસને વ

તથા રાખ જેવાે બની ગયાે છંુ . ૨૦ હુ ં કાલાવાલા ક ં છંુ , પણ તમે મા ં
સાંભળતા નથી. હુ ં તમારી સમ અાવીને ઊભાે છંુ પણ તમે મારી સામે નજર

ન કરી હાેય, કારણ કે તેને હૂ ં ફાળા રહે વા માટે મારાં ઘેટાંઅાેનું ઊન મ

કરતા નથી. ૨૧ તમે મારા

અને અનાથાે પર મારાે હાથ ઉઠા યાે હાેય, ૨૨ તાે મારાે હાથ ખભામાંથી

ઉપયાેગ મને ઈ

ખરી પડાે, અને મારા ખભાને તેના

ેડાણમાંથી ભાંગી નાખવામાં અાવે. ૨૩

પણ ઈ વર તરફથી અાવતી વપ

મારા માટે ભયંકર છે ; કે મ કે તેમની

યે ન ુ ર થઈ ગયા છાે. તમે તમારી શ તનાે
પહાચાડવામાં કરાે છાે. ૨૨ તમે મને વાયુમાં ઊંચાે કરાે છાે

તમે મને તેની પર સવારી કરાવાે છાે; તમે મને હવાના તાેફાનમાં વાદળાની
જેમ પગળાવી નાખાે છાે. ૨૩ હુ ં
સ વાેને માટે ન

ં છંુ કે તમે મને મૃ યુમાં, અેટલે સવ

ત કરેલા ઘરમાં લઈ જશાે. ૨૪ મુ કે લીમાં અાવી પડેલાે

માણસ હાથ લાંબાે ન હ કરે? તેની પડતીમાં તે મદદને માટે કાલાવાલા ન હ
કરે? ૨૫ શું દુ : ખી માનવીઅાે માટે મ અાંસુ સાયા નથી? કં ગાલાે માટે મા ં
દય શું રડી ઊઠયું નથી? ૨૬ મ ભલાઈની અાશા રાખી હતી પણ દુ તા
અાવી પડી મ કાશની અાશા રાખી હતી પણ અંધા ં અાવી પ ું. ૨૭ મા ં
અંતર ઊકળે છે . દુ : ખનાે અંત અાવતાે નથી. મારા પર વપ ના દવસાે

ન હ હાેય, ૨૧

ાે વનાનાે

ેયાે હાેય; ૨૦

ેયાે હાેય, અથવા

તેઅાેઅે મને ટૂં પાે દીધાે છે . ૧૯ ઈ વરે મને કાદવમાં ફકી દીધાે છે . હવે હુ ં ધૂળ

ે તેણે મારી શંસા

ે શહે રના દરવા અાેમાં બેઠેલાઅાેને મારા પ ના

ભ યતાને લીધે, હુ ં અામાંની અેકપણ બાબત કરી શકું તેમ નથી. ૨૪
મારી ધનસંપ

પર અાશા રાખી હાેય, અને

ું

ણીને

ેમ

ે મ ક ું હાેય કે , શુ સાેનું, 'તુ

જ મારી અેકમા અાશા છે '; ૨૫ મારી સંપ તને લીધે ે હુ ં અ ભમાની થયાે
હાેઉં, કારણ કે મારા હાથે ઘણી સંપ
ા ત કરી છે ; ૨૬ ે મ કાશતા
સૂયને

ેયાે હાેય, અથવા તેજ વી ચં ને

ેયાે હાેય, ૨૭ અને

ે મા ં દય

છૂપી રીતે લાેભાયું હાેય અને તેથી મારા મુખે તેની ઉપાસના કરતા હાથને
ચુંબન કયુ હાેય, ૨૮ તાે અા પણ અેક અપરાધ છે જે યાયાધીશ મારફતે

ા છે . ૨૮ હુ ં સૂયના કાશ વના શાેક કરતાે ફ ં છંુ , હુ ં હે ર
સભામાં ઊભાે રહીને મદદ માટે બૂમાે પાડું છંુ . ૨૯ હુ ં શયાળાેનાે ભાઈ અને
શાહમૃગાેનાે સાથી થયાે છંુ . ૩૦ મારી ચામડી કાળી પડી ગઈ છે અને મારા

૨૯

શરીર પરથી ખરી પડી છે . ગરમીથી મારાં હાડકાં બળી

ખરેખર, તાે મ મારા મુખને મારા દુ મનાેને શાપ અાપવાનું અને તેઅાે મરણ

અાવી પ

ય છે . ૩૧ તેથી

મારી વીણામાંથી હવે વેદનાના સૂર નીકળે છે , મારી વાંસળીમાંથી હવે દનનાે
વર સંભળાય છે .

ે મ ઉ ચ થાને બરાજનાર ઈ વરનાે ઇનકાર કયા હાેય.

ે મ મને ધ ારનારાઅાેના વનાશ પર અાનંદ કયા હાેય અથવા યારે

નુકસાન થયું હાેય યારે મ પાેતાને અ ભનંદન પાઠ યાં હાેય, ૩૦ તેથી ઊલટું
પામે તે ઇ છવાનું પાપ થવા દીધું નથી. ૩૧

ે મારાે ખાેરાક ખાઈને તૃ ત થયાે

ન હાેય અેવાે અેક પણ માણસ મળી અાવે અેવું મારા તંબુના માણસાેઅે શું

મારી અાંખાે સાથે કરાર કયા છે ; તાે હુ ં કે વી રીતે કાેઈ કુ મા રકા
૩૧ “મપર વાસનાભરી
નજર કરી શકું ?” માટે ઉપરથી ઈ વર તરફથી
૨

શાે હ સાે ા ત થાય, ઉ ચ થાનથી સવશ તમાન પાસેથી વારસાે મળે?

અયૂબ

શ ાને પા છે ,

કદી ક ું છે ?' ૩૨ પરદેશીને શહે રના ચાેકમાં રહે વું પડતું નહતું; તેને બદલે, હુ ં
મુસાફરને માટે મારા ઘરના દરવા

હં મેશા ખુ લા રાખતાે હતાે. ૩૩

મ મારાં પાપાે છુપાવીને, માનવ તની જેમ
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ે

ે મારાં અપરાધાે મારી અંદર

સંતા ા હાેય ૩૪ અને માેટા જનસમુદાયથી ડરીને, અને કુ ટું બના તર કારથી
ડરીને હુ ં મારા ઘરની અંદર છાનાેમાનાે બેસી ર ાે હાેઉં અને ઘરમાંથી બહાર
ગયાે ન હાેઉં.... ૩૫ અરે

, હે અયૂબ, હુ ં જે કહુ ં તે કૃ પા કરીને સાંભળ; મારા સવ શ દાે
૩૩ હવે
પર લ અાપ.
ે, હવે મ મા ં મુખ ખાે યું છે ; મારા મુખમાં મારી
૨

ે કાેઈ મારી વાત સાંભળતું હાેત તાે કે વું સા ં !

જુ અાે, અા મા ં ચ છે ; સવશ તમાન મને ઉ ર દાે.

ે મારા

તવાદીઅે

ભ બાેલવાની તૈયારીમાં છે . ૩ મારા શ દાે મા ં અંતઃકરણ ગટ કરશે; ,
મારા હાેઠાે

ણે છે કે જે સ ય છે તે જ હુ ં બાેલીશ. ૪ ઈ વરના અા માઅે

અપરાધનાે અારાેપ લ યાે હાેત તાે કે વું સા ં ! ૩૬ તાે હુ ં સાચે જ તેને મારે

મને ઉ પ ન કયા છે ; સવશ તમાનનાે વાસ મને

ખભે ઊંચકી લેત; હુ ં તેને રાજમુગટની જેમ પહે રત. ૩૭ મ મારાં પગલાં તેની

તારાથી શ

સમ

મારી સામે રજૂ કર. ૬ જુ અાે, અાપણે બ ને ઈ વરની નજરમાં સમાન છીઅે;

હે ર કયા હાેત; તાે હુ ં ભરાેસાપા થઈને મા ં માથું ઊચુ રાખીને તેની

સમ હાજર થાત. ૩૮

ે કદા પ મારી જમીન મારી વ

જમીનના ચાસ ભેગા થઈને રડતાં હાેય, ૩૯
વના ખાધી હાેય અથવા તેના મા લકાેનાે

પાેકારે, અને તે

ે મ તેની ઊપજ પૈસા અા યા

વ મારાથી ગુમા યાે હાેય, ૪૦ તાે

વન અાપે છે . ૫

હાેય, તાે તું મને જવાબ અાપ; ઊભાે થઈ

ે

અને તારી દલીલાે

મને પણ માટીમાંથી જ ઉ પ ન કરવામાં અા યાે છે . ૭

ે, તારે મારાથી

ડરવાની જ ર નથી, અથવા મા ં દબાણ તને ભારે પડશે ન હ. ૮ ન ે ત
મારા સંભાળતાં ક ું છે ; , મ તને અેવા શ દાે કહે તા સાંભ ાે છે , ૯ 'હુ ં શુ

મારી જમીનમાં ઘઉંને બદલે કાંટા ઉ પ ન થાય અને જવને બદલે ઘાસ ઉ પ ન

અને અપરાધ વનાનાે છંુ ; હુ ં નદાષ છંુ અને મારામાં કાેઈ પાપ નથી. ૧૦

થાય.” અહ યાં અયૂબના શ દાે સમા ત થાય છે .

ઈ વર મારા પર હુ મલાે કરવાની તક શાેધે છે ; તેઅાે મને તેમના અેક દુ મન

અા ણ મ ાેઅે અયૂબને જવાબ અાપવાનું બંધ કયુ, કારણ
૩૨ પછી
કે અયૂબ તેની પાેતાની નજરમાં યાયી હતાે. પછી રામના કુ ટું બના

સમાન ગણે છે . ૧૧ તે મારા પગાેને હે ડમાં મૂકે છે ; તે મારા સવ માગાની

૨

બારાકે લ બુઝીના દીકરા અલીહૂ ને અયૂબ પર ગુ સે અા યાે; કારણ કે અયૂબે
ઈ વર કરતાં પાેતાને યાયી

હે ર કયા હતાે. ૩ અલીહૂ ને તેના ણ મ ાે

યે પણ ાેધ અા યાે, કારણ કે તેઅાે અયૂબની વાતાેનાે જવાબ અાપી
શ ા નહાેતા, તેમ છતાં તેઅાેઅે અયૂબને દાે ષત
અયૂબ સાથે વાતાલાપ કરવાની રાહ

હે ર કયા. ૪ હવે અલીહૂ

ેઈ ર ાે હતાે, કારણ કે અ ય લાેકાે

તેના કરતા વડીલ હતા. ૫ તેમ છતાં યારે અલીહૂ અે

ેયું કે તે ણેની પાસે

કાેઈ જવાબ નથી, યારે તેને વધારે ગુ સાે અા યાે. ૬ બારાકે લ બુઝીના
દીકરા અલીહૂ અે જવાબ અાપતાં ક ું કે , “હુ ં ત ણ છંુ , અને તમે ઘણા વૃ
છાે. તે માટે હુ ં ચૂપ ર ાે અને મારાે અ ભ ાય તમને જણાવવાની મ હમત
કરી ન હ.” ૭ મ ક ું, “દીઘ અાયુ યવાળાઅાેઅે બાેલવું
અાયુ યવાળાઅાેઅે ડહાપણ શીખવવું

ેઈઅે; અને દીઘ

ેઈઅે. ૮ પણ માણસમાં અા મા

રહે લાે છે ; અને સવશ તમાન ઈ વરનાે વાસ લાેકાેને સમજણ અાપે છે . ૯
મહાન લાેકાે જ બુ માન હાેય છે તેવું નથી, અથવા વૃ લાેકાે જ યાય સમજે
છે તે માણે હં મેશા હાેતું નથી. ૧૦ તે માટે હુ ં કહુ ં છંુ કે , 'મને સાંભળાે; હુ ં
પણ તમને મા ં ડહાપણ હે ર કરીશ'. ૧૧ જુ અાે, યારે તમે વચારતા હતા
કે શું બાેલવું; મ તમારા શ દાેની રાહ
૧૨ ખરેખર, મ તમને યાનથી સાંભ

ેઈ અને મ તમારી દલીલાે સાંભળી.
ા, પણ, જુ અાે, તમારામાંનાે કાેઈ પણ

અયૂબને ખાતરી કરાવી શ ાે ન હ અને તેને જવાબમાં

યુ ર પણ અાપી

શ ાે ન હ. ૧૩ સાવચેત રહે ે અને અેવું ન કહે તા કે , 'અમને ડહાપણ ા ત
થયું છે !” ઈ વર અયૂબને હરાવશે; સામા ય માણસ કં ઈ કરી શકે ન હ. ૧૪
અયૂબે મારી સાથે દલીલ કરી નથી, તેથી હુ ં તમારા શ દાેથી તેને સામાે જવાબ
અાપીશ ન હ. ૧૫ અા ણ માણસાે ત ધ થઈ ગયા; તેઅાે અયૂબને જવાબ
અાપી શ ા નહ . તેઅાેની પાસે બાેલવાને કાેઈ શ દાે ર ા નથી. ૧૬ કારણ
કે તેઅાે શાંત ઊભા છે અને જવાબ અાપતા નથી, તેઅાે વાત કરતા નથી
તેથી શું હુ ં રાહ

ેઈ બેસી રહુ ં ? ૧૭ ના, હુ ં પણ જવાબમાં મારાે અ ભ ાય

અાપીશ; હુ ં તેઅાેને મારા વચારાે

હે ર કરીશ. ૧૮ મારી પાસે કહે વાને ઘણી

બાબતાે છે ; મારાે અા મા મને ફરજ પાડે છે . ૧૯ જુ અાે, હુ ં નવી ા ારસના
મશક જેવાે છંુ કે જે હ

ખાેલી ન હાેય; તેવું મા ં મન છે , નવા મશકની જેમ

તે ફાટવાની તૈયારીમાં છે . ૨૦ હુ ં બાેલીશ જેથી મા ં મન વ થ થાય; હુ ં
મારા મુખે જવાબ અાપીશ. ૨૧ હુ ં પ પાત કરીશ ન હ; અથવા હુ ં કાેઈ પણ
માણસને ખુશામતનાે ખતાબ અાપીશ ન હ. ૨૨ કે મ કે મને ખુશામત કરતાં
અાવડતું નથી;

ે હુ ં અેમ ક ં તાે, સજનહાર ઈ વર મારાે જલદી નાશ કરે.

સંભાળ રાખે છે .' ૧૨

ે,

ે, હુ ં તને જવાબ અાપીશ કે : ઈ વર માણસ કરતાં

મહાન છે માટે તારે તે કહે વું યાે ય નથી. ૧૩ “તું શા માટે તેમની સાથે બાથ
ભીડે છે ?” કારણ કે તેઅાે પાેતાનાં કાયા વષે મ હતી અાપતા નથી. ૧૪ કે મ કે
ઈ વર અેક વાર બાેલે છે હા, બે વાર બાેલે છે , છતાં પણ માણસ તે બાબત
પર યાન અાપતાે નથી. ૧૫ યારે માણસાે ગાઢ ન ામાં હાેય કે , પથારી
પર ઊંઘતા હાેય, વ નમાં અથવા રાતના સંદશનમાં હાેય યારે, ૧૬ ઈ વર
માણસાેના કાન ઉઘાડે છે , અને તેઅાેને ચેતવણીથી ભયભીત કરે છે , ૧૭ અને
અા મુજબ માણસને તેના પાપી યેયાેથી અટકાવે, અને તેને અહં કારથી દૂ ર
કરે. ૧૮ ઈ વર લાેકાેના

વનાેને ખાડામાં પડતા અટકાવે છે , અને તેઅાેનાં

વનને નાશ પામતા બચાવે છે . ૧૯ તેમ છતાં માણસને પથારીમાં થતા
દુ ઃખથી, અને તેનાં હાડકામાં વેદના અાપીને તેમને સમ વે છે . ૨૦ તેથી તેનું
વન ભાેજનથી, અને તેનાે અા મા વા દ ભાેજનથી પણ કં ટાળી
છે . ૨૧ તેનું શરીર સુકાઈ

ય છે અને અ ય થઈ

ય

ય છે ; તેનાં હાડકાં

દેખાતાં ન હતાં તે હવે દેખાઈ અાવે છે . ૨૨ ખરેખર, તેનાે અા મા કબરની
પાસે છે , અને તેનું

વન નાશ કરનારાઅાેની ન ક છે . ૨૩ માણસને શું કરવું

સા ં છે તે બતાવવાને, હ રાે દૂ તાેમાંથી અેક દૂ ત, મ ય થી તરીકે તેની સાથે
હાેય, ૨૪ અને તે દૂ ત તેેના પર દયાળુ થઈને ઈ વરને કહે છે કે , 'અા માણસને
કબરમાં જતાં અટકાવાે; કારણ કે , તેના બચાવ કરવાની રકમ મને મળી
છે ,' ૨૫ યારબાદ તેનું શરીર નાના બાળક કરતાં શુ થઈ જશે; અને તે
પાછાે તેની યુવાનીના દવસાે ા ત કરશે. ૨૬ તે ઈ વરને ાથના કરશે અને
ઈ વર તેને કૃ પા અાપે છે , અને તે ઈ વરનું મુખ

ેઈને અાનંદ કરે છે . અને

ઈ વર તે માણસને તેની ામા ણ તા પાછી અાપે છે . ૨૭ યારે તે માણસ
અ ય લાેકાેની સમ

તુ ત કરશે અને કહે શે કે , મ પાપ કયુ હતું અને જે

સ ય હતું તેને વપરીત કયુ હતું, પણ મારા પાપ માણે મને સ

કરવામાં

અાવી ન હ. ૨૮ 'ઈ વરે મને માેતના મુખમાંથી બચા યાે છે ; અને હવે હુ ં
ફરીથી

વનનાે અાનંદ માણી શકીશ.' ૨૯ જુ અાે, ઈ વર અા બધી બાબતાે

માણસાે સાથે કરે છે , બે વાર, હા, ણ વાર પણ તે અેમ જ વત છે , ૩૦ તેઅાે
તેનું

વન કબરમાંથી પાછંુ લાવે છે , જેથી તેને

વનનાે કાશ ા ત થાય.

૩૧ હે અયૂબ, હુ ં જે કહુ ં તે યાનથી સાંભળ; તું શાંત રહે અને હુ ં બાેલીશ. ૩૨

પણ
નદાષ

ે તારે કં ઈ કહે વું હાેય, તાે મને જવાબ અાપ; બાેલ, કારણ કે , હુ ં તને
હે ર કરવા માગું છંુ . ૩૩

ે, ન હતાે મા ં સાંભળ; શાંત રહે અને હુ ં

તને ાન શીખવીશ.”
અે બાેલવાનું ચાલુ રાખતાં ક ું કે : “હે શાણા માણસાે, તમે
૩૪ અલીહૂ
મારા શ દાે સાંભળાે; અને હે ાનીઅાે, તમે મારી વાતાે પર યાન
૨
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અાપાે.” ૩ જેમ

ભ અ નના વાદને પારખી શકે છે તેમ કાન પણ શ દાેને

અાવે તાે કે વું સા ં ! ૩૭ “કે મ કે તે પાેતાનાં પાપાેમાં બળવાખાેરીનાે ઉમેરાે કરે

પારખી શકે છે . ૪ અાપણે પાેતાને માટે શું સા ં છે તે પસંદ કરીઅે અાપણે

છે ; તે અાપણી મ યે અપમાન કરીને તાળીઅાે પાડે છે ; તે ઈ વરની વ

પાેતાનામાં સા ં શું છે તેની શાેધ કરીઅે. ૫ કારણ કે અયૂબે ક ું છે કે ,

લાંબી વાતાે કરે છે .”

'હુ ં યાયી છંુ , અને ઈ વરે મારાે હક લઈ લીધાે છે . ૬ હુ ં યાયી છંુ છતાં હુ ં
જૂ ઠાબાેલા તરીકે ગણાઉં છંુ . મારા જખમ વલેણ છે ; છતાં પણ હુ ં પાપ

અે બાેલવાનું ચાલુ રાખતા ક ું કે , તું અેમ ધારે છે કે , તું
૩૫ અલીહૂ
નદાષ છે ? તું અેમ કહે છે કે , 'ઈ વર કરતા મા ં યાયીપ ં અ ધક
૨

વનાનાે છંુ .' ૭ અયૂબના જેવાે માણસ કાેણ છે , કે જે ધ ારને પાણીની જેમ
સરળતાથી પીઅે છે , ૮ તે દુ તા કરનારા લાેકાેની સંગતમાં રહે છે , અને તે દુ
લાેકાેની સાથે ફરે છે . ૯ તેણે ક ું છે કે , 'ઈ વર જે ઇ છે છે તે કરવામાં
માણસને કાેઈ ફાયદાે નથી.' ૧૦ તેથી હે શાણા માણસાે, મા ં સાંભળાે:
ઈ વર કદા પ કં ઈ ખાેટું કરે જ ન હ; અને સવશ તમાન કદા પ કં ઈ અ ન

અથવા સવશ તમાન કદા પ અ યાય કરે ન હ. ૧૩ કાેણે તેમને પૃ વીની

પાછી ધૂળ ભેગી થઈ

ય. ૧૬

ે

ે ઈ વર પાેતાનાે અા મા અને વાસ

પૃ વી પરથી લઈ લે, ૧૫ તાે સવ માણસાે નાશ પામે; અને માણસ

ત ફરી

ે તમારામાં સમજશ ત હાેય તાે, મને

સાંભળાે; મારા શ દાે યાનમાં રાખાે. ૧૭ જે યાયને ધ ારે, તે શું કદી રાજ
કરી શકે ? ઈ વર જે યાયી અને પરા મી છે , તેમને શું તું દાે ષત ઠરાવીશ?
૧૮ ઈ વર કદી રા

ને કહે છે કે , 'તું નકામાે છે ,' અથવા રાજકુ મારાેને કહે છે

કે , 'તમે દુ છાે?' ૧૯ ઈ વર અ ધકારીઅાે પર પ પાત કરતા નથી અને
ધનવાનાેને ગરીબ લાેકાે કરતાં વધારે ગણતા નથી, કારણ કે તેઅાે સવ તેમના
હાથે સ યેલા છે . ૨૦ અેક ણમાં તેઅાે મૃ યુ પામશે; મધરાતે લાેકાે ૂજશે
અને નાશ પામશે; મહાન લાેકાે અ ય થઈ

જવાબ અાપીશ. ૫ ઊંચે અાકાશમાં
ઊંચા છે ? ૬
છે ? ૭

દરેક માણસને તેનાે બદલાે અાપશે. ૧૨ ખરેખર, ઈ વર દુ તા કરશે જ ન હ,

તે મા પાેતાના જ ઇરાદા પાર પાડે

કયુ હાેત તાે તેના કરતા વધારે મને શાે ફાયદાે?' ૪ હુ ં તને તથા તારા મ ાેને,

ય છે , પણ માણસાેના હાથથી

ન હ. ૨૧ કારણ કે , ઈ વરની નજર માણસની ચાલચલગત પર હાેય છે ;
તે તેની સઘળી વત ૂક જુ અે છે . ૨૨ દુ માણસને સંતાડી શકે અેવાે કાેઈ

ે; વાદળાં

ે, જે તારા કરતાં કે ટલા

ે તમે પાપ કયુ છે , તાે તેમાં તમે ઈ વરને કે વી રીતે નુકશાન

પહાચાડાે છાે?

કરે જ ન હ. ૧૧ કારણ કે તે ય તને તેના કામ માણે બદલાે અાપે છે ; તેઅાે

જવાબદારી અાપી છે ? કાેણે તેમને દરેક વ તુઅાે પર સ ા અાપી છે ? ૧૪

છે ?' ૩ તું અેમ માને છે કે , 'હુ ં યાયી છંુ તાે તેનાથી મને શાે ફાયદાે? મ પાપ

ે તારા અપરાધાે પુ કળ વધી

ય, તાે તેની વ

તું શું કરે

ે તું યાયી હાેય, તાે તું તેમને શું અાપી દે છે ? તેઅાેને તારી પાસેથી

શું મળવાનું છે ? ૮ તારી દુ તા બી

માણસને નુકશાન કરે છે , જેમ તું પણ

માણસ છે તેમ. પણ તારા યાયીપણાથી બી

માણસનાં દીકરાને ફાયદાે

થાય છે . ૯ જુ લમની વૃ થી લાેકાે દન કરે છે ; તેઅાે બળવાન લાેકાે પાસે
મદદને માટે બૂમ પાડે છે ૧૦ પણ કાેઈ અેમ કહે તું નથી, 'મારા સજનહાર
ઈ વર

ાં છે , જે મને રા ે ગાયન અાપે છે , ૧૧ જેમણે અાપણને પૃ વી પરના

પશુઅાે કરતાં, અને અાકાશના પ ીઅાે કરતા વધારે સમજદાર બના યા છે ?'
૧૨ તેઅાે પાેકાર કરે છે , પણ દુ માણસનાં અ ભમાનને કારણે કાેઈ તેમને

સાંભળતું નથી. ૧૩ ન ે ઈ વર દં ભીઅાેની માંગણીઅાે સાંભળશે ન હ;
સવશ તમાન તેઅાે તરફ યાન અાપશે ન હ. ૧૪ તું કહે છે કે , તું તેમને
નથી, યારે તેઅાે તા ં સાંભળશે ન હ. અે કે ટલું શ
તેમની સમ
ાેધમાં સ

છે માટે તું તેમની રાહ

ેતાે

છે , તારી સવ બાબતાે

ે! ૧૫ તું કહે છે કે , ઈ વર કાેઈને

કરતા નથી યારે તેઅાે તા ં સાંભળશે ન હ. અે કે ટલું શ

છે .

અને તેઅાે લાેકાેના અ ભમાનની કદર કરતા નથી. ૧૬ “તેથી અયૂબ, તેની
અથ વગરની વાતાે કરે છે ; અને તે અ ાની શ દાે ઉ ચારે છે .”

નથી; કાેઈ માણસને તેમના યાયાસન સમ જવાની જ ર નથી. ૨૪ ઈ વર

અે બાેલવાનું ચાલુ રાખતાં ક ું કે , “મને થાેડાે વધારે સમય
૩૬ અલીહૂ
બાેલવા દાે, અને હુ ં તને બતાવીશ કારણ કે હુ ં ઈ વરના પ માં થાેડા

શ તશાળી લાેકાેને પણ ભાંગે છે કે મ કે તેઅાેના માગા અેવા છે કે તેને માટે

વધુ શ દાે કહે વા માગું છંુ .” ૩ હુ ં દુ રથી ડહાપણ લાવીને; મારા સજનહાર

વધારાની તપાસ કરવાની જ ર નથી; તેઅાે તેમને થાને અ યને નયુકત કરે

ઈ વર યાયી છે તે હુ ં સા બત કરીશ. ૪ હુ ં તને જણાવું છંુ કે તે ખરેખર સ ય

છે . ૨૫ અા માણે તેઅાેનાં કામાેને પારખે છે ; તેઅાે રાતાેરાત અેવા પાયમાલ

છે કે મ કે જે સંપૂણ ાની છે તે તારી સાથે છે . ૫ જુ અાે, ઈ વર સવશ તમાન

થાય છે કે તેઅાે નાશ પામે છે . ૨૬ દુ લાેકાે તરીકે તેઅાેને તેઅાેનાં દુ કૃ યાેને

છે , અને તે કાેઈનાે પણ તર કાર કરતા નથી; તે મહા બુ માન અને વ ાન

લીધે ખુ લી રીતે સ

છે . ૬ તેઅાે દુ ાેને સાચવતા નથી, પણ ગરીબાેના હતમાં સા ં કરે છે . ૭

પડદાે કે અંધકાર નથી. ૨૩ કે મ કે ઈ વરને લાેકાેની પરી ા કરવાની જ ર

કરે છે ૨૭ કે મ કે તેઅાે તેમને અનુસરવાને બદલે

પાછા હઠી ગયા છે અને તેમના માગને અનુસરવાનાે ઇનકાર કરે છે . ૨૮ અા
માણે તેઅાેઅે ગરીબાેનાે પાેકાર ઈ વર સુધી પહાચા
ખીઅાેનું દન સાંભ

ું છે . ૨૯ જયારે તે શાંત રહે છે યારે કાેણ તેમને

દાે ષત ઠરાવી શકે છે ? પણ
શકે ? તે

ાે છે ; તેમણે દુ :

ે તે પાેતાનું મુખ સંતાડે તાે કાેણ તેમને

૨

યાયી માણસ પરથી તેઅાેની

દૂ ર કરતા નથી, પણ તેથી વપરીત, તે

તેઅાેને રા અાેની સાથે સહાસન પર બેસાડે છે , અને તેઅાે સદા ઉ ચ થાન
પર રહે છે . ૮

ે, જેથી કરીને તેઅાેને સાંકળાેઅે બાંધવામાં અા યા છે , અને

ેઈ

તેઅાે વપ માં સપડાયા છે , ૯ તેઅાેઅે શું કયુ છે તે તેઅાેને જણાવશે, કે

અને રા પર સમાન રીતે રાજ કરે છે , ૩૦ કે જેથી અધમ

તેઅાેઅે કરેલા અપરાધાે અને કે વી રીતે અહં કારથી વ યા છે . ૧૦ તે તેઅાેના

માણસ સ ા ચલાવે ન હ, અેટલે લાેકાેને

ળમાં ફસાવનાર કાેઈ હાેય ન હ.

અપરાધાેથી પાછા ફરવાનાે અાદેશ અાપશે, અને શ ણ તરફ તેઅાેના

૩૧ શું કાેઈઅે ઇ વરને અેમ ક ું છે કે , 'હુ ં ન ે ગુનેગાર છંુ , પણ હવેથી હુ ં

કાન ઉઘાડશે. ૧૧

પાપ કરીશ ન હ; ૩૨ હુ ં જે સમજતાે નથી તેનું મને શ ણ અાપ; મ પાપ કયુ

અાયુ યના દવસાે સમૃ માં પસાર કરશે, તેઅાેના

છે પણ હવેથી હુ ં પાપ કરીશ ન હ.' ૩૩ તું ઈ વરનાે ઇનકાર કરે છે અેટલે

ભરેલાં થશે. ૧૨ પરં તુ

શું તને લાગે છે કે ઈ વર તે માણસનાં પાપને બદલે તેને સ

જ મરણ પામશે અને તેઅાેનાે નાશ થશે. ૧૩ જેઅાે ના તક છે તેઅાે પાેતાના

નણય તારે લેવાનાે છે , મારે ન હ. માટે જે કં ઈ તું
માણસ મને કહે શે, ખરેખર, દરેક
૩૫ 'અયૂબ

કરશે? અે

વનનાં વષા સંતાેષથી

ે, તેઅાે તેમનું સાંભળશે ન હ તાે, તેઅાે અ ાનતામાં

ણે છે તે કહે . ૩૪ ડા ાે

દયમાં ગુ સાે ભેગાે કરે છે ; ઈ વર તેઅાેને શ ા કરે છે તેમ છતાં તેઅાે

ાની માણસ મને સાંભળે છે તે કહે શે,

મદદને માટે ાથના કરતા નથી. ૧૪ તેઅાે ત ણાવ થામાં મરણ પામશે;

ાન વગર બાેલે છે ; તેના શ દાે ડહાપણ વનાના છે .' ૩૬ દુ

અને કૃ પા વના તેઅાેના

માણસ જેવાે જવાબ અાપવાને લીધે અયૂબની અંત સુધી કસાેટી કરવામાં

અયૂબ

ે તેઅાે તેમનું સાંભળીને તેમની સેવા કરશે તાે, તેઅાે

વનાે નાશ પામશે. ૧૫ ઈ વર દુ ઃખીઅાેને તેઅાેના

દુ ઃખમાંથી છાેડાવે છે ; અને તે તેઅાેને જુ લમ ારા સાંભળતા કરે છે . ૧૬
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ન ે, તે તને વપ માંથી બહાર લા યા છે . યાં સંકટ ન હાેય તેવી વશાળ

તે શું તું

જ યામાં લઈ

ચામડીને ચાટી

ય છે અને તને ખાવાને માટે પુ કળ માણમાં ખાેરાક

પીર યાે છે . ૧૭ તને અેક દુ

ય તની જેમ સ

થઈ છે ; યાયાસન અને

યાયે તને પક ાે છે . ૧૮ હવે તમે સાવધ રહે ે, જેથી સમૃ

ણે છે ? ૧૭ તને યારે પરસેવાે થાય યારે તારાં વ

ાે તારી

ય છે . અને યારે દ ણ દશામાંથી હૂ ં ફાળાે પવન વાય છે

યારે બધું શાંત અને સૂમસામ થઈ

ય છે તે શું તું સમજે છે ? ૧૮ જેમ

તમને ફાેસલાવે

તેમણે અાકાશ વ તાયા છે તેમ, તમે કરી શકાે છાે? અાકાશને ચમકતા

ન હ; અને માેટી લાંચ તને યાય કરવાથી પાછાે રાખે ન હ. ૧૯ શું તારી

કરેલા પ ળની જેમ ચમકીલુ બનાવી શકાે છાે? ૧૯ અમારે શું કહે વું તે

અઢળક સંપ

અમને શીખવ, કારણ કે અમે અમારા મનના અંધકારને લીધે તેમની સાથે

તને સંકટથી દૂ ર રાખી શકે છે , અથવા તારી બધી શ ત

તને મદદ કરી શકે છે ? ૨૦ અ યની વ

પાપ કરવાને રા ીની ઇ છા ન

દલીલાે કરી શકતા નથી. ૨૦ શું હુ ં ઈ વરને કહીશ કે મારી ઇ છા તેની સાથે

કર, કે યારે લાેકાે પાેતાની જ યાઅે નાશ પામે છે . ૨૧ સાવધ રહે જ,ે પાપ

વાત કરવાની હતી? શું કાેઈ માણસ ઇ છે કે તેનાે નાશ થાય? ૨૧ યારે

કરવા તરફ ન ફર, કારણ કે તને સંકટમાંથી પસાર કરા યાે છે કે જેથી તું પાપ

પવન અાકાશને ચાે ખું કરે છે યારે અેટલું બધું અજવાળું થાય છે કે લાેકાે

કરવાથી દૂ ર રહે . ૨૨ જુ અાે, ઈ વર તેમનાં સામ ય ારા મ હમાવાન થાય છે ;

સૂય સામે

તેમના જેવાે ગુ કાેઈ છે ? ૨૩ તેમણે શું કરવું અે કાેઈ તેમને કહી શકે ખ ં ?

અાવતા અને અાંખાેને અાં

અથવા કાેણ તેમને કહી શકે છે કે , 'તમે અ યાય કયા છે ?' ૨૪ તેમનાં કાયાની

શ તા નથી. ૨૩ સવશ તમાન ઈ વર મહાન છે ! અાપણે તેમને સમ

તુ ત કરવાનું યાદ રાખ, લાેકાેઅે ગાયનાે મારફતે તેમની તુ ત કરી છે . ૨૫
ઈ વરે જે કં ઈ કયુ છે તે સવઅે નહા

ું છે , પણ તેઅાેઅે તે કાયા દૂ રથી જ

ય છે અને તેનું ઝાકળ અને વરાળ વરસાદમાં પાંતર કરે છે , ૨૮

તે વાદળાેમાંથી પૃ વી પર વષ છે , અને મનુ યાે પર પુ કળતામાં વરસાવે છે .
૨૯ ખરેખર, વાદળાેનાે વ તાર કે ટલાે છે અને તેનાં ગગનમંડપમાં ગજનાઅાે

શકે ? ૩૦ જુ અાે, તેઅાે પૃ વી પર વીજળી

ફે લાવે છે અને મહાસાગરને અંધકારથી ઢાંકી દે છે . ૩૧ અા રીતે ઈ વર લાેકાેને
ખવડાવે છે , અને તેઅાેને ભરપૂર ખાેરાક પૂરાે પાડે છે . ૩૨ તેઅાે પાેતાના
હાથથી વીજળીને પકડે છે , અને તેને પાડવાની હાેય યાં પડવાને અા ા કરે
છે . ૩૩ તેઅાેની ગજના લાેકાેને અાવનાર તાેફાન વષે ચેતવણી અાપે છે : તે
નવર ારા પણ સમાચાર પહાચાડે છે કે તાેફાન ન ક અાવી ર ું છે .
દય ૂજે છે ; તે તેની જ યાઅેથી ખસી ય છે . તેમના
૩૭ મુનખમાંે માથી ં નીકળતા
અવાજ, યાનથી સાંભળાે. અાખા અાકાશને
૨

૩

તે વીજળીથી ઝળકાવે છે , અને પૃ વીની દરેક દશાઅાે સુધી માેકલે છે . ૪
તેમની પાછળ અવાજ થાય છે ; તે ગજનાથી તેમની ભ યતાનાે અવાજ કરે
છે ; યારે વીજળી ચમકે છે , યારે તેમનાે અવાજ સંભળાય છે . ૫ ઈ વર
અ ભુત રીતે તેમનાે અવાજ કરે છે ; તેમનાં મહાન કૃ યાે અાપણે સમ
શકતા નથી. ૬ તેમણે બરફને ક ું, 'પૃ વી પર પડાે' તે જ રીતે વરસાદને
વરસવાનું, અને 'પૃ વી પર મુશળધાર વરસાદ અાપવાની અા ા કરે છે .' ૭
અા રીતે તેઅાે સવ માણસાેને કામ કરતા અટકાવે છે , કે જેથી તેમનું સજન
કરેલા લાેકાે તેમનું પરા મ સમજે. ૮ યારે પશુઅાે સંતાઈ
તેઅાેની ગુફામાં ભરાઈ

ય છે અને

ય છે . ૯ દ ણ દશામાંથી ચ વાત અાવે છે , અને

ઉ ર દશામાંથી ઠં ડા પવન સાથે ઠં ડી અાવે છે . ૧૦ ઈ વરના વાસથી હમ
થાય છે ; અને સમુ ાે ધાતુની માફક થી

ય છે . ૧૧ ખરેખર, તે ભારે

વાદળાેને પાણીથી ભરી દે છે ; અને વાદળાેમાં તે વીજળીઅાેને ચમકાવે છે . ૧૨
તેઅાે વાદળાેને અાખી પૃ વી પર ચારેતરફ વખેરી નાખે છે , જેમ તેઅાેને
અા ા અાપવામાં અાવે છે તે માણે કરે છે . ૧૩ લાેકાેને શ ા કરવા સા ,
તાે કાેઈ સમયે તેમની પૃ વીને માટે, અને કાેઈ સમયે કરારના વ વાસુપણાના
કાયને માટે, ઈ વર અા માણે સવ થવા દે છે . ૧૪ હે અયૂબ, અા વાત પર
લ અાપ; જરા થાેભ અને ઈ વરનાં અા યકારક કાયાનાે વચાર કર. ૧૫
ઈ વર વાદળાેને કે વી રીતે નયં ણમાં રાખે છે , અને વાદળાેમાંથી વીજળીને
કે વી રીતે ચમકાવે છે અે શું તું

ેઈ

પહાચાડતા નથી. ૨૪ તેથી લાેકાે તેમનાથી ડરે છે . “પણ જેઅાે પાેતાની

તને

ાની માને છે , તેવા લાેકાેને ઈ વર ગણકારતા નથી.”

શ તા નથી; તેમનાં વષાની સં યા અગ ણત છે . ૨૭ તેઅાે પાણીનાં ટ પાં

કે વી રીતે થાય છે તેને કાેણ સમ

દેતા ઈ વરની ભ યતા સામે પણ અાપણે

શકતા નથી; તેઅાે મહા પરા મી અને યાયી છે . તેઅાે અાપણને નુકસાન

ેયાં છે . ૨૬ જુ અાે, ઈ વર મહાન છે , અાપણે તેમને સંપૂણપણે સમ
ઊંચે લઈ

ેઈ શ તા નથી. ૨૨ તે જ રીતે અાકાશમાંથી અાપણી ઉપર

ણતાે નથી? ૧૬ વાદળાે કે વી રીતે હવામાં

સમતાેલ રહે છે , જે ડહાપણમાં સંપૂણ છે અને ઈ વરનાં અા યકારક કાયા,

યહાેવાહે વંટાે ળયામાંથી અયૂબને જવાબ અાપતાં ક ું કે ,
૩૮ પછી
“અ ાની શ દાેથી ઈ વરની યાેજનાને પડકારનાર અા માણસ કાેણ

૨

છે ? ૩ બળવાનની માફક તારી કમર બાંધ; કારણ કે હુ ં તને

ન પૂછીશ, અને

તારે મને જવાબ અાપવાનાે છે . ૪ યારે મ પૃ વીના પાયા ના યા યારે તું
ાં હતાે? તું બહુ સમજે છે તાે અા મને જણાવ. ૫ પૃ વીને ઘડવા માટે તેની
લંબાઈ કાેણે ન ી કરી?

ે તું

ણતાે હાેય તાે કહે . અને તેને માપપ ીથી

કાેણે માપી હતી? ૬ શાના પર તેના પાયા સ જડ કરવામાં અા યા છે ? તે
જ યામાં મુ ય પ થર કાેણે મૂ ાે છે ? ૭ કે યારે ભાતના તારાઅાેઅે સાથે
ગીત ગાયું, અને સવ દૂ તાેઅે અાનંદથી પાેકાર કયા? ૮

ણે ગભા થાનમાંથી

નીક ાે હાેય તેવા સમુ ને રાેકવા તેના દરવા અાે કાેણે બંધ કયા? ૯ યારે
મ વાદળાંઅાેને તેનું વ

બના યું, અને ગાઢ અંધકારથી તેને વ ટાળી દીધાે.

૧૦ મ તેની બાજુ અાેની હદ બનાવી, અને

યારે તેને દરવા અાેની સીમાઅાે

મૂકી, ૧૧ મ સમુ ને ક ું, 'તું અહ સુધી અાવી શકે છે પણ અહ થી અાગળ
ન હ; અહ થી અાગળ ઉ લંઘન કરીશ ન હ. તારાં ચંડ માે

અહ અટકી

જશે.' ૧૨ શું ત કદી ભાત અાદેશ અા યાે છે ? સવારે સૂયના કરણાેઅે કઈ
દશામાં ઊગવું તે શું તમે ન ી કરાે છાે? ૧૩ માટે તે પૃ વીની દશાઅાેને પકડે
છે , તેથી દુ જનાેને યાંથી નાસી જવું પડે છે . ૧૪ જેમ બીબા માણે માટીના
અાકારાે બદલાય છે તેમ પૃ વીનાે કાશ બદલાય છે ; સવ વ તુઅાે વ

ાેની

જેમ બહાર દેખાય છે અને બદલાય છે . ૧૫ દુ જનાે પાસેથી તેઅાેનાે કાશ
લઈ લેવામાં અા યાે છે ; અહં કારીઅાેના હાથ ભાંગી નાખવામાં અાવે છે . ૧૬
તું કદી સમુ ના મૂળ થાનની સપાટીઅે ગયાે છે ? તું

ારેય મહાસાગરના

ઊંડાણમાં ચા યાે છે ? ૧૭ શું મરણ ારાે તારી સમ

હે ર થયાં છે ? શું ત

કદી મરણછાયાનાં ાર

ેયાં છે ? ૧૮ તું

ણે છે કે પૃ વી કે ટલી વશાળ છે ?

અાવું ાન તારી પાસે હાેય તાે તે મને કહે . ૧૯ કાશનું ઉ ્ગમ થાન ાં છે ?
અંધકારનું થાન ાં છે ? ૨૦ શું તું કાશ અને અંધકારને તેમના કાયને થાને
પાછા લઈ જઈ શકે છે ? શું તું તેમના ઘર તરફનાે માગ શાેધી શકે છે ? ૨૧ અા
બધું તાે તું

ણે છે , કારણ કે યારે તારાે જ મ થઈ ચૂ

ાે હતાે; અને તારા

અાયુ યના દવસાે લાંબા છે ! ૨૨ શું તું બરફના ભંડારાેમાં ગયાે છે , અથવા
તેના સં હ થાન શું ત

ેયાં છે , ૨૩ અા સવ બાબતાે અાફતના સમયને માટે,

અને લડાઈ અને યુ ના દવસાે માટે રાખી છે . ૨૪ જે માગ અજવાળાની
વહચણી થાય છે ત

ેયા છે તથા યાં પૂવ તરફના પવનને અાખી પૃ વી પર

ફે લાવે છે તે થળે તું ગયાે છે ? ૨૫ વરસાદના ચંડ વાહ માટે નાળાં અને
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ખીણાે કાેણે ખાે ા છે ? ગજના કરતાે વીજળીનાે માગ કાેણે બના યાે છે ? ૨૬
યાં માનવીઅે પગ પણ નથી મૂ

અ લ અાપી નથી. ૧૮ તે યારે કૂ દે છે અને દાેડવા લાગે છે , યારે તે ઘાેડા

ાે, અેવી સૂકી અને ઉ જડ ધરતી પર તે

અને તેના સવાર પર હસે છે . ૧૯ શું ઘાેડાને બળ ત અા યું છે ? શું ત તેની

ભરપૂર વરસાદ વરસાવે છે , ૨૭ જેથી ઉ જડ તથા વેરાન જમીન તૃ ત થાય,

ગરદનને કે શવાળીથી અા છા દત કરી છે ? ૨૦ શું ત તેને તીડની જેમ કદી

જેથી યાં લીલાેછમ ઘાસચારાે ફૂ ટી નીકળે. ૨૮ શું વરસાદનાે કાેઈ પતા છે ?

કુ દા યાે છે ? તેના નસકાેરાના સુસવાટાની ભ યતા ભયજનક હાેય છે . ૨૧ તેના

ઝાકળનાં બદુ અાે

પં માં બળ છે અને તેમાં તે હષ પામે છે ; અને તે યુ માં ઝડપથી દાેડી

ાંથી અાવે છે ? ૨૯ કાેના ગભમાંથી હમ અાવે છે ?

ય

અાકાશમાં ઠરી ગયેલું સફે દ ઝાકળ કાેણે ઉ પ ન કયુ છે ? ૩૦ પાણી ઠરીને

છે . ૨૨ તે ડર ઉપર હસે છે અને તે ડરતાે નથી; તે તરવાર

પ થરના જેવું થઈ

જતાે નથી. ૨૩ ભાથાે, તીરાે તથા ચમકતી બરછી તેના શરીર પર ખખડે છે .

ય છે ; અને મહાસગારની ઊંડી સપાટી પણ થી

ય

ેઈને પાછાે હટી

છે . ૩૧ અાકાશના તારાઅાેને શું તું પકડમાં રાખી શકે છે ? શું તું કૃ તકા

૨૪ ઘાેડાે ઉ કે રાઈ

અથવા મૃગશીષનાં બંધ ન

રણ શગડાનાે અવાજ તે સાંભળે છે યારે તે થર રહી શકતાે નથી. ૨૫

ાેને છાેડી શકે છે ? ૩૨ શું તું તારાઅાેના સમૂહને

ન ી કરેલા સમયાે અનુસાર ગટ કરી શકે છે ? શું તું સ ત ષન તેના મંડળ
સ હત ઘેરી શકે છે ? ૩૩ શું તું અાકાશને અંકુશમાં લેવાના સ ાંતાે

ણે

ય છે અને તે ખૂબ ઝડપથી જમીન પર દાેડે છે ; યારે

યારે પણ તેને રણ શગડાનાે નાદ સંભળાય છે યારે તે કહે છે 'વાહ!' તેને
દૂ રથી યુ ની ગંધ અાવી

ય છે , સેનાપ તઅાેના હુ કમાે અને ગજનાઅાે તે

છે ? શું તું અાકાશાેને પૃ વી પર સ ા ચલાવવા થાપી શકે છે ? ૩૪ શું તું તારાે

સમ

અવાજ વાદળાં સુધી પહાચાડી શકે છે , કે જેથી પુ કળ વરસાદ અાવે? ૩૫ શું

અને પાેતાની પાંખાે દ ણ તરફ ફે લાવે છે ? ૨૭ શું તારી અા ાથી ગ ડ

તું વીજળીને અા ા કરી શકે છે કે , તે તારી પાસે અાવીને કહે કે , 'અમે અહ

પ ી પવતાે પર ઊડે છે શું ત તેને ઊંચે માળાે બાંધવાનું ક ું હતું? ૨૮ ગ ડ

છીઅે?' ૩૬ વાદળાંઅાેમાં ડહાપણ કાેણે મૂ

ું છે ? અથવા ધુ મસને કાેણે

પવતના શખર પર પાેતાનું ઘર બનાવે છે ખડકનાં શખર અે ગ ડાેના ક લા

સમજણ અાપી છે ? ૩૭ કાેણ પાેતાની કુ શળતાથી વાદળાેની ગણતરી કરી

છે . ૨૯ “ યાંથી તે પાેતાનાે શકાર શાેધી કાઢે છે ; તેની અાંખાે તેને દૂ રથી

શકે ? કે , અાકાશાેની પાણી ભરેલી મશકાેને કાેણ રેડી શકે ૩૮ જેથી ધરતી

શાેધી કાઢે છે . ૩૦ તેનાં બ ચાં પણ લાેહી પીવે છે ; અને યાં મૃતદેહાે પ ા

પર સવ ધૂળ અને માટી પાણીથી પલળીને અેકબી

હાેય યાં ગીધ અેકઠાં થાય છે .”

સાથે ચાટી

ય છે ?

૩૯ શું તું સહણને માટે શકાર પકડી શકે , અથવા તાે શું તમે સહણના

બ ચાની ભૂખને સંતાેષી શકે છે ? ૪૦ યારે તેઅાે તેમની ગુફામાં લપાઈને
બેઠા હાેય યારે અથવા ઝાડીમાં સંતાઈને તેઅાેના શકાર પર તરાપ મારવા
તૈયાર બેઠા હાેય યારે? ૪૧ યારે કાગડા અને તેમનાં બ ચાં ખાેરાકને માટે
ભટકે છે અને ઈ વરને પાેકાર કરે છે યારે તેઅાેને ખાેરાક કાેણ પૂરાે પાડે છે ?

૩૯ તું

ણી શકે છે કે જં ગલી હરણીઅાે બ ચાંને જ મ

કે વી રીતે અાપે છે ? ૨ તેઅાેના ગભના પૂરા મ હનાની સં યા તું

વાહે અયૂબને ઉ ર અાપતાં ક ું કે , “જે કાેઈ દલીલ કરવાની
૪૦ યહાે
ઇ છા રાખે તે શું સવશ તમાનને સુધારી શકે ? જે ઈ વર સાથે
૨

દલીલ કરે છે તે જવાબ અાપે.” ૩ યારે અયૂબે યહાેવાહને જવાબ અાપતાં
ક ું કે , ૪ “હુ ં અથહીન છંુ ; હુ ં તમને કે વી રીતે જવાબ અાપી શકું ? હુ ં મારાે
હાથ મારા મા પર રાખું છંુ . ૫ હુ ં અેક વખત બાે યાે, પણ, હુ ં ફરીથી બાેલીશ

ડું ગર પરની જં ગલી બકરીઅાે કે વી રીતે બ ચાંને જ મ અાપે છે તે શું
ણે છે ? શું તું

ય છે . ૨૬ શું બાજ પ ી તારા ડહાપણથી અાકાશમાં ઊડે છે ,

ણે છે ? શું

ન હ; હા, હુ ં બે વખત બાે યાે, પણ હવે હુ ં વધારે કં ઈ બાેલીશ ન હ.” ૬ પછી
યહાેવાહે વંટાે ળયા મારફતે અયૂબને જવાબ અા યાે કે , ૭ “હવે બળવાનની
માફક જવાબ અાપ, હુ ં તને

ન પૂછીશ અને તારે તેનાે જવાબ અાપવાનાે છે .

ારે પાેતાનાં બ ચાંને જ મ અાપે છે ? ૩ તેઅાે નમીને

૮ શું તું માને છે કે હુ ં અ યાયી છંુ ? તું યાયી સા બત થાય માટે શું તું મને

તેઅાેનાં બ ચાંને જ મ અાપે છે , અને પછી તેઅાેને સૂ ત પીડાનાે અનુભવ

દાે ષત સા બત કરીશ? ૯ તને ઈ વરના જેવા હાથ છે ? શું તું ગજના કરી

થાય છે ૪ તેઅાેનાં બ ચાં મજબૂત અને ખુ લાં મેદાનાેમાં ઊછરેલાં હાેય છે ;

શકે છે ? ૧૦ તાે હવે તું ગવ અને મ હમા ધારણ કર; તાે માન અને

તેઅાે બહાર નીકળે છે અને પાછાં ફરતાં નથી. ૫ જં ગલના ગદભને કાેણે છૂટાે

વ

મૂ ાે છે ? તેનાં બંધ કાેણે છાેડી ના યા છે ? ૬ તેનું ઘર મ અરાબાહમાં, તથા

પર

તેનું રહે ઠાણ મ ખારી જમીનમાં ઠરા યું છે . ૭ તે નગરની ધાંધલને તુ છ

દુ ાે યાં ઉપ થત હાેય તે થાનને કચડી નાખ. ૧૩ તે સવ લાેકાેને અેકસાથે

ગણે છે અને હાંકનારની બૂમાે તેને સાંભળવી પડતી નથી. ૮ જં ગલ ગદભાે

ધૂળમાં દાટી દે; તેઅાેના મુખને કબરાેમાં ઢાંકી દે. ૧૪ પછી હુ ં પણ તને મા ય

પવતાે પર રહે છે , કે યાં તેઅાેનું ચરવાનું ઘાસ છે ; યાં તેઅાે પાેતાનાે ખાેરાક

કરીશ કે , તું તારા પાેતાના જમણા હાથથી પાેતાને બચાવી શકે છે . ૧૫ ગડાની

શાેધી કાઢે છે . ૯ શું તારી સેવા કરવામાં જં ગલના બળદાે અાનંદ માણશે

સામે

ે. મ તેને અને તને ઉ પ ન કયા છે , તે બળદની જેમ ઘાસ ખાય છે . ૧૬

ખરા? તેઅાે તારી ગભાણમાં રા ે અાવીને રહે શે? ૧૦ શું તું જં ગલના બળદને

હવે

ે, તેનું બળ તેની કમરમાં છે ; તેના પેટમાંના નાયુઅાેમાં સામ ય છે . ૧૭

અછાેડાથી બાંધીને ખેતરના ચાસમાં ચલાવી શકે છે ? શું તે તારા માટે હળ

અેની પૂંછડી દેવદાર વૃ ની જેમ હાલે છે ; અેની પગની

ખેડશે? ૧૧ જં ગલના બળદ ખૂબ શ તશાળી છે માટે શું તું તેનાે ભરાેસાે

મજબૂત છે . ૧૮ તેનાં હાડકાં કાંસાની નળી જેવાં છે ; તેના પગ લાેખંડના

કરશે? તા ં કામ કરાવવા માટે શું તું તેની અપે ા કરી શકશે? ૧૨ શું તું તેના

સ ળયા જેવા મજબૂત છે . ૧૯ ાણીઅાેના સજનમાં ગડાે ે છે . મા ઈ વર

પર ભરાેસાે રાખશે કે તે તા ં અનાજ તારા ઘરે લાવશે? અને તારા ખળાના

જ કે જેમણે તેનું સજન કયુ છે તે જ તેને હરાવી શકે છે . ૨૦ જં ગલનાં બી ં

તું

ણે છે કે તેઅાે

ત ાને

ાેની જેમ પ રધાન કર. ૧૧ તારા કાેપનાે ઊભરાે ગ વ ાે પર રેડી દે; તેના
કરીને તેને નીચાે પાડ. ૧૨ જે કાેઈ અહં કારી હાેય તેને ન બનાવ;

ંઘના નાયુઅાે કે વા

દાણા લાવીને વખારમાં ભરશે? ૧૩ શાહમૃગ પાેતાની પાંખાે અાનંદથી હલાવે

ાણીઅાે યાં વસે છે ; યાં પવતાે પરથી તેને ઘાસ મળી રહે છે . ૨૧ તે કાદવ

છે , પણ તેની પાંખાે અને પ છાઅાે શું માયાળુ હાેય છે ? ૧૪ કે મ કે તે પાેતાનાં

કીચડવાળી જ યામાં કમળના છાેડ નીચે પડી રહે છે . તે બ અાેની વ ચે

ઈંડાં જમીન પર મૂકીને જતી રહે છે અને ધૂળ ઈંડાને સેવે છે . ૧૫ કાેઈ પગ
મૂકીને ઈંડાને છંૂ દી નાંખશે અથવા જં ગલી ાણીઅાે તેમનાે નાશ કરી નાખશે

ભીનાશવાળી જ યાઅાેમાં સંતાય છે . ૨૨ કમળવૃ ાે તેને પાેતાની છાયાથી

તેની તેને ચતા હાેતી નથી. ૧૬ તે પાેતાના બ ચાં વષે અેવી બેદરકાર રહે છે કે

તાેપણ તે ૂજતાે નથી;

ણે તે બ ચાં તેના પાેતાનાં હાેય જ ન હ; તેનાે મ ન ફળ
તે ગભરાતી નથી. ૧૭ કારણ કે ઈ વરે તેને બુ હીન સ

અયૂબ

ય છે તાેપણ

છે અને તેમણે તેને

ઢાંકે છે ; તે નદી પાસે ઊગતા વેલા નીચે રહે છે . ૨૩

ે નદીમાં પૂર અાવે,

ે યદનમાં પૂર ચઢીને તેના મુખ સુધી પાણી અાવે તાે

પણ તે ગભરાતાે નથી. ૨૪ શું કાેઈ તેને અાંકડીમાં ભરાવીને પકડી શકે ,
અથવા ફાંદા ારા તેનું નાક વ ધી શકે છે ?
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ના મહાકાય મગરમ છને તેને પકડવાના અાંકડાથી પકડી
બે યહાેવાહને જવાબ અાપતાં ક ું કે , “હુ ં
ં છંુ
૪૧ શુશકેં તુછેં સમુ? અથવા
૪૨ કેયારેતમે અયૂ
શું તું તેની ભને દાેરીથી બાંધી શકે છે ? શું તું
બધું જ કરી શકાે છાે, અને તમારી યાેજનાઅાેને કાેઈ અટકાવી
૨

૨

તેના નાકને વ ધી શકે છે , અથવા તેના જડબામાં અાંકડી ભરાવી શકે છે ? ૩

શકે તેમ નથી. ૩ અ ાનીપણાથી ઈ વરની યાેજનાઅાેને અંધકારમાં નાખનાર

શું તે તારી સમ અા

કરશે? શું તે તારી સાથે ન તાથી બાેલશે? ૪ શું

અા કાેણ છે ?” તે તમે સાચું જ ક ું હતું, તે માટે હુ ં અેવી ઘણી બાબતાે

તે તારી સાથે અેવાે કરાર કરશે કે , તું તેને અા વન તારાે ગુલામ બનાવવા
સંમત થશે? ૫ તું જેમ પ ીની સાથે તેમ તેની સાથે રમી શકશે? શું તું તેને

બાે યાે છંુ કે જે હુ ં સમ શકતાે નથી, મારા માટે અ ત કઠીન છે જે હુ ં
સમ શકતાે નથી અને જેના વષે ણતાે નથી. ૪ તમે મને ક ું હતુ,ં

દાેરડેથી બાંધશે જેથી તારી કુ મા રકાઅાે તેની સાથે રમી શકે ? ૬ શું માછીઅાે

'સાંભળ, હવે હુ ં તને પૂછીશ; હુ ં તને કં ઈક પૂછીશ અને તારે મને જવાબ

તેનાે પાર કરશે? શું તેઅાે તેને વેપારીઅાેની વ ચે વહચી નાખશે? ૭ શું

અાપવાનાે છે .' ૫ મ તમારા વષે અગાઉ સાંભ

તી ણ બાણથી તેની ચામડીને છે દી શકાય અથવા શું અણીદાર ભાલાે તેના

નજરે નહા ા છે . ૬ તેથી હુ ં મારી

ું હતું, પરં તુ હવે મ તમને

ે, યારે જે યુ થાય તેને

તને ધ ા ં છંુ ; અને હુ ં ધૂળ તથા રાખ
પર બેસીને પ ાતાપ ક ં છંુ .” ૭ અયૂબ સાથે વાત કરી ર ા પછી યહાેવાહે

ે, જે કાેઈ તેની અાશા રાખે છે તેને

અ લફાઝ તેમાનીને ક ું, “હુ ં તારા પર અને તારા બ ને મ ાે પર ગુ સે થયાે

ન ફળતા મળશે. શું અેમાંથી કાેઈને તેની જ ન ક ફકી દેવામાં ન હ અાવે?
૧૦ તેને છંછે ડીને ગુ સે કરે અેવાે હમતવાળાે કાેઈ નથી. તાે પછી કાેણ, તેની

છંુ , કારણ કે તમે, અયૂબ મારા સેવકની જેમ, મારા વષે સાચું બાે યા નથી. ૮
અેટલે હવે, અ લફાઝ તું તારા માટે સાત બળદાે અને સાત ઘેટા લે. મારા

સામે ઊભાે રહી શકે ? ૧૧ તેની સાથે યુ કરીને કાેણ સફળ થયાે છે ? અાખા

સેવક અયૂબની પાસે

અાકાશ તળે અેવાે કાેઈ નથી. ૧૨ તેના અવયવાે, તેનું બળ, અથવા તેના

સેવક અયૂબ તારે માટે ાથના કરશે અને હુ ં તેની ાથના સાંભળીશ, તેથી

શરીરના અાકષક અાકાર વષે હુ ં ચૂપ રહીશ ન હ. ૧૩ તેના કપડાંને કાેણ

હુ ં તારી મૂખાઈ માણે તારી સાથે વત શ ન હ. જેમ મારાે સેવક અયૂબ

ઉતારી શકે છે ? કાેણ તેનાં બેવડાં જડબામાં વેશી શકે છે ? ૧૪ તેના દાંત

મારા વષે સાચું બાે યાે હતાે તેમ તું મારા વષે સાચું બાે યાે ન હ.” ૯ તેથી

જે લાેકાેને બીવડાવે છે , અેવા દાંતવાળા તેના મુખના દરવા

અ લફાઝ તેમાની, બ દાદ શૂહી અને સાેફાર નામાથીઅે યહાેવાહે જે અા ા

માથામાં ભાકી શકાય? ૮ તારાે હાથ તેના પર મૂકી
યાદ કરીને તું ફરી અેવું કરીશ ન હ. ૯

કાેણ ખાેલી

શકે ? ૧૫ તેનાં મજબૂત ભ ગડાંનું તેને અ ભમાન છે , તેઅાે અેકબી

સાથે

અને પાેતાને માટે દહનાપણ તરીકે ચઢાવ. મારાે

અાપી હતી તે માણે કયુ; અને યહાેવાહે અયૂબની ાથનાનાે વીકાર કયા.

સંપૂણપણે સ જડ છે . ૧૬ તેઅાેનાં ભ ગડાં અેક બી ની સાથે અેવાં તાે

૧૦

જ ટલ રીતે

પ ર થ તને પુનઃ થા પત કરી. અને અગાઉ તેની પાસે હતું તે કરતા બે ગ ં

તેઅાે અેકબી

ેડાયેલાં છે , કે તેમની વ ચે હવા પણ જઈ શકતી નથી. ૧૭
સાથે અેવાં સ જડ ચાેટેલાં છે ; તેઅાે અેકબી

યારે અયૂબે તેના ણ મ ાે માટે ાથના કરી, અેટલે યહાેવાહે તેની

સાથે અેવાં

વધારે યહાેવાહે તેને અા યું. ૧૧ અયૂબના સવ ભાઈઅાે, સવ બહે નાે અને

સ જ છે , કે તેઅાે અેકબી થી અલગ થઈ શકે ન હ. ૧૮ તે છ કે છે યારે તે

અગાઉ તેના જે અાેળખીતાઅાે હતા તેઅાે સવ તેની પાસે તેના ઘરમાં અા યા

વીજળીના ચમકારા બહાર નીકળતા હાેય અેવું લાગે છે ; તેની અાંખાે સવારના

અને તેની સાથે ભાેજન કયુ. અને યહાેવાહ તેની પર જે વપ

ઊગતા સૂયની જેમ ચમકે છે . ૧૯ તેના મુખમાંથી અ નની વાળાઅાે નીકળે

તે સંબંધી તેઅાેઅે અયૂબને સાં વન અા યું. દરેક માણસે તેને ચાંદીનાે અેક

લા યા હતા

છે , અને અ નની ચનગારીઅાે બહાર અાવે છે . ૨૦ ઊકળતા ઘડા નીચે

સ ાે અને અેક સાેનાની વ ટી અાપી. ૧૨ યહાેવાહે અયૂબને અગાઉ કરતાં

બળતી મશાલાેની વરાળની માફક, તેના નાકમાંથી ધુમાડા નીકળે છે . ૨૧ તેનાે

વધારે અાશીવાદ અા યાે; હવે અયૂબની પાસે ચાૈદ હ ર ઘેટાં, છ હ ર

વાસાે છવાસ કાેલસા પણ સળગાવી દે છે ; તેના મુખમાંથી અ ન ભભૂકે

ઊંટ, બે હ ર બળદ અને અેક હ ર ગધેડીઅાે હતી. ૧૩ તેને સાત દીકરાઅાે

છે . ૨૨ તેની ગરદનમાં બળ છે , તેના ાસથી
૨૩ તેના માંસના લાેચા અેકબી

નવરાે તેની અાગળ થરથરે છે

અને ણ દીકરીઅાે હતી. ૧૪ અયૂબની સાૈથી માેટી દીકરીનું નામ યમીમા,

સાથે ચાટેલા છે ; તેઅાે તેના અંગ પર અેવા

બી નું નામ કસીયા અને સાૈથી ી

દીકરીનું નામ કે રનહા પૂખ હતું. ૧૫

સજડ બંધાયેલા છે કે ; તેઅાે ખસી પણ શકતા નથી. ૨૪ તેનું દય પ થર

સમ દેશમાં અયૂબની દીકરીઅાે જેવી અ ય કાેઈ ખૂબસૂરત

જેવું મજબૂત છે , તેને કાેઈ ડર નથી ન ે તેનું દય ઘંટીના પડ જેવું સખત છે .

હતી. અયૂબે તેઅાેના ભાઈઅાેની સાથે તેઅાેને વારસાે અા યાે. ૧૬ યાર

૨૫

યારે તે ઊભાે થાય છે , યારે સાૈથી બળવાન પણ તેનાથી ડરી

અને બીકને કારણે તેઅાે ભાગી

ય છે . ૨૬

ય છે ;

ે તેને કાેઈ તરવારથી મારે, તાે

પણ તેને કં ઈ થતું નથી, અને ભાલાે, બાણ અથવા તાે અણીદાર શ

પણ

પછી અયૂબ, અે સાે ચાલીસ વષ

ીઅાે ન

યાે; અને તેણે પાેતાના દીકરાઅાેના

દીકરાઅાે, પાૈ  પાૈ ીઅાે અને અેમ ચાર પેઢીઅાે ઈ
ે . ૧૭ અા માણે
સા ં વન વીને અયૂબ સંપૂણ વૃ ઉંમરે મરણ પા યાે.

તેને કં ઈ કરી શકતાં નથી. ૨૭ તેની અાગળ લાેખંડ ઘાસ જેવું, અને કાંસુ સડી
ગયેલા લાકડા જેવું છે . ૨૮ બાણ પણ તેને નસાડી શકતું નથી; પ થરાે તાે
તેની નજરમાં ખૂંપરા બની

ય છે . ૨૯ લાકડાની ડાંગાે

ણે તેને સળીના

ટુ કડા હાેય તેમ લાગે છે ; અને તેની ઉપર ફકે લા ભાલાને તે હસી કાઢે છે . ૩૦
તેના પેટની ચામડી ઠીકરા જેવી તી ણ છે ; અને તેના ચાલવાથી કાદવમાં ચાસ
જેવાં નશાન પડે છે . ૩૧ અને તે ઊંડાણને ઊકળતા પાણીના ઘડાની માફક
હલાવે છે ; તે સમુ ને તેલની માફક

ણે પરપાેટા થતા હાેય તેમ ઊડાવે છે .

૩૨ તે તેની પાછળ ચમકતાે માગ બનાવે છે ; કાેઈ સમજે છે કે ઊંડાણ સફે દ

છે . ૩૩ પૃ વી પર તેના જેવું બીજું કાેઈ ાણી નથી, તે નભયપણે

વવાને

સૃ યેલું છે . ૩૪ “તે સવ ઊંચી વ તુઅાેને જુ અે છે ; તે સવ ગ વ ાેનાે રા
છે .”
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અપણાેને અ પત કરાે અને તમારાે ભરાેસાે યહાેવાહ પર રાખાે. ૬ ઘણા કહે

દુ ાેની સલાહ માણે ચાલતાે નથી, જે પાપીઅાેના માગમાં
૧ જેઊભાેમાણસ
રહે તાે નથી, અને જે નદાખાેરાેની સાથે બેસતાે નથી, તે અાશીવા દત
છે . ૨ યહાેવાહના નયમશા
નયમશા

થી તે હષ પામે છે અને રાત દવસ તે તેમના

નું મનન કરે છે . ૩ તે નદીના કનારે રાેપાયેલાં વૃ જેવાે થશે, જે

પાેતાનાં ફળ પાેતાની ઋતુ માણે અાપે છે , જેનાં પાંદડાં કદી પણ કરમાતાં
નથી, તે જે કં ઈ કરે છે તે સફળ થાય છે . ૪ દુ ાે અેવા નથી, પણ તેઅાે
પવનથી ઊડતાં ફાેતરાં જેવા છે . ૫ તેથી દુ ાે યાયાસન અાગળ ટકશે ન હ
અને યાયીઅાેની સભામાં પાપીઅાે ઊભા રહી શકશે ન હ. ૬ કે મ કે યહાેવાહ
યાયીઅાેનાે માગ

૨ કરે છે ?

ણે છે , પણ દુ ાેના માગનાે નાશ થશે.

છે , “કાેણ અમને કં ઈક સા ં બતાવશે?” યહાેવાહ, તમારા મુખનાે કાશ
અમારા પર પાડાે. ૭ લાેકાેનું અનાજ તથા નવાે ા ારસ વધવાથી તેઅાેને
અાનંદ થાય છે , તે કરતાં વધારે અાનંદ તમે મારા દયમાં મૂ

ાે છે . ૮ હુ ં

શાં તથી સૂઈ જઈશ, તેમ જ ઊંઘી પણ જઈશ, કે મ કે , હે યહાેવાહ, હુ ં અેકલાે
હાેઉં તાેપણ તમે મને સલામત અને સુર ત રાખાે છાે.
લવા પર કાન ધરાે; મારા ચતન પર લ અાપાે.
૫ હે હેયહાેમારાવાહ,રા મારાઅનેબાેમારા
ઈ વર, મારી અરજ સાંભળાે, કારણ કે હુ ં
૨

તમારી ાથના ક ં છંુ . ૩ હે યહાેવાહ, સવારમાં તમે મારી ાથના સાંભળશાે;
સવારમાં તે સ કરીને ઉ રને માટે હુ ં રાહ ેઈ રહીશ. ૪ દુ તાથી ખુશ
થાય અેવા ઈ વર તમે નથી; દુ લાેકાે તમારી પાસે રહી શકતા નથી. ૫ તમારી

વદેશીઅાે શા માટે તાેફાન કરે છે ? અને લાેકાે શા માટે યથ યાેજનાઅાે

હજૂ રમાં અ ભમાની ઊભા રહી શકતા નથી; જેઅાે દુ તા સાથે યવહાર

પૃ વીના રા અાે

કરે તે સવને તમે ધ ારાે છાે. ૬ જૂ ઠું બાેલનારાઅાેનાે તમે નાશ કરશાે;

સ જ થાય છે અને હાકે માે અંદરાેઅંદર મસલત કરીને કહે છે , ૩ “અાવાે

યહાેવાહ હસક તથા કપટી લાેકાેને ધ ારે છે . ૭ પણ હુ ં તાે તમારી પુ કળ

અાપણે તેઅાેનાં બંધન તાેડી પાડીઅે; અને તેઅાેની ગુલામીમાંથી અાપણે

કૃ પાથી તમારા ઘરમાં અાવીશ; હુ ં તમારી બીક રાખીને તમારા પ વ

મુ ત થઈઅે.” ૪ અાકાશમાં જે બરાજમાન છે તે હા ય કરશે; ભુ તેઅાેને

તરફ ફરીને ભજન કરીશ. ૮ હે ભુ, મારા શ ુઅાેના કારણથી તમે તમારા

૨ યહાેવાહ તથા તેમના અ ભ ષ તની વ

થાન

તુ છ ગણશે. ૫ પછી તે ાેધમાં તેઅાેની સાથે બાેલશે અને પાેતાના કાેપથી

યાયીપણામાં મને ચલાવાે; મારી અાગળ તમારાે માગ પાધરાે કરાે. ૯ કે મ કે

તે તેઅાેને ાસ પમાડીને કહે શે, ૬ “મારા પ વ

તેઅાેના મુખમાં કં ઈ સ ય નથી; તેઅાેનાં અંતઃકરણાેમાં નરી દુ તા છે ; તેઅાેનું

સયાેન પવત પર મ

મારા રા ને અ ભ ષ ત કયા છે .” ૭ હુ ં તાે અે યહાેવાહના નયમાે

હે ર

ગળું ઉઘાડી કબર છે ; તેઅાે પાેતાની

ભે ખુશામત કરે છે . ૧૦ હે ઈ વર,

કરીશ. તેમણે મને ક ું, “તું મારાે પુ છે ! અાજે મ તને જ મ અા યાે છે . ૮

તેઅાેને દાે ષત

તું મારી પાસે માગ, અેટલે હુ ં તને વારસા તરીકે રા ાે અને પૃ વીની ચારે

પુ કળ અપરાધાેને લીધે તેઅાેને દૂ ર કરાે, કે મ કે તેઅાેઅે તમારી વ

દશાનું વતન અાપીશ. ૯ તું લાેઢાના દં ડથી તેઅાેને તાેડી પાડશે; તું તેઅાેને

કયુ છે . ૧૧ પણ જેઅાેઅે તમારા પર ભરાેસાે રા યાે છે તેઅાે સવ અાનંદ

કું ભારના વાસણની જેમ અફાળીને ટુ કડેટુકડા કરશે.” ૧૦ તેથી હવે, રા અાે,

કરશે; તમે તેઅાેને બચા યા છે માટે તેઅાે સદા હષનાદ કરશે; તમારા નામ પર

તમે સમ ે; અાે પૃ વીના અ ધકારીઅાે, તમે શખામણ લાે. ૧૧ ભયથી

હે ર કરાે; તેઅાે પાેતાની જ યુ તઅાેમાં ફસાઈ પડાે! તેઅાેના
બંડ

ેમ રાખનારા તમારામાં હષ પામશે. ૧૨ કે મ કે , હે યહાેવાહ, તમે યાયીને

યહાેવાહની સેવા કરાે અને કં પીને હષ પામાે. ૧૨ તેમના પુ ને ચુંબન કરાે, જેથી

અાશીવાદ અાપશાે; તમે ઢાલથી તેમ મહે રબાનીથી તેને ઘેરી લેશાે.

તે તમારા પર ગુ સે ન થાય અને તમે નાશ ન પામાે કે મ કે તેમનાે કાેપ જલદીથી

મને ધમકાવશાે ન હ અને તમારા રાેષમાં
૬ હેમનેયહાેશવાહ,ા કરશાેતમારાન હ.ાેધમાંહે યહાે
વાહ, મારા પર દયા રાખાે, કારણ કે હુ ં

ભભૂકી ઊઠશે જેઅાે તેમના પર ભરાેસાે રાખે છે તે સવ અાશીવા દત છે .

૩ યહાેવાહ, મારા વેરીઅાે કેટલા બધા વધી ગયા છે ! મારી સામે હુ મલાે
પાેતાના દીકરા અા શાલાેમથી નાસી જતી વખતનું દાઉદનું ગીત. હે

કરનારા ઘણા છે . ૨ ઘણા મારા વષે કહે છે , “ઈ વર તરફથી તેને કાેઈ મદદ
મળશે ન હ.” (સેલાહ) ૩ પણ હે યહાેવાહ તમે મારી અાસપાસ ઢાલ પ
છાે, તમે મા ં ગાૈરવ તથા મા ં માથું ઊંચું કરનાર છાે. ૪ હુ ં મારી વાણીથી
યહાેવાહને વનંતી ક ં છંુ અને તે પાેતાના પ વ પવત પરથી મને ઉ ર અાપે
છે . (સેલાહ) ૫ હુ ં સૂઈને ઊંઘી ગયાે; હુ ં
યાે, કે મ કે યહાેવાહ મા ં ર ણ
કરે છે . ૬ જે હ રાે લાેકાેઅે મને ઘેરી લીધાે છે તેઅાેથી હુ ં બીશ ન હ. ૭
હે યહાેવાહ, ઊઠાે! મારા ઈ વર, મારાે બચાવ કરાે! કે મ કે તમે મારા સવ
શ ુઅાેનાં જડબાં પર હાર કયા છે ; તમે દુ ાેના દાંત ભાંગી ના યા છે . ૮
ઉ ાર યહાેવાહ પાસેથી મળે છે . તમારા લાેકાે પર તમારાે અાશીવાદ અાવાે.
(સેલાહ)

૪ તમે મને ઉ ર અાપ

ે; સંકટને સમયે તમે મને છાેડાવ ે. ૨ હે મનુ યાે,

ાં સુધી મારા ગાૈરવનું અપમાન કરશાે? તમે

અને જૂ ઠા ં ચલાવશાે? (સેલાહ) ૩ પણ

ાં સુધી યથતા ઇ છશાે

ણાે કે જે પ વ છે તેને યહાેવાહે

યહાેવાહ, પાછા અાવાે, મારા

વને બચાવાે. તમારી કૃ પાને લીધે મારાે બચાવ

કરાે! ૫ કે મ કે મરણાવ થામાં તમા ં મરણ થતું નથી. શેઅાેલમાં તમારાે
અાભાર કાેણ માનશે? (Sheol h7585) ૬ હુ ં નસાસા નાખીને થાકી ગયાે છંુ .
દરરાેજ રા ે હુ ં મારા અાંસુઅાેથી પલંગને પલાળું છંુ ; હુ ં અાંસુઅાેથી મારા
બછાનાને ભ જવું છંુ . ૭ દનથી મારી અાંખાે નબળી થઈ ગઈ છે ; મારા સવ
શ ુઅાેને લીધે તે
મારાથી દૂ ર

ણ થતી ય છે . ૮ અાે ભૂંડુ કરનારાઅાે, તમે સવ
અાે; કે મ કે યહાેવાહે મારા વલાપનાે અવાજ સાંભ ાે છે . ૯

યહાેવાહે મારા કાલાવાલા સાંભ ા છે ; યહાેવાહે મારી ાથના મા ય કરી છે .
૧૦ મારા સવ શ ુઅાે લજવાશે અને ભારે મુ કે લીમાં અાવી પડશે. તેઅાે

વાહ મારા ઈ વર, હુ ં તમારા પર ભરાેસાે રાખું છંુ ! જે સઘળા
૭ હેમારીયહાેપાછળ
પડે છે , તેઅાેથી મને બચાવીને છાેડાવાે. રખેને સહની
૨

જેમ તે મને ચીરીને ફાડી નાખે, મને છાેડાવનાર કાેઈ મળે ન હ. ૩ હે મારા
ઈ વર યહાેવાહ, મારા દુ મનાેઅે જે કયુ તે મ કદી કયુ નથી; મારા હાથમાં

પાેતાને માટે પસંદ કયા છે . હુ ં યારે યહાેવાહને વનં ત ક ં , યારે તે મા ં
સાંભળશે. ૪ તેમનાથી ભયભીત થાઅાે, પણ પાપ ન કરાે! તમારા બછાના
પર પાેતાના દયમાં મનન કરાે અને શાંત રહાે. (સેલાહ) ૫ યાયીપણાના

ગીતશા

નબળ છંુ ; હે યહાેવાહ, મને સા ે કરાે, કારણ કે મારાં હાડકાંમાં પીડા થાય
છે . ૩ મારાે વ પણ બહુ મૂંઝાયાે છે . પણ, હે યહાેવાહ, તે ાં સુધી? ૪ હે

પાછા ફરશે અને અાે ચતા બદનામ થશે.

હે મને યાયી ઠરાવનાર મારા ઈ વર, યારે હુ ં તમને વનં ત ક ં , યારે

તમે

૨

કં ઈ બૂરાઈ નથી. ૪ મારી સાથે શાં તમાં રહે નારનું મ કદી ખાેટું કયુ નથી,
વગર કારણે જે મારાે શ ુ હતાે તેને મ છાેડા યાે છે . ૫

ે હુ ં સ ય નથી

કહે તાે, તાે ભલે મારા શ ુઅાે મને પકડીને મારાે નાશ કરે; મારા
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વને છંૂ દીને

જમીનદાે ત કરે અને મા ં માન ધૂળમાં મેળવી દે. (સેલાહ) ૬ હે યહાેવાહ,

લાેહીનાે બદલાે માગનાર ગરીબાેનું મરણ રાખે છે ; તે તેમની અરજ ભૂલી

તમે કાેપ કરીને ઊઠાે; મારા શ ુઅાેના ાેધની સામે ઊભા થાઅાે; મારા માટે

જતા નથી. ૧૩ હે યહાેવાહ, મારા પર દયા કરાે; માેતના ારથી મને ઉઠાડનાર,

ગૃત થાઅાે અને અે યાયી નયમાેનું પાલન કરાે કે જેને માટે તમે તેઅાેને

મારાે દ્ ેષ કરનાર મને દુ : ખ દે છે , તે તમે જુ અાે. ૧૪ સયાેનની દીકરીના

માટે અા ા અાપી છે . ૭ દેશાેની

તમારી અાસપાસ અેક થાય; તમારા

દરવા અાેમાં હુ ં તમારાં પૂરેપૂરાં વખાણ ક ં હુ ં તમારા ઉ ારમાં હષ પામીશ.

રા યાસન પર તમે ઉ ચ થાને પાછા પધારાે. ૮ યહાેવાહ લાેકાેનાે યાય કરે

૧૫ પાેતે ખાેદેલા ખાડામાં વદેશીઅાે પ

છે ; હે યહાેવાહ, મારા યાયીપણા માણે તથા મારામાં જે ામા ણકપ ં છે ,

તેઅાેના પાેતાના પગ સપડાયા છે . ૧૬ યહાેવાહે પાેતે પાેતાની અાેળખાણ

તે માણે મારાે યાય કરાે. ૯ દુ લાેકાેનાં દુ કાયાનાે અંત લાવાે, પણ યાયી

અાપી છે ; તેમણે યાય કયા છે ; દુ ાે પાેતાના હાથના કામમાં પાેતે ફસાઈ

લાેકાેને થાપન કરાે, યાયી ઈ વર, દયાેને તથા મનને પારખનાર છે . ૧૦

ગયા છે . (સેલાહ) ૧૭ દુ ાે, અેટલે ઈ વરને ભૂલનાર સવ લાેકાે શેઅાેલમાં

મારી ઢાલ ઈ વર છે , તે ઇમાનદાર દયવાળાને બચાવે છે . ૧૧ ઈ વર યાયી

જશે. (Sheol h7585) ૧૮ કે મ કે દ ર ીને હં મેશા ભૂલી જવામાં અાવશે ન હ,

યાયાધીશ છે , ઈ વર દરરાેજ દુ ાે પર કાેપાયમાન થાય છે . ૧૨

ે માણસ

ગરીબાેની અાશા હં મેશ માટે ન ફળ જશે ન હ. ૧૯ હે યહાેવાહ, ઊઠાે;

પાપથી પાછાે ન કરે, તાે ઈ વર તેમની તરવાર તી ણ કરશે તેમણે પાેતાના

માણસને અમારા પર વજયી ન થવા દાે; તમારી સમ રા ાેનાે યાય થાય.

ધનુ યને તાણીને તૈયાર રા યું છે . ૧૩ તેમણે તેને માટે કા તલ હ થયાર સ જ

૨૦ હે યહાેવાહ, તેઅાેને ભયભીત કરાે; જેથી રા ાે

કયા છે ; અને પાેતાનાં બાણને બળતાં કરે છે . ૧૪ તે ભૂંડાઈથી ક ાય છે ,

છે . (સેલાહ)

તેણે ઉપ વનાે ગભ ધયા છે , જે જૂ ઠને જ મ અા યાે છે . ૧૫ તેણે ખાડાે

દૂ ર ઊભા રહાે છાે? સંકટના સમયમાં
૧૦ હેતમેયહાેશાવમાટેાહ, સંતમેતાઈશા માટે
અાે છાે? દુ ાે ગ વ થઈને ગરીબાેને બહુ

ખાે ાે છે અને જે ખાઈ તેણે ખાેદી, તેમાં તે પાેતે પ

ાે છે . ૧૬ તેનાે ઉપ વ

તેના પાેતાના શર પર અાવશે, કે મ કે તેનાે બળા કાર તેના પાેતાના માથા
પર પડશે. ૧૭ હુ ં યહાેવાહના યાયપણાને લીધે તેમનાે અાભાર માનીશ; હુ ં

ા છે ; પાેતે સંતાડી રાખેલા પાશમાં

ણે કે તેઅાે માણસાે જ

૨

સતાવે છે ; પણ તેઅાે પાેતાની ક પેલી યુ તઅાેમાં ફસાઈ

ય છે . ૩ કે મ

કે દુ લાેકાે પાેતાના અંતઃકરણની ઇ છાની તૃ ત થતાં અ ભમાન કરે છે ;

પરા પર યહાેવાહના નામનું તાે ગાઈશ.
વાહ, અમારા ભુ, અાખી પૃ વી પર તમા ં નામ કે વું ભ ય છે !
૮ હેતમેયહાેઅાકાશમાં
પાેતાનાે મ હમા મૂ ાે છે . તમારા શ ુઅાેને કારણે,
૨

લાેભીઅાેને યહાેવાહમાં વ વાસ હાેતાે નથી અને તેઅાે તેમની નદા કરે છે . ૪
દુ પાેતાના અહં કારી ચહે રાથી બતાવે છે કે , ઈ વર બદલાે લેશે ન હ. તેના
સવ વચાર અેવા છે કે , ઈ વર છે જ ન હ. ૫ તે બધા સમયે સુર ત રહે છે ,

તમે બાળકાેને તથા દૂ ધ પીતાં બાળકાેને મુખે તમારાે મ હમા ગટ કયા છે કે ,

પણ તમારાે યાય અેટલાે બધાે ઊંચાે છે કે તે તેના સમજવામાં અાવતાે નથી;

શ ુને તથા વેરીને તમે શાંત પાડાે. ૩ અાકાશાે, જે તમારા હાથનાં કૃ યાે છે ,

તે પાેતાના સવ શ ુઅાેનાે તર કાર કરે છે . ૬ તે પાેતાના દયમાં કહે છે , “હુ ં

ચં તથા તારાઅાે, જેઅાેને તમે ઠરા યા છે , તેઅાે વષે હુ ં યારે વચાર ક ં

કદી ન ફળ થઈશ ન હ; પેઢી દરપેઢી હુ ં વપ માં ન હ અાવું.” ૭ તેનું મુખ

છંુ , ૪ યારે હુ ં કહુ ં છંુ કે , માણસ તે કાેણ છે કે , તમે તેનું મરણ કરાે છાે?
અને મનુ યપુ કાેણ કે , તમે તેની મુલાકાત લાે છાે? ૫ કારણ કે તમે તેને

શાપ, કપટ તથા જુ લમથી ભરેલું છે ; તેની

ઈ વર કરતાં થાેડાે જ ઊતરતાે બના યાે છે અને તમે તેના માથા પર મ હમા

ખૂન કરે છે ; તેની અાંખાે નરાધારને છાની રીતે તાકી રહે છે . ૯ જેમ સહ

તથા માનનાે મુગટ મૂ

ગુફામાં છુપાઈ રહે છે ; તેમ તે ગુ ત જ યામાં ભરાઈ રહે છે . તે ગરીબાેને

ાે છે . ૬ તમારા હાથનાં કામ પર તમે તેને અ ધકાર

અા યાે છે ; તેના પગ નીચે તમે બધું મૂ

ું છે : ૭ સવ ઘેટાં અને બળદાે અને

પકડવાને છુપાઈ રહે છે , તે ગરીબને પકડીને પાેતાની
લાચાર બની તેઅાેના પં માં સપડાઈ

ું છે . ૯ હે

“ઈ વર ભૂલી ગયા છે ; તેમણે પાેતાનું મુખ

સંપૂણ દયથી યહાેવાહની અાભાર તુ ત કરીશ; હુ ં તમારાં સવ
૯ હુઅાં મારાયકારક
કૃ યાે હે ર કરીશ. હુ ં તમારામાં અાનંદ પામીશ તથા

તે કદી

ઉ લાસ કરીશ; હે પરા પર, હુ ં તમારા નામનું તાે ગાઈશ. ૩ યારે મારા
શ ુઅાે પાછા ફરે છે , યારે તમારી અાગળ તેઅાે ઠાેકર ખાઈને નાશ પામે
છે . ૪ કે મ કે તમે મારાે હક તથા દાવાે સ કયા છે ; યાયાસન પર બેસીને
તમે સાચાે યાય કયા છે . ૫ તમે વદેશીઅાેને ધમકા યા છે , તમે દુ ાેનાે
નાશ કયા છે ; તમે તેઅાેનું નામ સદાને માટે ભૂંસી ના યું છે . ૬ શ ુઅાેનાે
ખંડેરાેની જેમ અંત અાવશે તેઅાે હં મેશને માટે નાશ પા યા છે . જે નગરાે તમે
પાયમાલ કયા છે , તેમનું મરણ પણ ર ું નથી. ૭ પણ યહાેવાહ સદાકાળ
રાજ કરશે; તેમણે યાય કરવાને માટે પાેતાનું અાસન તૈયાર કયુ છે . ૮ તે
યાયીપણાથી જગતનાે યાય કરશે. તે લાેકાેનાે અદલ ઇનસાફ કરશે. ૯ વળી
યહાેવાહ હે રાન થયેલા લાેકાેને ક લા પ થશે, તે સવ સંકટસમયે ગઢ થશે.
૧૦ જેઅાે તમા ં નામ

ા નથી. ૧૧ સયાેનના અ ધકારી

યહાેવાહનાં તુ તગાન ગાઅાે; લાેકાેમાં તેમનાં કૃ યાે

હે ર કરાે. ૧૨ કે મ કે

ેયું નથી, સંતાડી રા યું છે અને

ેશે ન હ.” ૧૨ હે યહાેવાહ, ઊઠાે; હે ઈ વર, તમારાે હાથ ઊંચાે કરાે.

ગરીબાેને ભૂલી ન

અાે. ૧૩ દુ ાે શા માટે ઈ વરનાે નકાર કરે છે ? અને

પાેતાના દયમાં કહે છે , “તમે બદલાે ન હ માગાે.” ૧૪ તમે

ેયું છે ; કે મ કે

તમારા હાથમાં લેવાને માટે તમે ઉપ વ કરનારા તથા ઈષાખાેરાેને નજરમાં
રાખાે છાે. નરાધાર પાેતાને તમારા હવાલામાં સાપે છે ; તમે અનાથને બચાવાે
છાે. ૧૫ દુ લાેકાેના હાથ તમે ભાંગી નાખાે; તમે દુ માણસની દુ તાને અેટલે
સુધી શાેધી કાઢાે કે કં ઈ પણ બાકી રહે ન હ. ૧૬ યહાેવાહ સદાસવકાળ
રા

છે ; તેમના દેશમાંથી વદેશીઅાે નાશ પા યા છે . ૧૭ હે યહાેવાહ, તમે

ન ની અ ભલાષા

ણાે છાે; તમે તેઅાેનાં દયાેને ઢ કરશાે, તમે તેઅાેની

ાથના સાંભળશાે; ૧૮ તમે અનાથ તથા દુ ઃખીઅાેનાે યાય કરાે તેથી પૃ વીનાં
માણસાે હવે પછી ાસદાયક રહે ન હ.
વાહ પર હુ ં ભરાેસાે રાખું છંુ ; તમે મારા વને કે મ કહાે છાે કે ,
૧૧ યહાે
“પ ીની જેમ તું પવત પર ઊડી ?” કારણ કે , જુ અાે! દુ ાે
૨

ણે છે , તેઅાે તમારા પર ભરાેસાે રાખશે, કારણ કે , હે

યહાેવાહ, તમે તમારા શાેધનારને તરછાે

ય છે ;

ય છે . ૧૧ તે પાેતાના દયમાં કહે છે ,

યહાેવાહ, અમારા ભુ, અાખી પૃ વીમાં તમા ં નામ કે વું ભ ય છે !

૨

ળમાં ખચી લઈ

ય છે . ૧૦ તેઅાેના બળ અાગળ ગરીબાે દબાઈને નીચા નમી

વ ય પશુઅાે, ૮ અાકાશનાં પ ીઅાે તથા સમુ નાં માછલાં, હા, સમુ ના
ર તામાંથી જે પસાર થાય છે તે બધું તમે તેની સ ા નીચે મૂ

ભમાં ઉપ વ તથા અ યાય

ભરેલા છે . ૮ તે ગામાેની છૂપી જ યાઅાેમાં બેસે છે ; તે સંતાઈને નદાષનું

પાેતાના ધનુ યને તૈયાર કરે છે . તેઅાે ધનુ યની દાેરી પર પાેતાનાં બાણ
તૈયાર કરે છે અેટલે તેઅાે અંધારામાં શુ

દયવાળાને મારે. ૩ કે મ કે

ે

રા યના પાયાનાે નાશ થાય છે , તાે યાયી શું કરી શકે ? ૪ યહાેવાહ પાેતાના
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થાનમાં છે ; તેમની અાંખાે જુ અે છે અને તેમની અાંખાે મનુ યના

નથી. ૫ તે પાેતાનાં નાણાં યાજે અાપતાે નથી. જે નરપરાધી વ

લાંચ

દીકરાઅાેને પારખે છે . ૫ યહાેવાહ યાયી તથા દુ લાેકાેની પરી ા કરે છે ,

લેતાે નથી. અેવાં કામ કરનાર કદી ડગશે ન હ.

પણ જેઅાે હસા કરવામાં અાનંદ માને છે તેઅાેને તે ધ ારે છે . ૬ તે દુ

ર ા કરાે, કારણ કે હુ ં તમારા પર ભરાેસાે રાખું છંુ .
૧૬ હે મ ભુયહાે, મારી
વાહને ક ું છે , “તમે મારા ભુ છાે; તમારા વગર મા ં કાેઈ

લાેકાે પર વરસાદની જેમ અ ન, ગંધક અને ભયંકર લૂ વરસાવે છે ; તે તેઅાેના
યાલાનાે ભાગ થશે. ૭ કારણ કે યહાેવાહ યાયી છે અને તે યાયીપણાને
ચાહે છે ; જે પ વ છે તે તેમનું મુખ

ેશે.

૨

હત નથી. ૩ જે સંતાે પૃ વી પર છે , તેઅાે તાે ઉમદા લાેકાે છે ; મારાે સવ
અાનંદ તેઅાેમાં છે . ૪ જેઅાે બી

૧૨ વ વાસુ લાેકાે અાેછા થઈ ગયા છે .

દેવાેની પૂ

કરવા દાેડે છે , તેઅાેનાં દુ : ખ

હે યહાેવાહ, મદદ કરાે, કે મ કે ઈ વરના લાેકાે અાેછા થઈ ગયા છે ;

વધી પડશે. તેઅાેના દેવાેને માટે લાેહીનાં પેયાપણ હુ ં ચઢાવીશ ન હ અને

૨ દરેક પાેતાના પડાેશી સાથે

મારે હાેઠે તેઅાેનાં નામ લઈશ ન હ. ૫ યહાેવાહ, તમે મારા વારસાનાે તથા

અસ ય બાેલે છે ; દરેક માણસ ખુશામત કરનાર હાેઠ અને બે મનવાળાની જેમ

મારા યાલાનાે ભાગ છાે. તમે મારા હ સાનાે અાધાર છાે. ૬ મારાે ભાગ

બાેલે છે . ૩ યહાેવાહ સવ ખુશામત કરનાર હાેઠાેનાે તથા દરેક બડાઈ કરનારી

અાનંદદાયક થળે પ

ભાેનાે નાશ કરશે. ૪ તેઅાેઅે અેવું ક ું, “અમારી

ભથી અમે

તીશું.

ાે છે ; ચાે સ મને સુશાે ભત વારસાે મારાે છે . ૭

યારે અમારા હાેઠ અમારા પાેતાના છે , યારે અમારાે મા લક કાેણ છે ?” ૫

યહાેવાહે મને બાેધ અા યાે છે , હુ ં તેમની શંસા ક ં છંુ ; મા ં અંતઃકરણ
રાતના સમયે મને બાેધ અાપે છે . ૮ મ યહાેવાહને સદા મારી સમ રા યા

યહાેવાહ કહે છે , “ગરીબાેને લૂં ાને લીધે તથા દ ર ીઅાેના નસાસાને લીધે,

છે , તે મારે જમણે હાથે છે , તેથી મને ખસેડનાર કાેઈ નથી. ૯ તેથી મા ં

હુ ં હવે ઊઠીશ.” “જેને તેઅાે તુ છકારે છે તેને હુ ં સહીસલામત રાખીશ.” ૬

દય અાનંદમાં છે ; મારાે અા મા હષ પામે છે ; ચાે સ હુ ં સહીસલામત

યહાેવાહના શ દાે શુ છે , જેમ જમીન પરની ભ ીમાં તપાવેલી ચાંદી, જે

રહીશ. ૧૦ કારણ કે તમે મારાે અા મા શેઅાેલને સાપશાે ન હ; તમે તમારા

સાત વાર શુ કરેલી હાેય, તેના જેવા તેઅાે પ વ છે . ૭ હે યહાેવાહ, તમે

પ વ ને કહાેવાણ

તેઅાેને સંભાળ ે. અા દુ પેઢીના માણસાેથી તમે સદા તેઅાેનું ર ણ કરશાે.

માગ જણાવશાે; તમારી સમ સંપૂણ અાનંદ છે ; તમારા જમણા હાથમાં

૮

યારે મનુ યના પુ ાેમાં દુ તા વધે છે યારે દુ ાે ચારેતરફ ફરે છે .

ેવા દેશાે ન હ. (Sheol h7585) ૧૧ તમે મને

વનનાે

અનંતકાળ ટકનારાં સુખદાયક વાનાં છે .

ધી તમે મને ભૂલી જશાે? ાં સુધી તમે મારાથી
વાહ, મારાે યાય સાંભળાે; મારી ાથના પર યાન અાપાે!
૧૩ હેવમુયહાેખવરહેાહ,શાે? ાં સુઅાખાે
૧૭ હેદં ભયહાે
દવસ મારા દયમાં શાેકાતુર થઈને ાં
ી હાેઠાેમાંથી નીકળતી નથી અેવી મારી ાથના સાંભળાે. મારાે
૨

સુધી મારા

૨

વની સાથે હુ ં તક વતક કયા કરીશ?

ાં સુધી મારા શ ુઅાે

મારા પર ચઢી વાગશે? ૩ હે યહાેવાહ, મારા ઈ વર, યાન અાપીને મને ઉ ર

યાય તમારી હજૂ રમાંથી અાવાે; તમારી અાંખાે યાયને જુ અે! ૩
દયને પાર યું છે ,

ે તમે મારા

ે તમે મારી તપાસ રા ે રાખી છે , તમે મને પ વ કરાે

અાપાે! મારી અાંખાે પર કાશ પાડાે, રખેને હુ ં મરણની ઊંઘમાં પડું . ૪ રખેને

અને મારામાં તમને કં ઈ દાેષ માલૂમ પ ાે ન હાેય; તાે હુ ં મારા મુખે અપરાધ

મારાે શ ુ અેમ કહે કે , “મ તેને હરા યાે છે ,” જેથી તે અેમ પણ ન કહે કે , “મ
મારા દુ મનાે પર વજય મેળ યાે છે ;” ન હ તાે, યારે હુ ં પડી ઉં, યારે

કરીશ ન હ. ૪ માણસનાં કૃ યાે વષે હુ ં બાેલું તાે તમારાં વચનાેની સહાયથી હુ ં

મારા શ ુઅાે અાનંદ કરે. ૫ પણ મ તમારી કૃ પા પર ભરાેસાે રા યાે છે ; તમે

ર ાં છે ; મારાે પગ લપસી ગયાે નથી. ૬ મ તમને વનં ત કરી, કે મ કે , હે

કરેલા ઉ ારમાં મા ં દય હષ પામે છે . ૬ યહાેવાહની અાગળ હુ ં ગાયન

ઈ વર, તમે મને ઉ ર અાપશાે; મારી તરફ કાન ધરાે અને મા ં બાેલવું

ગાઈશ, કારણ કે તે મારા પર કૃ પાવાન થયા છે .

સાંભળાે. ૭ જેઅાે તમારા પર ભરાેસાે રાખે છે તેમની સામે ઊઠનારાઅાેથી

પાેતાના મનમાં કહે છે , “ઈ વર છે જ ન હ.” તેઅાે
૧૪ મૂથયાખ માણસ
છે અને અ યાયથી ભરેલાં ઘૃણાપા કામાે કયા છે ; તેઅાેમાં

તેમને તમારા જમણા હાથથી બચાવીને તમારી અ ભૂત ક ણા દશાવાે! ૮

સ કાય કરનાર કાેઈ નથી. ૨ કાેઈ સમજનાર અને કાેઈ ઈ વરને શાેધનાર
છે કે ન હ તે
માગ

ેવાને યહાેવાહે અાકાશમાંથી મનુ યાે પર

કરી. ૩ દરેક

થયા છે ; તેઅાે પૂરેપૂરા મ લન થઈ ગયા છે ; સ કાય કરનાર કાેઈ

નથી, ના અેક પણ નથી. ૪ શું સવ દુ તા કરનારને કં ઈ ડહાપણ નથી?
તેઅાે રાેટલીની જેમ મારા લાેકાેને ખાઈ

ય છે , પણ યહાેવાહને વનં ત

કરતા નથી. ૫ તેઅાે બહુ ભયભીત થયા, કારણ કે ઈ વર યાયીઅાેની સાથે
છે . ૬ તમે ગરીબના વચાર નરથક કરી નાખાે છાે પણ યહાેવાહ તાે તેનાે
અા ય છે . ૭ સયાેનમાંથી ઇઝરાયલનાે ઉ ાર અાવે તાે કે વું સા ં ! યારે
યહાેવાહ પાેતાના લાેકાેની અાબાદી પાછી અાપશે, યારે યાકૂ બ હષ પામશે
અને ઇઝરાયલ અાનંદ કરશે.

જુ લમીઅાેના માગમાંથી દૂ ર ર ાે છંુ . ૫ મારાં પગલાં તમારા માગામાં થર

તમારી અાંખની કીકીની જેમ મારી ર ા કરાે; તમારી પાંખાેની છાયા નીચે
મને સંતાડાે. ૯ જેઅાે મારા ઘાતકી વેરીઅાે છે અને જેઅાે મને ચારે બાજુ થી
ઘેરે છે , અેવાે મારાે નાશ કરનારા દુ ાેથી મને બચાવાે. ૧૦ તેઅાે કાેઈની પર
પણ દયા દશાવતા નથી; તેઅાે પાેતાના મુખે અ ભમાનથી બાેલે છે . ૧૧
તેઅાેઅે અમને અમારા દરેક પગલે ઘેયા છે . તેઅાેની અાંખાે અમને ભૂ મ પર
પછાડવાને તાકી રહી છે . ૧૨ તેઅાે સહની જેમ શકારને ફાડી ખાવા અાતુર
છે , ાટકવાની રાહ

ેતા છુપાઈ ગયેલા સહના બ ચાં જેવા છે . ૧૩ હે
યહાેવાહ, તમે ઊઠાે! તેમના પર હુ મલાે કરાે! તેમને નીચે પાડી નાખાે! તમારી
તરવાર ારા દુ થી મારા
મારા

માટે મૂકી

૨

યારે હુ ં

ભે ચાડી

કરતાે નથી, બી નું ખરાબ કરતાે નથી, પાેતાના પડાેશી પર તહાેમત મૂકતાે
નથી. ૪ તેની

માં પાપી માણસ ધ ારપા છે પણ જેઅાે યહાેવાહથી ડરે

છે તેને તે માન અાપે છે . તે પાેતાના હત વ

ગીતશા

વને બચાવાે! જેઅાેનાં પેટ તમે તમારા

યથી ભરાે છાે; તેઅાેને ઘણા

બાળકાે છે અને પાેતાની બાકી રહે લી મલકતનાે વારસાે પાેતાનાં બાળકાેને

યહાેવાહ, તમારા પ વ મંડપમાં કાેણ નવાસ કરશે? તમારા પ વ
૧૫ હેપવતમાં
કાેણ રહે શે? જે નદાષતાથી ચાલે છે અને યાયથી વત છે
અને જે પાેતાના દયમાં સ ય બાેલે છે , તે. ૩ તે કદી પાેતાની

વને બચાવાે. ૧૪ હે યહાેવાહ, તમારા હાથ વડે

માણસાેથી કે જેઅાેનાે હ સાે અા જદગીમાં છે તેવા અા જગતના માણસાેથી

સાેગન ખાઈને ફરી જતાે

ય છે . ૧૫ પણ હુ ં તાે યાયપણે વત ને તમા ં મુખ
ગીશ યારે તમને

ેઈશ;

ેઈને સંતાેષ પામીશ.

વાહ, મારા સામ ય, હુ ં તમારા પર ેમ ક ં છંુ . યહાેવાહ
૧૮ હેમારાયહાેખડક,
મારા ક લા તથા મારા બચાવનાર છે ; તે મારા ઈ વર,
૨

મારા ગઢ; તે પર હુ ં ભરાેસાે રાખીશ. તે મા ં બ તર છે , મારા ઉ ારનું શગ
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અને મારાે ઊંચાે બુરજ છે . ૩ હુ ં યહાેવાહને વનં ત કરીશ તે તુ તપા છે

પડીને તેઅાેને પકડી પાડીશ; યાં સુધી તેઅાેનાે નાશ ન હ થાય, યાં સુધી

અને અેમ હુ ં મારા શ ુઅાેથી બચી જઈશ. ૪ મને મૃ યુનાં બંધનાેઅે ઘેરી

હુ ં પાછાે ફરીશ ન હ. ૩૮ હુ ં તેઅાેને અેવા શરમાવી નાખીશ કે તેઅાે ફરી

લીધાે છે અને દુ તાનાં માે ં મારા પર ફરી વ ાં છે . ૫ શેઅાેલનાં બંધનાેઅે

ઊભા થઈ શકશે ન હ; તેઅાે મારા પગે પડશે. ૩૯ કારણ કે તમે યુ ને માટે

મને બધી બાજુ અેથી ઘેરી લીધાે છે ; મૃ યુના પાશ મારા પર અાવી પ

ા છે .

મારી કમરે સામ ય પી પ ાે બાં યાે છે ; મારી સામે ચઢાઈ કરનારને તમે મારે

(Sheol h7585) ૬ મારા સંકટમાં મ યહાેવાહને વનં ત કરી; મદદને માટે મ

તાબે કયા છે . ૪૦ તમે મારા શ ુઅાેની પીઠ મારી તરફ ફે રવી છે કે , જેથી

મારા ઈ વરને વનં ત કરી. તેમણે પાેતાના પ વ

થાનમાંથી મારાે અવાજ

મારા ષ
ે ીઅાેનાે નાશ ક ં . ૪૧ તેઅાેઅે મદદને માટે પાેકાર કયા, પણ તેઅાેને

ાે; તેમની અાગળ મારી અરજ તેમને કાને પહાચી. ૭ યારે પૃ વી

બચાવનાર કાેઈ નહાેતું; તેઅાેઅે યહાેવાહને વનંતી કરી, પણ તેમણે તેઅાેને

હાલી તથા કાંપી; વળી, પવતાેના પાયા ખસી ગયા અને હાલવા લા યા કે મ કે

કાેઈ જવાબ અા યાે ન હ. ૪૨ પવનથી ફૂં કાતી ધૂળની જેમ તેમને મ વખેરી

ઈ વર ગુ સે થયેલા હતા. ૮ તેમનાં નસકાેરાંમાંથી ધુમાડાે નીકળવા લા યાે

ના યા છે ; ગલીઅાેમાંની ધૂળની જેમ મ તેમને કચડી ના યા છે . ૪૩ તમે

અને તેમના મુખમાંથી ભ મ કરનાર અ ન નીકળવા લા યાે. તેથી કાેલસા

મને મારા વ

સળગી ઊ

બનાવાે છાે. જે લાેકાેને હુ ં

સાંભ

ા. ૯ તે અાકાશાેને નમાવીને નીચે ઊતયા અને તેમના પગની

નીચે ઘાેર અંધકાર હતાે. ૧૦ તે ક બ પર સવારી કરીને ઊ

ા; તે પવનની

લડતાં લાેકાેથી બચાવાે. તમે મને બી

તેઅાેઅે મારે વષે સાંભ

દેશાેનાે અ ધકારી

ણતાે નથી તેઅાે મારી સેવા કરશે. ૪૪ યારે
ું, યારે તેઅાે મારે અાધીન થયા; વદેશીઅાે મારે

પાંખાેની જેમ ઊ ા. ૧૧ તેમણે મેઘજળના અંધકારને તથા અંત ર ના ગાઢા

શરણે અા યા. ૪૫ વદેશીઅાે હમત ગુમાવી બેઠા છે અને ૂજતા ૂજતા

વાદળને પાેતાનું સંતાવાનું થળ અને પાેતાની અાસપાસ અા છાદન બના યું.

તેઅાે ક લાની બહાર અા યા. ૪૬ યહાેવાહ

૧૨ તેમની સામેના કાશથી તેમનાં ગાઢ વાદળ જતાં ર ાં, કરા તથા અ નના

ર કની તુ ત હાે. મારા ઉ ાર કરનાર ઈ વર ઉ મ મનાઅાે. ૪૭ અેટલે જે

અંગારા વર યા. ૧૩ યહાેવાહે અાકાશમાં ગજના કરી! પરા પરે માેટાે અવાજ

ઈ વર મા ં વેર વાળે છે અને લાેકાેને મારે તાબે કરે છે તેમની તુ ત થાઅાે.

કા

૪૮ તે મારા શ ુઅાેથી મને છાેડાવે છે ! હા, મારી સામે ઊઠનારા પર તમે મને

ાે અને કરા તથા વીજળીના ચમકારા થયા. ૧૪ તેમણે બાણ મારીને તેના

વતા

ગતા ઈ વર છે ; મારા

શ ુઅાેને મારી ના યા; તેમણે વીજળીઅાે માેકલીને તેમને થથરાવી ના યા.

વજય અાપાે છાે! બલા કાર કરનાર માણસથી તમે મને બચાવાે છાે. ૪૯ માટે

૧૫ પછી, હે યહાેવાહ, તમારી ધમકીથી, તમારાં નસકાેરાંના વાસથી સમુ ના

હે યહાેવાહ, વદેશીઅાેમાં હુ ં તમારી તુ ત કરીશ; હુ ં તમારા નામનાં તાે

ત ળયાં દેખાયાં અને ધરતીના પાયા ઉઘાડા થયા. ૧૬ તેમણે હાથ લંબાવી મને

ગાઈશ. ૫૦ તે પાેતાના રા ને વજય અાપે છે અને પાેતાના અ ભ ષ ત

પકડી લીધાે! તે ઘણા પાણીમાંથી મને બહાર લા યા. ૧૭ તેમણે મને મારા

ઉપર, અેટલે દાઉદ તથા તેના વંશ ે ઉપર, સવકાળ કૃ પા રાખે છે .

બળવાન શ ુથી અને મારા ષ
ે ીઅાેથી બચા યાે, કારણ કે તેઅાે મારા કરતાં

ઈ વરનાે મ હમા ગટ કરે છે અને અંત ર તેમના હાથનું
૧૯ અાકાશાે
કામ દશાવે છે ! દવસ દવસને તેમના વષે કહે છે ; રાત રાતને

વધારે

ેરાવર હતા. ૧૮ મારી વપ ના દવસાેમાં તેઅાે મારા પર તૂટી પ ા,

પણ યહાેવાહે મને થર રા યાે. ૧૯ તેઅાે મને ખુ લી જ યામાં કાઢી લા યા;
તેમણે મને બચા યાે કે મ કે તે મારા પર સ ન હતા. ૨૦ યહાેવાહે મારા
યાયીપણાનું ફળ અા યું છે ; તેમણે મારા હાથની શુ તા માણે મને પાછંુ
વાળી અા યું છે . ૨૧ કારણ કે હુ ં યહાેવાહને માગ ચા યાે છંુ અને દુ તા કરીને
મારા ઈ વરથી વમુખ થયાે નથી. ૨૨ હુ ં તેમના સવ નયમાેને કાળ પૂવક
અનુસયા છંુ ; મ તેમના વ ધઅાે મારી પાસેથી દૂ ર કયા નહાેતા. ૨૩ વળી હુ ં
યાયીપ ં અને મારા હાથની શુ તા

ેઈને તે માણે મને

તદાન અા યું છે .

યે વ વાસુ છે , તેને તમે વ વાસુ છાે; જેઅાે તમારી સાથે

યાયી છે , તેઅાેની સાથે તમે યાયી દેખાશાે. ૨૬ જેઅાે શુ છે તેઅાેની સાથે
તમે શુ છાે; પણ જેઅાે કપટી છે તેઅાેને સાથે હઠીલા દેખાશાે. ૨૭ કે મ કે
તમે દુ ઃખીઅાેને બચાવાે છાે, પણ અ ભમાની લાેકાેને અપમા નત કરાે છાે. ૨૮
કે મ કે તમે મારાે દીવાે સળગાવશાે; યહાેવાહ મારા ઈ વર મારા અંધકારનાે
કાશ કરશે. ૨૯ કે મ કે તમારાથી હુ ં ક લાે પણ કૂ દી ઉં છંુ ; મારા ઈ વરના
કારણે હુ ં કાેટ કૂ દી

ઉં છંુ . ૩૦ ઈ વરને માટે તેમનાે માગ તાે પ રપૂણ છે .

યહાેવાહના શ દાે શુ છે ! જેઅાે તેમના પર ભરાેસાે રાખે છે તે સવની તે
ઢાલ છે . ૩૧ કારણ કે યહાેવાહ વના બી

વાણી સંભાળતી નથી. ૪ તેઅાેનાે વ તાર અાખી પૃ વીમાં છે અને જગતના
છે ડા સુધી તેઅાેની સા ી ફે લાયેલી છે . તેઅાેમાં ઈ વરે સૂયને માટે મંડપ
ઊભાે કયા છે . ૫ સૂય પાેતાના અાેરડામાંથી નીકળતા વરરા

ઈ વર કાેણ છે ? અમારા ઈ વર

વના બી ે ખડક કાેણ છે ? ૩૨ ઈ વર જે મારી કમરે સામ ય પી પ ાે
બાંધે છે અને મારાે માગ સીધાે કરે છે . ૩૩ તે મારા પગાેને હરણીના જેવા
કરે છે અને મારાં ઉ ચ થાનાે પર મને થાપે છે . ૩૪ તે મારા હાથાેને લડતાં
શીખવે છે અને મારા હાથ પ ળનું ધનુ ય તાણે છે . ૩૫ તમે તમારા ઉ ારની
ઢાલ મને અાપી છે . તમારા જમણા હાથથી તમે મને ટેકાે અા યાે છે અને
તમારી અમી ીઅે મને માેટાે કયા છે . ૩૬ તમે મારા ચાલવાની જ યા ખુ લી
કરી છે , જેથી મારા પગ કદી લપ યા નથી. ૩૭ હુ ં મારા શ ુઅાેની પાછળ

જેવાે છે

અને તે બળવાન માણસની જેમ પાેતાની શરત દાેડવામાં અાનંદ માને છે .
૬ તે અાકાશને અેક છે ડેથી નીકળી અાવે છે અને તેના બી

તેમની અાગળ નદાષ હતાે અને હુ ં અ યાયથી દૂ ર ર ાે. ૨૪ યહાેવાહે મા ં
૨૫ જેઅાે તમારી

૨

તેમનું ડહાપણ ગટ કરે છે . ૩ યાં વચન નથી અને શ દાે પણ નથી; તેઅાેની

છે ડા સુધી

પ ર મણ કરે છે ; તેની ઉ ણતા પા યા વના કાેઈ બાકી રહી જતું નથી. ૭
યહાેવાહના નયમાે સંપૂણ છે , તે અા માને તાજગી અાપે છે ; યહાેવાહની
સા ી વ વાસપા છે , તે ભાેળાને બુ માન કરે છે . ૮ યહાેવાહના વ ધઅાે
યથાથ છે , તેઅાે દયને અાનંદ અાપે છે ; યહાેવાહની અા ાઅાે નમળ છે ,
જે અાંખાેને કાશ અાપે છે . ૯ યહાેવાહનાે ભય શુ

અને અના દ છે ;

યહાેવાહના ઠરાવાે સ ય તથા ત ન યાયી છે . ૧૦ તે શુ સાેના કરતાં, પણ
વધુ પસંદ કરવા યાે ય છે ; વળી મધપૂડાનાં ટીપાં કરતાં તેઅાે વધારે મીઠાં છે .
૧૧ હા, તેનાથી તમારા સેવકને ચેતવણી મળે છે તેઅાેને પાળવામાં માેટાે લાભ

છે . ૧૨ પાેતાની ભૂલાે કાેણ
ણી

ણી શકે ? છાના પાપથી તમે મને મુ ત કરાે. ૧૩

ેઈને કરતાં પાપથી તમે તમારા સેવકને અટકાવાે; તેઅાેને મારા પર

રાજ કરવા ન દાે. અેટલે હુ ં સંપૂણ થઈશ અને હુ ં મહાપાપમાંથી બચી જઈશ.
૧૪ હે યહાેવાહ, મારા ખડક તથા મારા ઉ ારનાર મારા મુખના શ દાે તથા

મારા દયના વચારાે તમારી અાગળ મા ય થાઅાે.
યહાેવાહ તારી મદદ કરાે; યાકૂ બના ઈ વરનું નામ તા ં
૨૦ સંર કણટનાકરાેસમયે
. પ વ થાનમાંથી તને સહાય માેકલાે અને સયાેનમાંથી
૨

તને બળ અાપાે. ૩ તે તારાં સવ અપણાેનું મરણ કરાે અને તા ં દહનાપણ
મા ય કરાે. ૪ તે તારા દયની ઇ છા માણે અાપાે અને તારી સવ યાેજનાઅાે
પૂરી કરાે. ૫ તારા ઉ ારમાં અમે અાનંદ માનીશું અને અાપણા ઈ વરને નામે
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અાપણી વ અાે ચઢાવીશું. યહાેવાહ તારી સવ અર ે વીકારાે. ૬ હવે હુ ં

છે ; મારી

ં છંુ કે યહાેવાહ પાેતાના અ ભ ષ તને બચાવે છે ; તે પાેતાના પ વ

ભ મારા મુખના તાળવે ચાટી

ય છે . તમે મને મરણની ધૂળમાં

બેસાડી દીધાે છે . ૧૬ કારણ કે મારી અાસપાસ કૂ તરા ફરી વ

ા છે ; મને

અાકાશમાંથી પાેતાના જમણા હાથની તારકશ તથી તેને જવાબ અાપશે. ૭

દુ ાેની ટાેળીઅે ઘેરી લીધાે છે તેઅાેઅે મારા હાથપગ વ ધી ના યા છે . ૧૭ હુ ં

કાેઈ રથ પર ભરાેસાે રાખે છે અને કાેઈ ઘાેડા પર, પણ અાપણે અાપણા
ઈ વર યહાેવાહના નામનું મરણ કરીશું. ૮ તેઅાે નમીને પડી ગયા છે ; પણ

મારા શરીરનાં સવ હાડકાં ગણી શકું છંુ . તેઅાે મને ધારીને જુ અે છે ; ૧૮
તેઅાે મારાં વ ાે અંદરાેઅંદર વહચી લે છે , તેઅાે મારા ઝ ભાને માટે ચ ી

અાપણે ઊઠીને ઊભા થયા છીઅે. ૯ હે યહાેવાહ, રા ને વજય અાપાે;

નાખે છે . ૧૯ હે યહાેવાહ, મારાથી દૂ ર ન

યારે અમે વનં ત કરીઅે, યારે અમને મદદ કરાે.
વાહ, તમારા સામ યથી રા હષ પામશે! તમે કરેલા ઉ ધારથી
૨૧ હેતે યહાે
કે ટલાે બધાે અાનંદ કરશે! તમે તેને તેના દયની ઇ છા માણે
૨

અા યું છે તેના હાેઠની અર નાે ઇનકાર તમે કયા નથી. ૩ કારણ કે અાશીવાદાે
લઈને તમે તેની સામે

અાે છાે; તમે ચાે ખા સાેનાનાે મુગટ તેના માથા

પર મૂકાે છાે. ૪ તેણે તમારી પાસેથી

વનદાન મા યું; તે તમે તેને અા યું;

તમે તેને સવકાળ ટકે અેવું અાયુ ય અા યું. ૫ તમારા મ હમાથી તેને વજય
મળે છે ; તમે તેને માન તથા મ હમા બ ાે છાે. ૬ કારણ કે તમે તેને સદાને
માટે અાશીવાદ અાપાે છાે; તમે તેને તમારી સમ
કારણ કે રા

અાનંદ પમાડાે છાે. ૭

યહાેવાહ પર ભરાેસાે રાખે છે ; તે પરા પરની કૃ પાથી ડગશે

ન હ. ૮ તારા સવ શ ુઅાે તારા હાથમાં અાવશે; તારાે જમણાે હાથ તારા
દ્ ેષીઅાેને શાેધી કાઢશે. ૯ તું તારા ગુ સાના સમયે તેઅાેને બળતી ભ ી
જેવા કરી દેશે. યહાેવાહ પાેતાના કાેપથી તેઅાેને ગળી જશે અને અ ન
તેઅાેને ભ મ કરી નાખશે. ૧૦ તમે પૃ વી પરના તેઅાેના પ રવારાેનાે વનાશ
કરશાે; મનુ યાેમાંથી તેમના વંશ ે નાશ પામશે. ૧૧ કારણ કે તેઅાેઅે તમારી
વ

અાે; હે મારા સામ ય, મારી

મદદે અાવાે. ૨૦ મને અા તરવારથી બચાવાે, મારા મૂ યવાન

દુ તા કરવાનું ધાયુ છે ; જેને તેઅાે અમલમાં લાવી શકતા નથી, અેવી

યુ ત તેઅાેઅે ક પી છે . ૧૨ તમે તમારી પાછળથી તેઅાેનાં મુખ સામે તૈયારી
કરશાે, યારે તેઅાેને પાછા હઠી જવું પડશે. ૧૩ હે યહાેવાહ, તમે પાેતાને
સામ ય ઊંચા થાઅાે; અમે તમારા પરા મનાં તાે ગાઈને તવન કરીશું.

વનને અા

કૂ તરાના કબ માંથી છાેડાવાે. ૨૧ મને સહાેનાં મામાંથી બચાવાે; તમે જં ગલી
સાંઢાેના શગડાંઅાેથી મા ં ર ણ કરાે. ૨૨ હુ ં મારા ભાઈઅાેમાં તમા ં નામ
ગટ કરીશ; હુ ં ભરી સભામાં તમારી તુ ત કરીશ. ૨૩ હે યહાેવાહનાે ભય
રાખનારાઅાે, તેમનાં ગુણગાન ગાઅાે! તમે બધા યાકૂ બના વંશ ે, તેમને
માન અાપાે! હે ઇઝરાયલના સવ વંશ ે, તમે તેમનું ભય રાખાે. ૨૪ કે મ
કે તેમણે દુ ઃખીઅાેના દુ ઃખને તુ છ ગ યું નથી અને તેનાથી કં ટા

ા નથી;

યહાેવાહે તેનાથી પાેતાનું મુખ ફે ર યું નથી; યારે તેણે મદદને માટે અરજ કરી,
યારે તેમણે તેનું સાંભ

ું. ૨૫ હુ ં તમારી કૃ પાથી માેટી મંડળીમાં તમારી

તુ ત ક ં છંુ ; તેમનું ભય રાખનારાઅાેની અાગળ હુ ં મારી ત ાઅાે પૂરી
કરીશ. ૨૬ દ ર ીઅાે ખાઈને તૃ ત થશે; જેઅાે યહાેવાહને શાેધે છે , તેઅાે
તેમની તુ ત કરશે. તમા ં દય સવકાળ

વાે. ૨૭ પૃ વીના સવ લાેકાે

યહાેવાહને સંભારીને તેમની તરફ ફરશે; વદેશીઅાેનાં સવ કુ ટું બાે તમારી
અાગળ અાવીને ણામ કરશે. ૨૮ કારણ કે રા ય યહાેવાહનું છે ; તે સવ
પર રાજ કરે છે . ૨૯ પૃ વીના સવ માેટા લાેકાે ખાશે તથા ણામ કરશે;
જેઅાે ધૂળમાં જનારા છે , અેટલે જેઅાે પાેતાના

વને બચાવી શકતા નથી,

તેઅાે સવ ઈ વરની અાગળ નમશે. ૩૦ તેઅાેના વંશ ે ભુ ઈ વરની સેવા
કરશે; અાવતી પેઢીની અાગળ તેઅાેને તેનું યાયીપ

ગટ કરવામાં અાવશે.

૩૧ તેઅાે અાવશે અને હવે પછી જ મનારા લાેકાેને; તેઅાેનું યાયીપ ં ગટ

કરીને કહે શે કે , તેમણે તે કયુ છે !

૨૨ કરવાને તથા મારાે વલાપ સાંભળવાને તમે અેટલે દૂર કેમ રહાે છાે? ૨૩ યહાેવાહ મારા પાળક છે ; તેથી મને કશી ખાેટ પડશે ન હ. તે મને
લીલાં બીડમાં સુવાડે છે તે મને શાંત પાણીની પાસે દાેરી ય છે . તે
હે મારા ઈ વર, મારા ઈ વર, તમે મને કે મ ત

દીધાે છે ? મને સહાય

૨ હે મારા ઈ વર, હુ ં દવસે પાેકાર ક ં છંુ , પણ તમે મને જવાબ અાપતા

નથી; અને રા ે પણ હુ ં ચૂપ રહે તાે નથી! ૩ તાેપણ, હે ઇઝરાયલનાં તાે પર
બરાજમાન, તમે પ વ છાે. ૪ અમારા પૂવ ેઅે તમારા પર ભરાેસાે રા યાે
હતાે; તેઅાેઅે ભરાેસાે રા યાે હતાે અને તમે તેઅાેને છાેડા યા. ૫ તેઅાેઅે
તમને ાથના કરી અને તેઅાે બચી ગયા. તેઅાેઅે તમારા પર ભરાેસાે રા યાે
અને નરાશ થયા ન હ. ૬ પણ હુ ં તાે મા કીડાે છંુ , માણસ નથી, માણસાેથી
ધ ાર પામેલાે અને લાેકાેથી તુ છ ગણાયેલાે છંુ . ૭ જેઅાે મને જુ અે છે તેઅાે
બધા મારી હાંસી કરે છે ; તેઅાે મા ફે રવીને માથું ધુણાવીને કહે છે . ૮ તેઅાે કહે
છે , “તું યહાેવાહ પર ભરાેસાે રાખ; યહાેવાહ તને છાેડાવશે. તે તારા પર
રા

છે , માટે તે બચાવશે.” ૯ તમે મને ઉદરમાંથી બહાર લાવનાર છાે;

યારે હુ ં મારી માતાનું દૂ ધ પીતાે હતાે, યારે તમે મારામાં ભરાેસાે ઉપ

યાે.

૧૦ હુ ં જ મથી જ તમારા હાથમાં સાપાયેલાે છંુ મારી માતાના ગભમાં હતાે

યારથી તમે મારા ઈ વર છાે! ૧૧ તમે મારાથી દૂ ર ન

અાે, કે મ કે સંકટ પાસે

છે ; મને સહાય કરનાર કાેઈ નથી. ૧૨ ઘણા સાંઢાેઅે મને ઘેરી લીધાે છે ;
બાશાનના બળવંત સાંઢ મારી અાસપાસ ફરી વ

ા છે . ૧૩ ફાડી ખાનાર

તથા ગજનાર સહની જેમ તેઅાે મારી સામે પાેતાનું મા ઉઘાડે છે . ૧૪ જેમ
પાણી વહી

ય તેમ, મારી શ ત ચાલી ગઈ છે અને મારાં સવ હાડકાં ઢીલાં

થઈ ગયાં છે . મા ં દય મીણના જેવું બની ગયું છે ; તે મારાં અાંતરડાંમાં
પીગળી ગયું છે . ૧૫ મા ં બળ વાસણના અેક તૂટેલા ટુ કડા જેવું સુકું થઈ ગયું

ગીતશા

૨

૩

મારા અા માને તાજગી અાપે છે ; પાેતાના નામની ખાતર તે મને યાયીપણાને
માગ ચલાવે છે . ૪

ે કે હુ ં મૃ યુની છાયાની ખીણમાં ચાલું, તાેય હુ ં કં ઈપણ

દુ તાથી બીશ ન હ, કે મ કે તમે મારી સાથે છાે; તમારી લાકડી તથા તમારી
છડી મને દલાસાે અાપે છે . ૫ તમે મારા દુ મનાેની સામે મારે માટે ભાેજન
પીરસાે છાે તમે મારા માથા પર તેલ રે

ું છે ; મારાે યાલાે છલકાઈ

ય છે .

૬ ન ે મારી જદગીના સવ દવસાે દર યાન ભલાઈ તથા દયા મારી સાથે

અાવશે; અને હુ ં સદા સવકાળ સુધી યહાેવાહના ઘરમાં રહીશ.
તેનું સવ વ યહાેવાહનાં છે , જગત અને તેમાં વસનારાં
૨૪ પૃપણવીતેતથા
મનાં છે . કે મ કે તેમણે સમુ ાે પર તેનાે પાયાે ના યાે છે અને
૨

નદીઅાે પર તેને થાપન કરી છે . ૩ યહાેવાહના પવત પર કાેણ ચઢી શકશે?
તેમના પ વ

થાનમાં કાેણ ઊભાે રહી શકશે? ૪ જેના હાથ શુ છે અને

જેનું દય પ વ છે ; જેણે પાેતાનું મન અસ યમાં લગા ું નથી અને જે જૂ ઠા
સમ ખાતાે નથી તે જ ઊભાે રહી શકશે. ૫ તે યહાેવાહનાે અાશીવાદ ા ત
કરશે અને પાેતાના ઉ ાર કરનાર ઈ વરથી યાયીપ ં પામશે. ૬ હે યાકૂ બના
ઈ વર, જેઅાે તમા ં મુખ શાેધે છે તેઅાેની પેઢી અા છે . (સેલાહ) ૭ હે
વેશ ારાે, તમારાં માથા ઊંચાં કરાે; હે ાચીન વેશ ારાે, તમે ઊંચાં થાઅાે,
કે જેથી ગાૈરવવાન રા

અંદર અાવશે! ૮ ગાૈરવવાન રા

તે કાેણ છે ?

યહાેવાહ, જે બળવાન તથા યુ માં પરા મી છે , તે જ. ૯ હે વેશ ારાે,
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તમારાં માથાં ઊંચાં કરાે; હે ાચીન વેશ ારાે, તમે પણ ઊંચાં થાઅાે, કે જેથી
ગાૈરવવાન રા

અંદર અાવશે! ૧૦ અા ગાૈરવવાન રા

તે કાેણ છે ? યહાેવાહ

અાકાશાેના સવ સૈ યાેના મા લક અે જ ગાૈરવવાન રા

છે . (સેલાહ)
૨

મારા શ ુઅાેને મારા પર વજય મેળવીને અાનં દત થવા ન દાે. ૩ જેઅાે
તમારામાં અાશા રાખે છે તેઅાેમાંનાે કાેઈ શરમાશે ન હ, પણ જેઅાે વગર
કારણે કપટ કરે છે તેઅાે બદનામ થશે! ૪ હે યહાેવાહ, મને તમારા માગ
બતાવાે; તમારા ર તા વષે મને શીખવાે. ૫ તમારા સ યમાં મને દાેરાે અને
મને શીખવાે, કે મ કે તમે મારાે ઉ ાર કરનાર ઈ વર છાે; હુ ં અાખાે દવસ
તમારામાં અાશા રાખું છંુ . ૬ હે યહાેવાહ, તમારી કૃ પા તથા તમારા વા સ યનું
મરણ કરાે; કારણ કે તેઅાે હં મેશાં સનાતન છે . ૭ મારી જુ વાનીનાં પાપ અને
મારા અપરાધનું મરણ ન કરાે; હે યહાેવાહ, તમારી ભલાઈ અને તમારી કૃ પા
માણે મને સંભારાે! ૮ યહાેવાહ ઉ મ અને યાયી છે ; તેથી તે પાપીઅાેને
સાચા માગ વષે શીખવશે. ૯ તે ન લાેકાેને યાયી બનવા માટે દાેરે છે
અને તે તેઅાેને તેઅાેના માગ ચાલવાનું શીખવશે. ૧૦ જેઅાે તેમનાે કરાર
તથા તેમના સા યાે પાળે છે , તેઅાેને માટે યહાેવાહના સવ માગા કૃ પા તથા
સ યતાથી ભરેલા છે . ૧૧ હે યહાેવાહ, તમારા નામની ખાતર, મારા પાપની
મા કરાે, કે મ કે તે ઘણા છે . ૧૨ યહાેવાહથી બીહે અેવું માણસ કયું છે ? કયાે
વ સુખમાં રહે શે; અને

તેના વંશ ે દેશનાે વારસાે પામશે. ૧૪ યહાેવાહનાે મમ તેમના ભ તાેની પાસે
છે અને તેઅાેને તે પાેતાનાે કરાર જણાવે છે . ૧૫ મારી

૨

અને મારા શ ુઅાે મારાે સંહાર કરવા અાવશે, યારે તેઅાે ઠાેકર ખાઈને

વાહ, હુ ં તમારામાં મા ં અંતઃકરણ લગાડું છંુ ! હે મારા
૨૫ હેઈ યહાે
વર, હુ ં તમારા પર ભરાેસાે રાખું છંુ . મને અપમા નત ન થવા દાે;

માગ પસંદ કરવાે તે તેને ભુ શીખવે છે . ૧૩ તેનાે

વાહ મારા ઉ ધારનાર તથા કાશ છે ; હુ ં કાેનાથી બીહુ ં ? યહાેવાહ
૨૭ યહાે
મારા વનનું સામ ય છે ; મને કાેનાે ભય લાગે?
યારે દુ રાચારીઅાે

સદા યહાેવાહ તરફ

છે , કારણ કે તે મારા પગને બંધનમાંથી મુ ત કરશે. ૧૬ તમે મારી તરફ ફરાે
અને મારા પર દયા કરાે; કે મ કે હુ ં નરા ત અને દુ : ખી છંુ . ૧૭ મારા મનનું
દુ ઃખ વધી ગયું છે ; તમે મને મારા સંકટમાંથી છાેડાવાે. ૧૮ મારાં દુ : ખ તથા
વેદના પર નજર કરાે; મારાં સવ પાપની મા કરાે. ૧૯ મારા શ ુઅાેને જુ અાે,
કે મ કે તેઅાે ઘણા છે ; તેઅાે કે ટલી ૂ રતાથી મારી ઘૃણા કરે છે . ૨૦ મારા
વનું ર ણ કરાે અને મને છાેડાવાે; મારી લાજ જવા દેતા ન હ, કારણ કે હુ ં

નીચે પડશે. ૩
ડરીશ ન હ;

ે કે સૈ ય મારી સામે છાવણી નાખે, તાેપણ હુ ં મનમાં
ે કે મારી વ

યુ ઊઠે, તાેપણ હુ ં ઈ વર પર ભરાેસાે

રાખીશ. ૪ યહાેવાહ પાસે મ અેક વરદાન મા યું છે : કે યહાેવાહનું ઘર મારી
જદગીના સવ દવસાે દર યાન મા ં નવાસ થાન થાય, જેથી હુ ં યહાેવાહના
સાદયનું અવલાેકન કયા ક ં અને તેમના પ વ થાનમાં તેમનું યાન ધ ં . ૫
કે મ કે સંકટના સમયે તેઅાે મને પાેતાના મંડપમાં ગુ ત રાખશે; તે પાેતાના
મંડપને અા યે મને સંતાડશે. તે મને ખડક પર ચઢાવશે! ૬ પછી મારી
અાસપાસના શ ુઅાે પર મા ં માથું ઊંચું કરવામાં અાવશે અને હુ ં તેમના
મંડપમાં હષનાદનાં અપણ ચઢાવીશ! હુ ં ગાઈશ અને યહાેવાહનાં તાે ાે
ગાઈશ! ૭ હે યહાેવાહ, યારે હુ ં વનંતી ક ં , યારે તે સાંભળાે! મારા પર
દયા કરીને મને ઉ ર અાપાે! ૮ મા ં દય તમારા વષે કહે છે કે , “તેમનું મુખ
શાેધાે!” હે યહાેવાહ, હુ ં તમા ં મુખ શાેધીશ! ૯ તમે તમા ં મુખ મારાથી
ફે રવશાે ન હ; કાેપ કરીને તમે તમારા સેવકને ત

દેશાે ન હ! તમે મારા

સહાયકારી થયા છાે; હે મારા ઉ ારનાર ઈ વર, મને દૂ ર ન કરાે અને મને ત
ન દાે! ૧૦

ે કે મારા માતા પતાઅે મને ત

દીધાે છે , તાેપણ યહાેવાહ મને

સંભાળશે. ૧૧ હે યહાેવાહ, મને તમારાે માગ શીખવાે! મારા શ ુઅાેને લીધે
મને સરળ માગ દાેરી

અાે. ૧૨ મને મારા શ ુઅાેના હાથમાં ન સાપાે, કારણ

કે જૂ ઠા સા ીઅાે તથા જુ લમના ફૂં ફાડા મારનારા મારી વ
અા

વનમાં હુ ં યહાેવાહની દયાનાે અનુભવ કરીશ, અેવાે

કયા ન હાેત તાે હુ ં નબળ થઈ

ત! ૧૪ યહાેવાહની રાહ

અને હમત રાખ! હા, યહાેવાહની રાહ

ઊ ા છે ! ૧૩
ે મ વ વાસ
ે; બળવાન થા

ે!

ં તમને વનં ત કરીશ; હે મારા ખડક, મને તરછાેડશાે
૨૮ હેન હ.યહાેવાહ,ે તમેહુમારી
સાથે માૈન ધારણ કરશાે, તાે હુ ં કબરમાં ઊતરી
જનારા જેવાે થઈ જઈશ. ૨ યારે હુ ં તમને વનં ત ક ં , યારે મારા કાલાવાલા

તમારા પર ભરાેસાે રાખું છંુ . ૨૧ ામા ણકપ ં તથા યાયીપ ં મા ં ર ણ

થાન તરફ ેડું, યારે
મારી યાચનાના કાલાવાલા સાંભળ ે. ૩ જેઅાે મુખ પર શાં ત અને દયમાં

કરાે, કારણ કે હુ ં તમારા પર અાશા રાખું છંુ . ૨૨ હે ઈ વર, ઇઝરાયલને તેનાં

પાપ રાખીને પાેતાના પડાેશી સાથે બાેલે છે , તે દુ અને કુ કમ અાેની સાથે

સવ સંકટાેમાંથી છાેડાવાે.

મને ધકે લી દેશાે ન હ. ૪ તેઅાેનાં કૃ ય માણે અને તેઅાેનાં કમાની દુ તા

યહાેવાહ, મારાે યાય કરાે, કે મ કે હુ ં ામા ણકપણે ચા યાે છંુ ;
૨૬ હેમ યહાે
વાહ પર ભરાેસાે રા યાે છે અને હુ ં ડ યાે નથી. હે યહાેવાહ,

તેઅાેને યાે ય બદલાે અાપાે. ૫ કે મ કે તેઅાે યહાેવાહના માગા તથા તેમના

૨

મારી કસાેટી કરીને મારી પરી ા કરાે; મારા અંત: કરણની તથા મારા દયની
શુ તાની કસાેટી કરાે! ૩ કારણ કે તમારી કૃ પા હુ ં નજરે નહાળું છંુ અને હુ ં
તમારા સ ય માગ ચાલતાે અા યાે છંુ . ૪ મ
કરી નથી હુ ં

ારેય કપટીઅાેની સાથે

ારેય દુ રાચારીઅાેની સંગત

ેડાયાે નથી. ૫ હુ ં દુ ાેની સંગતને

ધ ા ં છંુ અને હુ ં તેઅાેની સાથે બેસીશ ન હ. ૬ હુ ં નદાષપણામાં મારા હાથ
ધાેઈશ અને હે યહાેવાહ, અે જ માણે હુ ં વેદીની દ ણા કરીશ. ૭ જેથી હુ ં
અાભાર તુ તનાં ગીત ગાઉં અને તમારાં સવ ચમ કારી કામાે ગટ ક ં . ૮ હે
યહાેવાહ, તમે જે ઘરમાં રહાે છાે તે અને તે જ યા કે
છે , તે મને

યાં તમા ં ગાૈરવ

ય છે . ૯ પાપીઅાેની સાથે મારાે સવનાશ કરશાે ન હ ઘાતકી

માણે તેઅાેને ફળ અાપાે; તેઅાેના હાથનાં કામ માણે તેઅાેને ફળ અાપાે;
હાથનાં કામાે સમજતા નથી, તે તેઅાેને તાેડી પાડશે અને કદી તેઅાેને થર
કરશે ન હ. ૬ યહાેવાહની તુ ત થાઅાે, કારણ કે તેમણે મારા કાલાવાલા
સાંભ ા છે ! ૭ યહાેવાહ મા ં સામ ય અને મારી ઢાલ છે ; મારા દયે તેમના
ઉપર ભરાેસાે રા યાે છે અને મને તેમની સહાય મળી છે . માટે મારા દયમાં
અ યંત અાનંદ થાય છે અને તેમની તુ ત ગાઈને હુ ં તેમનાે અાભાર માનીશ. ૮
યહાેવાહ પાેતાના અ ભ ષ ત લાેકાેનું સામ ય છે તે તેમના ઉ ારમાટેનાે
ક લાે છે . ૯ તમારા લાેકાેનાે બચાવ કરાે અને તમારા વારસાને અાશીવાદ
અાપાે. વળી તેઅાેનું પાલનપાેષણ કરીને સદા તેઅાેને ઊંચકી રાખાે.
દીકરાઅાે, તમે તેમની તુ ત કરાે; ગાૈરવ
૨૯ હેતથાપરાસામમીયયહાેયહાેવવાહના
ાહને અાપાે. યહાેવાહના નામનું ગાૈરવ તેમને
૨

માણસાેની સાથે મને મારી નાખશાે ન હ. ૧૦ તેઅાેને હાથે ઉપ વ થાય છે
અને તેઅાેના જમણા હાથ લાંચથી ભરેલા છે . ૧૧ પણ હુ ં તાે ામા ણકપણે
વત શ; મારા પર દયા કરીને મને છાેડાવાે. ૧૨ મારાે પગ મ સપાટ જ યા પર
મૂકેલાે છે ; જનસમૂહમાં હુ ં યહાેવાહની તુ ત કરીશ.

સાંભળ ે, યારે હુ ં મારા હાથ તમારા પરમપ વ

અાપાે; પ વ તાની શાેભા ધારણ કરીને યહાેવાહની તુ ત કરાે. ૩ યહાેવાહનાે
સાદ પાણી પર ગાજે છે ; ગાૈરવવાન ઈ વર ગજના કરે છે , યહાેવાહ ઘણા
પાણી પર ગજના કરે છે . ૪ યહાેવાહનાે અવાજ સમથ છે ; યહાેવાહનાે
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અવાજ માહા યથી ભરપૂર છે . ૫ યહાેવાહનાે અવાજ દેવદારાેને ભાંગી

મૃ યુ પામેલા મનુ યની જેમ હુ ં વસરાઈ ગયાે છંુ , જેના વષે કાેઈ વચારતું

નાખે છે ; યહાેવાહ લબાનાેનનાં દેવદારાેના ટુ કડેટુકડા કરી નાખે છે . ૬ તે

પણ નથી. હુ ં તૂટી ગયેલા વાસણ જેવાે છંુ . ૧૩ કે મ કે મ ઘણાંને તેઅાેને મુખે

તેઅાેને વાછરડાની જેમ કુ દાવે છે , જં ગલી બળદની જેમ લબાનાેન તથા

મારી બદન ી કરતાં સાંભ

સયાનને કુ દાવે છે . ૭ યહાેવાહનાે અવાજ અ નની વાળાને ભેદે છે . ૮

મારી વ

યહાેવાહનાે અવાજ અર યને ૂ વે છે ; યહાેવાહ કાદેશના અર યને ૂ વે

પણ, હે યહાેવાહ, હુ ં તમારા પર ભરાેસાે રાખું છંુ ; મ ક ું, “તમે મારા ઈ વર

છે . ૯ યહાેવાહના અવાજથી હરણીઅાેના ગભ ગળી

ા છે , ચારે બાજુ ધા તી છે તેઅાે ભેગા થઈને

કાવતરાં ઘડે છે . તેઅાે મારાે

વ લેવાની યાેજનાઅાે ઘડે છે . ૧૪

ય છે ; ઝાડીઅાેનાં

છાે.” ૧૫ મારા સવ સંગાે તમારા હાથમાં છે . મારા શ ુઅાેના હાથમાંથી

ડાળાપાંખડાં તૂટી પડે છે ; પણ તેમના પ વ થાનમાં સવ લાેકાે કહે છે , “તેમને

તથા જેઅાે મારાે પીછાે કરી ર ા છે તેઅાેનાથી મને બચાવાે. ૧૬ તમારા

મ હમા હાે!” ૧૦ યહાેવાહ જળ લય સમયે બરાજમાન હતા; યહાેવાહ સદા

સેવક ઉપર તમારા મુખનાે કાશ પાડાે; તમારી કૃ પાથી મને બચાવાે. ૧૭ હે

સવકાળ રા

યહાેવાહ, મારી બદનામી થવા દેતા ન હ; કે મ કે મ તમને વનં ત કરી છે ! દુ ાે

તરીકે બરાજનાર છે . ૧૧ યહાેવાહ પાેતાના લાેકાેને સામ ય

અાપશે; યહાેવાહ પાેતાના લાેકાેને શાં તનાે અાશીવાદ અાપશે.

લિ જત થાઅાે! તેઅાે ચૂપચાપ શેઅાેલમાં પડી રહાે. (Sheol h7585) ૧૮ જે

વાહ, હુ ં તમને માેટા માનીશ, કારણ કે તમે મને ઊંચાે કયા
૩૦ હેછે યહાે
અને તમે મારા શ ુઅાેને મારા પર હષ પામવા દીધા નથી. હે

જૂ ઠા હાેઠ યાયી માણસાેની વ

૨

યહાેવાહ, મારા ઈ વર, મ તમને સહાયને માટે અરજ કરી અને તમે મને સા ે
કયા છે . ૩ હે યહાેવાહ, તમે મારા
મને

વને શેઅાેલમાંથી કાઢી લા યા છાે; તમે

વતાે રા યાે છે અને મને કબરમાં પડવા દીધાે નથી. (Sheol h7585) ૪

હે યહાેવાહના વ વાસુ ભ તાે, તેમનાં તાે ગાઅાે! તેમના પ વ નામની
અાભાર તુ ત કરાે. ૫ તેમનાે કાેપ તાે કે વળ

ણક છે ; પણ તેમની કૃ પા

વનભર છે . દન રાત પયત રહે છે , પણ સવારમાં હષાનંદ થાય છે . ૬
હુ ં નભય હતાે, યારે મ ક ું હતું, “હુ ં કદી ડગીશ ન હ.” ૭ હે યહાેવાહ,
તમે મારા પર કૃ પા કરીને મને પવતની જેમ થર બના યાે છે ; પણ યારે
તમે મારાથી મુખ ફે ર યું, યારે હુ ં ભયભીત થયાે. ૮ હે યહાેવાહ, મ તમને
પાેકાર કયા અને મ મારા ભુને વનંતી કરી! ૯ ે હુ ં કબરમાં ઉં તાે મારા
મરણથી તમને શાે લાભ થાય? શું ધૂળ તમારી તુ ત કરશે? શું તે તમા ં
યહાેવાહ, તમે મારા સહાયકારી થાઅાે. ૧૧ તમે મારા શાેકને નૃ યમાં ફે ર યું
ાે ઉતારી લઈને મને ઉ સાહ પી વ

ાે પહે રાવી

દીધાં. ૧૨ જેથી મા ં ગાૈરવી દય તમારાં તાે ગાય અને શાંત રહે ન હ; હુ ં

૨

સાંભળાે; ઉતાવળથી મને છાેડાવાે; તમે મારે માટે મજબૂત ગઢ તથા મારા
બચાવને માટે ક લાે થાઅાે. ૩ કે મ કે તમે મારા ખડક અને ક લાે છાે;
માટે તમારા નામની ખાતર મને દાેરવણી અાપાે અને મને ચલાવાે. ૪ મારા
ળમાંથી મને બચાવાે, કારણ કે તમે મારાે અા ય

છાે. ૫ હુ ં મારાે અા મા તમારા હાથમાં સાપુ છંુ ; હે યહાેવાહ, સ યના ઈ વર,
કરનારને હુ ં ધ ા ં છંુ , પણ
હુ ં યહાેવાહ પર ભરાેસાે રાખું છંુ . ૭ હુ ં તમારી દયાથી અાનંદ કરીશ તથા
હરખાઈશ, કે મ કે તમે મા ં દુ : ખ ેયું છે ; તમે મારા અા માની વપ અાે
તમે મારાે ઉ ાર કયા છે . ૬ જુ ઠા દેવાેની પૂ

ણી છે . ૮ તમે મને શ ુઅાેના હાથમાં સા યાે નથી. તમે મારા પગ વશાળ
જ યા પર થર કયા છે . ૯ હે યહાેવાહ, મારા પર દયા કરાે, કે મ કે હુ ં સંકટમાં
છંુ ; ખેદથી મારી અાંખ, મારાે ાણ તથા મા ં શરીર ીણ થાય છે . ૧૦ કે મ કે
સંતાપથી મારી જદગી અને નસાસાથી મારાં વષા વહી ય છે . મારા પાપના
ીણ થાય છે . ૧૧ મારા સવ

દુ મનાેને લીધે લાેકાે મને મહે ણાં મારે છે ; મારા પડાેશીઅાે તાે મારી અ તશય
નદા કરે છે અને મારા અાેળખીતાઅાેને મારાે ભય લાગે છે . જે કાેઈ મને
મહાે લાઅાેમાં જુ અે છે , તે
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ેતાંની સાથે જ મારી પાસેથી નાસી

તેઅાેનાં કાવતરાં વ

ર ણ કરશાે. તમે તમારા નવાસ થાનમાં તેઅાેને

સુર ત રાખશાે અને તેઅાેને અ ન

ભાેથી બચાવશાે. ૨૧ યહાેવાહની

તુ ત થાઅાે, કે મ કે તેમણે મારા પર અસીમ વ વાસુપ

દશા યુ છે . યારે

દુ મનાેઅે નગરને ઘેરી લીધું હતું, યારે તેમણે મારા પર અ ભુત દયા કરી.
૨૨ અધીરતાથી મ કહી દીધું હતું કે , “તમે તમારી

અાગળથી મને દૂ ર

કયા છે ,” તાેપણ મ યારે તમને મદદને માટે વનં ત કરી, યારે તમે મા ં
સાંભ ું. ૨૩ હે યહાેવાહના સવ ભ તાે, તમે તેમના પર ેમ રાખાે. યહાેવાહ
વ વાસીઅાેની ર ા કરે છે , પણ અ ભમાનીને પુ કળ બદલાે અાપે છે . ૨૪ જે
સવ યહાેવાહ પર મદદને માટે ભરાેસાે રાખે છે , તે બળવાન તથા હમતવાન
જેનું પાપ ઢં કાઈ ગયું છે , તે અાશીવા દત
૩૨ જેછે ન. ું ઉ જેલંનઘે નયહાેમાફવાહથયુદાેં છે ષતતથાગણતા
નથી અને જેના અા મામાં કં ઈ
૨

છાના દનથી મારાં હાડકાં

ઉપર અાધાર રાખું છંુ ; મારી જરા પણ બદનામી
૩૧ હેથવાયહાેદેવતાહ,ા નહુહ.ં તમારા
તમારા યાયીપણાથી મા ં ર ણ કરાે. મા ં

કારણે મા ં બળ ઘટે છે અને મારાં હાડકાં

છે , તે કે ટલી માેટી છે ! ૨૦ તમે તમારી સંમુખ તેઅાેને સંતાડી રાખશાે અને

કપટ નથી, તે અાશીવા દત છે . ૩ યારે હુ ં છાનાે ર ાે, યારે અાખાે દવસ

અાનંદપૂવક, યહાેવાહ મારા ઈ વરની સદાકાળ અાભાર તુ ત કરીશ!

શ ુઅાેઅે પાથરેલી ગુ ત

છે , તથા તમારા પર ભરાેસાે રાખનારને માટે મનુ યાેની અાગળ તમે દશાવી

થાઅાે.

સ ય ગટ કરશે? ૧૦ હે યહાેવાહ, સાંભળાે અને મારા પર દયા કરાે! હે
છે ; તમે મારા શાેકનાં વ

ગવથી તથા તર કારથી અ ભમાની વાત

બાેલે છે તે મૂંગા થાઅાે. ૧૯ જે ઉદારતા તમારા ભ તાેને માટે તમે રાખી મૂકી

ય છે . ૧૨

ણ થયાં. ૪ કે મ કે રાત દવસ તમારાે હાથ મારા

પર ભારે હતાે. જેમ ઉનાળાની ગરમીમાં જળ સુકાઈ

ય છે , તેમ મારી

શ ત હણાઈ ગઈ હતી. (સેલાહ) ૫ મ મારાં પાપ તમારી સમ કબૂલ કયા
અને મારાે અ યાય મ સંતા ાે નથી. મ ક ું, “હુ ં મારાં પાપાે યહાેવાહ સમ
કબૂલ કરીશ.” અને તમે મારાં પાપાેની

મા અાપી. (સેલાહ) ૬ તે માટે

યારે તમે મળાે યારે તે સમયે દરેક ભ ત તમારી ાથના કરે. પછી યારે
ઘણા પાણીની રેલ ચઢે, યારે તે તેને પહાચશે ન હ. ૭ તમે મારી સંતાવાની
જ યા છાે; તમે મને મારા સંકટમાંથી ઉગારશાે. તમે મારી અાસપાસ વજયનાં
ગીતાે ગવડાવશાે. (સેલાહ) ૮

ે માગ તારે ચાલવું તે હુ ં તને શીખવીશ

તથા બતાવીશ. મારી નજર હુ ં તારા પર રાખીને તને બાેધ અાપીશ. ૯ ઘાેડા
તથા ખ ચર જેને કં ઈ સમજણ નથી, જેને કાબૂમાં રાખવા માટે ચાેકડા તથા
લગામની જ ર છે , ન હ તાે તું યાં લઈ જવા ચાહે યાં તેઅાે અાવી ન શકે ,
માટે તેઅાેના જેવાે અણસમજુ ન થા. ૧૦ દુ ાેને ઘણી તકલીફાે સહન કરવી
પડે છે પણ જેઅાે યહાેવાહ પર ભરાેસાે રાખે છે , તેઅાે તાે તેમની કૃ પાથી
ઘેરાશે. ૧૧ હે યાયીઅાે, યહાેવાહમાં અાનંદ કરાે તથા હરખાઅાે; હે શુ
દયના માણસાે, તમે સવ હષના પાેકાર કરાે.
કાે, યહાેવાહમાં અાનંદ કરાે; યથાથ અાે તુ ત કરે તે
૩૩ હેયાે યયાયીછે . લાેવીણા
વગાડી યહાેવાહની તુ ત કરાે; દશ તારનું વા જ
૨

વગાડીને તેમનાં તાે ગાઅાે. ૩ તેમની અાગળ નવું ગીત ગાઅાે; વા જ ાેને
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કુ શળતાથી અને અાનંદથી વગાડાે. ૪ કે મ કે યહાેવાહનાે શ દ યથાથ છે અને

પાેકાર કરશે અને યહાેવાહ તેઅાેનું સાંભળશે અને તેઅાેના સવ સંકટમાંથી

તેમણે કરેલાં સવ કામાે વ વાસયાે ય છે . ૫ તે યાય અને યાયી વતન

તેઅાેને છાેડાવશે. ૧૮ જેમનાં દય ભાંગી ગયાં છે , તેમની પાસે યહાેવાહ છે

ચાહે છે . પૃ વી યહાેવાહની કૃ પાથી ભરાઈ ગઈ છે . ૬ યહાેવાહના શ દ

અને ન અા માવાળાને તે બચાવે છે . ૧૯ યાયી માણસના

વડે અાકાશાે ઉ પ ન થયાં અને તેમના મુખના વાસ વડે અાકાશના સવ

દુ : ખાે અાવે છે , પણ યહાેવાહ તેને તે સવમાંથી વજય અપાવે છે . ૨૦ તે તેનાં

તારાઅાેની રચના થઈ. ૭ તેઅાે સમુ નાં પાણીને મશકની માફક ભેગાં કરે

સવ હાડકાંનું ર ણ કરે છે ; તેઅાેમાંનું અેકપણ ભાંગવામાં અાવતું નથી. ૨૧

છે ; તેના અ તશય ઊંડાણાેને તે વખારાેમાં ભરી રાખે છે . ૮ સમ પૃ વી

દુ ાે પાેતાની જ દુ તાથી નાશ પામશે; જેઅાે યાયીઅાેને ધ ારે છે તેઅાે

યહાેવાહની બીક રાખે; દુ નયાના સવ રહે વાસીઅાે તેમનાે ભય રાખાે. ૯

દાે ષત ઠરશે. ૨૨ યહાેવાહ પાેતાના સેવકાેના ાણાેનાે ઉ ાર કરે છે ; તેઅાેના

કારણ કે તેઅાે બાે યા અને સૃ

પર ભરાેસાે રાખનારાઅાેમાંથી અેકપણ દાે ષત ઠરશે ન હ.

ઉ પ ન થઈ; તેમણે અા ા કરી અને તે

થર થઈ. ૧૦ યહાેવાહ વદેશીઅાેની યાેજનાઅાેને ન ફળ બનાવે છે ; તે
લાેકાેની યાેજનાઅાેને નરથક બનાવે છે . ૧૧ યહાેવાહની યાેજનાઅાે સદાકાળ
ટકે છે , તેમણે કરેલી ઘારણા પેઢી દર પેઢી રહે છે . ૧૨ જે

ના ઈ વર

યહાેવાહ છે અને જેઅાેને તેમણે પાેતાના વારસાને માટે પસંદ કયા છે , તેઅાે
અાશીવા દત છે . ૧૩ યહાેવાહ અાકાશમાંથી જુ અે છે ; તે સવ મનુ યપુ ાે પર
નજર રાખે છે . ૧૪ પાેતાના નવાસ થાનમાંથી તે પૃ વીના સવ રહે વાસીઅાેને
નહાળે છે . ૧૫ તે સવના દયના સરજનહાર છે અને તેઅાે જે કાંઈ કરે છે
તે તે યાનમાં રાખે છે . ૧૬ માેટા સૈ ય વડે કાેઈ રા

બચી શકતાે નથી;

માેટા પરા મ વડે બળવાન પુ ષ છૂટી શકતાે નથી. ૧૭ યુ માં વજય માટે
ઘાેડાઅાે પર અાધાર રાખવાે તે યથ છે ; તેઅાે પાેતાના બહુ બળથી કાેઈને
ઉગારી શકતા નથી. ૧૮ જુ અાે, જેઅાે યહાેવાહનાે ભય રાખે છે અને તેમના
કરારના વ વાસુપણામાં રહે છે , તેઅાે પર તેમની નજર રહે છે . ૧૯ જેથી તે
તેઅાેના

વને મૃ યુથી બચાવે અને દુ કાળ સમયે તેઅાેને

અમે યહાેવાહની રાહ

વતાં રાખે. ૨૦

ેઈ; તે અાપણી સહાય તથા અાપણી ઢાલ છે . ૨૧

અમારાં દયાે તેમનામાં અાનંદ માને છે , કે મ કે અમે તેમના પ વ નામ પર
ભરાેસાે રા યાે છે . ૨૨ હે યહાેવાહ, અમે તમારા પર અાશા રાખી છે તે
માણે તમારી કૃ પા અમારા ઉપર થાઅાે.
ં [ગીત]; તેણે અબીમેલેખની અાગળ ગાંડાઈનાે ઢાગ કયા,
૩૪ દાઉદનુ
અને અેણે તેને કાઢી મૂકયાથી તે જતાે ર ાે, તે વખતનું. હુ ં સવ સમયે

વનમાં ઘણા

ાહ, મારી વ
વાદ કરનારની સામે તમે વાદ કરાે; મારી
૩૫ હેવયહાેવલડનારની
સાથે તમે લડાઈ કરાે. નાની તથા માેટી ઢાલ
૨

સ ને મારી સહાયને માટે ઊભા થાઅાે. ૩ જેઅાે મારી પાછળ લાગેલા છે
તેઅાેની વ

તમારા ભાલાનાે ઉપયાેગ કરાે; મારા અા માને કહાે, “હુ ં તારાે

ઉ ાર કરનાર છંુ .” ૪ જેઅાે મારા

વના તર યા છે તેઅાે બદનામ થાઅાે.

જેઅાે મા ં નુકસાન ઇ છે છે , તેઅાે રઝળી પડાે અને પાછા હઠાે. ૫ તેઅાે
પવનથી ઊડતાં ફાેતરાં જેવા થાય, તેઅાેને યહાેવાહનાે દૂ ત નસાડી મૂકાે. ૬
તેઅાેનાે માગ અંધકારમય અને લપસણાે થાઅાે, યહાેવાહનાે દૂ ત તેઅાેની
પાછળ પડાે. ૭ તેઅાેઅે વગર કારણે મારે માટે ખાડામાં પાેતાની
રાખી છે ; વનાકારણ તેઅાેઅે મારા
પર અચાનક વપ

ળ સંતાડી

વને માટે ખાડાે ખાે ાે છે . ૮ તેઅાેના

અાવી પડાે. પાેતાના ફાંદામાં તેઅાે પાેતે જ ફસાઈ પડાે.

પાેતાના ખાેદેલા ખાડામાં પડીને તેઅાેનાે સંહાર થાઅાે. ૯ પણ હુ ં યહાેવાહમાં
અાનંદ કરીશ અને તેમના ઉ ારમાં હષ પામીશ. ૧૦ મારા સઘળા બળથી હુ ં
કહીશ કે , “હે યહાેવાહ, તમારા જેવું કાેણ છે ? જે દીનને તેના કરતાં વધારે
બળવાનથી બચાવે છે અને દીન તથા કં ગાલને લૂંટનારાથી છાેડાવે છે .” ૧૧
જૂ ઠા સા ીઅાે ઊભા થાય છે ; તેઅાે મારા પર અારાેપ મૂકે છે . ૧૨ તેઅાે
ભલાઈને બદલે મને બુ ં પાછંુ અાપે છે . જેથી હુ ં અનાથ થઈ ઉં છંુ . ૧૩
પણ, યારે તેઅાે બીમાર હતા, યારે હુ ં ટાટ પહે રતાે; હુ ં ઉપવાસથી મારા
વને દુ ઃખી કરતાે અને મારી ાથના મારા દયમાં પાછી અાવતી હતી. ૧૪

યહાેવાહને ધ યવાદ અાપીશ; મારે મુખે તેમની તુ ત નરં તર થશે. ૨ હુ ં

તે લાેકાે

યહાેવાહની તુ ત કરીશ; દન લાેકાે તે સાંભળીને અાનંદ કરશે. ૩ મારી સાથે

તેઅાેની સાથે રા યાે; પાેતાની માતાને માટે વલાપ કરનારની માફક હુ ં શાેકથી

ણે મારા ભાઈઅાે અને મારા ન કના મ ાે હાેય તેવાે વતાવ મ

યહાેવાહની તુ ત કરાે; અાપણે અેકઠાં મળીને તેમનું નામ બુલંદ માનીઅે.

નમી જતાે. ૧૫ પણ યારે મારી પડતી થઈ, યારે તેઅાે હષ પામતા અને

૪ મ યહાેવાહને પાેકાર કયા અને તેમણે મને ઉ ર અા યાે અને મારા સવ

ટાેળે વળતા; હુ ં તે

ભયમાંથી મને વજય અપા યાે. ૫ જેઅાે તેમની તરફ જુ અે છે , તેઅાે કાશ

૧૬ કાેઈ પણ માન વગર તેઅાેઅે મારી હાંસી ઉડાવી; તેઅાેઅે મારા તરફ

પામશે અને તેઅાેનાં મુખ કદી ઝં ખવાણા પડશે ન હ. ૬ અા લાચાર માણસે

દાંત કચકચાવીને ગુ સાે કયા. ૧૭ હે ભુ,

પાેકાર કયા અને યહાેવાહે તે સાંભળીને તેને તેના સવ સંકટમાંથી બચા યાે. ૭

કરશાે? તેઅાેના સંહારથી મારા

યહાેવાહના ભ તાેની અાસપાસ તેમનાે દૂ ત છાવણી કરે છે અને તે તેમને

લાે. ૧૮ અેટલે હુ ં ભરસભામાં તમારી અાભાર તુ ત કરીશ; ઘણા લાેકાેની

સંકટમાંથી છાેડાવે છે . ૮ અનુભવ કરાે અને જુ અાે કે યહાેવાહ કે ટલા ઉ મ

મ યે હુ ં તમારી શંસા કરીશ. ૧૯ મારા જૂ ઠા શ ુઅાેને મારા પર હસવા દેશાે

છે ; જે માણસ તેમના પર ભરાેસાે રાખે છે તે અાશીવા દત છે . ૯ યહાેવાહના

ન હ; જેઅાે વનાકારણ મારાે દ્ ેષ કરે છે તેઅાે અાંખના મચકાર ન મારાે.

પસંદ કરાયેલા લાેકાે, તેમનાે ભય રાખાે; તેમનાે ભય રાખનારાને કં ઈ ખાેટ

૨૦ કારણ કે તેઅાેનું બાેલવું શાં તદાયક નથી, પણ દેશમાં શાંત રહે નારાઅાેની

વ

જેઅાે યહાેવાહને શાેધે છે તેઅાેને કાેઈપણ સારા વાનાની ખાેટ પડશે ન હ.

તેઅાેઅે ક ું, “હા, હા, અમારી અાંખાેઅે તે

ેવાને માટે

ાં સુધી શાંત બેસી રહી

કરે છે . ૨૧ તેઅાે મારી વ

માટે

ેયા

ખુ લા મુખે બાેલે છે ;

ેયું છે .” ૨૨ હે યહાેવાહ, તમે તે

ેયું છે , તમે ચૂપ ન રહાે; હે ભુ, મારાથી દૂ ર ન

૧૧ અાવાે, મારાં બાળકાે, મા ં સાંભળાે; હુ ં તમને યહાેવાહનાે ભય રાખતાં

ટાેળે વળતા.

વને તથા સહાેથી મારા અા માને બચાવી

પડતી નથી. ૧૦ સહનાં બ ચાંને તંગી પડે છે અને ભૂખ વેઠવી પડે છે ; પણ

શીખવીશ. ૧૨ કયાે માણસ લાંબી જદગી ઇ છે છે ? અને શુભ

તેઅાે દગાબા

ણતાે ન હ, અેવી રીતે તેઅાે મારી વ

અાે. ૨૩ મારાે યાય કરવા

ગૃત થાઅાે; હે મારા ઈ વર અને મારા ભુ, મારી દાદ સાંભળવા માટે

ભને અને જૂ ઠું બાેલવાથી

ગાે. ૨૪ હે મારા ઈ વર યહાેવાહ, તમારા યાયીપણાથી મારાે યાય કરાે;

તારા હાેઠાેને અટકાવ. ૧૪ દુ તાથી દૂ ર રહે અને ભલું કર; શાં ત શાેધ અને

તેઅાેને મારા પર અાનંદ કરવા ન દાે. ૨૫ તેઅાેને પાેતાના દયમાં અેમ કહે વા

તેની પાછળ લાગ. ૧૫ યહાેવાહની

ન દાે કે , “અાહા, અમારે જે

દીઘાયુ ય ચાહે છે ? ૧૩ તાે દુ બાેલવાથી તારી

યાયી પર છે અને તેઅાેના પાેકાર

યે તેમના કાન ઉઘાડા છે . ૧૬ જેઅાે દુ તા કરે છે તેઅાેનું મરણ પૃ વી
ઉપરથી નાબૂદ કરવાને માટે યહાેવાહનું મુખ તેઅાેની વ

છે . ૧૭ યાયીઅાે

ેઈતું હતું, તે અમારી પાસે છે .” તેઅાેને અેમ

કહે વા ન દાે કે , “અમે તેને ગળી ગયા છીઅે.” ૨૬ મારા નુકસાનમાં અાનંદ
પામનારા સવ બદનામ થાઅાે અને ઝં ખવાણા પડાે. મારી વ
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કરનારાઅાે અપમા નત થઈને શરમાઈ

અાે. ૨૭ જેઅાે મારા યાયીપણામાં

તેઅાે શરમાતા નથી. યારે દુ કાળ અાવે, યારે પણ તેઅાે તૃ ત થશે. ૨૦

અાનંદ કરે છે ; તેઅાે હષ પામીને જયજયકાર કરાે; તેઅાે હમેશાં કહાે, જે

પણ દુ ાે નાશ પામશે. યહાેવાહના શ ુઅાે જેમ બળતણનાે ધુમાડાે થઈ

પાેતાના સેવકની અાબાદીમાં ખુશ રહે છે , તે યહાેવાહની તુ ત થાઅાે. ૨૮

ય છે ; તેમ નાશ પામશે. ૨૧ દુ ઉછીનું લે છે ખરાે પણ પાછંુ અાપતાે
નથી, પણ યાયી ક ણાથી વત છે અને દાન અાપે છે . ૨૨ જેઅાે ઈ વરથી

યારે હુ ં તમા ં યાયીપ ં ગટ કરીશ અને અાખાે દવસ હુ ં તમારાં તાે
ગાઈશ.

અાશીવા દત છે , તેઅાે દેશનાે વારસાે પામશે, જેઅાે તેમનાથી શા પત છે

દયમાં કહે છે કે ; તેની માં ઈ વરનાે ભય છે
૩૬ દુજ નનાેહ.અપરાધકેમ મારા
કે તે પાેતાના મનમાં અ ભમાન કરે છે કે મારાે અ યાય

તેઅાેનાે સંપૂણ વનાશ થશે. ૨૩ માણસનાે માગ યહાેવાહને પસંદ પડે છે અને

૨

ગટ થશે ન હ અને મારાે તર કાર થશે ન હ. ૩ તેના શ દાે અ યાય તથા
કપટથી ભરેલા છે ; તેને

ાની થવાનું તથા ભલું કરવાનું ગમતું નથી. ૪ તે

પાેતાના પલંગ ઉપર અ યાય કરવાને યાેજના ઘડે છે ; તે અ યાયના માગમાં
ઊભાે રહે છે ; તે દુ તાને નકારતાે નથી. ૫ હે યહાેવાહ, તમારી કૃ પા અાકાશાે
સુધી વ તરેલી છે ; તમા ં વ વાસપ ં વાદળાે સુધી યાપેલું છે . ૬ તમા ં
યહાેવાહ, તમે માનવ તનું અને પશુનું ર ણ કરાે છાે. ૭ હે ઈ વર, તમારી
કૃ પા કે વી અમૂ ય છે ! તમારી પાંખાેની છાયામાં સવ મનુ ય અા ય લે છે .
થી પુ કળ તૃ ત થશે; તમારા અાશીવાદાેની

નદીઅાેમાંથી તેઅાે પીશે. ૯ કારણ કે તમારી પાસે
તમારા અજવાળામાં અજવાળું

ે કે તે પડી

ય, તાેપણ તે

છે ક જમીનદાે ત થશે ન હ, કે મ કે યહાેવાહ તેનાે હાથ પકડીને તેને નભાવશે.
૨૫ હુ ં જુ વાન હતાે અને હવે હુ ં વૃ

સંતાનને ભીખ માગતાં મ કદી

થયાે છંુ ; પણ યાયીને તજેલાે કે તેનાં
ેયાં નથી. ૨૬ અાખાે દવસ તે ક ણાથી

વત છે અને ઉછીનું અાપે છે અને તેનાં સંતાન અાશીવાદ પામેલા હાેય છે .
૨૭ બુરાઈથી દૂ ર થા અને ભલું કર; અને સદાકાળ દેશમાં રહે . ૨૮ કારણ

કે યહાેવાહ યાયને ચાહે છે અને તે પાેતાના વ વાસુ ભ તાેને છાેડી દેતા

યાયીપ ં માેટા પવતાેના જેવું અચળ છે ; તમારાે યાય અ ત ગહન છે . હે

૮ તેઅાે તમારા ઘરની સમૃ

તે ઈ વર તરફના તેના માગા થર કરે છે . ૨૪

વનનાે ઝરાે છે ; અમે

ેઈશું. ૧૦ જેઅાે તમને અાેળખે છે , તેમના

ઉપર તમારી દયા તથા જેમનાં દય પ વ છે , તેમની સાથે તમા ં યાયીપ ં
રી રાખ ે. ૧૧ મને ઘમંડીઅાેના પગ નીચે કચડાવા દેશાે ન હ. દુ ાેના હાથ
મને નસાડી મૂકે ન હ. ૧૨ દુ ાેનું કે વું પતન થયું છે ; તેઅાે અેવા પડી ગયા છે કે

નથી. તે સદા તેઅાેનું ર ણ કરે છે , પણ દુ ાેનાં સંતાનનાે વનાશ કરશે. ૨૯
યાયીઅાે વતનનાે વારસાે પામશે અને તેમાં તેઅાે સદાકાળ રહે શે. ૩૦ યાયી
પાેતાને મુખે ડહાપણ ભરેલી વાત કરે છે અને તેની

ભે તે સદા યાયની

બાબત બાેલે છે . ૩૧ તેના પાેતાના દયમાં ઈ વરનાે નયમ છે ; તેના પગ
લપસી જશે ન હ. ૩૨ દુ ાે સદા યાયી માણસાે પર નજર રાખે છે અને તેઅાેને
મારી નાખવાના લાગ શાેધતા ફરે છે . ૩૩ યહાેવાહ યાયીઅાેને દુ માણસાેના
હાથમાં પડવા દેશે ન હ યારે તેનાે યાય થશે, યારે તે તેને દાે ષત ઠરાવશે
ન હ. ૩૪ યહાેવાહની રાહ જુ અાે અને તેના માગને અનુસરાે અને દેશનાે
વારસાે પામવાને તે તને માેટાે કરશે. યારે દુ લાેકાેનાે નાશ થતાે હશે, યારે

પાછા ઊઠી શકશે ન હ.
તા અાચરનારાઅાેને લીધે તું ખીજવાઈશ ન હ; અ યાય
૩૭ દુકરનારાઅાે
ની ઈષા કરીશ ન હ. કારણ કે તેઅાે તાે જ દી ઘાસની
૨

તું તે

ેશે. ૩૫ અનુકૂળ ભૂ મમાં રાેપેલા લીલા વૃ ની જેમ મ દુ ને માેટા

સામ યમાં ફે લાતાે

ેયાે. ૩૬ પણ યારે હુ ં ફરીથી યાં થઈને પસાર થયાે,

યારે તે યાં નહાેતાે. મ તેને શાે યાે, પણ તેનાે પ ાે લા યાે ન હ. ૩૭ નદાષ

માફક કપાઈ જશે લીલા વન પ તની માફક ચીમળાઈ જશે. ૩ યહાેવાહ પર

માણસનાે વચાર કર અને જે ામા ણક છે તેને

ભરાેસાે રાખ અને ભલું કર; દેશમાં રહે અને વ વાસુપણાની પાછળ લાગ. ૪

બદલાે મળશે. ૩૮ દુ ાે સમૂળગા વનાશ પામશે; અંતે તેઅાેના વંશ ેનાે અંત

પછી તું યહાેવાહમાં અાનંદ કરીશ અને તે તારા દયની ઇ છાઅાે પૂરી પાડશે.

અાવશે. ૩૯ યહાેવાહ યાયીઅાેનાે ઉ ાર કરે છે ; સંકટ સમયે તે તેઅાેનું

૫ તારા માગા યહાેવાહને સાપ; તેમના પર ભરાેસાે રાખ અને તે તને ફળીભૂત

ર ણ કરે છે . ૪૦ યહાેવાહ તેઅાેને મદદ કરે છે અને તેમને છાેડાવે છે . તે

કરશે. ૬ તે તા ં યાયીપ ં અજવાળાની માફક અને તારા ામા ણકપણાને

તેઅાેને દુ ાેથી છાેડાવીને બચાવે છે કે મ કે તેઅાેઅે તેમનાે અાશરાે લીધાે છે .

બપાેરની માફક તેજ વી કરશે. ૭ યહાેવાહની અાગળ શાંત થા અને ધીરજથી

માં મને ઠપકાે ન અાપાે; તમારા કાેપમાં મને
૩૮ હેશયહાેા નવાહ,કરાે.તમારાકેમ કેાેધતમારાં
બાણાે મને વા યાં છે અને તમારાે હાથ

તેમની રાહ

ે. જે પાેતાના માગ અાબાદ થાય છે અને કુ યુ તઅાેથી ફાવી

ય છે , તેને લીધે તું ખીજવાઈશ ન હ. ૮ ખીજવાવાનું બંધ કર અને ગુ સાે
કરીશ ન હ. ચતા ન કર; તેથી દુ કમ જ નીપજે છે . ૯ દુ કમ અાેનાે વનાશ
થશે, પણ જેઅાે યહાેવાહ પર ભરાેસાે રાખે છે , તેઅાે દેશનું વતન પામશે. ૧૦
થાેડા સમયમાં દુ ાે હતા ન હતા થશે; તું તેના ઘરને ખંતથી શાેધશે, પણ
તેનું નામ નશાન મળશે ન હ. ૧૧ પણ ન લાેકાે દેશનું વતન પામશે અને
પુ કળ શાં તમાં તેઅાે અાનંદ કરશે. ૧૨ દુ ાે યાયીઅાેની વ

ખરાબ

યુ તઅાે રચે છે અને તેની સામે પાેતાના દાંત પીસે છે . ૧૩ ભુ તેની હાંસી
કરશે, કે મ કે તે જુ અે છે કે તેના દવસાે ન ક છે . ૧૪ નવ

દ ર ીને પાડી

નાખવાને તથા યથાથ ને મારી નાખવાને માટે દુ ાેઅે તરવાર તાણી છે અને
પાેતાનું ધનુ ય ખ યું છે . ૧૫ તેઅાેની પાેતાની જ તરવાર તેઅાેના પાેતાના જ
દયને વ ધશે અને તેઅાેના ધનુ યને ભાંગી નાંખવામાં અાવશે. ૧૬ ની તમાન
લાેકાે પાસે જે કં ઈ થાેડું છે , તે ઘણા દુ લાેકાેની વપુલ સંપ

કરતાં ઘ ં

વધારે છે . ૧૭ કારણ કે દુ લાેકાેના હાથાેની શ તનાે નાશ કરવામાં અાવશે,
પણ યહાેવાહ ની તમાન લાેકાેની કાળ

લેશે અને તેઅાેને ધરી રાખશે. ૧૮

યહાેવાહ યથાથ અાેની જદગીના સવ સંગાે

ણે છે અને તેઅાેનાે વારસાે

સવ કાળ ટકી રહે શે ૧૯ યારે તેઅાેનાે સમય ખરાબ હાેય છે , યારે પણ

ગીતશા

ે; શાં ત ય માણસને

૨

મને

ેરથી દાબે છે . ૩ તમારા ગુ સાને લીધે મા ં અાખું શરીર બીમાર છે ;

મારા પાપાેને લીધે મારાં હાડકાંમાં અારાે ય નથી. ૪ કે મ કે મારાે અ યાય મારા
માથા પર ચઢી અા યાે છે ; ભારે બાે ની જેમ તે મને અસ થઈ પ ાે છે . ૫
મારાં મૂખાઈ ભયા પાપાેને કારણે મારા જખમ સડીને ગંધાઈ ઊ ા છે . ૬ હુ ં
લથડી ગયાે છંુ અને વાંકાે વળી ગયાે છંુ ; હુ ં અાખાે દવસ શાેક કયા ક ં
છંુ . ૭ કે મ કે મારી કમરમાં અસ બળતરા થાય છે અને મા ં અાખું શરીર
રાેગ ત થઈ ગયું છે . ૮ હુ ં નબળ થઈને કચડાઈ ગયાે છંુ ; મારા દયની
વેદનાને કારણે નસાસા નાખું છંુ . ૯ હે ભુ, મારી સવ ઇ છા તમે
અને મારાે વલાપ તમને અ

ણાે છાે

યાે નથી. ૧૦ મારા દયના ધબકારા વધી

ગયા છે , મા ં બળ ઘટી ગયું છે અને મારી અાંખાેનું તેજ ઘટી ગયું છે . ૧૧
મારા રાેગના ભયથી, મારા નેહીજનાે અને મ ાે દૂ ર થઈ ગયા છે ; મારા
પડાેશીઅાે મારાથી દૂ ર ઊભા રહે છે . ૧૨ જેઅાે મારાે

વ લેવા તાકે છે તેઅાે

ફાંદા માંડે છે . જેઅાે મને ઉપ વ કરવા યાસ કરે છે તેઅાે હા નકારક વાતાે
બાેલે છે અને અાખાે દવસ કપટ ભરેલા ઇરાદા કરે છે . ૧૩ પણ હુ ં તાે બહે રા
માણસની જેમ તે સાંભળતાે નથી; મૂંગાે માણસ પાેતાનું મુખ ઉઘાડતાે નથી,
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તેના જેવાે હુ ં છંુ . ૧૪ જે માણસ સાંભળતાે નથી અને જેના મુખમાં દલીલાે
નથી તેના જેવાે હુ ં છંુ . ૧૫ હે યહાેવાહ હુ ં ન ે તમારી રાહ ેઈશ; હે ભુ,
મારા ઈ વર, તમે મને ઉ ર અાપશાે. ૧૬ મ અા ક ું કે જેથી મારા શ ુઅાે
મારા પર હરખાય ન હ.

ે મારાે પગ લપસી

ય, તાે તેઅાે મારી સામે

છંુ .” ૯ ભરી સભામાં મ તમારા
હે રાત કરી છે ; હે યહાેવાહ, તે તમે ણાે છાે. ૧૦ મ મારા

તમારી ઇ છાનુસાર કરવાને માટે હુ ં રા
યાયપણાની

દયમાં તમા ં યાયીપ ં સંતાડી રા યું નથી; મ તમા ં વ વાસુપ ં તથા
ઉ ાર ગટ કયા છે ; તમારી કૃ પા તથા સ યતા મ

હે ર સભામાં છુપાવી
મારાથી પાછી ન રાખશાે; તમારી કૃ પા

વડાઈ કરે છે . ૧૭ કે મ કે હુ ં ઠાેકર ખાઈ ર ાે છંુ અને હુ ં સતત દુ ઃખમાં છંુ . ૧૮

નથી. ૧૧ હે યહાેવાહ, તમારી કૃ પા

હુ ં મારા અ યાયને કબૂલ ક ં છંુ ; હુ ં મારા પાપને કારણે શાેક ક ં છંુ . ૧૯
પણ જેઅાે વનાકારણ મારા શ ુઅાે થયા છે તેઅાે અ ત બળ છે ; જેઅાે

તથા સ યતા નરં તર મા ં ર ણ કરાે. ૧૨ કારણ કે અગ ણત દુ ાેઅે મને

વનાકારણ મારાે તર કાર કરે છે તેઅાેની સં યા વધી છે . ૨૦ તેઅાે ભલાઈને

શકતાે નથી; તેઅાે મારા માથાના વાળ કરતાં પણ વધારે છે અને મા ં દય

ઘેરી લીધાે છે ; મારા અ યાયાેઅે મને પકડી પા

ાે છે , તેથી હુ ં ઊંચું

ેઈ

બદલે ભૂંડું પાછંુ વાળે છે ; તેઅાે મારા શ ુઅાે છે , કે મ કે જે સા ં છે તેને

નબળ થયું છે . ૧૩ હે યહાેવાહ, કૃ પા કરીને મને છાેડાવાે; હે યહાેવાહ, મને

હુ ં અનુસ ં છંુ . ૨૧ હે યહાેવાહ, તમે મને ત દેશાે ન હ; હે મારા ઈ વર,
મારાથી દૂ ર ન થાઅાે. ૨૨ હે ભુ, મારા ઉ ારક, મને સહાય કરવાને ઉતાવળ

સહાય કરવાને ઉતાવળ કરાે. ૧૪ જેઅાે મારી પાછળ પડીને મારા અા માનાે

કરાે.

નુકસાનથી સંતાેષ થાય છે , તેઅાે પાછા હઠાે અને બદનામ થાઅાે. ૧૫ જેઅાે

હુ ં યાન રાખીશ કે જેથી હુ ં મારી
૩૯ મ નભે પાપી કયુન કેક, “હું . ં જેયાં કહુસુધં છી ંુદુ, તેાે મારી
અાસપાસ હશે, યાં સુધી હુ ં

મને કહે છે કે , “અાહા, અાહા.” તેઅાે પાેતાની શરમભરેલી ચાલના બદલામાં

મારા મા પર લગામ રાખીશ. ૨ હુ ં શાંત ર ાે; સ ય બાેલવાથી પણ હુ ં છાનાે
ર ાે અને મારાે શાેક વધી ગયાે. ૩ મા ં દય મારામાં તપી ગયું; યારે મ
અા બાબતાે વષે વચાર કયા, યારે વચારાેનાે અ ન સળગી ઊ

ાે. પછી

અંતે હુ ં બાે યાે કે , ૪ “હે યહાેવાહ, મને જણાવાે કે મા ં અાયુ ય કે ટલું છે ?
અને મારા અાયુ યના દવસાે કે ટલા છે , તે મને જણાવાે. હુ ં કે વાે ણભંગુર
છંુ , તે મને સમ વાે. ૫ જુ અાે, તમે મારા દવસાે મુ ીભર કયા છે અને મા ં
અાયુ ય તમારી અાગળ કં ઈ જ નથી. ચાે સ દરેક માણસ યથ છે . ૬ ન ે
દરેક માણસ અાભાસ પે હાલેચાલે છે . ન ે દરેક જણ મ યા ગભરાય છે તે

નાશ કરવા મથે છે તેઅાે સવ ફજેત થાઅાે અને ાસ પામાે. જેઅાેને મારા

પાયમાલ થાઅાે. ૧૬ પણ જે સવ તમને શાેધે છે તેઅાે તમારાથી હષ પામાે
અને તમારામાં અાનંદ કરાે; જેઅાે તમારા ારા ઉ ાર ચાહે છે તેઅાે નરં તર
કહાે, “યહાેવાહ માેટા મનાઅાે.” ૧૭ હુ ં દીન તથા દ ર ી છંુ ; ભુ મારી ચતા
કરશે. તમે મારા સહાયકારી તથા મારા છાેડાવનાર છાે; હે મારા ઈ વર, તમે
વલંબ ન કરાે.
કરે છે , તે અાશીવા દત છે ; સંકટને સમયે યહાેવાહ
૪૧ જેતેનદે છાેર ડીનીાવશેચતા
. યહાેવાહ તેનું ર ણ કરશે અને તેને વંત રાખશે
૨

અને તે પૃ વી પર અાશીવા દત થશે; યહાેવાહ તેને તેના શ ુઅાેની ઇ છાને
વાધીન ન હ કરે. ૩ બીમારીના બછાના પર યહાેવાહ તેનાે અાધાર થશે;

સં હ કરે છે પણ તે કાેણ ભાેગવશે અે તે ણતાે નથી. ૭ હવે, હે ભુ, હુ ં
શાની રાહ ેઉં? તમે જ મારી અાશા છાે. ૮ મારા સવ અપરાધાે પર મને

તેની માંદગીમાં તેનાં દુ : ખ લઈને તેને સા ે કરશે. ૪ મ ક ું, “હે યહાેવાહ,

વજય અપાવાે: મૂખા મારી મ કરી કરે, અેવું થવા ન દાે. ૯ હુ ં ચૂપ ર ાે છંુ

કયા છે .” ૫ મારા શ ુઅાે મારી વ

ં છંુ . ૧૦ હવે
મને વધુ શ ા ન કરશાે, તમારા બળ હાથના હારે હુ ં ન ે ન જેવાે જ
અને મ મા ં મુખ ઉઘા ું નથી કે મ કે તમે જે કયુ છે અે હુ ં

થઈ ગયાે છંુ . ૧૧ યારે તમે લાેકાેને તેઅાેનાં પાપાેને કારણે શ ા કરાે છાે,
યારે તમે તેની સુંદરતાનાે પતં ગયાની જેમ નાશ કરી દાે છાે; ન ે દરેક લાેકાે
કં ઈ જ નથી પણ યથ છે . ૧૨ હે યહાેવાહ, મારી ાથના સાંભળાે; મારી
વનં ત કાને ધરાે; મારાં અાંસુ

ેઈને! શાંત બેસી ન રહાે, કે મ કે હુ ં તમારી

સાથે વદેશી જેવાે છંુ , મારા સવ પૂવ ેની જેમ હુ ં પણ મુસાફર છંુ . ૧૩ હુ ં

પામશે અને તેના નામનાે નાશ

બાેલીને કહે છે , 'તે

ારે થશે?' ૬

પાપ

ારે મરણ

ે મારાે શ ુ મને મળવા

અાવે, તાે તે અયાે ય બાબતાે કહે છે ; તેનું દય અ યાયનાે સં હ કરે છે ;
યારે તે મારી પાસેથી બહાર

ય છે , યારે તે મારા વષે બી અાેને કહે છે .

૭ મારાે ષ
ે કરનારા અંદરાેઅંદર કાનમાં વાતાે કરે છે ; તેઅાે મારી વ

ઉપ વ ક પે છે . ૮ તેઅાે કહે છે , “અેક અસા ય સ જડ રાેગ,” તેને લાગુ
પ

ાે છે ; હવે તે પથારીમાં પ

ાે છે , અેટલે પાછાે ઊઠવાનાે નથી.” ૯ હા,

મારાે ખાસ મ , જેનાે મને ભરાેસાે હતાે, જે મારી રાેટલી ખાતાે હતાે, તેણે

મૃ યુ પામું તે અગાઉ, તમારી કરડી નજર મારા પરથી દૂ ર કરાે કે જેથી હુ ં

મારી સામે લાત ઉગામી છે . ૧૦ પણ, હે યહાેવાહ, મારા પર કૃ પા કરાે અને

ફરીથી હષ પામું.

તકાર ક ં . ૧૧ તેથી હુ ં
ં છંુ કે તમે મારા
પર સ ન છાે, કે મારાે શ ુ મારા પર જયજયકાર કરતાે નથી. ૧૨ તમે મને
મને ઉઠાડાે કે જેથી હુ ં તેઅાેનાે

યહાેવાહની રાહ ેઈ; તેમણે મારી વનંતી સાંભળી અને
૪૦ મમનેધીરજથી
ઉ ર અા યાે. તેમણે મને નાશના ખાડામાંથી તથા ચીકણા
૨

કાદવમાંથી ખચી કા

મારા પર દયા કરાે; મારા અા માને સા ે કરાે; કે મ કે મ તમારી વ

ાે અને તેમણે મારા પગ ખડક પર ગાેઠ યા અને મારાં

પગલાં થર કયા. ૩ તેમણે અાપણા ઈ વરનું તાે , મારા મુખમાં મૂ ું છે .

મારી નદાષતામાં થર રાખાે છાે અને તમારી હજૂ રમાં મને સવકાળ રાખાે
છાે. ૧૩ અના દકાળથી તે અનંતકાળ સુધી હે મારા યહાેવાહ, ઇઝરાયલના
ઈ વર, તમારી તુ ત થાઅાે. અામેન તથા અામેન.

યહાેવાહ પર ભરાેસાે રાખે છે અને અહં કારીને તથા સ ય માગથી ફરી જનાર

જેમ પાણીના ઝરણાં માટે તલપે છે , તેમ હે ઈ વર, તમારે
૪૨ હરણ
માટે મારાે અા મા તલપે છે . ઈ વર, હા, વતા ઈ વરને માટે,

જૂ ઠાને ગણકારતાે નથી, તે અાશીવા દત છે . ૫ હે યહાેવાહ મારા ઈ વર, તમે

મારાે અા મા તરસે છે ; હુ ં

અમારા માટે અા યકારક કાયા કયા છે અને અમારા સંબંધી તમારા જે

અાંસુ રાત દવસ મારાે અાહાર થયા છે , મારા શ ુઅાે અાખાે દવસ કહે છે ,

વચારાે છે તે અેટલા બધા છે કે તેઅાેને તમારી અાગળ અનુ મે ગણી શકાય

“તારાે ઈ વર

પણ ન હ;

હે ર કરીને તેઅાે વષે બાેલું, તાે તેઅાે ગણતરીમાં

સમુદાયને અાનંદાે સવમાં, તુ તના નાદ સાથે, ઈ વરના ઘરમાં દાેરી જતાે

અસં ય છે . ૬ તમને ય તથા ખા ાપણની અપે ા નથી, પણ તમે મારા કાન
ઉઘા ા છે ; તમે દહનાપણ અથવા પાપાથાપણ મા યાં નથી. ૭ પછી મ ક ું,

હતાે, અે વાતાે યાદ ક ં છંુ , યારે મારાે અા મા છે ક પીગળી ય છે . ૫ હે
મારા અા મા, તું કે મ ઉદાસ થયાે છે ? તું મારામાં કે મ ગભરાયાે છે ? ઈ વરની

“જુ અાે, હુ ં અા યાે છંુ ; પુ તકમાં મારા વષે લખેલું છે . ૮ હે મારા ઈ વર,

અાશા રાખ, કે મ કે તેમની કૃ પા

ઘણા તે

ેશે અને બીશે અને યહાેવાહ પર ભરાેસાે રાખશે. ૪ જે માણસ

ે હુ ં તેઅાેને

૨
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ારે ઈ વરની અાગળ હાજર થઈશ? ૩ મારાં

ાં છે ?” ૪ હુ ં લાેકાેના ટાેળાં સાથે અને પવ પાળનારા લાેકાેના

ની સહાયને માટે હુ ં હ

સુધી તેમની

ગીતશા

તુ ત કરીશ. ૬ હે મારા ઈ વર, મારાે અા મા મારામાં નરાશ થયાે છે ; માટે

૧૭ અા બધું અમારા પર અાવી પ

ું છે ; તાેપણ અમે તમને વીસરી ગયા નથી

હુ ં યદનના દેશથી, હે માન પવત પરથી તથા મઝાર ડું ગર પરથી તમા ં મરણ

અને તમારા કરાર

ક ં છંુ . ૭ તમારા ધાેધના અવાજથી ઊંડાણને ઊંડાણ હાંક મારે છે ; તમારાં
સવ માે ં તથા માેટાં માે ંઅાે મારા પર ફરી વ ાં છે . ૮ દવસે યહાેવાહ

પાછંુ હઠી ગયું નથી; અમારાં પગલાં તમારા માગ પરથી અ ય માગ વ ાં
નથી. ૧૯ તાેપણ તમે અમને શયાળવાંની જ યામાં કચ ા છે અને અમને

પાેતાના કરારના વ વાસુપણાની વાત કરતા; અને રા ે હુ ં તેમનાં તુ તગીત

માેતની છાયાથી ઢાંકી દીધા છે ૨૦

ગાતાે, અેટલે મારા

હાેઈઅે અથવા પારકા દેવાેની તરફ અમારા હાથ ફે લા યા હાેય, ૨૧ તાે શું

વનદાતા ઈ વરની ાથના કરતાે. ૯ ઈ વર મારા ખડક

ત વ વાસઘાતી બ યા નથી. ૧૮ અમા ં દય તમારાથી

ે અમે અમારા ઈ વરનું નામ ભૂલી ગયા

છે , હુ ં તેમને કહીશ કે , “તમે મને કે મ ભૂલી ગયા છાે? શ ુઅાેના જુ લમને લીધે

ઈ વર તે શાેધી ન કાઢત? કે મ કે તે દયની ગુ ત વાતાે

હુ ં કે મ શાેક કરતાે ફ ં છંુ ?” ૧૦ “તારા ઈ વર ાં છે ” અેમ મ કરીમાં રાેજ
કહીને મારા શ ુઅાેના મહે ણાં મારા હાડકાંને તરવારની જેમ કચરી નાખે છે .

તમારે લીધે અમે અાખાે દવસ માયા જઈઅે છીઅે; કાપવાના ઘેટાંની જેવા

૧૧ હે મારા અા મા, તું શા માટે ઉદાસ થયાે છે ? તું મારામાં કે મ ગભરાયાે છે ?

અમને સદાને માટે દૂ ર ન કરાે. ૨૪ તમે તમા ં મુખ અમારાથી શા માટે અવળું

તું ઈ વરની અાશા રાખ, કે મ કે તે મારા ઉ ારક તથા મારા ઈ વર છે , હુ ં હ

ફે ર યું છે ? અને અમા ં સંકટ તથા અમારી સતાવણી કે મ વીસરી

તેમનું તવન કરીશ.

૨૫ કે મ કે અમારાે

અધમ
ની સાથે મારા પ માં
૪૩ હેવાદઈકરાેવર,; મારાેકારણયાયકે હેકરાેઈ અને
વર, તમે મા ં સામ ય છાે; તમે મને શા

છીઅે. ૨૬ અમને મદદ કરવાને ઊઠાે અને તમારી કૃ પાથી અમને છાેડાવાે.

૨

દીધાે? શ ુઅાેના જુ લમને લીધે હુ ં કે મ શાેક કરતાે ફ ં છંુ ? ૩
તમા ં સ ય તથા કાશ ગટ કરાે; જેથી તેઅાે મને દાેરે; તેઅાે મને તમારા
માટે ત

અમને ગણવામાં અાવે છે . ૨૩ હે ભુ,

ણે છે . ૨૨ કે મ કે

ગાે, તમે કે મ ઊંઘાે છાે? ઊઠાે,
અાે છાે?

વ જમીન સુધી નમી ગયાે છે ; અને અમે પેટ ઘસડતા થયાં

ભરાઈ ગયું છે ; જે શ દાે મ રા ને માટે
૪૫ માલ યાં છેદયતેઉહું મબાેલવષયથી
ું છંુ ; મારી ભ ે લેખકની કલમ જેવી ચપળ
છે . ૨ તમે માણસ કરતાં વધારે સુંદર છાે; તમારા હાેઠાે કૃ પાથી ભરેલા છે ;

પ વ પવતમાં અને તમારા મુલાકાતમંડપમાં લાવે. ૪ પછી હુ ં ઈ વરની વેદી

માટે અમે

પાસે, ઈ વર જે મારાે અ યાનંદ છે , તેમની પાસે જઈશ; હે ઈ વર, મારા

૩ હે પરા મી, તમે તમારી તરવાર કમરે બાંધાે, તમા ં ગાૈરવ તથા તમારાે

ઈ વર, હુ ં વીણા સાથે તમારી અાભાર તુ ત કરીશ. ૫ હે મારા અા મા, તું

મ હમા ધારણ કરાે. ૪ સ ય, ન તા તથા યાયીપણાને અથ તમારા તાપે

કે મ ઉદાસ થયાે છે ? તું કે મ ગભરાયાે છે ? તું ઈ વરની અાશા રાખ; કે મ કે તે

સવારી કરીને વજયવંત થાઅાે; તમારાે જમણાે હાથ તમને ભયંકર કૃ યાે

મારા મદદગાર તથા મારા ઈ વર છે , તેમનું તવન હુ ં હ

શીખવશે. ૫ તમારાં બાણ તી ણ છે ; તે રા ના શ ુઅાેના દયને વ ધે છે ;

કરીશ.

ઈ વર, જે કૃ યાે અમારા પતૃઅાેના સમયમાં અેટલે પુરાતન
૪૪ હેકાળમાં
, તમે જે કામાે કયા હતાં, તે વષે તેઅાેઅે અમને ક ું છે તે
અમે અમારા કાનાેઅે સાંભ

ું છે . ૨ તમે તમારે હાથે વદેશીઅાેને નસાડી

મૂ ા, અને તમે તમારા લાેકાેને વસા યા; તમે વદેશી લાેકાે પર દુ ઃખ લા યા,
પણ તમે અમારા લાેકાેને દેશમાં વસા યા. ૩ તેઅાેઅે પાેતાની તરવાર વડે
દેશને કબજે કયા નહાેતાે, વળી તેઅાેઅે પાેતાના ભુજ વડે પાેતાનાે બચાવ
કયા નહાેતાે; પણ તમારા જમણા હાથે, તમારા ભુજે અને તમારા મુખના
કાશે તેમને બચા યા હતા, કે મ કે તમે તેઅાે પર સ ન હતા. ૪ હે ઈ વર,
તમે મારા રા

છાે; યાકૂ બને માટે વજય ફરમાવાે. ૫ તમારી સહાયતાથી

અમે અમારા વૈરીઅાેને જમીનદાે ત કરી નાખીશું; તમારે નામે અમારી વ
ઊઠનારને છંૂ દી નાખીશું. ૬ કે મ કે હુ ં મારા ધનુ ય પર ભરાેસાે રાખીશ ન હ,
મારી તરવાર પણ મારાે બચાવ કરી શકશે ન હ. ૭ પણ અમારા વૈરીઅાેથી
તમે અમને બચા યા છે અને જેઅાે અમને ધ ારે છે તેઅાેને બદનામ કયા છે .
૮ અાખાે દવસ અમે ઈ વરમાં બડાશ મારી છે અને અમે સદાકાળ તમારા

નામની અાભાર તુ ત કરીશું. (સેલાહ) ૯ પણ હવે તમે અમને દૂ ર કયા છે અને
શર મદા કયા છે અને અમારા સૈ યાેની સાથે તમે બહાર અાવતા નથી. ૧૦ તમે
શ ુઅાે અાગળ અમારી પાસે પીઠ ફે રવાવાે છાે; અને જેઅાે અમને ધ ારે છે
તેઅાે પાેતાની મર

માણે અમને લૂંટે છે . ૧૧ તમે અમને કાપવાનાં ઘેટાંની

જેમ બનાવી દીધા છે અને વદેશીઅાેમાં અમને વખેરી ના યા છે . ૧૨ તમે
તમારા લાેકાેને મફત વેચી દીધા છે ; તેઅાેની કમતથી અમને કં ઈ લાભ થતાે
નથી. ૧૩ અમારા પડાેશીઅાે અાગળ તમે અમને નદા પ બના યા છે , અમારી
અાસપાસના લાેકાે સમ અમને હાંસી પ તથા તર કાર પ બના યા છે . ૧૪
તમે અમને વદેશીઅાેમાં કહાણી પ અને લાેકાેમાં માથાં હલાવવાનું કારણ
કરાે છાે. ૧૫ અાખાે દવસ મારી અાગળથી મા ં અપમાન ખસતું નથી અને
મારા મુખ પર થતી શર મદગીઅે મને ઢાંકી દીધાે છે . ૧૬ નદા તથા દુ ભાષણ
કરનાર બાેલને લીધે અને શ ુ તથા વેર વાળનારની
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ને લીધે અાવું થાય છે .

ણીઅે છીઅે કે ઈ વરે તમને સદાને માટે અાશીવા દત કયા છે .

તેથી લાેકાે તમારે શરણે અાવે છે . ૬ હે ઈ વર, તમા ં રા યાસન સનાતન છે ;
તમારાે રાજદં ડ તે યથાથ રાજદં ડ છે . ૭ તમને યાયીપણા પર ી ત છે અને
દુ તા

ત તર કાર છે ; માટે ઈ વર, તમારા ઈ વર, તમારા સાથીઅાે કરતાં

તમને સવ ે ગણીને અાનંદના તેલથી અ ભ ષ ત કયા છે . ૮ તમારા બધાં
વ

ાે બાેળ, અગર તથા તજની સુગંધથી મહકે છે ; હાથીદાંતના મહે લાેમાં

તારનાં વા જ ાે તમને અાનંદ પમાડે છે . ૯ રા ની દીકરીઅાેની મ યે કે ટલીક
ીઅાે અાદરમાન છે ; તમારે જમણે હાથે અાેફીરના સાેનાથી શણગારેલા
રાણી ઊભાં રહે છે . ૧૦ હે દીકરી, સાંભળ, કાન ધર; તારા લાેકાેને અને તારા
પતાના ઘરને ભૂલી

. ૧૧ અા રીતે રા

તારા સાદય પર માે હત થશે; તે

તારા વામી છે ; તું તેમની સેવા કર. ૧૨ તૂરની દીકરી ભેટ લઈને યાં અાવશે;
ધનવાન લાેકાે તારી કૃ પાને માટે તને કાલાવાલા કરશે. ૧૩ રાજપુ ી મહે લમાં
સંપૂણ ગાૈરવવાન છે ; તેનાં વ
વ

ાે પહે રીને તેને રા

ાેમાં સાેનાના તાર વણેલા છે . ૧૪ શણગારેલાં

પાસે લઈ જવામાં અાવશે; કુ મા રકાઅાે, જે તેની

સાથીઅાે છે , તે તેની પાછળ ચાલે છે , તેઅાેને તમારી પાસે લાવવામાં અાવશે.
૧૫ તેઅાેને અાનંદથી તથા ઉ સાહથી લાવવામાં અાવશે; તેઅાે રાજમહે લમાં

વેશ કરશે. ૧૬ તમારા પતૃઅાેને થાને તમારા દીકરાઅાે અાવશે, જેઅાેને
તમે અાખા દેશ પર રાજકુ માર ઠરાવશાે. ૧૭ હુ ં પેઢી દરપેઢી તમારા નામનું
મરણ રખાવીશ; તેથી લાેકાે સદાકાળ સુધી તમારી અાભાર તુ ત કરશે.
વર અાપણાે અા ય તથા સામ ય છે , સંકટને સમયે તે હાજરહજૂ ર
૪૬ ઈમદદગાર
છે . માટે ે પૃ વી ઊથલપાથલ થાય ે પવતાે સમુ માં
૨

ડૂ બી

ય, તાેપણ અાપણે બીહીઅે ન હ. ૩

વલાેવાય

ે તેનું પાણી ગજના કરે તથા

ે તેના ઊછળવાથી પવતાે કાંપી ઊઠે, તાેપણ અાપણે બીહીઅે

ન હ. (સેલાહ) ૪ યાં અેક નદી છે જેના ઝરણાંઅાે ઈ વરના નગરને અેટલે
પરા પરના મંડપના પ વ થાનને અાનંદમય કરે છે . ૫ ઈ વર તેની વચમાં છે ;
તેને હલાવી શકાશે ન હ; માેટી સવારે ઈ વર તેને મદદ કરશે. ૬ વદેશીઅાેઅે
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તાેફાન મચા યું છે અને રા યાે ડગમગી ગયાં; તેમણે ગજના કરી અેટલે,

ઈ વરને ખંડણી અાપી શકતાે નથી. ૮ કે મ કે તેના ાણની કમત માેટી છે

પૃ વી પીગળી ગઈ. ૭ અાપણી સાથે સૈ યાેના સરદાર યહાેવાહ છે ; અાપણાે

અને અે વચાર તેણે સદાને માટે છાેડી દેવાે

અા ય યાકૂ બના ઈ વર છે . (સેલાહ) ૮ અાવાે યહાેવાહનાં પરા માે જુ અાે,

રહે કે જેથી તેનું શરીર કબરમાં દફનાવાય ન હ. ૧૦ કે મ કે તે જુ અે છે કે

તેમણે પૃ વીની કે વી પાયમાલી કરી છે તે જુ અાે. ૯ તે પૃ વીના છે ડાઅાે સુધી

બુ વંત માણસાે મરણ પામે છે ; મૂખ તથા અસ ય જેવા સાથે નાશ પામે

યુ ાેને બંધ કરી દે છે ; તે ધનુ યને ભાંગી નાખે છે અને ભાલાને કાપી નાખે છે ;

છે અને પારકાઅાેને માટે પાેતાનું ધન મૂકીને

રથાેને અ નથી બાળી નાખે છે . ૧૦ શાંત રહાે અને

ણાે કે હુ ં ઈ વર છંુ ;

ેઈઅે. ૯ તે સદાકાળ

વતાે

ય છે . ૧૧ તેઅાેના અંતરના

વચારાે અેવા છે કે અમારાં ઘરાે સદા રહે શે અને અમારાં રહે ઠાણ પેઢી દરપેઢી

હુ ં વદેશીઅાેમાં માેટાે મનાઈશ; હુ ં પૃ વીમાં માેટાે મનાઈશ. ૧૧ સૈ યાેના

રહે શે; તેઅાે પાેતાની

યહાેવાહ અાપણી સાથે છે ; યાકૂ બના ઈ વર અાપણા અા ય છે . (સેલાહ)

ધનવાન હાેવા છતાં, ટકી રહે વાનાે નથી; તે નાશવંત પશુના જેવાે છે . ૧૩

કાે, તાળી પાડાે; અાનંદથી માેટા અવાજે ઈ વરની તુ ત
૪૭ હેકરાેસવ. લાેકારણ
કે પરા પર યહાેવાહ ભયાવહ છે ; તે અાખી પૃ વીના

અાપમ તયા માણસાેનાે માગ મૂખ જ છે ; તેમ છતાં તેઅાેના પછીના લાેકાે

૨

રા

ધરાજ છે . ૩ તે અાપણા તાબામાં લાેકાેને તથા અાપણા પગ નીચે

વદેશીઅાેને હરાવીને મૂકશે. ૪ તેમણે અાપણા માટે અાપણાે વારસાે
પસંદ કયા છે , અેટલે તેમણે, પાેતાના વહાલા યાકૂ બની ઉ મતા પસંદ કરી
છે . (સેલાહ) ૫ ઈ વર વજયના પાેકારસ હત, યહાેવાહ રણ શગડાના
અવાજસ હત ચઢી ગયા છે . ૬ ઈ વરનાં તાે ાે ગાઅાે, તાે ાે ગાઅાે;
અાપણા રા નાં તાે ાે ગાઅાે, તાે ાે ગાઅાે. ૭ કે મ કે ઈ વર અાખી
પૃ વીના રા

છે ; સમજદારીથી તેમની શંસાનાં ગીતાે ગાઅાે. ૮ ઈ વર

વદેશીઅાે પર રાજ કરે છે ; ઈ વર પાેતાના પ વ

સહાસન પર બરાજમાન

છે . ૯ લાેકાેના રાજકુ મારાે અેક થયા છે ઇ ા હમના ઈ વરના લાેકાેની સાથે
બધા ભેગા થયા છે ; કે મ કે પૃ વીની સવ ઢાલાે ઈ વરની છે ; તે સવા ય છે .
ઈ વરના નગરમાં તેમના પ વ
૪૮ અાપણા
છે અને ઘણા તુ યમાન છે . માેટા રા
૨

પવતમાં યહાેવાહ મહાન
નું નગર, ઉ ર બાજુ અે,

ઊંચાઈમાં ખૂબસૂરત અને અાખી પૃ વીના અાનંદ પ સયાેન પવત છે . ૩
તેમના મહે લમાં ઈ વરે પાેતાને અા ય પે

હે ર કયા છે . ૪ કે મ કે રા અાે

અેક થયા, તેઅાે અેક થઈને ચા યા ગયા. ૫ પછી તેઅાેઅે

ેયું, અેટલે

તેઅાે અા ય પા યા; ભયથી ગભરાઈ ગયા તેથી તેઅાે ઝડપથી પાછા ચા યા
ગયા. ૬ યાં તેમને ભયથી ૂ રી થઈ તથા સૂ તવેદના જેવું ક થયું. ૭ તમે
પૂવના વાયુ વડે તાશ શનાં વહાણાેને ભાંગી ના યાં. ૮ જેમ અાપણે સાંભ ું
હતું તેમ સૈ યાેના સરદાર યહાેવાહના નગરમાં, અાપણા ઈ વરના નગરમાં,
અાપણે

ેયું છે ; ઈ વર સદાકાળ તેને થર કરશે. (સેલાહ) ૯ હે ઈ વર,

અમે તમારા ઘરમાં તમારી કૃ પા વષે વચાર કયા. ૧૦ હે ઈ વર, જેવું તમા ં
નામ છે , તેવી તમારી તુ ત પણ પૃ વીના અંત સુધી છે ; તમારાે જમણાે હાથ
યાયીપણાથી ભરેલાે છે . ૧૧ તમારા યાયનાં કાયાથી સયાેન પવત અાનંદ
પામશે યહૂ દયાની દીકરીઅાે હરખાશે. ૧૨ સયાેનની અાસપાસ દ ણા
કરાે; તેના બુર ેની ગણતરી કરાે. ૧૩ તેનાે કાેટ યાનથી જુ અાે અને તેના
મહે લાે પર લ અાપાે જેથી તમે અાવતી પેઢીને તે વષે કહી શકાે. ૧૪ કારણ
કે અા ઈ વર અાપણા સનાતન ઈ વર છે ; તે મરણ પયત અાપણને દાેરનાર
છે .

તેઅાેનાે બાેલ પસંદ કરે છે . (સેલાહ) ૧૪ તેમને શેઅાેલમાં લઈ જવાના ટાેળાં
જેવા ઠરાવવામાં અાવશે; મૃ યુ તેઅાેનાે ઘેટાંપાળક થશે; યથાથ અાે સવારમાં
તેમના પર અ ધકાર ચલાવશે; તેઅાેનું સાદય શેઅાેલમાં અેવું નાશ પામશે કે ,
યાં કાેઈ બાકી રહે શે ન હ. (Sheol h7585) ૧૫ પણ ઈ વર મારા અા માને
શેઅાેલના નયં ણમાંથી છાેડાવી લેશે; તે મારાે અંગીકાર કરશે. (સેલાહ)
વધી

ય, યારે તું ગભરાઈશ ન હ. ૧૭ કે મ કે યારે તે મૃ યુ પામે, યારે તે

પાેતાની સાથે કં ઈ લઈ જવાનાે નથી; તેનાે વૈભવ તેની પાછળ જવાનાે નથી.
૧૮ યારે તે

વતાે હતાે, યારે તે પાેતાના અા માને અાશીવાદ અાપતાે હતાે

અને યારે તું તા ં પાેતાનું ભલું કરે છે , યારે માણસાે તારાં વખાણ કરે છે .
૧૯ તે પાેતાના પૂવ

અજવાળું

ાંત પર કાન લગાડીશ; વીણા પર મારાે મમ ખાેલીશ. ૫

યારે મારી અાસપાસ સંકટાે અાવે અને મને શ ુઅાે ઘેરી લે, યારે અેવા
દુ ાેના દવસાેમાં હુ ં શા માટે બીહુ ં ? ૬ જેઅાે પાેતાની સંપ
રાખે છે અને પાેતાના પુ કળ

પર ભરાેસાે

યનું અ ભમાન કરે છે . ૭ તેઅાેમાંનાે કાેઈ

પાેતાના ભાઈને કાેઈ પણ રીતે બચાવી શકતાે નથી અથવા તેના બદલામાં

વનનું

યવાન, ઈ વર, યહાેવાહ, બાે યા છે અને તેમણે સૂયના ઉદયથી
૫૦ સામ
તે તેના અ ત સુધી પૃ વીને બાેલાવી છે . સયાેન, જે સાદયની
૨

સંપૂણતા છે , તેમાંથી ઈ વર કાશે છે . ૩ અાપણા ઈ વર અાવશે અને
છાના રહે શે ન હ; તેમની અાગળ અ ન બાળી મૂકશે અને તેમની અાસપાસ
મહાતાેફાન

ગશે. ૪ પાેતાના લાેકાેનાે યાય કરવા તે ઉપરના અાકાશને

તથા પૃ વીને બાેલાવશે. ૫ “જેઅાેઅે બ લદાનથી મારી સાથે કરાર કયા છે ;
અેવા મારા ભ તાેને મારી પાસે ભેગા કરાે.” ૬ અાકાશાે તેમનું યાયીપ ં
ગટ કરશે, કે મ કે ઈ વર પાેતે યાયાધીશ છે . ૭ “હે મારા લાેકાે, સાંભળાે
અને હુ ં બાેલીશ; હુ ં ઈ વર, તમારાે ઈ વર છંુ . ૮ તારા બ લદાનાેને લીધે હુ ં
તને ઠપકાે અાપીશ ન હ; તારાં દહનાપણાે નરં તર મારી અાગળ થાય છે . ૯
હુ ં તારી કાેડમાંથી બળદ અથવા તારા વાડાઅાેમાંથી બકરા લઈશ ન હ. ૧૦
કારણ કે અર યનું દરેક પશુ અને હ ર ડું ગરાે ઉપરનાં પશુઅાે મારાં છે . ૧૧
હુ ં પવતાેનાં સવ પ ીઅાેને અાેળખું છંુ અને જં ગલના હસક પશુઅાે મારાં
છે . ૧૨ ે હુ ં ભૂ યાે હાેઉં, તાેપણ હુ ં તમને કહીશ ન હ; કારણ કે જગત
તથા તેમાંનું સવ વ મા ં છે . ૧૩ શું હુ ં બળદાેનું માંસ ખાઉં? અથવા શું હુ ં
બકરાઅાેનું લાેહી પીઉં? ૧૪ ઈ વરને અાભાર તુ તનાં અપણાે ચઢાવ અને

તારા મુખમાં લેવાે

હશે. ૪ હુ ં

ય છે ; પછી તેઅાે

અા મક સમજ નથી તે નાશવંત પશુ સમાન છે .

મારે મુખે બુ

૩

ેના પતૃઅાેની પાસે ચા યાે

ારેય પણ ન હ જુ અે. ૨૦ જે માણસ ધનવાન છે , પણ જેને

પરા પર

વષે બાેલીશ અને મારા દયના વચારાે ડહાપણ વષે

યારે કાેઈ ધનવાન થાય છે , યારે તેના ઘરનાે વૈભવ

(Sheol h7585) ૧૬

, કાન ધરાે. ન ન
૪૯ હેઅનેસવઉલાેચકબાે, તમેને, અાીમંસાંત ભતથાળાે;દહેર વી, વાસીઅાે
તમે સવ યાન અાપાે. હુ ં
૨

ગીરાેને પાેતાનાં નામ અાપે છે . ૧૨ પણ માણસ

યેની તારી

ત ા પૂણ કર. ૧૫ સંકટને સમયે મને વનં ત કર; હુ ં

તને છાેડાવીશ અને તું મારાે મ હમા ગટ કરશે.” ૧૬ પણ ઈ વર દુ ને કહે
છે કે , “તારે મારા વ ધઅાે શા માટે ગટ કરવા

ેઈઅે? મારાે કરાર શા માટે

ેઈઅે? ૧૭ છતાં પણ તું મારી શખામણનાે તર કાર કરે

છે અને મારા શ દાે તું તારી પાછળ નાખે છે . ૧૮ યારે તું ચાેરને જુ અે છે ,
યારે તું તેને સંમ ત અાપે છે ; જેઅાે ય ભચારમાં

ેડાયેલા છે તેઅાેનાે તું

ભાગીદાર થયાે છે . ૧૯ તું ભૂંડાઈને તા ં મા સાપે છે અને તારી
છે . ૨૦ તું બેસીને તારા પાેતાના ભાઈઅાેની વ

ભ કપટ રચે

બાેલે છે ; તું તારી પાેતાની

માતાના દીકરાની બદનામી કરે છે . ૨૧ ત અાવાં કામ કયા છે , પણ હુ ં ચૂપ
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અને હુ ં તારાં કામ તારી અાંખાે અાગળ અનુ મે ગાેઠવીશ. ૨૨ હે ઈ વરને

ખ પાેતાના મનમાં કહે છે કે , “ઈ વર છે જ ન હ.” તેઅાેઅે
૫૩ મૂથઈને
ધ ારવા લાયક દુ તા કરી છે ; ભલું કરનાર કાેઈ નથી.

વીસરનારાઅાે, હવે અાનાે વચાર કરાે; ન હ તાે હુ ં તમારા ફાડીને ટુ કડેટુકડા

૨ સમજણાે કે ઈ વરને શાેધનાર માણસ છે કે ન હ, તે

કરીશ અને તમને યાં છાેડાવવા માટે કાેઈ ન હ અાવે. ૨૩ જે અાભાર તુ તનાં

અાકાશમાંથી મનુ ય ત પર

અપણાે ચઢાવે છે તે મને માન અાપે છે અને જે પાેતાના માગા નયમસર રાખે

તેઅાે સવ અશુ થયા છે ; ભલું કરનાર કાેઈ ર ાે નથી, ના, અેક પણ ન હ.

છે તેને હુ ં ઈ વર ારા મળતાે ઉ ાર બતાવીશ.”

૪ શું ખાેટું કરનારને કં ઈ સમજણ નથી? તેઅાે રાેટલા ખાતા હાેય તેમ મારા

ઈ વર, તમારી કૃ પા માણે મારા પર દયા કરાે; તમારી પુ કળ
૫૧ હેકૃ પાથી
મારા અપરાધાે માફ કરાે. મારા અપરાધથી મને પૂરાે ધૂઅાે

લાેકાેને ખાઈ

ર ાે, તેથી ત વચાયુ કે હુ ં છે ક તારા જેવાે છંુ . પણ હુ ં તને ઠપકાે અાપીશ

૨

અને મારા પાપાેથી મને શુ કરાે. ૩ કે મ કે હુ ં મારા અપરાધાે
મા ં પાપ ન ય મારી અાગળ છે . ૪ તમારી, હા, તમારી જ વ
કયુ છે અને જે તમારી

ં છંુ અને
મ પાપ

માં ખરાબ છે તે મ કયુ છે ; તેથી યારે તમે બાેલાે,

યારે તમે યાયી ઠરાે; અને તમે યાય કરાે, યારે તમે નદાષ ઠરાે. ૫ જુ અાે,
હુ ં અ યાયીપણામાં જ યાે હતાે; મારી માતાઅે પાપમાં મારાે ગભ ધારણ
કયા હતાે. ૬ તમે તમારા દયમાં અંત: કરણની સ યતા માગાે છાે; મારા
દયને તમે ડહાપણ શીખવશાે. ૭ ઝુ ફાથી મને ધાે ે અેટલે હુ ં શુ થઈશ;
મને નવડાવાે અેટલે હુ ં હમ કરતાં સફે દ થઈશ. ૮ મને હષ તથા અાનંદ
સંભળાવાે અેટલે જે હાડકાં તમે ભાં યાં છે તેઅાે અાનંદ કરે. ૯ મારાં પાપ
તરફ નજર ન કરાે અને મારા સવ અ યાય મા કરાે. ૧૦ હે ઈ વર, મારામાં
શુ

દય ઉ પ ન કરાે અને મારા અા માને નવાે અને ઢ કરાે. ૧૧ મને તમારી

સંમુખથી દૂ ર ન કરાે અને તમારાે પ વ અા મા મારી પાસેથી લઈ લેશાે ન હ.
૧૨ તમારા ઉ ારનાે હષ મને પાછાે અાપાે અને ઉદાર અા માઅે કરીને મને

નભાવી રાખાે. ૧૩ યારે હુ ં ઉ લંઘન કરનારાઅાેને તમારા માગ શીખવીશ
અને પાપીઅાે તમારા તરફ ફરશે. ૧૪ હે ઈ વર, મારા ઉ ારનાર, ખૂનના
દાેષથી મને માફ કરાે અને હુ ં મારી

ભે તમારા યાયીપણા વષે માેટેથી

ગાઈશ. ૧૫ હે ભુ, તમે મારા હાેઠ ઉઘાડાે અેટલે મા ં મુખ તમારી તુ ત
ગટ કરશે. ૧૬ કે મ કે તમે બ લદાનાેથી રીઝતા નથી, ન હ તાે હુ ં તે અપણ
કરત; તમે દહનીયાપણથી અાનંદ પામતા નથી. ૧૭ ઈ વરના બ લદાનાે તાે
રાંક મન છે ; હે ઈ વર, તમે રાંક અને ન

દયને ધ ારશાે ન હ. ૧૮ તમે

કૃ પા કરીને સયાેનનું ભલું કરાે; ય શાલેમના કાેટાેને ફરી બાંધાે. ૧૯ પછી
યાયીપણાના બ લદાનાેથી, દહનાપણ તથા સવ દહનાપણથી તમે અાનંદ
પામશાે; પછી તેઅાે તમારી વેદી પર બળદાેનું અપણ કરશે.
અાે જુ લમગાર, તું તારાં દુ કાયા વષે શા માટે અ ભમાન કરે
૫૨ અરે
છે ? ઈ વરની કૃ પા સવકાળ ટકે છે . તારી ભ દુ યાેજનાઅાે કરે
૨

છે અણીદાર અ

ાની જેમ તે છે તરે છે . ૩ તું ભલાઈ કરતાં વધારે દુ તા ચાહે

છે અને યાયીપ ં બાેલવા કરતાં જૂ ઠું બાેલવું તને વધારે ગમે છે . ૪ અરે
કપટી

ભ, તું સવ વનાશકારી વાતાે ચાહે છે . ૫ ઈ વર સદાને માટે તારાે

નાશ કરશે; તે તને પકડીને તારા તંબુમાંથી ખચી કાઢશે અને પૃ વીમાંથી તે
તને ઉખેડી નાખશે. (સેલાહ) ૬ વળી યાયીઅાે પણ તે

ેશે અને ગભરાશે;

તેઅાે હસીને તેને કહે શે કે , ૭ “જુ અાે, અે અા માણસ છે કે જેણે ઈ વરને
પાેતાનાે અા ય ન કયા, પણ પાેતાના ઘણા ધન પર ભરાેસાે રાખીને પાેતાનાં

ેવાને ઈ વરે

કરી. ૩ તેઅાેમાંનાે દરેક માગ

થયાે છે ;

ય છે પણ તેઅાે કાેઈ ઈ વરને પાેકારતા નથી. ૫ યાં ભય ન

હતાે યાં તેઅાે ઘણા ભયભીત થયા; કે મ કે જે તમારી સામે છાવણી નાખે છે
તેઅાેનાં હાડકાં ઈ વરે વખેરી ના યાં છે ; તમે તેઅાેને બદનામ કયા છે કે મ કે
ઈ વરે તેઅાેને નકાયા છે . ૬ સયાેનમાંથી ઇઝરાયલના ઉ ારકતા વહે લા
અાવે! યારે ઈ વર પાેતાના લાેકાેને બંદીવાસમાંથી છાેડાવીને અાબાદ કરશે,
યારે યાકૂ બ હરખાશે અને ઇઝરાયલ અાનં દત થશે.
વર, તમારા નામે મને બચાવાે અને તમારા પરા મથી મારાે
૫૪ હેયાયઈ કરાે
. હે ઈ વર, મારી ાથના સાંભળાે; મારા મુખની વાતાે
૨

પર કાન ધરાે. ૩ કે મ કે વદેશીઅાે મારી વ

થયા છે અને જુ લમગારાે મારાે

વ લેવા મથે છે ; તેઅાેઅે ઈ વરને પાેતાની અાગળ રા યા નથી. ૪ જુ અાે,
ઈ વર મારા મદદગાર છે ; ભુ જ મારા અા માના અાધાર છે . ૫ તે મારા
શ ુઅાેને દુ તાનાે બદલાે અાપશે; તમારાં સ ય વચનાે માણે દુ ાેનાે નાશ
કરાે. ૬ હુ ં રા ખુશીથી મારાં અપણાે ચઢાવીશ; હે યહાેવાહ, હુ ં તમારા
નામની તુ ત કરીશ, કે મ કે તે ઉ મ છે . ૭ કે મ કે તેમણે મને સવ સંકટમાંથી
છાેડા યાે છે ; મારી ઇ છા માણે મારા શ ુઅાેને થયું, તે મ નજરે

ેયું છે .

ાથના સાંભળવાને તમારા કાન ધરાે; અને મારી
૫૫ હેવનંઈ તવર,સાંમારી
ભળવાથી સંતાઈ ન અાે. મારી વાત પર યાન
૨

અાપીને મને ઉ ર અાપાે; હુ ં શાેકને કારણે અશાંત છંુ અને વલાપ ક ં છંુ .
૩ દુ મનાેના અવાજને લીધે અને દુ ાેના જુ લમને લીધે, હુ ં વલાપ ક ં છંુ ;
કે મ કે તેઅાે મારા પર અ યાય કરવાનાે દાેષ મૂકે છે અને ાેધથી મને સતાવે
છે . ૪ મારા દયમાં મને ઘણી વેદના થાય છે અને મૃ યુનાે ભય મારા પર
અાવી પ ાે છે . ૫ મને ાસથી ૂ રી અાવે છે અને ભયથી ઘેરાયેલાે છંુ . ૬
મ ક ું, “ ે મને કબૂતરની જેમ પાંખ હાેત, તાે કે વું સા ં ! તાે હુ ં દૂ ર ઊડી
જઈને વ ામ લેત. ૭ હુ ં અર યમાં દૂ ર સુધી ઊડી

ત અને યાં મુકામ

કરત. (સેલાહ) ૮ પવનના સુસવાટાથી તથા તાેફાનથી નાસીને ઉતાવળે
અા ય થાને જઈ પહાચત.” ૯ હે ભુ, તેઅાેનાે નાશ કરાે અને તેઅાેની
ભાષાઅાે બદલી નાખાે, કે મ કે મ નગરમાં બળા કાર તથા ઝઘડા

ેયા છે .

૧૦ તેઅાે રાત દવસ તેના કાેટ પર અાંટા મારે છે ; અને તેની મ યે દુ તા તથા

હા ન ચાલુ રહી છે . ૧૧ તેની વ ચે બૂરાઈ છે ; જુ લમ તથા ઠગાઈ તેના ર તા
પરથી ખસતાં નથી. ૧૨ કે મ કે મને જે ઠપકાે અાપનારાે હતાે તે મારાે શ ુ ન
હતાે, અે તાે મારાથી સહન કરી શકાત; મારી વ

વડાઈ કરનારાે તે મારાે

શ ુ ન હતાે, અેવાથી તાે હુ ં સંતાઈ રહી શકત. ૧૩ પણ તે તું જ છે , તું જે
મારા સરખાે, મારાે સાથી અને મારાે ખાસ મ . ૧૪ અાપણે અેકબી ની
સાથે મીઠી સંગત કરતા હતા; અાપણે જનસમુદાય સાથે ઈ વરના ઘરમાં

દુ કમાને વળગી ર ાે.” ૮ પણ હુ ં તાે ઈ વરના ઘરના લીલા જૈતૂનવૃ જેવાે

જતા હતા. ૧૫ અેકાઅેક તેમના પર માેત અાવી પડાે; તેઅાે

છંુ ; હુ ં ઈ વરની કૃ પા પર સદાકાળ ભરાેસાે રાખું છંુ . ૯ હે ઈ વર, તમે જે કયુ
છે , તે માટે હુ ં તમારી અાભાર તુ ત સદા કરીશ. હુ ં તમારા નામ પર અાશા

છે . (Sheol h7585) ૧૬ હુ ં તાે ઈ વરને પાેકાર કરીશ અને યહાેવાહ મારાે

રાખું છંુ , કે મ કે તમા ં નામ ઉ મ છે અને હુ ં તે તમારાં સંતાેની સમ
કરીશ.

ગટ

વતા જ

શેઅાેલમાં ઊતરી પડાે, કે મ કે ભૂંડાઈ તેઅાેનાં ઘરાેમાં, હા, તેઅાેનાં અંતરમાં
બચાવ કરશે. ૧૭ હુ ં મારા દુ : ખમાં સવારે, બપાેરે અને સાંજે ઈ વરને ફ રયાદ
કરીશ અને તે મારાે અવાજ સાંભળશે. ૧૮ કાેઈ મારી પાસે અાવે ન હ, માટે
તેમણે છાેડાવીને મારા અા માને શાં ત અાપી છે કે મ કે મારી સામે લડનારા
ઘણા છે . ૧૯ ઈ વર જે અના દકાળથી યાયાસન પર બરાજમાન છે , તે

ગીતશા
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તેઅાેને સાંભળશે અને જવાબ અાપશે. (સેલાહ) જે માણસાેમાં કં ઈ ફે રફાર

૧૧ હે ઈ વર, તમે વગ કરતાં ઊંચા મનાઅાે; અાખી પૃ વી કરતાં તમારાે

થતાે નથી; તેઅાે ઈ વરથી બીતા નથી. ૨૦ મારા મ ાે કે જેઅાે તેની સાથે

મ હમા માેટાે થાઅાે.

સમાધાન રાખતા હતા તેણે તેમના પર હાથ ઉગા યાે છે ; તેણે પાેતાનાે કરેલાે

ર યાયીપણાથી બાેલાે છાે? હે માણસાેના દીકરાઅાે, શું
૫૮ શુતમેં તમેઅદલખરેખઇનસાફ
કરાે છાે? ના, તમે તમારા મનમાં દુ તા યાે ે

કરાર તાે

ાે છે . ૨૧ તેના મુખના શ દાે માખણ જેવા સુંવાળા છે , પણ તેનું

દય યુ ના વચારાેથી ભરેલું છે ; તેના શ દાે તેલ કરતાં વધારે મુલાયમ છે ,
પણ તે શ દાે ખરેખર તરવારની જેમ કાપે છે . ૨૨ તમારી ચતાઅાે યહાેવાહને
સાપી દાે અને તે તમને નભાવી રાખશે; તે

ારેય યાયી ય તને પરા જત

થવા દેતા નથી. ૨૩ પણ, હે ઈ વર, તમે મારા શ ુઅાેને વનાશની ખાઈમાં
ધકે લી દાે છાે; ખૂની કે કપટી પાેતાનું અડધું અાયુ ય પણ ભાેગવી નથી શકતા,
પણ હુ ં તાે તમારા પર ભરાેસાે રાખીશ.

૫૬ છે ; તે અાખાે દવસ લડીને મારા પર જુ લમ કરે છે .

ખાેટા માગ વળી ગયેલા હાેય છે ; તેઅાે જ મે છે કે તરત જ જૂ ઠું બાેલે છે અને
ખાેટે ર તે ચઢી

ય છે . ૪ તેઅાેનું વષ સાપના વષ જેવું છે ; તેઅાે કાન બંધ

કરી રાખનાર બહે રા સાપ જેવા છે . ૫ કે જે ઘણી જ ચાલાકીથી માેરલી
વગાડનાર મદારીનાે પણ અવાજ સાંભળતાે નથી. ૬ હે ઈ વર, તમે તેઅાેના
દાંત તાેડી નાખાે; હે યહાેવાહ, તમે યુવાન સહાેના માેટા દાંત તાેડી પાડાે. ૭

હે ઈ વર, તમે મારા પર દયા કરાે, કે મ કે માણસ તાે મને ગળી

તાે અાખાે દવસ મને ગળી

૨

છાે; પૃ વી પર તમે તમારા હાથથી જુ લમ તાેળી અાપાે છાે. ૩ દુ ાે જ મથી જ

ય

૨ મારા શ ુઅાે

તેઅાે ઝડપથી વહે તા પાણીની જેમ વહી
તાકે , યારે તેઅાે બૂઠાં થઈ

ય છે ; કે મ કે જેઅાે મારી સામે અહં કારથી લડે

અાે; યારે તેઅાે પાેતાનાં બાણ

અાે. ૮ ગાેકળગાય જે ચાલતા ચાલતા પીગળી

ય છે તેના જેવા અથવા જેણે સૂય

ેયાે નથી, અેવા

ીને અધૂરે ગયેલા

છે તેઅાે ઘણા છે . ૩ યારે મને બીક લાગશે, યારે હુ ં તમારા પર ભરાેસાે

ગભ જેવા તેઅાે થાઅાે. ૯ તમારા હાં લાંને કાંટાનાે તાપ લાગે તે પહે લાં, પછી

રાખીશ. ૪ હુ ં ઈ વરની મદદથી તેમના વચનની શંસા કરીશ, ઈ વર પર મ

તે લીલા હાેય કે સૂકા હાેય, તાે પણ, તેમને વંટાે ળયાે ઘસડી લઈ જશે. ૧૦

ભરાેસાે રા યાે છે ; હુ ં બીવાનાે નથી; મનુ યમા મને શું કરનાર છે ? ૫ તેઅાે

યારે તે ઈ વરનાે બદલાે

ેશે, યારે યાયી માણસ હરખાશે; તે દુ ાેના

અાખાે દવસ મારા શ દાેનાે અનથ કરે છે ; તેઅાેના વચારાે મા ં ખરાબ

લાેહીમાં પાેતાના પગ ધાેશે, ૧૧ કે જેથી માણસાે કહે શે કે , “ યાયી માણસને

કરવાના છે . ૬ તેઅાે અેકઠા થાય છે , તેઅાે સંતાઈ રહે છે અને તેઅાે મારાં

ચાે સ બદલાે મળશે; ન ે પૃ વીમાં યાય કરનાર ઈ વર છે .”

પગલાંને યાનમાં રાખે છે , તેઅાે મારાે

શ ુઅાેથી મને છાેડાવાે; મારી વ
જેઅાે
૫૯ હેઊઠેમારાછે , ઈતેઅવર,ાેથીમારા
તમે મને ઉગારાે. દુ તા કરનારાઅાેથી મને દૂ ર

વ લેવાની રાહ જુ અે છે . ૭ તેઅાેની

દુ તાથી તેમને બચાવશાે ન હ. હે ઈ વર, તમારા ગુ સાથી લાેકાેને નીચે પાડી
નાખાે. ૮ તમે મા ં ભટકવું

ણાે છાે અને મારાં અાંસુઅાે તમારી કુ પીમાં

રાખાે; શું તેઅાે તમારા પુ તકમાં નાધેલાં નથી? ૯ જે સમયે હુ ં વનંતી ક ં , તે
સમયે મારા શ ુઅાે પાછા ફરશે; હુ ં

ં છંુ કે ઈ વર મારા પ માં છે . ૧૦

ઈ વરની મદદથી હુ ં તેમનાં વચનની તુ ત કરીશ, યહાેવાહની મદદથી હુ ં
તેમનાં વચનની તુ ત કરીશ. ૧૧ ઈ વર પર મ ભરાેસાે રા યાે છે ; હુ ં બીવાનાે
નથી; માણસ મને શું કરનાર છે ? ૧૨ હે ઈ વર, મ તમારી સમ સંક પાે
કરેલા છે ; હુ ં તમને અાભાર તુ તનાં અપણ ચઢાવીશ. ૧૩ કારણ કે તમે મારા
અા માને મરણથી બચા યાે છે ; તમે મારા પગને લથડવાથી બચા યા છે , કે
જેથી હુ ં ઈ વરની સમ ,

ઈ વર, મારા પર દયા કરાે, મારા પર દયા કરાે, કે મ કે મારાે અા મા
૫૭ હેતમારા
પર ભરાેસાે રાખે છે યાં સુધી અા વપ અાે થઈ રહે . હુ ં
૨

પરા પર ઈ વરને ાથના કરીશ, ઈ વર જે મા ં પૂ ં કરનાર છે , તેમની હુ ં
ાથના કરીશ. ૩ યારે માણસ મને ગળી જવા ચાહે છે , તે મારી નદા કરે
છે , યારે ઈ વર અાકાશમાંથી સહાય માેકલીને મને બચાવશે; (સેલાહ) તે
પાેતાનાં કરારનું વ વાસુપ ં અને તેની સ યતા ને મારા પર માેકલશે. ૪
મારાે અા મા સહાેની મ યે છે ; જેઅાેના મનમાં મારે માટે ઈષા ન ઊઠે છે ,
તેઅાેમાં મારે સૂઈ રહે વું પડે છે , માણસાેના દીકરાઅાે, જેઅાેના દાંત ભાલા
ભ તી ણ તરવાર જેવી છે . ૫ હે ઈ વર,

તમે અાકાશાે કરતાં ઊંચા મનાઅાે; તમારાે મ હમા અાખી પૃ વી કરતાં માેટાે
થાઅાે. ૬ તેઅાેઅે મારા પગને સા

ળ બછાવી છે ; મારાે અા મા નમી

ગયાે છે ; તેઅાેઅે મારી અાગળ ખાડાે ખાે ાે છે , પણ તેઅાે પાેતે જ તેમાં પડી
ગયા છે . (સેલાહ) ૭ હે ઈ વર, મા ં દય થર છે , મા ં દય થર છે ; હુ ં
ગાયન કરીશ, હા, હુ ં તાે ાે ગાઈશ. ૮ હે મારા અા મા; મારી વીણા અને
તંબુરા; તમે

લેવા સંતાઈ ર ા છે ; શ તશાળી દુ ાે મારી સામે અેક થાય છે , પણ, હે
યહાેવાહ, મારા ઉ લંઘન કે મારાં પાપને લીધે અા થાય છે , અેમ નથી. ૪
ે કે મારાે કં ઈ પણ દાેષ ન હાેવા છતાં તેઅાે દાેડી અાવીને તૈયારી કરે છે ;
મને સહાય કરવાને

ગાે અને જુ અાે. ૫ તમે, હે સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ,

ઇઝરાયલના ઈ વર, તમે સવ દેશાેને શ ા કરવાને ઊઠાે; કાેઈ પણ દુ
અપરાધીઅાે પર તમે દયા કરશાે ન હ. (સેલાહ) ૬ તેઅાે સાંજના સમયે પાછા
અાવે છે , અને તેઅાે કૂ તરાની જેમ ઘૂરકે છે ; અને નગરની અાસપાસ ફરે છે . ૭

વતાઅાેના અજવાળામાં ચાલું.

તથા બાણ જેવા છે અને તેઅાેની

૨

રાખાે અને ખૂની માણસાેથી મને બચાવાે. ૩ કે મ કે , જુ અાે, તેઅાે મારાે ાણ

ગાે; હુ ં તાે ભાતમાં વહે લાે ઊઠીશ. ૯ હે ભુ, હુ ં લાેકાેમાં

તમારી અાભાર તુ ત કરીશ; વદેશીઅાેમાં હુ ં તમારાં તાે ગાઈશ. ૧૦ કે મ
કે તમારી કૃ પા વગ કરતાં માેટી છે અને તમારી સ યતા અાકાશમાં પહાચે છે .

જુ અાે, તેઅાે પાેતાના મુખથી અાેડકાર લે છે ; તેઅાેના હાેઠાેમાં તરવારાે છે , કે મ
કે તેઅાે કહે છે કે , “અમા ં સાંભળનાર કાેણ છે ?” ૮ પણ, હે યહાેવાહ, તમે
તેઅાેને હસી કાઢશાે; તમે સવ દેશાેની મ ક ઉડાવાે છાે. ૯ હે ઈ વર, મારા
સામ ય, હુ ં તમારી તરફ લ રાખીશ; તમે મારાે ઊંચાે ગઢ છાે. ૧૦ મારા
ઈ વર તેમની કૃ પાથી મને મળવા અાવશે; ઈ વર મારા શ ુઅાે ઉપર મને
મારી ઇ છા પૂરી કરવા દેશે. ૧૧ તેઅાેનાે સંહાર કરશાે ન હ, ન હ તાે મારા
લાેકાે ભૂલી જશે; હે ભુ, અમારી ઢાલ, તમારી શ ત વડે તેઅાેને વખેરીને
નીચે પાડી નાખાે. ૧૨ કે મ કે તેઅાેના મુખના પાપને લીધે અને તેઅાેના હાેઠાેના
શ દાેને લીધે, તેઅાે જે શાપ દે છે અને જે જૂ ઠું બાેલે છે , તેને લીધે તેઅાેને
પાેતાના જ અ ભમાનમાં ફસાઈ જવા દાે. ૧૩ કાેપથી તેઅાેનાે નાશ કરાે, નાશ
કરાે, કે જેથી તેઅાે રહે જ ન હ; તેઅાેને જણાવાે કે ઈ વર યાકૂ બમાં રાજ કરે
છે અને પૃ વીના અંત સુધી પણ રાજ કરે છે . (સેલાહ) ૧૪ સાંજે તેઅાે પાછા
અાવાે; તેઅાે કૂ તરાની જેમ ઘૂરકાે અને નગરની અાસપાસ ફરાે. ૧૫ તેઅાે
અહ તહ ખાવા માટે ફરતા ફરશે અને
રાત તેઅાે રાહ

ે તેઅાે સંતાેષી ન હાેય તાે અાખી

ેશે. ૧૬ પણ હુ ં તાે તમારા સામ યનું ગીત ગાઈશ; અને

મારા સંકટના સમયે ભરાેસાે રાખીશ, કે મ કે તમે મારે માટે ઊંચાે ગઢ છાે. ૧૭
હે મારા સામ ય, હુ ં તમારાં તાે ાે ગાઈશ; કે મ કે ઈ વર મારે માટે ઊંચાે ગઢ
અને મારા પર કૃ પા કરનાર ઈ વર છે .
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તમે અમને ત દીધા છે ; તમે અમને પાયમાલ કયા છે ;
૬૦ હેતમેઈકાેવર,
પાયમાન થયા છાે; અમને ફરીથી થાપાે. તમે દેશને ૂ યાે
૨

છે ; તમે તેને ચીરીને અલગ કયા છે ; તેના વભાગાેને તમે સમારાે, કે મ કે તે
કાંપે છે . ૩ તમે તમારા લાેકાેને અ ત વકટ સમયમાં લઈ ગયા છાે; તમે
અમને લથ ડયાં ખવડાવનારાે ા ારસ પીવડા યાે છે . ૪ તમે તમારી બીક
રાખનારાઅાેને વ

અાપી છે , કે જેથી તે સ યને અથ દ શત કરાય. ૫ કે

જેથી જેઅાે તમને ેમ કરે છે , તેઅાે છૂટી

ય, તમારા જમણા હાથથી અમને

છાેડાવાે અને મને જવાબ અાપાે. ૬ ઈ વર પાેતાની પ વ તાઅે બાે યા છે ,
“હુ ં હરખાઈશ; હુ ં શખેમના ભાગ પાડીશ અને સુ ાેથની ખીણ વહચી
અાપીશ. ૭ ગ યાદ મા ં છે અને મના શા પણ મા ં છે ; અે ાઇમ પણ
મારા માથાનાે ટાેપ છે . યહૂ દયા મારાે રાજદં ડ છે . ૮ માેઅાબ મારાે કળ શયાે
છે ; અદાેમ ઉપર હુ ં મા ં પગરખું નાખીશ; હુ ં પ લ તીઅાેને કારણે હુ ં જય
પાેકાર કરીશ. ૯ મજબૂત શહે રમાં મને કાેણ લાવશે? અદાેમમાં મને કાેણ
દાેરવણી અાપશે?” ૧૦ પણ, હે ઈ વર, તમે શું અમને ત

દીધા નથી? તમે

અમારા સૈ યાેની સાથે યુ માં અાવતા નથી. ૧૧ અમારા શ ુઅાે વ
અમારી સહાય કરાે, કારણ કે માણસાેની સહાય યથ છે . ૧૨ ઈ વરની
સહાયથી અમે

ત મેળવીશું; તે અમારા શ ુઅાેને કચડી નાખશે.

પાેકાર સાંભળાે; મારી ાથના પર યાન અાપાે.
૬૧ હે યારેઈ વર,મા મારાે
ં દય યાકુ ળ થશે, યારે પૃ વીને છે ડેથી હુ ં તમને અરજ

૨

કરીશ; જે ખડક પર હુ ં મારી

તે ચઢી શકતાે નથી તે પર તમે મને લઈ જ ે.

૩ કે મ કે તમે મારા અા ય છાે, મારા શ ુઅાે સામે મારાે મજબૂત બુરજ છાે.
૪ હુ ં સદાકાળ તમારા મંડપમાં રહીશ; તમારી પાંખાેના અા યે હુ ં રહીશ.

(સેલાહ) ૫ કે મ કે , હે ઈ વર, મારી

ત ાઅાે તમે સાંભળી છે ; જેઅાે

તમારા નામનાે અાદર કરે છે તેઅાેને તમે વારસાે અા યાે છે . ૬ તમે રા નું
અાયુ ય વધારશાે; તેઅાેનાં વષા ઘણી પેઢીઅાે જેટલાં થશે. ૭ તે ઈ વરની
સંમુખ સવદા રહે શે; તેઅાેનું ર ણ કરવાને તમારી કૃ પા અને સ યને તૈયાર
રાખ ે. ૮ હુ ં નરં તર તમારા નામની તુ ત ગાઈશ કે જેથી હુ ં દરરાેજ મારી
ત ા પૂરી ક ં .
અા મા શાં તથી ઈ વરની રાહ જુ અે છે ; કે મ કે તેમનાથી મારાે
૬૨ મારાે
ઉ ાર છે . તે અેકલા જ મારાે ખડક તથા મારા ઉ ારક છે ; તે મારાે
૨

જ છે . ૧૨ વળી, હે ભુ, કૃ પા પણ તમારી જ છે , કે મ કે તમે દરેક માણસને
તેના કામ માણે બદલાે વાળી અાપાે છાે.
વર, તમે મારા ઈ વર છાે; હુ ં ગંભીરતાપૂવક તમારી શાેધ કરીશ;
૬૩ હે યાંઈ પાણી
હાેતું નથી, અેવા સૂકા તથા ખેદજનક દેશમાં મારાે અા મા
તમારે માટે તલસે છે અને મારાે દેહ તમારે માટે તલપે છે . ૨ તેથી તમા ં
સામ ય તથા ગાૈરવ

ેવાને માટે મ પ વ

કારણ કે તમારી કૃ પા

વન કરતાં ઉ મ છે , મારા હાેઠાે તમારી તુ ત કરશે.

થાનમાં તમારી તરફ

ેયું છે . ૩

૪ હુ ં અાવી રીતે મરણ પયત તમને ધ યવાદ અાપીશ; હુ ં તમારે નામે મારા

ેડીને ઊંચા કરીશ. ૫ હુ ં મારી પથારીમાં તમારા વષે વચા ં છંુ ; અને
રાતના સમયે હુ ં તમા ં મનન ક ં છંુ ૬ મ
તથા મેદથી મારાે અા મા તૃ ત
થશે અને હ ષત હાેઠાેથી મા ં મુખ તમા ં તવન કરશે. ૭ કે મ કે તમે મારા
હાથ

સહાયકારી થયા છાે અને હુ ં તમારી પાંખાેની છાયામાં હરખાઈશ. ૮ મારાે
અા મા તમને વળગી રહે છે ; તમારાે જમણાે હાથ મને ઊંચકી રાખે છે . ૯
પણ જેઅાે મારા અા માનાે નાશ કરવા મથે છે , તેઅાે પૃ વીના ઊંડાણમાં
ધકે લાઈ જશે. ૧૦ તેઅાે તરવારને વાધીન થશે; તેઅાે શયાળાેનું ભ થઈ
જશે. ૧૧ પણ રા

ઈ વરમાં અાનંદ કરશે, જે તેમના સમ ખાય છે તે દરેકનાે

જય થશે, પણ જૂ ઠું બાેલનારાનાં મુખ તાે બંધ કરી દેવામાં અાવશે.
ઈ વર, મારી ફ રયાદનાે પાેકાર સાંભળાે; શ ુના ભયથી મારા
૬૪ હે વનનાે
બચાવ કર ે. દુ ાેનાં કાવતરાંથી, અ યાય કરનારાઅાેનાં
૨

હુ લડથી મને સંતાડાે. ૩ તેઅાેઅે તરવારની જેમ તેમની

ભને તી ણ

કરી છે ; તેઅાેનાે ઉ ે ય બાણ, અેટલે કડવા શ દાે છે , ૪ કે જેથી તેઅાે
અેકાંતમાં નદાષ માણસને મારે; અચાનક તેઅાે તેને મારે છે અને બીતા
નથી. ૫ તેઅાે પાેતાની દુ ધારણા ઢ કરે છે ; તેઅાે ગુ ત
મસલત કરે છે ; તેઅાે કહે છે કે , “અમને કાેણ

ળ બછાવવાને

ેશે?” ૬ તેઅાે પાપમય

યાેજનાઅાે શાેધે છે ; તેઅાે કહે છે , “સાવધાનીપૂવકની યાેજના, તે અમે પૂણ
કરી છે .” માણસના અાંત રક વચારાે તથા દયાે ઊંડાં છે . ૭ પણ ઈ વર
તેઅાેને તાકીને બાણ મારશે; તેઅાે અેકાઅેક ઘાયલ થઈ જશે. ૮ અેમ તેઅાે
ઠાેકર ખાશે, તેમની

ભ તેઅાેને નડશે; જેઅાે તેમને

ેશે તેઅાે સવ માથાં

ધુણાવશે. ૯ દરેક લાેકાે બીશે અને ઈ વરનાં કાયા ગટ કરશે. તેઅાે તેમનાં
કામ વષે સમજણથી વચારશે. ૧૦ યાયીઅાે યહાેવાહ વષે અાનંદ કરશે

ગઢ છે ; હુ ં પડી જનાર નથી. ૩ જે માણસ નમી ગયેલી ભ ત કે ખસી ગઅેલી

અને તેમના પર ભરાેસાે રાખશે; દયના સવ યથાથ અાે ગવ કરશે.

વાડના જેવાે છે , તેને મારી નાખવાને તમે સવ

ઈ વર, સયાેનમાં તમારી તુ ત થાય તે ઘ ટત છે ; અમારી ત ા
૬૫ હેતમારી
અાગળ પૂરી કરવામાં અાવશે. હે ાથનાના સાંભળનાર,

કરશાે? ૪ તેઅાે તેને તેના ે

ાં સુધી તેના પર હુ મલાે

થાનેથી નીચે પાડી નાખવા સલાહ લે છે ;

તેઅાેને જૂ ઠું બાેલવું ગમે છે ; તેઅાે મુખેથી અાશીવાદ અાપે છે , પણ તેઅાેના
દયમાં તેઅાે શાપ અાપે છે . ૫ હે મારાે અા મા, તું શાં તથી ઈ વરની રાહ
ે; કે મ કે મારી અાશા તેમના પર જ છે . ૬ તે અેકલા જ મારા ખડક તથા
મારા ઉ ારક છે ; તે મારા ગઢ છે ; હુ ં પડી જનાર નથી. ૭ ઈ વરમાં મારાે
ઉ ાર તથા ગાૈરવ છે ; મારા સામ યનાે ખડક તથા મારાે અા ય ઈ વરમાં
છે . ૮ હે લાેકાે, તમે સવ સમયે તેમના પર ભરાેસાે રાખાે; તેમની અાગળ
તમા ં દય ખુ લું કરાે; ઈ વર અાપણાે અા ય છે . (સેલાહ) ૯ ન ે ન ન
પં તના માણસાે યથ છે અને ઉ ચ પં તના માણસાે જૂ ઠા છે ; તાેલતી
વેળાઅે તેઅાેનું પ લું ઊંચું જશે; તેઅાે બધા મળીને હવા કરતાં હલકા છે . ૧૦
જુ લમ અથવા લૂંટ પર ભરાેસાે કરશાે ન હ; અને સમૃ માં નકામી અાશા
રાખશાે ન હ, કે મ કે તેઅાે ફળ અાપશે ન હ; તેઅાે પર મન ન લગાડાે. ૧૧
ઈ વર અેક વાર બાે યા છે , અા વાત મ બે વાર સાંભળી છે : સામ ય ઈ વરનું

૨

તમારી પાસે સવ લાેક અાવશે. ૩ ભૂંડાઈની વાતાે અમારા પર જય પામે છે ;
અમારા અપરાધાે માટે, અમને માફ કરશાે. ૪ જેને તમે પસંદ કરીને પાસે
લાવાે છાે જે તમારાં અાંગણાંમાં રહે છે તે અાશીવા દત છે . અમે તમારા ઘરની
ઉ મતાથી તૃ ત થઈશું, જે તમા ં સભા થાન છે . ૫ હે અમારા તારણના
ઈ વર; યાયીકરણથી તમે અ ભુત કૃ યાે વડે અમને ઉ ર અાપશાે, તમે
પૃ વીની સવ સીમાઅાેના અને દૂ રના સમુ ાે સુધી તમે સવના અા ય છાે. ૬
તેમણે પાેતાને બળે પવતાે થા યા, તેઅાે સામ યથી ભરપૂર છે . ૭ તે સમુ ની
ગજના, તેઅાેનાં માે ંના ઘુઘવાટ શાંત કરે છે અને લાેકાેનાે ગભરાટ પણ
શાંત પાડે છે . ૮ પૃ વીની સરહદના રહે નારાઅાે પણ તમારાં અ ભુત કાયાથી
બીઅે છે ; તમે પૂવ તથા પ

મ દશાના લાેકાેને પણ અાનંદમય કરાે છાે. ૯

તમે પૃ વીની સહાય કરાે છાે; તમે તેને પાણીથી સચાે છાે; તમે તેને ઘણી
ફળ પુ કરાે છાે; ઈ વરની નદી પાણીથી ભરેલી છે ; યારે તમે પૃ વીને તૈયાર
કરી, યારે તમે મનુ યાેને અનાજ પૂ ં પા
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ું. ૧૦ તમે તેના ચાસાેને પુ કળ

પાણી અાપાે છાે; તમે તેના ઊમરાઅાેને સપાટ કરાે છાે; તમે ઝાપટાંથી તેને

અાગળ નાશ પામાે. ૩ પણ યાયીઅાે અાનંદ કરાે; તેઅાે ઈ વરની અાગળ

નરમ કરાે છાે; તેના ઊગતા ફણગાને તમે અાશીવાદ અાપાે છાે. ૧૧ તમે વષને

હષ પામાે; તેઅાે અાનંદ કરાે અને હષ પામાે. ૪ ઈ વરની સમ

પુ કળ ફસલથી અાશીવા દત કરાે છાે; તમારા માગામાંથી સમૃ

તેમના નામનાં તુ તગાન કરાે; અેમના માટે રાજમાગ બનાવાે જે યદન નદીની

વષ છે . ૧૨

ગાઅાે,

અર યનાં બીડાે પર તે ટપકે છે અને ટેકરીઅાે અાનંદમય થાય છે . ૧૩ ઘાસનાં

ખીણના મેદાનાેમાં થઈને સવારી કરે છે ; તેમનું નામ યહાેવાહ છે ; તેમની સમ

બીડાે ઘેટાંઅાેનાં ટાેળાંથી ઢં કાઈ

અાનંદ કરાે. ૫ અનાથાેના પતા અને વધવાઅાેના યાયાધીશ, અેવા ઈ વર

ય છે ; ખીણાેની સપાટીઅાે પણ અનાજથી

ઢં કાયેલી છે ; તેઅાે અાનંદથી પાેકારે છે અને તેઅાે ગાયન કરે છે .

પાેતાના પ વ થાનમાં છે . ૬ ઈ વર અેકલા માણસાેને કુ ટું બવાળા બનાવે છે ;

પૃ વીના રહે વાસી, ઈ વરની અાગળ હષનાં ગીત ગાઅાે;
૬૬ હેતેમસવના નામના
ગાૈરવની તુ ત ગાઅાે; તુ તગાનથી તેમને મ હમાવાન

૨

કરાે. ૩ ઈ વરને કહાે, “તમારાં કામ કે વાં ભયંકર છે ! તમારા મહા સામ યને
લીધે તમારા શ ુઅાે તમારી અાગળ નમી જશે. ૪ અાખી પૃ વી તમારી તુ ત
કરશે અને તે તમારી અાગળ ગાયન કરશે; તેઅાે તમારા નામનું તવન કરશે.”
(સેલાહ) ૫ અાવાે અને ઈ વરનાં કૃ યાે જુ અાે; માણસાે

યે તેમનાં કામ

ભયંકર છે . ૬ તે સમુ ને સૂકવી નાખે છે ; તેઅાે પગે ચાલીને નદીને સામે
કનારે ગયા; યાં અાપણે તેમનામાં અાનંદ કયા હતાે. ૭ તે પાેતાના પરા મથી
સદાકાળ રાજ કરે છે ; તેમની અાંખાે દેશાેને જુ અે છે ; બંડખાેરાે ફાવી જઈને
ઊંચા ન થઈ

ય. (સેલાહ) ૮ હે લાેકાે, અાપણા ઈ વરને, ધ યવાદ અાપાે

અને તેમનાં તવનનાે વ ન સંભળાવાે. ૯ તે અાપણા અા માને

વનમાં

સુર ત રાખે છે અને અાપણા પગને લપસી જવા દેતા નથી. ૧૦ કે મ કે , હે
ઈ વર, તમે અમારી કસાેટી કરી છે ; જેમ ચાંદી કસાય છે તેમ તમે અમને
ક યા છે . ૧૧ તમે અમને તમારી

ળમાં પક

ા છે ; તમે અમારી પીઠ પર

ભારે બાે ે મૂ ાે છે . ૧૨ તમે અમારાં માથાં પર માણસાે પાસે સવારી કરાવી;
અમારે અ ન અને પાણીમાંથી ચાલવું પ ું, પણ તમે અમને બહાર લાવીને
સમૃ વાન જ યાઅે પહાચા

ા. ૧૩ દહનીયાપણાે લઈને હુ ં તમારા ઘરમાં

અાવીશ; હુ ં તમારી સંમુખ મારી ત ાઅાે પૂણ કરીશ. ૧૪ હુ ં યારે સંકટમાં
હતાે, યારે મારા મુખે હુ ં જે બાે યાે અને મારા હાેઠાેઅે જે વચન અા યું હતું, તે
હુ ં પૂ ં કરીશ. ૧૫ પુ

નવરનાં દહનીયાપણાે ઘેટાંના ધૂપ સાથે હુ ં તમારી

અાગળ ચઢાવીશ; હુ ં બળદાે તથા બકરાં ચઢાવીશ. (સેલાહ) ૧૬ હે ઈ વરના
ભ તાે, તમે સવ અાવાે અને સાંભળાે અને તેમણે મારા અા માને માટે જે કઈ
કયુ તે હુ ં કહી સંભળાવીશ. ૧૭ મ મારા મુખે તેમને અરજ કરી અને મારી
ભે તેમનું તવન કયુ. ૧૮

ે હુ ં મારા દયમાં દુ તા કરવાનાે ઇરાદાે રાખું,

તાે ભુ મા ં સાંભળે જ ન હ. ૧૯ પણ ઈ વરે ન ે મા ં સાંભ ું છે ; તેમણે
મારી ાથના પર યાન અા યું છે . ૨૦ ઈ વરની તુ ત હાે, જેમણે મારી
ાથનાની અવગણના કરી નથી તથા મારા પરની તેમની કૃ પા અટકાવી નથી.

૬૭ પર તેમના મુખનાે

તે કે દીઅાેને બંધનમાંથી છાેડાવીને સમૃ વાન કરે છે ; પણ બંડખાેરાે સૂકા
અને વેરાન દેશમાં રહે છે . ૭ હે ઈ વર, યારે તમે લાેકાેની અાગળ અાગળ
ચા યા, યારે અર યમાં થઈને તમે કૂ ચ કરી, (સેલાહ) ૮ યારે પૃ વી કાંપી;
વળી ઈ વરની અાગળ અાકાશમાંથી વરસાદ વર યાે, ઈ વર, ઇઝરાયલના
ઈ વરની અાગળ સનાઈ પવત કાં યાે. ૯ હે ઈ વર, તમે પુ કળ વરસાદ
વરસા યાે; યારે તમા ં વતન નબળ થયું હતું, યારે તમે તેને બળવાન કયુ.
૧૦ તમારા લાેકાે તેમાં રહે છે ; હે ઈ વર, તમે ગરીબાે ઉપર ઉપકાર કરીને

તેમની ભૂખ ભાંગી. ૧૧ ભુ હુ કમ અાપે છે અને તેઅાેને ખબર અાપનાર અેક
મહાન સૈ ય હતું. ૧૨ રા અાેનું સૈ ય નાસે છે , તેઅાે દાેડી

ય છે અને

ીઅાે ઘરમાં બેસીને લૂંટ વહચવાની રાહ જુ અે છે : ૧૩ યારે તમે ઘેટાંના
વાડામાં સૂઈ રહે શાે, યારે જેની પાંખે ચાંદીનાે ઢાેળ અને પ છાઅે કે સરી
સાેનાનાે ઢાેળ ચઢાવેલાે હાેય, અેવા સૂતેલા કબૂતરનાં જેવા લાગશાે. ૧૪
યારે સવસમથ યાં રા અાેને વખેરી ના યા, યારે સા માેનના પવત પર
હમ પ

ા જેવું થયું. ૧૫ અેક શ તશાળી પવત બાશાનનાે પહાડી દેશ

છે ; બાશાનનાે પવત ઘણા શખરાેવાળાે છે . ૧૬ અરે શખરવાળા પવતાે,
ઈ વરે રહે વાને માટે જે પવત પસંદ કયા છે , તેને તમે વ

અે કે મ જુ અાે

છાે? ન ે યહાેવાહ યાં સદાકાળ રહે શે. ૧૭ ઈ વરના રથાે વીસ હ ર
છે , લાખાેલાખ છે ; જેમ તે સનાઈના પ વ

થાનમાં છે , તેમ ભુ તેઅાેમાં

છે . ૧૮ તમે ઉ ચ થાનમાં ગયા છાે; તમે બંદીવાનાેને લઈને અા યા; તમે
માણસાે પાસેથી ભેટાે લીધી, અે લાેકાે પાસેથી પણ જેઅાે તમારી વ
હતા, કે જેથી યહાેવાહ ઈ વર યાં રહે . ૧૯ ભુની તુ ત થાઅાે, કે જે રાેજ
અાપણાે બાે ે ઊંચકી લે છે , તે અાપણા ઉ ારના ઈ વર છે . (સેલાહ) ૨૦
ઈ વર અે અાપણા ઈ વર છે જેમણે અાપણને બચા યા; મરણથી છૂટવાના
માગા ભુ યહાેવાહ પાસે છે . ૨૧ પણ ઈ વર પાેતાના શ ુઅાેનાં માથાં ફાેડી
નાખશે, પાપમાં ર યાપ યા રહે નારની કે શવાળી ખાેપરી તે ફાેડી નાખશે.
૨૨ ભુઅે ક ું, “હે મારા લાેકાે, હુ ં તમને બાશાનથી પાછા લાવીશ, હુ ં

સમુ ના ઊંડાણાેમાંથી તમને પાછા લાવીશ. ૨૩ કે જેથી તું તારા શ ુઅાેને
શાપ અાપે અને તેમના લાેહીમાં તારાે પગ બાેળે અને જેથી તારા કૂ તરાઅાેની
ભને તારા શ ુઅાેનાે ભાગ મળે.” ૨૪ હે ઈ વર, તેઅાેઅે તમારી સવારી

ઈ વર અમારા પર કૃ પા કરીને અમને અાશીવાદ અાપાે અને અમારા

ેઈ છે , મારા ઈ વર, મારા રા ના પ વ

કાશ પાડાે. ૨ જેથી પૃ વી પર લાેકાેને તમારા

થાનની સવારી તેઅાેઅે

ેઈ

અાેની અાગળ ગટ થાય. ૩

છે . ૨૫ અાગળ ગાયકાે ચાલતા હતા, પાછળ વા ં વગાડનારા ચાલતા

હે ઈ વર, લાેકાે તમારી અાભાર તુ ત કરે; સવ લાેકાે તમારી અાભાર તુ ત

હતા અને તેઅાેની વચમાં ખંજરી વગાડનારી ક યાઅાે ચાલતી હતી. ૨૬ હે

કરે. ૪

ભ તમંડળ, તમે ઈ વરની તુ ત કરાે; ઇઝરાયલના વંશ ે તમે યહાેવાહની

માગા જણાય, તમારાથી કરતાે ઉ ાર સવ

અાે અાનંદ કરશે અને હષથી ગાશે, કારણ કે તમે લાેકાેનાે અદલ
અાે પર તમે રાજ કરશાે. (સેલાહ) ૫ હે

તુ ત કરાે. ૨૭ થમ યાં બ યામીનનું નાનું કુ ળ અાગેવાની અાપે છે , પછી

ઈ વર, લાેકાે તમારી અાભાર તુ ત કરે; સવ લાેકાે તમારી અાભાર તુ ત કરે.

યહૂ દાના અાગેવાનાે અને તેઅાેની સભા, યારબાદ ઝબુલાેનના અાગેવાનાે

૬ પૃ વીઅે પાેતાનું ફળ અા યું છે અને ઈ વર, અાપણા ઈ વરે, અાપણને

અને નફતાલીના અાગેવાનાે પણ યાં છે . ૨૮ તમારા ઈ વરે તમા ં બળ

અાશીવા દત કયા છે . ૭ ઈ વરે અાપણને અાશીવા દત કયા છે અને પૃ વીના

સ યુ છે ; હે ઈ વર, જેમ ભૂતકાળમાં તમે તમા ં સામ ય ગટ કયુ હતું તેમ

અંત સુધી સવ લાેકાે તેમનાથી બીશે.

અમને તમા ં સામ ય ગટ કરાે. ૨૯ કે મ કે ય શાલેમના તમારા ઘરમાં

શ ુઅાે વખેરાઈ અાે; તેમને ધ ારનારા સવ
૬૮ ઈલાેકવરાે પણઊઠાેતે;મતેનીમનાઅાગળથી
નાસી અાે. તેઅાેને ધુમાડાની જેમ

રા અાે તમારી પાસે ભેટાે લાવશે. ૩૦ સરકટાેમાં રહે નાર વ ય ાણીઅાેને

ઇનસાફ કરશાે અને પૃ વી પરની

૨

ઉડાવી નાખાે, જેમ મીણ અ નથી અાેગળી

ય છે , તેમ દુ ાે ઈ વરની

ધમકાવાે, બળદાેનાં ટાેળાં તથા વાછરડાં જેવા લાેકાેને પણ ઠપકાે અાપાે. જે
લાેકાે વજયી થવા ચાહે છે , તેઅાેને તમારા પગ નીચે કચડી નાખાે; જે લાેકાે
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યુ માં રા

હાેય છે , તેઅાેને તમે વખેરી નાખાે. ૩૧ મસરમાંથી રાજકુ મારાે

અાવશે; કૂ શના લાેકાે જલદી ઈ વર અાગળ હાથ

તમારા યાયપણામાં અાવવા ન દાે. ૨૮

વન પુ તકમાંથી અા લાેકાેનાં

ેડશે. ૩૨ હે પૃ વીના

નામ ભૂંસી નાખાે અને યાયીઅાેની સાથે તેઅાેનાં નામ નાધાય ન હ. ૨૯

રા યાે, તમે ઈ વર માટે ગાઅાે; (સેલાહ) યહાેવાહનું તવન કરાે. ૩૩ પુરાતન

પણ હુ ં તાે ગરીબ તથા દુ ઃખી છંુ ; હે ઈ વર, તમારા ારા મળતાે ઉ ાર મને

કાળનાં અાકાશાેનાં અાકાશ પર સવારી કરનારનું તવન કરાે; જુ અાે, તે

ઊંચાે કરાે. ૩૦ હુ ં ગીત ગાઈને ઈ વરના નામનું તવન કરીશ અને અાભાર

પાેતાની સામ યવાન વાણી કાઢે છે . ૩૪ પરા મ કે વળ ઈ વરનું છે ; તેમની

માનીને તેમના નામની તુ ત કરીશ. ૩૧ તે તુ ત બળદના કરતાં અથવા

સ ા ઇઝરાયલ પર છે અને તેમનું સામ ય અાકાશાેમાં છે . ૩૫ હે ઈ વર, તમે
તમારાં પ વ

થાનાેમાં અ ત ભયાવહ છાે; ઇઝરાયલના ઈ વર પાેતાના

લાેકાેને સામ ય તથા બળ અાપે છે . ઈ વરની તુ ત થાઅાે.
મારાે બચાવ કરાે; કે મ કે મારા
૬૯ હેઅાઈયુંવર,
છે . હુ ં ઊંડા કીચડમાં ડૂ બી ઉં છંુ ,
૨

દયાે નવું

ાણ સુધી પાણી ચઢી
યાં ઊભા રહે વાને પણ

જ યા નથી; હુ ં ઊંડા પાણીમાં અાવી પ ાે છંુ , રેલ મારે માથે ફરી વળી છે . ૩
હુ ં રડી રડીને નબળ થઈ ગયાે છંુ ; મા ં ગળું સુકાઈ ગયું છે ; મારા ઈ વરની
રાહ

શગડાં તથા ખરીવાળા બળદ કરતાં પણ યહાેવાહને વધારે પસંદ પડશે.
૩૨ ન જનાે તે

ેતાં મારી અાંખાેનું તેજ ઘટી ગયું છે . ૪ જેઅાે વનાકારણે મારાે ષ
ે કરે

ેઈને અાનંદ પા યા છે ; હે ઈ વરને શાેધનારાઅાે, તમારા

વન પામાે. ૩૩ કારણ કે યહાેવાહ દ ર ીઅાેનું સાંભળે છે અને તે

પાેતાના બંદીવાનાેને તુ છ ગણતા નથી. ૩૪ અાકાશ તથા પૃ વી તેમનું તવન
કરાે, સમુ ાે તથા તેમાંનાં સવ જળચર તેમની તુ ત કરાે. ૩૫ કારણ કે ઈ વર
સયાેનને ઉ ાર કરશે અને યહૂ દયાના નગરાેને બાંધશે; લાેકાે તેમાં વસશે
અને તેનું વતન પામશે. ૩૬ તેમના સેવકાેના વંશ ે તેનાે વારસાે પામશે; અને
જેઅાે તેમના નામ પર ેમ રાખે છે તેઅાે તેમાં વસશે.

નાશ કરવા ઇ છનાર શ ુઅાે છે , તેઅાે બળવાન છે ; જે મ લૂંટી લીધું ન હતું,

બચાવ કરાે! હે યહાેવાહ, ઉતાવળ કરીને મને સહાય
૭૦ હેકરાેઈ. વર,જેમારાે
અાે મારાે ાણ લેવા ઇ છે છે , તેઅાે નરાશ થાઅાે અને

તે મારે પાછંુ અાપવું પ ું છે . ૫ હે ઈ વર, તમે મારી મૂખાઈ

અાકુ ળ યાકુ ળ થઈ

છે , તેઅાે મારા માથાના નમાળા કરતાં વધારે છે ; જેઅાે ગેરવાજબી રીતે મારાે
ણાે છાે અને

૨

અાે; જેઅાે મા ં અ ન ઇ છે છે , તેઅાે પાછા પડાે

મારાં પાપાે તમારાથી છુપાયેલાં નથી. ૬ હે સૈ યના ભુ યહાેવાહ, તમારી રાહ

અને અપમા નત થાઅાે. ૩ જેઅાે કહે છે કે , “અાહા, અાહા,” તેઅાે પાેતાના

ેનારા મારે લીધે બદનામ ન થાઅાે; હે ઇઝરાયલના ઈ વર, મારે લીધે તમને

અપમાનને કારણે પાછા હઠાે. ૪ તમારા શાેધાનારાઅાે હરખાઅાે અને

શાેધનારાઅાેનું અપમાન ન થાય. ૭ કે મ કે તમારે લીધે મ મહે ણાં સહન કયા

તમારામાં અાનંદ કરાે; જેઅાે તમારા ારા મળતા ઉ ાર પર ેમ કરે છે તેઅાે

છે . મારા મુખ પર શરમ પથરાયેલી છે . ૮ હુ ં મારા ભાઈઅાેને પારકા જેવાે

પાેકારીને કહાે કે , “ઈ વર માેટા મનાઅાે.” ૫ પણ હુ ં તાે દીન તથા દ ર ી છંુ ;

અને મારી માતાના પુ ાેને માટે પરદેશી જેવાે થયાે છંુ . ૯ કારણ કે તમારા

હે ઈ વર, મારી પાસે ઉતાવળથી અાવાે; તમે મારા સહાયકારી તથા મને

ઘરનાે ઉ સાહ મને ખાઈ

છાેડાવનાર છાે. હે યહાેવાહ, વલંબ ન કરાે.

ય છે અને તમારી નદા કરનારાઅાેની નદા મારા

પર અાવી પડી છે . ૧૦ યારે હુ ં ર

ાે અને ઉપવાસ કરીને મારા અા માને

લીન કયા, યારે તેને લીધે મારી નદા થઈ. ૧૧ યારે મ ટાટનાં વ

પહે યા,

યારે તેઅાેમાં હુ ં ઉપહાસ પ થયાે. ૧૨ જેઅાે નગરના વેશ ારે બેસે છે ,
તેઅાે મારા વષે વાતાે કરે છે ; છાકટાઅાે મારા વષે રાસડા ગાય છે . ૧૩ પણ,
હે યહાેવાહ, હુ ં તમારી ાથના ક ં છંુ , મા યકાળમાં તમારી ઘણી કૃ પાઅે;
તમારા ઉ ારની સ યતાઅે મને ઉ ર અાપાે. ૧૪ મને કીચડમાંથી કાઢાે અને
મને ડૂ બવા ન દાે; જેઅાે મને ધ ારે છે તેઅાેથી મને દૂ ર રાખાે અને પાણીના
ઊંડાણમાંથી મને ખચી કાઢાે. ૧૫ પાણીની રેલ મને ન ડુ બાડાે, ઊંડાણ મને
ગળી ન

અાે. કબર મારા પર તેનું મુખ બંધ ન કરાે. ૧૬ હે યહાેવાહ, મને

જવાબ અાપાે, કે મ કે તમારી કૃ પા ઉ મ છે ; કે મ કે તમારી કૃ પા ઘણી છે ,
મારી તરફ ફરાે. ૧૭ તમા ં મુખ તમારા અા દાસથી છુપાવશાે ન હ, કે મ કે
હુ ં સંકટમાં છંુ ; મને જલદીથી ઉ ર અાપાે. ૧૮ મારા અા મા પાસે અાવીને
તેને છાેડાવાે; મને મારા શ ુઅાેથી મુ ત કરાે. ૧૯ તમે મારી શરમ, મા ં
અપમાન તથા મારી નદા

ણાે છાે; મારા સવ શ ુઅાે તમારી અાગળ છે .

દય ભાં યું છે ; હુ ં મરણતાેલ થયાે છંુ ; મ ક ણા કરનારની
ેઈ, પણ યાં કાેઈ નહાેતું; મ દલાસાે અાપનારની રાહ ેઈ, પણ

૨૦ નદાઅે મા ં

રાહ

મને યાં કાેઈ મ

ું ન હ. ૨૧ તેઅાેઅે મને ખાેરાકને માટે પ અા યું છે ;

મને તરસ લાગતાં તેઅાેઅે સરકાે પીવડા યાે. ૨૨ તેઅાેનું ભાેજન તેઅાેને
માટે ફાંદા પ થાઅાે; યારે તેઅાે વચારે છે કે અમે સુર ત છીઅે, યારે તે
ફાંદા પ થાઅાે. ૨૩ તેઅાેની અાંખાે અેવી ઝાંખી થાઅાે કે તેઅાે

ેઈ ન શકે ;

અને તેઅાેની કમરાે ન ય કાંપે. ૨૪ તેઅાેના ઉપર તમારાે કાેપ વરસાવાે અને
તમારાે ાેધાવેશ તેઅાેને પકડી પાડાે. ૨૫ તેઅાેની જ યા ઉ જડ થાઅાે;
તેઅાેના તંબુમાં કાેઈ ન રહાે. ૨૬ કારણ કે જેને તમે શ ા કરી છે તેઅાે તેની
પાછળ પાડીને તેને પકડે છે ; જેને તમે ઘાયલ કયા છે તેના દુ : ખની વાત કરીને
તેઅાે ખુશ થાય છે . ૨૭ તમે તેઅાેના અ યાય પર અ યાય વધવા દાે; તેઅાેને
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સાે રા યાે છે ; મને કદી અાબ હીન
૭૧ હેથવાયહાેદેશવાેાહ,ન હ.મ તમારાતમારાપર ભરાે
યાયીપણાથી મને છાેડાવાે તથા બચાવાે;
૨

મારી તરફ તમારા કાન ધરાે અને મને ઉગારાે. ૩ યાં હુ ં ન ય જઈ શકું તેવાે
મારા રહે વાને માટે ગઢ તમે થાઅાે; તમે મને બચાવવાને અા ા અાપી છે , કે મ
કે તમે મારાે ખડક તથા ક લાે છાે. ૪ હે મારા ઈ વર, તમે દુ ાેના હાથાેમાંથી,
અ યાયી તથા ૂ ર માણસના હાથમાંથી મને બચાવાે. ૫ હે ભુ, ફ ત તમે
જ મારી અાશા છાે. મ મારા બાળપણથી તમારા પર વ વાસ કયા છે . ૬
હુ ં ગભ થાનમાં હતાે, યારથી તમે મારા અાધાર ર ા છાે; મારી માતાના
ઉદરમાંથી મને બહાર લાવનારા તમે જ છાે; હુ ં હં મેશા તમારી તુ ત કરીશ. ૭
ાંત બ યાે છંુ ; તમે મારાે મજબૂત ગઢ છાે. ૮ મા ં
મુખ તમારી તુ તથી ભરપૂર થશે અને અાખાે દવસ તમારા ગાૈરવની વાતાેથી
હુ ં ઘણા લાેકાે માટે અેક

ભરપૂર થશે. ૯ મારી વૃ ાવ થામાં મને ત

ન દાે; યારે મારી શ ત ખૂટે,

યારે મારાે યાગ ન કરાે. ૧૦ કે મ કે મારા શ ુઅાે મારી વ

વાતાે કરે છે ;

જેઅાે મારાે ાણ લેવાને તાકી ર ા છે , તેઅાે અંદરાેઅંદર મસલત કરે છે . ૧૧
તેઅાે કહે છે કે , “ઈ વરે તેને ત

દીધાે છે ; તેની પાછળ દાેડીને તેને પકડી

પાડીઅે, કે મ કે તેને બચાવનાર કાેઈ નથી.” ૧૨ હે ઈ વર, મારાથી દૂ ર ન
અાે; હે મારા ઈ વર, મને મદદ કરવાને ઉતાવળ કરાે. ૧૩ મારા અા માના
દુ મનાે બદનામ થઈને નાશ પામાે; મને ઉપ વ કરવાને મથનારાઅાે નદા
તથા અપમાનથી ઢં કાઈ

અાે. ૧૪ પણ હુ ં ન ય તમારી અાશા રાખીશ

અને તમારી તુ ત વધારે અને વધારે કરીશ. ૧૫ મા ં મુખ અાખાે દવસ
તમારા યાયીપણા વષે તથા તમારા ારા મળતા ઉ ાર વષે વાતાે ગટ
કરશે, તેમ છતાં હુ ં તેમને સમ

શકતાે નથી. ૧૬ હુ ં ભુ યહાેવાહના પરા મી

કામાેનું વણન કરતાે અાવીશ; હુ ં તમારા, કે વળ તમારા જ યાયીપણાનું વણન
કરીશ. ૧૭ હે ઈ વર, મારી જુ વાનીથી તમે મને શીખ યું છે ; યારથી હુ ં
તમારા ચમ કારાે ગટ કરતાે અા યાે છંુ . ૧૮ હે ઈ વર, યારે હુ ં વૃ તથા
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પ ળયાંવાળાે થાઉં, યારે પણ તમે મને મૂકી દેતા ન હ, હુ ં અાવતી પેઢીને

દુ : ખાે અાવતાં નથી; બી અાેની જેમ તેઅાેને પીડા થતી નથી. ૬ તેઅાેનાે

તમા ં બળ જણાવું અને સવ અાવનારાઅાેને તમા ં પરા મ ગટ ક ં , યાં

ગવ ગળાની કં ઠી જેવાે છે , જે વ

સુધી મારાે યાગ ન કરશાે. ૧૯ હે ઈ વર, તમા ં યાયીપ ં અ તશય ઉ ચ

૭ તેઅાેની દુ તા તેઅાેનાં દયમાંથી ઊભરાયા કરે છે ; તેઅાેના મનની દુ

છે ; હે ઈ વર, તમે માેટાં કામાે કયા છે ; તમારા જેવાે બી ે કાેણ છે ? ૨૦

ક પનાઅાે ઊભરાઈ

ઘણા ખેદજનક સંકટાે તમે અમને દેખા

છે ; તેઅાે જુ લમની બડાઈ હાંકે છે . ૯ તેઅાે અાકાશાે વ

ાં છે તમે અમને ફરીથી સ વ

ની જેમ જુ લમ તેઅાેને ઢાંકી રાખે છે .

ય છે . ૮ તેઅાે નદા કરે છે અને ભૂંડાઈ વષે બાેલે
બાેલે છે અને

કરશાે અને પૃ વીનાં ઊંડાણાેમાંથી તમે અમને પાછા બહાર લાવશાે. ૨૧ તમે

પૃ વીમાં તેઅાેની

મા ં મહ વ વધારાે; પાછા ફરીને મને દલાસાે અાપાે. ૨૨ સતાર સાથે હુ ં

તરફ ફરશે અને તેઅાે ઊભરાતું પાણી પી

તમા ં તવન કરીશ હે મારા ઈ વર, હુ ં તમારી સ યતાનું તવન કરીશ; હે

“ઈ વર કે વી રીતે

ઇઝરાયલના પ વ , વીણા સાથે હુ ં તમારાં તાે ાે ગાઈશ. ૨૩ યારે હુ ં

૧૨ જુ અાે, અા લાેકાે દુ છે ; હં મેશાં શાં તમાં રહીને તેઅાે વધારે અને વધારે

તમારી તુ ત કરીશ, યારે મારા હાેઠાે હષનાે પાેકાર કરશે અને મારાે ઉ ાર

ધનવાન થતા

પામેલાે અા મા અ તશય અાનંદ પામશે. ૨૪ મારી

ભ અાખાે દવસ તમારા

મારા હાથ નરથક નદાષ રા યા છે . ૧૪ કારણ કે અાખાે દવસ હુ ં પીડાયા

યાયીપણા વષે વાતાે કરશે; કે મ કે મા ં ખરાબ શાેધનારાઅાે બદનામ થયા

ક ં છંુ અને દરરાેજ સવારે મને શ ા થાય છે . ૧૫ ે મ ક ું હાેત, “હુ ં અા
માણે બાેલીશ,” તાે હુ ં તમારા દીકરાઅાેની પેઢીનાે વ વાસઘાત કરત. ૧૬

છે અને ગભરાઈ ગયા છે .
તમે રા ને યાય કરવાનાે અ ધકાર અાપાે, રા ના પુ ને
૭૨ હેતમાઈ વર,
ં યાયીપ ં અાપાે. તે યાયીપણાથી તમારા લાેકાેનાે યાય
૨

અને ન પ પાતથી તમારા દીનાેનાે ઇનાસફ કરશે. ૩ પવતાે લાેકાેને શાં ત
અાપાે; ડું ગરાે યાયીપ ં અાપાે. ૪ તે લાેકાેમાંના ગરીબાેનાે યાય કરશે; તે
દ ર ીઅાેના દીકરાઅાેને બચાવશે અને જુ લમગારને છંૂ દી નાખશે. ૫ સૂય તથા
ચં રહે યાં સુધી તેઅાે પેઢી દરપેઢી તમારી બીક રાખશે. ૬ જેમ કાપેલા
ઘાસ પર વરસાદ વરસે છે , અને જેમ પૃ વીને સચનારા ઝાપટાં થાય છે ,
તેમ તેની ઉ ન ત થતી રહે શે. ૭ તેના દવસાેમાં યાયીઅાે ખીલશે અને ચં
જતાે રહે શે, યાં સુધી પુ કળ શાં ત રહે શે. ૮ વળી તે સમુ થી સમુ સુધી
અને નદીથી તે પૃ વીના છે ડા સુધી રાજ કરશે. ૯ જેઅાે અર યમાં રહે છે ,
તેઅાે તેમની અાગળ નમશે; તેમના શ ુઅાે ધૂળ ચાટશે. ૧૦ તાશ શના
રા અાે અને દ રયા કનારાનાં રા અાે ખંડણી અાપશે; શેબા તથા સબાના
રા અાે નજરાણાં કરશે. ૧૧ સવ રા અાે તેમની અાગળ ણામ કરશે; સવ
દેશનાઅાે તેમની સેવા કરશે. ૧૨ કારણ કે દ ર ી પાેકાર કરે, યારે તે તેને
સહાય કરશે અને દુ ઃખી જેનાે કાેઈ મદદગાર નથી તેનાે તે બચાવ કરશે. ૧૩
તે લાચાર તથા દ ર ીઅાે ઉપર દયા બતાવશે અને દ ર ીઅાેના અા માનાે

ભ છૂટથી ચાલે છે . ૧૦ અે માટે ઈ વરના લાેકાે તેમની
ય છે . ૧૧ તેઅાે પૂછે છે કે ,

ણે છે ? શું ચાલી ર ું છે તે વષે ઈ વર મા હતગાર છે ?”

ય છે . ૧૩ ખરેખર મ મા ં દય અમથું શુ રા યું છે અને મ

તાે પણ અા બાબતાે સમજવાને માટે મ કાે શશ કરી, અે મારા માટે ખૂબ
અઘરી હતી. ૧૭ પછી હુ ં ઈ વરના પ વ

થાનમાં ગયાે અને યાં તેઅાેના

અંત વષે હુ ં સમ યાે. ૧૮ ચાે સ તમે તેઅાેને લપસણી જ યામાં મૂકાે છાે;
તમે તેઅાેનાે વનાશ કરાે છાે. ૧૯ તેઅાે અેક ણમાં કે વા ન થાય છે ! તેઅાે
ધાકથી છે ક નાશ પામેલા છે . ૨૦ માણસ
ન હતું થઈ

ય છે , તેમ, હે ભુ, તમે

ગે કે તરત જ તે જેમ વ ન હતું

ગીને તેઅાેની

તમાને તુ છ કરશાે.

દય યાકુ ળ થયું અને હુ ં બહુ ગંભીર રીતે ઝખમી થયાે છંુ .

૨૧ કે મ કે મા ં

૨૨ હુ ં અેવાે જડબુ

નાે તથા અ ાન હતાે; હુ ં તમારી અાગળ પશુ જેવાે હતાે.

૨૩ પણ હુ ં હં મેશા તમારી સાથે છંુ ; તમે મારાે જમણાે હાથ પકડી રા યાે છે .
૨૪ તમારા બાેધથી મને દાેરવણી અાપશાે અને પછી તમારા મ હમામાં મારાે

વીકાર કરશાે. ૨૫ અાકાશમાં તમારા વના મા ં બીજું કાેણ છે ? પૃ વી પર
મારાે બી ે કાેઈ

ય નથી. ૨૬ મા ં શરીર તથા દયનાે ય થાય છે , પણ

ઈ વર સદાકાળ મારા દયનાે ગઢ તથા વારસાે છે . ૨૭ જેઅાે તમારાથી દૂ ર છે
તેઅાે નાશ પામશે; જેઅાે તમને અ વ વાસુ છે તે સવનાે તમે નાશ કરશાે. ૨૮
પણ ઈ વર પાસે અાવવું, તેમાં મા ં ભલું છે . મ ભુ યહાેવાહને મારાે અા ય
કયા છે . હુ ં તમારાં સવ કૃ યાે ગટ કરીશ.

વશે! તેમને

અમને સદાને માટે કે મ ત દીધા છે ? તમારા ચારાનાં
૭૪ હેઘેટઈાં વવર, તમેતમારાે
કાેપનાે ધુમાડાે કે મ ચઢે છે ? પુરાતન સમયમાં

શેબાનું સાેનું અાપવામાં અાવશે. લાેકાે તેના માટે ન ય ાથના કરશે; ઈ વર

તમે લાેકાેને પસંદ કરીને ખરી ા હતા, જેને તમે તમારા વતનનાે વારસાે

તેમને અાખાે દવસ અાશીવાદ અાપશે. ૧૬ દેશમાં પવતાેનાં શખરાે પર

થવાને છાેડા યા છે તેઅાેનું મરણ કરાે; અને સયાેન પવત,

પુ કળ ધા ય પાકશે; તેનાં ફળ લબાનાેનનાં ફળ જેવાં ઝૂ લશે અને નગરના

રહાે છાે તેનું મરણ કરાે. ૩ અાવાે અને અા ખં ડયેર તરફ નજર કરાે,

રહે વાસીઅાે ઘાસની જેમ વધશે. ૧૭ રા નું નામ સવદા રહે શે; સૂય તપે યાં

તમારા પ વ

સુધી તેમનું નામ ટકશે; તેમનામાં લાેકાે અાશીવાદ પામશે. સવ દેશનાઅાે

પ વ થાનમાં તમારા શ ુઅાેઅે બુમરાણ કરી મૂકી છે ; તેઅાેઅે પાેતાના ઝં ડા

તેમની તુ ત કરશે. ૧૮ યહાેવાહ ઈ વરની, ઇઝરાયલના ઈ વરની, તુ ત

ઊભા કયા છે . ૫ જં ગલનાં વૃ ાે પર કુ હાડા ઉગામનારાઅાેના જેવા તેઅાે

થાઅાે, અેકલા તે જ અા યકારક કામાે કરે છે . ૧૯ સવકાળ માટે તેમના

માલૂમ પ

ગાૈરવી નામને શંસા હાે ે અને અાખી પૃ વી તેમના મ હમાથી ભરપૂર

તાેડી નાખે છે . ૭ તેઅાેઅે તમારા પ વ

થાઅાે. અામેન તથા અામેન. ૨૦ યશાઈના પુ દાઉદની ાથનાઅાે પૂણ થઈ

તમા ં નવાસ થાન

બચાવ કરશે. ૧૪ તે તેઅાેના અા માઅાેને જુ લમ તથા બળા કારથી છાેડાવશે
અને તેમની

માં તેઅાેનું લાેહી મૂ યવાન થશે. ૧૫ રા

૨

યાં તમે

થાનમાં શ ુઅાેઅે ઘ ં નુકસાન કયુ છે , તે જુ અાે. ૪ તમારા

ા. ૬ તેઅાે કુ હાડી તથા હથાેડાથી તેનું તમામ નકશીદાર કામ
થાનને અાગ લગાડી છે ; તેઅાેઅે

કરીને ધૂળમાં મેળવી દીધું છે . ૮ તેઅાેઅે પાેતાના

દયાેમાં ક ું, “અાપણે તે સવનાે નાશ કરીશું.” તેઅાેઅે દેશમાંના બધાં

છે .
કે , જેઅાેનાં દય શુ છે , તેઅાેના પર, ઈ વર ખરેખર
૭૩ ઇઝરાયલ
પરાેપકારી છે . પણ મ તાે મારે પગે લગભગ ઠાેકર ખાધી હતી; હુ ં

સભા થાનાેને બાળી મૂ ાં છે . ૯ અમે ઈ વર તરફથી અેક પણ ચમ કાર કે

પગલાં ભરતાં લગભગ લપસી ગયાે હતાે. ૩ કારણ કે યારે મ દુ ાેની સમૃ

તમારા નામનું અપમાન કરશે? શું શ ુ હં મેશાં તમારા નામની નદા કરશે? ૧૧

૨

ેઈ, યારે મ ગ વ ાેની અદેખાઈ કરી. ૪ કે મ કે મરણ સમયે તેઅાેને વેદના
થતી નથી, પણ તેઅાે મજબૂત અને ઢ રહે છે . ૫ તેઅાેના પર માનવ તનાં

ચ ાે
તે

ેઈ શકતા નથી; યાં કાેઈ બાેધક નથી અને અાવું

ણનાર અમારામાં કાેઈ નથી. ૧૦ હે ઈ વર,

ાં સુધી ચાલશે

ાં સુધી અમારા શ ુઅાે

તમે તમારાે હાથ, હા, તમારાે જમણાે હાથ, કે મ પાછાે ખચાે છાે? તમારા
ઉરમાંથી તમારાે જમણાે હાથ બહાર લાવીને તેઅાેનાે નાશ કરાે. ૧૨ તાેપણ
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ા; વળી તમે

અાગળ મારી વાણી પાેકારીશ; હુ ં મારી વાણીથી
૭૭ હુઈં ઈવરનેવરનીપાેકારીશ
અને ઈ વર મા ં સાંભળશે. મારા સંકટના

પાણીમાં મહામ યાેનાં માથાં ફાેડી ના યાં. ૧૪ તમે મગરમ છનાં માથાના

દવસે મ ભુને પાેકાયા. મ તેમની તરફ મારા હાથ ઊંચા રાખીને અાખી રાત

પુરાતન કાળથી, ઈ વર મારા રા

છે , પૃ વી પર ઉ ાર કરનાર તે જ છે . ૧૩

તમે તમારા મહાન પરા મ વડે રાતા સમુ ના બે ભાગ પા

૨

કકડેકકડા કરી ના યા; તમે તેને અર યમાં રહે તા લાેકાેને ખાવાને અા યાે.

ાથના કરી; મારા અા માઅે દલાસાે વીકારવાની ના પાડી. ૩ હુ ં ઈ વરનું

૧૫ ઝરાઅાે તથા નાળાઅાેમાં તમે ર તા પા

સૂકવી નાખી. ૧૬ દવસ તમારાે છે અને રાત પણ તમારી છે ; તમે સૂય તથા

મરણ કરીને યાકુ ળ થાઉં છંુ ; હુ ં તેમના વષે વચા ં છંુ , તાે હુ ં મૂ છત થઈ
ઉં છંુ . (સેલાહ) ૪ તમે મને મારી અાંખાે બંધ કરવા દેતા નથી; હુ ં મુ કે લીમાં

ચં ને તેની જ યાઅે થર કયા છે . ૧૭ તમે પૃ વીની સીમાઅાે થાપન કરી

બાેલી શકતાે નહાેતાે. ૫ હુ ં અગાઉના દવસાેનાે, પૂવના ભૂતકાળનાે વચાર

છે ; તમે ઉનાળાે તથા શયાળાે ઠરા યા. ૧૮ હે યહાેવાહ, શ ુઅાે તમારી

ક ં છંુ . ૬ રાતના સમયે મા ં ગાયેલું ગીત મને યાદ અાવે છે . હુ ં ઘણી
ગંભીરતાથી વચા ં છંુ . ૭ શું ભુ મને સવકાળને માટે ત દેશે? શું તે ફરી

ા; તમે નરં તર વહે તી નદીઅાેને

મ કરી કરે છે અને મૂખ લાેકાે તમારા નામની નદા કરે છે , તેનું મરણ કરાે.
૧૯ તમારા હાેલાનાે

વ હસક પશુઅાેનાં હાથમાં જવા દેશાે ન હ; તમારા

સ ન થશે ન હ? ૮ શું તેમની કૃ પા સદાને માટે જતી રહી છે ? શું તેમનું વચન

પી ડત લાેકાેને સદાને માટે ભૂલી જશાે ન હ. ૨૦ તમે કરેલા કરારનું મરણ

સદાકાળ રદ જશે? ૯ અમારા પર કૃ પા કરવાનું ઈ વર શું ભૂલી ગયા છે ? શું

કરાે, કે મ કે પૃ વીના અધમ પી અંધકારવાળા ભાગાે બળા કારથી ભરપૂર છે .

તેમણે તેમની સહાનુભૂ તને કાેપમાં બદલી નાખી છે ? (સેલાહ) ૧૦ મ ક ું,

૨૧ દુ : ખી લાેકાેને બદનામ કરીને પાછા હઠાવતા ન હ; દ ર ીઅાે અને લાચારાે

“અા તાે મા ં દુ ઃખ છે : પરા પરના જમણા હાથનાં વષા હુ ં સંભારીશ.” ૧૧

તમારા નામનું તવન કરે. ૨૨ હે ઈ વર, તમે ઊઠાે તમારા પાેતાના પ ની

પણ હુ ં યહાેવાહનાં કૃ યાેનું મરણ કરીશ; તમારા પુરાતન કાળના ચમ કાર

હમાયત કરાે; મૂખ માણસાે અાખાે દવસ તમા ં અપમાન કરે છે , તે યાદ

વષે હુ ં વચાર કરીશ. ૧૨ હુ ં તમારાં સવ કામાેનું મનન કરીશ અને તમારાં

કરાે. ૨૩ તમારા શ ુઅાેની વાણી અને તમારી વ

કૃ યાે વષે વચાર કરીશ. ૧૩ હે ઈ વર, તમારા માગા પ વ છે , અાપણા

બંડ ઉઠાવનારાઅાેનાે

ઘાઘાટ, ન ય ઊંચાે ચઢે છે , તે તમે વીસરશાે ન હ.

મહાન ઈ વર જેવા બી

ઈ વર, અમે તમારાે અાભાર માનીઅે છીઅે; અમે તમારાે અાભાર
૭૫ હેમાનીઅે
છીઅે, કે મ કે તમે તમારી હાજરીને ગટ કરાે છાે; લાેકાે

છાે; તમે લાેકાેમાં તમા ં સામ ય ગટ કયુ છે . ૧૫ તમે તમારા મહાન પરા મ

તમારાં અા યકારક કામાે ગટ કરે છે . ૨ સંગ અાવશે યારે હુ ં તમારાે
યથાથ યાય કરીશ. ૩

ે કે પૃ વી તથા તેમાં રહે નારાં બધાં ય પામે, તાે હુ ં

તેના તંભાે થાપન કરીશ. (સેલાહ) ૪ મ ઘમંડીઅાેને ક ું, “અ ભમાન
કરશાે ન હ” અને દુ ાેને ક ું, “ શગ ઉઠાવશાે ન હ. ૫ તમા ં શગ ઊંચું ન
કરાે; અ ભમાન સાથે ન બાેલાે.” ૬ ઉ ન ત દ ણ કે પૂવ બાજુ અેથી અાવતી
નથી, ના તાે અર યમાંથી. ૭ પણ ઈ વર યાયાધીશ છે ; તે અેકને નીચે
પાડી નાખે છે અને બી ને ઊંચાે કરે છે . ૮ કે મ કે યહાેવાહના હાથમાં રાતા

ઈ વર કાેણ છે ? ૧૪ તમે ચમ કાર કરનાર ઈ વર

વડે લાેકાેને, અેટલે યાકૂ બના તથા યૂસફના વંશ ેને વજય અપા યાે છે . ૧૬
હે ઈ વર, પાણીઅે તમને

ેયા; પાણી તમને

ેઈને ગભરાયાં; ઊંડાણાે

પણ ૂ યાં. ૧૭ વાદળાેઅે પાણી વરસા યાં; અાકાશે ગજના કરી; તમારાં
બાણાે ચારેબાજુ ઊ

ાં. ૧૮ તમારી ગજનાનાે અવાજ વંટાે ળયામાં હતાે;

વીજળીઅાેઅે જગતને કા શત કયુ; પૃ વી કાંપી તથા હચમચી. ૧૯ તમારાે
માગ તાે સમુ માં અને તમારી વાટાે મહાજળમાં હતી, પણ તમારાં પગલાં
કાેઈના

ેવામાં અા યાં ન હ. ૨૦ તમે મૂસા તથા હા નની મારફતે તમારા

લાેકાેને ઘેટાંનાં ટાેળાંની જેમ દાેયા.

છે . ન ે પૃ વીના દુ લાેકાે નીચે પડી રહે લાે છે લાે કૂ ચાે ચૂસી જશે. ૯ પણ

લાેકાે, મારાે નયમ સાંભળાે, મારા મુખના શ દાેને તમે યાનથી
૭૮ મારા
સાંભળાે. હુ ં ડહાપણ વશેનું ગીત ગાઈશ; હુ ં ભૂતકાળનાં રહ યાેની

હુ ં તાે સદાકાળ બી અાેને તમારાં કયા વષે કહીશ; હુ ં યાકૂ બના ઈ વરની

વાત સમ વીશ કે , ૩ જે વાત અાપણે સાંભળી છે તથા શી યા છીઅે જે

ા ારસનાે યાલાે છે , તે તે નાની મેળવણીથી ભરેલાે છે તેમાંથી તે પીરસે

૨

તુ ત ગાઈશ. ૧૦ તે કહે છે કે , “હુ ં દુ ાેનાં સવ શગ કાપી નાખીશ, પણ

અાપણા પૂવ ેઅે અાપણને કહી છે . ૪ યહાેવાહનાં તાે , તેમનું સામ ય

યાયીઅાેનાં શગાે ઊંચાં કરવામાં અાવશે.”

તથા તેમનાં કરેલાં અા યકારક કામાે અાવતી પેઢીને

ઈ વર ગટ થયેલા છે ; ઇઝરાયલમાં તેમનું નામ માેટું
૭૬ યહૂછે . દયામાં
તેમનાે મંડપ સાલેમમાં છે અને તેમનું નવાસ થાન સયાેનમાં

વંશ ેથી અાપણે તે સંતાડીશું ન હ. ૫ કારણ કે તેમણે યાકૂ બ સાથે તેમનાે

૨

છે . ૩ યાં તેમણે ધનુ યનાં ચળકતાં બાણાેને ભાંગી ના યાં, ઢાલ, તરવાર
તથા યુ સામ ી તેમણે ભાંગી ના યાં. (સેલાહ) ૪ સનાતન પવતાેમાંથી તમે
મ હમાવાન તથા ઉ મ છાે. ૫ જેઅાે શૂરવીર છે , તેઅાે લૂંટાયેલા છે , તેઅાે
ન ાવશ થયા છે . સવ લડવૈયાઅાે અસહાય થઈ ગયા છે . ૬ હે યાકૂ બના
ઈ વર, તમારી ધમકીથી રથ અને ઘાેડા બ ને ભર ન ામાં પ

ા છે . ૭ તમે,

હા, તમે ભયાવહ છાે; યારે તમે કાેપાયમાન થાઅાે, યારે તમારી સામે
કાેણ ઊભું રહી શકે ? ૮ તમે અાકાશમાંથી યાય ચુકાદાે ફરમા યાે, ધરતી
ભયભીત બનીને શાંત થઈ ગઈ. ૯ હે ઈ વર, તમે યાય કરવા માટે અને
પૃ વીના સવ ગરીબાેને બચાવવાને માટે ઊભા થયા છે . (સેલાહ) ૧૦ ન ે
માણસનાે કાેપ તમા ં તવન કરશે. બાકી રહે લાે તેનાે કાેપ તમે તમારી
કમરે બાંધશાે. ૧૧ તમે તમારા ઈ વર યહાેવાહની

ત ાઅાે લઈને પૂરી

કરાે. તેમની અાસપાસના સવ ભયાવહ ઈ વરની પાસે દાન લાવાે. ૧૨ તે
રાજકુ મારાેનું અ ભમાન ઉતારશે; પૃ વીના રા અાેની
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યે તે ભયાવહ છે .

હે ર કરીને તેઅાેના

કરાર કયા અને ઇઝરાયલમાં નયમ ઠરા યાે. તેમણે અાપણા પૂવ ેને અા ા
કરી કે તેઅાે પાેતાનાં બાળકાેને પણ શીખવે. ૬ જેથી અાવતી પેઢીનાં જે
બાળકાે જ મે તેઅાે તે

ણે, તેઅાે માેટાં થઈને પાેતાનાં સંતાનાેને તે જણાવે,

માટે તેમણે અા ા અાપી છે . ૭ જેથી તેઅાે સહુ ઈ વરની અાશા રાખે અને
તેમનાં અ ભુત કાયાને વીસરી

ય ન હ, પણ તેમની અા ાઅાેને પાળે. ૮

પછી તેઅાે પાેતાના પૂવ ેના જેવા ન થાય, કે જેઅાે હઠીલા તથા બંડખાેર
પેઢીના છે , અેવી પેઢી કે જેઅાેનાં દય

થર નથી અને જેઅાેનાે અા મા

સમ પત કે ઈ વરને વ વાસુ નથી. ૯ અે ાઇમના લાેકાે શ

સિ જત

ધનુધારી હાેવા છતાં પણ લડાઈના દવસમાં પાછા હઠી ગયા. ૧૦ તેઅાેઅે
ઈ વરનાે કરાર પા

ાે ન હ અને તેમના નયમ માણે વતવાની ના પાડી.

૧૧ તેમણે કરેલાં અ ભુત કાયા, ચમ કારાે તેમણે તેઅાેને બતા યા હતા તે

તેઅાે ભૂલી ગયા. ૧૨ મસર દેશમાં, સાેઅાનનાં ે માં, તેઅાેના પૂવ ેની
અાગળ તેમણે અા યકારક કૃ યાે કયા. ૧૩ તેમણે સમુ ના બે ભાગ કરીને
તેઅાેને પાર બહાર લા યા; તેમણે દીવાલની જેમ પાણીને થર રા યાં. ૧૪ તે
તેઅાેને દવસે મેઘથી અને અાખી રાત અ નના કાશથી દાેરતા. ૧૫ તેમણે
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અર યમાં ખડકને તાેડીને અને ઊંડાણમાંથી વહે તું હાેય તેમ પુ કળ પાણી

ગટ કયા, તેમણે રાેષ, ગુ સાે અને તર કાર તેઅાેની વ

સંહારક દૂ તાેની

તેઅાેને અા યું. ૧૬ તેમણે ખડકમાંથી પાણીની ધારાે કાઢી અને વહે તી નદીની

માફક માેક યા. ૫૦ તેમણે પાેતાના કાેપ માટે ર તાે ખુ લાે કયા; તેમણે

જેમ વાહ વહે વડા યાે. ૧૭ તેમ છતાં તેઅાેઅે તેમની વ

પાપ કરવાનું

મરણથી તેઅાેના ાણ બચા યા ન હ પણ તેઅાેના પર મરકી માેકલી. ૫૧

તેઅાે બંડ કરતા ર ા. ૧૮

તેમણે મસરમાં સવ થમજ નતને મારી ના યા; હામના તંબુઅાેમાં તેઅાેના

ચાલુ જ રા યું, અર યમાં પરા પરની વ

પાેતાના ખાઉધરાપણાને વશ થઈને ખાેરાક માગીને તેઅાેઅે પાેતાના દયથી
ઈ વરની પરી ા કરી. ૧૯ તેઅાે ઈ વરની વ

બાે યા; તેઅાેઅે ક ું, “શું

થમ થમજ નત નરબાળકાેને માયા. ૫૨ તે પાેતાના લાેકાેને ઘેટાંનાં ટાેળાંની
જેમ બહાર લા યાં અને તેમણે અર યમાં થઈને તેઅાેને ટાેળાંની જેમ દાેયા.

અર યમાં ઈ વર મેજ તૈયાર કરી શકે ? ૨૦ જુ અાે, યારે તેમણે ખડકને

૫૩ તેમણે તેઅાેને અેવા સુર

લાકડી મારી, યારે પાણી વહી અા યું અને પાણીનાં ઝરણાં વહે વા માં

ાં.

પાણી શ ુઅાે પર ફરી વ ાં. ૫૪ અને તેમણે તેઅાેને તેની પ વ ભૂ મમાં,

પણ શું તે અાપણને રાેટલી અાપી શકે છે ? શું તે પાેતાના લાેકાેને માટે માંસ

અેટલે તેમને જમણે હાથે ખરીદાયેલા અા પહાડી દેશમાં પાેતાના લાેકાેને

પૂ ં પાડી શકશે?” ૨૧ યારે યહાેવાહે અા સાંભ

ું, યારે તેઅાે ગુ સે

લા યા. ૫૫ તેમણે તેઅાેની અાગળથી વદેશીઅાેને કાઢી મૂ ા અને જમીન

ાે અને ઇઝરાયલ પર તેમનાે

માપીને ઇઝરાયલનાં કુ ળાેને વારસાના ભાગ પાડી અા યા અને તેમને તેઅાેના

ાે, ૨૨ કારણ કે તેઅાેઅે ઈ વર પર વ વાસ કયા ન હ અને

તંબુઅાેમાં વસા યા. ૫૬ તાેપણ તેઅાેઅે પરા પર ઈ વરની કસાેટી કરવાનું

થયા; તેથી યાકૂ બની વ
કાેપ ભભૂ

તેમનાે અ ન ઊ

ત ચલા યા કે તેઅાે બીધા ન હ, પણ સમુ ના

તેમના ારા મળતા ઉ ાર પર ભરાેસાે રા યાે ન હ. ૨૩ છતાં તેમણે વાદળાંને

તથા તેમની વ

અા ા અાપી અને અાકાશનાં ાર ખાેલી ના યાં. ૨૪ તેઅાેના ખાેરાક માટે

ન હ. ૫૭ તેઅાે તેમના પૂવ ેની જેમ પાછા ફરી જઈને અ વ વાસુઅાેની જેમ

મા નાની વૃ

વતવા લા યા; વાંકા ધનુ યના બાણની જેમ તેઅાે અાડે ર તે ચ

કરી અને તેમણે વગમાંથી ભાેજન અા યું. ૨૫ લાેકાેઅે દૂ તાેનાે

બંડ કરવાનું ચાલુ રા યું અને તેમની અા ાઅાે પાળી
ા. ૫૮ કે મ

ખાેરાક ખાધાે. અને તેઅાે તૃ ત થયા યાં સુધી તેમણે ભાેજન અા યું. ૨૬

કે તેઅાેઅે પાેતાનાં ઉ ચા થાનાે બનાવીને અને પાેતાની કાેરેલી મૂ તઅાે વડે

તેમણે અાકાશમાં પૂવ તરફથી પવન ફું કા યાે અને પાેતાના સામ યથી દ ણ

તેમને ગુ સાે ઉ પ ન કયા. ૫૯ યારે ઈ વરે અે સાંભ ું, યારે તે ગુ સે થયા

તરફથી પવન ફું કા યાે. ૨૭ તેમણે ધૂળની જેમ માંસ અને સમુ ની રેતીની જેમ

અને ઇઝરાયલનાે પૂરેપૂરાે નકાર કયા. ૬૦ તેથી તેમણે શીલાેહનાે માંડવાે

પ છાવાળા પ ીઅાે તેઅાેના પર વરસા યાં. ૨૮ તેમણે તેઅાેની છાવણી મ યે

અેટલે જે તંબુ તેમણે માણસાેમાં ઊભાે કયા હતાે, તેનાે યાગ કયા. ૬૧ તેમણે

અને તેઅાેના તંબુઅાેની ચારેબાજુ અે તે પા

ાં. ૨૯ લાેકાે ધરાઈ ર ા યાં

પાેતાનું સામ ય બંધનમાં અને પાેતાનું ગાૈરવ શ ુના હાથમાં સા યા. ૬૨

સુધી ખાધું. તેઅાેના મા યા માણે તેમણે અા યું. ૩૦ પણ તેઅાે તેમની

તેમણે પાેતાના લાેકાેને તરવારને વાધીન કયા અને પાેતાના વારસા પર તે

ભૂખનું નયં ણ કરી શ

કાેપાયમાન થયા. ૬૩ તેઅાેના યુવાનાે અ નથી નાશ પા યા અને તેઅાેની

ા ન હ; તેઅાેનાે ખાેરાક તેઅાેના મુખમાં જ હતાે,

૩૧ અેટલામાં, ઈ વરનાે કાેપ તેઅાે પર ગ

ાે અને તેઅાેમાંના હુ પુ ાેને

ક યાઅાેના લ નમાં ગીત ગાવામાં અા યાં ન હ. ૬૪ તેઅાેના યાજકાે તરવારથી

મારી ના યા. ૩૨ અામ છતાં, તેઅાે પાપ કરતા ર ા અને તેમના ચમ કારાે પર

માયા ગયા અને તેઅાેની વધવાઅાેઅે કં ઈ દન કયુ ન હ. ૬૫ જેમ કાેઈ

ભરાેસાે કયા ન હ. ૩૩ માટે ઈ વરે તેઅાેના દવસાે યથપણામાં સમા ત કયા;

ઊંઘમાંથી

અને તેઅાેનાં વષાને ાસથી ભયા. ૩૪ યારે યારે ઈ વરે તેઅાેને દુ ઃખી

૬૬ તેમણે પાછળથી પાેતાના શ ુઅાેને માયા; તેમણે તેઅાેને સદાને માટે

કયા, યારે તેઅાેઅે તેમને શાે યા અને તેઅાે પાછા ફરીને અાતુરતાથી તેમને

શર મદા કયા. ૬૭ તેમણે યૂસફના તંબુનાે નકાર કયા અને અેફાઇમના કુ ળનાે

શરણે અા યા. ૩૫ તેઅાેઅે યાદ કયુ કે ઈ વર તેઅાેના ખડક છે અને પરા પર
ઈ વર તે જ તેઅાેના છાેડાવનાર છે . ૩૬ પણ તેઅાેઅે પાેતાના મુખે તેમની
શંસા કરી અને પાેતાની
દય તેમના

ભે તેમની સમ જૂ ઠું બાે યા. ૩૭ કે મ કે તેઅાેનાં

યે વ વાસુ નહાેતાં અને તેઅાે તેમના કરાર

ગે, તેમ, ા ારસના કે ફથી શૂરવીર પુ ષની જેમ ભુ ઊ

વીકાર કયા ન હ. ૬૮ તેમણે યહૂ દાના કુ ળને અને પાેતાના

ા.

ય સયાેન

પવતને, પસંદ કયા. ૬૯ તેમણે પવત જેવું ઉ નત અને સદા માટે થાપન
કરેલી પૃ વી જેવું અચળ પાેતાનું પ વ

થાન બાં યું. ૭૦ તેમણે વાડામાંથી

યે વફાદાર

ઘેટાંની સંભાળ રાખનાર દાઉદને પાેતાના સેવક તરીકે પસંદ કયા. ૭૧ દૂ ઝણી

નહાેતા. ૩૮ તેમ છતાં તેમણે, દયા દશાવી, તેઅાેનાં પાપાેની મા અાપી અને

ઘેટીઅાેની પાછળ ફરતાે હતાે, યાંથી તેમના લાેકાે યાકૂ બના સંતાનનું તથા

તેઅાેનાે નાશ ન કયા. હા, ઘણીવાર તેમણે પાેતાનાે ાેધ સમાવી દીધાે અને

તેમના વારસા ઇઝરાયલનું પાલન કરવા તે તેને લા યા. ૭૨ દાઉદે તેમને શુ

પાેતાનાે પૂરાે કાેપ ગટ કયા ન હ. ૩૯ તેમણે સંભાયુ કે તેઅાે દેહથી બનેલા
છે અેક ણમાં પસાર થતાં વાયુ જેવા છે . ૪૦ તેઅાેઅે કે ટલી વાર અર યમાં
તેમની વ

બંડ કયુ અને રાનમાં તેમને દુ : ખી કયા! ૪૧ વારં વાર તેઅાેઅે

ઈ વરની કસાેટી કરી અને ઇઝરાયલના પ વ

ભુને દુ : ખી કયા. ૪૨ તેઅાે

તેમનાં મહાન સામ યનાે વચાર કયા ન હ, તેમણે કે વી રીતે તેઅાેને શ ુઅાેથી
છાેડા યા, તે પણ યાદ કયુ ન હ. ૪૩ મસરમાં તેમણે જે ચમ કા રક ચ ાે
અને સાેઅાનના મેદાનમાં અા યકમા કયા હતાં તે પણ ભૂલી ગયા. ૪૪
તેમણે તેઅાેની નદીઅાેને તથા તેઅાેના વહે ળાઅાેને લાેહી વહે તાં બનાવી દીધાં
જેથી તેઅાે તે ઝરણામાંથી પી શકે ન હ. ૪૫ તેમણે મધમાખીઅાેનું માેટું ઝૂં ડ
માેક યું, તે મધમાખીઅાે તેઅાેને કરડી અને દેડકાઅાેઅે બધી વ તુઅાેનાે નાશ
કયા. ૪૬ તેઅાેની ફસલ તેમણે કાતરાઅાેને અાપી અને તેઅાેની મહે નતનું ફળ
તીડને અાપી દીધું. ૪૭ તેમણે કરાથી તેઅાેની ા વાડીઅાે અને હમથી
તેઅાેનાં ગુ લરવૃ ાેનાે નાશ કયા હતાે. ૪૮ તેમણે તેઅાેનાં

નવર કરાને અને

તેઅાેનાં ટાેળાં વીજળીને વાધીન કયા. ૪૯ તેમણે પાેતાનાે કાેપ તેઅાે પર

દયથી અને કાૈશ યસભર શાણપણથી દાેયા.
શીઅાે તમારા વતનમાં અા યા છે ; તેઅાેઅે તમારા
૭૯ હેપ વઈ વર,થાનનેવદેઅશુ
કયુ છે ; તેઅાેઅે ય શાલેમને ખં ડયેર કરી
ના યું છે . ૨ તેઅાેઅે તમારા સેવકાેના મૃતદેહાેને જં ગલી પ ીઅાેને ખાવા માટે
અા યા છે તેઅાેઅે તમારા ભ તાેના મૃતદેહાેને ખાવા માટે જં ગલી પશુઅાેને
અા યા છે . ૩ તેઅાેઅે ય શાલેમની અાસપાસ પાણીની જેમ લાેહી વહે વડા યું
છે અને તેઅાેને દફનાવનાર કાેઈ નથી. ૪ અમે અમારા પડાેશીઅાેને નદા પ
થયા છીઅે, જેઅાે અમારી અાસપાસ છે તેઅાેની અાગળ તર કાર પ તથા
મ કરીપા થયા છીઅે. ૫ હે યહાેવાહ,

ાં સુધી? શું તમે સદાને માટે

કાેપાયમાન રહે શાે? શું તમારાે રાેષ અ નની જેમ સળગી ઊઠશે? ૬ જે
વદેશીઅાે તમને

ણતા નથી અને જે રા યની

અાે તમારા નામે અરજ

કરતી નથી, તેઅાે પર તમારાે કાેપ રેડાે. ૭ કારણ કે તેઅાે યાકૂ બને ગળી ગયા
છે અને તેનું રહે ઠાણ ઉ જડ કયુ છે . ૮ અમારા પૂવ ેનાં પાપાેને લીધે અમને
દાે ષત ઠરાવશાે ન હ; અમારા પર તમારી દયા કરવામાં વલંબ કરશાે ન હ,
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કારણ કે અમે બહુ દુ દશામાં અાવી પ

ા છીઅે. ૯ હે અમારા ઉ ારનાર

તેથી મ તમને છાેડા યા; ગુ ત થાનમાંથી ગજના ારા મ તમને

યુ ર

ઈ વર, તમારા નામના મ હમાને માટે, અમારી સહાય કરાે; તમારા નામની

અા યાે. મરીબાહનાં પાણી અાગળ મ તારી પરી ા કરી. (સેલાહ) ૮ હે મારા

ખાતર અમને અમારાં પાપાેથી બચાવાે અને માફ કરાે. ૧૦ વદેશીઅાે શા

લાેકાે, સાંભળાે, કે મ કે અા મારી ચેતવણી છે , હે ઇઝરાયલ,

માટે અેવું કહે છે કે , “તેઅાેના ઈ વર

સાંભળાે, તાે કે વું સા ં ! ૯ તારામાં કાેઈ અ ય દેવ ન હાેવાે

ાં છે ?” અમે નજરે

ેઈઅે અેવી

ે તમે મા ં
ેઈઅે; તું કાેઈ

રીતે તમારા સેવકાેના વહે વડાવેલા લાેહીનાે બદલાે વદેશીઅાેને અાપાે. ૧૧

પારકા દેવની પૂ

બંદીવાનાેના નસાસા તમારી અાગળ પહાચાે; જેઅાે મરણને માટે ન મત
થયેલા છે તેઅાેનું, તમારા મહાન સામ ય માણે, ર ણ કરાે. ૧૨ હે ભુ,

તારાે ઈ વર યહાેવાહ હુ ં છંુ . તા ં મુખ ઉઘાડ અને હુ ં તેને ભરી દઈશ. ૧૧
પણ મારા લાેકાેઅે મારી વાણી સાંભળી ન હ; ઇઝરાયલે મારાે અાદર કયા

અમારા પડાેશી જે રીતે તમા ં અપમાન કરે છે , તે જ રીતે તેઅાેને તમે

ન હ. ૧૨ તેથી મ તેઅાેને તેઅાેનાં દયની હઠ માણે ચાલવા દીધા કે જેથી

સાતગણી સ

તેઅાેના ખાેળે અાપાે. ૧૩ જેથી અમે અમારા લાેકાે તથા

તેઅાે પાેતાની યાેજનાઅાે માણે વત. ૧૩ મારા લાેકાે મા ં સાંભળે અને મારા

તમારા ચારના ઘેટાં નરં તર તમારી અાભાર તુ ત કરીશું. પેઢી દરપેઢી અમે

લાેકાે મારા માગામાં ચાલે, તાે કે વું સા ં ! ૧૪ તાે હુ ં તેઅાેના શ ુઅાેને પરા જત

તમા ં તવન કરીશું.

ક ં અને તેઅાેના વૈરીઅાે વ

પાળક, અમારી ાથના સાંભળાે; જેમણે યૂસફના
૮૦ હેલાેઇઝરાયલનાં
કાેને ઘેટાંની જેમ દાેયા હતા; ક બીમ પર બરાજમાન અમારા પર

ધ ારે છે તેઅાે તેમની સામે ભયથી સંકાેચાશે! તેઅાેનું અપમાન સદાને માટે
રહે શે. ૧૬ હુ ં ે ઘઉંથી તેઅાેને તૃ ત કરીશ; ખડકમાંના મધથી હુ ં તને સંતાેષ

કાશ પાડાે! ૨ અેફાઇમ, બ યામીન તથા મના શાની અાગળ, તમા ં

કરીશ ન હ. ૧૦ તને મસર દેશમાંથી બહાર કાઢી લાવનાર

મારાે હાથ ઉપાડું . ૧૫ જેઅાે યહાેવાહને

પમાડીશ.”

તમારા મુખનાે કાશ અમારા પર પાડાે અેટલે અમારાે બચાવ થાય. ૪ હે

સભામાં ઊભા રહે છે ; તે દેવાે મ યે યાય કરે છે . તમે
૮૨ ઈ ાંવરસુધપીવગેરઇનસાફ
કરશાે? અને ાં સુધી તમે દુ ાે ઉપર વશેષ

સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ, તમારા લાેકાે તમારી ાથના કરે છે , છતાં તમારાે

કૃ પા કરવાનું ચાલુ રાખશાે? (સેલાહ) ૩ ગરીબ તથા અનાથનાે યાય કરાે; દુ :

સામ ય ગટ કરાે; અાવીને અમને બચાવાે. ૩ હે ઈ વર, અમને પાછા ફે રવાે;

કાેપ

ાં સુધી સળગતાે રહે શે. ૫ તમે તમારા લાેકાેને અાંસુવાળી રાેટલી

૨

ખત અને લાચારને ઇનસાફ અાપાે. ૪ ગરીબ તથા જ રયાતમંદાેને છાેડાવાે;

ખવડાવી છે અને તેઅાેને પુ કળ અાંસુઅાે પાયાં છે . ૬ તમે અમને અમારા

તેઅાેને દુ ાેની પકડમાંથી મુ ત કરાે. ૫ તેઅાે

પડાેશીઅાેને લડવા માટે યુ ના નશાન બના યાં છે ; અને અમારા શ ુઅાે

તેઅાે અંધકારમાં ભટકતા ફરે છે ; પૃ વીના તમામ પાયા હાલી ઊ ા છે . ૬ મ

અંદરાેઅંદર અમારી હાંસી કરે છે . ૭ હે સૈ યાેના ઈ વર, અમને પાછા ફે રવાે;

ક ું કે , “તમે દેવાે છાે અને તમે સવ પરા પરના દીકરાઅાે છાે. ૭ તાેપણ તમે

તમારા મુખનાે કાશ અમારા પર પાડાે, જેથી અમારાે બચાવ થાય. ૮ તમે

માણસની જેમ મૃ યુ પામશાે અને રાજકુ મારની જેમ પડશાે.” ૮ હે ઈ વર,

મસરમાંથી ા ાવેલાે લા યા; તમે વદેશીઅાેને હાંકી કાઢીને તેને રાે યાે. ૯

ઊઠાે, પૃ વીનાે યાય કરાે, કારણ કે તમે સવ વદેશીઅાેને વારસા તરીકે

તમે તેને માટે જ યા સાફ કરી; તેમાં મૂળ નાં યા અને તેનાથી દેશ ભરપૂર

પામશાે.

થયાે. ૧૦ તેની છાયાથી પવતાે ઢં કાઈ ગયા, તેની વશાળ લાંબી ડાળીઅાે

ન રહાે! હે ઈ વર, અમારી અવગણના ના કરશાે
૮૩ હેઅનેઈ વર,થર તમેરહાેછાના
. જુ અાે, તમારા શ ુઅાે હુ લડ મચાવે છે અને જેઅાે

ઈ વરના દેવદારાે જેવી હતી. ૧૧ તેણે પાેતાની ડાળીઅાે સમુ સુધી સારી
અને તેની ડાળખીઅાે ાત નદી સુધી સારી. ૧૨ તમે તેનાે દવાલ અેવી
રીતે કે મ તાેડી છે કે જેથી ર તે જતાં મુસાફરાે તેની ા ાે ચૂંટી લે છે ? ૧૩
જં ગલમાંથી ડુ રાે અાવીને તેને બગાડે છે અને રાની પશુઅાે તેને ખાઈ
છે . ૧૪ હે સૈ યાેના ઈ વર, તમે પાછા અાવાે, અાકાશમાંથી નીચે

ય
કરાે

અને યાનમાં લાે તથા અા ા ાવેલાની ર ા કરાે. ૧૫ તમે તમારા જમણા
હાથે જેને રાેપી છે , જે ડાળીને તમે તમારે માટે બળવાન કરી છે , તેનું ર ણ
કરાે. ૧૬ તેને કાપીને બાળવામાં અાવી; તમારા ઠપકાથી તમારા શ ુઅાે નાશ
પામે છે . ૧૭ તમારા જમણા હાથના માણસ પર, અેટલે જે માણસના દીકરાને
તમે પાેતાને માટે બળવાન કરેલાે છે તેના પર તમારાે હાથ રાખાે. ૧૮ અેટલે
અમે તમારાથી વમુખ થઈશું ન હ; અમને પુન વન અાપાે અને અમે તમારા
નામમાં ાથના કરીશું. ૧૯ હે સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ, અમને પાછા ફે રવાે;
તમારા મુખનાે કાશ અમારા પર પાડાે, જેથી અમારાે બચાવ થાય.
જે અાપ ં સામ ય છે , તેમની સમ માેટેથી ગાઅાે; યાકૂ બના
૮૧ ઈઈ વરવર સમ
હષનાદ કરાે. ગીત ગાઅાે અને ઢાેલક વગાડાે, સતાર
૨

અને મધુર વીણા સાથે વગાડાે. ૩ ચં દશન તેમ જ પૂનમના દવસે અેટલે
અાપણા પ વ પવને દવસે, રણ શગડું વગાડાે. ૪ કે મ કે અેમ કરવું અે
ઇઝરાયલને માટે વ ધ છે , તે યાકૂ બના ઈ વરનાે હુ કમ છે . ૫ યારે તે મસર
દેશની સામે નીક

ા યારે તેમણે યૂસફમાં અે સા ી ઠરાવી; હુ ં અાેળખતાે

નહાેતાે અેવાની વાણી મ યાં સાંભળી, ૬ “મ તમારા ખભાનાે ભાર ઉતાયા;
તેના હાથ વજનદાર ટાેપલાથી મુ ત થયા. ૭ સંકટમાં તમે મને પાેકાર કયા,
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ણતા નથી કે સમજતા નથી;

૨

તમને ધ ારે છે તેમણે તમારી સામે માથું ઊંચું કયુ છે . ૩ તેઅાે તમારા લાેકાે
વ

કપટભરી યાેજનાઅાે કરે છે અને તમારા લાેક જેઅાે તમને મૂ યવાન

છે , તેઅાેની વ

પંચ રચે છે . ૪ તેઅાેઅે ક ું છે , “ચાલાે,

તરીકે ના

તેમના અ ત વનાે અાપણે સંપૂણ નાશ કરીઅે. જેથી ઇઝરાયલના નામનું
મરણ હવે પછી કદી રહે ન હ.” ૫ તેઅાેઅે અેકસાથે મસલત કરી છે ; તેઅાે
તમારી વ

કરાર કરે છે . ૬ તંબુમાં રહે નાર અદાેમીઅાે, ઇ માઅેલીઅાે,

માેઅાબીઅાે તથા હા ીઅાે, ૭ ગબાલ, અા માેન, અમાલેક; તૂર દેશના લાેકાે
અને પ લ તીઅાે પણ કરાર કરે છે . ૮ તેઅાેની સાથે અાશૂર પણ સામેલ થાય
છે ; તેઅાેઅે લાેતના વંશ ેને સહાય કરી છે . (સેલાહ) ૯ તમે જે મ ાન
સાથે કયુ, જેમ કીશાેન નદી પર સીસરા તથા યાબીન સાથે કયુ, તેમ તેઅાેની
સાથે કરાે. ૧૦ અેનદાેરમાં તેઅાે નાશ પા યા અને ભૂ મના ખાતર જેવા થઈ
ગયા. ૧૧ તેઅાેના સરદારાેને અાેરેબ તથા ઝઅેબના જેવા અને તેઅાેના સવ
રાજકુ મારાેને ઝે બાહ તથા સા મુ ના જેવા કરાે. ૧૨ તેઅાેઅે ક ું, “ચાલાે
અાપણે પાેતાને માટે ઈ વરના નવાસ થાનને ા ત કરીઅે.” ૧૩ હે મારા
ઈ વર, તેઅાેને વંટાે ળયાની ધૂળ જેવા, પવનથી ઊડતાં ફાેતરાં જેવા કરાે. ૧૪
જેમ અ ન જં ગલાેને ભ મ કરે છે અને અાગ પવતાેને સળગાવે તેમ વનાશ
કરાે. ૧૫ તમારા વંટાે ળયાઅાેથી અને તમારા તાેફાનાેથી તેમનાે પીછાે કરાે
અને તેમને ાસ પમાડાે. ૧૬ બદનામીથી તેઅાે પાેતાનાં મુખ સંતાડે કે જેથી, હે
યહાેવાહ, તેઅાે તમા ં નામ શાેધે. ૧૭ તેઅાે હં મેશા લિ જત થાઅાે અને
ગૂંચવાઈ
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અાે; તેઅાે અપમા નત થાઅાે અને નાશ પામાે. ૧૮ જેથી તેઅાે

ણે કે તમે અેકલા જ યહાેવાહ છાે, તમે અેકલા જ સમ પૃ વી પર પરા પર
ઈ વર છાે.

સાંભળાે. ૭ મારા સંકટના સમયે હુ ં તમને પાેકાર કરીશ, કે મ કે તમે મને

ના યહાેવાહ, તમા ં નવાસ થાન કે વું મનાેહર છે !
૮૪ હેઅાસૈમાયાેયહાે
વાહના અાંગણાની અ ભલાષા રાખે છે ; વતા

૨ મારાે

ગતા

ઈ વર માટે મા ં દય તથા મારાે દેહ હષનાદ કરશે. ૩ ચકલીઅાેને ઘર
મ

તમે ઘણા કૃ પાળુ છાે. ૬ હે યહાેવાહ, મારી ાથના સાંભળાે; મારી વનં ત

ું છે અને અબાબીલને પાેતાનાં બ ચાં રાખવા માટે માળાે મ

અેટલે તમારી વેદીઅાે અાગળ, હે સૈ યાેના યહાેવાહ, મારા રા

ાે છે

તથા મારા

ઈ વર. ૪ તમારા ઘરમાં રહે નારાઅાે અાશીવા દત છે ; તેઅાે સદા તમારાં
તુ તગાન ગાશે. (સેલાહ) ૫ જે માણસનું સામ ય તમારામાં છે , જેઅાેનાં
દય સયાેનના માગા યાનમાં રાખે છે , તેઅાે અાશીવા દત છે . ૬ દનના
નીચાણને અાેળંગતા તેઅાે તેને ઝરાની જ યા બનાવે છે . થમ વરસાદ તેને
અાશીવાદથી ભરપૂર કરશે. ૭ તેઅાે વધારે અને વધારે સામ યવાન થતાં

ય

છે ; તેઅાેમાંનાે દરેક જણ સયાેનમાં ઈ વરની સમ હાજર થાય છે . ૮ હે
સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ, મારી ાથના સાંભળાે; હે યાકૂ બના ઈ વર, હુ ં જે
ાથના ક ં , તે પર યાન અાપાે! (સેલાહ) ૯ હે ઈ વર, અમારી ઢાલને જુ અાે;
તમારા અ ભ ષ ત માટે કાળ

રાખાે. ૧૦ કારણ કે હ ર દવસ કરતાં

તમારા અાંગણામાંનાે અેક દવસ ે છે . દુ ાેના તંબુમાં રહે વું તે કરતાં મારા
ઈ વરના ઘરના દરવાન થવું, તે મને વધારે પસંદ છે . ૧૧ કારણ કે યહાેવાહ
ઈ વર અાપણા સૂય તથા ઢાલ છે ; યહાેવાહ કૃ પા તથા ગાૈરવ અાપશે;
યાયથી વતનારને માટે તે કં ઈ પણ ે બાબત બાકી રાખશે ન હ. ૧૨ હે

પરા માે કાેઈનાં નથી. ૯ હે ભુ, જે સવ

અાેને તમે ઉ પ ન કરી છે , તેઅાે

અાવીને તમારી અાગળ નમશે. તેઅાે તમારા નામનાે મ હમા ગાશે. ૧૦ કારણ
કે તમે મહાન છાે અને અ ભુત કાયા કરનાર છાે; તમે જ અેકલા ઈ વર
છાે. ૧૧ હે યહાેવાહ, તમે તમારા માગ શીખવાે. પછી હુ ં તમારા સ ય માગ
પર ચાલીશ. તમારાે અાદર કરવાને મારા દયને અેકા કરાે. ૧૨ હે ભુ,
મારા ઈ વર, મારા પૂરા દયથી હુ ં તમારી તુ ત કરીશ; હુ ં તમારા નામને
સવદા મ હમા અાપીશ. ૧૩ કારણ કે મારા પર તમારી કૃ પા પુ કળ છે ; તમે
શેઅાેલનાં ઊંડાણથી મારી ર ા કરી છે . (Sheol h7585) ૧૪ હે ઈ વર, ઘમંડી
માણસાે મારી સામા ઊ
મારી પાછળ પ

ા છે . અને ૂ ર માણસાે મારાે સંહાર કરવા માટે
ા છે . તેઅાે તમા ં સ માન કરતા નથી. ૧૫ પણ, હે ભુ,

તમે તાે દયાથી તથા ક ણાથી ભરપૂર, ાેધ કરવામાં ધીમા અને કૃ પા તથા
સ યતાથી પ રપૂણ, અેવા ઈ વર છાે. ૧૬ મારી તરફ ફરાે અને મારા પર
દયા કરાે; તમારા અા દાસને તમા ં સામ ય અાપાે; તમારી દાસીના દીકરાને
બચાવાે. ૧૭ તમારી ભલાઈનું ચ મને અાપાે. પછી જેઅાે મને ધ ારે છે
તેઅાે

ેઈને શરમાઈ જશે કે મ કે , હે યહાેવાહ, તમે મને મદદ કરી છે અને

દલાસાે અા યાે છે .
પાયાે પ વ પવત પર થાપેલાે છે . યાકૂ બના સવ
૮૭ નગરનાે
તંબુઅાે કરતાં, સયાેનના દરવા અાે યહાેવાહને વધુ ય છે . હે
૨

સૈ યાેના યહાેવાહ, જે માણસ તમારા પર ભરાેસાે રાખે છે તે અાશીવા દત છે .

૩

દેશ પર તમે તમારી કૃ પા દશાવી છે . અને તમે
૮૫ હેયાકૂયહાેબનાવાહ,બંદતમારા
ીઅાેને અા દેશમાં પાછા માેકલી અા યા છે . તમારા
૨

લાેકાેનાં પાપાે તમે માફ કયા છે ; અને તમે તેઅાેનાં બધાં પાપાેનું ાય

ઉ ર અાપશાે. ૮ હે ભુ, દેવાેમાં તમારા જેવાે કાેઈ નથી. તમારા જેવા

ત કયુ

છે . ૩ તેથી હવે તમારા કાેપનાે; ભ મ કરનારા ાેધનાે અંત અા યાે છે . ૪
હે મારા ઈ વર, અમારા ઉ ારનાર, તમારા પર ેમ કરવામાં તમે અમને
સં થા પત કરાે. જેથી ફરી કદી તમારે અમારા ઉપર ાે ધત ન થવું પડે. ૫
શું તમે સદા અમારા પર કાેપાયમાન રહે શાે? શું તમારાે કાેપ પેઢી દર પેઢી

ઈ વરના નગર, તારા વષે ગાૈરવની વાતાે કહે વાય છે . (સેલાહ) ૪ હુ ં મારા
અનુયાયીઅાેમાં રાહાબ તથા બા બલનાે ઉ લેખ ક ં છંુ . જુ અાે, યાં પ લ તી
અને તૂર, કૂ શ સાથે છે . અાનાે જ મ યાં થયાે હતાે. ૫ વળી સયાેન વષે
કહે વાશે કે , “દરેકનાે સયાેનમાં જ મ થયાે; અને પરા પર પાેતે તેને થર
રાખશે.” ૬ યહાેવાહ લાેકાેને નાધશે યારે તે ગણશે કે , “અાનાે જ મ યાં
થયાે.” (સેલાહ) ૭ વળી સવ ગાનારાઅાે તથા નાચનારાઅાે કહે શે, “મારા
સવ ઝરાઅાે તમારામાં છે .”

તમારામાં અાનંદ કરશે. ૭ તમારાે ેમ અને દયા, અમારા ઉપર રેડી દાે. અને

ઉ ારકરનાર ઈ વર, મ રાત દવસ તમારી અાગળ
૮૮ હેવનંયહાેતીવકરીાહ, મારાે
છે . મારી ાથના સાંભળાે; મારા પાેકાર પર યાન

અમારાે ઉ ાર કરાે. ૮ યહાેવાહ ઈ વર જે કહે છે તે હુ ં કાળ

અાપાે. ૩ કારણ કે મારાે

લંબાવાશાે? ૬ શું તમે અમને ફરી પુન

વત ન હ કરાે? યારે તમારા લાેકાે
પૂવક સાંભળું

૨

વ ઘણાે દુ ઃખી છે અને મારાે ાણ શેઅાેલ તરફ

ય છે . (Sheol h7585) ૪ કબરમાં ઊતરનાર ભેગાે હુ ં ગણાયેલાે છંુ ;

છંુ , કે મ કે તે પાેતાના લાેકાેની સાથે તથા તેમના વફાદાર અનુયાયીઅાેની સાથે
શાં તથી વત. પરં તુ તેઅાે મૂખાઈ તરફ પાછા ફરી ન ય. ૯ જેઅાે તેમનાે

ખચાઈ

ભય રાખે છે તેઅાેનાે ઈ વર ઉ ાર કરે છે ; બહુ જલદી અમારી ભૂ મ પર

લીધાે છે ; મારી નંખાયેલા, કબરમાં સૂતેલા કે , જેઅાેનું તમે મરણ કરતા

અમે માનપૂવક રહીશું. ૧૦ કૃ પા અને સ યતા અેકબી ની સાથે મળેલી છે ;

નથી, જેઅાે તમારા હાથથી દૂ ર થયેલા છે , તેમના જેવાે હુ ં છંુ . ૬ તમે મને છે ક
નીચલા ખાડામાં ધકે લી દીધાે છે , તે થળાે અંધકારથી ભરેલાં અને ઊંડાં છે .

યાયીપણાઅે તથા શાં તઅે અેકબી ને ચુંબન કયુ છે . ૧૧ પૃ વીમાંથી સ ય
ઉપર ઊંચે

ય છે . અને યાયીપ ં અાકાશમાંથી વરસશે. ૧૨ હા, યહાેવાહ

હુ ં નરાધાર માણસના જેવાે છંુ . ૫ મને ત ને મૃ યુ પામેલાઅાેની સાથે ગણી

૭ મારા પર તમારાે કાેપ અ ત ભારે છે અને તમારાં સવ માે

ં મારા પર ફરી

સારા અાશીવાદ અાપશે; અને અાપણાે દેશ મબલખ પાક ઉપ વશે. ૧૩

વ ાં છે . ૮ કે મ કે તમે મારા અાેળખીતાઅાેને મારી પાસેથી દૂ ર કયા છે . તેઅાે

તેમનું યાયીપ ં અાગળ ચાલશે, અને તેમનાં પગલાં અાપણે માટે માગ

મારાથી અાંચકાે પામે અેવાે તમે મને કયા છે . હુ ં ફાંદામાં ફસાઈ ગયાે છંુ અને

તૈયાર કરે છે .

તેમાંથી બહાર નીકળી શકતાે નથી. ૯ દુ : ખને લીધે મારી અાંખાે ીણ થાય

મને ઉ ર અાપાે, કારણ કે હુ ં દીન તથા દ ર ી
૮૬ હેછંુ .યહાેમાવાહ,ં રસાંણભળીને
કરાે, કે મ કે હુ ં વફાદાર છંુ ; હે મારા ઈ વર, તમારા

છે ; હે યહાેવાહ, મ દરરાેજ તમને અરજ કરી છે ; તમારી સંમુખ મ મારા

પર ભરાેસાે રાખનાર તમારા સેવકને બચાવાે. ૩ હે ભુ, મારા પર દયા કરાે,

તમારી કૃ પા કે , વનાશમાં તમા ં વ વાસપ ં

૨

કારણ કે અાખાે દવસ હુ ં તમને અરજ ક ં છંુ . ૪ તમારા સેવકને અાનંદ
અાપાે, કે મ કે , હે ભુ, હુ ં તમારા પર મા ં અંતઃકરણ લગાડું છંુ . ૫ હે ભુ,
તમે ઉ મ અને મા કરનાર છાે અને સહાયને માટે તમને ાથના કરનારા પર

હાથ

ે

ા છે . ૧૦ શું તમે મરણ પામેલાઅાેને ચમ કાર બતાવશાે? શું

મરણ પામેલા ઊઠીને તમારી અાભાર તુ ત કરશે? (સેલાહ) ૧૧ શું કબરમાં
હે ર કરવામાં અાવશે? ૧૨

શું અંધકારમાં તમારાં અા યકારક કૃ યાે અને વ મરણના દેશમાં તમારા
યાયીપણાનાં કૃ યાે વષે જણાવવામાં અાવશે? ૧૩ પણ, હે યહાેવાહ, હુ ં
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પાેકાર કરીશ; સવારે મારી ાથના તમારી સમ અાવશે. ૧૪ હે યહાેવાહ,

હુ ં કરીશ અને તેનાં સહાસન ઉપર તેના સંતાનને અાકાશાેની જેમ થાયી

તમે મને કે મ ત

કરીશ. ૩૦

દીધાે છે ? શા માટે તમે તમા ં મુખ મારાથી ફે રવાે છાે? ૧૫

મારી યુવાવ થાથી મારા પર દુ : ખ અાવી પ

ાં છે અને હુ ં મરણતાેલ થઈ

ે તેનાં સંતાનાે મારા નયમાેનાે ભંગ કરશે અને મારા હુ કમાેને

અાધીન ન હ રહે , ૩૧

ે તેઅાે મારા વ ધઅાેને તાેડશે અને મારી અા ાઅાે

ગયાે છંુ . તમારાે ાસ વેઠતાં હુ ં ગભરાઈ ગયાે, હુ ં કં ઈ કરી શકતાે નથી. ૧૬

ન હ પાળે, ૩૨ તાે હુ ં સાેટીથી તેઅાેના અપરાધાેની અને ફટકાથી તેઅાેના

તમારાે ઉ કાેપ મારા પર અાવી પ ાે છે અને તમારા ાસે મારાે નાશ કયા

અ યાયની શ ા કરીશ. ૩૩ પણ હુ ં તેઅાેની પાસેથી મારી કૃ પા લઈ લઈશ

છે . ૧૭ તેઅાેઅે પાણીની જેમ દરરાેજ મને ઘેયા છે ; તેઅાે ભેગા થઈને મારી

ન હ અને હુ ં તેઅાેને અ વ વાસુ ન હ બનું. ૩૪ હુ ં મારાે કરાર ન હ તાેડું અને

અાસપાસ ફરી વ ા છે . ૧૮ તમે મારા મ ાેને અને સંબંધીઅાેને મારાથી દૂ ર

મારા હાેઠાેથી નીકળેલી વાત ફે રવીશ ન હ. ૩૫ અેકવાર મ મારી પ વ તાના

કયા છે . મારા સંબંધીઅાેમાં હવે તાે અંધકાર જ ર ાે છે .

સમ ખાધા છે હુ ં દાઉદ સાથે જૂ ઠું બાેલીશ ન હ. ૩૬ તેના વંશ ે સવકાળ

વાહની કૃ પા વષે ગાઈશ. હુ ં મારે મુખે પેઢી દરપેઢી
૮૯ હુતમાં નરંં તવર યહાે
વાસુપ ં ગટ કરીશ. કે મ કે મ ક ું છે , “કૃ પા સદાને

ટકશે અને મારી અાગળ સૂયની જેમ તેનું રા યાસન ટકશે. ૩૭ ચં ની જેમ તે

૨

માટે થાપન કરવામાં અાવશે; અાકાશાેમાં જ તમે તમા ં વ વાસુપ ં
થાપ ે.” ૩ યહાેવાહે ક ું, “મ મારા પસંદ કરેલાની સાથે કરાર કયા છે ,
મ મારા સેવક દાઉદને વચન અા યું છે . ૪ તારા વંશ ેને હુ ં સદા ટકાવી
રાખીશ અને વંશપરં પરા હુ ં તા ં રા યાસન થર રાખીશ.” (સેલાહ) ૫
હે યહાેવાહ, અાકાશાે તમારા ચમ કારાેની તુ ત કરશે; સંતાેની સભામાં
તમા ં વ વાસુપ ં વખાણવામાં અાવશે. ૬ કે મ કે અાકાશમાં અેવાે કાેણ
છે કે જેની તુલના યહાેવાહ સાથે થાય? ઈ વરના દીકરાઅાેમાં યહાેવાહ જેવાે
કાેણ છે ? ૭ સંતાેની સભામાં તે ઘણા ભયાવહ ઈ વર છે અને જેઅાે તેમની
અાસપાસ છે તે સવ કરતાં તે વધારે ભયાવહ છે . ૮ હે સૈ યાેના ઈ વર
યહાેવાહ, હે યહાેવાહ, તમારા જેવાે પરા મી કાેણ છે ? તમારી અાસપાસ
તમા ં વ વાસુપ ં છે . ૯ સમુ ના ગવ પર તમે અ ધકાર ચલાવાે છાે;
યારે તેનાં માે ંઅાે ઊછળે છે , યારે તેઅાેને તમે શાંત પાડાે છાે. ૧૦ મારી
નંખાયેલાની જેમ તમે રાહાબને છંૂ દી ના યાે છે . તમારા બાહુ બળથી તમે
તમારા શ ુઅાેને વખેરી ના યા છે . ૧૧ અાકાશાે તમારાં છે અને પૃ વી પણ
તમારી છે . તમે જગત તથા તેના સવ વને થાપન કયા છે . ૧૨ ઉ ર તથા
દ ણ તમારાથી ઉ પ ન થયાં છે . તાબાેર અને હે માન તમારા નામે હષનાદ
કરે છે . ૧૩ તમારાે હાથ બળવાન છે અને તમારાે હાથ મજબૂત તથા તમારાે
જમણાે હાથ ઊંચાે છે . ૧૪ યાયીપ ં તથા ઇનસાફ તમારા રા યાસનનાે
પાયાે છે . તમારી હજૂ રમાં કૃ પા તથા સ યતા હાેય છે . ૧૫ જેઅાે તમારી તુ ત
કરે છે , તેઅાે અાશીવા દત છે ! હે યહાેવાહ, તેઅાે તમારા મુખના કાશમાં

સદા અચળ રહે શે, અાકાશમાંના વ વાસુ સા ી જેવું થશે.” (સેલાહ) ૩૮
પણ તમે તમારા અ ભ ષ ત રા ને ત ને તેને તુ છ ગ યાે છે ; તેના પર
કાેપાયમાન થયા છાે. ૩૯ તમે તમારા સેવક સાથે કરેલા કરારને તાે ાે છે . તમે
તેના મુગટને કચરામાં ફકી દીધાે હતાે. ૪૦ તેનું ર ણ કરનાર દીવાલાેને તમે
તાેડી પાડી છે , તેના દરેક ક લાને તમે ખંડેર બના યા છે . ૪૧ માગ જનારા
સવ તેને લૂંટી લે છે . તે પાેતાના પડાેશીઅાેથી અપમાન પામે છે . ૪૨ તમે
તેના વૈરીઅાેને તેમની વ

બળવાન કયા છે ; અને તમે તેના સવ શ ુઅાેને

અાનં દત કયા છે . ૪૩ તમે તેની તરવારની ધાર વાળી દાે છાે અને તમે તેને
યુ માં ઊભાે રા યાે નથી. ૪૪ તમે તેનું તેજ લઈ લીધું છે અને તેનું રા યાસન
જમીનદાે ત કરી ના યું છે . ૪૫ તમે તેની યુવાનીના દવસાે ટૂં કા કયા છે .
તમે તેને શર મદાે કરી દીધાે છેે . ૪૬ હે યહાેવાહ, તે
સદાકાળ સુધી સંતાઈ રહે શાે? તમારાે કાેપ

ાં સુધી? શું તમે

ાં સુધી અ નની જેમ સળગતાે

રહે શે? ૪૭ મા ં અાયુ ય કે ટલું ટું કું છે , તે વષે વચારાે અને તમે માનવ તને
કે વી યથતાને માટે ઉ પ ન કરી છે ! ૪૮ અેવું કાેણ છે કે જે

વશે અને

મરણ પામશે ન હ? શેઅાેલના કબ માંથી પાેતાનાે અા મા કાેણ છાેડાવશે?
(સેલાહ) (Sheol h7585) ૪૯ હે ભુ, જેને વષે તમે તમારા વ વાસુપણાઅે
દાઉદ

યે સમ ખાધા, તે તમારી અગાઉની કૃ પા

ાં છે ? ૫૦ હે ભુ, તમારા

સેવકાેનું અપમાન સંભારાે અને હુ ં કે વી રીતે મારા દયમાં બધા પરા મી
લાેકાેનાે તર કાર સહન ક ં છંુ . ૫૧ હે યહાેવાહ, તમારા શ ુઅાેઅે અપમાન
કયુ છે ; તેઅાે તમારા અ ભ ષ તનાં પગલાની મ કરી કરે છે , તે પણ તમે
સંભારાે. ૫૨ નરં તર યહાેવાહને ધ યવાદ અાપાે. અામેન તથા અામેન.

યાયીપણાથી તેઅાેને ઊંચા કરવામાં અાવે છે . ૧૭ તમે તેઅાેના સામ યનાે

ઢી તમે અમા ં નવાસ થાન થયા છાે. પવતાે
૯૦ હેઉ પભુન, પેથયાઢી દરપે
હતા, અને તમે પૃ વી અને જગતને ર યાં હતાં, તે

મ હમા છાે અને તમારી ઇ છા માણે અમે વજયવંત છીઅે. ૧૮ કે મ કે

પહે લાંથી, અેટલે અના દકાળથી તે અનંતકાળ સુધી, તમે ઈ વર છાે. ૩ તમે

અમારી ઢાલ તાે યહાેવાહ છે ; ઇઝરાયલના પ વ અમારા રા

મનુ યાેને ધૂળમાં પાછા મેળવી દાે છાે અને તમે કહાે છાે, “હે મનુ યપુ ાે પાછા

ચાલે છે . ૧૬ તેઅાે અાખાે દવસ તમારા નામમાં અાનંદ કરે છે અને તમારા

છે . ૧૯ ઘણા

૨

સમયાે પહે લાં તમારા ભ તાેને તમે દશનમાં ક ું હતું; “જે પરા મી છે તેને મ

ફરાે.” ૪ કારણ કે તમારી

સહાય કરી છે ; લાેકાેમાંથી મ અેક યુવાનને પસંદ કરીને ઊંચાે કયા છે . ૨૦ મ

અને રાતના અેક પહાેર જેવાં છે . ૫ તમે તેઅાેને પૂરની જેમ તાણી

મારા સેવક દાઉદને પસંદ કયા છે ; મ તેને મારા પ વ તેલથી અ ભ ષ ત કયા

અને તેઅાે ન ા જેવાં છે ; તેઅાે સવારમાં ઊગતાં ઘાસ જેવા છે . ૬ તે સવારે

છે . ૨૧ મારાે હાથ તેને ટકાવી રાખશે; મારાે બાહુ તેને સામ ય અાપશે. ૨૨

ખીલે છે અને વધે છે ; સાંજે સુકાઈ

શ ુ તેનું નુકસાન કરી શકશે ન હ; અને દુ લાેકાે તેને દુ ઃખ અાપશે ન હ. ૨૩

તમારા કાેપથી અમારાે નાશ થાય છે અને તમારા રાેષથી અમને ાસ થાય છે .

તેની અાગળ હુ ં તેના શ ુઅાેને પાડી નાખીશ; જેઅાે તેનાે ધ ાર કરે છે

૮ તમે અમારા અ યાય તમારી સમ , અમારાં ગુ ત પાપાે તમારા મુખના

તેઅાેની ઉપર હુ ં મરકી લાવીશ. ૨૪ મા ં વ વાસપ ં તથા મારી કૃ પા તેની
સાથે નરં તર રહે શે; મારા નામે તેનું શગ ઊંચું કરવામાં અાવશે. ૨૫ હુ ં તેના

કાશમાં મૂ

માં હ ર વષા વીતી ગયેલી કાલના જેવાં છે
અાે છાે

ય છે અને ચીમળાય છે . ૭ ખરેખર,

ાં છે . ૯ તમારા રાેષમાં અમારા સવ દવસાે વીતી

ય છે ;

નસાસાની જેમ અમે અમારા વષા પૂરાં કરીઅે છીઅે. ૧૦ અમારી ઉંમરના

હાથ સમુ પર થાપન કરીશ અને નદીઅાે પર તેનાે જમણાે હાથ થાપન

દવસાે સ ેર વષ જેટલા છે , અથવા બળના કારણથી તેઅાે અસી વષ

કરીશ. ૨૬ તે મને પાેકારીને કહે શે, 'તમે મારા પતા છાે, મારા ઈ વર અને

થાય; પણ તેઅાેનાે ગવ, મ તથા દુ : ખમા છે . હા, તે ઝડપથી પસાર

મારા તારણના ખડક છાે.' ૨૭ વળી હુ ં તેને મારા થમજ નત પુ ની જેમ,

થઈ

પૃ વીના રા અાેમાં ે બનાવીશ. ૨૮ હુ ં તેના ઉપર મારી કૃ પા સદા રાખીશ;

તમારાે રાેષ યાનમાં લઈને તે માણે તમારી બીક રાખવી તે કાેણ

અને તેની સાથે મારાે કરાર ઢ રહે શે. ૨૯ તેના વંશ ે સદા રહે અેવું પણ

છે ? ૧૨ તમે અમને અમા ં

ગીતશા
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ય છે અને અમે ઊડી જઈઅે છીઅે. ૧૧ તમારા ાેધના બળને તથા
ણે

વન અેવી રીતે ગણવાને શીખવાે કે જેથી

સુધી? તમારા સેવકાે પર ક ણા કરાે. ૧૪ સવારે અમને તમારી કૃ પાથી ભરી

વાહ રાજ કરે છે ; તેમણે મહ વ ધારણ કયુ છે ; યહાેવાહે
૯૩ યહાે
પાેતાની કમરે પરા મ બાં યું છે . ખસેડાય ન હ તેમ જગત થર

દાે, કે જેથી અમે અમારા સવ દવસાે હષ તથા અાનંદમાં ગુ રીઅે. ૧૫ જે

કરવામાં અા યું છે . ૨ તમા ં રા યાસન પુરાતન કાળથી થપાયેલું છે ;

દવસાેમાં તમે અમને દુ ઃખી કયા છે અને જે વષામાં અમે પીડા ભાેગવી છે , તે

તમે અના દકાળથી છાે. ૩ હે યહાેવાહ, વાહાેઅે ઊંચાે કયા છે ; તેઅાેઅે

માણે અમને અાનંદ પમાડાે. ૧૬ તમારા સેવકાેને તમારાં કૃ યાે અને તેઅાેના

પાેતાનાે અવાજ ઊંચાે કયા છે ; વાહાે પાેતાનાં માે ં ઊંચાં કરે છે . ૪ ઘણા

દીકરાઅાે પર તમારાે મ હમા દેખાઅાે. ૧૭ અમારા પર અમારા ભુ ઈ વરની

પાણીઅાેના ખળખળાટ કરતાં, સમુ નાં પરા મી માે ં કરતાં, યહાેવાહ પરમ

કૃ પા થાઅાે; તમે અમારા હાથનાં કામ અમારે માટે થાપન કરાે; હા, અમારા

ઊંચામાં પરા મી છે . ૫ તમારી પ વ અા ાઅાે અ ત વ વાસયાે ય છે ; હે

હાથનાં કામ તમે થાપન કરાે.

યહાેવાહ, સવકાળ પ વ તા તમારા ઘરને શાેભે છે .

અમને ડહાપણવાળું દય ા ત થાય. ૧૩ હે યહાેવાહ, પાછા અાવાે;

ાં

પરના અા ય થાનમાં જે વસે છે , તે સવસમથની છાયામાં રહે શે.
બદલાે વાળનાર ઈ વર, યહાેવાહ, હે બદલાે વાળનાર ઈ વર,
૯૧ પરાહું યહાે
૯૪ હેઅમારા
વાહ વષે કહીશ કે , “તે મારા અા ય અને ગઢ છે , અે જ
પર કાશ પાડાે. હે પૃ વીના યાયાધીશ, ઊઠાે, ગ વ ાેને
૨

૨

મારા ઈ વર છે , તેમના પર હુ ં ભરાેસાે રાખું છંુ .” ૩ કારણ કે તે તને શકારીના

બદલાે વાળી અાપાે. ૩ હે યહાેવાહ, દુ ાે

સવ ફાંદાઅાેથી અને નાશકારક મરકીથી બચાવશે. ૪ તે પાેતાનાં પ છાથી તને

કરશે? ૪ તેઅાે અ ભમાની અને ઉ વાતાે કરે છે અને તેઅાે સવ બડાઈ

ઢાંકશે અને તેમની પાંખાે નીચે અા ય મળશે. તેમની સ યતા ઢાલ તથા

મારે છે . ૫ હે યહાેવાહ, તેઅાે તમારા લાેકાે પર જુ લમ કરે છે ; તેઅાે તમારા

બખતર છે . ૫ રા ે જે ભય લાગે છે તેથી અથવા તાે દવસે ઊડનાર તીરથી,

વારસાને દુ : ખ અાપે છે . ૬ તેઅાે વધવાને અને વદેશીઅાેને મારી નાખે છે

૬ અથવા અંધકારમાં ચાલનાર મરકીથી કે , બપાેરે મહામારીથી તું બીશ ન હ.

અને તેઅાે અનાથની હ યા કરે છે . ૭ તેઅાે કહે છે , “યહાેવાહ

૭ તારી બાજુ અે હ

યાકૂ બના ઈ વર યાન અાપશે ન હ.” ૮ હે અ ાની લાેકાે, તમે યાન અાપાે;

ર અને તારે જમણે હાથે દશ હ ર માણસાે પડશે, પણ

તે તારી પાસે અાવશે ન હ. ૮ તું મા નજરે

ેશે અને તું દુ ાેને મળેલાે બદલાે

મૂખા, તમે

ાં સુધી,

ાં સુધી દુ ાે

ત ાત

ેશે ન હ,

ારે બુ માન થશાે? ૯ જે કાનનાે બનાવનાર છે , તે શું ન હ

ેશે. ૯ કારણ કે યહાેવાહ મારા અાધાર છે ! ત પરા પરને તારાે અા ય કયા

સાંભળે? જે અાંખના રચનાર છે , તે શું ન હ જુ અે? ૧૦ જે દેશાેને શ તમાં

છે . ૧૦ તારા પર કં ઈ દુ ઃખ અાવી પડશે ન હ; મરકી તારા ઘરની પાસે અાવશે

રાખે છે , તે શું તમને સુધારશે ન હ? તે જ અેક છે કે જે માણસને ડહાપણ

ન હ. ૧૧ કારણ કે તને તારા સવ માગમાં સંભાળવાને માટે, તે પાેતાના દૂ તાેને

અાપે છે . ૧૧ યહાેવાહ માણસાેના વચારાે

અા ા અાપશે. ૧૨ તેઅાે તને પાેતાના હાથાેમાં ધરી રાખશે, કે જેથી તારાે પગ

યહાેવાહ, તમે જેને શ તમાં રાખાે છાે, જેને તમે તમારા નયમશા

માગમાં ખડકાે સાથે અફળાય ન હ. ૧૩ તું સહ તથા સાપ પર પગ મૂકશે;

શીખવાે છાે, તે દરેક અાશીવા દત છે . ૧૩ દુ ને માટે ખાડાે ખાેદાય યાં સુધી

સહનાં બ ચાંને તથા સાપને તું છંૂ દી નાખશે. ૧૪ કારણ કે તે મને સમ પત

તમે તેને સંકટના દવસાેમાંથી શાં ત અાપશાે. ૧૪ કે મ કે યહાેવાહ પાેતાના

છે , માટે હુ ં તેને બચાવીશ. તેણે મા ં નામ

યું છે , માટે હુ ં તેને ઊંચાે

લાેકાેને તરછાેડશે ન હ તે પાેતાના વારસાનાે યાગ કરશે ન હ. ૧૫ કારણ કે

કરીશ. ૧૫ યારે તે મને પાેકારશે, યારે હુ ં તેને ઉ ર અાપીશ. હુ ં સંકટસમયે
તેની સાથે રહીશ; હુ ં તેને વજય અપાવીને માન અાપીશ. ૧૬ હુ ં તેને લાંબા

યાયીકરણ યાયીપણા તરફ પાછંુ વળશે; અને સવ યથાથ દયવાળા તેને
અનુસરશે. ૧૬ મારા બચાવમાં મારે માટે દુ કમ અાેની સામે કાેણ ઊઠશે?

અાયુ યથી વે ત કરીશ અને તેને મારા તરફથી મળતાે ઉ ાર દેખાડીશ.

મારે માટે દુ ની વ

વાહની તુ ત કરવી અને હે પરા પર તમારા નામનાં તાે ગાવાં,
૯૨ યહાે
તે સા ં છે . સવારે તમારી કૃ પા અને રા ે તમા ં વ વાસુપ ં

ન હાેત તાે મારાે અા મા વહે લાે છાનાે થઈ

૨

ગટ કરાે. ૩ દશ તારવાળાં વા ં સાથે અને સતાર સાથે વીણાના મધુર
વરથી તેમની તુ ત કરાે. ૪ કે મ કે , હે યહાેવાહ, તમે તમારા કૃ યાેથી મને
અાનંદ પમા

ાે છે . તમારા હાથે થયેલાં કામને લીધે હુ ં હષનાદ કરીશ. ૫ હે

યહાેવાહ, તમારાં કૃ યાે કે વાં મહાન છે ! તમારા વચારાે બહુ ગહન છે . ૬
અ ાની માણસ તે

ણતાે નથી, મૂખ પણ તે સમ

શકતાે નથી. ૭ યારે

દુ ાે ઘાસની જેમ વધે છે અને યારે સવ અ યાય કરનારાઅાેની ચઢતી થાય
છે , યારે તે તેઅાેનાે સવકા લક નાશ થવાને માટે છે . ૮ પણ, હે યહાેવાહ,

પગ લપસી

ણે છે , કે તે યથ છે . ૧૨ હે

કાેણ ઊભાે રહે શે? ૧૭

માંથી

ે યહાેવાહે મારી સહાય કરી

ત. ૧૮ યારે મ ક ું કે , “મારાે

ય છે ,” યારે, હે યહાેવાહ, તમારી કૃ પાઅે મને પકડી લીધાે છે .

૧૯ યારે મારા અંતરમાં પુ કળ ચતા થાય છે , યારે તમારા દલાસાઅાે મારા

અા માને ખુશ કરે છે . ૨૦ દુ અ ધકારીઅાે નયમસર ઉપ વ યાેજે છે ,
તેઅાે શું તારી સાથે મેળાપ રાખશે? ૨૧ તેઅાે યાયીઅાેની વ

કાવતરાં

રચે છે અને નદાષને દાે ષત ઠરાવીને તેઅાેને મૃ યદં ડ અાપે છે . ૨૨ પણ
યહાેવાહ મારાે ઊંચાે ગઢ છે અને મારા ઈ વર મારા અા યના ખડક છે . ૨૩
તેમણે તેઅાેને તેઅાેનાે અ યાય વાળી અા યાે છે અને તે તેઅાેની દુ તાને માટે
તેઅાેનાે સંહાર કરશે. યહાેવાહ અાપણા ઈ વર તેઅાેનાે સંહાર કરશે.

જુ અાે; સવ દુ ાે વખેરાઈ જશે. ૧૦ તમે મા ં શગ જં ગલી બળદના શગ

, અાપણે યહાેવાહની સમ
૯૫ અાવાે
ખડકની અાગળ હષનાદ કરીઅે.

જેવું ઊંચું કયુ છે ; તા

હજૂ રમાં અાવીઅે; અાવાે અાપણે ગીતાેથી તેમની સમ હષનાદ કરીઅે. ૩

તમે સવકાળ રાજ કરશાે. ૯ તેમ છતાં, હે યહાેવાહ, તમારા શ ુઅાે તરફ
તેલથી મારાે અ ભષેક કરવામાં અા યાે છે . ૧૧ મારા

શ ુઅાેને મારી ઇ છા માણે થયેલ મ મારી નજરે

ેયું છે ; મારી સામે

ગાઈઅે; અાપણા ઉ ધારક
૨ અાભાર તુ ત સાથે તેમની

કારણ કે યહાેવાહ મહાન ઈ વર છે અને તે સવ દેવાે પર માેટા રા

છે . ૪

ઊઠનારા દુ કમ અાેને મારી ઇ છા માણે ફળ મ ું અે મ મારે કાને સાંભ ું

તેમનાં હાથમાં પૃ વીનાં ઊંડાણાે છે ; પવતાેનાં શખરાે પણ તેમનાં છે . ૫

છે . ૧૨ યાયી માણસ તાડના વૃ ની જેમ ખીલશે; તે લબાનાેનના દેવદારની

સમુ તેમનાે છે , કે મ કે તેમણે તે બના યાે છે અને તેમના હાથાેઅે કાેરી ભૂ મ

જેમ વધશે. ૧૩ જેઅાેને યહાેવાહના ઘરમાં રાેપવામાં અાવેલા છે ; તેઅાે

રચી. ૬ અાવાે, અાપણે તેમની તુ ત કરીઅે અને નમીઅે; અાવાે અાપણે

અાપણા ઈ વરનાં અાંગણામાં ખીલી ઊઠશે. ૧૪ વૃ ાવ થામાં પણ તેઅાે

અાપણા કતા યહાેવાહની અાગળ ઘૂંટ ણયે પડીઅે. ૭ કારણ કે તે અાપણા

ફળ અાપશે; તેઅાે તા

ઈ વર છે અને અાપણે તેમના ચારાના લાેક તથા તેમના હાથનાં ઘેટાં છીઅે.

અને લીલા રહે શે. ૧૫ જેથી ગટ થાય કે યહાેવાહ

યથાથ છે . તે મારા ખડક છે અને તેમનામાં કં ઈ અ યાય નથી.

અાજે,
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ે તમે તેમની વાણી સાંભળાે તાે કે વું સા ં ! ૮ “મરીબાહમાં કયા હતાં

ગીતશા

તેમ, તમારા દય કઠણ ન કરાે, અને જેમ અર યમાં મા સાને દવસે, ૯

વીણાસ હત, વીણા તથા ગાયનસ હત યહાેવાહનાં તાે ાે ગાઅાે. ૬ તૂરી

યાં તમારા પતૃઅાેઅે મારી કસાેટી કરી અને તેઅાેઅે મને પાર યાે તથા

તથા રણ શગડાંના અવાજથી યહાેવાહ રા ની અાગળ હષનાદ કરાે. ૭

મા ં કૃ ય

ેયું. ૧૦ કે મ કે ચાળીસ વષ સુધી હુ ં તે પેઢીથી કં ટાળી જતાે હતાે

સમુ તથા તેનું સવ વ, જગત અને તેમાંના સવ રહે વાસીઅાે, ગા ે. ૮

અને ક ું, 'તે અા જ લાેકાે છે , કે જેઅાેનાં દયાે કુ માગ ભટકી ગયાં છે ; તેઅાે

નદીઅાેના વાહાે તાળી પાડાે અને પવતાે હષનાદ કરાે. ૯ યહાેવાહ પૃ વીનાે

મારા માગા

યાય કરવાને અાવે છે ; તે યાયીપણાઅે પૃ વીનાે અને યથાથપણાઅે લાેકાેનાે

ણતા નથી.' ૧૧ માટે મ મારા ાેધમાં સમ ખાધા કે તેઅાે મારા

વ ામમાં વેશ કરશે ન હ.”

યાય કરશે.

વાહની અાગળ નવું ગીત ગાઅાે; અાખી પૃ વી, યહાેવાહની
વાહ રાજ કરે છે ; લાેકાે કાંપાે. તે ક બીમ પર બરાજે છે ; પૃ વી
૯૬ યહાે
૯૯ યહાે
અાગળ ગાઅાે. યહાેવાહની અાગળ ગાઅાે, તેમના નામની શંસા
કાંપાે. યહાેવાહ સયાેનમાં મહાન છે ; તે સવ લાેકાે કરતાં ઊંચા છે .
૨

૨

કરાે; તેમના ારા મળતાે ઉ ાર દન ત દન ગટ કરાે. ૩ વદેશીઅાેમાં

૩ તેઅાે તમારા મહાન અને ભયાવહ નામની તુ ત કરાે; તે પ વ

તેમનાે મ હમા ગટ કરાે, સવ લાેકાેમાં તેમના ચમ કાર,

રા

હે ર કરાે. ૪ કારણ

છે . ૪

પરા મી છે અને તે યાયને ચાહે છે . તમે યાયને થાપન કરાે છાે;

કે યહાેવાહ મહાન છે અને બહુ તુ ય છે . સવ દેવાે કરતાં તે ભયાવહ છે . ૫

તમે યાકૂ બમાં યાયીપણાને ઉ પ ન કરાે છાે. ૫ અાપણા ઈ વર યહાેવાહ

કે મ કે લાેકાેના સવ દેવાે મૂ તઅાે જ છે , પણ યહાેવાહે , અાકાશાેને ઉ પ ન

માેટા મનાઅાે અને તેમના પાયાસન પાસે ભજન કરાે. તે પ વ છે . ૬

કયા. ૬ ભ યતા અને મ હમા તેમની હજૂ રમાં છે . સામ ય તથા સાદય તેમના

તેમના યાજકાેમાં મૂસાઅે તથા હા ને અને તેમના નામને હાંક મારનારાઅાેમાં

પવ

શમુઅેલે પણ યહાેવાહને વનં ત કરી અને તેમણે તેઅાેને ઉ ર અા યાે.

થાનમાં છે . ૭ લાેકાેનાં કુ ળાે, યહાેવાહની તુ ત કરાે, ગાૈરવ તથા

સામ ય યહાેવાહને અાપાે. ૮ યહાેવાહના નામને શાેભતું ગાૈરવ તેમને અાપાે.

૭ તેમણે મેઘ તંભમાંથી તેઅાેની સાથે વાત કરી. તેઅાેઅે તેમની પ વ

અપણ લઈને તેમના અાંગણામાં અાવાે. ૯ પ વ તાની સુંદરતાઅે યહાેવાહને

અા ાઅાે અને તેમણે અાપેલા વ ધઅાે પા

ભ ે. અાખી પૃ વી, તેમની અાગળ કં પાે. ૧૦ વદેશીઅાેમાં કહાે, “યહાેવાહ

ઈ વર, તમે તેઅાેને ઉ ર અાપાે.

રાજ કરે છે .” જગત પણ અેવી રીતે થાપન કરવામાં અા યું છે કે તે ખસેડી

કરી, તાેપણ તેઅાેને મા કરનાર ઈ વર તાે તમે જ હતા. ૯ અાપણા ઈ વર

શકાય ન હ. તે યથાથપણે લાેકાેનાે યાય કરશે. ૧૧ અાકાશાે અાનંદ કરાે અને

યહાેવાહને માેટા માનાે અને તેમના પ વ પવત પર ભજન કરાે, કે મ કે

પૃ વી હરખાઅાે; સમુ તથા તેનું ભરપૂરીપ ં ગા ે. ૧૨ ખેતરાે અને તેમાં જે

અાપણા ઈ વર યહાેવાહ પ વ છે .

કં ઈ છે , તે સવ અાનંદ કરાે. વનનાં સવ વૃ ાે હષ સાથે ૧૩ યહાેવાહની અાગળ

લાેકાે, યહાેવાહની સમ ગાઅાે.
અાનંદથી
૧૦૦ હેયહાેપૃવવીના
ાહની સેવા કરાે; ગાતાં ગાતાં તેમની અાગળ અાવાે.

ગાઅાે, કે મ કે તે અાવે છે . તે પૃ વીનાે યાય કરવા અાવે છે . તે મા ણકપણે
જગતનાે અને વ વાસુપણે લાેકાેનાે યાય કરશે.

ા. ૮ હે યહાેવાહ, અમારા

ે કે તમે તેઅાેને તેઅાેના પાપાેની શ ા

૨

૩

ણાે કે યહાેવાહ તે જ ઈ વર છે ; તેમણે અાપણને ઉ પ ન કયા છે અને

વાહ રાજ કરે છે ; પૃ વી હરખાઅાે; ટાપુઅાેનાે સમૂહ અાનંદ
૯૭ યહાે
પામાે. વાદળાે અને અંધકાર તેમની અાસપાસ છે . યાયીપ ં તથા

અાપણે તેમના જ છીઅે. અાપણે તેમના લાેક અને તેમના ચારાનાં ઘેટાં

યાય તેમના રા યાસનનાે પાયાે છે . ૩ અ ન તેમની અાગળ ચાલે છે અને તે

અાંગણામાં અાવાે. અાભાર માનીને તેમના નામની શંસા કરાે. ૫ કારણ કે

તેમની અાસપાસના તેમના શ ુઅાેને ભ મ કરે છે . ૪ તેમની વીજળીઅાેઅે

યહાેવાહ ઉ મ છે ; તેમની કૃ પા સવકાળ અને તેમનું યાયીપ ં પેઢી દરપેઢી

જગતને કા શત કયુ છે ; તે

ટકી રહે છે .

૨

ેઈને પૃ વી કાંપી. ૫ યહાેવાહની સમ ,

અાખી પૃ વીના ભુની સમ , પવતાે મીણની જેમ પીગળી ગયા. ૬ અાકાશાે
તેમનું યાયીપ ં ગટ કરે છે અને સવ લાેકાેઅે તેમનાે મ હમા
મૂ તઅાેની પૂ

ેયાે છે . ૭

કરનારાઅાે, મૂ તઅાેમાં અ ભમાન કરનારાઅાે, તેઅાે સવ

બદનામ થાઅાે. ૮ હે યહાેવાહ, તમારાં યાયનાં કાયા વષે સાંભળીને સયાેન
અાનંદ પા યું અને યહૂ દયાની દીકરીઅાે હરખાઈ. ૯ કે મ કે , હે યહાેવાહ, તમે
સમ પૃ વી પર પરા પર છાે. તમે સવ દેવાે કરતાં ે છાે. ૧૦ હે યહાેવાહ
પર ેમ કરનારાઅાે, તમે દુ તાને ધ ારાે! તે પાેતાના ભ તાેના અા માઅાેનું
ર ણ કરે છે અને તે તેઅાેને દુ ાેના હાથમાંથી છાેડાવે છે . ૧૧ યાયીઅાેને
અજવાળાથી અને જેઅાેનાં દય શુ છે તેઅાેને સુખથી ભરપૂર કરવામાં
અાવે છે . ૧૨ હે યાયીઅાે, તમે યહાેવાહમાં અાનંદ કરાે; અને તેમના પ વ

બાહુ અે પાેતાને

માટે વજય મેળ યાે છે . ૨ યહાેવાહે પાેતાનું તારણ બતા યું છે ; તેમણે પાેતાનું
માં ગટ કયુ છે . ૩ તેમણે પાેતાની કૃ પા તથા

વ વાસુપ ં ઇઝરાયલના લાેકાેને માટે સંભાયા છે ; અાખી પૃ વીઅે અાપણા
ઈ વરનાે વજય

ેયાે છે . ૪ હે પૃ વીના લાેકાે, યહાેવાહની અાગળ હષનાદ

કરાે; અાનંદ અને ઉ સાહથી તેમની તુ ત ગાઅાે, હા, તાે ાે ગાઅાે. ૫

ગીતશા

૨

અાવશાે? હુ ં ખરા અંતઃકરણથી મારા ઘરમાં વત શ. ૩ હુ ં કં ઈ ખાેટું કાય મારી
માં રાખીશ ન હ; પીછે હઠ કરનારાનાં કામથી હુ ં કં ટાળું છંુ ; તેમની કં ઈ
અસર મને થશે ન હ. ૪ અનુ ચત લાેકાેને હુ ં મારાથી દૂ ર રાખીશ; હુ ં કાેઈ
દુ ની અાેળખાણ રાખીશ ન હ. ૫ જે કાેઈ પાેતાના પાડાેશીની છાની ચાડી
કરે છે તેનાે હુ ં નાશ કરીશ. જેની

અ ભમાની અને જેનું દય ગ વ છે

તેનું હુ ં સહન કરીશ ન હ. ૬ દેશમાંના વ વાસુઅાે મારી પાસે વાસાે કરે તે
માટે હુ ં તેઅાે પર રહે મ નજર રાખીશ. જે કાેઈ સીધા માગમાં ચાલે છે તે મારી
મારી અાંખ અાગળ રહે શે ન હ. ૮ અા દેશમાં રહે તા દુ લાેકાેનાે હુ ં દરરાેજ

યહાેવાહની સમ , અેક નવું ગીત ગાઅાે, કે મ કે તેમણે અ ભુત

યાયીપ ં વદેશીઅાેની

કરીશ; હે યહાેવાહ, હુ ં તમારી
૧૦૧ કૃતુપાતતથાકરીશ.યાય હુવષેં સીધાહું ગાયન
માગમાં ચાલીશ. તમે મારી પાસે ારે

સેવા કરશે. ૭ કપટી લાેકાે મારા ઘરમાં રહી શકશે ન હ; જૂ ઠું બાેલનારા કાેઈ

નામની તુ ત કરાે.

૯૮ કૃ યાે કયા છે ; તેમના જમણા હાથે તથા તેમના પ વ

છીઅે. ૪ અાભાર તુ ત સાથે તેમના ારમાં વેશાે અને તવન કરતાં તેમના

નાશ કરીશ; સવ દુ કરનારાઅાેને યહાેવાહના નગરમાંથી કાપી નાખીશ.
યહાેવાહ, મારી ાથના સાંભળાે; મારા પાેકારને તમારી પાસે
૧૦૨ હેઅાવવા
દાે. મારા સંકટના દવસે તમા ં મુખ મારાથી ન ફે રવાે.
૨

મા ં સાંભળાે. યારે હુ ં તમને પાેકા ં , યારે તમે મને વહે લાે ઉ ર અાપાે. ૩
કારણ કે મારા દવસાે તાે ધુમાડાની જેમ વીતી
અ નની જેમ બળી

ય છે અને મારાં હાડકાં

ય છે . ૪ મા ં દય તાે ઘાસના જેવું કપાયેલું અને
ચીમળાયેલું છે . અેટલે સુધી કે રાેટલી ખાવાનું પણ હુ ં ભૂલી ઉં છંુ . ૫ મારા
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નસાસાને કારણે હુ ં ઘણાે સુકાઈ ગયાે છંુ . ૬ હુ ં રાનની જળકૂ કડી જેવાે થઈ
ગયાે છંુ ; અર યના ઘુવડ જેવાે થઈ ગયાે છંુ . ૭ હુ ં ગૃત રહુ ં છંુ , હુ ં અગાસી

પર થઈને વાય છે અને તે ઊડી

પર અેકલી પડેલી ચકલી જેવાે થઈ ગયાે છાે. ૮ મારા શ ુ અાખાે દવસ મને

પડતું નથી. ૧૭ પણ યહાેવાહની કૃ પા તેમના ભ તાે પર અના દકાળથી તે

મહે ણાં મારે છે ; જેઅાે મારી મ ક ઉડાવે છે તેઅાે બી ને શાપ અાપવા
મારા નામનાે ઉપયાેગ કરે છે . ૯ રાેટલીને બદલે હુ ં રાખ ખાઉં છંુ મારાં અાંસુ

અનંતકાળ સુધી છે . તેમનું યાયીપ ં તેમના વંશ ેને માટે છે . ૧૮ તેઅાે

વહીને મારા યાલામાં પડે છે . ૧૦ તે તમારા રાેષને કારણે છે , કે મ કે તમે મને

પાેતાનું રા યાસન અાકાશમાં થા યું છે અને તેમના રા યની સ ા સવ ઉપર

ઊંચાે કરીને નીચે ફકી દીધાે છે . ૧૧ મારા દવસાે નમતી છાયા જેવા છે અને હુ ં

છે . ૨૦ હે બળમાં પરા મી, યહાેવાહનું વચન પાળનારા તથા તેમની અા ાઅાે

ઘાસની જેમ કરમાઈ ગયાે છંુ . ૧૨ પણ, હે યહાેવાહ, તમે સવકાળ ટકનાર છાે

પાળનારા તેમના દૂ તાે, તમે યહાેવાહની તુ ત કરાે. ૨૧ હે યહાેવાહનાં સવ

અને તમા ં મરણ પેઢી દરપેઢી રહે શે. ૧૩ તમે ઊભા થઈને સયાેન પર દયા

સૈ યાે, તેમની ઇ છાને અનુસરનારા તેમના સેવકાે, તમે તેમને તુ ય માનાે. ૨૨

કરશાે. તેના પર દયા કરવાનાે સમય, અેટલે ઠરાવેલાે સમય, અા યાે છે . ૧૪

યહાેવાહના રા યમાં સવ થળાેમાં તેમનાં સાૈ કૃ યાે તેમને તુ ય માનાે; હે

કારણ કે તમારા સેવકાેને તેના પ થરાે વહાલા છે અને તેની ધૂળ પર તેઅાેને

મારા અા મા, તું યહાેવાહને તુ ય માન.

દયા અાવે છે . ૧૫ હે યહાેવાહ, વદેશીઅાે તમારા નામનાે અાદર કરશે અને

મા, યહાેવાહને તુ ય માન. હે યહાેવાહ મારા ઈ વર,
૧૦૪ હેતમેમારાઅ તઅામહાન
છાે; તમે વૈભવ તથા ગાૈરવ ધારણ કયા છે .

પૃ વીના સવ રા અાે તમારા ગાૈરવનાે અાદર કરશે. ૧૬ યહાેવાહે સયાેનને
ફરીથી બાં યું છે અને તે પાેતાના ગાૈરવથી ગટ થયા છે . ૧૭ તે જ સમયે,
તેમણે લાચારની ાથના પર લ લગા

ું છે ; તે તેઅાેની ાથના નકારશે

ન હ. ૧૮ અા વાતાે તાે અાવનાર પેઢી માટે લખવામાં અાવી છે અને જે લાેકાે
હ

સુધી જ યા નથી, તેઅાે પણ યહાેવાહની તુ ત કરશે. ૧૯ કે મ કે તેમણે

પાેતાના ઉ ચ પ વ

થાનમાંથી

ેયું છે ; અાકાશમાંથી યહાેવાહે પૃ વીને

નહાળી, ૨૦ જેથી તે બંદીવાનાેના નસાસા સાંભળી શકે , જેઅાે મરણના
સપાટામાં સપડાયેલા છે તેઅાેને તે છાેડાવે. ૨૧ પછી માણસાે સયાેનમાં
યહાેવાહનું નામ અને ય શાલેમમાં તેમની તુ ત

હે ર કરે. ૨૨ યારે લાેકાે

અને રા યાે ભેગા થાય છે , યારે તેઅાે યહાેવાહની સેવા કરે છે . ૨૩ તેમણે
માગમાં મારી શ ત ઘટાડી છે . તેમણે મારા દવસાે ટૂં કા કયા છે . ૨૪ મ ક ું,
“હે મારા ઈ વર, મારા દવસાે પૂરા થયા અગાઉ તમે મને ન લઈ

અાે; તમે

અહ યાં પેઢી દરપેઢી સુધી છાે. ૨૫ પૂવ તમે પૃ વીનાે પાયાે ના યાે; અાકાશાે
તમારા હાથનું કામ છે . ૨૬ તેઅાે નાશ પામશે, પણ તમે ટકી રહે શાે; તેઅાે
સવ વ

ની જેમ

ણ થઈ જશે; વ

ની જેમ તમે તેઅાેને બદલશાે અને

તેઅાે બદલાઈ જશે. ૨૭ પણ તમે તાે અેવા અને અેવા જ રહે શાે તમારાં
વષાનાે અંત અાવશે ન હ. ૨૮ તમારા સેવકાેનાં બાળકાે અહ વસશે અને
તેઅાેનાં વંશ ે તમારી હજૂ રમાં રહે શે.”

૧૦૩ તેમના પ વ

દવસાે ઘાસ જેવા છે ; ખેતરમાંના ફૂ લની જેમ તે ખીલે છે . ૧૬ પવન તેના
ય છે અને તે

ાં હતું અે કાેઈને માલૂમ

તેમનાે કરાર માને છે અને તેમની સૂચનાઅાેનું પાલન કરે છે . ૧૯ યહાેવાહે

૨

તમે વ

ની જેમ અજવાળું પહે યુ છે ; પડદાની જેમ તમે અાકાશને વ તારાે

છાે. ૩ તમારા અાકાશી ઘરનાે પાયાે તમે અંત ર નાં પાણી પર ના યાે છે ;
તમે વાદળાંને તમારા રથ બના યા છે ; તમે પવનની પાંખાે પર સવારી કરાે છાે.
૪ તમે પવનાેને તમારા દૂ ત બનાવાે છાે અને તમારા સેવકાે અ નના ભડકા

છે . ૫ તમે પૃ વીને તેના પાયા પર થર કરી છે જેથી તે ખસે ન હ. ૬ તમે
પૃ વીને વ

ની જેમ જળના ભંડારાેથી અા છા દત કરાે છાે; પાણીઅે પવતાેને

અા છા દત કયા છે . ૭ તમારી ધમકીથી તેઅાે નાસી ગયાં; તમારી ગજનાથી
તેઅાે જતાં ર ાં. ૮ પહાડાે ચઢી ગયા અને ખીણાે ઊતરી ગઈ જે થળ
તમે પાણીને માટે મુકરર કયુ હતું, યાં સુધી તે સરી ગયાં. ૯ તેઅાે ફરીથી
પૃ વીને ઢાંકે ન હ માટે તમે તેઅાેને માટે હદ બાંધી છે કે જેથી તેઅાે તે પાર ન
કરી શકે ; ૧૦ તેમણે ખીણાેમાં વહે તાં ઝરણાં બના યાં; તે પવતાેની વ ચે વહે
છે . ૧૧ તે સવ પશુઅાેને પાણી પૂ ં પાડે છે ; રાની ગધેડાંઅાે પણ પાેતાની
તરસ છપાવે છે . ૧૨ અાકાશના પ ીઅાે ઝરણાંઅાેને કનારે માળા બાંધે છે ;
વૃ ાેની ડાળીઅાે મ યે ગાયન કરે છે . ૧૩ તે અાકાશના અાેરડામાંથી પવતાે
પર પાણી સચે છે . પૃ વી તેમનાં કામના ફળથી તૃ ત થાય છે . ૧૪ તે
માટે ઘાસ ઉપ વે છે અને માણસના માટે શાકભા

નવરને

ઉપ વે છે કે જેથી

માણસ ભૂ મમાંથી અ ન ઉપ વે છે . ૧૫ તે માણસને અાનંદ અાપનાર

હે મારા અા મા, યહાેવાહને તુ ય માન અને મારા ખરા અંતઃકરણ,
નામને તુ ય માન. ૨ હે મારા અા મા, યહાેવાહને

તુ ય માન, અને તેમના સવ ઉપકારાે તું ભૂલી ન

ા ારસ, તેના મુખને તેજ વી કરનાર તેલ અને તેના

વનને બળ અાપનાર

રાેટલી તે નપ વે છે . ૧૬ યહાેવાહનાં વૃ ાે, અેટલે લબાનાેનનાં દેવદારાે; જે

. ૩ તે તારાં સઘળાં પાપ

તેમણે રાે યાં હતાં, તેઅાે પાણીથી ભરપૂર છે . ૧૭ યાં પ ીઅાે પાેતાના માળા

માફ કરે છે ; અને તારા સવ રાેગ મટાડે છે . ૪ તે તારાે

વ નાશથી બચાવે છે ;

બાંધે છે . વળી દેવદાર વૃ બગલાઅાેનું રહે ઠાણ છે . ૧૮ ઊંચા પવતાે પર

તને કૃ પા તથા દયાનાે મુગટ પહે રાવે છે . ૫ તે તારા

વને ઉ મ વ તુઅાેથી

રાની બકરાઅાેને અને ખડકાેમાં સસલાને ર ણ અને અા ય મળે છે . ૧૯

તૃ ત કરે છે જેથી ગ ડની જેમ તારી જુ વાની તા

કરાય છે . ૬ યહાેવાહ જે

ઋતુઅાેને માટે તેમણે ચં નું સજન કયુ; સૂય પાેતાનાે અ તકાળ

ણે છે . ૨૦

ઉ ચત છે તે કરે છે , અને તે સવ જુ લમથી લદાયેલાને માટે યાયનાં કૃ યાે

તમે અંધા ં કરાે છાે અેટલે રાત થાય છે યારે જં ગલનાં પશુઅાે બહાર અાવે

કરે છે . ૭ તેમણે પાેતાના માગા મૂસાને અને પાેતાનાં કૃ યાે ઇઝરાયલના

છે . ૨૧ સહનાં બ ચાં શકાર માટે ગજના કરે છે અને તેઅાે ઈ વર પાસે

વંશ ેને જણા યાં. ૮ યહાેવાહ દયાળુ તથા ક ણાળુ છે ; તે ધીરજ રાખનાર

પાેતાનું ભાેજન માગે છે . ૨૨ સૂય ઊગે કે તરત તેઅાે જતાં રહે છે અને પાેતાના

છે ; તે કૃ પા કરવામાં માેટા છે . ૯ તે હં મેશાં શ ા કરશે ન હ; તે હં મેશા

કાેતરાેમાં સૂઈ

ગુ સે રહે તા નથી. ૧૦ તેઅાે અાપણાં પાપ માણે અાપણી સાથે વ યા નથી

અને સાંજ સુધી પાેતાનાે ઉ ાેગ ચલાવે છે . ૨૪ હે યહાેવાહ, તમારાં કામ

અથવા અાપણા પાપના માણમાં તેમણે અાપણને બદલાે વા ાે નથી. ૧૧

કે વાં તરેહતરેહનાં છે ! તમે તે સવને બુ પૂવક બના યાં છે ; તમારી બનાવેલી

કારણ કે જેમ પૃ વીથી અાકાશ ઊંચું છે , તેમ તેમનાે અાદર કરનાર પર તેમની

વ તુઅાેથી પૃ વી ભરપૂર છે . ૨૫ જુ અાે અા વશાળ તથા ઊંડા સમુ માં,

કૃ પા વશાળ છે . ૧૨ પૂવ જેટલું પ

અસં ય

મથી દૂ ર છે , તેટલાં તેમણે અાપણા

ય છે . ૨૩ માણસ પાેતાના કામકાજ કરવા બહાર અાવે છે

વજં તુઅાે, નાનાંમાેટાં જળચરાે છે . ૨૬ વહાણાે તેમાં અાવ

કરે

અપરાધાે અાપણાથી દૂ ર કયા છે . ૧૩ જેમ પતા પાેતાનાં સંતાનાે પર દયાળુ

છે અને જે મગરમ છ તેમાં રમવા માટે તમે ઉ પ ન કયા છે તે સમુ માં રહે

છે , તેમ યહાેવાહ પાેતાના ભ તાે પર દયાળુ છે . ૧૪ કારણ કે તે અાપ ં

છે . ૨૭ તમે તેઅાેને યાે ય સમયે ખાવાનું અાપાે છાે, તેથી અા સવ તમારી

બંધારણ

રાહ જુ અે છે . ૨૮ યારે તમે તેઅાેને અાપાે છાે, યારે તેઅાે ભેગા થાય છે ;

ણે છે ; અાપણે ધૂળ છીઅે અેવું તે

ણે છે . ૧૫ માણસના
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યારે તમે તમારાે હાથ ખાેલાે છાે, યારે તેઅાે તૃ ત થાય છે . ૨૯ યારે તમે
તમા ં મુખ ફે રવાે છાે, યારે તેઅાે ગભરાઈ

ય છે ;

ે તમે તેઅાેનાે ાણ

લઈ લાે છાે, તાે તેઅાે મરણ પામે છે અને પાછાં ધૂળમાં મળી

પાણી લાેહી કરી ના યું અને તેઅાેનાં માછલાં મારી ના યાં. ૩૦ તેઅાેના
દેશ પર અસં ય દેડકાં ચઢી અા યાં, હા, તેઅાે છે ક રાજમહે લના અાેરડા

ય છે . ૩૦

સુધી ભરાયાં. ૩૧ તે બાે યા અને જુ અાે તથા ડાંસનાં ટાેળાં અા યાં અને

યારે તમે તમારાે અા મા માેકલાે છાે, યારે તેઅાે ઉ પ ન થાય છે અને તમે

તેઅાેના અાખા દેશમાં ફે લાઈ ગયાં. ૩૨ તેમણે વરસાદ અને કરા માેક યા,

દેશભરનું નવીકરણ કરાે છાે. ૩૧ યહાેવાહનાે મ હમા સદાકાળ ટકી રહાે;

તેઅાેના દેશમાં ભડભડતાે અ ન સળગા યાે. ૩૩ તેમણે તેઅાેના ા વેલાઅાે

પાેતાના સજનથી યહાેવાહ અાનંદ પામાે. ૩૨ તે પૃ વી પર

કરે છે અને

તથા અં રીનાં ઝાડાેનાે નાશ કયા તેમણે તેઅાેના દેશનાં બધાં વૃ ાે તાેડી

તે કં પે છે ; તે પવતાેને પશ છે અને તેઅાેમાંથી ધુમાડાે નીકળે છે . ૩૩ હુ ં

પા ાં. ૩૪ તે બાે યા અને અગ ણત, તીડાે અા યા. ૩૫ તીડાે તેઅાેના દેશની

વનપયત યહાેવાહની શંસાનાં ગીતાે ગાઈશ; હુ ં મારા છે લાં વાસ સુધી

સવ વન પ ત ખાઈ ગયાં; જમીનનાં બધાં ફળ ભ કરી ગયાં. ૩૬ તેઅાેના

યહાેવાહની તુ ત કરીશ. ૩૪ તેમના માટેના મારા શ દાે વડે તે સ ન થાઅાે;

દેશમાંના સવ થમજ નતને મારી ના યા, તેઅાેના મુ ય બળવાનાેને તેમણે

હુ ં યહાેવાહમાં અાનંદ કરીશ. ૩૫ પૃ વીમાંથી સવ પાપીઅાે નાશ પામાે અને

મારી ના યા. ૩૭ તે ઇઝરાયલીઅાેને તેમના સાેના તથા ચાંદી સાથે બહાર

દુ ાેનાે અંત અાવાે. હે મારા અા મા, યહાેવાહને તુ ય માન. યહાેવાહની

લા યા; તેઅાેના કુ ળાેમાં કાેઈ પણ નબળ ન હતું. ૩૮ યારે તેઅાે ગયા યારે

તુ ત કરાે.

મસરના લાેકાે અાનંદ પા યા, કારણ કે મસરના લાેકાે તેમનાથી ગભરાઈ

વાહનાે અાભાર માનાે, તેમના નામને વનં ત કરાે; તેમનાં
૧૦૫ યહાે
કૃ યાે લાેકાેમાં સ કરાે. તેમની અાગળ ગાઅાે, તેમનાં તાે
૨

ગાઅાે; તેમનાં સવ અા યકારક કામાેનું મનન કરાે. ૩ તેમના પ વ નામને
લીધે તમે ગાૈરવ અનુભવાે; યહાેવાહને શાેધનારનાં દય અાનંદ પામાે. ૪
યહાેવાહને તથા તેમના સામ યને શાેધાે; સતત તેમની હાજરીનાે અનુભવ કરાે.
૫ તેમણે જે અા યકારક કામાે કયા છે , તે તથા તેમના ચમ કારાે અને તેમના

મુખમાંથી નીકળતા યાયચુકાદા યાદ રાખાે. ૬ તેમના સેવક ઇ ા હમના
વંશ ે, તમે યાકૂ બના વંશ ે છાે, તેમના પસંદ કરેલા, તમે તેમને યાદ કરાે.
૭ તે યહાેવાહ, અાપણા ઈ વર છે . અાખી પૃ વીમાં તેમનાં યાયનાં કૃ યાે

સ છે . ૮ તે પાેતાનાે કરાર સવદા યાદ રાખે છે , હ ર પેઢીઅાેને અાપેલું
વચન પાળે છે . ૯ જે કરાર તેમણે ઇ ા હમ સાથે કયા હતાે અને ઇસહાક
યેની

ગયા હતા. ૩૯ તેમણે અા છાદનને માટે વાદળું સાયુ અને રા ે કાશ
અાપવા માટે અ ન તંભ અા યાે. ૪૦ ઇઝરાયલીઅાેઅે ખાેરાક મા યાે, તાે
તેમણે લાવરીઅાે અાપી અને અાકાશમાંની રાેટલીઅાેથી તેઅાેને તૃ ત કયા.
૪૧ તેમણે ખડક તાે

ાે અેટલે યાં પાણી નીક ું; તે નદી થઈને સૂકી ભૂ મમાં

વહે વા લા યું. ૪૨ તેમણે પાેતાના સેવક ઇ ા હમને અાપેલા પાેતાના વચનનું
મરણ કયુ. ૪૩ તે પાેતાના લાેકાેને, પાેતાના પસંદ કરેલાઅાેને, ખુશીથી પાછા
લઈ અા યા. ૪૪ તેમણે તેઅાેને વદેશીઅાેની ભૂ મ અાપી; તે લાેકાેઅે કરેલા
મના ફળનાે વારસાે તેમને મ ાે. ૪૫ કે જેથી તેઅાે તેમના વ ધઅાેનું પાલન
કરે અને તેમના નયમાેને પાળે. યહાેવાહની તુ ત કરાે.
વાહની તુ ત કરાે. યહાેવાહનાે અાભાર માનાે, કારણ કે તે
૧૦૬ યહાે
ઉ મ છે , કે મ કે તેમની કૃ પા સદાકાળ ટકે છે . યહાેવાહનાં
૨

ત ા કરી હતી. ૧૦ તેમણે યાકૂ બ માટેના નયમ તરીકે તેનું થાપન

મહાન કૃ યાે કાેણ વણવી શકે ? અથવા તેમની સંપૂણ તુ ત કાેણ કરી

કયુ તેને તેમણે ઇઝરાયલ માટે સવકાળનાે કરાર બના યાે. ૧૧ તેમણે ક ું,

શકે ? ૩ જેઅાે યાયને અનુસરે છે અને જેઅાેના કામાે હં મેશાં યાયી છે તે

“અા કનાન દેશ હુ ં તમને અાપીશ તે સવદા તમા ં પાેતાનું વતન થશે.” ૧૨

અાશીવા દત છે . ૪ હે યહાેવાહ, યારે તમે તમારા લાેકાે પર કૃ પા કરાે, યારે

તેમણે અામ પણ ક ું યારે તેઅાે અ પ સં યામાં હતા, યારે તેઅાેની વ તી
ઘણી અાેછી હતી અને તેઅાે દેશમાં વાસીઅાે હતા. ૧૩ તેઅાે અેક દેશથી

મને યાદ રાખ ે; યારે તમે તેઅાેને બચાવાે યારે મને સહાય કર ે. ૫ જેથી
હુ ં તમારા પસંદ કરેલાઅાેનું ભલું ેઉં, તમારી
ના અાનંદમાં હુ ં અાનંદ

બીજે દેશ અને અેક રા યમાંથી બી

રા યમાં ફરતા. ૧૪ તેમણે તેઅાે પર

મા ં અને તમારા વારસાની સાથે હુ ં હષનાદ ક ં . ૬ અમારા પતૃઅાેની

કાેઈને જુ લમ કરવા દીધાે ન હ; તેઅાેને લીધે તેમણે રા અાેને શ ા કરી.

જેમ અમે પણ પાપ કયુ છે ; અમે અ યાય કયા છે અને અમે દુ તા કરી છે .

૧૫ તેમણે ક ું, “મારા અ ભ ષ તાેને અડશાે ન હ અને મારા બાેધકાેને

૭ મસરમાંના તમારાં ચમ કારાેમાંથી અમારા પતૃઅાે કં ઈ સમ યા ન હ;

નુકસાન પહાચાડશાે ન હ.” ૧૬ તેમણે કનાનની ભૂ મમાં દુ કાળ અાવવા દીધાે;

તેઅાેઅે તમારી કૃ પાનાં કાયાની અવગણના કરી; તેઅાેઅે સમુ પાસે, અેટલે

તેમણે અ નનાે અાધાર તાેડી ના યાે. ૧૭ તેમણે તેઅાેની પહે લાં યૂસફને કે જે

રાતા સમુ પાસે તમારી વ

ગુલામ તરીકે વેચાઈ ગયાે હતાે તેને માેક યાે. ૧૮ બંદીખાનામાં તેઅાેઅે તેના

ખાતર તેઅાેને બચા યા કે જેથી તમે પાેતાના લાેકાેને તમા ં પરા મ બતાવી

પગાેઅે સાંકળાે બાંધી અને તેઅાેઅે લાેખંડનાં બંધનાે તેના ગળે બાં યાં. ૧૯

શકાે. ૯ ભુઅે રાતા સમુ ને ધમકા યાે, અેટલે તે સુકાઈ ગયાે. અે માણે

યહાેવાહના શ દે પુરવાર કયુ કે તે સાચાે હતાે, યાં સુધી યૂસફ જેલમાં ર ાે.

તેમણે

૨૦ રા

તેઅાેને ધ ારે છે તેઅાેના હાથમાંથી તેમણે તેઅાેને બચા યા અને દુ મનના

અે માણસાે માેકલીને તેને છાેડા યાે; લાેકાેના અ ધપ તઅાેઅે તેનાે

બંડ પાેકાયુ. ૮ તાેપણ તમે પાેતાના નામની

ણે અર યમાં હાેય, તેમ ઊંડાણાેમાં થઈને તેઅાેને દાેયા. ૧૦ જેઅાે

છુટકારાે કયા. ૨૧ તેણે તેને પાેતાના મહે લનાે કારભારી અને પાેતાની સવ
મલકતનાે વહીવટદાર ઠરા યાે. ૨૨ કે તે રાજકુ મારાેને નયં ણમાં રાખે અને

પરા મથી તેઅાેને છાેડા યા. ૧૧ તેઅાેના દુ મનાે પર પાણી ફરી વ

પાેતાના વડીલાેને ડહાપણ શીખવે. ૨૩ પછી યાકૂ બ મસરમાં અા યાે અને

રા યાે અને તેઅાેઅે તેમનાં તાે ગાયા. ૧૩ પણ તેઅાે તેમનાં કરેલાં કૃ યાે

યાં હામનાં દેશમાં યાકૂ બે મુકામ કયા. ૨૪ ઈ વરે પાેતાના લાેકાેને ઘણા

પાછા જલદીથી ભૂલી ગયા; તેમની સલાહ સાંભળવાને તેઅાેઅે ધીરજ રાખી

અાબાદ કયા અને તેમના દુ મનાે કરતાં વધારે બળવાન કયા. ૨૫ તેમણે

ન હ. ૧૪ અર યમાં તેઅાેઅે ઘણી જ દુ વાસના કરી અને તેઅાેઅે રાનમાં

પાેતાના લાેકાે પર દ્ ેષ રાખવાને તથા પાેતાના સેવકાેની સાથે કપટથી વતવાને

ઈ વરને પડકાર અા યાે. ૧૫ તેમણે તેઅાેની માગણીઅાે માણે તેઅાેને

તેઅાેની બુ

ફે રવી નાખી. ૨૬ તેમણે પાેતાના સેવક મૂસાને અને તેમના

અા યું, પણ તેઅાેના અા મામાં નબળાઈ માેકલી. ૧૬ તેઅાેઅે છાવણીમાં

પસંદ કરેલા, હા નને માેક યા. ૨૭ તેઅાેઅે મસરના લાેકાેમાં તેમનાં ચ ાે

મૂસાની ઈષા કરી અને યહાેવાહના પ વ યાજક હા નની અદેખાઈ કરી. ૧૭

બતા યાં, વળી હામના દેશમાં ચમ કારાે ગટ કયા. ૨૮ તેમણે પૃ વી પર ગાઢ

ભૂ મ ફાટીને દાથાનને ગળી ગઈ અને અ બરામના સમુદાયને ભૂ મમાં ઉતારી

અંધકાર માેક યાે, પણ તે લાેકાેઅે તેમની વાતને માની ન હ. ૨૯ તેમણે તેઅાેનું

દીધાે. ૧૮ તેઅાેના સમુદાયમાં અ ન સળગી ગ ાે; અ નઅે દુ ાેને બાળી

ગીતશા

ું;

તેઅાેમાંનાે અેક પણ બ યાે ન હ. ૧૨ યારે તેઅાેઅે તેમની વાતાે પર વ વાસ
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ના યા. ૧૯ તેઅાેઅે હાેરેબ અાગળ વાછરડાે બના યાે અને ઢાળેલી મૂ તની

પાેકાયા અને તેમણે તેઅાેને દુ ઃખમાંથી છાેડા યા. ૭ તેમણે તેઅાેને સીધે માગ

પૂ

દાેયા કે જેથી તેઅાે વસવાલાયક નગરમાં

કરી. ૨૦ તેઅાેઅે અા માણે તેમના મ હમાવંત ઈ વરને બદલી ના યા,

કે મ કે ઘાસ ખાનાર બળદની

ય અને યાં વસવાટ કરે. ૮ તેમની

તમા પસંદ કરીને પાેતાનાે મ હમા બદ યાે. ૨૧

કૃ પા તથા માનવ ત માટેનાં તેમનાં અા યકારક કૃ યાે યાનમાં રાખીને લાેકાે

તેઅાે પાેતાના બચાવનાર ઈ વરને ભૂલી ગયા, કે જેમણે મસરમાં અ ભુત

યહાેવાહની તુ ત કરે, તાે કે વું સા ં ! ૯ કારણ કે તે તર યાઅાેને સંતાેષ પમાડે

કાયા કયા હતાં. ૨૨ તેમણે હામના દેશમાં અા યકારક કામાે તથા લાલ

છે અને ભૂ યાઅાેને ઉ મ વાનાંથી તૃ ત કરે છે . ૧૦ કે ટલાક અંધકાર તથા

સમુ પાસે ભયંકર કામાે કયા હતાં. ૨૩ તેમણે તેઅાેનાે સંહાર કરવાને ક ું

મરણછાયામાં બેઠેલા હતા, અાપ માં તથા બેડીઅાેમાં સપડાયેલા હતા. ૧૧

પણ તેઅાેનાે સંહાર કરવાને થયેલા કાેપને શમાવવાને માટે તેમનાે પસંદ કરેલાે

કે મ કે તેઅાેઅે ઈ વરની સામા થઈને પરા પરની સૂચનાઅાેનાે ઇનકાર કયા.

મૂસા વ ચે પ

૧૨ તેઅાેનાં દયાે તેમણે ક થી ન કયા; તેઅાે લથડી પ

ાે અને ભુની સમ અાવીને ઊભાે ર ાે. ૨૪ પછી તેમણે

ા અને તેઅાેને

તે ફળ પુ દેશને તુ છ ગ યાે; તેઅાેઅે તેના વચનનાે વ વાસ કયા ન હ.

સહાય કરનાર કાેઈ ન હતું. ૧૩ પછી તેઅાેઅે પાેતાના સંકટમાં યહાેવાહને

૨૫ પણ તેઅાે પાેતાના તંબુઅાેમાં કચકચ કરીને યહાેવાહને અાધીન થયા

પાેકાયા અને તેમણે તેઅાેને દુ ઃખમાંથી ઉગાયા. ૧૪ તે તેઅાેને અંધકાર અને

ન હ. ૨૬ તેથી તેમણે તેઅાેને માટે શપથ લીધા કે તેઅાે અર યમાં નાશ

મરણછાયામાંથી બહાર લા યા અને તેમણે તેઅાેનાં બંધન તાેડી ના યાં.

પામે. ૨૭ વદેશીઅાેમાં તેઅાેના વંશ ેને વખેરી ના યા અને દેશપરદેશમાં

૧૫ તેમની કૃ પા તથા માનવ

તેઅાેને વખેરી ના યા. ૨૮ તેઅાેઅે પેઅાેરમાં બઅાલની પૂ

રાખીને લાેકાે યહાેવાહની તુ ત કરે તાે કે વું સા ં ! ૧૬ કે મ કે તેમણે પ ળના

કરી અને

ત માટેના તેમનાં અા યકારક કૃ યાે યાનમાં

અપણને માટે અ પત કરેલા મૃતદેહનાે ભ કયા. ૨૯ અે માણે તેઅાેઅે

દરવા

પાેતાની કરણીઅાેથી તેમને ચીડ યા અને તેઅાેમાં મરકી ફાટી નીકળી. ૩૦

તેઅાે પાેતાના બળવાખાેર માગામાં મૂખ હતા તથા પાેતાના પાપથી સંકટમાં

પછી ફીનહાસે ઊભા થઈને મ ય થી કરી અને મરકી અટકી ગઈ. ૩૧ અા તેનું

અાવી પ ા. ૧૮ તેઅાેના

કામ તેના લાભમાં પેઢી દરપેઢી સવકાળ માટે યાયીપણાને અથ ગણવામાં

તેઅાે મરણ ાર સુધી અાવી પહાચે છે . ૧૯ પછી તેઅાે પાેતાના સંકટમાં

અા યું. ૩૨ મરીબાહના પાણીના સંબંધમાં પણ તેઅાેઅે તેમને ખી યા અને

યહાેવાહને પાેકારે છે અને તે તેઅાેને દુ ઃખમાંથી ઉગારે છે . ૨૦ તેઅાે પાેતાનું

તેઅાેને લીધે મૂસાને સહન કરવું પ

વચન માેકલીને તેઅાેને સા

ું. ૩૩ તેઅાેઅે મૂસાને ઉ કે યા અને તે

અ વચારીપણે બાેલવા લા યાે. ૩૪ જેમ યહાેવાહે તેઅાેને અા ા અાપી હતી
તેમ, તેઅાેઅે તે લાેકાેનાે નાશ કયા ન હ. ૩૫ પણ તેઅાે વદેશીઅાે સાથે ભળી
ગયા અને તેઅાેના માગા અપના યા. ૩૬ અને તેઅાેની મૂ તઅાેની પૂ

ભાંગી ના યા અને તેઅાેની લાેખંડની ભૂંગળાે તાેડી નાખી. ૧૭
વાે સવ કારના ખાેરાકથી કં ટાળી

ય છે અને

કરે છે અને તેમણે તેઅાેને દુ દશામાંથી છાેડા યા

છે . ૨૧ અા તેમની કૃ પા તથા માનવ ત માટેનાં તેમનાં અા યકારક કૃ યાે
યાનમાં રાખીને માણસાે યહાેવાહની તુ ત કરે તાે કે વું સા ં ! ૨૨ તેઅાેને

કરી,

અાભાર તુ તનાં અપણાે ચઢાવવા દાે અને તેઅાેનાં કામ ગીતાેથી ગટ કરે.

તે તેઅાેને ફાંદા પ થઈ પડી. ૩૭ તેઅાેઅે પાેતાનાં દીકરા તથા દીકરીઅાેનું

૨૩ જેઅાે વહાણમાં બેસીને સમુ માં ઊતરે છે અને સમુ પાર યાપાર કરે

અશુ અા માઅાેને બ લદાન અા યું. ૩૮ તેઅાેઅે નદાષ લાેહી, અેટલે

છે . ૨૪ તેઅાે યહાેવાહનાં કાયા તથા સમુ પરનાં તેમનાં અા યકારક કૃ યાે

પાેતાનાં દીકરાદીકરીઅાેનું લાેહી વહે વડા યું, તેનું તેઅાેઅે કનાનની મૂ તઅાેને

જુ અે છે . ૨૫ કે મ કે તે અા ા અાપે છે અને તાેફાની પવનાે ચડી અાવે છે ;

બ લદાન કયુ, લાેહીથી દેશને અશુ કયા. ૩૯ તેમનાં દુ કાયાથી તેઅાે

તેથી સમુ ના માે ંઅાે ઊંચાં ઊછળે છે . ૨૬ માે ં અાકાશ સુધી ચઢે છે ,

અપ વ બ યા તેમનાં કાયામાં તેઅાે અ વ વાસુ થયા. ૪૦ તેથી યહાેવાહ

પછી પાછા ઊંડાણમાં ઊતરે છે . તેઅાેના ાણ ાસથી અાકુ ળ યાકુ ળ થાય

પાેતાના લાેકાે પર ગુ સે થયા અને તે પાેતાના લાેકાેથી કં ટાળી ગયા. ૪૧ તેમણે

છે . ૨૭ તેઅાે પીધેલાની જેમ અામતેમ ડાેલતા લથડે છે અને તેઅાેની બુ

તેઅાેને વદેશીઅાેના હાથમાં સાપી દીધા અને જેઅાે તેમને ધ ારતા હતા,

બહે ર મારી

તેઅાેઅે તેમના પર રાજ કયુ. ૪૨ તેઅાેના શ ુઅાેઅે પણ તેઅાેને કચ ા અને

અને તે તેઅાેને દુ ઃખમાંથી છાેડાવે છે . ૨૯ તેમણે તાેફાનને શાંત કયા અને

તેઅાેના અ ધકાર નીચે પડીને તેઅાે તાબેદાર થયા. ૪૩ ઘણી વાર તે તેમની

માે ં શાંત થયાં. ૩૦ પછી શાં ત થવાથી તેઅાેને અાનંદ થાય છે અને તેઅાેને

મદદે અા યા, પણ તેઅાેઅે બંડ કરવાનું ચાલું રા યું અને પાેતાના પાપને લીધે

તેમની પસંદગીના બંદરે દાેરી

તેઅાે પાયમાલ થયા. ૪૪ તેમ છતાં તેઅાેની ાથનાઅાે સાંભળીને તેમણે

માટેનાં તેમનાં અા યકારક કૃ યાે યાનમાં રાખીને માણસાે યહાેવાહની તુ ત

તેઅાેનું સંકટ લ માં લીધું. ૪૫ તેઅાેની સાથે કરેલાે તેમનાે કરાર યાદ કયા

કરે તાે કે વું સા ં ! ૩૨ લાેકાેની સભામાં તેમને માેટા મનાવાે અને વડીલાેની

અને પાેતાની પુ કળ દયાને લીધે પ તાવાે કયા. ૪૬ તેમણે તેઅાેને બંદીવાન

સભામાં તેમની તુ ત કરાે. ૩૩ તે નદીઅાેને થાને અર ય, પાણીના ઝરાઅાેને

ય છે . ૨૮ પછી તેઅાે પાેતાના સંકટમાં યહાેવાહને પાેકારે છે

ય છે . ૩૧ અા તેમની કૃ પા તથા માનવ તને

કરનારાઅાેની પાસે તેમના પર ક ણા કરાવી. ૪૭ હે યહાેવાહ, અમારા

થાને કાેરી ભૂ મ, ૩૪ અને યાં રહે તા લાેકાેની દુ તાને કારણે ફળ પુ ભૂ મને

ઈ વર, અમારાે બચાવ કરાે. વદેશીઅાેમાંથી અમને અેક કરાે કે જેથી અમે

ખારવાળી જમીન બનાવે છે . ૩૫ તે અર યને થાને સરાેવર અને કાેરી

તમારા પ વ નામનાે અાભાર માનીઅે અને તુ ત કરીને તમારાે મ હમા

ભૂ મને થાને ઝરાઅાે કરી નાખે છે . ૩૬ તેમાં તે ભૂ યાજનાેને વસાવે છે અને

કરીઅે. ૪૮ હે ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવાહ, તમે અના દકાળથી અનંતકાળ

તેઅાે પાેતાને રહે વાને માટે નગર બાંધે છે . ૩૭ તેઅાે ખેતરમાં વાવેતર કરે છે ;

સુધી તુ ય મનાઅાે. સવ લાેકાેઅે ક ું, “અામેન.” યહાેવાહની તુ ત કરાે.

અને ા ાવાડીઅાેમાં રાેપણી કરીને તેનાં ફળની ઊપજ મેળવે છે . ૩૮ તે

વાહનાે અાભાર માનાે, કારણ કે તે ઉ મ છે અને તેમની કૃ પા
૧૦૭ યહાે
સવકાળ ટકે છે . જેઅાે યહાેવાહના છાેડાવેલા છે તેઅાેઅે અા

તેઅાેને અાશીવાદ અાપે છે , તેથી તેમની પુ કળ વૃ

૨

માણે બાેલવું, અેટલે જેઅાેને તેમણે શ ુઅાેના હાથમાંથી છાેડા યા તેઅાેઅે.
૩ તેમણે તેઅાેને દેશ વદેશથી અેટલે પૂવથી તથા પ

મથી, ઉ રથી તથા

દ ણથી અેક કયા. ૪ અર યમાં તેઅાે ઉ જડ માગ ભટ ા અને તેઅાેને
રહે વાનું કાેઈ થળ મ

ું ન હ. ૫ તેઅાે ભૂ યા અને તર યા હતા; તેઅાેના

થાય છે . તે તેઅાેનાં

નવરાેને અાેછા થવા દેતા નથી. ૩૯ તેઅાેના જુ લમ, વપ

તથા શાેક પાછા

ઘટાડવામાં અાવે છે અને તેઅાેને નીચા પાડવામાં અાવે છે . ૪૦ તે અમીર
ઉમરાવાે પર અપમાન લાવે છે અને માગ વનાના અર યમાં તેઅાેને રખડાવે
છે . ૪૧ પણ તે જ રયાતમંદાેને સંકટમાંથી છાેડાવીને તેઅાેનું ર ણ કરે છે
અને ટાેળાંની જેમ તેઅાેના કુ ટું બની સંભાળ લે છે . ૪૨ તે

ેઈને યાયીઅાે

ાણ અાકુ ળ યાકુ ળ થઈ ગયા. ૬ પછી તેઅાેઅે પાેતાના સંકટમાં યહાેવાહને
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અાનંદ પામશે અને સઘળા અ યાયીઅાેનાં મુખ બંધ થશે. ૪૩ જે કાેઈ ાની

માટે લડાે. કે મ કે તમારી કૃ પા ઉ મ છે , મારાે બચાવ કરાે. ૨૨ કે મ કે હુ ં ગરીબ

હશે તે અા વાતાે યાનમાં લેશે અને યહાેવાહની કૃ પા વષે મનન કરશે.

તથા દ ર ી છંુ અને મા ં દય ઊંડે સુધી ઘાયલ થયું છે . ૨૩ હુ ં નમી ગયેલી

ઈ વર, મ મા ં દય ઢ કયુ છે ; હુ ં મારા અંતઃકરણથી ગીત
૧૦૮ હેગાઈશ
અને તુ ત કરીશ. વીણા, સતાર, ગાે; હુ ં તે

છાયાના જેવાે થઈ ગયાે છંુ ; મને તીડની જેમ ખંખેરી નાખવામાં અાવે છે . ૨૪

૨

પરાે ઢયાને જગાડીશ. ૩ હે યહાેવાહ, હુ ં લાેકાેમાં તમારાે અાભાર માનીશ;
અાેમાં હુ ં તમારાં તાે ગાઈશ. ૪ કારણ કે તમારી કૃ પા અાકાશાે
કરતાં ઊંચી છે ; અને તમા ં વ વાસુપ ં અાભ સુધી પહાચે છે . ૫ હે
ઈ વર, તમે અાકાશાે કરતાં ઊંચા મનાઅાે અને તમા ં ગાૈરવ અાખી પૃ વી
કરતાં ઊંચું મનાઅાે. ૬ કે જેથી જેઅાે તમને ેમ કરે છે તેઅાેનાે છૂટકાે
થાય, તમારા જમણા હાથથી અમને છાેડાવાે અને ઉ ર અાપાે. ૭ ઈ વર
પાેતાની પ વ તાઅે બાે યા છે ; “હુ ં હરખાઈશ; હુ ં શખેમના ભાગ કરીશ અને
સુ ાેથની ખીણ વહચી અાપીશ. ૮ ગ યાદ મા ં છે અને મના શા મા ં છે ;
અે ાઇમ મારા માથાનાે ટાેપ છે ; યહૂ દયા મારાે રાજદં ડ છે . ૯ માેઅાબ મારા
હાથ ધાેવાનાે કૂં ડ છે ; અદાેમ ઉપર હુ ં મારાં પગરખાં ફકીશ; પ લ તીઅાેને

ઉપવાસથી મારાં ઘૂંટણ નબળા પ ાં છે ; મા ં માંસ પુ
૨૫ હુ ં સવ માણસાે માટે ન ફળતાનું તીક બ યાે છંુ ;

વના ઘટી ગયું છે .
યારે તેઅાે મને જુ અે

છે , યારે તેઅાે પાેતાના માથાં હલાવે છે . ૨૬ હે યહાેવાહ મારા ઈ વર, મને
મદદ કરાે; તમારી કૃ પા માણે મારાે બચાવ કરાે. ૨૭ તેઅાે
કયુ છે , હે યહાેવાહ, તમે જ અા કયુ છે , ૨૮

ણે કે અા તમે

ે તેઅાે મને શાપ અાપે, તાે

કૃ પા કરી તેમને અાશીવાદ અાપ ે; યારે તેઅાે હુ મલાે કરે, યારે તેઅાે
શરમાઈ

અાે, પણ તમારાે સેવક અાનંદ કરે. ૨૯ મારા શ ુઅાે વ

બદનામીથી શરમ અનુભવાે અને ઝ ભાની જેમ તેઅાે શરમથી ઢં કાઈ

ની જેમ
અાે.

૩૦ હુ ં વારં વાર યહાેવાહનાે અાભાર માનીશ; હુ ં ઘણા લાેકાેમાં તેમની તુ ત

ગાઈશ. ૩૧ કારણ કે દ ર ીના અા માને અપરાધી ઠરાવનારાઅાેથી ઉ ાર
અાપવાને માટે યહાેવાહ તેને જમણે હાથે ઊભા રહે શે.

ા

વાહે મારા ભુને ક ું, “ યાં સુધી હુ ં તારા દુ મનાેને તા ં
૧૧૦ યહાે
પાયાસન ક ં યાં સુધી તું મારે જમણે હાથે બેસ.” યહાેવાહે

નથી? તમે અમારા સૈ યાેની સાથે બહાર અાવતા નથી. ૧૨ અમને અમારા

ક ું, “ સયાેનમાંથી તમારા સામ યનાે રાજદં ડ પકડાે; તારા શ ુઅાે પર રાજ

શ ુઅાે સામે મદદ કરાે, કે મ કે માણસની મદદ તાે મ યા છે . ૧૩ અમે

કર. ૩ તારા લાેકાે તારા યુ ને દવસે તારી સાથે

ઈ વરની સહાયથી પરા માે કરીશું; તે જ અમારા શ ુઅાેને કચડી નાખશે.

સુંદરતા પહે રીને અને મળસકાના ગભ થાનમાંથી નીકળીને તમે અાવાે; તારી

તુ તના ઈ વર, તમે શાંત ન રહાે. કારણ કે દુ અને
૧૦૯ હેકપટીમારામાણસાે
મારા પર હુ મલાઅાે કરે છે ; તેઅાે મારી વ

યુવાવ થાનું

કારણે હુ ં વજયમાં અાનંદ કરીશ. ૧૦ મને કાેટબંધ નગરમાં કાેણ લઈ જશે?
મને અદાેમમાં કાેણ દાેરી જશે?” ૧૧ હે ઈ વર, શું તમે અમને તરછાે

૨

જૂ ઠું બાેલે છે . ૩ તેઅાેઅે મને તર કૃ ત શ દાેથી ઘેરી લીધાે છે અને કાેઈ
કારણ વગર મારી સાથે લડાઈ કરવા હુ મલાે કરે છે . ૪ તેઅાે મારી ી તના
બદલામાં મારા શ ુ થયા છે , પણ હુ ં તેઅાેને માટે ાથના જ ક ં છંુ . ૫ તેઅાે
ઉપકારને બદલે અપકાર કરે છે અને તેઅાે મારા ેમને ધ ારે છે . ૬ મારા
શ ુનાે સામનાે કરવા માટે અેક દુ માણસને નયુ ત કરાે; તેને જમણે હાથે
કાેઈ અ ામા ણકને ઊભાે રાખાે. ૭ યારે તે યાય કરે, યારે તે અપરાધી
ઠરાે; તેની ાથના પાપ પ ગણાઅાે. ૮ તેના દવસાે થાેડા થાઅાે; તેનું થાન
બી

કાેઈ લઈ લાે. ૯ તેના સંતાનાે અનાથ અને તેની પ ની વધવા થાઅાે.

૧૦ તેના સંતાનાે રખડીને ભીખ માગાે, ઉ જડ થયેલાં પાેતાના ઘરાેમાંથી

તેઅાેને નસાડી મૂકવામાં અાવે. ૧૧ તેનાે લેણદાર
અાે; તેની મહે નતનું ફળ પરાયા લૂંટી

ેરજુ લમથી તેનું બધું લઈ

અાે. ૧૨ તેના પર દયા રાખનાર

કાેઈ ન રહાે; તેનાં અનાથ બાળકાે પર કાેઈ કૃ પા રાખનાર ન રહાે. ૧૩ તેના
વંશ ેનાે ઉ છે દ થાઅાે; અાવતી પેઢીમાંથી તેનું નામ સંપૂણપણે ભૂંસાઈ
અાે. ૧૪ તેના પતૃઅાેનાં પાપ યહાેવાહને યાદ રહાે; અને તેની માતાનું
પાપ માફ કરવામાં ન અાવાે. ૧૫ તેનાં પાપાે ન ય યહાેવાહની નજરમાં રહાે;
યહાેવાહ તેનું નામ પૃ વી પરથી ઉખેડી નાખે. ૧૬ કારણ કે તેણે બી અાે
યે દયા કરવાનું ચા ું ન હ, પણ ન સાહીની હ યા કરવા માટે અને ગરીબ
તથા જ રતમંદને સતા યા. ૧૭ બી અાેને શાપ અાપવામાં તે ખુશ હતાે; માટે
અે શાપ તેને લાગાે. તે અાશીવાદને ધ ારતાે; તેથી તેના પર કાેઈ અાશીવાદ
ન અાવાે. ૧૮ તેણે વ

ની જેમ પાેતાના શરીર પર શાપ ધારણ કયા હતાે

અને તેનાે શાપ પાણીની માફક તેના અંતઃકરણમાં તેના હાડકામાં તેલની જેમ
સરી જતાે હતાે. ૧૯ પહે રવાનાં વ

ની જેમ તે તેને અા છા દત કરનાર

થાઅાે કમરબંધની જેમ તે સદા વ ટળાઈ રહાે. ૨૦ જેઅાે મારા શ ુ છે અને
જેઅાે મારા અા માની વ

બાેલનાર છે , તેઅાેને યહાેવાહ તરફથી અાવાે

બદલાે મળાે. ૨૧ હે યહાેવાહ, મારા ભુ, તમે તમારા નામની ખાતર મારા
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૨

ેડાવા ઇ છશે પ વ તાની

ેર તને દાેરે છે . ૪ યહાેવાહે સમ ખાધા છે અને તે બદલશે ન હ:

તમે મે ખીસદેકના ધાેરણે, સદાને માટે યાજક છાે.” ૫ ભુ તમારે જમણે
હાથે છે . તે પાેતાના કાેપને દવસે રા અાેને મારી નાખશે. ૬ તે દેશાેનાે યાય
કરશે; તે ખીણાેને મૃતદેહાેથી ભરશે; તે ઘણા દેશાેમાંથી અાગેવાનાેને મારી
નાખશે. ૭ તે માગમાંના ઝરાઅાેમાંથી પાણી પીશે અને વજય પછી તે પાેતાનું
માથું ઊંચું કરશે.
વાહની તુ ત કરાે. યાયીઅાેની સભામાં અને મંડળીઅાેમાં હુ ં
૧૧૧ યહાે
ખરા દયથી યહાેવાહની અાભાર તુ ત કરીશ. યહાેવાહનાં કાયા
૨

મહાન છે , જે બાબતાે તેઅાે ઇ છે છે તેની તેઅાે અાતુરતાપૂવક રાહ જુ અે છે .
૩ તેમનાં કાયા તેજ વી અને મ હમાવંત છે અને તેમનું યાયીપ ં સદાકાળ ટકે

છે . ૪ તેમણે પાેતાના ચમ કારી કાયાથી પાેતાને માટે મારક કયુ છે ; યહાેવાહ
દયાળુ તથા કૃ પાથી ભરપૂર છે . ૫ તે પાેતાના અનુયાયીઅાેને ખાેરાક પૂરાે પાડે
છે . તે પાેતાના કરારનું હં મેશાં મરણ રાખશે. ૬ વદેશીઅાેનાે વારસાે પાેતાના
લાેકાેને અાપીને તેમણે તેઅાેને પાેતાનાં અ ભુત કાયાનું પરા મ બતા યું છે . ૭
તેમના હાથનાં કામ સ ય અને યાયી છે ; તેમની સવ અા ાઅાે વ વસનીય
છે . ૮ તેઅાે સદા થર રખાયેલી છે , અને સ યતાથી તથા વ વાસુપણાથી
કરવામાં અાવી છે . ૯ તેમણે પાેતાના લાેકાેને વજય અા યાે છે ; પાેતાનાે
કરાર સદાકાળ માટે ફરમા યાે છે ; તેમનું નામ પ વ અને ભયાવહ છે . ૧૦
યહાેવાહને માન અાપવું અે બુ ની શ અાત છે . જે લાેકાે તેમની સૂચનાઅાેનું
પાલન કરે છે , તેઅાે સમજદાર છે . તેમની તુ ત સવકાળ થશે.
વાહની તુ ત કરાે. જે યહાેવાહને માન અાપે છે , જે તેમની
૧૧૨ યહાે
અા ાઅાે પાળવામાં ખુશ થાય છે , તેઅાે અાશીવા દત છે .

૨

તેના વંશ ે પૃ વી પર બળવાન થશે; ઈ વરના લાેકાે અાશીવાદ પામશે. ૩
તેઅાેના ઘરમાં ધનદાેલતની વૃ

થશે; તેઅાેનું યાયીપ ં સદાકાળ ટકશે. ૪

ઈ વરના લાેકાે માટે અંધકારમાં કાશ ગટ થાય છે ; તે કૃ પાળુ, દયાળુ
અને યાયી છે . ૫ જે માણસ કૃ પા રાખીને અાપે છે , તે પાેતાના કામમાં
ામા ણકપણે ચાલશે. ૬ કે મ કે તે કદી પડશે ન હ; યાયી માણસનું મરણ

344

સવકાળ રહે શે. ૭ તે ખરાબ સમાચારથી ગભરાતાે નથી; તેને યહાેવાહમાં
અા મ વ વાસ અને ભરાેસાે હાેય છે . ૮ તેનું દય શાંત છે , તે પાેતાના શ ુઅાે
પર વજય મેળવતા સુધી ગભરાશે ન હ. ૯ તેણે ઉદારતાથી ગરીબાેને અા યું
છે ; તેનું યાયીપ ં સવકાળ ટકે છે ; તેને માન સ હત ઊંચાે કરવામાં અાવશે.
૧૦ દુ ાે અા

ેઈને ગુ સે થશે; તેઅાે પાેતાના દાંત પીસશે અને અાેગળી જશે;

દુ ાેની યાેજનાઅાે ન ફળ જશે.
વાહની તુ ત કરાે. હે યહાેવાહના સેવકાે, તુ ત કરાે;
૧૧૩ યહાે
યહાેવાહના નામની તુ ત કરાે. યહાેવાહનું નામ અા સમયથી
૨

પણ અમે અાજથી તે સવકાળ સુધી યહાેવાહની તુ ત કરીશું. યહાેવાહની
તુ ત થાઅાે.
અને મારી
૧૧૬ હુવનંં યહાેતવસાંાહનેભળીેમછેક. ં છતેંુ મકેણેમ કેમારીતેમણેતરફમારાેપાેતઅવાજ
ાના કાન ધયા છે ,
૨

મારા

વનપયત હુ ં તેમની ાથના કરીશ. ૩ મરણની ળમાં હુ ં સપડાઈ
ગયાે હતાે અને મને લાગતું હતું ણે હુ ં શેઅાેલમાં હાેઉં; મને સંકટ તથા શાેક
મ

ાં હતાં. (Sheol h7585) ૪ યારે મ યહાેવાહના નામનાે પાેકાર કયા: “હે

યહાેવાહ, કૃ પા કરીને મારા અા માને છાેડાવાે.” ૫ યહાેવાહ યાયી તથા

તે સવકાળ સુધી તુ ય થાઅાે. ૩ સૂયાદયથી તે સૂયા ત સુધી યહાેવાહના

કૃ પાળુ છે ; અાપણા ઈ વર ખરેખરા માયાળુ છે . ૬ યહાેવાહ ભાેળા માણસાેનું

નામની તુ ત કરાે. ૪ યહાેવાહ સવ

અાે ઉપર સવાપરી અ ધકારી છે

ર ણ કરે છે ; હુ ં છે ક લાચાર બની ગયાે હતાે અને તેમણે મને બચા યાે.

અને તેમનું ગાૈરવ અાકાશાે કરતાં મહાન છે . ૫ અાપણા ઈ વર યહાેવાહ

૭ હે મારા અા મા, તારા વ ામ થાનમાં પાછાે અાવ; કારણ કે યહાેવાહ

જેવા કાેણ છે ? જે ઉ ચ થાનમાં બેઠા છે . ૬ અાકાશમાં તથા પૃ વીમાં જે છે

તારી સાથે ઉદારતાથી વ યા છે . ૮ કે મ કે તમે મારા ાણને મૃ યુથી, મારી

તે કાેણ જુ અે છે ? ૭ તે ગરીબને ધૂળમાંથી ઉઠાવી લે છે અને જ રયાતમંદાેને

અાંખાેને અાંસુથી અને મારા પગાેને લથડવાથી બચા યા છે . ૯ હુ ં

રાખના ઢગલામાંથી ઊંચા કરે છે . ૮ જેથી તે અમીરાે સાથે અેટલે પાેતાના

યહાેવાહની સેવા કરવાનું ચાલુ રાખીશ. ૧૦ મને તેમનામાં વ વાસ છે માટે હુ ં

રાજકુ મારાે સાથે બેસનાર થાય. ૯ તે નઃસંતાન

અામ બાેલું છંુ , “હુ ં ઘણાે દુ ઃખી થઈ ગયાે છંુ .” ૧૧ મારા ગભરાટમાં મ ક ું,

ીને ઘર અાપે છે , તેને

વલાેકમાં

પુ ાેની અાનંદી માતા બનાવે છે . યહાેવાહની તુ ત કરાે.

“સવ માણસાે જૂ ઠા છે .” ૧૨ હુ ં યહાેવાહના મારા પર થયેલા સવ ઉપકારાેનાે

અે મસર છાે ું, અેટલે યાકૂ બનું કુ ટું બ વદેશી
૧૧૪ લાેયારેકાેમઇઝરાયલીઅાે
ાંથી બહાર અા યું, યારે યહૂ દયા તેમનું પ વ થાન, અને

તેમને શાે બદલાે અાપું? ૧૩ હુ ં ઉ ારનાે યાલાે લઈને, યહાેવાહના નામને

૨

ઇઝરાયલ તેમનું રા ય થયું. ૩ સમુ તે

ેઈને નાસી ગયાે; યદન પાછી હઠી.

૪ પવતાે ઘેટાંઅાેની માફક કૂ ા ડું ગરાે હલવાનની જેમ કૂ ા. ૫ અરે સમુ , તું

કે મ નાસી ગયાે? યદન નદી, તું કે મ પાછી હઠી? ૬ અરે પવતાે, તમે શા માટે
ઘેટાંની જેમ કૂ ા? નાના ડું ગરાે, તમે કે મ હલવાનાેની જેમ કૂ ા? ૭ હે પૃ વી,
ભુની સમ , યાકૂ બના ઈ વરની સમ , તું કાંપ. ૮ તેમણે ખડકમાંથી પાણી
વહે વડાવીને સરાેવર બના યું, મજબૂત ખડકને પાણીનાં ઝરામાં ફે ર યા.

૧૧૫ તમારા વ વાસુપણાને લીધે, તમા ં નામ મ હમાવાન મનાઅાે,
હે યહાેવાહ, અમાેને ન હ, અમાેને ન હ, કે મ કે તમારી કૃ પા અને

૨

અાે શા માટે કહે છે , “તેઅાેના ઈ વર
વગમાં છે ; જે તેમણે ઇ

ાં છે ?” ૩ અમારા ઈ વર

ું તે સવ તેમણે કયુ. ૪ તેઅાેની મૂ તઅાે સાેના

તથા ચાંદીની જ છે , તેઅાે માણસાેના હાથનું કામ છે . ૫ તેઅાેને મુખ છે , પણ
તેઅાે બાેલી શકતી નથી; તેઅાેને અાંખાે છે , પણ તેઅાે

ેઈ શકતી નથી; ૬

તેઅાેને કાન છે , પણ તેઅાે સાંભળી શકતી નથી; તેઅાેને નાક છે , પણ તેઅાે
સૂંઘી શકતી નથી. ૭ તેઅાેને હાથ છે , પણ તેમનાે ઉપયાેગ કરી શકતી નથી;
તેઅાેને પગ છે , પણ તે ચાલી શકતી નથી; વળી તેઅાે પાેતાના ગળામાંથી
અવાજ કાઢી શકતી નથી. ૮ તેઅાેના બનાવનારા અને તેઅાેના પર ભરાેસાે
રાખનારા સવ તેઅાેના જેવા છે . ૯ હે ઇઝરાયલ, યહાેવાહ પર ભરાેસાે રાખ;
તે તમારા મદદગાર તથા તમારી ઢાલ છે . ૧૦ હા નનું કુ ટું બ, યહાેવાહ પર
ભરાેસાે રાખાે; તે તમારા મદદગાર તથા તમારી ઢાલ છે . ૧૧ હે યહાેવાહના
ભ તાે, તેમના પર ભરાેસાે રાખાે; તે તમારા મદદગાર તથા તમારી ઢાલ છે .
૧૨ યહાેવાહે અાપણને સંભાયા છે અને તે અાપણને અાશીવાદ અાપશે; તે

ઇઝરાયલના પ રવારને અને હા નના પ રવારને અાશીવાદ અાપશે. ૧૩ જે
યહાેવાહને માન અાપે છે , તેવાં નાનાં કે માેટાં બ નેને તે અાશીવાદ અાપશે. ૧૪
યહાેવાહ તમારી તેમ જ તમારા વંશ ેની વૃ

કયા કરશે. ૧૫ તમે અાકાશ

અને પૃ વીના ઉ પ નકતા, યહાેવાહના અાશીવાદ પા યા છાે. ૧૬ અાકાશાે
યહાેવાહનાં છે ; પણ પૃ વી તેમણે માણસાેને અાપી છે . ૧૭ મૃ યુ પામેલાઅાે
અથવા કબરમાં ઊતરનારા તેઅાેમાંનું કાેઈ યહાેવાહની તુ ત કરતું નથી. ૧૮

વનં ત કરીશ. ૧૪ યહાેવાહની અાગળ મ જે સંક પાે કયા છે , તે હુ ં તેમના
સવ લાેકાેની સમ

પૂણ કરીશ. ૧૫ યહાેવાહની

માં તેમના ભ તાેનું

મરણ કમતી છે . ૧૬ હે યહાેવાહ, ન ે, હુ ં તમારાે સેવક છંુ ; હુ ં તમારાે જ
સેવક છંુ , તમારી સે વકાનાે દીકરાે; તમે મારાં બંધન છાે ાં છે . ૧૭ હુ ં તમારા
માટે અાભાર તુ તનાં અપણાે ચઢાવીશ અને હુ ં યહાેવાહના નામે પાેકારીશ.
૧૮ યહાેવાહની સમ

લીધેલા સંક પાે જે મ તેમના સવ લાેકાેની સમ લીધા

છે , તે પાળીશ. ૧૯ હે ય શાલેમ, તારી અંદર, યહાેવાહના ઘરનાં અાંગણામાં
યહાેવાહની તુ ત થાઅાે.
કાે યહાેવાહની તુ ત કરાે; સવ લાેકાે, તેમને
૧૧૭ પૃમહાનવીનામાનાેસવ. લાેકારણ
કે તેમની અનહદ કૃ પા અાપણા પર છે અને
૨

યહાેવાહની સ યતા સવકાળ ટકે છે . યહાેવાહની તુ ત કરાે.
વાહનાે અાભાર માનાે, કે મ કે તે ઉ મ છે , તેમની કૃ પા સવકાળ
૧૧૮ યહાે
ટકે છે . ઇઝરાયલ, અેમ કહાે, “તેમની કૃ પા સવકાળ ટકે છે .”
૨

૩

હા નનું કુ ટું બ કહાે, “તેમની કૃ પા સવકાળ ટકે છે .” ૪ યહાેવાહના વફાદાર
અનુયાયીઅાે કહાે, “તેમની કૃ પા સવકાળ ટકે છે .” ૫ મ મારા સંકટમાં
યહાેવાહને વનંતી કરી; યહાેવાહે ઉ ર અાપીને મને મુ ત કયા. ૬ યહાેવાહ
મારા પ માં છે ; હુ ં બીવાનાે નથી; માણસ મને શું કરનાર છે ? ૭ મારા મદદગાર
તરીકે યહાેવાહ મારી પાસે છે ; હુ ં મારા શ ુઅાેને, કે જેઅાે મને ધ ારે છે ,
તેઅાેને પરા જત થતાં

ેઈશ. ૮ માણસ પર ભરાેસાે રાખવા કરતાં યહાેવાહ

પર ભરાેસાે રાખવાે વધારે સારાે છે . ૯ રા અાે પર ભરાેસાે રાખવા કરતાં
યહાેવાહ પર અાધાર રાખવાે વધારે સારાે છે . ૧૦ સવ

અાેઅે મને ઘેરી

લીધાે છે ; યહાેવાહને નામે મ તેઅાેને કાપી ના યા. ૧૧ તેઅાેઅે મને ઘેરી લીધાે
છે , હા, તેઅાેઅે મને ઘેરી લીધાે છે ; યહાેવાહને નામે મ તેઅાેને કાપી ના યા.
૧૨ તેઅાેઅે મને મધમાખીઅાેની જેમ ઘેરી લીધાે હતાે; તેઅાે સળગતા કાંટાની

જેમ તરત જ હાેલવાઈ ગયા છે ; યહાેવાહને નામે મ તેઅાેને કાપી ના યા.
૧૩ નીચે પાડી નાખવાને માટે તેઅાેઅે મારા પર હુ મલાે કયા, પણ યહાેવાહે

મને મદદ કરી. ૧૪ યહાેવાહ મા ં સામ ય તથા મારાે અાનંદ છે અને તે જ
મારા છાેડાવનાર થયા છે . ૧૫ યાયીઅાેના તંબુમાં વજયાે સવના હષનાદ
સંભળાય છે ; યહાેવાહનાે જમણાે હાથ વજય અાપનાર છે . ૧૬ યહાેવાહનાે
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જમણાે હાથ ઊંચાે થયેલાે છે ; યહાેવાહનાે જમણાે હાથ વજય અાપનાર

કરાે, જેથી હુ ં તમારા અ ભુત કાયા વશે ચચા કરી શકું . ૨૮ દુ ઃખને કારણે

છે . ૧૭ હુ ં મરણ પામીશ ન હ, પણ

વતાે રહીશ અને યહાેવાહનાં કૃ યાેને

મા ં દય ભારે થઈ ગયું છે ; તમારાં વચન માણે મને બળવાન કરાે. ૨૯

ગટ કરીશ. ૧૮ યહાેવાહે મને ભારે શ ા કરી છે ; પણ તેમણે મને મરણને

અસ યનાે માગ મારાથી દૂ ર કરાે; કૃ પા કરીને મને તમારા નયમાે શીખવાે. ૩૦

વાધીન કયા નથી. ૧૯ મારે માટે યાયીપણાનું વેશ ાર ઉઘાડાે; હુ ં તેમાં

મ વ વાસુપણાનાે માગ પસંદ કયા છે ; મ હં મેશા તમારાં યાયવચનાે મારી

વેશ કરીશ અને હુ ં યહાેવાહનાે અાભાર માનીશ. ૨૦ યહાેવાહનું ાર અા છે ;

નજરમાં રા યાં છે . ૩૧ હુ ં તમારાં સા યાેને વળગી ર ાે છંુ ; હે યહાેવાહ, મારે

અેમાં થઈને યાયીઅાે અંદર વેશ કરશે. ૨૧ હુ ં તમારાે અાભાર માનીશ, કે મ

લિ જત થવું ન પડે. ૩૨ તમારી અા ાઅાેના માગમાં હુ ં દાેડીશ, કે મ કે તમે

કે તમે મને ઉ ર અા યાે છે અને તમે મારાે ઉ ાર કયા છાે. ૨૨ જે પ થરને

મારા દયને ફુ લત કરાે છાે. ૩૩ હે હે યહાેવાહ, તમારા વ ધઅાેનાે માગ

ઘર બાંધનારાઅાેઅે નકાયા હતાે; તે જ ખૂણાનાે મુ ય પ થર થયાે છે . ૨૩ અા

મને શીખવાે અને હુ ં અંત સુધી તે માણે ચાલીશ. ૩૪ મને સમજણશ ત

કાય તાે યહાેવાહથી થયું છે ; અાપણી

માં તે અા યકારક છે . ૨૪ અા

અાપાે અેટલે હુ ં તમારાે નયમ પાળીશ; હુ ં મારા દયથી તેનું અનુકરણ કરીશ.

દવસ યહાેવાહે અાપણને અા યાે છે ; તેમાં અાપણે અાનંદાે સવ કરીઅે. ૨૫

૩૫ મને તમારી અા ાઅાેના માગમાં દાેરાે, કારણ કે હુ ં તેમાં અાનંદ માનું છંુ .

હે યહાેવાહ, કૃ પા કરી હવે અમને વજય અાપાે. ૨૬ યહાેવાહને નામે જે અાવે

૩૬ તમારા કરાર પર યાન અાપવા માટે મારા દયને દાેરાે અને લાેભ તરફથી

છે તે અાશીવા દત છે ; અમે તમને યહાેવાહના ઘરમાંથી અાશીવાદ અા યાે

મને વારાે. ૩૭ યથતામાંથી તમે મારી

છે . ૨૭ યહાેવાહ તે જ ઈ વર છે અને તેમણે અાપણને અજવાળું અા યું

અાતુર કરાે. ૩૮ તમા ં જે વચન ભય ઉપ વના ં છે ; તે તમારા સેવકના

છે ; વેદીનાં શગાેની સાથે દાેરડાંથી બ લદાનને બાંધાે. ૨૮ તમે મારા ઈ વર

લાભમાં ઢ કરાે. ૩૯ જે અપમાનનાે મને ડર છે ; તે મારાથી દૂ ર કરાે; કારણ કે

છાે અને હુ ં તમારાે અાભાર માનીશ; તમે મારા ઈ વર છાે; હુ ં તમને મહાન

તમારાં યાયવચનાે ઉ મ છે . ૪૦ જુ અાે, તમારા નયમાેને અાધીન થવા માટે

માનીશ. ૨૯ યહાેવાહનાે અાભાર માનાે; કે મ કે તે ઉ મ છે ; તેમની કૃ પા

હુ ં ઝં ખુ છંુ ; મારા યાયીપણામાં તમે મારા

સવકાળ ટકે છે .

હે યહાેવાહ, તમારાે અ વકારી ેમ, તમારા વચન માણે, તમારાે ઉ ાર મને

ફ. જેના માગા સીધા છે , જેઅાે યહાેવાહના નયમાે માણે
૧૧૯ અાલે
ચાલે છે , તેઅાે અાશીવા દત છે . જેઅાે તેમનાં સા ય પાળે છે

અાપાે. ૪૨ તેથી હુ ં મા ં અપમાન કરનારને જવાબ અાપી શકું , કે મ કે હુ ં

૨

તેઅાે અાશીવા દત છે , તેઅાે પૂણ દયથી તેમને શાેધે છે . ૩ તેઅાે અ યાય
કરતા નથી; તેઅાે તેમના માગમાં ચાલે છે . ૪ તમારાં શાસનાે પાળવાની તમે
અમને અા ા અાપી છે કે જેથી અમે તેનું ખૂબ કાળ પૂવક પાલન કરીઅે. ૫
તમારા વ ધઅાે પાળવાને માટે મારા વચારાે ઢ થાય તાે કે વું સા ં ! ૬ યારે
હુ ં તમારી બધી અા ાઅાેનાે વચાર ક ં , યારે હુ ં શર મદાે ન હ થાઉં. ૭
યારે હુ ં તમારા યાયી સા યાે શીખીશ યારે હુ ં મારા શુ અંતઃકરણથી
તમારાે અાભાર માનીશ. ૮ હુ ં તમારા વ ધઅાેને અનુસરીશ; મારાે યાગ
ન કરાે. ૯ બેથ. જુ વાન માણસ કે વી રીતે પાેતાનું

વન શુ રાખી શકે ?

તમારા વચનાે પાળવાથી. ૧૦ મ મારા ખરા દયથી તમને શાે યા છે ; તમારી
અા ાઅાેથી ચૂકીને મને ભટકવા ન દાે. ૧૧ મ તમારાં વચન કાળ પૂવક મારા
દયમાં રાખી મૂ

ાં છે કે જેથી તમારી વ

હુ ં ફરી પાપ ન ક ં . ૧૨ હે

યહાેવાહ, તમે તુ તપા છાે; કૃ પા કરીને મને તમારાં શાસનાે શીખવાે. ૧૩
મારા હાેઠાેથી હુ ં તમારા બધા નયમાે વષે વાત કરીશ. ૧૪ તમારાં સા યાેના
માગમાં મને પુ કળ સંપ

કરતાં વધારે અાનંદ મ

ાે છે . ૧૫ હુ ં તમારા

નયમાેનું મનન કરીશ અને તમારા માગાને અનુસરીશ. ૧૬ તમારા વ ધઅાે
પાળવામાં મને અાનંદ થશે; હુ ં તમા ં વચન વીસરીશ ન હ. ૧૭ ગમેલ.
તમારા સેવક ઉપર કૃ પા કરાે કે હુ ં
નયમશા

વું અને તમારાં વચનાે પાળું. ૧૮ તમારા

માંની અા યકારક વાતાેનું અવલાેકન કરવા માટે; મારી અાંખાે

ઉઘાડાે. ૧૯ હુ ં તાે પૃ વી પર વદેશી છંુ ; તમારી અા ાઅાે મારાથી ન સંતાડાે.
૨૦ મા ં

દય તમારાં યાયવચનાે માટે સવ સમયે તી ઝં ખના કરે છે . ૨૧

તમે ગ વ લાેકાેને તેમ જ જેઅાે તમારી અા ાઅાેને માનતા નથી, તેઅાેને
ઠપકાે અાપાે છાે. ૨૨ મહે ણાં તથા અપમાનને મારાથી દૂ ર કરાે, કારણ કે
મ તમારા નયમાે મા યા છે . ૨૩ સરદારાે પણ અાસનાે પર બેસીને મારી
વ

બાેલતા હતા, પણ તમારા સેવકે તમારા વ ધઅાેનું મનન કયુ છે .

૨૪ તમારાં સા યાેથી મને અાનંદ થાય છે અને તેઅાે મારા સલાહકારાે છે .
૨૫ દાલેથ. મારાે અા મા ધૂળ ભેગાે થઈ ગયાે છે ; તમારા વચન માણે મને

જવાડાે. ૨૬ મ મારા માગા તમને ગટ કયા અને તમે મને ઉ ર અા યાે; મને
તમારા વ ધઅાે શીખવાે. ૨૭ તમારી સૂચનાઅાેના માગા સમજવા મારી મદદ
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ફે રવાે; તમારા માગ વષે મને

વનને સંભાળી રાખાે. ૪૧ વાવ.

તમારાં વચનનાે ભરાેસાે ક ં છંુ . ૪૩ મારા મુખમાંથી સ ય વચનાે કદી ન લઈ
લાે, કે મ કે હુ ં તમારાં યાયવચનાેની અાશા રાખી ર ાે છંુ . ૪૪ હુ ં સદા સવદા
તમારા નયમાેનું અવલાેકન કરીશ. ૪૫ તમારા શ ણને અાધીન થવામાં મ
ચ લગા ું છે ; તેથી હુ ં નરાંતે

વીશ. ૪૬ હુ ં રા અાે સાથે તમારા કરાર

વષે વાત કરીશ અને તેમાં શરમાઈશ ન હ. ૪૭ તમારી અા ાઅાેમાં હુ ં
અાનંદ પામીશ, તેઅાે પર મ ેમ કયા છે . ૪૮ હુ ં તમારી અા ાઅાે પાળવા
મારા હાથ ઊંચા કરીશ, તેમના પર મ ેમ કયા છે ; હુ ં તમારા વ ધઅાેનું
મનન કરીશ. ૪૯ ઝ. તમારા જે વચનથી મને અાશા ઊપ

છે , તે વચન

તમારા સેવકને માટે સંભારાે. ૫૦ મારા દુ ઃખમાં મને દલાસાે મ ાે છે : તમારા
વચને મને જવા

ાે છે . ૫૧ અ ભમાની લાેકાે મારી મ ક કરે છે , પણ

હુ ં તમારા નયમમાંથી પાછાે વ

ાે નથી. ૫૨ હે યહાેવાહ, પુરાતન કાળથી

તમારાં જે યાયવચનાે છે તેમને મ સંભાયા છે અને મને દલાસાે મ

ાે છે .

૫૩ જે દુ ાે તમારા નયમાેની અવગણના કરે છે ; તેઅાે પર મને ાેધ ઊપજે

છે . ૫૪ તમારા વ ધઅાે મારાં ગીતાે છે તેઅાે મારી

વનયા ામાં મારા માટે

અાનંદદાયક તાે બ યા છે . ૫૫ હે યહાેવાહ, મને રા ે તમારા નામનું મરણ
થાય છે અને હુ ં તમારા નયમાે પાળું છંુ . ૫૬ અા મા ં અાચરણ છે કે મ કે મ
તમારાં સા યાેનું અનુસરણ કયુ છે . ૫૭ ખેથ. હે યહાેવાહ તમે મારાે વારસાે
છાે; હુ ં તમારાં વચનાે પાળીશ અેમ મ ક ું છે . ૫૮ મ મારા દયની ઉ કં ઠાથી
તમારી કૃ પાની માગણી કરી છે ; તમારા વચન માણે, તમે મારા ઉપર દયા
કરાે. ૫૯ મ મારી ચાલ વષે વચાર કયા છે અને તમારાં સા યાે તરફ હુ ં
વ ાે છંુ . ૬૦ તમારી અા ાઅાે પાળવા માટે મ ઉતાવળ કરી છે ; વાર લગાડી
નથી. ૬૧ મને દુ ાેનાં બંધનાેઅે ઘેરી લીધાે છે ; તમારા નયમાેને હુ ં ભૂલી ગયાે
નથી. ૬૨ તમારાં યાયીવચનાેને લીધે હુ ં તમારાે અાભાર માનવા મ ય રા ે
ઊઠીશ. ૬૩ જે કાેઈ તમને માન અાપે છે અને જેઅાે તમારી સૂચનાઅાેને
અનુસરે છે , તેઅાેનાે હુ ં સાથી છંુ . ૬૪ હે યહાેવાહ, પૃ વી તમારી કૃ પાથી ભરેલી
છે ; મને તમારા વ ધઅાે શીખવાે. ૬૫ ટેથ. હે યહાેવાહ, વચન માણે, તમે
તમારા સેવકને માટે સા ં જ કયુ છે . ૬૬ મને સારાે વવેક તથા ડહાપણ
શીખવાે, કે મ કે હુ ં તમારી અા ાઅાે પર વ વાસ ક ં છંુ . ૬૭ દુ ઃખી થયા
અગાઉ હુ ં અાડે ર તે ગયાે હતાે, પણ હવે હુ ં તમારાં વચન પાળું છંુ . ૬૮ તમે
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ઉ મ છાે અને ઉ મ જ કરાે છાે; મને તમારા વ ધઅાે શીખવાે. ૬૯ ઘમંડી

મારા માગાને માટે અજવાળા પ છે . ૧૦૬ હુ ં તમારાં યથાથ યાયશાસનાે

લાેકાે મારા વશે જૂ ઠું બાેલે છે , પણ હુ ં તમારા નયમાે મારા ખરા દયથી

પાળીશ, અેવી

પાળીશ. ૭૦ તેઅાેના દયાે જડ છે , પણ હુ ં તાે તમારા નયમમાં અાનંદ પામું

બહુ દબાઈ ગયાે છંુ ; હે યહાેવાહ, તમારાં વચનાે માણે મને જવાડાે. ૧૦૮ હે

છંુ . ૭૧ મ જે સહન કયુ છે તે મને ગુણકારક થઈ પ ું છે કે જેથી હુ ં તમારા
વ ધઅાે શીખી શકું . ૭૨ સાેનાચાંદીના હ રાે સ ા કરતાં તમારા મુખનાે

યહાેવાહ, મારા મુખનાં રા ખુશીથી અાપેલાં અપણાેનાે તમે વીકાર કરાે;

નયમ મારે માટે વધુ મૂ યવાન છે . ૭૩ યાેદ. તમે તમારા હાથાેથી જ મને

પણ હુ ં તમારા નયમને વીસરતાે નથી. ૧૧૦ દુ ાેઅે મારે માટે પાશ ના યાે

ઘ

છે , પણ હુ ં તમારાં શાસનાેથી નાસી ગયાે નથી. ૧૧૧ મ તમારાં સા યાેને

ાે છે તથા બના યાે છે ; તમારી અા ાઅાે શીખવા માટે મને સમજણ

અાપાે. ૭૪ તમારાે ભય રાખનારા મને

ેઈને અાનંદ પામશે કારણ કે મ

તમારાં વચનાેની અાશા રાખી છે . ૭૫ હે યહાેવાહ, હુ ં

ં છંુ કે , તમારાં

ત ા મ કરી હતી અને તે પાળી પણ છે . ૧૦૭ હુ ં દુ ઃખમાં

અને તમારાં યાયવચનાે મને શીખવાે. ૧૦૯ મારાે ાણ સદા મુ કે લીમાં છે ,

સદાકાળનાે વારસાે મા યાં છે , કે મ કે તેઅાે મારા દયનાે અાનંદ છે . ૧૧૨
તમારા વ ધઅાે અંત સુધી સદા પાળવાને મ મારા દયને વા

ું છે . ૧૧૩

તમારા સેવકને અાપેલા તમારા વચન માણે તમારી કૃ પાથી મને દલાસાે

સામેખ. હુ ં બે મન વાળાઅાેને ધ ા ં છંુ , પણ હુ ં તમારા નયમ પર ેમ રાખું
છંુ . ૧૧૪ તમે જ મારી સંતાવાની જ યા તથા ઢાલ છાે; હુ ં તમારાં વચનની

મળાે. ૭૭ હુ ં

અાશા રાખું છે . ૧૧૫ દુ મનવાળા માણસાે મારાથી દૂ ર રહાે, કે જેથી હુ ં મારા

વચનાે યાયી છે અને વ વાસુપણાઅે તમે મને શ તબ કયા છે . ૭૬
વતાે રહુ ં , માટે તમારી દયા મને બતાવાે, કે મ કે તમારાે નયમ

અે જ મારાે અાનંદ છે . ૭૮ અ ભમાનીઅાે લ

પામાે, કે મ કે તેઅાે મારા

ઈ વરની અા ાઅાે પાળું. ૧૧૬ તમારા વચન મુજબ મને અાધાર અાપાે કે

વષે જૂ ઠું બાે યા છે ; પણ હુ ં તાે તમારાં વચનાેનું મનન ક ં છંુ . ૭૯ જેઅાે
તમને માન અાપે છે અને જેઅાેને તમારાં સા યાે વષે ડહાપણ છે , તેઅાે મારી

જેથી હુ ં

પાસે અાવાે. ૮૦ તમારા નયમાેની અાધીનતામાં મા ં દય નદાષ રહાે કે

મનન કરીશ. ૧૧૮ જેઅાે તમારા નયમાેનાે ભંગ કરે છે તેનાે તમે ધ ાર કરાે

જેથી મારે બદનામ ન થવું પડે. ૮૧ કાફ. મારાે

છાે, કારણ કે તેઅાેનાે ઢાગ યથ છે . ૧૧૯ તમે પૃ વીના સવ દુ ાેને કચરાની

વ તમારા તરફથી મળતા

ઉ ારને માટે મૂંઝાય છે ; હુ ં તમારાં વચનની અાશા રાખું છંુ . ૮૨ તમે મને

ારે

દલાસાે અાપશાે? અેમ કહે તાં મારી અાંખાે તમારાં વચનને માટે ન તેજ

વી શકું અને મારી અાશાઅાેને નરથક કરશાે ન હ. ૧૧૭ તમે મારા

સહાયકારી થાઅાે અને હુ ં સલામત રહીશ; હુ ં સદા તમારા ની ત નયમાેનું

જેમ ફકી દાે છાે; માટે હુ ં તમારા નયમાેને ેમ ક ં છંુ . ૧૨૦ હુ ં તમારા ભયથી
કાંપુ છંુ અને હુ ં તમારા યાયવચનાેથી ગભરાઉં છંુ . ૧૨૧ હા યન. મ જે યાયી

ય છે . ૮૩ કે મ કે હુ ં ધુમાડામાં રહે લી મશકના જેવાે થઈ ગયાે છંુ ; હુ ં
તમારા વ ધઅાેને વીસરતાે નથી. ૮૪ તમારા સેવકના દવસ કે ટલા છે ? મને

અને સાચું છે તે કયુ છે ; મને મારા પર જુ લમ કરનારનાં હાથમાં ન સાપાે.

સતાવનારાઅાેનાે યાય તમે

કરવા ન દાે. ૧૨૩ તમારા ઉ ારની અને યાયી વચનની રાહ

થઈ

ારે કરશાે? ૮૫ જે ગ વ ાે તમારા નયમાે

માણે નથી વતતા, તેઅાેઅે મારા માટે ખાડા ખાે ા છે . ૮૬ તેઅાે વનાકારણ

૧૨૨ તમારા સેવક માટે તેના

મીન થાઅાે; ગ વ લાેકાેને મારા પર જુ લમ
ેતાં

ેતાં મારી

અાંખાે ન તેજ થઈ ગઈ છે . ૧૨૪ તમારી કૃ પા માણે તમારા સેવકની સાથે

મને ાસ અાપે છે , તમે મને મદદ કરાે; તમારી સવ અા ાઅાે ભરાેસાપા

વત ે અને તમારા વ ધઅાે મને શીખવ ે. ૧૨૫ હુ ં તાે તમારાે સેવક છંુ , મને

છે . ૮૭ પૃ વી પરથી તેઅાેઅે લગભગ મારાે નાશ કયા હતાે, પણ મ તમારાં

બુ

શાસનાેનાે યાગ કયા નથી. ૮૮ તમારી કૃ પા માણે તમે મને જવાડાે; અેટલે

કામ કરવાનાે સમય અા યાે છે , કે મ કે લાેકાેઅે તમારાે નયમ તાે ાે છે . ૧૨૭

હુ ં તમારા મુખની શખામણ પાળીશ. ૮૯ લામેદ. હે યહાેવાહ, તમા ં વચન

હુ ં સાેના કરતાં, શુ સાેના કરતાં પણ તમારી અા ાઅાે પર વધારે ેમ રાખું

અાકાશમાં સદાકાળ થર છે . ૯૦ તમા ં વ વાસપ ં પેઢી દરપેઢી કાયમ
વચનને કારણે દરેક વ તુ અાજ સુધી નીભી રહી છે ; કે મ કે તે સવ તમારા

છંુ . ૧૨૮ તમારાં શાસનાે માણે હુ ં મારી સવ વત ૂક યથાથ રાખું છંુ અને હુ ં
દરેક જૂ ઠા માગને ધ ા ં છંુ . ૧૨૯ પે. તમારા નયમાે અ ભુત છે ; તેથી હુ ં
તેમને પાળું છંુ . ૧૩૦ તમારાં વચનાે ખુ લાે કાશ અાપે છે ; તે ભાેળા માણસ

સેવકાે છે . ૯૨

પણ સમ

રહે છે ; તમે જ પૃ વી થાપી છે અને તે નીભી રહે છે . ૯૧ તમારાં યાયી
ે તમારા નયમમાં મ અાનંદ મા યાે ન હાેત, તાે હુ ં મારા

દુ ઃખમાં જ નાશ પા યાે હાેત. ૯૩ હુ ં કદી તમારાં શાસનાેને ભૂલીશ ન હ,

અાપાે, કે જેથી હુ ં તમારાં સા યાેને

ણી શકું . ૧૨૬ હવે યહાેવાહને

શકે છે . ૧૩૧ હુ ં મા ં મુખ ઉઘાડીને તલપી ર ાે છંુ , કે મ કે હુ ં
તમારી અા ાઅાેની અ ભલાષા રાખતાે હતાે. ૧૩૨ જેમ તમે તમારા નામ

ાે છે . ૯૪ હુ ં તમારાે છંુ ; મા ં ર ણ
કરાે, કારણ કે મ તમારાં શાસનાેને શાે યાં છે . ૯૫ દુ ાે મારાે નાશ કરવાની

પર ેમ રાખનારાઅાેની સાથે વતા છાે, તેમ તમે મારા તરફ ફરીને મારા પર

તૈયારીમાં છે , પણ હુ ં શાંત રહીને તમારાં વચનાેમાં યાન રાખીશ. ૯૬ મ

ેયું

શાસન કરવા ન દાે. ૧૩૪ જુ લમી માણસાેથી મને બચાવાે, કે જેથી હુ ં તમારાં

યેક વ તુઅાેને તેની પાેતાની સીમાઅાે હાેય છે , પણ તમારી અા ાની

શાસનાેનું પાલન કરી શકું . ૧૩૫ તમારા સેવક પર તમારા મુખનાે કાશ પાડાે

તાે સીમા જ નથી. ૯૭ મેમ. તમારા નયમાે પર હુ ં કે ટલાે બધાે ેમ રાખું છંુ ! હુ ં

અને તમારા બધા નયમાે મને શીખવાે. ૧૩૬ તેઅાે તમારા નયમાે પાળતા

અાખાે દવસ તેમના વષે મનન ક ં છંુ . ૯૮ મારા શ ુઅાેના કરતાં તમારી
અા ાઅાે મને વધુ બુ માન કરે છે ; કારણ કે તમારી અા ાઅાે મારી પાસે

નથી, તેથી મારી અાંખાેમાંથી ચાેધાર અાંસુ વહે છે . ૧૩૭ સાદે. હે યહાેવાહ,

સવદા છે . ૯૯ મારામાં મારા શ કાે કરતાં વધારે શાણપણ છે કારણ કે હુ ં

પૂરેપૂરા વ વાસુપણાથી તમે તમારાં સા યાે ફરમા યાં છે . ૧૩૯ મારા શ ુઅાે

તમારાં સા યાેનું મનન ક ં છંુ . ૧૦૦ વૃ ાેના કરતાં હુ ં વશેષ
ં છંુ ; અા અે
માટે કે મ તમારા નયમાે પા ા છે . ૧૦૧ હુ ં તમા ં વચન પાળી શકું તે માટે મ

તમારાં વચન વીસરી ગયા છે તેથી મારા ગુ સાઅે મને ીણ કયા છે . ૧૪૦

મારા પગ સવ ભૂંડા માગાથી પાછા વા

નાનાે તથા ધ ારાયેલાે છંુ , તાેપણ હુ ં તમારાં શાસનાેને ભૂલી જતાે નથી.

કારણ કે તમે મને તેઅાેથી જ જવા

છે કે

મત

ા છે . ૧૦૨ તમારાં યાયી વચનાેને

દીધા નથી, કારણ કે તમે મને તે શીખ યાં છે . ૧૦૩ મારી

દયા કરાે. ૧૩૩ તમારા વચન માણે મને ચલાવાે; કાેઈ પણ પાપને મારા પર

તમે યાયી છાે અને તમારાં યાયવચનાે યથાથ છે . ૧૩૮ યાયીપણાથી તથા

તમા ં વચન ત ન નમળ છે અને તમારાે સેવક તેના પર ેમ રાખે છે . ૧૪૧ હુ ં

ચને

૧૪૨ તમા ં યાયીપ ં તાે અનંતકાળ ટકશે; અને તમારાે નયમ સ ય છે . ૧૪૩

તમારાં વચનાે કે વા મીઠાં લાગે છે , હા, તેઅાે મારા મુખને માટે મધ કરતાં વધુ

મને ઉપા ધઅાેઅે તથા અાપ અાેઅે જકડી લીધાે છે , તમારી અા ાઅાે મારાે

મીઠાં છે ! ૧૦૪ તમારાં શાસનાેથી મને સમજણ મળે છે ; માટે હુ ં દરેક જૂ ઠા

અાનંદ છે . ૧૪૪ તમારાં સા યાે સદાકાળ યાયયુ ત છે ; માટે મને સમજણ

માગને ધ ા ં છંુ . ૧૦૫ નુન. મારા પગાેને માટે તમારાં વચન દીવા પ છે અને

અાપાે, જેથી હુ ં
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વતાે રહીશ. ૧૪૫ કાેફ. મ ખરા દયથી વનં ત કરી છે ,

ગીતશા

“હે યહાેવાહ, મને ઉ ર અાપાે, હુ ં તમારા નયમાેનું પાલન કરીશ. ૧૪૬ મ

હતાે. ૬ જે શાં ત પર ષ
ે રાખે છે તેની સાથે રહીને હવે તાે હુ ં ધરાઈ ગયાે છંુ .

તમને ાથના કરી છે ; મારાે બચાવ કરાે, અેટલે હુ ં તમારા નયમાેનું પાલન

૭ હુ ં શાં ત ચાહુ ં છંુ , પણ

કરીશ.” ૧૪૭ ભાત થતાં પહે લા મ સહાયને માટે ાથના કરી. મને તમારાં

છે .

વચનાેની અાશા છે . ૧૪૮ તમારા વચનનું મનન કરવા માટે મારી અાંખાે રાતના

મારી અાંખાે ઊંચી કરીશ. મને ાંથી સહાય મળે?
૧૨૧ હું જેપવતાેયહાેતરફ
વાહે અાકાશ તથા પૃ વી ઉ પ ન કયા છે , તેમની તરફથી

છે લાં પહાેર અગાઉ ઊઘડી ગઈ હતી. ૧૪૯ તમારી કૃ પા માણે મારી વાણી
સાંભળાે; હે યહાેવાહ, તમારાં યાયવચનાે માણે મને જવાડાે. ૧૫૦ જેઅાે
દુ ભાવથી મારી પાછળ લાગેલા છે તેઅાે મારી ન ક અાવે છે , પણ તેઅાે
તમારા નયમથી દૂ ર છે . ૧૫૧ હે યહાેવાહ, તમે મારી નજદીક છાે અને તમારી
સવ અા ાઅાે સ ય છે . ૧૫૨ લાંબા સમય પૂવ તમારા સા યાેથી મ
તમે તેઅાેને સદાને માટે થા યા છે . ૧૫૩ રેશ. મારી વપ

યું કે ,

સામું જુ અાે અને

મને સહાય કરાે, કે મ કે હુ ં તમારાે નયમ ભૂલતાે નથી. ૧૫૪ મારી લડતને લડાે
અને મને બચાવાે; મને તમારા વચન માણે

વવા દાે. ૧૫૫ દુ ાેથી ઉ ાર

યારે હુ ં બાેલું છંુ , યારે તેઅાે લડાઈ કરવા માગે

૨

મને સહાય મળે છે . ૩ તે તારા પગને ડગવા દેશે ન હ; જે તા ં ર ણ કરે છે તે
ઊંઘશે ન હ. ૪ જુ અાે, ઇઝરાયલના જે ર ક છે તે કદી ઊંઘતા નથી અને
ન ાવશ થતા નથી. ૫ યહાેવાહ તારા ર ક છે ; યહાેવાહ તારા જમણે હાથે
તને છાયા કરશે. ૬ દવસે સૂય કે રા ે ચં તને નુકસાન પહાચાડશે ન હ. ૭
સવ દુ ઃખથી યહાેવાહ તા ં ર ણ કરશે; તે તારા અા માની સંભાળ રાખશે.
૮ હમણાંથી તે સવકાળ માટે તારા સવ કાયામાં યહાેવાહ તા ં ર ણ કરશે.

તમારી ક ણા મહાન છે ; તમારાં યાયવચનાે માણે મને જવાડાે. ૧૫૭ મને

યારે તેઅાેઅે મને ક ું કે , “ચાલાે અાપણે યહાેવાહના ઘરમાં
૧૨૨ જઈઅે
,” યારે હુ ં અાનંદ પા યાે. હે ય શાલેમ, તારા ારાેમાં

સતાવનારા અને મારા શ ુઅાે ઘણા છે , પણ હુ ં તમારા નયમાેથી પાછાે હઠી

અમે ઊભા ર ા હતા. ૩ ય શાલેમ તાે હારબંધ ઇમારતાેવાળા નગરના જેવું

ગયાે નથી. ૧૫૮ મ વ વાસઘાતીઅાેને

ેયા અને મ તેમનાે અ વીકાર કયા

બાંધેલું છે . ૪ યાં કુ ળાે ચઢે છે , યહાેવાહનાં કુ ળાે, ઇઝરાયલને સા ી પ

કારણ કે તેઅાે તમારા વચનનું પાલન કરતાં નથી. ૧૫૯ હુ ં તમારાં શાસનાે પર

થવાને અથ, યહાેવાહના નામનાે અાભાર માનવાને માટે કુ ળાે ચઢે છે . ૫ કે મ કે

દૂ ર રહે છે , કારણ કે તે તમારા નયમાેને ેમ કરતા નથી. ૧૫૬ હે યહાેવાહ,

૨

કે ટલાે બધાે ેમ રાખું છંુ ; હે યહાેવાહ, તે યાનમાં લે ે, તમારી કૃ પા અનુસાર

યાં ઇનસાફનાં રા યાસનાે દાઉદના કુ ટું બના રા યાસનાે થાપવામાં અાવેલાં

તમે મને જવાડાે. ૧૬૦ તમારાં બધાં વચનાે સ ય છે ; તમારાં સવ યાયી

છે . ૬ ય શાલેમની શાં તને માટે ાથના કરાે! જેઅાે તને ચાહે છે તેને શાં ત

વચનાે અનંતકાળ સુધી ટકનારાં છે . ૧૬૧ શીન. સરદારાેઅે મને વનાકારણ

મળાે. ૭ તારા કાેટની અંદર શાં ત અને તારા મહે લાેની અંદર કુ શળતા થાઅાે.

સતા યાે છે ; મા ં દય તમારાં વચનાેનાે ભય રાખે છે . ૧૬૨ જેમ કાેઈ અેકને

૮ મારા ભાઈઅાે તથા મારા મ ાેની ખાતર હવે હુ ં બાેલીશ, “તારામાં શાં ત

માેટાે ખ નાે મળે તેમ તમારા વચનથી મને અાનંદ થાય છે . ૧૬૩ હુ ં અસ યને

થાઅાે.” ૯ અાપણા ઈ વર યહાેવાહના ઘરને અથ હુ ં તેની ઉ મતાને લીધે

ધ ા ં છંુ અને તેનાથી કં ટાળું છંુ , પણ હુ ં તમારા નયમને ચાહુ ં છંુ . ૧૬૪
તમારાં યથાથ અને યાયી વચનાેને કારણે, હુ ં દવસમાં સાતવાર તમારી તુ ત
ક ં છંુ . ૧૬૫ તમારા નયમ પર ેમ રાખનારાઅાેને અ યંત શાં ત મળે છે ;
તેઅાેને કાેઈ પણ ઠાેકર ખવડાવી શકે તેમ નથી. ૧૬૬ હે યહાેવાહ, તમારા
ઉ ારની મ અાશા રાખી છે અને મ તમારી અા ાઅાે પાળી છે . ૧૬૭ હુ ં

ાથના કરીશ.
રા યાસન પર બરાજનાર, હુ ં તમારા તરફ મારી
૧૨૩ હેઅાંઅાકાશના
ખાે ઊંચી ક ં છંુ . જુ અાે, જેમ સેવકની અાંખાે પાેતાના
૨

મા લકના હાથ તરફ, જેમ દાસીની અાંખાે પાેતાની શેઠાણીના હાથ તરફ
તાકે લી રહે છે , તેમ અમારા ઈ વર યહાેવાહની અમારા ઉપર દયા થાય યાં

તમારાં સા યાેને અનુસયા અને હુ ં તેમના પર ઘણાે ેમ રાખું છંુ . ૧૬૮ હુ ં
તમારાં બધાં શાસનાે અને સા યાેને અનુસયા છંુ , કે મ કે હુ ં જે ક ં તે બધું તમે
ણાે છાે. ૧૬૯ તાવ. હે યહાેવાહ, મને સહાય કરવાને મારી ાથનાઅાે
સાંભળાે; તમે વચન અા યું છે તે માણે મને સમજણ અાપાે. ૧૭૦ મારી
ાથનાને તમારી સમ અાવવા દાે; તમારા વચન માણે મને સહાય કરાે.

સુધી અમારી અાંખાે તેમના તરફ તાકી રહે છે . ૩ અમારા પર દયા કરાે, હે
યહાેવાહ, અમારા પર દયા કરાે, કે મ કે અમે અપમાનથી ભરાઈ ગયા છીઅે.
૪ બેદરકાર માણસાેના તુ છકાર તથા ગ વ ાેના અપમાનથી અમારાે અા મા

ત ન કાયર થઈ ગયાે છે .

ભ તમારા વચન વષે ગાયન કરાે, કારણ કે તમારી

ઇઝરાયલ અેમ કહાે, “ ે યહાેવાહ અમારા પ માં ન હાેત,”
૧૨૪ હવે યારે
માણસાે અમારા પર ચઢી અા યા યારે, “ ે યહાેવાહ

સવ અા ાઅાે યાયી છે . ૧૭૩ મને મદદ કરવા તમારાે હાથ તૈયાર થાઅાે,

અમારા પ માં ન હાેત, ૩ તાે તેઅાેનાે ાેધ અમારા ઉપર સળગી ઊઠતાં તેઅાે

કારણ કે મ તમારાં શાસનાેને અનુસરવાનું પસંદ કયુ છે . ૧૭૪ હે યહાેવાહ, હુ ં

અમને

તમારા તરફથી મળતા ઉ ારને માટે અ ભલાષી છંુ અને તમારાે નયમ અે જ

અમને ડુ બાડી દીધા હાેત. ૫ તે અ ભમાની માણસાેઅે અમને પાણીમાં ડુ બાડી

મારાે અાનંદ છે . ૧૭૫ મારા અા માને જવાડાે જેથી હુ ં તમારી તુ ત કરી શકું ;

દીધા હાેત.” ૬ યહાેવાહની તુ ત થાઅાે, જેમણે તેઅાેના દાંતનાે શકાર

તમારાં યાયવચનાે મને મદદ પ થાઅાે. ૧૭૬ હુ ં ભૂલા પડેલા ઘેટાંની જેમ

થવાને અમને સા યા ન હ. ૭ જેમ પારધીની

ભટકી ગયાે છંુ ; તમારા સેવકને શાેધી કાઢાે, કારણ કે હુ ં તમારી અા ાઅાેને

તેમ અમારા

ભૂ યાે નથી.

છીઅે. ૮ અાકાશ અને પૃ વીના સજનહાર, યહાેવાહ અમારા મદદગાર છે .

૧૭૧ મારા હાેઠાે તમારી તુ ત ઉ ચારશે, કારણ કે તમે મને તમારા વ ધઅાે

શીખવાે છાે. ૧૭૨ મારી

૨

વતા જ ગળી

ત. ૪ પાણીની રેલાે અમને તાણી

વ બચી ગયા છે ;

ત, પાણીઅે

ળમાંથી પ ી છટકી

ય,

ળ તૂટી ગઈ છે અને અમે બચી ગયા

સંકટમાં મ યહાેવાહને પાેકાર કયા અને તેમણે મને ઉ ર
અાે યહાેવાહમાં ભરાેસાે રાખે છે તેઅાે સયાેન પવત જેવા
૧૨૦ મારા
૧૨૫ જેઅચળ
અા યાે. હે યહાેવાહ, જેઅાે પાેતાના હાેઠાેથી જૂ ઠું બાેલે છે અને
છે , જે કદી ખસનાર નથી, પણ સદાકાળ ટકી રહે છે .
૨

તેમની

૨

ભથી છે તરે છે , તેઅાેથી તમે મારા અા માને બચાવાે. ૩ હે કપટી

જેમ ય શાલેમની અાસપાસ પવતાે અાવેલા છે , તેમ અા સમયથી તે સવકાળ

ભ, તને તાે તે શું કરશે? અને તારા તે શા હાલ કરશે? ૪ તને તી ણ

માટે યહાેવાહ પાેતાના લાેકાેની અાસપાસ છે . ૩ દુ તાનાે રાજદં ડ યાયીઅાેના

બાણાેથી વ ધવામા અાવશે અને ધગધગતા કાેલસાથી તને દઝાડાશે. ૫ મને

હ સા પર ટકશે ન હ. ન હ તાે, યાયીઅાે અ યાય કરવા લલચાય. ૪ હે

અફસાેસ છે કે હુ ં મેશેખમાં રહુ ં છંુ ; અગાઉ હુ ં કે દારના તંબુઅાે મ યે રહે તાે

યહાેવાહ, જેઅાે સારા છે અને જેઅાેનાં દય યથાથ છે , તેમનું ભલું કરાે. ૫
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પણ જેઅાે પાેતે અાડેઅવળે માગ વળે છે , તેઅાેને યહાેવાહ દુ ાેની સાથે લઈ

દયાળુ છે અને માફી અાપવામાં ઉતાવળા છે . ૮ તે ઇઝરાયલને તેનાં સવ

જશે. ઇઝરાયલ પર શાં ત થાઅાે.

પાપાેથી ઉગારશે.

યહાેવાહ બંદીવાસમાં પડેલાઅાેને સયાેનમાં પાછા લા યા,
વાહ, મા ં દય ઘમંડી નથી અને મારી અાંખાે અ ભમાની
૧૨૬ યારેયારે અમે
૧૩૧ હેનથી.યહાેમારી
વ ન ેતાં હાેઈઅે અેવું લા યું.
યારે અમા ં
પાસે મારા માટે કાેઈ મહાન અાશાઅાે નથી અથવા જે
૨

મુખ હા યથી ભરાઈ ગયું અને અમારી

ભ ગાયન કરવા લાગી. યારે

વાતાેને હુ ં પહાચી શકતાે નથી તેમાં, હુ ં હાથ નાખતાે નથી. ૨ તેમ છતાં,

તેઅાેઅે લાેકાેની વ ચે ક ું, “યહાેવાહે તેઅાેને માટે મહાન કૃ યાે કયા છે .”

મ મારાે અા મા ન અને શાંત કયા છે ; જેમ અેક બાળક પાેતાની માતાનું

૩ યહાેવાહે અમારે માટે મહાન કામ કયા છે ; અમે કે ટલા ખુશ છીઅે! ૪

દૂ ધ છાેડે છે , તેમ મારાે અા મા દૂ ધ છાેડી દેનાર બાળકના જેવાે જ છે . ૩ હે

નેગેબના ઝરણાંની જેમ, હે યહાેવાહ, અમારી સંપ

ઇઝરાયલ, અા સમયથી તે સદાકાળ માટે યહાેવાહની જ અાશા રાખજે.

પુનઃ થા પત કરાે. ૫

જેઅાે અાંસુ પાડતાં પાડતાં વાવે છે , તેઅાે હષનાદસ હત લણશે. ૬ જે કાેઈ
મુ ીભર બીજ લઈને રડતાં રડતાં વાવવા

ય છે , તે પાેતાની સાથે પૂળીઅાે

૨

લઈને અાનંદ સાથે પાછાે અાવશે.

૧૨૭ યહાેવાહ નગરનું ર

ાહ, જે સવ ક ાે દાઉદે સહન કયા તે તેના લાભમાં સંભારાે.
૧૩૨ હે તેયહાેણવે યહાે
વાહની અાગળ કે વા સમ ખાધા, યાકૂ બના સમથ
ઈ વરની અાગળ તેણે કે વી

ે યહાેવાહ ઘર ન બાંધે તાે, તેના બાંધનારાનાે મ યથ છે ,

ત ા લીધી, તેનું મરણ કરાે. ૩ તેણે ક ું,

ે

“ યાં સુધી હુ ં યહાેવાહને માટે ઘર ન મેળવું; અને યાકૂ બના સમથ ઈ વરને

તે પણ યથ છે , કે મ કે યહાેવાહ પાેતાના વહાલાઅાે ઊંઘતા હાેય તાેપણ

માટે નવાસ થાન તૈયાર ન ક ં , ૪ યાં સુધી હુ ં મારા તંબુમાં ન હ અાવું
અને મારા પલંગ પર ન હ સૂઉં. ૫ વળી મારી અાંખાેને ઊંઘ અને મારા
પાેપચાંને ન ા અાવવા ન હ દઉં.” ૬ જુ અાે, અમે તેના વષે અે ાથાહમાં

તેમને અાપે છે . ૩ જુ અાે, સંતાનાે તાે યહાેવાહ પાસેથી મળેલાે વારસાે છે અને

સાંભ

પેટનાં સંતાન તેમના તરફનું ઇનામ છે . ૪ યુવાવ થામાંના પુ ાે બળવાન વીર

મુલાકાતમંડપમાં જઈઅે; અાપણે તેમના પાયાસનની અાગળ તેમની તુ ત

યાે ાના હાથમાંના તી ણ બાણ જેવા છે . ૫ જે માણસનાે ભાથાે તેનાથી

કરીઅે. ૮ હે યહાેવાહ, તમે તમારા વ ામ થાનમાં અાવવાને ઊઠાે. ૯ તમારા

ભરેલાે છે તે અાશીવા દત છે . યારે તે નગરના દરવાજે શ ુઅાે સામે લડશે,

યાજકાે યાયીપણાથી અાશીવા દત થાઅાે; તમારા વ વાસુઅાે હષનાદ કરાે.

ણ ન કરે તાે, ચાેકીદારની ચાેકી કરવી કે વળ

યથ છે . ૨ તમા ં વહે લું ઊઠવું અને માેડું સૂવું અને ક વેઠીને રાેટલી ખાવી

યારે તેઅાે લિ જત ન હ થાય.

૨

તું અાશીવા દત થશે અને સમૃ થશે. ૩ તારી પ ની તારા ઘરમાં ફળવંત
ા વેલાના જેવી થશે; તારાં સંતાનાે તારી મેજની અાસપાસ જૈતૂનવૃ ના
રાેપા જેવાં થશે. ૪ હા, ન ે, જે યહાેવાહને માન અાપે છે તે અાશીવા દત
થશે. ૫ યહાેવાહ તને સયાેનમાંથી અાશીવાદ અાપશે; તારા

વનના સવ

ેશે. ૬ તું પાેતાનાં સંતાનાેનાં સંતાનાે

ેશે. ઇઝરાયલને શાં ત થાઅાે.

૧૨૯ અા યું છે .”

ાે. ૭ ચાલાે અાપણે ઈ વરના

૧૦ તમારા સેવક દાઉદની ખાતર તમારા અ ભ ષ ત રા

યહાેવાહને માન અાપે છે અને તેમના માગમાં ચાલે છે , તે સવ
૧૨૮ જેઅાશીવા
દત છે . તું તારે હાથે મહે નત કરીને અાનંદ મેળવીશ;

દવસાે પયત તું ય શાલેમનું ભલું

ું; અમને તે યેરામના ખેતરાેમાં મ

ઇઝરાયલ કહાે કે , “તેઅાેઅે મારી યુવાવ થાથી મને બહુ દુ ઃખ
૨ “મારી યુવાવ થાથી તેઅાેઅે મને બહુ જ દુ ઃખ

અા યું છે , તેમ છતાં તેઅાે મને હરાવી શ

ા ન હ. ૩ મારી પીઠ પર હળ

ખેડનારાઅાેઅે હળ ચલા યું છે ; તેઅાેઅે લાંબા અને ઊંડા કાપા પા ા છે . ૪
યહાેવાહ યાયી છે ; દુ ાેઅે બાંધેલાં બંધનાે તેમણે તાે

ાં છે .” ૫ સયાેનને

કરાે. ૧૧ યહાેવાહે દાઉદની સાથે સ ય
તારા વંશ ેને બેસાડીશ; તેથી તે

નાે અ વીકાર ન

ત ા કરી; “હુ ં તારા રા યાસન પર

ત ાભંગ કરશે ન હ. ૧૨

ે તારા પુ ાે

મારાે કરાર અને જે નયમાે હુ ં તેઅાેને શીખવું, તે પાળે; તાે તેઅાેના સંતાનાે
પણ તારા રા યાસને સદાકાળ બેસશે.” ૧૩ હે યહાેવાહ, તમે સયાેનને પસંદ
કયુ છે ; તેમણે પાેતાના નવાસ થાનને માટે તેને ઇ

ું છે . ૧૪ અા મા ં

સદાકાળનું વ ામ થાન છે ; હુ ં અહ જ રહીશ, કે મ કે મ તેને ઇ

ું છે . ૧૫

હુ ં ચાે સ તેની સમૃ ને અાશીવાદ અાપીશ; હુ ં રાેટલીથી તેના કં ગાલાેને
તૃ ત કરીશ. ૧૬ હુ ં તેના યાજકાેને ઉ ારનાે પાેષાક પહે રાવીશ; તેના ભ તાે
અાનંદથી જયજયકાર કરશે. ૧૭ યાં હુ ં દાઉદને માટે શગ ઊભુ કરીશ; યાં
મ મારા અ ભ ષ તને માટે દીવાે તૈયાર કયા છે . ૧૮ તેના શ ુઅાેને હુ ં શરમથી
ઢાંકી દઈશ, પણ તેનાે મુગટ કાશશે.
અેકતામાં રહે તે કે વું સા ં તથા શાેભાયમાન છે !
૧૩૩ ભાઈઅાે
માથે ચાેળેલા, દાઢી સુધી, હા, હા નની દાઢી સુધી, તેના વ

૨ તે

ની

ધ ારનારા બધા અપમા નત થાઅાે અને પાછા ફરાે. ૬ તેઅાે ધાબા પરના

કાેર સુધી, ઊતરેલા મૂ યવાન તેલનાં જેવું છે . ૩ વળી તે હે માન પવત પરના

ઘાસના જેવા થાઅાે કે તે ઊગે તે પહે લાં કરમાઈ

તથા સયાેનના પવતાે પરના ઝાકળ જેવું છે . કારણ કે યહાેવાહે અાશીવાદ,

ય, ૭ જેથી કાપનાર

પાેતાનાે હાથ અને પૂળા બાંધનાર પાેતાની બાથ ભરી શકતાે નથી. ૮ તેઅાેની

અેટલે અનંતકાળનું

પાસેથી જનારા અેવું કહે તા નથી કે , “યહાેવાહનાે અાશીવાદ તમારા પર હાે;

ઘરમાં રા ે સેવા અાપનારા, યહાેવાહના સવ સેવકાે,
૧૩૪ હેતમેયહાેયહાેવાહના
વાહની તુ ત કરાે. પ વ થાન તરફ તમારા હાથ ઊંચા

યહાેવાહના નામે અમે તમને અાશીવાદ અાપીઅે છીઅે.”

૧૩૦ અવાજ સાંભળાે; મદદ માટેની મારી

૨

હે યહાેવાહ, ઊંડાણાેમાંથી મ તમને પાેકાર કયા. ૨ હે ભુ, મારાે

૩ હે યહાેવાહ,

ાથના પર તમારા કાન ધરાે.

ે તમે દુ કામાે યાનમાં રાખાે, તાે, હે ભુ, તમારી અાગળ

કાેણ ઊભાે રહી શકે ? ૪ પણ તમારી પાસે માફી છે , તેથી તમે અાદર પામશાે.
૫ હુ ં યહાેવાહની રાહ

ેઈશ, મારાે અા મા રાહ

અાશા રાખું છંુ . ૬ સવારની રાહ

વન ફરમા યું છે .

ેશે અને તેમના વચનમાં હુ ં

ેનાર ચાેકીદાર કરતાં મારાે અા મા ભુની

રાહ વધારે જુ અે છે . ૭ હે ઇઝરાયલ, યહાેવાહમાં અાશા રાખ. યહાેવાહ

કરાે અને યહાેવાહની તુ ત કરાે. ૩ સયાેનમાંથી યહાેવાહ, જેમણે અાકાશ
તથા પૃ વીનું સજન કયુ છે તે તમને અાશીવાદ અાપાે.
વાહની તુ ત કરાે. યહાેવાહના નામની તુ ત કરાે. હે
૧૩૫ યહાે
યહાેવાહના સેવકાે, તમે તેમની તુ ત કરાે. યહાેવાહના ઘરમાં,
૨

અાપણા ઈ વરના ઘરના, અાંગણાંમાં ઊભા રહે નારા તેમની તુ ત કરાે. ૩
યહાેવાહની તુ ત કરાે, કારણ કે તે ઉ મ છે ; તેમના નામની તુ ત કરાે,
કારણ કે તેમ કરવું અાનંદદાયક છે . ૪ કે મ કે યહાેવાહે પાેતાને માટે યાકૂ બને
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છે . ૫ હુ ં
ં છંુ કે યહાેવાહ
મહાન છે , અાપણા ભુ સવ દેવાે કરતાં તે મહાન છે . ૬ અાકાશમાં તથા

છે . ૧૯ અમાેરીઅાેના રા

પૃ વી પર, સમુ ાેમાં અને સવ મહાસાગરના ઊંડાણાેમાં યહાેવાહને જે જે

તેમની તુ ત કરાે, કે મ કે તેમની કૃ પા સદાકાળ ટકે છે . ૨૧ જેમણે તેઅાેનાે દેશ

સા ં લા યું, તે સવ તેમણે કયુ છે . ૭ તે પાણીની વરાળને ઊંચે લઈ જઈ તેનાં

વારસામાં અા યાે તેમની તુ ત કરાે, કે મ કે તેમની કૃ પા સદાકાળ ટકે છે . ૨૨

વાદળાં ચઢાવે છે , તે વીજળી માેકલી વરસાદને વરસાવે છે અને પાેતાના

જેમણે તે દેશ પાેતાના સેવક ઇઝરાયલને વારસામાં અા યાે તેમની તુ ત કરાે,

ખ નામાંથી તે વાયુને બહાર કાઢે છે . ૮ મસરમાં તેમણે માણસાેના તથા

કે મ કે તેમની કૃ પા સદાકાળ ટકે છે . ૨૩ જેમણે અમારી નબળાઈઅાેમાં અમને

પશુઅાેના થમજ નતાેનાે નાશ કયા. ૯ તેમણે ફા ન અને તેના સેવકાેની

સંભાયા; તેમની તુ ત કરાે, કે મ કે તેમની કૃ પા સદાકાળ ટકે છે . ૨૪ અમારા

વ

મસરમાં માેક યાં. ૧૦ તેમણે

શ ુઅાે પર જેમણે અમને વજય અપા યાે, તેમની તુ ત કરાે, કે મ કે તેમની

અાે પર હુ મલાે કયા અને પરા મી રા અાેને મારી ના યા, ૧૧

કૃ પા સદાકાળ ટકે છે . ૨૫ જે બધાં ાણીઅાેને અ ન અાપે છે ; તેમની તુ ત

પસંદ કયા છે , ઇઝરાયલ ખાસ તેમની સંપ

પાેતાના ચ ાે તથા ચમ કારાે સમ

ઘણી

અમાેરીઅાેના રા

સહાેનને અને બાશાનના રા

અાેગને અને કનાનના સવ

સહાેનને સંહારનારની તુ ત કરાે, કે મ કે તેમની

કૃ પા સદાકાળ ટકે છે . ૨૦ બાશાનના રા

અાેગનાે જેમણે સંહાર કયા;

કરાે, કે મ કે તેમની કૃ પા સદાકાળ ટકે છે . ૨૬ અાકાશના ઈ વરની તુ ત કરાે,

રા યાેને તેમણે માયા. ૧૨ તેમના દેશને તેમણે પાેતાના લાેક ઇઝરાયલને

કે મ કે તેમની કૃ પા સદાકાળ ટકે છે .

વારસામાં અા યાે. ૧૩ હે યહાેવાહ, તમા ં નામ અનંતકાળ ટકનાર છે , હે

નદીઅાેને કનારે બેઠા અને અમને સયાેનનું
૧૩૭ અમેમરણબાથઈબલની
અા યું, યારે અમે ર ા. યાંનાં વૃ ાે પર અમે

યહાેવાહ, તમા ં મરણ પેઢી દરપેઢી ટકી રહે નાર છે . ૧૪ કે મ કે યહાેવાહ
પાેતાના લાેકાેનાે યાય કરશે અને તે પાેતાના સેવકાે

યે દયાળુ થશે. ૧૫

વદેશીઅાેની મૂ તઅાે તાે સાેનાચાંદીની છે , તેઅાે માણસાેના હાથથી જ બનેલી
છે . ૧૬ તે મૂ તઅાેને મુખ છે , પણ તેઅાે બાેલતી નથી; તેઅાેને અાંખાે છે , પણ
તેઅાે

ેઈ શકતી નથી. ૧૭ તેઅાેને કાન છે , પણ તેઅાે સાંભળતી નથી,

તેઅાેનાં મુખમાં વાસ નથી. ૧૮ જેઅાે તેને બનાવે છે તેઅાે પણ તેના જેવા જ
થશે, જેઅાે તેમના પર ભરાેસાે રાખે છે તેઅાે પણ તેના જેવા જ થશે. ૧૯ હે
ઇઝરાયલના વંશ ે, યહાેવાહની તુ ત કરાે; હે હા નના વંશ ે, યહાેવાહની
તુ ત કરાે. ૨૦ હે લેવીના વંશ ે, યહાેવાહની તુ ત કરાે; હે યહાેવાહના
ભ તાે, યહાેવાહની તુ ત કરાે. ૨૧ સયાેનમાં યહાેવાહની તુ ત કરાે, જે
ય શાલેમમાં રહે છે . તે યહાેવાહની તુ ત કરાે.

૧૩૬ સદાકાળ ટકે છે .

૨

અમારી સતારાે લટકાવી દીધી. ૩ અમને બંદીવાસમાં લઈ જનારાંઅાેઅે
અમને અાનંદી ગીતાે ગાવા ક ું, જેઅાેઅે અમારી મ કરી કરી હતી તેઅાેઅે
અમને ખુશ કરવા જણા યું કે , “ સયાેનનાં ગીતાેમાંનું કાેઈ અેક ગીત ગાઅાે.”
૪ પણ અા વદેશી ભૂ મ પર અમે યહાેવાહનાં ગીતાે કે વી રીતે ગાઈ શકીઅે?
૫ હે ય શાલેમ,

વીસરી

ે હુ ં તને ભૂલી

ઉં, તાે મારાે જમણાે હાથ પાેતાનું કત ય

ય. ૬

ે હુ ં તારા વષે વચાર ન ક ં , મારા મુ ય અાનંદ કરતાં ે
હુ ં ય શાલેમને ે ન માનતાે હાેઉં, તાે મારી ભ મારા તાળવાને ચાટી
ય. ૭ હે યહાેવાહ, અદાેમીઅાેઅે જે કયુ તે સંભારાે, કે મ કે તેઅાેઅે ક ું કે ,
ય શાલેમને પાડી નાખાે, તેઅાેઅે ક ું, “તેના પાયાઅાેને, ઉખેડી નાખાે,
ઉખેડી નાખાે.” ૮ હે નાશ પામનારી બા બલની દીકરી, ત જે વતન અમારી

યહાેવાહની તુ ત કરાે, કારણ કે તે ઉ મ છે , કે મ કે તેમની કૃ પા
૨ સવા ચ ઈ વરની તુ ત કરાે, કે મ કે તેમની

કૃ પા સદાકાળ ટકે છે . ૩ ભુઅાેના ભુની તુ ત કરાે, કે મ કે તેમની કૃ પા
સદાકાળ ટકે છે . ૪ જે અેકલા જ મહાન ચમ કારાે કરનાર છે , તેમની તુ ત
કરાે, કે મ કે તેમની કૃ પા સદાકાળ ટકે છે . ૫ જેમણે પાેતાના ડહાપણ વડે

સાથે ચલા યું છે તેવું જ વતન જે કાેઈ તારી સાથે કરે તે અાશીવા દત છે . ૯
જે કાેઈ તારાં નાના બાળકાેને ખડક પર પછાડે તે અાશીવા દત છે .
ં મારા ખરા દયથી તમારી અાભાર તુ ત કરીશ; હુ ં દેવાેની
૧૩૮ હુઅાગળ
તમારાં તાે ગાઈશ. હુ ં તમારા પ વ થાન તરફ ફરીને
૨

દં ડવત્ ણામ કરીશ તમારી કૃ પા તથા સ યતાને લીધે હુ ં તમારા નામનાે

અાકાશાે ઉ પ ન કયા છે ; તેમની તુ ત કરાે, કે મ કે તેમની કૃ પા સદાકાળ ટકે
છે . ૬ જેમણે પાણી પર ભૂ મને વ તારી છે , તેમની તુ ત કરાે, કે મ કે તેમની
કૃ પા સદાકાળ ટકે છે . ૭ મહાન યાે તઅાેના બનાવનારની તુ ત કરાે, કે મ કે
તેમની કૃ પા સદાકાળ ટકે છે . ૮ દવસ પર અમલ ચલાવવા જેમણે સૂય
બના યાે છે , તેમની તુ ત કરાે, કે મ કે તેમની કૃ પા સદાકાળ ટકે છે . ૯ રાત પર
અમલ ચલાવવાં જેમણે ચં અને તારા બના યા છે , તેમની તુ ત કરાે, કે મ કે
તેમની કૃ પા સદાકાળ ટકે છે . ૧૦ મસરના થમજ નતાેનાે જેમણે સંહાર
કયા; તેમની તુ ત કરાે, કે મ કે તેમની કૃ પા સદાકાળ ટકે છે . ૧૧ વળી તેઅાેની
પાસેથી ઇઝરાયલને છાેડાવનારની તુ ત કરાે; કે મ કે તેમની કૃ પા સદાકાળ
ટકે છે . ૧૨ પાેતાના બળવાન ભુજ અને લાંબા કરેલા હાથ વડે જે તેઅાેને
છાેડાવી લા યા; તેમની તુ ત કરાે, કે મ કે તેમની કૃ પા સદાકાળ ટકે છે . ૧૩

અાભાર માનીશ. ૩ મ તમને ાથના કરી, તે જ દવસે તમે મને ઉ ર અા યાે;
તમે મારા અા માને ઉ ેજન અાપીને બળવાન કયા છે . ૪ હે યહાેવાહ, પૃ વીનાં
સવ રા અાેઅે તમારા મુખનાં વચન સાંભ ાં છે , તેથી તેઅાે તમારી તુ ત
કરશે. ૫ તેઅાે યહાેવાહનાં કાયા વષે ગીત ગાશે, કારણ કે યહાેવાહનાે
મ હમા મહાન છે . ૬
કાળ

ે કે યહાેવાહ સવા ચ છે , તાેપણ તે દન લાેકાેની

લે છે , પણ ગ વ ાેને તાે તે દૂ રથી જ અાેળખે છે . ૭

ે મારે સંકટમાં

ચાલવું પડશે, તાે પણ તમે મને જવાડશાે; મારા શ ુઅાેના ાેધની સામે તમે
તમારાે હાથ લાંબાે કરશાે અને તમારાે જમણાે હાથ મારાે બચાવ કરશે. ૮
યહાેવાહ અંત સુધી મારી સાથે છે ; હે યહાેવાહ, તમારી કૃ પા સદાકાળ ટકે છે ;
તમારા હાથથી બનાવેલા તમારા લાેકાેનાે યાગ કરશાે ન હ.

કરાે, કે મ કે તેમની કૃ પા સદાકાળ ટકે છે . ૧૪ તેની વ ચે થઈને ઇઝરાયલને

વાહ, તમે મારા દયની પરી ા કરી છે અને તમે મને
૧૩૯ હેઅાેયહાે
ળખાે છાે. મા ં બેસવું તથા મા ં ઊઠવું તમે ણાે છાે; તમે

પાર ઉતારનારાની તુ ત કરાે, કે મ કે તેમની કૃ પા સદાકાળ ટકે છે . ૧૫ ફા ન

મારા વચારાે વેગળેથી સમ ે છાે. ૩ યારે હુ ં સૂઈ

તેઅાેની અાગળ માગ કરવા જેમણે લાલ સમુ ના બે ભાગ કયા, તેમની તુ ત

૨

તથા તેની ફાેજને લાલ સમુ માં ડુ બાવી દેનારની તુ ત કરાે, કે મ કે તેમની કૃ પા

ઉં છંુ , યારે તમે મારા
માગાનું અવલાેકન કરાે છાે; તમે મારા બધા માગાના મા હતગાર છાે. ૪ કે મ

સદાકાળ ટકે છે . ૧૬ જે પાેતાના લાેકાેને અર યમાં થઈને દાેરી લીધા તેમની

કે , હે યહાેવાહ, તમે મારા મુખની બધી વાતાે પૂરેપૂરી

ણાે છાે. ૫ તમે

તુ ત કરાે, કે મ કે તેમની કૃ પા સદાકાળ ટકે છે . ૧૭ જેમણે માેટા રા અાેને

અાગળ પાછળ મને ઘેરી લીધાે છે અને તમે તમારા હાથે મને પકડી રા યાે છે .

મારી ના યા, તેમની તુ ત કરાે. કે મ કે તેમની કૃ પા સદાકાળ ટકે છે . ૧૮

૬ અાવું ડહાપણ તાે મને અા ય પમાડના ં છે ; તે અ ત ઉ ચ છે અને હુ ં

નામાં કત રા અાેના સંહારનારની તુ ત કરાે, કે મ કે તેમની કૃ પા સદાકાળ ટકે

તેને સમ

ગીતશા
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શકતાે નથી. ૭ તમારા અા મા પાસેથી હુ ં

ાં

ઉં? તમારી

ઉં, તાે તમે યાં

તમારી સંમુખ ધૂપ જેવી થાઅાે; મારા ઊંચા થયેલા હાથાે સં યાકાળના અપણ

ે હુ ં શેઅાેલમાં મારી પથારી નાખું, તાે યાં પણ તમે છાે. (Sheol h7585)

જેવા થાઅાે. ૩ હે યહાેવાહ, મારા મુખની ચાેકી કરાે અને મારા હાેઠનું ાર
સંભાળાે. ૪ અ યાય કરનારાઅાેની સાથે હુ ં દુ કમ કરવામાં સામેલ ન થાઉં

હાજરીમાંથી હુ ં
છાે;
૯

ાં નાસી

ઉં? ૮

ે હુ ં અાકાશાેમાં ચઢી

ે હુ ં પરાે ઢયાની પાંખાે લઈને સમુ ને પેલે પાર જઈને વસું, ૧૦ તાે યાં

પણ તમારાે હાથ મને દાેરશે તમારાે જમણાે હાથ મને પકડી રાખશે. ૧૧

ે હુ ં

તેથી મારા દયને કાેઈ પણ દુ વાતને વળગવા ન દાે. તેઅાેના મ ાનમાંથી

કહુ ં , “અંધકાર તાે ન ે મને ઢાંકશે અને રાત મારી અાસપાસ અજવાળા પ

મને ખાવા ન દાે. ૫

થશે;” ૧૨ અંધકાર પણ મને તમારાથી સંતાડી શકતાે નથી. રાત દવસની

સમ શ. તે મને સુધારે; તાે તે મારા માથા પર ચાેળેલા તેલ જેવાે થશે; મા ં

જેમ કાશે છે , કે મ કે અંધા ં અને અજવાળું બ ને તમારી અાગળ સમાન છે .

માથું તેનાે નકાર ન હ કરે. પણ દુ લાેકાેનાં કમાની વ

૧૩ તમે મા ં અંતઃકરણ ઘ

ું છે ; મારી માતાના ઉદરમાં તમે મારી રચના

કરીશ. ૬ તેઅાેના યાયધીશાેને પવતની ટાેચ ઉપરથી પાડી નાખવામાં અા યા

કરી છે . ૧૪ હુ ં તમારાે અાભાર માનીશ, કે મ કે તમારાં કાયા અ ભુત અને

છે ; તેઅાે સાંભળશે કે મારા પાેતાના શ દાે સુખદ છે . ૭ તેઅાે કહે શે, “જેમ

અા યજનક છે . તમે મારા

ણાે છાે. ૧૫ યારે મને

કાેઈ જમીન પર લાકડાંને કાપીને ચીરે છે તેમ, અમારાં હાડકાં કબરના વેશ

અ ય રીતે રચવામાં અા યાે, યારે પૃ વીના ઊંડાણાેમાં વ વધ કરામતથી

અાગળ વખરાયેલાં હતાં.” (Sheol h7585) ૮ હે ભુ, યહાેવાહ, ન ે મારી

વન વષે સઘળું

તમારા તરફ છે ; હુ ં તમારા પર ભરાેસાે રાખું છંુ ; મારા અા માનાે નાશ

ાે છે ; મા ં અેકે અંગ થયેલું ન હતું, યારે

થવા ન દાે. ૯ તેઅાેઅે મારા માટે ગાેઠવેલા ફાંદાથી તથા દુ જનાેઅે ગાેઠવેલી

તેઅાે સવ, તેમ જ તેઅાેના ઠરાવેલા સમયાે તમારા પુ તકમાં લખેલા હતા.
૧૭ હે ઈ વર, તમારા વચારાે મને કે ટલા બધા મૂ યવાન લાગે છે ! તેઅાેની

સં યા કે ટલી બધી માેટી છે ! ૧૮

ે હુ ં તેઅાેને ગણવા

કણ કરતાં વધારે થાય. યારે હુ ં

ગું, યારે હુ ં હ

ઉં તાે તેઅાે રેતીના
તમારી સાથે હાેઉં છંુ .

૧૯ હે ઈ વર, તમે જ દુ ાેનાે સંહાર કરશાે; હે ખૂની માણસાે મારાથી દૂ ર

થાઅાે. ૨૦ તેઅાે તમારી વ
શ ુઅાે યથ ફુ લાઈ

બળવાે કરે છે અને કપટથી વત છે ; તમારા

ય છે . ૨૧ હે યહાેવાહ, તમારાે ષ
ે કરનારાઅાેનાે શું હુ ં

ષ
ે ન ક ં ? જેઅાે તમારી સામે ઊઠે છે , તેઅાેનાે શું હુ ં ધ ાર ન ક ં ? ૨૨ હુ ં
તેઅાેને સંપૂણ રીતે ધ ા ં છંુ ; તેઅાેને હુ ં મારા શ ુઅાે જ ગ ં છંુ . ૨૩ હે
ઈ વર, મારી કસાેટી કરાે અને મા ં અંતઃકરણ અાેળખાે; મને પારખાે અને
મારા વચારાે

ણી લાે. ૨૪

ે મારામાં કં ઈ દુ તા હાેય, તાે તે તમે

ે ે

અને મને સનાતન માગમાં ચલાવ ે.
થી મને છાેડાવાે; જુ લમગાર માણસાેથી
૧૪૦ હેમાયહાેં રવાહ,ણ કરાેદુ .માણસાે
તેઅાે પાેતાની દુ યાેજનાઅાે ઘડે છે ; તેઅાે
૨

ન ય ઝઘડા ઊભા કરે છે . ૩ તેઅાેઅે પાેતાની
બનાવી છે ; તેઅાેની

ભ સાપના જેવી તી ણ

ભની નીચે નાગનું વષ છે . (સેલાહ) ૪ હે યહાેવાહ,

દુ ાેના હાથમાંથી મને બચાવાે; જેઅાેઅે મને નુકસાન પહાચાડવાની યાેજના
કરી છે ; અેવા જુ લમગાર માણસાેથી મા ં ર ણ કરાે. ૫ ગ વ ાેઅે મારે માટે
પાશ તથા દાેરીઅાે ગુ ત રીતે પાથયા છે ; તેઅાેઅે ર તાની બાજુ પર

ળ

બછાવી છે ; મારે માટે ફાંસા ગાેઠ યા છે . (સેલાહ) ૬ મ યહાેવાહને ક ું,
“તમે મારા ઈ વર છાે; મારી અા

સાંભળાે.” ૭ હે યહાેવાહ, મારા ભુ,

તમે મારા ઉ ારના સામ ય છાે; યુ ના દવસે તમે મારા શરનું ર ણ કરાે
છાે. ૮ હે યહાેવાહ, તમે દુ ાેની ઇ છા પૂરી ન કરાે; તેઅાેની યાેજનાઅાેને
સફળ થવા દેશાે ન હ. (સેલાહ) ૯ મને ઘેરાે ઘાલનારામાં જેઅાે મુ ય છે ;
તેઅાેના હાેઠાેથી કરવામાં અાવેલાે અપકાર તેમના પાેતાના ઉપર અાવી પડાે.
૧૦ ધગધગતા અંગારા તેમના મ તક પર પડાે; તેઅાેને અ નમાં ફકી દેવામાં

અાવે; અેવા ઊંડા ખાડાઅાેમાં નાખવામાં અાવે કે યાંથી તેઅાે કદી બચી
શકે ન હ.” ૧૧ ખાેટું બાેલનારાઅાેને પૃ વીમાં રહે વા દેશાે ન હ; જુ લમગાર
ં છંુ કે
ળવશે. ૧૩ ન ે

માણસને ઉથલાવી પાડવાને દુ તા તેની પાછળ પડી રહે શે. ૧૨ હુ ં
યહાેવાહ તાે દુ ઃખીની દાદ સાંભળશે અને ગરીબાેનાે હક

યાયી માણસ યહાેવાહના નામનાે અાભાર માનશે; યથાથ મનુ યાે તમારી
સમ તામાં

હુ ં ાથના કયા

યું ન હતું.

મને ગાેઠવવામાં અા યાે, યારે પણ મા ં શરીર તમારાથી અ
૧૬ ગભમાં પણ તમે મને નહા

ે કાેઈ યાયી માણસ મને ફટકા મારે; તાે હુ ં તે કૃ પા

વશે.

ળમાંથી મને બચાવાે. ૧૦ દુ ાે પાેતાની
ઉં.

ળમાં ફસાઈ

ય, અેટલામાં તાે

હુ ં બચી

યહાેવાહને વનં ત ક ં છંુ ; ઊંચે વરે હુ ં યહાેવાહને
૧૪૨ હુવનંં માેતટીા કઅવાજે
ં છંુ . તેમની અાગળ મા ં દુ ઃખ ઠાલવું છંુ ; હુ ં તેમની
૨

અાગળ મારી મુ કે લીઅાે ગટ ક ં છંુ . ૩ યારે મારાે અા મા નબળ થાય
છે , યારે તમે મારા માગા ણાે છાે. જે ર તે હુ ં ચાલું છંુ તેમાં તેઅાેઅે
મારે માટે પાશ સંતાડી મૂ ાે છે . ૪ હુ ં મારી જમણી બાજુ અે ેઉં છંુ , તાે
યાં મારી સંભાળ લેનાર કાેઈ નથી. મા ં નાસવું ન ફળ ગયું છે ; મારા
વનની સંભાળ લેનાર કાેઈ નથી. ૫ હે યહાેવાહ, મ તમને વનં ત કરીને
ક ું, “તમે જ મારાે અા ય છાે, મારી જદગીપયત તમે મારાે વારસાે છાે. ૬
મારાે પાેકાર સાંભળાે, કે મ કે હુ ં બહુ દુ ઃખી થઈ ગયાે છંુ ; મને સતાવનારાના
હાથમાંથી છાેડાવાે, કે મ કે તેઅાે મારા કરતા બળવાન છે . ૭ મારા અા માને
બંદીવાસમાંથી બહાર લાવાે, કે જેથી હુ ં તમારા નામનાે અાભાર માની શકું .
યાયીઅાે મારી અાસપાસ ફરી વળશે કે મ કે તમે મારા માટે ભલા છાે.
ાહ, મારી ાથના સાંભળાે; મારા કાલાવાલા પર યાન
૧૪૩ હેઅાપાેયહાે. વતમારી
સ યતાથી અને યાયીપણાથી મને ઉ ર અાપાે!

૨

તમારા સેવકની સાથે યાયની અે ન વતા, કે મ કે તમારી નજરમાં કાેઈ યાયી
નથી. ૩ મારાે શ ુ મારી પાછળ પ

ાે છે ; તેણે મને જમીન પર પછા

ાે

છે ; તેણે મને ઘણા દવસ પર મરણ પામેલાની જેમ અંધકારમાં પૂયા છે . ૪
મારાે અા મા મૂંઝાઈ ગયાે છે ; મા ં અંતઃકરણ ત ધ થઈ ગયું છે . ૫ હુ ં
ભૂતકાળનાં દવસાેનું મરણ ક ં છંુ ; તમારા સવ કૃ યાેનું મનન ક ં છંુ ; અને
તમારા હાથનાં કાયાનાે વચાર ક ં છંુ . ૬ ાથનામાં હુ ં મારા હાથ તમારા તરફ
સા ં છંુ ; સૂકી ભૂ મની જેમ મારાે વ તમારા માટે તરસે છે . ૭ હે યહાેવાહ,
મને જલદી જવાબ અાપાે, કારણ કે મારાે અા મા ય પામે છે . તમા ં મુખ
મારાથી ન સંતાડાે, રખેને હુ ં ખાડામાં ઊતરનારના જેવાે થાઉં. ૮ મને સવારે
તમારી કૃ પા અનુભવવા દાે; કારણ કે હુ ં તમારા પર ભરાેસાે રાખું છંુ . જે માગ
મારે ચાલવું

ેઈઅે તે મને બતાવાે, કારણ કે હુ ં મા ં

વન તમારા હાથાેમાં

મૂકું છંુ . ૯ હે યહાેવાહ, મને મારા શ ુઅાેથી બચાવાે; સંતાવા માટે હુ ં તમારે
શરણે અા યાે છંુ . ૧૦ મને તમારી ઇ છા માણે વતવાનું શીખવાે, કારણ કે
તમે મારા ઈ વર છાે. તમારાે ઉ મ અા મા મને સ યને માગ દાેરી

અાે. ૧૧

હે યહાેવાહ, તમારા નામને માટે મને જવાડાે; તમારા યાયીપણાથી મારાે

વનં ત ક ં છંુ ; તમે મારી પાસે ઉતાવળથી
૧૪૧ હેઅાવાેયહાે. વાહ,યારેહુહું ં તમને
તમને પાેકા ં યારે મા ં સાંભળાે. મારી ાથના

વ મુ કે લીમાંથી બચાવાે. ૧૨ તમારી કૃ પાથી તમે મારા શ ુઅાેનાે નાશ

૨
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કરાે; અને મારા અા માને સતાવનારાઅાેનાે સંહાર કરાે; કારણ કે હુ ં તમારાે

સમયે પણ અ ન અાપાે છાે. ૧૬ તમે તમારાે હાથ ખાેલાે છાે, અેટલે સવ

સેવક છંુ .

સ વાેની ઇ છા તૃ ત થાય છે . ૧૭ યહાેવાહ પાેતાના સવ માગામાં યાયી છે

વાહ મારાે ખડક છે , તેમની તુ ત કરાે, તે મારા હાથને
૧૪૪ યહાે
અને મારી અાંગળીઅાેને યુ માં લડતાં શીખવે છે . તમે મારા

અને તે પાેતાના સવ કામાેમાં કૃ પાળુ છે . ૧૮ જેઅાે ામા ણકપણે તેમને મદદ

૨

કૃ પા ન ધ, મારાે ગઢ, મારાે ઊંચાે ક લાે તથા મારા બચાવનાર છાે, તમે મારી
ઢાલ તથા જેમના પર મારાે ભરાેસાે છે તે તમે જ છાે, તમે મારા લાેકાેને મારે
તાબે કરાે છાે. ૩ હે યહાેવાહ, માણસ તે શા લેખામાં છે કે , તમે તેની કાળ
રાખાે છાે અથવા માણસનાે દીકરાે કાેણ કે તેના વષે તમે વચારાે છાે? ૪
માણસ તાે વાસ જેવું છે ; તેના દવસાે સરી જતી છાયા જેવા છે . ૫ હે
યહાેવાહ, તમારાં અાકાશાેને નીચે નમાવીને ઊતરી અાવાે; પવતાેને પશ
કરાે, અેટલે તેઅાે ધુમાડાે કાઢશે. ૬ વીજળી ચમકાવાે અને મારા શ ુઅાેને
વખેરી નાખાે; તમારાં બાણ છાેડીને તેઅાેને હરાવી દાે. ૭ ઉપરથી તમારા

માટે પાેકારે છે , તેઅાેની સાથે યહાેવાહ રહે છે . ૧૯ જેઅાે યહાેવાહને માન
અાપે છે તેમની ઇ છાઅાેને તે પૂરી કરે છે ; તે તેઅાેનાે પાેકાર સાંભળીને તેમને
બચાવે છે . ૨૦ તેમના પર ેમ રાખનારા સવનું તે યાન રાખે છે , પણ તે સવ
દુ ાેનાે નાશ કરે છે . ૨૧ મા ં મુખ યહાેવાહની તુ ત કરશે; સવ માણસાે
તેમના પ વ નામની તુ ત કરાે.
ત કરાે. હે મારા અા મા, યહાેવાહની તુ ત કર.
૧૪૬ યહાેમારાવાહનીવનતુપયત
હુ ં યહાેવાહની તુ ત કરીશ; મારા વનના
૨

છે લાં વાસ સુધી હુ ં મારા ઈ વરનાં તુ તગીતાે ગાઈશ. ૩ તમે રા અાે
કે માણસાે પર ભરાેસાે ન રાખાે, કારણ કે તેઅાેની પાસે ઉ ાર નથી. ૪
ય છે , યારે તેનું શરીર ધૂળમાં પાછંુ મળી
ય છે ; તે જ દવસે તેની બધી યાેજનાઅાેનાે અંત અાવે છે . ૫ જે માણસને

યારે તેનાે ાણ તેને છાેડી

હાથ લંબાવાે; ઘણા પાણીમાંથી મારાે છુટકારાે કરાે વદેશીઅાેના હાથમાંથી
મને બચાવાે. ૮ તેઅાેનાં મુખ જૂ ઠું બાેલે છે અને તેઅાેનાે જમણાે હાથ તાે
જૂ ઠનાે હાથ છે . ૯ હે ઈ વર, હુ ં તમારે માટે નવું ગીત ગાઈશ; દશ તારવાળાં
વા જ સાથે હુ ં તમારી સમ નવું ગીત ગાઈશ. ૧૦ તમે રા અાેને તારણ
અાપાે છાે; તમે તમારા સેવક દાઉદને ઘાતકી તરવારથી બચા યાે. ૧૧ મને
છાેડાવાે અને મને અા વદેશીઅાેના હાથમાંથી મુ ત કરાે તેઅાેનું મુખ મ યા
બાેલે છે તેઅાેના જમણા હાથાે કપટના હાથાે છે . ૧૨ અમારા પુ ાે પાેતાની
યુવાવ થામાં વધેલા રાેપા જેવા થાઅાે; અને અમારી પુ ીઅાે રાજમહે લની
શણગારેલી ખૂણાની થાંભલીઅાે જેવી થાઅાે. ૧૩ અમારી વખારાે વ વધ
તનાં બધાં અનાજથી ભરપૂર થાઅાે; અને અમારાં ઘેટાં અમારા વાડાઅાેમાં

સહાય કરનાર યાકૂ બના ઈ વર છે , જેની અાશા તેના ઈ વર યહાેવાહમાં છે ,
તે અાશીવા દત છે . ૬ યહાેવાહે પૃ વી તથા અાકાશ, સમુ તથા તેમાંના
સવ વનું સજન કયુ છે ; તે સદા સ ય પાળનાર છે . ૭ તે પી ડતાેનાે યાય
ળવી રાખે છે અને તે ભૂ યાઅાેને અ ન પૂ ં પાડે છે . યહાેવાહ કે દીઅાેને
છાેડાવે છે . ૮ યહાેવાહ

હીનાેની અાંખાે ખાેલે છે ; યહાેવાહ ભારે બાેજથી

દબાયેલાઅાેનાે બાે ે હલકાે કરે છે ; યહાેવાહ યાયી લાેકાેને ેમ કરે છે . ૯
યહાેવાહ દેશમાંના વદેશીઅાેનું ર ણ કરે છે ; તે અનાથાે તથા વધવાઅાેને
ઊંચાં કરે છે , પણ તે દુ ાેનાે વરાેધ કરે છે . ૧૦ યહાેવાહ સદાકાળ રાજ કરશે,

હ રાે અને દશ હ રાે બ ચાંને જ મ અાપનારાં થાઅાે. ૧૪ અમારા બળદાે

હે સયાેન, તમારા ઈ વર પેઢી દરપેઢી રાજ કરશે. યહાેવાહની તુ ત કરાે.

ખેતરાેની પેદાશથી લાદેલા થાઅાે; ગાબડું પાડનાર કાેઈ પણ ન થાઅાે; નાસી

વાહની તુ ત કરાે, કે મ કે અાપણા ઈ વરનાં તુ તગીતાે
૧૪૭ યહાે
ગાવાં અે સા ં તથા મનાેરંજક છે , તુ ત કરવી અે ઘટતું છે .

છૂટનાર કાેઈ ન હાે અને શેરીઅાેમાં કાેઈ બૂમ ન પડાે. ૧૫ જે લાેકાે અાવા હાેય
છે તેઅાે અાશીવા દત હાેય છે ; જેઅાેનાે ઈ વર યહાેવાહ છે તેઅાે અાનં દત
છે .

૧૪૫ નામની

૨

યહાેવાહ ય શાલેમને ફરી બાંધે છે ; તે ઇઝરાયલનાં વખેરાઈ ગયેલા લાેકાેને
પાછા અેકઠાં કરે છે . ૩ દયભંગ થયેલાઅાેને તે સા

હે મારા ઈ વર, મારા રા , હુ ં તમને માેટા માનીશ; હુ ં સદા તમારા
તુ ત કરીશ. ૨ હુ ં

કરે છે અને તે તેઅાેના

ઘા ઝવે છે . ૪ તે તારાઅાેની ગણતરી કરે છે ; તે તેઅાેને નામ અાપીને

ત દન તમારી શંસા કરીશ; સદા હુ ં

બાેલાવે છે . ૫ અાપણા ભુ કે વા મહાન છે અને ઘણા પરા મી છે ; તેમના

તમારા નામની તુ ત કરીશ. ૩ યહાેવાહ મહાન છે તે બહુ જ તુ તપા છે ;

ડહાપણની કાેઈ સીમા નથી. ૬ યહાેવાહ ન જનાેને ઊંચાં કરે છે ; તે દુ ાેને

તેમની મહાનતા સમજશ તની બહાર છે . ૪ પેઢી દરપેઢી તમારાં કામની

જમીનદાે ત કરી નાખે છે . ૭ યહાેવાહનાે અાભાર માનતાં માનતાં ગાઅાે;

શંસા થશે અને તમારા પરા મનાં કાયા ગટ કરવામાં અાવશે. ૫ હુ ં તમારી

વીણા સાથે અાપણા ઈ વરનાં તાે ગાઅાે. ૮ તે અાકાશને વાદળાેથી ઢાંકે

મહાનતા તથા તમારા મ હમા અને તમારાં અ ભુત કાયા વષે મનન કરીશ.

છે અને પૃ વીને માટે તે વરસાદ તૈયાર કરી રાખે છે , તે પહાડાે પર ઘાસ ઉગાડે

૬ લાેકાે તમારાં પરા મી કૃ યાેનું સામ ય ગટ કરશે; હુ ં તમારી મહાનતા

છે . ૯ પશુઅાેને તેમ જ પાેકાર કરતાં કાગડાનાં બ ચાંને પણ તે ખાેરાક અાપે

વણવીશ. ૭ તેઅાે તમારા અનહદ પરાેપકારનું મરણ કરીને તમારી કી ત

છે . ૧૦ તે ઘાેડાના બળથી સ ન થતા નથી; તે માણસના પગના

ફે લાવશે અને તેઅાે તમારા યાયીપણા વષે ગાયન કરશે. ૮ યહાેવાહ દયાળુ

ખુશ થતા નથી. ૧૧ જેઅાે તેમનાે ભય રાખે છે અને તેમની કૃ પાની અાશા રાખે

અને કૃ પાળુ છે , તે ાેધ કરવામાં ધીમા અને કૃ પા કરવામાં ભરપૂર છે . ૯

છે , તેમના પર યહાેવાહ ખુશ રહે છે . ૧૨ હે ય શાલેમ, યહાેવાહની તુ ત

યહાેવાહ સવને હતકારક છે ; પાેતાનાં સવ કામાે પર તેમની રહે મ નજર છે .

કર; હે સયાેન, તારા ઈ વરની તુ ત કર. ૧૩ કારણ કે તેમણે તારાં ારાેની

૧૦ હે યહાેવાહ, જે બધાં તમા ં સજન છે તે બધાં તમારાે અાભાર માનાે;

તમારા ભ તાે તમારી તુ ત કરાે. ૧૧ તેઅાે ભેગા મળીને તમારા રા યના

ભૂંગળાે મજબૂત કરી છે ; તેમણે તારામાં તારાં સંતાનાેને અાશીવા દત કયા છે .
૧૪ તે તારી સરહદમાં શાં ત થાપે છે ; સારા ઘઉંથી તે તારા કાેઠારાેને ભરપૂર

મ હમા વષે વાત કરશે; અને તેઅાે તમા ં પરા મ ગટ કરશે. ૧૨ સવ

કરે છે . ૧૫ તે પાેતાની અા ા પૃ વી પર માેકલે છે ; તેમની અા ા બહુ ઝડપથી

લાેકાેમાં તેઅાે ઈ વરના પરા મી કામાે

દાેડે છે . ૧૬ તે ઊનના જેવાે બરફ માેકલે છે ; તે હવામાંથી રાખ જેવા કરાની

મ હમા વષે અને તમારા તાપ વષે

હે ર કરશે અને તમારા રા યના
ણશે. ૧૩ તમા ં રા ય સદાકાળનું

વૃ

ેરથી પણ

કરે છે . ૧૭ રાેટલીના કટકા જેવા કરા વરસાવે છે ; તેની ટાઢ અાગળ

રા ય છે અને તમા ં શાસન પેઢી દરપેઢી ટકી રહે છે . ૧૪ સવ પડતા

કાેણ ઊભું રહી શકે ? ૧૮ તે પાેતાની અા ા માેકલીને તેમને અાેગળાવે છે ; તે

માણસાેને યહાેવાહ અાધાર અાપે છે અને સવ દબાઈ રહે લાઅાેને તે ઊભા કરે

પાેતાના પવનને ફૂં કાવાની અા ા કરે છે અને પાણીઅાે વહે તાં થાય છે . ૧૯

છે . ૧૫ સવની અાંખાે તમને અાતુરતાથી

તેમણે યાકૂ બને તેમનાં વચનાે ગટ કયા, તેમણે તેમના વ ધઅાે અને નયમાે

ગીતશા

ેઈ રહી છે ; તમે તેઅાેને રાતના
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ઇઝરાયલને પણ ગટ કયા. ૨૦ અ ય કાેઈ
નથી; તેઅાેઅે તેમનાં યાયવચનાે

સાથે તેમણે અા માણે કયુ

યાં નથી. યહાેવાહની તુ ત થાઅાે.

વાહની તુ ત કરાે. અાકાશાેથી યહાેવાહની તુ ત કરાે;
૧૪૮ યહાે
ઉ ચ થાનાેમાં તેમની તુ ત કરાે. તેમના સવ દૂ તાે, તમે તેમની
૨

તુ ત કરાે; તેમનાં સવ સૈ યાે, તેમની તુ ત કરાે. ૩ સૂય તથા ચં , તમે
તેમની તુ ત કરાે; સવ ઝગઝગતાં તારા, તેમની તુ ત કરાે. ૪ અાકાશાેનાં
અાકાશ, તમે તેમની તુ ત કરાે અાકાશ ઉપરનાં પાણી, તેમની તુ ત કરાે. ૫
યહાેવાહના નામની તુ ત તેઅાે કરાે, કે મ કે તેમની અા ાથી તેઅાે ઉ પ ન
થયાં. ૬ વળી તેમણે સદાકાળને માટે તેઅાેને થાપન કયા છે ; જેનાે અપરાધ
તેઅાે કરી શકે ન હ, અેવાે નયમ તેમણે કયા છે . ૭ હે પૃ વી પરના બધા
જ

વાે, તમે યહાેવાહની તુ ત કરાે, હે સમુ ના

વાે અને મહાસાગરનાં

ઊંડાણાે, તમે તેમની તુ ત કરાે. ૮ અ ન તથા કરા, હમ તથા મેઘ, અાંધીના
વાયુ, જે તેમનું વચન પૂ ં કરે છે , ૯ પવતાે તથા ડું ગરાે ફળવૃ ાે તથા સવ
દેવદારાે, ૧૦ વ ય

નવરાે તથા સવ પશુઅાે, પેટે ચાલનારાં

ઊડનારાં પ ીઅાે, ૧૧ પૃ વીના રા અાે અને સવ

વજં તુ તથા

અાે, રાજકુ મારાે તથા

પૃ વીના સવ યાયાધીશાે, ૧૨ જુ વાન પુ ષાે તથા જુ વાન

ીઅાે, વૃ ાે તથા

બાળકાે. ૧૩ તમે સવ યહાેવાહની તુ ત કરાે, કારણ કે અેકલું તેમનું જ નામ
ત ાપા છે અને તેમનું ગાૈરવ અાકાશ તથા પૃ વી કરતાં માેટું છે . ૧૪ તેમણે
પાેતાના લાેકાેનું શગ ઊંચું કયુ છે જેથી તેમના ભ તાે તેમની તુ ત કરે, તેમની
પાસેના ઇઝરાયલ લાેકાેને તેમણે ઊંચા કયા છે . યહાેવાહની તુ ત કરાે.
વાહની તુ ત કરાે. તેમની સમ નવું ગીત ગાઅાે; સંતાેની
૧૪૯ યહાે
સભામાં તેમની તુ ત કરાે. ઇઝરાયલ પાેતાના સજનહારથી
૨

અાનંદ પામે; સયાેનના લાેકાે પાેતાના રા ને લીધે અાનંદ મનાવાે. ૩ તેઅાે
તેના નામની તુ ત નૃ યસ હત કરાે; ખંજરી તથા વીણાથી તેમનાં તાે
ગાઅાે. ૪ કારણ કે યહાેવાહ પાેતાના લાેકાેથી અાનંદ માને છે ; તે ન જનાેને
ઉ ારથી સુશાે ભત કરે છે . ૫ સંતાે વજયમાં હરખાઅાે; પાેતાની પથારીમાં
પણ તમે અાનંદનાં ગીતાે ગાઅાે. ૬ તેઅાેના મુખમાંથી ઈ વરની ઉ મ તુ ત
ગવાઅાે અને તેઅાેના હાથમાં બેધારી તરવાર રહાે. ૭ તેઅાે વદેશીઅાેને
બદલાે વાળે અને લાેકાેને શ ા પહાચાડે. ૮ તેઅાે પાેતાના રા અાેને
સાંકળાેથી અને તેઅાેના હાકે માેને લાેખંડની બેડીઅાેથી બાંધે. ૯ લખેલાે
ચુકાદાે તેમના પર બ વે. અેવું મન તેમના બધા સંતાેને છે . યહાેવાહની તુ ત
કરાે.
વાહની તુ ત કરાે. તેમના પ વ થાનમાં તેમની તુ ત કરાે;
૧૫૦ યહાે
અાકાશાે તેમના પરા મનાે દેશ છે , તેમાં તેમની તુ ત કરાે.

૨

તેમનાં પરા મી કાયા માટે તેમની તુ ત કરાે; તેમના ઉ મ માહા ય માણે
તેમની તુ ત કરાે. ૩ રણ શગડાં વગાડીને તેમની તુ ત કરાે; સતાર તથા
વીણાથી તેમની તુ ત કરાે. ૪ ખંજરી વગાડીને તથા નૃ યસ હત તેમની
તુ ત કરાે; સારં ગી તથા શરણાઈ સાથે તેમની તુ ત કરાે. ૫ તી સૂરવાળી
ઝાંઝાે સાથે તેમની તુ ત કરાે; ઝાંઝાેના હષનાદ સાથે તેમની તુ ત કરાે. ૬
વાસાે છવાસ લેનારાં સવ યહાેવાહની તુ ત કરાે. યહાેવાહની તુ ત કરાે.
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રા , જે દાઉદનાે પુ હતાે, તે સુલેમાનનાં ની તવચનાે.
૧ ઇઝરાયલનાે
ડહાપણ તથા શ ણ સંપાદન થાય, ડહાપણની વાતાે સમજવામાં
૨

અાવે, ૩ ડહાપણભરેલી વત ૂકની, નેકીની, યાયીપણાની અને ઇનસાફની
કે ળવણી મળે. ૪ ભાેળા માણસને ચતુરાઈ મળે અને જુ વાનાેને ડહાપણ
તથા વવેકબુ

મળે. ૫ ાની પુ ષ સાંભળીને વ

ાની વૃ

કરે અને

બુ માન માણસને માગદશન મળે. ૬ કહે વતાે તથા અલંકારાે; ાનીઅાેનાં
વચનાે તથા તેઅાેના મમા સમ ય. ૭ યહાેવાહનાે ભય અે ાનનાે અારં ભ
છે . મૂખા

ાનને તથા શ ણને ધ ારે છે . ૮ મારા દીકરા, તારા પતાની

શખામણ સાંભળ અને તારી માતાનું શ ણ ત શ ન હ. ૯ તેઅાે તારા
મ તકે શાેભાયમાન મુગટ પ અને તારા ગળાના હાર પ થશે. ૧૦ મારા
દીકરા,

ે પાપીઅાે તને લલચાવે, તાે તું તેઅાેનું માનતાે ન હ. ૧૧

ે તેઅાે

દીકરા, ે તું મારાં વચનાેનાે વીકાર કરશે અને મારી અા ાઅાેને
૨ મારા
તારી પાસે સંઘરી રાખીને, ડહાપણની વાત સાંભળશે અને બુ માં
૨

તા ં મન કે

ત કરશે; ૩

ે તું વવેકબુ ને માટે પાેકાર કરશે અને

સમજણ મેળવવાને માટે ખંત રાખશે; ૪

ે તું ચાંદીની જેમ તેની શાેધ કરશે

અને સંતાડેલા ખ નાની જેમ તેને શાેધશે; ૫ તાે તને યહાેવાહના ભયની
સમજણ પડશે અને તને ઈ વરનું ડહાપણ ા ત થશે. ૬ કે મ કે યહાેવાહ
ડહાપણ અાપે છે , તેમના મુખમાંથી ડહાપણ અને સમજણ ય ત થાય છે .
૭ તે સ યજનાેને માટે ખ ં ડહાપણ સં હ કરી રાખે છે , ામા ણકપણાથી

વતનારને તે ઢાલ પ છે . ૮ તે યાયના માગની ર ા કરે છે અને પાેતાના
વ વાસુ લાેકાેની કાળ

લે છે . ૯ યારે તું નેકી, યાય તથા ઇનસાફને, હા,

દરેક સ યમાગને સમજશે. ૧૦ તારા દયમાં ડહાપણ વેશ કરશે અને સમજ
તારા અા માને અાનંદકારક લાગશે. ૧૧ વવેકબુ

તા ં યાન રાખશે, બુ

તા ં ર ણ કરશે. ૧૨ તેઅાે તને દુ માણસાેના માગમાંથી, ખાેટું બાેલનાર

કહે કે , “અમારી સાથે ચાલ, અાપણે ખૂન કરવા માટે સંતાઈ રહીઅે; અાપણે

માણસાે કે , ૧૩ જેઅાે સદાચારના માગ ત ને અંધકારનાં માગામાં ચાલે છે .

નદાષને વનાકારણ હુ મલાે કરવાને છુપાઈ રહીઅે. ૧૨ શેઅાેલની જેમ
અાપણે તેઅાેને વતા અને વતા ગળી જઈઅે, ણે કે તેઅાે કબરમાં

૧૪

ગરક થઈ ગયા હાેય. (Sheol h7585) ૧૩ વ વધ કારનાે કમતી માલ
અાપણા હાથમાં અાવશે; અાપણે લૂંટથી અાપણાં ઘરાે ભરીશું. ૧૪ તું અમારી
સાથે

ેડાઈ

અાપણે બધા સલકની સ હયારી થેલી રાખીશું.” ૧૫ મારા

દીકરા, તેઅાેના માગમાં તેઅાેની સાથે ન ચાલ; તેઅાેના માગથી તારા પગ
પાછા રાખ; ૧૬ તેઅાેના પગ દુ તા કરવા માટે દાેડે છે અને તેઅાે લાેહી
વહે વડાવવા માટે ઉતાવળ કરે છે . ૧૭ કારણ કે યારે પ ીઅાે સાવધ હાેય
યારે

ળ પાથરવી તે નરથક છે . ૧૮ અા માણસાે પાેતાને જ મારી નાખવાને

માટે સંતાઈ રહે છે , તેઅાે પાેતાના જ
ધનના

વને માટે ગુ ત રીતે છુપાઈ રહે છે . ૧૯

યેક લાેભીના માગા અાવા જ હાેય છે . અાવું ધન તેના મા લકાેનું જ

સ યાનાશ વાળે છે . ૨૦ ડહાપણ શેરીઅે શેરીઅે માેટેથી પાેકારે છે , તે

હે ર

થળાેમાં પાેતાની વાણી ઉ ચારે છે . ૨૧ તે ઘાઘાટવાળા ર તા પર બૂમાે પાડે
છે અને શહે રના દરવાજે ઊભું રહીને વચનાે ઉ ચારે છે , ૨૨ “હે અ ાનીઅાે,
તમે

ાં સુધી ભાેળપણને વળગી રહે શાે? અાે ઠ ામ કરી કરનારાઅાે, તમે

ાં સુધી ઠ ામ કરી કરવામાં અાનંદ મેળવશાે? અને અાે મૂખાઅાે, તમે
ાં સુધી ડહાપણને ધ ારશાે? ૨૩ મારી ચેતવણી પર યાન અાપાે; હુ ં
મારાે અા મા તમારા પર રેડીશ; હુ ં મારાં વચનાે તમને જણાવીશ. ૨૪ મ
બાેલા યા અને તમે ઇનકાર કયા; મ મારાે હાથ લાંબાે કયા છે , પણ કાેઈઅે
તેની દરકાર કરી ન હ. ૨૫ પણ તમે મારી સવ શખામણને તુ છ ગણી અને
મારા ઠપકાને પણ ગણકારતા નથી. ૨૬ માટે તમારા પર મુ કે લીઅાે અાવશે
યારે હુ ં હા ય કરીશ, યારે તમારા પર ભય અાવશે યારે હુ ં તમારી મ કરી
કરીશ. ૨૭ અેટલે યારે તાેફાનની જેમ તમારા પર ભય અાવી પડશે અને
વંટાે ળયાની જેમ તમારા પર વપ અાે ધસી અાવશે; યારે સંકટ તથા
વેદના તમારા પર અાવશે, યારે હુ ં તમારી મ કરી કરીશ. ૨૮ યારે તેઅાે મને
પાેકાર કરશે પણ હુ ં ઉ ર અાપીશ ન હ; તેઅાે ખંતથી મને શાેધશે, પણ હુ ં
તેઅાેને મળીશ ન હ. ૨૯ કે મ કે તેઅાેઅે વ ાનાે ધ ાર કયા છે અને તેઅાેઅે
યહાેવાહનાે ભય રાખવાનું ઈ

ું ન હ. ૩૦ તેઅાેઅે મારી સલાહ બલકુ લ

માની ન હ અને તેઅાેઅે મારાે બધાે ઠપકાે તુ છ ગ યાે. ૩૧ તેઅાે પાેતાના
માગનું ફળ ભાેગવશે અને પાેતાની કુ યુ તઅાેની પૂરેપૂરી શ ા ભાેગવશે.
૩૨ અબુ ાે પાછા હઠી

ય તે બાબત તેઅાેનાે સંહાર કરશે; અને મૂખાની

બેદરકારી તેઅાેનાે વનાશ કરશે. ૩૩ પણ જે કાેઈ મા ં ક ું સાંભળશે તે
સુર ત રહે શે અને નુકસાન થવાના ભય વગર શાં તમાં રહે શે.”
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યારે તેઅાે દુ તા કરે છે યારે તેઅાે તે કરવામાં અાનંદ માણે છે અને

દુ માણસાેનાં વપરીત અાચરણાેથી હરખાય છે . ૧૫ તેઅાે અાડા માગાને
અનુસરે છે અને જેમના ર તા અવળા છે , તેમનાથી તેઅાે તને ઉગારશે. ૧૬
વળી ડહાપણ તથા વવેકબુ
માેહ પમાડનાર પર

તને અનૈ તક

ીથી, અેટલે પાેતાના શ દાેથી

ીથી બચાવશે. ૧૭ તે પાેતાના જુ વાનીનાં સાથીને ત

દે

છે અને ઈ વરની અાગળ કરેલાે પાેતાનાે કરાર ભૂલી

ય છે . ૧૮ કે મ કે તેનું

ઘર મૃ યુની ખીણ તરફ અને તેનાે માગ મૃ યુ તરફ

ય છે . ૧૯ તેની પાસે

જનારાઅાેમાંથી કાેઈ પાછાે ફરતાે નથી અને તેઅાે

વનનાે માગ સંપાદન કરી

શકતા નથી. ૨૦ તેથી તું સ જનાેના માગમાં ચાલશે અને નેક લાેકાેનાે ર તાે
પકડી રાખશે. ૨૧ કે મ કે ામા ણક માણસાે જ દેશમાં ઘર બાંધશે અને
ામા ણક માણસાે તેમાં વ માન રહે શે. ૨૨ પણ દુ જનાે દેશમાંથી નાબૂદ
થશે અને અ વ વાસુઅાેને તેમાંથી ઉખેડી નાખવામાં અાવશે.
દીકરા, મારી અા ાઅાે ભૂલી ન
અને તારા દયમાં મારા
૩ મારા
શ ણને સંઘરી રાખજે; કે મ કે તે તને દીઘાયુ ય, અાવરદાના વષા
૨

અને શાં તની વૃ

અાપશે. ૩ કૃ પા તથા સ યતા તારાે યાગ ન કરાે, તેઅાેને

તું તારા ગળે બાંધી રાખજે, તેઅાેને તારા દયપટ પર લખી રાખજે. ૪ તેથી
તું ઈ વર તથા માણસની

માં કૃ પા તથા સુકી ત પામશે. ૫ તારા પૂણ

દયથી યહાેવાહ પર ભરાેસાે રાખ અને તારી પાેતાની સમજણ પર અાધાર
રાખીશ ન હ. ૬ તારા સવ માગામાં ભુનાે અ ધકાર વીકાર અને તે તારા
માગા સીધા કરશે. ૭ તું તારી પાેતાની નજરમાં ાની ન થા; યહાેવાહનાે ભય
રાખીને દુ તાથી દૂ ર થા. ૮ તેથી તા ં શરીર તંદુર ત રહે શે અને તા ં શરીર
તાજગીમાં રહે શે. ૯ તારા ધનથી તથા તારી પેદાશના થમ ફળથી યહાેવાહનું
સ માન કર. ૧૦ અેમ કરવાથી તારા અ નના ભંડાર ભરપૂર થશે અને તારા
ા ાકું ડાે નવા ા ારસથી ઊભરાઈ જશે. ૧૧ મારા દીકરા, યહાેવાહની
શ ાને તુ છ ન ગણ અને તેમના ઠપકાથી કં ટાળી ન

. ૧૨ કે મ કે જેમ

પતા પાેતાના પુ ને ઠપકાે અાપે છે તેમ યહાેવાહ જેના પર ેમ રાખે છે તેને
ઠપકાે અાપે છે . ૧૩ જે માણસને ડહાપણ મળે છે , અને જે માણસ બુ
સંપાદન કરે છે , તે અાશીવા દત છે . ૧૪ કે મ કે તેનાે વેપાર ચાંદીના વેપાર
કરતાં અને તેનાે વળતર ચાે ખા સાેનાના વળતર કરતાં ે છે . ૧૫ ડહાપણ
માણેક કરતાં વધારે મૂ યવાન છે અને તારી મનગમતી કાેઈપણ વ તુ તેની
બરાબરી કરી શકે તેમ નથી. ૧૬ તેના જમણા હાથમાં દીઘાયુ ય છે , તેના
ડાબા હાથમાં સમૃ

અને સ માન છે . ૧૭ તેના માગા સુખદાયક અને તેના

બધા ર તા શાં તપૂણ છે . ૧૮ જેઅાે તે હણ કરે છે તેઅાેનું તે
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વનવૃ છે ,

જેઅાે તેને ઢતાથી પકડી રાખે છે તેઅાે સુખી થાય છે . ૧૯ યહાેવાહે પૃ વીને

ણતા નથી. ૨૦ મારા દીકરા, મારાં વચનાે ઉપર યાન અાપ; મારાં વચન

ડહાપણથી અને અાકાશાેને સમજશ તથી ભરીને થાપન કયા છે . ૨૦

સાંભળ. ૨૧ તારી અાંખ અાગળથી તેઅાેને દૂ ર થવા ન દે; તેને તારા દયમાં

તેમના ડહાપણને તાપે ઊંડાણમાંથી પાણીનાં ઝરણાં ફૂ ટી નીક

ાં અને

સંઘરી રાખ. ૨૨ જે કાેઈને મારાં વચનાે મળે છે તેના માટે તે

વાદળાેમાંથી ઝાકળ ટપકે છે . ૨૧ મારા દીકરા, સુ ાન તથા વવેકબુ

પકડી

અને તેઅાેના અાખા શરીરને અારાે ય પ છે . ૨૩ પૂણ ખંતથી તારા દયની

રાખ, તેઅાેને તારી નજર અાગળથી દૂ ર થવા ન દે. ૨૨ તાે તેઅાે તારા અા માનું
વન અને તારા ગળાની શાેભા થશે. ૨૩ પછી તું તારા માગમાં સુર ત

સંભાળ રાખ, કારણ કે તેમાંથી જ
તારી પાસેથી દૂ ર કર અને

વન પ છે

વનનાે ઉ ભવ છે . ૨૪ કુ ટલ વાણી

વાત તારાથી દૂ ર રાખ. ૨૫ તારી અાંખાે સામી

જઈ શકીશ અને તારાે પગ ઠાેકર ખાઈને લથડશે ન હ. ૨૪ યારે તું ઊંઘી

નજરે જુ અે અને તારાં પાેપચાં તારી અાગળ સીધી નજર નાખે. ૨૬ તારા

જશે, યારે તને કાેઈ ડર લાગશે ન હ; યારે તું સૂઈ જશે, યારે તને મીઠી

પગનાે માગ સપાટ કર; પછી તારા સવ માગા નયમસર થાય. ૨૭ જમણે કે

ઊંઘ અાવશે. ૨૫ યારે અાક મક ભય અાવી પડે અથવા દુ માણસાેની

ડાબે વ ા વના સીધા માગ જજે; દુ તાથી તારાે પગ દૂ ર કર.

પાયમાલી થાય યારે તું ગભરાઈશ ન હ. ૨૬ કે મ કે યહાેવાહ તારી સાથે

દીકરા, મારા ડહાપણ તરફ લ અાપ; મારી બુ તરફ તારા કાન
૫ મારા
ધર જેથી તારી વવેકબુ જળવાઈ રહે , અને તારા હાેઠ વ ા સંઘરી

રહે શે અને તારા પગને સપડાઈ જતાં બચાવશે. ૨૭ હત કરવાની શ ત તારા
હાથમાં હાેય તાે જેને માટે તે ઘ ટત હાેય તેનું હત કરવામાં પાછાે ન પડ. ૨૮
યારે તારી પાસે પૈસા હાેય, યારે તારા પડાેશીને અેમ ન કહે , “

અને

ફરીથી અાવજે, અાવતીકાલે હુ ં અાપીશ.” ૨૯ જે ય ત તારી પડાેશમાં
નભય રહે છે , તેવા તારા પડાેશીનું ભૂંડું કરવાનાે ય ન ન કર. ૩૦ કાેઈ
માણસે તા ં કં ઈ નુકસાન કયુ ન હાેય, તાે તેની સાથે કારણ વગર તકરાર ન
કર. ૩૧ દુ માણસની અદેખાઈ ન કર, અથવા તેનાે અેક પણ માગ પસંદ
ન કર. ૩૨ કે મ કે અાડા માણસાેને યહાેવાહ ધ ારે છે ; પણ ામા ણક
માણસાે તેનાે મમ સમજે છે . ૩૩ યહાેવાહ દુ માણસાેના ઘર પર શાપ ઉતારે
છે ; પણ તે યાયી માણસાેના ઘરને અાશીવાદ અાપે છે . ૩૪ તે તર કાર
કરનારાનાે તર કાર કરે છે , પણ તે ન જનાેને કૃ પા અાપે છે . ૩૫ ાનીઅાે
ગાૈરવનાે વારસાે પામશે, પણ મૂખાને બદનામી જ મળશે.

૪ અાપાે.

૨

રાખે. ૩ કારણ કે ય ભચારી

ીના હાેઠાેમાંથી મધ ટપકે છે . અને તેનું મુખ

તેલ કરતાં સુંવાળુ છે . ૪ પણ તેનાે અંત વષ જેવાે કડવાે, બેધારી તરવાર
જેવાે તી ણ હાેય છે . ૫ તેના પગ મૃ યુ સુધી નીચે પહાચે છે ; તેના પગલાં
શેઅાેલમાં પહાચે છે . (Sheol h7585) ૬ તેથી તેને સાચાે
નથી. તે પાેતાના માગથી ભટકી

વન માગ મળતાે

ય છે ; અને તેને ખબર નથી કે તે

ાં

ય છે . ૭ હવે મારા દીકરાઅાે, મારી વાત સાંભળાે; અને મારા મુખના
શ દાેથી દૂ ર જશાે ન હ. ૮ તમારા માગા તેનાથી દૂ ર રાખાે અને તેના ઘરના
બારણા પાસે પણ જશાે ન હ. ૯ રખેને તું તારી અાબ બી અાેને અને
તારા

વનનાં વષા ઘાતકી માણસાેને વાધીન કરે; ૧૦ રખેને તારા બળથી

પારકા તૃ ત થાય, અને તારી મહે નતનું ફળ પારકાના કુ ટું બને મળે. ૧૧ રખેને
તા ં માંસ અને તા ં શરીર ીણ થાય અને તું અંત સમયે વલાપ કરે. ૧૨

દીકરાઅાે, પતાની શખામણ સાંભળાે, સમજણ મેળવવા માટે યાન

તું કહીશ કે , “મ કે વી રીતે શખામણનાે ધ ાર કયા છે અને મારા દયે

૨ હુ ં તમને ઉ મ બાેધ અાપું છંુ ; મારા શ ણનાે યાગ કરશાે

ઠપકાને તુ છ ગ યાે છે ! ૧૩ હુ ં મારા શ કાેને અાધીન થયાે ન હ અને મ

ન હ. ૩ યારે હુ ં મારા પતાનાે માનીતાે દીકરાે હતાે, યારે હુ ં મારી માતાની

મને શ ણ અાપનારાઅાેને સાંભ

ા ન હ. ૧૪ મંડળ અને સંમેલનાેમાં હુ ં

માં સુકુમાર તથા અેકનાેઅેક હતાે, ૪ યારે મારા પતાઅે મને શ ણ

સંપૂણપણે પાપમય થઈ ગયાે હતાે.” ૧૫ તારે તારા પાેતાના જ ટાંકામાંથી

અાપીને ક ું હતું કે , “તારા દયમાં મારા શ દાે સંઘરી રાખજે અને મારી

પાણી પીવું, અને તું તારા પાેતાના જ કૂ વાના ઝરણામાંથી પાણી પીજે. ૧૬ શું

અા ાઅાે પાળીને

સંપાદન કર; અે

તારા ઝરાઅાેનું પાણી શેરીઅાેમાં વહી જવા દેવું, અને ઝરણાઅાેનું પાણી

ભૂલીશ ન હ અને મારા મુખના શ દ ભૂલીને અાડે માગ વળીશ ન હ. ૬

હે રમાં વહી જવા દેવું? ૧૭ અે પાણી ફ ત તારા અેકલા માટે જ હાેય અને

ડહાપણનાે યાગ ન કરીશ અને તે તા ં ર ણ કરશે, તેના પર ેમ રાખજે

તારી સાથેના પારકાઅાે માટે ન હ. ૧૮ તા ં ઝર ં અાશીવાદ પામાે, અને તું

અને તે તારી સંભાળ રાખશે. ૭ ડહાપણ અે ખૂબ જ મહ વની બાબત છે ,

તારી પાેતાની યુવાન પ ની સાથે અાનંદ માન. ૧૯ જે ેમાળ હરણી જેવી સુંદર

તેથી ડહાપણ ા ત કર અને તા ં જે કં ઈ છે તે અાપી દે, અેનાથી તને બુ

અને મનાેહર મૃગલી જેવી

વતાે રહે . ૫ ડહાપણ ા ત કર, બુ

ા ત થશે. ૮ તેનું સ માન કર અને તે તને ઉ ચ પદવીઅે ચઢાવશે; યારે
તું તેને ભેટશે, યારે તે તને

ત ત કરશે. ૯ તે તારા માથાને શાેભાનાે

જરમાન નારી છે . તેનાં તનાેથી તું સદા સંતાેષી

રહે જ;ે હં મેશા તું તેના ેમમાં જ ગરકાવ રહે જ.ે ૨૦ મારા દીકરા, તારે શા માટે
પર

ી પર માે હત થવું

ેઈઅે? શા માટે તારે પર

ીના શરીરને અા લગન

શણગાર પહે રાવશે; તે તને તેજ વી મુગટ અાપશે.” ૧૦ હે મારા દીકરા, મારી

અાપવું

વાતાે સાંભળીને યાન અાપ અેટલે તારા અાયુ યનાં વષા વધશે. ૧૧ હુ ં તને

છે અને માણસ જે કં ઈ કરે છે તેના ઉપર તે યાન રાખે છે . ૨૨ દુ પાેતાની જ

ડહાપણનાે માગ બતાવીશ; હુ ં તને ામા ણકપણાને માગ દાેરીશ. ૧૨ યારે

દુ તામાં સપડાય છે ; અને તેઅાેનાં પાપાે તેઅાેને દાેરડાની જેમ જકડી રાખે છે .

તું ચાલશે, યારે તારાં ર તામાં કાેઈ ઊભાે રહી ન હ શકે અને તું દાેડશે યારે

૨૩ કારણ કે , તેની અ તશય મૂખાઈને લીધે તે રઝળી જશે; અને શ ણ

તને ઠાેકર વાગશે ન હ. ૧૩ શખામણને મજબૂત પકડી રાખ, તેને છાેડતાે

વના તે માયા જશે.

ન હ; તેની કાળ

દીકરા, ે તું તારા પડાેશીનાે મીન થયાે હાેય, ે ત કાેઈ પારકાને
૬ મારા
બદલે વચન અા યું હાેય, તાે તું તારા મુખના વચનાેથી ફસાઈ ગયાે છે ,

રાખજે, કારણ કે તે જ તા ં

વન છે . ૧૪ દુ માણસાેના

માગને અનુસરીશ ન હ અને ખરાબ માણસાેને ર તે પગ મૂકીશ ન હ. ૧૫ તે
માગ ન

, તેનાથી દૂ ર રહે જ;ે તેનાથી પાછાે ફરી જઈને ચા યાે

. ૧૬

કે મ કે તેઅાે નુકસાન કયા વગર ઊંઘતા નથી અને કાેઈને ફસાવે ન હ, તાે
તેમની ઊંઘ ઊડી
અને

ય છે . ૧૭ કારણ કે તેઅાે દુ તાને અ ન તરીકે ખાય છે

ેરજુ લમને ા ારસની જેમ પીઅે છે . ૧૮ પણ સદાચારીઅાેનાે માગ

ભાતના કાશ જેવાે છે ; જે દવસ થતાં સુધી વધતાે અને વધતાે

ય છે .

૧૯ દુ ાેનાે માગ અંધકાર પ છે , તેઅાે શા કારણથી ઠે સ ખાય છે , તે તેઅાે

ેઈઅે? ૨૧ માણસના વતન યવહાર ઉપર યહાેવાહની નજર હાેય

૨

તું તારા મુખના શ દાેને લીધે સપડાયાે છે . ૩ મારા દીકરા, અે બાબતમાં તું
અાટલું કરીને છૂટાે થઈ જજે, તારા પડાેશીની અાગળ નમી જઈને કાલાવાલા
કરજે. ૪ તારી અાંખાેને ન ા લેવા ન દે અને તારી પાંપણાેને ઢળવા દઈશ
ન હ. ૫ જેમ હરણ શકારીના હાથમાંથી છટકી
પાસેથી છૂટી
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ય, તેમ તું તારી

ય; પંખી જેમ પારધી

તને છાેડાવી લેજ.ે ૬ હે અાળસુ માણસ, તું

ની તવચનાે

કીડી પાસે

, તેના માગાનાે વચાર કરીને બુ વાન થા. ૭ તેના પર કાેઈ

અ લહીન યુવાન મારી નજરે પ ાે. ૮ અેક

ીના ઘરના ખૂણા પાસેથી તે

અાગેવાન નથી, કાેઈ અા ા કરનાર નથી, કે કાેઈ મા લક નથી. ૮ છતાંપણ તે

બ રમાંથી પસાર થતાે હતાે, તે સીધાે તેના ઘર તરફ જતાે હતાે. ૯ દવસ

ઉનાળામાં પાેતાનાં અનાજનાે, અને કાપણીની ઋતુમાં પાેતાના ખાેરાકનાે

અાથ યાે હતાે, સાંજ પડવા અાવી હતી અને રાતના અંધકારનાં સમયે. ૧૦

સં હ કરે છે . ૯ અાે અાળસુ માણસ, તું

અચાનક અેક

ઊંઘમાંથી ઊઠશે? ૧૦ તું કહે છે કે “હ

ાં સુધી સૂઈ રહે શે? તું

ારે તારી

થાેડાેક અારામ, થાેડીક ઊંઘ, અને

પગ વાળીને થાેડાેક વ ામ લેવા દાે.” ૧૧ તાે તું

ી તેને મળવા બહાર અાવી, તેણે ગ ણકાના જેવાં વ

પહે યા હતાં અને તે

ણજે કે ચાેરની જેમ અને

મીઠું બાેલનારી અને વછંદી હતી, તેના પગ પાેતાના ઘરમાં કદી ટકતા ન

હ થયારબંધ લૂંટારાની જેમ ગરીબી તારા પર ાટકશે. ૧૨ નકામાે માણસ

હતા; ૧૨ કાેઈવાર ગલીઅાેમાં હાેય, તાે

અને દુ માણસ ગેરમાગ દાેરનારી વાતાેથી

કાેઈવાર ચાેકમાં શેરીનાખૂણે લાગ તાકીને ઊભી રહે તી હતી. ૧૩ તે

વન

વે છે , ૧૩ તે પાેતાની

ાે

ણતી હતી કે તે શા માટે યાં છે . ૧૧ તે કપટી અને
ારેક બ રની અેકાંત જગામાં, તાે
ીઅે

અાંખાેથી મ ચકારા મારી, પગથી ધૂળમાં નશાનીઅાે કરશે, અને અાંગળીથી

તેને પકડીને ચુંબન કયુ; અને નલ જ માેઢે તેને ક ું કે , ૧૪ શાં યપણાે મારી

ઇશારાે કરશે. ૧૪ તેના મનમાં કપટ છે , તે ખાેટાં તરકટ ર યા કરે છે ; અને તે

પાસે તૈયાર કરેલાં છે , અાજે મ

હં મેશા કુ સંપના બીજ રાેપે છે . ૧૫ તેથી અચાનક તેના પર વપ નાં વાદળ

કરી છે . ૧૫ તેથી હુ ં તને મળવા બહાર અાવી છંુ . હુ ં

ઘેરાય છે ; અને તે અેકાઅેક ભાંગીને ભૂ ાે થઈ

હતી, અાખરે તું મ

ય છે , તે ફરી બેઠાે થઈ

ત ા લીધી છે ; અાજે મ મારી

ત ા પૂણ

ારની તને શાેધતી

ાે છે . ૧૬ મ મારા પલંગ ઉપર સુંદર ભરતકામવાળી

શકતાે નથી. ૧૬ છ વાનાં યહાેવાહ ધ ારે છે , હા સાત વાનાં તેમને કં ટાળાે

ચાદરાે પાથરી છે તથા મસરી શણનાં સુંદર વ

ઉપ વે છે : ૧૭ અેટલે ગ વ ની અાંખાે, જૂ ઠું બાેલનારની

ભ, નદાષનું

મા ં બછાનું બાેળ, અગર અને તજથી સુગંધીદાર બના યું છે . ૧૮ ચાલ,

લાેહી વહે વડાવનાર હાથ, ૧૮ દુ યાેજનાઅાે રચનાર દય, દુ તા કરવા માટે

અાપણે સવાર સુધી ભરપેટ ેમનાે અનુભવ કરીઅે; અાખી રાત મ ન થઈ

તરત દાેડી જતા પગ, ૧૯ અસ ય ઉ ચારનાર જૂ ઠાે સા ી, અને ભાઈઅાેમાં

ેમની મ

ાે બછા યાં છે . ૧૭ મ

માણીઅે. ૧૯ મારાે પ ત ઘરે નથી; તે લાંબી મુસાફરીઅે ગયાે છે .

કુ સંપનું બીજ વાવનાર માણસ. ૨૦ મારા દીકરા, તારા પતાની અા ાઅાેનું

૨૦ તે પાેતાની સાથે

પાલન કરજે અને તારી માતાની શખામણાે ભૂલીશ ન હ. ૨૧ અેને સદા તારા

અાવશે.” ૨૧ તે ઘણા મીઠા શ દાેથી તેને વશ કરે છે ; અને તે પાેતાના હાેઠાેની

દયમાં બાંધી રાખજે; તેમને તારે ગળે બાંધ. ૨૨ યારે તું ચાલતાે હાેઈશ

ખુશામતથી તેને ખચી

યારે તેઅાે તને માગદશન અાપશે; યારે તું ઊંઘતાે હશે યારે તેઅાે તારી

ગુનેગારને સ

ચાેકી કરશે; અને યારે તું

પયાની થેલી લઈ ગયાે છે ; અને તે પૂનમે પાછાે ઘરે
ય છે . ૨૨ જેમ બળદ કસાઈવાડે

ય છે , અને જેમ

માટે સાંકળે બાંધીને લઈ જવાય છે તેમ તે જલદીથી તેની

ગતાે હશે યારે તેઅાે તારી સાથે વાતચીત

પાછળ

ય છે . ૨૩ અાખરે તેનું કાળજું તીરથી વ ધાય છે ; જેમ કાેઈ પ ી

કરશે. ૨૩ કે મ કે અા ા તે દીપક છે , અને નયમ તે કાશ છે ; અને ઠપકાે

પાેતાનાે

વ જશે અેમ

તથા શ ણ તે

ળમાં ધસી

ય છે , તેમ તે સપડાઈ

ીથી ર ણ

ય છે . ૨૪ હવે, મારા દીકરાઅાે, સાંભળાે; અને મારા મુખનાં વચનાે પર

ીની લાેભામણી વાણીથી તને બચાવશે. ૨૫ તા ં અંતઃકરણ

લ અાપાે. ૨૫ તા ં દય તેના માગા તરફ વળવા ન દે; તેના ર તાઅાેમાં

તેના સાદય પર માે હત ન થાય, અને તેની અાંખનાં પાેપચાંથી તું સપડાઈશ

ભટકીને જતાે ન હ. ૨૬ કારણ, તેણે ઘણાંને ઘાયલ કયા છે , તેઅાેને મારી

અાપશે, પર

વનના માગદશક છે . ૨૪ તે તને ખરાબ

યા વના

ન હ. ૨૬ કારણ કે ગ ણકાને ચૂકવવાનું મુ ય રાેટલીના ટુ કડા જેવું ન વું છે ,

ના યા છે ; અને તેનાથી માયા ગયેલાઅાેની સં યા પુ કળ છે . ૨૭ તેનું ઘર

પણ ય ભચા રણી

મૃ યુના માગ છે ; અે માગ મૃ યુના અાેરડામાં પહાચાડે છે . (Sheol h7585)

ી પુ ષના મુ યવાન

વનનાે શકાર કરશે. ૨૭

કાેઈ માણસ અ ન પાેતાને છાતીઅે રાખે તાે તેનું વ
૨૮

ે

સળ યા વના ન રહે ?

ે કાેઈ માણસ અંગારા પર ચાલે તાે શું તેના પગ દાઝયા વગર રહે ? ૨૯

અેટલે કાેઈ તેના પાડાેશીની પ ની પાસે
શ ા થયા વના રહે તી નથી. ૩૦

ય છે અને તેને પશ કરે છે ; તેને

ે કાેઈ માણસ ભૂખ સંતાેષવા ચાેરી કરે

તાે લાેકાે અેવા માણસને ધ ારતા નથી. ૩૧ પણ

ે તે પકડાય છે તાે તેણે

ચાેરી કરી હાેય તેના કરતાં સાતગ ં પાછંુ અાપવું પડે છે ; તેણે પાેતાના ઘરની
સઘળી સંપ

સાપી દેવી પડે છે . ૩૨ જે પર

અ લહીન છે , તે પાેતાની

તે પાેતાનું

ી સાથે ય ભચાર કરે છે તે

વન બરબાદ કરે છે . ૩૩ તેને ઘા

તથા અપમાન જ મળશે, અને તેનું કલંક કદી ભૂંસાશે ન હ. ૩૪ કે મ કે વહે મ
અે પુ ષનાે કાળ છે ; અને તે વૈર વાળતી વખતે જરાય દયા રાખશે ન હ. ૩૫
તે કાેઈ બદલાે વીકારશે ન હ, તું તેને ઘણી ભેટાે અાપશે, તાે પણ તે સંતાેષ
પામશે ન હ.

૭ મારી અા

હાંક મારતું નથી? અને બુ પાેકારતી નથી? તે ર તાઅાેના
૮ શુસંગં ડહાપણ
મ અાગળ, માગની અેકબાજુ ઊંચા ચબુતરાઅાેની ટાેચ પર ઊભું રહે
૨

છે . ૩ અને શહે રમાં વેશવાના દરવા

અાગળ, અને બારણામાં પેસવાની

જ યાઅે, તે માેટે અવાજે પાેકારે છે : ૪ “હે માણસાે, હુ ં તમને પાેકાર કરીને
કહુ ં છંુ મા ં બાેલવું યેક માણસને માટે છે . ૫ હે અ ાની લાેકાે, શાણપણ
શીખાે અને હે મૂખા તમે સમજણા થાઅાે. ૬ સાંભળાે, હુ ં તમને ઉ મ વાતાે
કહે વાનાે છંુ અને જે સાચું છે તે જ બાબતાે વષે મા ં મુખ ઊઘડશે. ૭
મા ં મુખ સ ય ઉ ચારશે, મારા હાેઠાેને જૂ ઠા ં ધ ારપા લાગે છે . ૮
મારા મુખના સઘળા શ દાે મા ણક છે , તેઅાેમાં કશું વાંકુ કે વપરીત
નથી. ૯ સમજુ માણસાે માટે મારા શ દાે પ છે . અને ાનીઅાેને માટે તે
યથાયાે ય છે . ૧૦ ચાંદી ન હ પણ મારી સલાહ લાે અને ચાે ખા સાેના કરતાં
ડહાપણ ા ત કરાે. ૧૧ કારણ કે ડહાપણ ર નાે કરતાં વધારે મૂ યવાન છે ;

મારા દીકરા, મારાં વચનાે પાળ અને મારી અા ાઅાે સંઘરી રાખ. ૨
ાઅાે પાડીને

સવ મેળવવા ધારેલી વ તુઅાે તેની બરાબરી કરી શકે ન હ. ૧૨ મ

ાને

વતાે રહે અને મારા શ ણને તારી અાંખની

ચતુરાઈને પાેતાનું રહે ઠાણ બના યું છે , અને કાૈશ ય અને વવેકબુ ને હુ ં

કીકીની જેમ જતન કરજે. ૩ તેઅાેને તારી અાંગળીઅાે પર બાંધ; તેઅાેને તારા

શાેધી કાઢુ ં છંુ . ૧૩ યહાેવાહનાે ભય અેટલે પાપને ધ ારવું, અ ભમાન,
ઉ તાઈ, દુ માગ અને અવળું બાેલાનારાઅાેને હુ ં ધ ા ં છંુ . ૧૪ ડહાપણ
તથા કાૈશ ય મારાં છે ; મારી પાસે ઊંડી સમજ અને શ ત છે . ૧૫ મારા

દયપટ પર લખી રાખ. ૪ ડહાપણને કહે કે “તું મારી બહે ન છે ,” અને બુ ને
કહે , “તું મારી ઘ ન

મ છે .” ૫ જેથી અે બ ને તને ય ભચારી

બચાવશે. તે ખુશામતના શ દાે ઉ ચારનારી પર

કારણ કે અેક વખત મ મારા ઘરની બારી ન ક ઊભા રહીને
સામે નજર કરી; ૭ અને યાં મ ઘણાં ભાેળા યુવાનાેને

ની તવચનાે

ીથી

ીથી તા ં ર ણ કરશે. ૬

ારા જ રા અાે રાજ કરે છે અને રાજકતાઅાે યાય ચૂકવે છે . ૧૬ મારે

ળીમાંથી

લીધે રાજકુ મારાે શાસન કરે છે અને ઉમદા લાેકાે સાચાે ચુકાદાે અાપે છે . ૧૭

ેયા. તેમાં અેક

મારા પર ેમ રાખનારાઅાે પર હુ ં ેમ રાખું છંુ ; અને જેઅાે મને ઉ સુકતાથી
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શાેધે છે તે મને પામે છે . ૧૮
ટકાઉ સંપ

ય તથા ડહાપણ મારી પાસે છે , મારી પાસે

અાવે!” અને બુ હીનને તે કહે છે કે . ૧૭ “ચાેરીને પીધેલું પાણી મીઠું લાગે

અને સદાચાર છે . ૧૯ મારાં ફળ સાેના કરતાં ચ ડયાતાં છે ,

છે , અને સંતાઈને ખાધેલી રાેટલી વા દ લાગે છે .” ૧૮ પરં તુ અે લાેકાેને

ચાે ખા સાેના કરતાં અને મારી પેદાશ ઊંચી

તની ચાંદી કરતાં ે છે .

૨૦ હુ ં સદાચારને માગ ચાલું છંુ , મારાે માગ યાયનાે છે , ૨૧ મારા પર ેમ

અાપું છંુ અને તેઅાેના ભંડારાે ભરપૂર ક ં છંુ . ૨૨
મના અારં ભમાં, અા દકૃ યાે અગાઉ મા ં સજન કયુ. ૨૩

રાખનારને હુ ં સમૃ
યહાેવાહે સૃ

સદાકાળથી, અારં ભથી, પૃ વીનું સજન થયા પહે લાં મને થાપન કરવામાં
અા યું હતું. ૨૪ યારે કાેઈ જળ ન ધઅાે ન હતા, યારે પાણીથી ભરપૂર
કાેઈ ઝરણાંઅાે ન હતાં યારે મારાે જ મ થયાે હતાે. ૨૫ પવતાેના પાયા
નંખાયા તે અગાઉ, ડું ગરાે સ યા તે પૂવ મારાે જ મ થયાે હતાે. ૨૬ યાં સુધી
યહાેવાહે પૃ વી અને ખેતરાે પણ સૃ યાં નહાેતાં. અરે! ધૂળ પણ સૃ

નહાેતી

યારે મા ં અ ત વ હતું. ૨૭ યારે તેમણે અાકાશની થાપના કરી, અને
સાગર ઉપર

તજની ગાેઠવણી કરી યારે મા ં અ ત વ હતું. ૨૮ યારે

તેમણે ઊંચે અંત ર ને થર કયુ; અને જળની ધના ઝરણાં વહા યા. ૨૯
યારે તેમણે સાગરની હદ નયુ ત કરી અને તેની મયાદાનું ઉ લંધન કરવાની
તેમણે મના ફરમાવી. અને યારે તેમણે પૃ વીના પાયા ના યા. ૩૦ યારે
કુ શળ કારીગર તરીકે હુ ં તેમની સાથે હતું; અને હુ ં દન ત દન તેમને અાનંદ
અાપતું હતું; અને સદા હુ ં તેમની સમ હષ કરતું હતું. ૩૧ તેમની વસ તવાળી
પૃ વી પર હુ ં હષ પામતું હતું, અને માણસાેની સંગતમાં મને અાનંદ મળતાે
હતાે. ૩૨ મારા દીકરાઅાે, મા ં સાંભળાે; કારણ કે મારા માગાનાે અમલ
કરનાર અાશીવા દત છે . ૩૩ મારી શખામણ સાંભળીને ાની થા; અને તેની
અવગણના કરીશ ન હ. ૩૪ જે મા ં સાંભળે છે તે ય ત અાશીવા દત છે ,
અને હં મેશાં મારા દરવા

સમ લ અાપે છે ; તથા મારા વેશ ાર અાગળ

મારી રાહ જુ અે છે તે પણ અાશીવા દત છે . ૩૫ કારણ કે જેઅાેને હુ ં મળું છંુ
તેઅાેને

વન મળે છે , તેઅાે યહાેવાહની કૃ પા પામશે. ૩૬ પણ જે મારી સામે

પાપ કરે છે , તે પાેતાના અા માને જ નુકશાન પહાચાડે છે ; જેઅાે મને ધ ારે
છે , તેઅાે મૃ યુના ચાહકાે છે .”
તંભાે કાેતરી કા ા
૯ છે ;ાને પાેતેણતાનુે પાેં ઘરતાનાંબાંપશુયુઅં છેાે .કાતેણયાંે પાેછે તઅનેાના સાત
ા ારસ મ કયા છે ; તેણે
૨

પાેતાની મેજ પર ભાેજન તૈયાર રા યું છે . ૩ તેણે પાેતાની દાસીઅાેને માેકલીને
ઊંચા થાનેથી અા

હે ર કરવા માેકલી છે કે : ૪ “ ે કાેઈ મૂખ હાેય, તે

અહ અંદર અાવે!” અને વળી બુ હીન લાેકાેને તે કહે છે કે , ૫ અાવાે, મારી
સાથે ભાેજન લાે અને મારાે મ કરેલાે ા ારસ પીઅાે. ૬ હે મૂખા તમારી
હઠ છાેડી દાે અને

વાે; બુ ને માગ ચાલાે. ૭ જે ઉ ત માણસને ઠપકાે

અાપે છે તે અપમા નત થાય છે , જે દુ માણસને સુધારવા

ય છે તેને બ ાે

લાગે છે . ૮ ઉ ત માણસને ઠપકાે ન અાપાે, ન હ તાે તે તમારાે તર કાર
કરશે,

ાની માણસને ભૂલ બતાવશાે તાે તે તમને ેમ કરશે. ૯

ે તમે

ાની ય તને સલાહ અાપશાે તાે તે વધુ ાની બનશે; અને યાયી ય તને
શ ણ અાપશાે તાે તેના ડહાપણમાં વૃ

થશે. ૧૦ યહાેવાહનાે ભય અે

ડહાપણનાે અારં ભ છે , પરમપ વ ની અાેળખાણ અે જ બુ ની શ અાત
છે . ૧૧ ડહાપણને લીધે તા ં અાયુ ય દીઘ થશે, અને તારી અાવરદાનાં
વષા વધશે. ૧૨

ે તું

ાની હાેય તાે તે તારે પાેતાને માટે

ાની છે ,

ે તું

તર કાર કરીશ તાે તારે અેકલા અે જ તેનું ફળ ભાેગવવાનું છે .” ૧૩ મૂખ
ી ઝઘડાખાેર છે તે સમજણ વગરની છે અને ત ન અ ણ છે . ૧૪ તે
પાેતાના ઘરના બારણા અાગળ બેસે છે , તે નગરના ઊંચાં થાનાેઅે અાસન
વાળીને બેસે છે . ૧૫ તેથી યાંથી થઈને જનારાઅાેને અેટલે પાેતાને સીધે માગ
ચાલનારાઅાેને તે બાેલાવે છે . ૧૬ “જે કાેઈ મૂખ હાેય, તેે વળીને અહ અંદર

ખબર નથી કે તે તાે મૃ યુની જ યા છે , અને તેના મહે માનાે મૃ યુનાં ઊંડાણાેમાં
ઊતરનારા છે . (Sheol h7585)
ેમાનનાં ની તવચનાે. ાની દીકરાે પાેતાના પતાને હષ ઉપ વે
૧૦ સુછે લપણ
મૂખ દીકરાે પાેતાની માને ભાર પ છે . દુ તાનાે સં હ
૨

કં ઈ ભલું કરતાે નથી, પરં તુ સદાચારી

વન ય તને માેતથી ઉગારે છે .

૩ યહાેવાહ સદાચારી માણસને ભૂખથી મૃ યુ પામવા દેશે ન હ પણ તે દુ

માણસની ઇ છાઅાેને ન ફળ કરે છે . ૪ ન

મી હાથાેથી કામ કરનાર દ ર ી

થાય છે . પણ ઉ મીઅાેનાે હાથ તેને ધનવાન બનાવે છે . ૫ ડા ાે દીકરાે
ઉનાળામાં સં હ કરે છે પણ કાપણીના સમયે સૂઈ રહે નાર દીકરાે બદનામી
કરાવે છે . ૬ સદાચારીના માથા ઉપર અાશીવાદ ઊતરે છે , પણ દુ ાેનું માેઢું
હસાથી ઢં કાયેલું છે . ૭ સદાચારીનું મરણ અાશીવાદ પ છે ; પરં તુ દુ ાેનું
નામ તાે શા પત થાય છે . ૮ ાની દયવાળાે અા ાઅાેનાે વીકાર કરશે,
પણ લવરી કરનારાે મૂખ પાયમાલ થશે. ૯ જે ય ત ામા ણકપણે

વે છે

તે સુર ત છે , પરં તુ અવળે માગ ચાલનાર અાેળખાઈ જશે. ૧૦ જે ય ત
અાંખ મચકારે છે તે મુ કે લીઅાે વહાેરે છે , પણ બકબકાટ કરનાર મૂખ નાશ
પામશે. ૧૧ સદાચારીનું મુખ

વનનાે ઝરાે છે , પરં તુ દુ ાેનું માેઢું હસાથી
ઢં કાયેલું છે . ૧૨ દ્ ેષથી ઝઘડા ઊભા થાય છે , પણ ેમ સવ અપરાધાેને ઢાંકી
દે છે . ૧૩ ાની માણસના હાેઠાે પર ડહાપણ માલૂમ પડે છે , યારે મૂખની
પીઠને માટે લાકડી છે . ૧૪ ાની પુ ષ ડહાપણનાે સં હ કરે છે , પરં તુ મૂખનું
મા ઝડપી નાશ નાેતરે છે . ૧૫

યવાન માણસનું ઘન તેનું ક લેબંધીવાળું

નગર છે ; પરં તુ ગરીબી ગરીબાેનાે નાશ કરે છે . ૧૬ સદાચારી માણસની
કમાણી

વન સાધક છે ; પણ દુ માણસની પેદાશ પાપકારક છે . ૧૭ જે

શખામણનાે વીકાર કરે છે , તે

વનના માગમાં છે , પણ ઠપકાનાે યાગ

કરનાર ભૂલ કરે છે . ૧૮ જે ષ
ે છુપાવે છે તે જૂ ઠું બાેલે છે પણ ચાડી કરનાર
મૂખ છે . ૧૯ ઘ ં બાેલવામાં દાેષની અછત નથી, પણ જે પાેતાની
પર લગામ રાખે છે , તે ડા ાે છે . ૨૦ સદાચારીની

ભ

ભ ચાે ખી ચાંદી જેવી

છે ; પરં તુ દુ ના દયનું મૂ ય બહુ ં નીચું છે . ૨૧ નેકીવાનની વાણી ઘણાંને
તૃ ત કરે છે , પણ મૂખાઅાે બુ ના અભાવે માેતને ભેટે છે . ૨૨ યહાેવાહનાે
અાશીવાદ ધનવાન બનાવે છે અને તેની સાથે કાેઈ ખેદ મ ત નથી. ૨૩
દુ યાેજનાઅાે મૂખાને અાનંદ અાપે છે , પરં તુ સમજણાે માણસ ડહાપણથી
અાનંદ ા ત કરે છે . ૨૪ દુ નાે ડર તેને પાેતાને જ માથે અાવી પડશે, પણ
ની તમાન માણસની ઇ છા તૃ ત કરવામાં અાવશે. ૨૫ વાવાઝાેડું જતું રહે છે
તેમ દુ નું નામ નશાન રહે તું નથી, પણ ની તમાન માણસ સદાકાળ ટકનાર
પાયા પ છે . ૨૬ જેમ દાંતને કડવું પી ં અને અાંખાેને ધુમાડાે અાફત પ છે ,
તેમ અાળસુ પાેતાને કામ પર માેકલનારને અાફત પ છે . ૨૭ યહાેવાહનાે ભય
અાયુ ય વધારે છે , પણ દુ ાેનાં વષા ઘટાડવામાં અાવશે. ૨૮ સદાચારીની
અાશાનું પ રણામ અાનંદ છે , પણ દુ ાેની અાશા ન ફળ જશે. ૨૯ જેઅાે
ામા ણકતાથી

વે છે , તેઅાેના માટે યહાેવાહનાે માગ ક લા પ છે , પણ તે

દુ ાેને વનાશ પ છે . ૩૦ સદાચારીઅાેને કદી ખસેડવામાં અાવશે ન હ, પરં તુ
દુ ાે દેશમાં કાયમ રહે શે ન હ. ૩૧ સદાચારીઅાેનું મુખ ડહાપણ ગટ કરે છે ,
પરં તુ હઠીલી

ભનાે નાશ કરવામાં અાવશે. ૩૨ સંતાેષકારક અને ઉ ચત શું

છે તે સદાચારીના હાેઠ

ણે છે . પણ દુ પાેતાને મુખે અવળું બાેલે છે .

ાજવાં યહાેવાહને કં ટાળા પ છે , પણ સાચા વજનથી તેમને
૧૧ ખાેઅાનંટાંદ થાય
છે . અહં કાર અાવે છે યારે અપમાન પણ અાવે છે ,
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૨

ની તવચનાે

પણ ન જનાે પાસે ડહાપણ હાેય છે . ૩ ામા ણક માણસની વ વાનીયતા

હતા નહતા થઈ

તેને દાેરે છે , પણ ધુતારા પાેતાના દુ ઇરાદાઅાેથી નાશ પામશે. ૪ કાેપને

પાેતાના ડહાપણ માણે સંશા પામે છે , પણ જેનું દય દુ છે તે તુ છ

ય છે , પણ સદાચારીનું ઘર કાયમ ટકી રહે છે . ૮ માણસ

દવસે

ય કં ઈ કામ અાવતું નથી, પણ નેકી માેતથી ઉગારે છે . ૫ ામા ણક

ગણાશે. ૯ જેને અ નની અછત હાેય અને પાેતાને માનવંતાે માનતાે હાેય તેના

માણસની નેકી તેનાે માગ થર કરે છે , પણ દુ માણસ પાેતાની જ દુ તાથી

કરતાં જે ન ન ગણાતાે હાેય પણ તેને ચાકર હાેય તાે તે ે છે . ૧૦ ભલાે

પાયમાલ થશે. ૬ ામા ણક માણસની નેકી, ઈ વરને પસંદ છે તેથી તે બચી

માણસ પાેતાના પશુના

જશે, પરં તુ કપટ કરનારા તેઅાેની પાેતાની યાેજનાઅાેમાં ફસાય છે . ૭ દુ
માણસની અપે ા તેના મૃ યુ સમયે નાશ પામે છે , અને અ યાયીની અાશા

ૂ રતા સમાન હાેય છે . ૧૧ પાેતાની જમીન ખેડનારને પુ કળ અ ન મળશે; પણ
નકામી વાતાે પાછળ દાેડનાર મૂખ છે . ૧૨ દુ માણસાે ભૂંડાની લૂંટ લેવા ઇ છે

પણ નાશ પામે છે . ૮ સદાચારીને સંકટમાંથી ઉગારી લેવામાં અાવે છે અને

છે , પણ સદાચારીનાં મૂળ તાે ફળ પુ છે . ૧૩ દુ માણસના હાેઠાેનાં ઉ લંઘનાે

તેને બદલે દુ ાે તેમાં ફસાય છે . ૯ દુ માણસ પાેતાની વાણીથી પાેતાના

તેઅાેને પાેતાને માટે ફાંદાે છે , પણ સદાચારીઅાે સંકટમાંથી છૂટા થશે. ૧૪

પડાેશીઅાેનાે નાશ કરે છે , પરં તુ યાયી તેના ડહાપણ વડે બી અાેને ઉગારે

માણસ પાેતે બાેલેલા શ દાેથી સંતાેષ પામશે અને તેને તેના કામનાે બદલાે

છે . ૧૦ યાયી ય તની સફળતામાં અાખું નગર હષ કરે છે ; અને દુ ાેનાે નાશ

પાછાે મળશે. ૧૫ મૂખનાે માગ તેની પાેતાની નજરમાં સાચાે છે , પણ ાની

થાય છે યારે હષના નાદ સંભળાય છે . ૧૧ સદાચારીના અાશીવાદથી નગરની

માણસ સારી સલાહ પર લ અાપે છે . ૧૬ મૂખ પાેતાનાે ગુ સાે તરત ગટ

ઉ ન ત થાય છે , પણ દુ રાચારીની વાણીથી તેનાે નાશ થાય છે . ૧૨ પાેતાના

કરી દે છે , પણ ડા ાે માણસ અપમાન ગળી

પડાેશીનાે તુ છકાર કરનાર અ ાની છે , પણ બુ માન માણસ શાંત રહે છે .

નેકી ગટ કરે છે , પણ જૂ ઠાે સા ી છે તર પડી કરે છે . ૧૮ અ વચારી વાણી

૧૩ ચાડી કરનાર માણસ છૂપી વાત બહાર પાડી દે છે , પણ વ વાસુ ય ત

તરવારની જેમ ઘા કરે છે પણ ાની માણસની

અે વાતને ગુ ત રાખે છે . ૧૪ યાં અાગેવાન અ ાન હાેય, યાં લાેકાે નાશ

૧૯ જે હાેઠ સ ય બાેલે છે તેઅાે શા વત રહે છે અને જૂ ઠા બાેલી

પામે છે , પણ યાં પુ કળ સલાહકારાે હાેય યાં સલામતી છે . ૧૫ પારકાના

રહે છે . ૨૦ જેઅાે ખરાબ યાેજનાઅાે કરે છે તેઅાેનાં મન કપટી છે , પણ

મીન થનારને વેઠવું પડે છે , જે
૧૬ સુશીલ

વની સંભાળ રાખે છે , પણ દુ માણસની દયા

ય છે . ૧૭ સ ય ઉ ચારનાર
ભના શ દાે અારાે ય પ છે .
ભ

ણક

મીનગીરી લેવાનું ટાળે છે તે સુર ત છે .

શાં તની સલાહ અાપનાર સુખ પામે છે . ૨૧ સદાચારીને કં ઈ નુકશાન થશે

ી અાબ ને સાચવી રાખે છે ; અને જુ લમી માણસાે ય સાચવી

ન હ, પરં તુ દુ ાે મુ કે લીઅાેથી ભરેલા હાેય છે . ૨૨ યહાેવાહ જૂ ઠાને ધ ારે

રાખે છે . ૧૭ દયાળુ માણસ પાેતાની

તનું હત કરે છે , પણ ઘાતકી માણસ

છે , પણ સ યથી વતનારાઅાે તેમને અાનંદ પ છે . ૨૩ ડા ાે પુ ષ ડહાપણને

પાેતાના દેહને દુ : ખમાં નાખે છે . ૧૮ દુ ની કમાણી ઠગારી છે , પણ ની તમ ાનું
બીજ વાવનારને સાચાે હાેવા બદલ વળતર મળશે. ૧૯ જે માણસ નેકીમાં

છુપાવે છે , પણ મૂખ પાેતાની મૂખાઈ હે ર કરે છે . ૨૪ ઉ મીનાે હાથ
અ ધકાર ભાેગવશે, પરં તુ અાળસુ માણસ પાસે મજૂ રી કરાવવામાં અાવશે.

સુ ઢ છે તે

વન સંપાદન કરે છે , પણ બૂરાઈ શાેધનાર પાેતાનું જ માેત લાવે

૨૫ પાેતાના મનની ચતાઅાે માણસને ગમગીન બનાવે છે , પણ માયાળુ શ દાે

છે . ૨૦ વપરીત અંતઃકરણવાળા માણસાેથી યહાેવાહ કં ટાળે છે , પણ જેઅાે

તેને ખુશ કરે છે . ૨૬ નેકીવાન માણસ પાેતાના પડાેશીને સાચાે માગ બતાવે

ની તમ ાથી

છે , પણ દુ ાેનાે માગ તેને ગેરમાગ દાેરે છે . ૨૭ અાળસુ માણસ પાેતે કરેલાે

સ

વે છે તેઅાે તેમને અાનંદ પ છે . ૨૧ ખાતરી રાખ ે કે દુ ને

થયા વના રહે શે ન હ, પણ સદાચારીઅાેનાં સંતાનનાે બચાવ થશે. ૨૨

જેમ ભૂંડના નાકમાં સાેનાની નથણી હાેય છે તેમ વવેકહીન

ીની સુંદરતા

છે . ૨૩ નેક માણસની ઇ છા સારી જ હાેય છે , પરં તુ દુ ાેની ઇ છાઅાે કાેપ પ
છે . ૨૪ અેવા માણસાે છે કે જેઅાે વેરી નાખે છે તેમ છતાં વૃ

પામે છે ; અને

કે ટલાક વધુ પડતી કરકસર કરે છે તેમ છતાં તેઅાે કં ગાળ થાય છે . ૨૫ ઉદાર
ય ત અાબાદ થશે, પાણી અાપનાર પાેતે પણ પાણી પીશે. ૨૬ અનાજ
સંઘરી રાખનારને લાેકાે શાપ અાપે છે , પણ વેચનાર ઉપર તેઅાે અાશીવાદ
વરસાવે છે . ૨૭ ખંતથી હત શાેધનારને ઈ વરની કૃ પા ા ત થશે, પણ જે
અ હત કરે છે તેઅાેને નુકશાન થશે. ૨૮ પાેતાના

ય પર ભરાેસાે રાખનાર

પડી જશે, પણ નેકીવાન લીલા પાનની માફક ખીલશે. ૨૯ જે પાેતાના જ
કુ ટું બને દુ : ખી કરે છે , તેને પવનનાે વારસાે મળશે, અને મૂખ માણસ ાનીનાે
ચાકર બનશે. ૩૦ નેકીવાનનું ફળ તે
બી

વનનું વૃ છે , પણ જે ાની છે તે

અા માઅાેને બચાવે છે . ૩૧ નેકીવાનને પૃ વી પર બદલાે મળશે; તાે દુ

ાની દીકરાે પાેતાના પતાની શખામણ માને છે , પણ અ ડયલ દીકરાે
૧૩ ઠપકાને
ગણકારતાે જ નથી. માણસ પાેતાના શ દાેથી હતકારક
૨

ફળ ભાેગવે છે , પણ કપટીનાે
બાેલનાર પાેતાના

વ જુ લમ વેઠશે. ૩ પાેતાનું મા સંભાળીને

વનું ર ણ કરે છે , પરં તુ

નાેતરે છે . ૪ અાળસુનાે

ભને છૂટી મૂકનાર વનાશ
વ ઇ છા કરે છે , પણ કશું પામતાે નથી, પણ ઉ મી

ય ત પૂણ રીતે સંતુ હાેય છે . ૫ સદાચારી માણસ જૂ ઠને ધ ારે છે , પણ
દુ માણસ અપમાન અને ફજેતીનાે ભાેગ બને છે . ૬ નેકી ભલા માણસાેનું
ર ણ કરે છે ; પણ દુ તા પાપીઅાેને ઉથલાવી નાખે છે , ૭ કે ટલાક કશું ન
હાેવા છતાં ધનવાન હાેવાનાે દં ભ કરે છે અને કે ટલાક અેવા પણ છે કે જેઅાે
કં ગાળ હાેવા છતાં ધનવાન હાેય છે . ૮

યવાનના

વનાે બદલાે તેનું

ત ઠપકાને ધ ારે છે તે પશુ જેવાે છે . ૨ સારાે માણસ

તાે કે વળ ઝઘડાે જ ઉ પ ન થાય છે ; પણ સારી સલાહ માનનારાઅાે પાસે
ડહાપણ છે . ૧૧ કુ માગ મેળવેલી સંપ

કદી ટકતી નથી. પણ મહે નતથી

યહાેવાહની કૃ પા મેળવે છે , પણ કુ યુ તખાેર માણસને તે દાેષપા ઠેરવશે.

સં હ કરેલી સંપ ની વૃ

૩ માણસ દુ તાથી

થતાં અંતઃકરણ ઝૂ રે છે , પણ ઇ છાઅાેની પ રપૂણતા જ

થર થશે ન હ, પણ નેકીવાનની જડ કદી ઉખેડવામાં
ી તેના પ તને મુગટ પ છે , પણ નલ જ

ય

અાનંદ છે , પણ દુ નાે દીવાે હાેલવી નાંખવામાં અાવશે. ૧૦ અ ભમાનથી

જે કાેઈ માણસ શખામણ ચાહે છે તે વ ા પણ ચાહે છે , પણ

અાવશે ન હ. ૪ સદગુણી

મેળવવા

વન છે . અને અે માગમાં મરણ છે જ ન હ.

છે , પણ ગરીબ ય તને ધમકી સાંભળવી પડતી નથી. ૯ નેકીવાનાેનાે કાશ

અને પાપીને પણ તેના કામ માણે બદલાે મળશે તે કે ટલું ખાતરીપૂવક છે !

૧૨ જે ય

શકાર રાંધતાે નથી, પણ ઉ મી માણસ થવું અે મહામૂલી સંપ
જેવું છે . ૨૮ નેકીના માગમાં

ી

થાય છે . ૧૨ અાશાનું ફળ મળવામાં વલંબ
વન છે . ૧૩

શખામણને નકારનારનાે નાશ થાય છે , પણ અા ાઅાેનાે અાદર કરનારને

તેનાં હાડકાને સડા પ છે . ૫ નેકીવાનના વચાર ભલા હાેય છે , પણ દુ ાેની

બદલાે મળે છે . ૧૪ ાનીનું શ ણ

સલાહ કપટભરી હાેય છે . ૬ દુ ની વાણી ર તપાત કરવા વષે હાેય છે ,

ફાંદામાંથી ઉગારી લે છે . ૧૫ સારી સમજવાળાને કૃ પા મળે છે , પણ કપટીનાે

પણ ામા ણક માણસનું મુખ તેને બચાવશે. ૭ દુ ાે ઉથલી પડે છે અને

માગ ખરબચડાે છે . ૧૬

ની તવચનાે
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વનનાે ઝરાે છે , જે તે ય તને મૃ યુના

યેક ડા ાે માણસ ડહાપણથી નણય લે છે ; પણ

મૂખ પાેતાની મૂખાઈ

હે ર કરે છે . ૧૭ દુ સંદેશાવાહક મુ કે લીમાં સપડાઈ

ય છે , પણ વ વાસુ સંદેશવાહક સમાધાન લાવે છે . ૧૮ જે શખામણનાે
યાગ કરે છે તેને ગરીબી અને અપમાન ા ત થાય છે , પણ ઠપકાનાે વીકાર
કરે છે તેને માન મળે છે . ૧૯ ઇ છાની તૃ ત અા માને મીઠી લાગે છે , પણ
દુ તાથી પાછા વળવું અે મૂખાને અાઘાતજનક લાગે છે . ૨૦
માણસાેની સંગત કરશે, તાે તું

ે તું

ાની

છે , તેનાં સંતાનાેને તે અા ય અાપે છે . ૨૭ માેતના ફાંદામાંથી છૂટી જવાને
માટે, યહાેવાહનાે ભય
પણ

વનનાે ઝરાે છે . ૨૮ ઘણી

તે રા નું ગાૈરવ છે ,

વના શાસક નાશ પામે છે . ૨૯ જે ાેધ કરવામાં ધીમાે છે તે વધારે

સમજુ છે , પણ ઉતાવ ળયા વભાવનાે માણસ મૂખાઈને દ શત કરે છે . ૩૦
દયની શાં ત શરીરનું

વન છે ; પણ ઇ યા હાડકાનાે સડાે છે . ૩૧ ગરીબ

ાની થશે. પણ જે મૂખની સાેબત કરે છે

પર જુ લમ કરનાર તેના સજનહારનું અપમાન કરે છે , પણ ગરીબ પર રહે મ

તેને નુકસાન થશે. ૨૧ પાપીઅાેની પાછળ નુકસાન લાગેલું રહે છે , પણ

રાખનાર તેને માન અાપે છે . ૩૨ દુ ને પાેતાની દુ તાથી હડસેલી નાખવામાં

જે સારા માણસાે છે તેઅાેને હતકારક બદલાે મળશે. ૨૨ સારાે માણસ

અાવશે, પરં તુ યાયી માણસને પાેતાના મૃ યુમાં પણ અાશા હાેય છે . ૩૩

પાેતાનાં સંતાનાેનાં સંતાનાેને માટે વારસાે મૂકી

બુ માનના દયમાં ડહાપણ વસે છે , પણ મૂખના અંતરમાં ડહાપણ નથી

ય છે , પણ પાપીનું ધન

નેકીવાનને સા ભરી મૂકવામાં અાવે છે . ૨૩ ગરીબાેના ખેતરમાં ઘ ં અનાજ

હાેતું તે જણાઈ અાવે છે . ૩૪ યાયીપણાથી

ઊપજે છે , પણ અ યાયના કારણથી નાશ પામનારા માણસાે પણ છે . ૨૪ જે
પાેતાના બાળકને શ તપાલનની કે ળવણી માટે સાેટી મારતાે નથી તે પાેતાના

કરાવનાર પર તેમનાે ાેધ ઊતરે છે .

બાળકનાે દુ મન છે ; પણ તેના પર ી ત કરનાર તેને વેળાસર શ ા કરે છે .

૧૫ ન

૨૫ નેકીવાન પાેતાને સંતાેષ થતાં સુધી ખાય છે , પણ દુ નું પેટ હં મેશાં ભૂ યુંને

ભૂ યું જ રહે છે .
ાના ઘરની અાબાદી વધારે છે , પણ મૂખ ી
૧૪ દરેપાેતકાનેસમજુજ હાથે ીતેપાેનાેતનાશ
કરે છે . જે વ વનીયતામાં ચાલે છે તે
૨

યહાેવાહનાે ડર રાખે છે , પણ જે પાેતાના માગામાં અવળાે ચાલે છે તે તેને
ધ ારે છે . ૩ મૂખના મુખમાં અ ભમાનની સાેટી છે , પણ ાનીઅાેના હાેઠ
તેઅાેનું ર ણ કરે છે . ૪ યાં બળદ ન હાેય યાં ગભાણ સાફ જ રહે છે , પણ
બળદના બળથી ઘણી ઊપજ થાય છે . ૫ વ વાસુ સા ી જૂ ઠું બાેલશે ન હ,
પણ જૂ ઠાે સા ી જૂ ઠું જ બાેલે છે . ૬ હાંસી ઉડાવનાર ડહાપણ શાેધે છે
પણ તેને જડતું નથી, પણ ડાહી ય ત પાસે ડહાપણ સહે લાઈથી અાવે
છે . ૭ મૂખ માણસથી દૂ ર રહે વું, તેની પાસે તને ાનવાળા શ દાે સાંભળવા
ન હ મળે, ૮ પાેતાનાે માગ સમજવામાં ડા ા માણસનું ડહાપણ છે , પણ
મૂખની મૂખાઈ તેનું કપટ છે . ૯ મૂખ ાય

ને હસવામાં ઉડાવે છે , પણ

ામા ણક માણસાે ઈ વરની કૃ પા મેળવે છે . ૧૦ અંતઃકરણ પાેતે પાેતાની
વેદના

ણે છે , અને પારકાે તેના અાનંદમાં

ેડાઈ શકતાે નથી. ૧૧ દુ નું ઘર

પાયમાલ થશે, પણ ામા ણકનાે તંબુ સમૃ રહે શે. ૧૨ અેક અેવાે માગ છે જે
માણસને ઠીક લાગે છે , પણ અંતે તેનું પ રણામ તાે મરણનાે માગ નીવડે છે .
૧૩ હસતી વેળાઅે પણ દય ખ ન હાેય છે , અને હષનાે અંત શાેક છે . ૧૪

પાપી દયવાળાઅે પાેતાના જ માગનું ફળ ભાેગવવું પડશે અને સારાે માણસ
પાેતાનાં જ કમાનું ફળ માણે છે . ૧૫ ભાેળાે માણસ બધું માની લે છે , પણ
ચતુર માણસ પાેતાની વત ૂક બરાબર તપાસે છે . ૧૬ ાની માણસ દુ તાથી
દૂ ર રહે છે , પણ મૂખ માણસ ઉ મ થઈને બેદરકાર બને છે . ૧૭ જલદી ાેધ
કરનાર મૂખાઈ કરી બેસે છે , અને દુ યાેજનાઅાે ઘડનાર ધ ાર પામે છે .
૧૮ ભાેળા લાેકાે મૂખાઈનાે વારસાે પામે છે , પણ ડા ા માણસાેને વ ાનાે

મુગટ પહે રાવવામાં અાવે છે . ૧૯ દુ ાેને સ જનાે અાગળ ઝૂ કવું પડે છે ,
અને જેઅાે દુ છે તેઅાેને સદાચારીઅાેને બારણે નમવું પડે છે . ૨૦ ગરીબને
પાેતાના પડાેશીઅાે પણ ધ ારે છે , પરં તુ ધનવાનને ઘણા મ ાે હાેય છે . ૨૧
પાેતાના પડાેશીને તુ છ ગણનાર પાપ કરે છે , પણ ગરીબ પર દયા કરનાર
અાશીવા દત છે . ૨૨ ભૂંડી યાેજનાઅાે ઘડનાર શું ભૂલ નથી કરતા? પણ સારી
યાેજનાઅાે ઘડનારને કૃ પા અને સ ય ા ત થશે. ૨૩ યાં મહે નત છે યાં
લાભ પણ હાેય છે , પણ યાં ખાલી વાતાે જ થાય યાં મા ગરીબી જ
અાવે છે . ૨૪ ાનીઅાેનાે મુગટ તેઅાેની સંપ
તે જ તેમનાે બદલાે છે . ૨૫ સાચાે સા ી

છે , પણ મૂખાની મૂખાઈ

વનાેને બચાવે છે , પણ કપટી

માણસ જૂ ઠા ં ઉ ચારે છે . ૨૬ યહાેવાહનાં ભયમાં ઢ વ વાસ સમાયેલાે

મહાન બને છે , પણ પાપ તાે

નું કલંક છે . ૩૫ બુ માન સેવક પર રા ની કૃ પા હાેય છે , પણ બદનામી
ઉ ર ાેધને શાંત કરી દે છે , પણ કઠાેર શ દાે રીસ ચઢાવે છે .
ાની ય તની વાણી ડહાપણ ઉ ચારે છે , પરં તુ મૂખની વાણી

૨

મૂખાઈથી ઉભરાય છે . ૩ યહાેવાહની
ખરાબ પર લ રાખે છે . ૪ નમળ

સવ હાેય છે , તે સારા અને
ભ

વનનું વૃ છે , પણ કુ ટલતા

અા માને ભાંગી નાખે છે . ૫ મૂખ પાેતાના પતાની શખામણને તુ છ ગણે
છે , પણ ઠપકાને ગંભીરતાથી લ માં લેનાર શાણાે થાય છે . ૬ નેકીવાનાેના
ઘરમાં ધનનાે ભંડાર છે , પણ દુ ની કમાણીમાં અાફત હાેય છે . ૭

ાની

માણસના હાેઠાે ડહાપણ ફે લાવે છે , પણ મૂખનું દય મૂખતા ફે લાવે છે . ૮
દુ ના ય ાપણને યહાેવાહ ધ ારે છે , પરં તુ ામા ણકની ાથનાથી તે સ ન
થાય છે . ૯ દુ ના માગથી યહાેવાહ કં ટાળે છે , પરં તુ ની તને માગ ચાલનાર પર
તે ેમ દશાવે છે . ૧૦ સ ્માગને ત દઈને જનારને અાકરી સ થશે, અને
ઠપકાનાે તર કાર કરનાર મરણ પામશે. ૧૧ શેઅાેલ તથા અબદાેન ( વનાશ)
યહાેવાહ સમ ખુ લાં છે ; તાે માણસાેનાં દય કે ટલાં વશેષ ખુ લાં હાેવાં
ેઈઅે? (Sheol h7585) ૧૨ તર કાર કરનારને કાેઈ ઠપકાે અાપે તે તેને
ગમતું હાેતું નથી; અને તે ાની માણસની પાસે જવા પણ ઇ છતાે નથી. ૧૩
અંતરનાે અાનંદ ચહે રાને ફુ લત કરે છે , પરં તુ દયમાં શાેક હાેય તાે મન
ભાંગી

ય છે . ૧૪ ાની દય ડહાપણની ઇ છા રાખે છે , પરં તુ મૂખનાે

અાહાર મૂખાઈ છે . ૧૫ જેઅાેને સતાવવામાં અાવે છે તેઅાેના સવ દવસાે
ખરાબ જ છે , પણ ખુશ અંતઃકરણવાળાને તાે સતત મજબાની જેવું હાેય છે .
૧૬ ઘ ં ઘન હાેય પણ તે સાથે મુ કે લીઅાે હાેય, તેના કરતા થાેડું ધન હાેય

પણ તે સાથે યહાેવાહનાે ભય હાેય તે વધારે ઉ મ છે . ૧૭ વૈરીને યાં પુ
બળદના ભાેજન કરતાં ેમી માણસને યાં સાદાં શાકભા
૧૮ ગરમ મ

ખાવાં ઉ મ છે .

જનાે માણસ ઝઘડા ઊભા કરે છે , પણ ધીરજવાન માણસ

ક જયાને શાંત પાડે છે . ૧૯ અાળસુનાે માગ કાંટાથી ભરાયેલી

ળ જેવાે

છે , પણ ામા ણકનાે માગ વ નાેથી મુ ત છે . ૨૦ ડા ાે દીકરાે પાેતાના
પતાને સુખી કરે છે , પણ મૂખ દીકરાે પાેતાની માતાને તુ છ ગણે છે . ૨૧
અ ાનીને મૂખાઈ અાનંદ પ લાગે છે , પણ બુ માન માણસ સીધે માગ ચાલે
છે . ૨૨ સલાહ વનાની યાેજના ન ફળ

ય છે , પરં તુ પુ કળ સલાહથી તે

સફળ થાય છે . ૨૩ પાેતાના મુખે અાપેલા ઉ રથી ય ત ખુશ થાય છે ;
અને યાે ય સમયે બાેલાયેલાે શ દ કે ટલાે સરસ લાગે છે ! ૨૪ ાની માણસ
માટે તે

વન તરફ જતાે માગ છે કે , જે તેને શેઅાેલ તરફ જતા માગથી

પાછાે વાળે છે . (Sheol h7585) ૨૫ યહાેવાહ અ ભમાનીનું ઘર તાેડી પાડે
છે , પણ વધવાની હદ તે કાયમ રાખશે. ૨૬ દુ ની યાેજનાઅાેથી યહાેવાહ
કં ટાળે છે , પરં તુ તેમની

અે દયાળુના શ દાે શુ છે . ૨૭ જે લાેભી છે તે

પાેતાના જ કુ ટું બ પર અાફત લાવે છે , પરં તુ જે લાંચને ધ ારે છે તેનું
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વન

ની તવચનાે

અાબાદ થશે. ૨૮ સદાચારી માણસ વચાર કરીને ઉ ર અાપે છે , પણ દુ

ગાૈરવનાે તાજ છે ; સ યને માગ ચાલનારને અે મળે છે . ૩૨ જે ાેધ કરવે ધીમાે

પાેતાના મુખે ખરાબ વાતાે વહે તી મૂકે છે . ૨૯ યહાેવાહ દુ થી દૂ ર રહે છે ,

તે પરા મી કરતાં સારાે છે , અને જે પાેતાના મ જને કાબૂમાં રાખે છે તે

પણ તે સદાચારીની ાથના સાંભળે છે . ૩૦ અાંખાેના અજવાળાથી દયને

શહે ર

અાનંદ થાય છે , અને સારા સમાચાર હાડકાંને પુ બનાવે છે . ૩૧ ઠપકાનું

તે બધાનાે નણય તાે યહાેવાહના હાથમાં છે .

પ રણામ

ભરપૂર હાેય પણ ક જયાકં કાસવાળું હાેય તેના
૧૭ જેકરતાંઘર શાંમજબાનીથી
ત સ હત રાેટલીનાે સૂકાે ટુ કડાે સારાે છે . ડહાપણથી

વન છે , અે બાબત સાંભળનારની ગણતરી

છે . ૩૨ શખામણનાે યાગ કરનાર પાેતે પાેતાના જ
પણ ઠપકાને વીકારનાર બુ

ાનીઅાેમાં થાય

વનને તુ છ ગણે છે ,

ા ત કરે છે . ૩૩ યહાેવાહનાે ભય ડહાપણનું

શ ણ છે , પહે લા દીનતા છે અને પછી માન છે .

૧૬ યહાેવાહના હાથમાં છે .

માણસાે મનમાં સંક પ કરે છે , પણ

તનાર કરતાં ઉ મ છે . ૩૩ ચ ી ખાેળામાં નાખવામાં અાવે છે , પણ

૨

વતનાર ચાકર બદનામી કરાવનાર દીકરા પર અ ધકાર ચલાવશે અને અે
ચાકરને દીકરાના ભાઈઅાેમાં વારસનાે ભાગ મળશે. ૩ ચાંદીને ગાળવા માટે

ભથી ઉ ર અાપવાે તે

કુ લડી હાેય છે અને સાેનાને માટે ભ ી હાેય છે . પણ અંત: કરણને પારખનાર

૨ માણસના સવ માગા તેની પાેતાની નજરમાં

યહાેવાહ છે . ૪ જે કાેઈ ય ત અ ન વાત સાંભળે છે તે દુ છે ; જે જૂ ઠાે છે

તાે ચાે ખા છે , પણ યહાેવાહ તેઅાેનાં મનની તુલના કરે છે . ૩ તારાં કામાે

તે નુકસાનકારક

યહાેવાહને સાપી દે અેટલે તારી યાેજનાઅાે સફળ થશે. ૪ યહાેવાહે દરેક

તેના સજનહારની નદા કરે છે અને જે કાેઈ બી ની વપ ને

વ તુને પાેતપાેતાના હે તુને માટે સ

છે , હા, દુ ાેને પણ સંકટના દવસને માટે

થાય છે તે શ ા પા યા વગર રહે શે ન હ. ૬ સંતાનાેનાં સંતાનાે વૃ પુ ષનાે

સ યા છે . ૫ દરેક અ ભમાની અંતઃકરણવાળી ય તને યહાેવાહ ધ ારે

મુગટ છે અને સંતાનાેનાે મ હમા તેઅાેનાં માતા પતા છે . ૭ ભાવપૂણ ભાષણ

છે , ખાતરી રાખ ે તે શ ા પા યા વગર રહે શે ન હ. ૬ દયા તથા સ યતાથી

મૂખને ઘટતું નથી; મહાપુ ષાેને માટે જૂ ઠું બાેલવું અે અઘ ટત છે . ૮ જેને

પાપનું ાય

બ સ મળે છે તે તેની નજરમાં મૂ યવાન પ થર જેવી છે ; યાં યાં તે

ત થાય છે અને યહાેવાહના ભયથી માણસાે દુ તાથી દૂ ર રહે

ભ તરફ યાન અાપે છે . ૫ જે ગરીબની મ કરી કરે છે તે
ેઈને રા

ય

છે . ૭ યારે કાેઈ માણસના માગથી યહાેવાહ ખુશ થાય છે , યારે તે તેના

છે , યાં યાં તે ઉદય પામે છે . ૯ દાેષને ઢાંકનાર ેમ શાેધે છે , પણ તેને જ

દુ મનાેને પણ તેની સાથે શાં તથી રાખે છે . ૮ અ યાયથી મળેલી ઘણી અાવક

વારં વાર બાે યા કરનાર ઇ

કરતાં, યાયથી મળેલી થાેડી અાવક સારી છે . ૯ માણસનું મન પાેતાના

કરતાં બુ માનને અેક ઠપકાનાે ઘા વધારે ઊંડી અસર કરે છે . ૧૧ દુ જન

માગની યાેજના કરે છે , પણ તેનાં પગલાં ચલાવવાનું કામ યહાેવાહના હાથમાં
છે . ૧૦ રા ના હાેઠાેમાં ઈ વરવાણી છે , તેનું મુખ ખાેટાે ઇનસાફ કરશે ન હ.

હં મેશા અાફતાે શાે યા કરે છે . તે માટે તેની સામે ૂ ર સંદેશાવાહક માેકલવામાં
અાવશે. ૧૨ જેનાં બ ચાં છીનવી લીધાં હાેય અેવી ર છણ કાેઈને મળ ે; પણ

૧૧ ામા ણક ાજવાં યહાેવાહનાં છે ; કાેથળીની અંદરના સવ વજ નયાં તેમનું

મૂખાઈ કરતાે મૂખ કાેઈને ન મળાે. ૧૩

કામ છે . ૧૨ યારે દુ કમા કરવાથી રા અાેને કં ટાળાે અાવે છે , યારે સારાં

વાળે છે , તાે તેના ઘરમાંથી બૂરાઈ દૂ ર થશે ન હ. ૧૪ કાેઈ પાણીને બહાર

કામાેથી રા યાસન

મ ાેમાં અંતર પાડે છે . ૧૦ મૂખને સાે ફટકાના

ે કાેઈ ભલાઈનાે બદલાે બૂરાઈથી

થર થાય છે . ૧૩ નેક હાેઠાે રા ને અાનંદદાયક છે

અાવવાનું બાકું કરી અાપે, તે માફક જ ઝઘડાનાે અારં ભ છે , માટે ઝઘડાે થયા

અને તેઅાે યથાથ બાેલનાર ઉપર ેમ રાખે છે . ૧૪ રા નાે કાેપ મૃ યુદૂતાે

અગાઉ સમાધાન કરી લાે. ૧૫ જે કાેઈ દુ ને નદાષ ઠરાવે છે અને જે કાેઈ

જેવાે છે , પણ શાણી ય ત પાેતાના ગુ સાને શાંત પાડશે. ૧૫ રા ના

નેકીવાનને દાેષપા ઠરાવે છે તે બ નેને યહાેવાહ ધ ારે છે . ૧૬ યારે મૂખને

મુખના કાશમાં

બુ

વન છે અને તેની કૃ પા પાછલા વરસાદના વાદળાં જેવી છે .

હાેતી નથી યારે ડહાપણ ખરીદવા તેના હાથમાં મૂ ય

ાંથી હાેય? ૧૭

૧૬ સાેના કરતાં ડહાપણ મેળવવું અે કે ટલું ઉ મ છે . ચાંદી કરતાં સમજણ

મ સવ સમયે ી ત રાખે છે અને ભાઈ સંકટના સમયને માટે જ જ યાે છે .

મેળવવી વધારે યાે ય છે . ૧૭ દુ તાથી દૂ ર જવું અે જ ામા ણક માણસનાે

૧૮ અ લ વગરનાે માણસ જ પાેતાના પડાેશીનાે

રાજમાગ છે ; જે પાેતાનાે માગ સંભાળે છે તે પાેતાના અા માનું ર ણ કરે છે .

ચાહનાર પાપ કરે છે ; જે પાેતાનાે દરવા ે વશાળ બનાવે છે , તે વનાશ

૧૮ અ ભમાનનું પ રણામ નાશ છે અને ગ વ

શાેધે છે . ૨૦ કુ ટલ દયના માણસનું કદી હત થતું નથી; અાડી

વભાવનાે અંત પાયમાલી છે .

મીન થાય છે . ૧૯ ક જયાે
ભવાળાે

૧૯ ગરીબની સાથે ન તા રાખવી તે સા ં છે તે અ ભમાનીની સાથે લૂંટના

માણસ વપ માં અાવી પડે છે . ૨૧ મૂખને પેદા કરનાર દુ : ખી થાય છે ;

ભાગીદાર થવા કરતાં વધારે સા ં છે . ૨૦ જે ભુના વચનાેનું ચતન કરે છે

મૂખના પતાને કદી અાનંદ થતાે નથી. ૨૨ અાનંદી દય અે ઉ મ અાૈષધ છે ,

તેનું હત થશે; અને જે કાેઈ યહાેવાહ પર વ વાસ રાખે છે તે અાનં દત

પણ ઘાયલ થયેલું મન હાડકાંને સૂકવી નાખે છે . ૨૩ દુ માણસ છાની રીતે

છે . ૨૧ ાની અંત: કરણવાળાે માણસ સમજદાર કહે વાશે; અને તેની મીઠી

લાંચ લઈને ઇનસાફના માગ ઊંધા વાળે છે . ૨૪ બુ માન ય તની અાંખ

વાણીથી સમજદારીની વૃ

ડહાપણ પર જ હાેય છે , પણ મૂખની અાંખાે પૃ વીના છે ડા પર ચાટેલી હાેય

સમજણ

થાય છે . ૨૨ જેની પાસે સમજ હાેય તેને માટે

વનદાતા છે , પણ મૂખ માટે શ ા અે તેઅાેની મૂખાઈ છે . ૨૩

ાનીનું દય તેના મુખને શીખવે છે અને તેના હાેઠાેને સમજની વૃ

છે . ૨૫ મૂખ પુ

પતાને માટે યથા પ અને પાેતાની માતાને માટે કડવાશ પ

કરી

છે . ૨૬ વળી નદાષને દં ડ કરવાે તથા ામા ણકપણાને લીધે સ જનાેને

અાપે છે . ૨૪ માયાળુ શ દાે મધ જેવા છે , તેઅાે અા માને મીઠા લાગે છે

મારવા અે યાે ય નથી. ૨૭ થાેડાબાેલાે માણસ શાણાે છે , ઠં ડા મ જનાે

અને હાડકાંને અારાે ય અાપે છે . ૨૫ અેક અેવાે માગ છે જે માણસને સાચાે

માણસ બુ માન હાેય છે . ૨૮ મૂખ ચૂપ રહે યાં સુધી તે ડા ાે ગણાય છે ,

લાગે છે , પણ અંતે તે મૃ યુ તરફ લઈ

ય છે . ૨૬ મજૂ રની ભૂખ તેની પાસે

મજૂ રી કરાવે છે ; તેની ભૂખ અેમ કરવા તેને અા હ કરે છે . ૨૭ અધમ માણસ
અપરાધ કરે છે અને તેની બાેલી બાળી મૂકનાર અ ન જેવી છે . ૨૮ દુ
માણસ ક જયાકં કાસ કરાવે છે , અને કૂ થલી કરનાર ન કના મ ાેમાં ફૂ ટ
પડાવે છે . ૨૯ હસક માણસ પાેતાના પડાેશીને છે તરે છે અને ખરાબ માગમાં
દાેરી

ય છે . ૩૦ અાંખ મટકાવનાર ય ત મુ કે લી લાવનારી યાેજનાઅાે કરે

છે ; હાેઠ ભીડનાર ય ત કં ઈક અ ન કરી રહી હાેય છે . ૩૧ સફે દ વાળ અેે

ની તવચનાે

યાં સુધી તે બાેલે ન હ, યાં સુધી તે શાણાે લેખાય છે .
માણસ ફ ત પાેતાની ઇ છાઅાે વશે જ વચારે છે અને
૧૮ જુબધીદાે પડેસારીલાે સલાહાે
ને ગુ સાથી નકારે છે . મૂખને બુ માં રસ નથી
૨

હાેતાે, પણ તેને ફ ત પાેતાનાં મંત યાેને જ રજૂ કરવાં હાેય છે . ૩ યારે દુ
અાવે છે યારે સાથે તુ છકાર પણ લેતાે અાવે છે , અપકી ત સાથે શરમ
અને નદા પણ અાવે છે . ૪ માણસના મુખના શ દાે ઊંડા પાણી જેવા છે ;
ડહાપણનાે ઝરાે વહે તી નદી જેવાે છે . ૫ દુ ની શેહશરમ રાખવી અથવા
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ઇનસાફમાં નેક માણસનાે અ યાય કરવાે અે સા ં નથી. ૬ મૂખના હાેઠ

યહાેવાહને ઉછીનું અાપે છે અને તે તેને તેનાં સુકૃ યાેનાે બદલાે અાપશે. ૧૮

ક જયા કરાવે છે અને તેનું મુખ ફટકા માગે છે . ૭ મૂખનું મા અે તેનાે વનાશ

અાશા છે યાં સુધી તારા બાળકને શ ા કર અને તેનાે નાશ કરવાને તું

છે અને તેના હાેઠ અે તેના પાેતાના અા માનાે ફાંદાે છે . ૮ કૂ થલીના શ દાે

મન ન લગાડ. ૧૯ ઉ

વા દ ભાેજનના કાે ળયા જેવા હાેય છે અને તે તરત ગળે ઊતરી જઈને
શરીરના અંદરના ભાગમાં પહાચી

ાેધીને શ ા ભાેગવવી પડશે;

ે તું તેને બચાવવા

જશે, તાે તારે વારં વાર તેમ કરવું પડશે. ૨૦ સલાહ સાંભળીને શખામણ

ય છે . ૯ વળી જે પાેતાનાં કામ કરવામાં

વીકાર; જેથી તું તારા અાયુ યનાં અં તમ ભાગમાં ાની થાય. ૨૧ માણસના

ઢીલાે છે તે ઉડાઉનાે ભાઈ છે . ૧૦ યહાેવાહનું નામ મજબૂત ક લાે છે ;

મનમાં ઘણી યાેજનાઅાે હાેય છે , પણ ફ ત યહાેવાહની ઇ છાઅાે જ કાયમ

નેકીવાન તેમાં નાસી જઈને સુર ત રહે છે . ૧૧ ધનવાન માણસનું ધન અે તેનું

રહે શે. ૨૨ માણસ પાેતાની દયાવૃ ના માણમાં

ક લેબંધીવાળું શહે ર છે અને તેની પાેતાની મા યતા માણે તે ઊંચા કાેટ જેવું

કરતાં ગરીબ માણસ વધારે સારાે છે . ૨૩ યહાેવાહનું ભય

છે . ૧૨ માણસનું દય અ ભમાની થયા પછી નાશ અાવે છે , પણ વન તા

સંતાેષ અાપે છે તેથી તેનું ભય રાખનાર પર નુકસાનકારક માર અાવશે ન હ.

સ માનની અગાઉ અાવે છે . ૧૩ સાંભ ા પહે લાં જવાબ અાપવામાં મૂખાઈ

૨૪ અાળસુ પાેતાનાે હાથ થાળીમાં મૂકે છે ખરાે, પણ તેને પાેતાના મા સુધી

તથા લ

છે . ૧૪ હમતવાન માણસ પાેતાનું દુ : ખ સહન કરી શકશે, પણ

ઉઠાવવાનું તેનું મન થતું નથી. ૨૫ તર કાર કરનાર ય તને મારશાે, તાે

ઘાયલ મન કાેણ વેઠી શકે ? ૧૫ બુ શાળી ય ત ડહાપણ ા ત કરવા મથે

ભાેળાે શાણાે થશે; બુ માનને ઠપકાે અાપશાે, તાે તે ડહાપણમાં વીણ

છે અને ાની ય તના કાન ડહાપણ શાેધે છે . ૧૬ ય તની ભેટ તેને માટે

થશે. ૨૬ જે પુ પાેતાના પતાને લૂંટે છે અને પાેતાની માતાને કાઢી મૂકે છે તે

માગ ખુ લાે કરે છે અને તેને મહ વની ય તની સમ લઈ

બદનામ કરાવનાર તથા બ ાે લગાડનાર દીકરાે છે . ૨૭ હે મારા દીકરા,

ય છે . ૧૭

જે પાેતાનાે દાવાે થમ માંડે છે તે વાજબી દેખાય છે પણ તેનાે
અાવીને તેને ઉઘાડાે પાડે છે . ૧૮ ચ ી નાખવાથી તકરાર સમી

ય છે અને

નાખીશ. ૨૮ દુ સા ી યાયની મ કરી કરે છે અને દુ નું મુખ અ યાયને
ગળી

માટે ફટકા તૈયાર કરેલા છે .

તવા કરતાં મુ કે લ છે અને અેવા ક જયા ક લાની

ભૂંગળાે જેવા છે . ૨૦ માણસ પાેતાના મુખના ફળથી પેટ ભરીને ખાશે, તેના
ભના અ ધકારમાં છે

અને જે તેને ેમ કરશે તે તેવું ફળ ખાશે. ૨૨ જેને પ ની મળે તે તેને માટે સારી
બાબત છે અને તેથી તેને યહાેવાહની કૃ પા ા ત થાય છે . ૨૩ ગરીબ દયાને
માટે કાલાવાલા કરે છે , પણ

ે તું

ડહાપણની વાતાે સાંભળવાનું બંધ કરીશ, તાે તું ડહાપણના શ દાેને ખાેઈ

તે ક લાવાળા નગરને

વન

વનદાન અને

તવાદી

સમથાના ભાગ વહચવામાં અાવે છે . ૧૯ દુ ભાયેલા ભાઈ સાથે સલાહ કરવી

હાેઠાેની ઊપજથી તે ધરાશે. ૨૧ મરણ તથા

ય થાય છે ; જૂ ઠા માણસ

યવાન ઉ તાઈથી જવાબ અાપે છે . ૨૪ જે

ઘણા મ ાે કરે છે તે પાેતાનું નુકસાન વહાેરે છે , પણ અેક અેવાે મ છે કે જે
ભાઈના કરતાં નકટનાે સંબંધ રાખી રહે છે .
ં બાેલનારા મૂખ ીમંત કરતાં ામા ણકપણાથી વતનાર ગરીબ
૧૯ અવળુ
ય ત સારી છે . વળી ડહાપણ વગરની અાકાં ા સારી નથી
૨

ય છે . ૨૯ તર કાર કરનારાઅાેને માટે શ ા અને મૂખાની પીઠને

ા ારસ હાંસી ઊડાવનાર છે અને દા
૨૦ પીવાની
ભૂલ કરે છે તે ાની નથી. રા
૨

જેવી છે ; તેને કાેપાવનાર પાેતાના જ

વની વ

દં ગાે મચાવે છે ; જે કાેઈ
ની ધમકી સહની ગજના
અપરાધ કરે છે . ૩

ઝઘડાથી દૂ ર રહે વું અે માણસને માટે શાેભા પદ છે , પણ દરેક મૂખ ઝઘડાે
કરવા માટે ઊતાવળાે હાેય છે . ૪ અાળસુ માણસ શયાળાનું બહાનું કાઢીને
ખેડતાે નથી, તેથી કાપણી વખતે પાક લેવા

ય છે , યારે તેને કશું મળતું

નથી. ૫ અ લ માણસના મનમાં ઊંડા પાણી જેવી છે ; પણ સમજણાે
માણસ તેને બહાર કાઢી લાવશે. ૬ ઘણા લાેકાે પાેતપાેતાનાે કરેલાે ઉપકાર
કહી બતાવશે, પણ જેના પર વ વાસ રાખી શકાય અેવાે માણસ

ાં મળે?

અને ઉતાવળાં પગલાં ભરનાર પાપમાં પડે છે . ૩ ય ત પાેતાની મૂખાઈથી

૭ યાયી માણસ પાેતાના ામા ણક માગમાં ચાલે છે અને તેના પછી તેને

પાયમાલ થાય છે અને તેનું દય યહાેવાહ વ

અનુસરનારા તેનાં બાળકાે અાશીવા દત છે . ૮ યાયાસન પર બરાજેલાે રા

ચડાય છે . ૪ સંપ

મ ાે વધારે છે , પણ ગરીબ ય તના મ ાે તેને છાેડી
સા ી સ

ઘણા

ય છે . ૫ જૂ ઠાે

પાેતાનું કામ

હે ર કરે છે પાેતાની અાંખથી બધી દુ તાને વખેરી નાખે છે . ૯

પા યા વગર રહે શે ન હ. અને વાસે વાસે જૂ ઠું બાેલનાર માણસ

કાેણ કહી શકે કે , “મ મા ં અંત: કરણ શુ કયુ છે , હુ ં પાપથી મુ ત થયાે

સ થી બચી જશે ન હ. ૬ ઉદાર માણસની મહે રબાની માટે ઘણા માણસાે
ખુશામત કરે છે અને દરેક માણસ દાતારનાે મ થવા ચાહે છે . ૭ દ ર ીના

છંુ ?” ૧૦ જેઅાે જુ દાં જુ દાં વજ નયાં અને મા પયાં રાખે છે  યહાેવાહ તે
બ નેને ધ ારે છે . ૧૧ વળી છાેકરાં પણ પાેતાનાં અાચરણથી અાેળખાય છે

સવ ભાઈઅાે તેનાે ધ ાર કરે છે , તેના મ ાે વશેષે કરીને તેનાથી કે ટલે બધે

કે , તેઅાેનાં કાયા શુ અને સાચાં છે કે કે મ? ૧૨ કાન કે જે સાંભળે છે અને

દૂ ર

અાંખ કે જે

ય છે ! તે તેઅાેને બાેલાવે છે , પણ તેઅાે ચા યા ગયા છે . ૮ જે ડહાપણ

મેળવે છે તે પાેતાના અા માને જ ચાહે છે . જે વવેક

ેઈ શકે છે તે બ નેને યહાેવાહે બના યાં છે . ૧૩ ઊંઘ સાથે ીત

ળવે છે તે સારી વ તુને

કરીશ ન હ, રખેને તું દ ર ાવ થામાં અાવી પડે; તારી અાંખાે ઉઘાડ અેટલે તું

મેળવે છે . ૯ જૂ ઠાે સા ી શ ા પા યા વગર રહે શે ન હ, પણ જે વાસે વાસે

અ નથી તૃ ત થશે. ૧૪ “અા તાે નકામું છે ! નકામું છે !” અેવું ખરીદનાર કહે છે ,

જૂ ઠું બાેલે છે તે અવ ય નાશ પામશે. ૧૦ મૂખને માટે માેજશાેખ ભાેગવવાે

પણ તે યાંથી ગયા પછી બડાઈ મારે છે . ૧૫ પુ કળ સાેનું પુ કળ માણેકમાેતી

શાેભા પદ નથી ગુલામાેને રાજકુ મારાે પર સ ા ચલાવે તે કે ટલું બધું અઘ ટત

કરતાં ાની હાેવું વધારે કમતી જેવું છે . ૧૬ અ

છે . ૧૧ માણસની વવેકબુ

વ

તેના ાેધને શાંત કરે છે અને અપરાધની મા

ાે લઈ લે, પારકાનાે

યાના

મીન થનારનાં

મીન થનારને જવાબદાર ગણ. ૧૭ અસ યની

અાપવી અે તેનાે મ હમા છે . ૧૨ રા નાે ાેધ સહની ગજના જેવાે છે , પણ

રાેટલી માણસને મીઠી લાગે છે પણ પાછળથી તેનું મા કાંકરાથી ભરાઈ

તેની કૃ પા ઘાસ પરના ઝાકળ જેવી છે . ૧૩ મૂખ પુ પાેતાના પતાને વપ

પ

છે . ૧૮ દરેક યાેજના સલાહથી પ રપૂણ થયેલી છે માટે ચતુરની સૂચના માણે

છે ; અને ક જયાખાેર પ ની સતત ટપકતા પાણી જેવી છે . ૧૪ ઘર અને ધન તાે

તારે યુ કરવું. ૧૯ જે કૂ થલી કરવા માટે અહ તહ ભટકે છે તે ગુ ત વાતાે

ય

પતા તરફથી વારસામાં મળે છે , પણ ડાહી પ ની યહાેવાહ તરફથી મળે છે .

ગટ કરે છે માટે અેવા માણસના કામમાં હાથ નાખતાે ન હ. ૨૦

૧૫ અાળસ ભર ન ામાં નાખે છે અને અાળસુ માણસને ભૂખ વેઠવી પડે છે .

ય ત પાેતાનાં માતા કે પતાને શાપ અાપે છે , તાે તેનાે દીવાે ઘાેર અંધકારમાં

૧૬ જે અા ાનું પાલન કરે છે તે પાેતાના અા માનું ર ણ કરે છે , પણ જે

હાેલવી નાખવામાં અાવશે. ૨૧ જે વારસાે જલદીથી સંપાદન કરવામાં અાવે છે

પાેતાના માગા વષે બેદરકાર છે તે મૃ યુ પામે છે . ૧૭ ગરીબ પર દયા રાખનાર

તેનાે અંત અાશીવા દત થશે ન હ. ૨૨ “હુ ં દુ તાનાે બદલાે લઈશ!” અેવું તારે
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ે કાેઈ

ની તવચનાે

ન કહે વું

ેઈઅે; યહાેવાહની રાહ

ે અને તે તને ઉગારી લેશે. ૨૩ જુ દાં જુ દાં

દુ માણસ પાેતાની મુખમુ ા કઠાેર કરે છે , પણ ામા ણક તાે પાેતાના માગનાે

વજ નયાંને યહાેવાહ ધ ારે છે અને ખાેટું ાજવું રાખવું અે સા ં નથી. ૨૪

વચાર કરીને વત છે . ૩૦ કાેઈ પણ ડહાપણ, બુ

યહાેવાહ માણસના પગલાંને દાેરે છે , તાે પછી માણસ કે વી રીતે પાેતાનાે માગ

અાગળ ચાલી શકે ન હ. ૩૧ યુ ના દવસ માટે ઘાેડાે તૈયાર કરવામાં અાવે

સમ

છે , પણ વજય તાે યહાેવાહ ારા જ મળે છે .

શકે ? ૨૫ વગર વચારે અેમ કહી દેવું કે , “અા વ તુઅાે પ વ છે ,”

અને માનતા મા યા પછી તેના વષે તપાસ કરવી અે માણસને ફાંદા પ છે . ૨૬
ાની રા

દુ ાેને વખેરી નાખે છે અને તેઅાેને કચડી નાખે છે . ૨૭ માણસનાે

અા મા યહાેવાહનાે દીવાે છે , તે દયના અંતરના ભાગાેને તપાસે છે . ૨૮ કૃ પા
અને સ ય રા નું ર ણ કરે છે , તેનું રા યાસન વફાદારી પર ટકે લું છે . ૨૯
યુવાનાેનું ગાૈરવ તેઅાેનું બળ છે અને વૃ પુ ષાેની શાેભા માથાનાં પા ળયાં
છે . ૩૦ ચાબખા અને ઘા દુ તાને ભૂંસી નાખે છે અને ફટકા દયના અંતરના
ઊંડાણ સુધી પહાચે છે .
વાહ જેવું રા નું મન યહાેવાહના હાથમાં છે ; તે યાં ચાહે
૨૧ પાણીના
છે યાં તેને દાેરે છે . માણસનાે દરેક માગ તેની પાેતાની નજરમાં
૨

તાે સીધાે દેખાય છે , પણ યહાેવાહ તેના દયની તુલના કરે છે . ૩ યાય
તથા નેકીનાં કૃ યાે કરવાં તે યહાેવાહને ય
અ ભમાની અાંખાે તથા ગ વ

કરતાં પણ વધારે પસંદ છે . ૪

દય તે દુ ાેને દીવા પ છે , પણ તે પાપ છે . ૫

ઉ ાેગીના વચારાેનું પુ કળ ફળ મળે છે , પણ દરેક ઉતાવ ળયાે ફ ત નધન
બને છે . ૬ જૂ ઠી

ભથી ઘન સંપાદન કરવું તે અામતેમ ઘસડાઈ જતા ધુમાડા

જેવું છે , અેવું કરનાર માેત માગે છે . ૭ દુ લાેકાેનાે અ યાચાર તેઅાેને પાેતાને
જ ઘસડી

ય છે , કારણ કે , તેઅાે યાય કરવાની ના પાડે છે . ૮ અપરાધીનાે

માગ વાંકાેચૂંકાે છે , પણ સંતાેનાં કાયા સીધા હાેય છે . ૯ ક જયાખાેર

ીની

સાથે વશાળ ઘરમાં રહે વા કરતાં અગાશીના અેક ખૂણામાં રહે વું વધારે સા ં
છે . ૧૦ દુ

દેખાતાે નથી. ૧૧ યારે ઘમંડી ય તને શ ા થાય છે , યારે ભાેળાે સાવચેત
બને છે ; અને યારે ડા ાને શ ણ મળે છે , યારે તે વ ાન થાય છે . ૧૨
યાયી લાેકાે દુ ના ઘર ઉપર નજર રાખે છે , પણ ઈ વર દુ ાેને ઊથલાવી
પાડીને પાયમાલ કરે છે . ૧૩ જે કાેઈ ગરીબની બૂમ સાંભળીને પાેતાના કાન
બંધ કરે છે , તેઅાે યારે પાેતે પાેકારશે, યારે તેઅાેનું સાંભળવામાં અાવશે
ભારે રાેષ શમી

ય છે , છુપાવેલી લાંચથી

ય છે . ૧૫ નેકીવાનાે યાય કરવામાં અાનંદ માને છે , પણ

દુ કમ અાેને તાે તે વનાશ પ છે . ૧૬ સમજણનાે માગ છાેડીને ચાલનાર
માણસ મરણ પામેલાઅાેની સભામાં અાવી પડશે. ૧૭ માેજશાેખ ઉડાવનાર
માણસ દ ર ી થશે; ા ારસ અને તેલનાે ર સયાે ધનવાન થશે ન હ. ૧૮
નેકીવાનાેનાે બદલાે દુ લાેકાેને અને ામા ણકાેનાે બદલાે કપટીને ભરવાે
પડશે. ૧૯ ક જયાખાેર અને ગુ સાવાળી

ીની સાથે રહે વા કરતાં ઉ જડ

દેશમાં જઈ રહે વું સા ં છે . ૨૦ ાનીના ઘરમાં મૂ યવાન ભંડાર તથા તેલ
છે , પણ મૂખ તેનાે દૂ ર ઉપયાેગ કરે છે . ૨૧ જે નેકી તથા દયાનું અનુકરણ કરે
છે , તેને

વન, નેકી તથા સ માન મળે છે . ૨૨ ાની માણસ સમથ નગરના

કાેટ પર ચઢે છે અને જે સામ ય પર તેનાે ભરાેસાે હતાે તેને તે તાેડી પાડે છે .
૨૩ જે કાેઈ પાેતાના મુખની તથા

ભની સંભાળ રાખે છે તે સંકટમાં પાેતાના

અા માનું ર ણ કરે છે . ૨૪ જે માણસ ઘમંડી છે ; તેનું નામ “ તર કાર”
કરનાર છે , તે અ ભમાનથી મદાે મ પણે વત છે . ૨૫ અાળસુની ભૂખ જ
તેને મારી નાખે છે , કારણ કે તેના હાથ કામ કરવાની ના પાડે છે . ૨૬ અેવા
માણસાે હાેય છે કે જેઅાે અાખાે દવસ લાેભ જ કયા કરે છે , પણ નેક માણસ
તાે અાપે છે અને હાથ પાછાે ખચી રાખતાે નથી. ૨૭ દુ નાે ય કં ટાળા પ છે ,
તે બદઇરાદાથી ય કરે, તાે તે કે ટલાે બધાે કં ટાળા પ થાય. ૨૮ જૂ ઠી સા ી
પૂરનાર નાશ પામશે, પરં તુ જે માણસ યાનથી સાંભળે છે તેની

ની તવચનાે

૨

ેમયુ ત રહે મનજર સાેના પા
યવાન અેક બાબતમાં સરખા

છે કે યહાેવાહે તે બ નેના ઉ પ નકતા છે . ૩ ડા ાે માણસ અાફતને અાવતી
ેઈને સંતાઈ

ય છે , પણ મૂખ માણસ અાગળ ચા યાે

છે . ૪ વન તા તથા ધન, સ માન તથા

ય છે અને દં ડાય

વન અે યહાેવાહના ભયનાં ફળ

છે . ૫ અાડા માણસના માગમાં કાંટા અને ફાંદા છે ; જે માણસને
વહાલું છે તે તેનાથી દૂ ર રહે છે . ૬ બાળકે જે માગમાં ચાલવું

વન

ેઈઅે તેમાં

ચાલવાનું તેને શ ણ અાપ અને યારે તે વૃ થાય યારે તેમાંથી તે ખસે
ન હ. ૭ ધનવાન ગરીબ ઉપર સ ા ચલાવે છે અને દેણદાર લેણદારનાે ગુલામ
છે . ૮ જે અ યાય વાવશે તે વપ
જશે. ૯ ઉદાર

લણશે અને તેના ાેધની સાેટી યથ

ના માણસ પર અાશીવાદ ઊતરશે કારણ કે તે પાેતાના

અ નમાંથી દ ર ીને અાપે છે . ૧૦ ઘમંડી ય તને દૂ ર કર અેટલે ઝઘડાે પણ
સમી જશે અને મારામારી તથા અપમાનનાે અંત અાવશે. ૧૧ જે દયની
શુ તા ચાહે છે તેના બાેલવાના ભાવને લીધે રા
યહાેવાહની

તેનાે મ થશે. ૧૨

ાનીની સંભાળ રાખે છે , પણ કપટી માણસના શ દાેને તે

ઉથલાવી નાખે છે . ૧૩ અાળસુ કહે છે , “બહાર તાે સહ છે ! હુ ં ર તામાં
માયા જઈશ.” ૧૪ પર

ીનું મુખ ઊંડી ખાઈ જેવું છે ; જે કાેઈ તેમાં પડે છે

તેના ઉપર યહાેવાહનાે કાેપ ઊતરે છે . ૧૫ મૂખાઈ બાળકના દયની સાથે
ેડાયેલી છે , પણ શ ાની સાેટી તેનામાંથી તેની મૂખાઈને દૂ ર કરશે. ૧૬

ય ત ખાેટું ઇ છે છે ; તેની નજરમાં તેનાે પડાેશી પણ કૃ પાપા

ન હ. ૧૪ છૂપી રીતે અાપેલ ભેટથી ાેધ શમી

અે પુ કળ ધન કરતાં અને
૨૨ સાકરતાંં નામ
ઇ છવા ેગ છે . દ ર ી અને

કે મસલત યહાેવાહની

ત થશે. ૨૯

પાેતાની માલ મલકત વધારવાને માટે જે ગરીબને ાસ અાપે છે અથવા
જે ધનવાનને બ શ અાપે છે તે પાેતે કં ગાલાવ થામાં અાવશે. ૧૭ ાની
માણસાેના શ દાે યાનથી સાંભળ અને મારા ડહાપણ પર તા ં અંતઃકરણ
લગાડ. ૧૮ કે મ કે

ે તું તેઅાેને તારા અંતરમાં રાખે અને

ે તેઅાે બ ને તારા

હાેઠાે પર થર થાય તાે તે સુખકારક છે . ૧૯ તારાે ભરાેસાે યહાેવાહ પર રહે ,
માટે અાજે મ તને, હા, તને તે જણા યાં છે . ૨૦ મ તારા માટે સુબાેધ અને
ડહાપણની ીસ કહે વતાે અેટલા માટે લખી રાખી છે કે , ૨૧ સ યનાં વચનાે તું
ચાે સ

ણે જેથી તને માેકલનાર છે તેની પાસે જઈને સ ય વચનાેથી તું

તેને ઉ ર અાપે? ૨૨ ગરીબને લૂંટીશ ન હ, કારણ કે તે ગરીબ છે , તેમ જ
ર તાઅાેમાં પડી રહે લા ગરીબાે પર પણ જુ લમ ન કર, ૨૩ કારણ કે યહાેવાહ
તેમનાે પ કરીને લડશે અને જેઅાે તેઅાેનું છીનવી લે છે તેઅાેના

વ તે

છીનવી લેશે. ૨૪ ાેધી માણસ સાથે મ તા ન કર અને તામસી માણસની
સાેબત ન કર. ૨૫ જેથી તું તેના માગા શીખે અને તારા અા માને ફાંદામાં
લાવી નાખે. ૨૬ વચન અાપનારાઅાેમાંનાે

મીન અને દેવાને માટે

અાપનાર અે બેમાંથી તું અેકે પણ થઈશ ન હ. ૨૭

મીન

ે તારી પાસે દેવું ચૂકવવા

માટે કં ઈ ન હાેય તાે તારી નીચેથી તે તા ં બછાનું શા માટે ન લઈ

ય? ૨૮

તારા પતૃઅાેઅે જે અસલના સીમા પ થર ન ી કયા છે તેને ન ખસેડ. ૨૯
પાેતાના કામમાં ઉ ાેગી હાેય અેવા માણસને શું તું જુ અે છે ? તે રા અાેની
હજૂ રમાં ઊભાે રહે છે ; તે સામા ય લાેકાેની અાગળ ઊભાે રહે તાે નથી.
સાથે જમવા બેસે, યારે તારી અાગળ
૨૩ જેયારેપીરસેતુલં કાેુ હાેઈયઅતેનધકારીની
ું ખૂબ યાનથી અવલાેકન કર.
ે તું ખાઉધરાે
૨

હાેય, તાે તારે ગળે છરી મૂક. ૩ વા દ વાનગીઅાેથી લાેભાઈ ન

, કારણ કે

તે કપટી ભાેજન છે . ૪ ધનવાન થવા માટે તન તાેડીને મહે નત ન કર; હાે શયાર
થઈને પડતું મૂકજે. ૫ જે કં ઈ વસાતનું નથી તે પર તું તારી
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ચાટાડશે અને

અચાનક

ય અાકાશમાં ઊડી જશે અને ગ ડ પ ીના જેવી પાંખાે ન ે

મુખ ખાેલી શકતાે નથી. ૮ જે ખાેટાં કામ કરવા માટે યુ તઅાે રચે છે તેને

ધારણ કરે છે . ૬ કં જૂ સ માણસનું અ ન ન ખા તેની વા દ વાનગીથી તું

લાેકાે ઉપ વી પુ ષ કહે શે. ૯ મૂખની યાેજનાઅાે પાપી છે અને લાેકાે બડાઈ

લાેભાઈ ન

કરનારને ધ ારે છે . ૧૦

, ૭ કારણ કે જેવાે તે વચાર કરે છે , તેવાે જ તે છે . તે તને કહે

છે , “ખાઅાે અને પીઅાે!” પણ તેનું મન તારા

યે નથી. ૮ જે કાે ળયાે ત

ે તું સંકટને દવસે ના હમત થઈ

ય, તાે તા ં

બળ થાેડું જ છે . ૧૧ જેઅાેને માેત માટે ઘસડી જવામાં અાવે છે તેઅાેને છાેડાવ

ખાધાે હશે, તે તારે અાેકી કાઢવાે પડશે અને તારાં મીઠાં વચનાે યથ જશે. ૯

જેઅાે માયા જવાની તૈયારીમાં છે તેઅાેને છાેડાવવાનું ચૂકતાે ન હ. ૧૨

મૂખના સાંભળતાં બાેલીશ ન હ, કે મ કે તારા શ દાેના ડહાપણનાે તે તર કાર

કહે કે , “અમે તાે અે

કરશે. ૧૦ ાચીન સીમા પ થરાેને ખસેડીશ ન હ અથવા અનાથના ખેતરાેમાં

તે શું તેનાે વચાર કરશે ન હ? અને જે તારા

વેશ કરીશ ન હ. ૧૧ કારણ કે તેઅાેનાે ઉ ારનાર બળવાન છે તે તારી
વ

ે તું

ણતા નહાેતા.” તાે જે અંત: કરણાેની ચકાસણી કરે છે
વનાે ર ક છે તે શું નથી

ણતાે? અને શું તે દરેક માણસને તેની કરણી માણે ફળ અાપશે ન હ?

તેના પ ની હમાયત કરશે. ૧૨ શખામણ પર તા ં મન લગાડ અને

૧૩ મારા દીકરા, મધ ખા કે મ કે તે ગુણકારી છે , મધનું ચાકું પણ ખા, કે મ કે

ડહાપણના શ દાેને તારા કાન દે. ૧૩ બાળકને ઠપકાે અાપતાં ખચકાઈશ

તેનાે વાદ તને મીઠાે લાગે છે . ૧૪ ખરેખર ડહાપણ તારા અા માને માટે છે ,

ન હ; કે મ કે

ે તું તેને સાેટી મારીશ તાે તે કં ઈ મરી જશે ન હ. ૧૪

ે તું

ે તને તે મ ું હાેય, તાે તને તેનું

તફળ મળશે અને તારી અાશા યથ જશે

તેને સાેટીથી મારીશ, તાે તું તેના અા માને શેઅાેલમાં જતાં ઉગારશે. (Sheol

ન હ. ૧૫ હે દુ માણસ, સ જનના ઘર અાગળ લાગ

h7585) ૧૫ મારા દીકરા,

ેઈ બેસી રહીશ

ે તા ં દય ાની હાેય, તાે મા ં દય હરખાશે.

ન હ, તેના ઘર પર અા મણ કરીશ ન હ. ૧૬ કારણ કે ની તમાન માણસ સાત

યારે તારા હાેઠાે નેક વાત બાેલશે, યારે મા ં અંતઃકરણ હરખાશે. ૧૭

વાર પડશે તાેપણ તે પાછાે ઊભાે થશે, પણ દુ ાે વપ થી પાયમાલ થઈ

તારા મનમાં પાપીની ઇ યા ન કરીશ, પણ હં મેશા યહાેવાહથી ડરીને ચાલજે.

જશે. ૧૭ યારે તારા દુ મનની પડતી થાય, યારે હષ ન કર અને યારે તે

૧૮ યાં ચાે

પાયમાલ થાય યારે તારા દયમાં તું મ ન થતાે ન હ. ૧૮ ન હ તાે યહાેવાહ તે

૧૬

સ ભ વ ય છે અને તારી અાશા સાથક થશે. ૧૯ મારા દીકરા,

મારી વાત સાંભળ અને ડા ાે થા અને તારા દયને સાચા માગમાં દાેરજે. ૨૦

ેઈને નારાજ થશે અને તેના ઉપરથી પાેતાનાે રાેષ પાછાે ખચી લેશે. ૧૯

ા ારસ પીનારાઅાેની અથવા માંસના ખાઉધરાની સાેબત ન કર. ૨૧ કારણ

દુ કમ અાેને લીધે તું ચડાતાે ન હ અને દુ ાેની અદેખાઈ ન કર. ૨૦ કારણ

કે ા ારસ પીનારાઅાે તથા ખાઉધરાઅાે કં ગાલવ થામાં અાવશે અને ઊંઘ

કે દુ જનાેનું કાેઈ ભ વ ય નથી અને દુ ાેનાે દીવાે હાેલવાઈ જશે. ૨૧ મારા

તેમને ચ થરેહાલ કરી દેશે. ૨૨ તારા પાેતાના પતાનું કહે વું સાંભળ અને

દીકરા, યહાેવાહનું તથા રા નું ભય રાખ; બળવાખાેરાે સાથે કશાે સંબંધ ન

યારે તારી માતા વૃ થાય યારે તેને તુ છ ન ગણ. ૨૩ સ યને ખરીદ, પણ

રાખ, ૨૨ કારણ કે તેઅાેના પર અચાનક અાફત અાવી પડશે અને તે બ નેના

તેને વેચીશ ન હ; હા, ડહાપણ, શખામણ તથા બુ ને પણ ખરીદ. ૨૪

તરફથી અાવતા વનાશની ખબર કાેને છે ? ૨૩ અા પણ ાનીઅાેનાં વચન

ની તમાન દીકરાનાે પતા અાનંદથી હરખાય છે અને જે દીકરાે શાણાે છે તે

છે . યાયમાં પ પાત બતાવવાે તે યાે ય નથી. ૨૪ જે કાેઈ દુ ને કહે છે , “તું

તેના જ મ અાપનારને અાનંદ અાપશે. ૨૫ તારા માતા પતા સ ન થાય અેવું

નેક છે ,” તે લાેકાે ારા શા પત ગણાશે અને

કર અને તારી જ મ અાપનાર માતાને હષ થાય અેવું કર. ૨૬ મારા દીકરા, મને

પણ જે કાેઈ દાે ષતને ઠપકાે અાપશે તેઅાે અાનં દત થશે અને તેઅાેના પર

તા ં દય અાપ અને તારી અાંખાે મારા માગાને લ માં રાખે. ૨૭ ગ ણકા

ઘણાે અાશીવાદ ઊતરશે. ૨૬ જે કાેઈ સાચાે જવાબ અાદરપૂવક અાપે છે , તે

અેક ઊંડી ખાઈ છે અને પર

ી અે સાંકડાે કૂ વાે છે . ૨૮ તે લૂંટારાની જેમ

હાેઠાેનું ચુંબન કરે છે . ૨૭ તા ં બહારનું કામ તૈયાર રાખ અને તારા ખેતરનું

સંતાઈને તાકી રહે છે અને માણસાેમાં કપટીઅાેનાે વધારાે કરે છે . ૨૯ કાેને

કામ તૈયાર કર અને યારપછી તા ં ઘર બાંધ. ૨૮ વનાકારણ તારા પડાેશી

અાે તેને ધ ારશે. ૨૫

અફસાેસ છે ? કાેણ ગમગીન છે ? કાેણ ઝઘડે છે ? કાેણ ફ રયાદ કરે છે ?

વ

કાેણ વગર કારણે ઘવાય છે ? કાેની અાંખાેમાં રતાશ છે ? ૩૦ જે ઘણીવાર

“જેવું તેણે મને કયુ છે , તેવું હુ ં તેને કરીશ; તેને તેના કામ માણે હુ ં બદલાે

સુધી ા ારસ પધા કરે છે તેઅાેને, જેઅાે મ મધ શાેધવા

અાપીશ.” ૩૦ હુ ં અાળસુ ય તના ખેતર પાસે થઈને તથા બેવકૂ ફ માણસની

ય છે તેઅાેને

અફસાેસ છે . ૩૧ યારે ા ારસ લાલ હાેય, યારે તે યાલામાં પાેતાનાે રં ગ
કાશતાે હાેય અને યારે તે સરળતાથી પેટમાં ઊતરતાે હાેય, યારે તે પર
ન કર. ૩૨ અાખરે તે સપની જેમ કરડે છે અને નાગની જેમ ડસે છે . ૩૩
તારી અાંખાે વ ચ વ તુઅાે

ેશે અને તા ં દય વપરીત બાબતાે બાેલશે.

સા ી પૂરીશ ન હ અને તારા હાેઠાેથી ઠગાઈ ન કર. ૨૯ અેમ ન કહે કે ,

ા ાવાડી પાસે થઈને જતાે હતાે; ૩૧ યારે મ

ેયું તાે તેમાં બધે ઝાંખરાં

ઊગી નીક ાં હતાં, જમીન કાંટાથી છવાઈ ગઈ હતી અને તેની પ થરનાે કાેટ
તૂટી ગયાે હતાે. ૩૨ પછી મ
શખામણ મળી. ૩૩ હ

ેયું અને વચાર કયા; હુ ં સમ યાે અને મને

થાેડીક ન ા, થાેડીક ઊંઘ લેવા દાે, થાેડીક વાર

૩૪ હા, કાેઈ સમુ માં સૂતાે હાેય કે , કાેઈ વહાણના સઢના થાંભલાની ટાેચ પર

હાથ વાળીને સૂવા દાે. ૩૪ અેમ કરવાથી તારી દ ર તા લૂંટારાની જેમ અને

અાડાે પડેલાે હાેય, તેના જેવાે તું થશે. ૩૫ તું કહે શે કે , “તેઅાેઅે મારા પર

તારી કં ગાલાવ થા હ થયારબંધ માણસની જેમ અાવી પહાચશે.

હાર કયા!” “પણ મને વા યું ન હ. તેઅાેઅે મને માયા, પણ મને કં ઈ ખબર
પડી ન હ. હુ ં

ારે

ગીશ? મારે ફરી અેકવાર પીવું છે .”

માણસાેની અદેખાઈ ન કર, તેઅાેની સાથે રહે વાની ઇ છા ન કર.
૨૪ દુ કારણ
કે તેઅાેનાં મન હસાના વચારાે કરે છે અને તેઅાેના હાેઠ
૨

ઉપ વની વાતાે કરે છે . ૩ ડહાપણ વડે ઘર બંધાય છે અને બુ થી તે થર
થાય છે . ૪ ડહાપણ વડે સવ મૂ યવાન તથા સુખદાયક

યથી અાેરડાઅાે

ભરપૂર થાય છે . ૫ બહાદુ ર માણસ બળવાન હાેય છે , પણ જે ય ત પાસે
ડહાપણ છે તે બહાદુ ર ય ત કરતાં વધારે બળવાન હાેય છે . ૬ કે મ કે
ચતુર માણસની સલાહ માણે તું યુ કરશે અને વધારે સલાહકારીઅાેમાં
સલામતી છે . ૭ ડહાપણ અે મૂખની શ ત ઉપરાંત છે ; તે

હે રમાં પાેતાનું

સુલેમાનનાં ની તવચનાે છે કે , જેનાે ઉતારાે યહૂ દયાના રા
૨૫ અાહઝપણકયાના
માણસાેઅે કયા હતાે. કાેઈ બાબત ગુ ત રાખવી
૨

તેમાં ઈ વરનાે મ હમા છે , પણ કાેઈ બાબત શાેધી કાઢવી અેમાં રા નું
ગાૈરવ છે . ૩ જેમ અાકાશની ઊંચાઈ તથા પૃ વીનું ઊંડાણ હાેય છે , તેમ
રા અાેનું મન અગાધ છે . ૪ ચાંદીમાંથી નકામાે ભાગ કાઢી નાખાે, અેટલે
ચાંદીનાે કારીગર તેમાંથી વાસણ બનાવી શકશે. ૫ તેમ રા

પાસેથી દુ ાેને

દૂ ર કરાે, અેટલે તેનું સહાસન યાય વડે થર થશે. ૬ રા ની હાજરીમાં
પાેતાની બડાઈ ન કર અને માેટા માણસાેની જ યાઅે ઊભા ન રહે . ૭
ઉમરાવના દેખતાં તને નીચે ઉતારવામાં અાવે તેના કરતાં, “અામ અાવાે”
કહીને ઉપર બેસાડવામાં અાવે અે વધારે સા ં છે . ૮ દાવામાં જલદી ઊતરી ન
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ની તવચનાે

પડ. કે મ કે અાખરે તારાે

તવાદી તને ઝં ખવાણાે પાડે યારે શું કરવું તે

તને સૂઝે ન હ? ૯ તારા દાવા વષે તારા

છે . ૧૫ અાળસુ પાેતાનાે હાથ થાળીમાં નાખે છે ખરાે પણ તેને પાછાે પાેતાના

તવાદી સાથે જ વવાદ કર અને

મા સુધી લાવતાં તેને થાક લાગે છે . ૧૬ હાે શયારીથી ઉ ર અાપી શકે તેવા

બી ની ગુ ત વાત ઉઘાડી ન કર, ૧૦ રખેને તે સાંભળનાર તારી નદા કરે

સાત માણસાે કરતાં અાળસુ પાેતાની નજરે પાેતાને વધારે ડા ાે ગણે છે .

અને તારા પરનાે બ ાે દૂ ર થાય ન હ. ૧૧ સંગને અનુસરીને બાેલેલાે શ દ

૧૭ જે ર તે ચાલતાં પારકાના ક જયાની ખટપટમાં પડે છે તે કૂ તરાના કાન

ચાંદીની ટાેપલીમાંનાં સાેનાનાં ફળ જેવાે છે . ૧૨ ાની ય તઅે અાપેલાે

પકડનારના જેવાે છે . ૧૮ જેઅાે બળતાં તીર ફકનાર પાગલ માણસ જેવાે છે ,

ઠપકાે અા ાં કતના કાનમાં સાેનાની કડીઅાે તથા સાેનાના ઘરેણાં જેવાે છે .

૧૯ તેવી જ ય ત પાેતાના પડાેશીને છે તરીને, કહે છે “શું હુ ં ગ મત નહાેતાે

૧૩ ફસલના સમયમાં બરફની શીતળતા જેવી લાગે છે તેવી જ વ વાસુ

કરતાે?” ૨૦ બળતણ ન હાેવાથી અ ન હાેલવાઈ

સંદેશાવાહક તેના માેકલનારાઅાેને લાગે છે ; તે પાેતાના મા લકના અા માને

કરનાર ન હાેય, તાે યાં ક જયા સમી

તા ે કરે છે . ૧૪ જે કાેઈ ભેટાે અાપવાની યથ ડં ફાસાે મારે છે , પણ કં ઈ

અને અ ન લાકડાંને સળગાવે છે , તેમ ઝઘડાખાેર માણસ ક જયા ઊભા

અાપતાે નથી, તે વરસાદ વગરનાં વાદળાં તથા પવન જેવાે છે . ૧૫ લાંબી

કરે છે . ૨૨ નદા કરનાર ય તના શ દાે વા દ કાે ળયા જેવા લાગે છે ;

મુદતની સહનશીલતાથી અ ધકારીનું મન માને છે અને કાેમળ

તે શરીરના અંતરના ભાગમા ઊતરી

ભાંગે છે . ૧૬

ે તને મધ મ ું હાેય, તાે

ભ હાડકાને

ેઈઅે તેટલું જ ખા રખેને તે તારા

ય છે . અને તેમ જ ચાડી

ય છે . ૨૧ જેમ અંગારા કાેલસાને

ય છે . ૨૩ કુ ટલ દય અને મીઠી

વાણી અે અશુ ચાંદીની મ લનતાથી મઢેલા માટીના વાસણ જેવાં છે . ૨૪

ગળા સુધી અાવે અને તારે તે અાેકી કાઢવું પડે. ૧૭ તું તારા પડાેશીના ઘરમાં

ધ ારવા લાયક માણસ મનમાં દગાે રાખે છે અને પાેતાના અંતરમાં તે કપટ

કવ ચત જ

, ન હ તાે તે તારાથી કં ટાળીને તારાે ધ ાર કરશે. ૧૮ પાેતાના

ભરી રાખે છે . ૨૫ તે મીઠી મીઠી વાતાે કરે, પણ તેના પર વ વાસ ન કર,

પડાેશી વ

જૂ ઠી સા ી પૂરનાર માણસ હથાેડા, તરવાર તથા તી ણ તીર

કારણ કે તેના દયમાં સાતગણાં ષળયં ાેના ઇરાદા ભરેલા હાેય છે . ૨૬

ે કે

જેવાે છે . ૧૯ સંકટસમયે અ વ વાસુ માણસ પર મૂકેલાે વ વાસ સડેલા દાંત

તેનાે દ્ ેષ કપટથી ઢં કાયેલાે હાેય છે , તાેપણ તેની દુ તા સભા અાગળ ઉઘાડી

અને ઊતરી ગયેલા પગ જેવાે છે . ૨૦ જે દુ ઃખી દલવાળા માણસ અાગળ

પડી જશે. ૨૭ જે બી ને માટે ખાડાે ખાેદે તે પાેતે તેમાં પડશે અને જે કાેઈ

ગીતાે ગાય છે , તે ઠં ડીમાં અંગ પરથી વ

બી ની તરફ પ થર ગબડાવે તે તેના પર જ પાછાે અાવશે. ૨૮ જૂ ઠી

સરકાે રેડનાર જેવાે છે . ૨૧
રાેટલાે અાપ; અને

કાઢી લેનાર જેવાે અથવા ઘા પર

ે તારાે શ ુ ભૂ યાે હાેય, તાે તેને ખાવા માટે

ે તે તર યાે હાેય, તાે પીવા માટે પાણી અાપ. ૨૨ કે મ કે

ય ત પાયમાલી લાવે છે .

અેમ કરવાથી તું તેના માથા પર અંગારાનાે ઢગલાે કરશે અને યહાેવાહ તને
તેનાે બદલાે અાપશે. ૨૩ ઉ રનાે પવન વરસાદ લાવે છે ; તેમ જ ચાડીકરનારી
ભ ાે ધત ચહે રાે ઉપ વે છે . ૨૪ ક જયાખાેર

ીની સાથે વશાળ ઘરમાં

રહે વું, તે કરતાં અગાશીના ખૂણામાં રહે વું સા ં છે . ૨૫ જેવું તર યા

વને

માટે ઠં ડુ પાણી છે , તેવી જ દૂ ર દેશથી મળેલી સારી ખબર છે . ૨૬ જેવાે
ડહાેળાયેલાે ઝરાે અથવા વનાશક કૂ વાે છે , તેવાે જ દુ મનાેની અાગળથી
ખસી જનાર નેક પુ ષ છે . ૨૭ વધુ પડતું મધ ખાવું સા ં નથી, તેમ જ પાેતાનું
મહ વ શાેધવું અે કં ઈ

ત ા નથી. ૨૮ જે માણસ પાેતાના પર કાબુ રાખી

શકતાે નથી તે ખં ડયેર જેવાે તથા કાેટ વગરના નગર જેવાે છે .

૨૬ ગણાય તેમ મૂખને સ માન શાેભતું નથી.

ભે

પાેતે જેઅાેને ઘાયલ કયા છે , તેઅાેનાે તે ષ
ે કરે છે ; અને ખુશામત કરનાર
કાલની બડાશ મારીશ ન હ, કારણ કે અાવતીકાલે શું થઈ
૨૭ અાવતી
જશે તે તું ણતાે નથી. બી ે માણસ તારાં વખાણ ભલે કરે,
૨

પણ તું તારે મુખે તારાં વખાણ ન કર; બી ે કરે તાે ભલે, પણ તારા પાેતાના
હાેઠ ન કરે. ૩ પ થર વજનદાર હાેય છે અને રેતી ભારે હાેય છે ; પણ મૂખની
ઉ કે રણી બંને કરતાં ભારે હાેય છે . ૪ ાેધ ૂ ર છે અને કાેપ રેલ પ છે , પણ
ઈ યા અાગળ કાેણ ટકી શકે ? ૫ છુપાવેલા ેમ કરતાં ઉઘાડાે ઠપકાે સારાે છે .
૬ મ ના ઘા ામા ણક હાેય છે , પણ દુ મનનાં ચુંબન ખુશામતથી ભરેલા

હાેય છે . ૭ ધરાયેલાને મધ પણ કડવું લાગે છે , પણ ભૂ યાને દરેક કડવી
વ તુ પણ મીઠી લાગે છે . ૮ પાેતાનું ઘર છાેડીને ભટકતી ય ત જેણે પાેતાનાે

જેમ ઉનાળામાં હમ અને કાપણી કરતી વખતે વરસાદ કમાેસમનાે

માળાે છાેડી દીધાે હાેય તેવા પ ી જેવી છે . ૯ જેમ સુગંધીથી અને અ રથી

૨ ભટકતી ચકલી અને

મન સ ન થાય છે , તેમ અંત: કરણથી સલાહ અાપનાર મ ની મીઠાશથી

ઊડતા અબાબીલ પ ીની માફક, વનાકારણે અાપેલાે શાપ કાેઈને માથે

પણ થાય છે . ૧૦ તારા પાેતાના મ ને તથા તારા પતાના મ ને ત શ ન હ;

લાગતાે નથી. ૩ ઘાેડાને માટે ચાબૂક અને ગધેડાને માટે લગામ હાેય છે , તેમ

વપ ને સમયે તારા ભાઈના ઘરે ન

મૂખાની પીઠને માટે સાેટી છે . ૪ મૂખને તેની મૂખાઈ માણે જવાબ ન અાપ,

પડાેશી સારાે છે . ૧૧ મારા દીકરા, ાની થા અને મારા દયને અાનંદથી ભરી

રખેને તું પણ તેના જેવાે ગણાય. ૫ મૂખને તેની મૂખતા માણે જ ઉ ર

દે, જેથી મને મહે ણાં મારનારને હુ ં જવાબ અાપી શકું . ૧૨ શાણાે માણસ

અાપ, ન હ તાે તે પાેતાની જ નજરમાં પાેતાને ડા ાે સમજશે. ૬ જે કાેઈ મૂખ

અાફતને અાવતી

માણસની મારફતે સંદેશાે માેકલે છે તે પાેતાના પગ કાપી નાખે છે અને તે

રહે છે અને તેને લીધે સહન કરે છે . ૧૩ અ

નુકસાન વહાેરે છે . ૭ મૂખના મુખેથી અપાતી શખામણ પ ઘાતથી પીડાતા

વ

પગ જેવી છે . ૮ જે ય ત મૂખને માન અાપે છે , તે પ થરના ઢગલામાં ર નાેની

રાખ. ૧૪ જે કાેઈ પરાે ઢયે ઊઠીને પાેતાના મ ને માેટે સાદે અાશીવાદ અાપે

કાેથળી મૂકનાર જેવાે છે . ૯ જેમ પીધેલાના હાથમાં કાંટાની ડાળી હાેય છે

છે , તે તેને શાપ સમાન લાગશે. ૧૫ ચાેમાસામાં વરસાદનું સતત વરસવું તથા

તેવી જ રીતે મૂખાના મુખનું

ક જયાળી

ાંત તેમને જ નડે છે . ૧૦ ઉ મ કારીગર બધું

લઈ લે અને

. દૂ ર રહે તા ભાઈ કરતાં ન કનાે

ેઈને તેને ટાળે છે , પણ અ વચારી માણસ અાગળ વધતાે
ે તે દુ રાચારી

ીનાે

યા માટે

મીનગીરી અાપનારનું

મીન થાય; તાે તેને જવાબદારીમાં

ી અે બંને સરખાં છે . ૧૬ જે તેને રાેકી શકે તે પવનને રાેકી શકે ,

કામ પાેતે જ કરે છે પણ મૂખની પાસે કામ કરાવનાર વટેમાગુને રાેજે રાખનાર

અથવા પાેતાના જમણા હાથમાં લગાડેલા તેલની સુગંધ પણ પકડી શકે . ૧૭

જેવાે છે . ૧૧ જેમ કૂ તરાે અાેકેલું ખાવાને માટે પાછાે અાવે છે , તેમ મૂખ પાેતે

લાેઢું લાેઢાને ધારદાર બનાવે છે ; તેમ અેક મ બી

કરેલી ભૂલ વારં વાર કરે છે . ૧૨ પાેતે પાેતાને ાની સમજનાર માણસને શું તું

૧૮ જે કાેઈ અં

જુ અે છે ? તેના કરતાં તાે મૂખને માટે વધારે અાશા છે . ૧૩ અાળસુ માણસ કહે

કાળ

છે , “ર તામાં સહ છે ! યાં ખુ લી જ યાઅાેની વ ચે સહ છે .” ૧૪ જેમ

પડે છે , તેવી જ રીતે અેક માણસના દયનું

બાર ં તેનાં મ ગરાં પર ફરે છે , તેમ અાળસુ પાેતાના બછાના પર અાળાેટે

છે . ૨૦ જેમ શેઅાેલ અને વનાશ કદી તૃ ત થતાં નથી; તે જ રીતે માણસની

ની તવચનાે
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મ ને તેજ બનાવે છે .

રી સાચવે છે તે અં ર ખાશે અને જે પાેતાના મા લકની

રાખે છે તે માન પામે છે . ૧૯ જેમ માણસના ચહે રાની તમા પાણીમાં
ત બબ બી

માણસ પર પડે

અાંખાે કદી તૃ ત થતી નથી. (Sheol h7585) ૨૧ ચાંદી ગાળવા સા કુ લડી અને

કરનારનાે સાેબતી છે . ૨૫ જે ય ત લાેભી મનની હાેય છે , તે ઝઘડા ઊભા

સાેનાને માટે ભ ી હાેય છે ; તેમ માણસની પરી ા તેની શંસા ઉપરથી થાય

કરે છે , પણ જે યહાેવાહ પર વ વાસ રાખે છે તે સફળ થશે. ૨૬ જે માણસ

છે . ૨૨

પાેતાની

ે તું મૂખને ખાંડ ણયામાં નાખીને ખંડાતા દાણા સાથે સાંબેલાથી

ત પર વ વાસ રાખે છે તે મૂખ છે , પણ જે કાેઈ ડહાપણથી વત

ખાંડે, તાેપણ તેની મૂખાઈ તેનાથી જુ દી પડવાની નથી. ૨૩ તારાં ઘેટાંબકરાંની

છે તેનાે બચાવ થશે. ૨૭ જે માણસ ગરીબને ધન અાપે છે , તેના ઘરમાંથી ધન

પર થત

ખૂટવાનું નથી, પણ જે માણસ ગરીબાે

૨૪ કે મ કે

ણવાની કાળ

રાખ અને તારાં

નવરની યાે ય દેખરેખ રાખ.

ય સદા ટકતું નથી. શું મુગટ વંશપરં પરા ટકે છે ? ૨૫ સૂકું ઘાસ

યે અાંખ અાડા કાન કરે છે તે

શા પત થશે. ૨૮ યારે દુ ાેની ઉ ન ત થાય છે , યારે માણસાે સંતાઈ

ય

લઈ જવામાં અાવે છે કે તરત યાં કુ મળું ઘાસ ઊગી નીકળે છે અને પવત

છે , પણ યારે તેઅાેની પડતી અાવે છે , યારે સ જનાેની વૃ

પરની વન પ તનાે સં હ કરવામાં અાવે છે . ૨૬ ઘેટાં તારા વ

વારં વાર ઠપકાે પામવા છતાં પાેતાની ગરદન અ ડ રાખે
૨૯ જેછે ,માણસ
તે અક માતમાં નાશ પામશે, તેનાે કાેઈ ઉપાય રહે શે ન હ.

ાેને અથ હાેય

છે અને બકરાં તારા ખેતરનું મૂ ય છે . ૨૭ વળી બકરીઅાેનું દૂ ધ તારે માટે,
તારા કુ ટું બને માટે અને તારી દાસીઅાેના ગુજરાન માટે પૂરતું થશે.
પાછળ પ ું ન હાેય તાે પણ દુ
૨૮ કાેપણઈ માણસ
નેકીવાનાે સહના જેવા નીડર હાેય છે .

ય ત નાસી

થાય છે .

૨

યારે યાયી લાેકાે સ ા પર અાવે છે યારે લાેકાે અાનંદાે સવ કરે છે , પણ
ય છે ,

યારે દુ ાેના હાથમાં સ ા અાવે છે યારે તેઅાે નસાસા નાખે છે . ૩ જે કાેઈ

૨ દેશના અપરાધને લીધે

ડહાપણને ેમ કરે તે પાેતાના પતાને અાનંદ અાપે છે , પણ જે ગ ણકાઅાેની

તેના પર ઘણા હાકે માે થાય છે ; પણ બુ માન તથા ાની માણસાેથી તે ટકી

સાથે સંબંધ રાખે છે તે પાેતાની સંપ

રહે છે . ૩ જે માણસ પાેતે નધન હાેવા છતાં ગરીબ માણસાે પર જુ લમ ગુ રે

રા

છે તે અનાજનાે ત ન નાશ કરનાર વરસાદની હે લી જેવાે છે . ૪ જેઅાે નયમ

નાશ કરે છે . ૫ જે માણસ પાેતાના પડાેશીનાં ખાેટાં વખાણ કરે છે તે તેને

પાળતા નથી, તેઅાે દુ જનને વખાણે છે , પણ જેઅાે નયમનું પાલન કરે છે

ફસાવવા

તેઅાેની સામે વરાેધ કરે છે . ૫ દુ માણસાે યાય સમજતા નથી, પણ જેઅાે

પણ નેકીવાન માણસ ગીતાે ગાય છે અને અાનંદ કરે છે . ૭ નેકીવાન માણસ

યહાેવાહને શાેધે છે તેઅાે અા સઘળી બાબતાે સમજે છે . ૬ જે માણસાે

ગરીબાેના હતની ચતા રાખે છે ; દુ માણસ તે

પાેતે ધનવાન હાેવા છતાં અવળે માગ ચાલે છે , તેના કરતાં ામા ણકપણે

કરતાે નથી. ૮ તર કાર કરનાર માણસાે શહે ર સળગાવે છે , પણ ડા ા

ચાલનારાે ગરીબ વધારે સારાે છે . ૭ જે દીકરાે નયમને અનુસરે છે તે ડા ાે

માણસાે રાેષને સમાવે છે . ૯ યારે ડા ાે માણસ મૂખ સાથે વાદ વવાદમાં

છે , પણ નકામા લાેકાેની સાેબત રાખનાર દીકરાે પાેતાના પતાના નામને બ ાે

ઊતરે છે , યારે કાં તાે તે ગુ સે થાય છે અગર તે હસે છે , પણ તેને કં ઈ

દેશને

પણ ગુમાવે છે . ૪ ની તમાન યાયી

થરતા અાપે છે , પણ જે લાંચ મેળવવાનું ચાહે છે તે તેનાે
ળ પાથરે છે . ૬ દુ માણસ પાેતાના પાપના ફાંદામાં ફસાય છે ,
ણવાની દરકાર પણ

લગાડે છે . ૮ જે કાેઈ ભારે યાજ તથા નફાે લઈને પાેતાની સંપ ની વૃ

નરાંત વળતી નથી. ૧૦ લાેહીના તર યા માણસાે ામા ણક માણસાે પર વૈર

કરે છે તે દ ર ી પર દયા રાખનારને માટે તેનાે સં હ કરે છે . ૯ જે માણસ

રાખે છે તેઅાે ામા ણકનાે

ની ત નયમ પાળતાે નથી અને પાેતાના કાન અવળા ફે રવી નાખે છે , તેની
ાથના પણ કં ટાળાજનક છે . ૧૦ જે કાેઈ ામા ણકને કુ માગ ભટકાવી દે

લે છે . ૧૨ યારે યાયી

તને કાબૂમાં રાખે છે

ે કાેઈ શાસનકતા જૂ ઠી વાતાે સાંભળવા માટે

યાન અાપે, તાે તેના સવ સેવકાે ખરાબ થઈ

અને તેને વારસાે મળશે. ૧૧ ધનવાન પાેતાને પાેતાની નજરમાં ડા ાે માને
છે , પણ શાણાે ગરીબ તેની પાસેથી સ ય સમ

ાેધ બહાર ઠાલવે છે , પણ ડા ાે માણસ પાેતાની
અને ાેધ સમાવી દે છે . ૧૨

છે , તે પાેતે પાેતાના જ ખાડામાં પડે છે , પણ નદાષ માણસનું ભલું થાય છે

વ લેવા મથે છે . ૧૧ મૂખ માણસ પાેતાનાે

ય છે . ૧૩ ગરીબ માણસ

તથા જુ લમગાર માણસ ભેગા થાય છે ; અને તે બ નેની અાંખાેને યહાેવાહ
કાશ અાપે છે . ૧૪ જે રા

વ વાસુપણાથી ગરીબાેનાે યાય કરે છે , તેનું

વજયી થાય છે , યારે અાનંદાે સવ થાય છે , પણ યારે દુ જનાેની ચઢતી

રા યાસન સદાને માટે થર રહે શે. ૧૫ સાેટી તથા ઠપકાે ડહાપણ અાપે છે ;

થાય છે , યારે લાેકાે સંતાઈ

પણ વતં મૂકેલું બાળક પાેતાની માતાને બદનામ કરે છે . ૧૬ યારે દુ ાેની

ય છે . ૧૩ જે માણસ પાેતાના અપરાધાેને

છુપાવે છે , તેની અાબાદી થશે ન હ, પણ જે કાેઈ તેઅાેને કબૂલ કરીને તેનાે
યાગ કરે છે , તેઅાે પર દયા કરવામાં અાવશે. ૧૪ જે હં મેશા સાવધ રહે છે તે

વૃ

સુખી છે , પણ જે માણસ પાેતાનું દય કઠાેર કરે છે તે વપ માં પડશે. ૧૫

તારા અા માને અાનંદ અાપશે. ૧૮ યાં સંદશન નથી, યાં લાેકાે મયાદા

ગરીબ લાેકાેને માથે દુ અ ધકારી હાેય તાે તે ગજતા સહ તથા ભટકતા

છાેડી દે છે , પણ નયમના પાળનાર અાશીવા દત છે . ૧૯ મા શ દાેથી

ર છ જેવાે છે . ૧૬ સમજણ વગરનાે શાસનકતા જુ લમાે વધારે છે , પણ જે

ગુલામાેને સુધારી શકાશે ન હ, કારણ કે તે સમજશે તાે પણ ગણકારશે

લાેભને તર કારે છે તે લાંબાે સમય રા ય કરશે. ૧૭ જે માણસે કાેઈ પુ ષનું

ન હ. ૨૦ શું ત ઉતાવળે બાેલનાર માણસને

ખૂન કયુ હશે, તે નાસીને ખાડામાં પડશે, કાેઈઅે તેને મદદ કરવી ન હ. ૧૮

મૂખ તરફથી વધારે અાશા રાખી શકાય. ૨૧ જે માણસ પાેતાના ચાકરને

જે ામા ણકતાથી ચાલે છે તે સુર ત છે , પણ જે પાેતાના માગાથી ફં ટાય

નાનપણથી વહાલપૂવક ઉછે રે છે , અાખરે તે તેનાે દીકરાે થઈ બેસશે. ૨૨

છે તેની અચાનક પડતી થશે. ૧૯ જે માણસ પાેતાની જમીન ખેડે છે , તેને

થાય છે , યારે પાપ વધે છે ; પણ નેકીવાનાે તેઅાેની પડતી થતી

ેશે.

૧૭ તું તારા દીકરાને શ ા કરીશ તાે તે તારા માટે અાશીવાદ પ હશે અને તે

ેયાે છે ? તેના કરતાં કાેઈ

ાેધી માણસ ઝઘડા સળગાવે છે અને ગુ સાવાળાે માણસ ઘણા ગુના કરે છે .

પુ કળ અનાજ મળશે, પણ જેઅાે નકામી વ તુઅાેની પાછળ દાેડે છે તેઅાે

૨૩ અ ભમાન માણસને અપમા નત કરે છે , પણ ન

ખૂબ ગરીબ રહે શે. ૨૦ વ વાસુ માણસ અાશીવાદથી ભરપૂર થશે, પણ જે

છે . ૨૪ ચાેરનાે ભાગીદાર તેનાે પાેતાનાે જ દુ મન છે ; તે સાેગન ખાય છે , પણ

માણસ ધનવાન થવાને ઉતાવળ કરે છે તેને શ ા થયા વગર રહે શે ન હ. ૨૧

કં ઈ

પ પાત કરવાે અે યાે ય નથી, તેમ જ કાેઈ માણસ રાેટલીના ટુ કડાને માટે

પર વ વાસ રાખે છે તે સુર ત છે . ૨૬ ઘણા માણસાે અ ધકારીની કૃ પા

ગુનાે કરે તે પણ સા ં નથી. ૨૨ લાેભી ય ત પૈસાદાર થવા માટે દાેડે છે ,

શાેધે છે , પણ યાય તાે યહાેવાહ પાસેથી જ મળી શકે છે . ૨૭ અ યાયી

પણ તેને ખબર નથી કે તેના પર દ ર તા અાવી પડશે. ૨૩ જે માણસ શંસા

માણસ નેકીવાનને કં ટાળાજનક છે , અને નેકીવાન દુ ાેને કં ટાળાજનક છે .

ય ત સ માન મેળવે

હે ર કરતાે નથી. ૨૫ માણસની બીક ફાંદા પ છે ; પણ જે કાેઈ યહાેવાહ

કરે છે તેના કરતાં જે માણસ ઠપકાે અાપે છે તેને વધારે શંસા ા ત થશે.
૨૪ જે પાેતાના માતા પતાને લૂંટે છે અને કહે કે , “અે પાપ નથી,” તે નાશ
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ની તવચનાે

ના દીકરા અાગૂરનાં વચનાે છે , જે ઈ વરવાણી છે : કાેઈ માણસ
૩૦ યાકે
ઇ થયેલને, ઇ થયેલ તથા ઉ ાલને અા માણે કહે છે : ન ે હુ ં

થઈ શકાય ન હ. ૩૨

કાેઈ પણ માણસ કરતાં અ ધક પશુવત છંુ અને મારામાં માણસ જેવી બુ

વલાે યાથી માખણ નીપજે છે અને નાક મચ

૨

નથી. ૩ હુ ં ડહાપણ શી યાે નથી કે નથી મારામાં પ વ ઈ વરનું ડહાપણ. ૪
અાકાશમાં કાેણ ચ

ાે છે અને પાછાે નીચે ઊતયા છે ? કાેણે હવાને પાેતાની

મુ ીમાં બાંધી રાખી છે ? કાેણે પાેતાનાં વ
પૃ વીની સવ સીમાઅાે કાેણે થાપી છે ?

માં પાણી બાંધી લીધાં છે ?
ે તું ખરેખર

ણતાે હાેય, તાે

કહે તેનું નામ શું છે ? અને તેના દીકરાનું નામ શું છે ? ૫ ઈ વરનું દરેક વચન
પરખેલું છે , જેઅાે ઈ વર પર ભરાેસાે રાખે છે તેઅાેના માટે તે ઢાલ છે . ૬
તેમનાં વચનાેમાં તું કશાે ઉમેરાે કરીશ ન હ, ન હ તાે તે તને ઠપકાે અાપશે
અને તું જૂ ઠાે પુરવાર થઈશ. ૭ હુ ં તમારી પાસે બે વરદાન માગું છંુ , મારા
મૃ યુ અગાઉ મને તેની ના પાડશાે ન હ. ૮ અસ ય અને યથતાને મારાથી
દૂ ર રાખ ે, મને દ ર તા કે

ય પણ ન અાપશાે; મને જ ર જેટલી રાેટલી
અાપ ે. ૯ ન હ તાે કદાચ હુ ં વધારે છલકાઈ ઉં અને તમારાે નકાર કરીને
કહુ ં કે , “ઈ વર તે વળી કાેણ છે ?” અથવા હુ ં કદાચ ગરીબ થઈને ચાેરી
ક ં અને મારા ઈ વરના નામની નદા ક ં . ૧૦ નાેકરની ખરાબ વાતાે જે
ખાેટી છે તે તેના મા લક અાગળ ન કર રખેને તે તને શાપ અાપે અને તેણે જે
કયુ હતું તેને માટે તું દાેષપા ઠરે. ૧૧ અેવી પણ અેક પેઢી છે કે જે પાેતાનાં
પતાને શાપ અાપે છે અને પાેતાની માતાને અાશીવાદ અાપતી નથી. ૧૨ અેવી
પણ અેક પેઢી છે જે પાેતાને પ વ માને છે , પણ તે પાેતાની મ લનતામાંથી
વ છ થતી નથી. ૧૩ અેવી પણ અેક પેઢી છે કે જેના ઘમંડનાે પાર નથી
અને તેનાં પાેપચાં ઊંચા કરેલાં છે . ૧૪ અેવી પણ અેક પેઢી છે કે જેના દાંત
તરવાર જેવા અને તેની દાઢાે ચ પુ જેવી છે ; અે પેઢીના લાેકાે પૃ વી પરથી
કં ગાલાેને અને માનવ તમાંથી જ રયાતમંદાેને ખાઈ

ય છે . ૧૫ જળાેને બે

દીકરીઅાે છે , તેઅાે પાેકારીને કહે છે , “અાપાે અને અાપાે.” કદી તૃ ત થતાં
નથી અેવી ણ બાબતાે છે , “બસ,” અેમ ન કહે નાર અેવી ચાર બાબતાે છે .
૧૬ અેટલે શેઅાેલ; નઃસંતાન મ હલાનું ગભ થાન; પાણીથી તૃ ત ન હ થતી

જમીન; અને કદી “બસ” ના કહે નાર અ ન. (Sheol h7585) ૧૭ જે અાંખ
તેના પતાની મ કરી કરે છે અને તેની માતાની અા ા માનવાની ના પાડે છે ,
તેને ખીણના કાગડા કાેચી કાઢશે અને ગીઘનાં બ ચાં તેને ખાઈ જશે. ૧૮
ણ બાબતાે મને અેવી અા યજનક લાગે છે કે તેઅાે મારી સમજમાં અાવતી
નથી, અરે, ચાર બાબતાે હુ ં

ણતાે નથી. ૧૯ અાકાશમાં ઊડતા ગ ડનું

ઉ યન; ખડક ઉપર સરકતા સાપની ચાલ; ભરસમુ માં વહાણનાે માગ; અને
કુ મારી તથા યુવાન વ ચે ઉ ભવતાે ેમ. ૨૦ ય ભચારી

ીની રીત અાવી

હાેય છે  તે ખાય છે અને પાેતાનું મુખ લૂછી નાખે છે અને કહે છે કે , “મ કશું
ખાેટું કયુ નથી.” ૨૧ ણ વ તુઅાેથી પૃ વી કાંપે છે , અરે, ચાર બાબતાેને તે
સહન કરી શકતી નથી. ૨૨ રાજગાદીઅે બેઠેલાે ગુલામ; અ નથી તૃ ત થયેલાે
મૂખ; ૨૩ લ ન કરેલી દાસી; અને પાેતાની શેઠાણીની જ યાઅે અાવેલી દાસી.
૨૪ પૃ વી પર ચાર વ તુ નાની છે , પણ તે અ યંત શાણી છે : ૨૫ કીડી કં ઈ

બળવાન

નથી, પણ તેઅાે ઉનાળામાં પાેતાનાે ખાેરાક ભેગાે કરે છે ; ૨૬

ખડકમાં રહે તાં સસલાં નબળ

છે , તાે પણ તેઅાે સવ પાેતાનાં રહે ઠાણ

ખડકાેમાં બનાવે છે . ૨૭ તીડાેનાે કાેઈ રા

હાેતાે નથી, પણ તેઅાે બધાં

ટાેળાબંધ નીકળે છે ; ૨૮ ઘરાેળીને તમે તમારાં હાથમાં પકડી શકાે છે , છતાં તે
રા અાેના મહે લમાં પણ હરેફરે છે . ૨૯ ણ ાણીઅાેનાં પગલાં અાબદાર

ની માતાઅે જે ઈ વરવાણી તેને શીખવી હતી તે અા છે .
૩૧ લમૂહેઅમારાેલ રાદીકરા?
અાે મારા દીકરા? હે મારી માનતાઅાેના દીકરા?
૨

તારી શ ત

ની તવચનાે

૩

ીઅાે પાછળ વેડફીશ ન હ, અને તારા માગા રા અાેનાે નાશ

કરનારની પાછળ વેડફીશ ન હ. ૪ દીકરા લમૂઅેલ, ા ારસ પીવાે તે રા ને
શાેભતું નથી, વળી “ ા ાસવ

ાં છે ?” તે રા યના હાકે માેઅે પૂછવું યાે ય

નથી. ૫ કારણ કે પીવાને લીધે તેઅાે પાેતાના નયમાે ભૂલી
દુ ઃખીઅાેને ન પ

ય છે , અને

યાય અાપી શકતા નથી. ૬ જેઅાે મરવાની અણી પર

હાેય તેને ા ાસવ અને જેઅાે દુ ભાયેલા હાેય તેને ા ારસ અાપ. ૭ ભલે
તેઅાે પીને પાેતાની ગરીબીને વસારે પડે, અને તેઅાેને પાેતાનાં દુ : ખાે યાદ
અાવે ન હ. ૮ જે પાેતાના માટે બાેલી શકતા નથી તેઅાેને માટે તું બાેલ અને તું
નરાધારાેના હક માટે સહાય કર. ૯ તા ં મુખ ઉઘાડીને અદલ ઇનસાફ કર
અને ગરીબ તથા દ ર ીને માન અાપ. ૧૦ સદગુણી પ ની કાેને મળે? કે મ કે
તેનું મૂ ય તાે ર નાે કરતાં વધારે છે . ૧૧ તેનાે પ ત તેના પર પૂરાે વ વાસ
રાખે છે , અને તેને સંપ ની કાેઈ ખાેટ પડશે ન હ. ૧૨ પાેતાના અાયુ યનાં
સવ દવસાે પયત, તે તેનું ભલું જ કરે છે અને કદી ખાેટું કરતી નથી. ૧૩ તે
ઊન અને શણ ભેગું કરે છે , અને ખંતથી પાેતાના હાથે કામ કરવામાં અાનંદ
માણે છે . ૧૪ તે દૂ રથી પાેતાનું અ ન લઈ અાવનાર, વેપારીના વહાણ જેવી
છે . ૧૫ ઘરનાં સવને માટે ખાવાનું તૈયાર કરવા તે પરાેઢ થતાં પહે લાં ઊઠી
ય છે અને તેની દાસીઅાે માટે દવસભરના કામનું અાયાેજન કરે છે . ૧૬ તે
કાેઈ ખેતરનાે વચાર કરીને તેને ખરીદે છે , પાેતાના નફામાંથી તે પાેતાને હાથે
ા ના વેલા રાેપે છે . ૧૭ પાેતાની કમરે તે ખડતલ અને ભારે ઉધમી છે , તે
પાેતાના હાથ બળવાન કરે છે . ૧૮ તે પાેતાના વેપારના નફાનાે યાલ રાખે છે ;
તેથી રાતભર તેનાે દીવાે હાેલવાતાે નથી. ૧૯ તે અેક હાથે પૂણી પકડે છે અને
બીજે હાથે ર ટયાે ચલાવે છે . ૨૦ તે ગરીબાેને ઉદારતાથી અાપે છે ; અને
જ રયાતમંદાેને છૂટે હાથે મદદ કરે છે . ૨૧ તેના કુ ટું બના સ યાેને માટે તે
શયાળાની કશી બીક રહે વા દેતી નથી, તેના અાખા કુ ટું બે ઊનનાં કરમ
વ
વ

પહે રેલાં છે . ૨૨ તે પાેતાને માટે બુ ાદાર ર ઈઅાે બનાવે છે , તેના
ાે ઝીણા મલમલનાં તથા

ંબુડા રં ગનાં છે . ૨૩ તેનાે પ ત નગર દરવાજે

અાદર પામે છે , અને દેશનાં મુ ય અાગેવાનાેમાં તે
વ

ત ત છે . ૨૪ તે શણનાં

ાે બનાવીને વેપારીઅાેને વેચે છે અને તેઅાેને કમરબંધ બનાવી અાપે છે .

૨૫ શ ત અને સ માન તેનાે પાેશાક છે . અને તે ભ વ ય વષેની ચતાને

હસી કાઢે છે . ૨૬ તેના મામાંથી ડહાપણની વાતાે નીકળે છે , તેના

ભનાે

નયમ માયાળુપ ં છે . ૨૭ તે પાેતાના ઘરમાં બધા કામની દેખરેખ રાખે છે
અને તે કદી અાળસની રાેટલી ખાતી નથી. ૨૮ તે પાેતાના ઘરના માણસાેની
વતનની બરાબર તપાસ રાખે છે ; અને તેના પ ત તેના વખાણ કરે છે અને
શંસા કરતાં કહે છે કે , ૨૯ “જગતમાં ઘણી સદાચારી

ીઅાે છે , પણ તું તે

સવ કરતાં ઉ મ છે .” ૩૦ લાવ ય ઠગા ં છે અને સાદય યથ છે , પરં તુ
યહાેવાહનાે ડર રાખનાર

ીની ંશસા થશે. ૩૧ તેના હાથની પેદાશમાંથી

તેને અાપાે અને તેના કામાેને માટે ભાગળાેમાં તેની શંસા કરાે.

સાૈથી બળવાન છે અને કાેઈને લીધે પાેતાનાે માગ બદલતાે નથી; ૩૧ વળી
ને દાેરતાે રા

ાથી લાેહી નીકળે છે , તેમ જ

ાેધને છંછે ડવાથી ઝઘડાે ઊભાે થાય છે .

હાેય છે , અરે, ચારની ચાલ દમામદાર હાેય છે : ૩૦ અેટલે સહ, જે પશુઅાેમાં
શકારી કૂ તરાે; તથા બકરાે; તેમ જ પાેતાની

ે ત ગવ કરવાની બેવકૂ ફી કરી હાેય અથવા કાેઈ ખાેટાે

વચાર ત કયા હાેય, તાે તારાે હાથ તારા મુખ પર મૂક. ૩૩ કારણ કે દૂ ધ

કે જેની સામે
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સભા શ ક

તે સવ કરતાં હુ ં વધારે સમૃ

મના રા દાઉદના પુ સભા શ કનાં વચનાે. સભા શ ક
૧ યકહે શાલે
છે કે . “ યથતાની યથતા, યથતાની યથતા સઘળું યથ છે . સઘળું
૨

પવનને મૂ ીમાં ભરવા જેવું છે . ૩ જે સવ કારનાં મ મનુ ય પૃ વી પર કરે
છે , તેથી તેને શાે લાભ છે ? ૪ અેક પેઢી

ય છે અને બી

અાવે છે પરં તુ

દુ નયા સદા ટકી રહે છે . ૫ સૂય ઊગે છે પછી અ ત થઈને ફરી તેને ઊગવાની
જ યાઅે સ વરે

ય છે . ૬ પવન દ ણ તરફ વાય છે અને ઉ ર તરફ પણ

વળે છે તે પાેતાની ગ તમાં અામતેમ નરં તર ફયા કરે છે . અને તે પાેતાના
માગમાં પાછાે અાવે છે . ૭ સવ નદીઅાે વહીને સમુ માં સમાય છે તાે પણ
સમુ તેઅાેનાથી ભરાઈ જતાે નથી જે જગાઅે નદીઅાે

ય છે યાંથી તેઅાે

પાછી અાવે છે . ૮ બધી જ વ તુઅાે કં ટાળાજનક છે તેનું પૂ ં વણન મનુ ય
કરી શકે તેમ નથી. ગમે તેટલું

ેવાથી અાંખાે થાકતી નથી અને સાંભળવાથી

કાન સંતુ થતા નથી. ૯ જે થઈ ગયું છે તે જ થવાનું છે અને જે કરવામાં
અા યું છે તે જ કરવામાં અાવશે પૃ વી પર કશું જ નવું નથી. ૧૦ શું અેવું કં ઈ
છે કે જેના વષે લાેકાે કહી શકે કે “જુ અાે, તે નવું છે '? તાેપણ

ણવું કે

અાપણી અગાઉના, જમાનામાં તે બ યું હતું. ૧૧ ભૂતકાળની પેઢીઅાેનું મરણ
નથી; અને ભ વ યમાં અાવનારી પેઢીઅાેનું, કં ઈ પણ મરણ પણ હવે પછી
થનાર પેઢીઅાેમાં રહે શે ન હ. ૧૨ હુ ં સભા શ ક ય શાલેમમાં ઇઝરાયલનાે
રા

હતાે. ૧૩ પૃ વી પર જે કં ઈ બને છે તેની શાેધ કરવા અને સમજવા મ

મારા ડહાપણને લગા

ું તાે અે સમ યું કે ક મય મ ઈ વરે માણસને

કે ળવવાના સાધન તરીકે અા યાે છે . ૧૪ પૃ વી પર જે સવ થાય છે તે બાબતાે
મ

ેઈ છે . અે સવ યથ તથા પવનને મૂ ીમાં ભરવા જેવું છે . ૧૫ જે વાકું છે

તેને સીધું કરી શકાતું નથી અને જે ખૂટતું હાેય તે બધાની ગણતરી કરી શકાતી
નથી! ૧૬ મ વયં પાેતાને ક ું કે , “જુ અાે, ય શાલેમમાં મારી અગાઉ થઈ
ગયેલા અ ય રા અાે કરતાં મ વધારે ાન મેળ યું છે . મારા મનને ાન અને
વ ાનાે ઘણાે અનુભવ થયેલાે છે .” ૧૭ પછી મ મા ં મન ાન સમજવામાં
તથા પાગલપ ં અને મૂખતા સમજવામાં લગા ું. યારે મને સમ યું કે અા
પણ પવનને મૂ ીમાં ભરવા જેવું છે . ૧૮ કે મ કે અ ધક ડહાપણથી અ ધક
શાેક થાય છે . અને વ ા વધારનાર શાેક વધારે છે .

૨ કરીશ; માટે માેજશાેખ કરી લે “પણ જુ અાે, અે પણ યથ છે .

તેથી મ વયં પાેતાને ક ું કે , “ચાલ યારે, અાનંદથી હુ ં તારી પરી ા
૨મ

વનાેદ કરવા વષે ક ું કે “તે મૂખાઈ છે ,” માેજશાેખથી શાે લાભ થાય?”
૩ પછી મ મારા અંત: કરણમાં શાેધ કરી કે હુ ં મારા શરીરને ા ારસથી

મ ન ક ં , તેમ છતાં મારા અંત: કરણનું ડહાપણ તેવું ને તેવું જ રહે છે . વળી
માણસાેઅે પૃ વી ઉપર પાેતાના પૂરા અાયુ યપયત શું કરવું સા ં છે તે મને
સમ ય યાં સુધી હુ ં મૂખાઈ હણ ક ં . ૪ પછી મ મારે પાેતાને માટે માેટાં
કામ ઉપાડયાં. મ પાેતાને માટે મહે લાે બંઘા યા મ પાેતાને માટે ા ાવાડીઅાે
રાેપાવી. ૫ મ પાેતાને માટે બગીચા બનાવડા યા; અને સવ કારનાં ફળઝાડ
રાે યાં. ૬ મ મારાં માટે જળાશયાે ખાેદા યાં જેનાથી વનમાં ઊછરતાં વૃ ાેને
પણ પાણી સચી શકાય. ૭ મ દાસદાસીઅાે ખરી ા. અને મારા ઘરમાં
જ મેલા ચાકરાે પણ મારી પાસે હતા. જેઅાે મારી અગાઉ ય શાલેમમાં થઈ
ગયા તે સવના કરતાં પણ મારી પાસે ગાયબળદાેનાં તથા ઘેટાં બકરાનાં
ટાેળાંની સંપ

વધારે હતી. ૮ મ મારા માટે ઘ ં સાેનું, ચાંદી અને રા અાેનું

તથા ાંતાેનું ખાનગી

ય પણ ભેગું કયુ. મ પાેતાને માટે ગવૈયા, ગાનારીઅાે

તથા જેમાં પુ ષાે અાનંદ માણે છે , તે અેટલે અ ત ઘણી ઉપપ નીઅાે મેળવી.
૯ અેમ હુ ં તાપી થયાે. અને જેઅાે ય શાલેમમાં મારી અગાઉ થઈ ગયા હતા

પા યાે. મા ં

ાન પણ મારામાં કાયમ ર ું.

૧૦ મને જે કં ઈ મારી નજરમાં ા ત કરવા જેવું લા યું તેનાથી હુ ં પાછાે પડયાે

ન હ. મ મારા દયને કાેઈ પણ કારના અાનંદથી રાે
સવ મહે નતનું ફળ

ું ન હ, કે મ કે મારી

ેઈને મા ં મન સ નતા પા યું, મારા સઘળા પ ર મનાે

અે બદલાે હતાં. ૧૧ જયારે જે બધાં કામાે મ મારે હાથે કયા હતા, તે પર
અને જે મહે નત કરવાનાે મ મ ઉઠા યાે હતાે તે પર મ નજર કરી તાે અે
સઘળું યથ તથા પવનને મૂ ી ભરવા જેવું દેખાયું અને પૃ વી પર મને કઈ
લાભ દેખાયાે ન હ. ૧૨ હવે મ

ાન, પાગલપ ં અને મૂખતા

ેવાને લ

અા યું. કે મ કે રા ની પાછળ અાવનાર માણસ શું કરી શકે છે ? અગાઉ જે
કરવામાં અા યું હાેય તે જ તે કરી શકે છે . ૧૩ પછી મ
અજવાળું અંધકારથી ે છે , તેટલે દર જે

ેયું કે જેટલે દર જે

ાન મૂખાઈથી ે છે . ૧૪

ાની માણસની અાંખાે તેનાં માથામાં હાેય છે . અને મૂખ અંધકારમાં ચાલે છે
અેમ છતાં મને માલૂમ પ

ું કે , તે સવનાં પ રણામ સરખાં જ અાવે છે . ૧૫

યારે મ મારા મનમાં વચાયુ કે , જેમ મૂખને થાય છે તેવું મને પણ થવાનું જ
છે . તાે મને તેના કરતાં વધારે બુ માન હાેવામાં શાે લાભ?” યારે મ મારા
મનમાં ક ું કે , “અે પણ યથતા છે .” ૧૬ મૂખ કરતાં ાનીનું મરણ વધારે
રહે તું નથી અને જે હાલમાં છે તેઅાે અાવનાર દવસાેમાં ભૂલાઈ જશે. મૂખની
જેમ જ ાની પણ મરે છે . ૧૭ તેથી મને જદગી પર ધ ાર ઊપ યાે કે મ કે
પૃ વી પર જે કામ કરવામાં અાવે છે તે મને દુ ઃખદાયક લા યું. માટે સઘળું યથ
તથા પવનને મૂ ીમાં ભરવા જેવું છે . ૧૮ તેથી પૃ વી પર જે સવ કામ મ મ
વેઠીને ઉપા ાં તેથી મને ધ ાર ઊપ યાે. કે મ કે મારા પછી થનાર માણસને
માટે તે સવ મૂકીને જવું પડશે. ૧૯ વળી તે માણસ ાની થશે કે મૂખ તે કાેણ
ણે છે ? છતાં જેના માટે મ પ ર મ કયા અને પૃ વી પર જેના માટે મારા
ડહાપણનાે ઉપયાેગ કયા તે સવ પર તે અ ધકાર ભાેગવશે. અા પણ યથતા
છે . ૨૦ તેથી હુ ં ફયા, અને પૃ વી પર જે સવ કામાે માટે મ પ ર મ કયા
હતાે તે

યે મ મારા મનને નરાશ કયુ. ૨૧ કાેઈ અેવું મનુ ય હાેય છે કે

જેનું કામ ડહાપણ, ાન તથા કુ શળતાથી કરેલું હાેય છે . તાેપણ તેમાં જેણે
મહે નત ન હ કરી હાેય અેવા ય તને વારસામાં અાપી જશે. અા યથતા
તથા માેટાે અનથ છે . ૨૨ પાેતાનું સવ કામ સફળતાથી કરવા માટે પાેતાની
બુ નાે ઉપયાેગ કરીને માણસ દુ નયામાં પ ર મ કરે છે પણ તેમાંથી તેને
શું ફળ ા ત થાય છે ? ૨૩ કે મ કે તેના બધા દવસાે શાેકમય તથા તેનાે
સઘળાે પ ર મ દુ : ખ પ છે , રા ે પણ તેનું મન વ ાં ત ભાેગવતું નથી. અે
પણ યથતા છે . ૨૪ ખાવું, પીવું અને પાેતાના કામમાં અાનંદ માણવાે તેનાં
કરતાં વધારે સા ં મનુ ય માટે બીજું કશું નથી. પછી મને માલૂમ પ ું કે અા
ઈ વરના હાથથી જ મળે છે . ૨૫ પરં તુ ઈ વરની કૃ પા વના કાેણ ખાઈ શકે
અથવા સુખ ભાેગવી શકે ? ૨૬ કે મ કે જે માણસાે પર ઈ વર સ ન છે
તેઅાેને તે બુ

ાન તથા અાનંદ અાપે છે . પણ પાપીને તે ફાેગટ પ ર મ

અાપે છે જેથી ઈ વરને સ ન કરનારને માટે તે ઢગલેઢગલા સં હ કરીને
અાપે, અે પણ યથ તથા પવનથી મૂ ી ભરવા જેવું છે .
યેક વ તુને માટે યાે ય ઋતુ અને યેક યાેજનાે માટે
૩ પૃયાે વીય ઉપર
સમય હાેય છે . જ મ લેવાનાે સમય અને મૃ યુ પામવાનાે
૨

સમય, છાેડ રાેપવાનાે સમય અને રાેપેલાને ઉખેડી નાખવાનાે સમય; ૩
મારી નાખવાનાે સમય અને

વાડવાનાે સમય, તાેડી પાડવાનાે સમય અને

બાંધવાનાે સમય. ૪ રડવાનાે સમય અને હસવાનાે સમય; શાેક કરવાનાે
સમય અને નૃ ય કરવાનાે સમય. ૫ પ થરાે ફકી દેવાનાે સમય અને પ થરાે
અેકઠા કરવાનાે સમય; અા લગન કરવાનાે સમય તથા અા લગન કરવાથી
દૂ ર રહે વાનાે સમય. ૬ શાેધવાનાે સમય અને ગુમાવવાનાે સમય, રાખવાનાે
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સમય અને ફકી દેવાનાે સમય; ૭ ફાડવાનાે સમય અને સીવવાનાે સમય,

મળે છે . પણ અેકલાે માણસ હૂ ં ફ કે વી રીતે મેળવી શકે ? ૧૨ અેકલા માણસને

શાંત રહે વાનાે સમય અને બાેલવાનાે સમય. ૮ ેમ કરવાનાે સમય અને

હરકાેઈ હરાવે પણ બે જણ તેને

ધ ારવાનાે સમય યુ નાે સમય અને સલાહ શાં તનાે સમય. ૯ જે વષે તે

તૂટતી નથી. ૧૩ કાેઈ વૃ અને મૂખ રા

સખત પ ર મ કરે છે તેથી માણસને શું ફળ ા ત થાય છે ? ૧૦ જે ક મય

હાેય તેના કરતાં ગરીબ પણ ાની યુવાન સારાે હાેય છે . ૧૪ કે મ કે

મ ઈ વરે મનુ યાેને કે ળવવાના સાધન તરીકે અા યાે છે તે મ
યહાેવાહે

યેક વ તુને તેના યાે ય સમયમાં સુંદર બનાવી છે .

મનુ યના દયમાં સનાતનપ ં મૂ
ઈ વરનાં કાયા મનુ ય સમ

કે જે કાેઈની સલાહ સાંભળતાે ન

ેયાે છે . ૧૧

રા યમાં દ ર ી જ યાે હાેય તાેપણ તે જેલમાંથી મુકત થઈને રા

ે કે ઈ વરે

પૃ વી પરના સવ મનુ યાેને મ

ું છે . છતાં શ અાતથી તે અંત સુધી

શકતાે નથી. ૧૨ હુ ં

તી શકે છે ેવડી વણેલી દાેરી સહે લાઈથી

ં છંુ કે , પાેતાના

થનાર પેલા બી

વન

ેયા તાે તેઅાે બધા પાેતાની જ યાઅે ઊભા

યુવાનની સાથે હતા. ૧૬ જે સવ લાેકાે ઉપર તે રા

ન ે અે પણ યથ અને પવનથી મુઠી ભરવા જેવું છે .

૧૩ વળી તેણે ખાવું, પીવું અને પાેતાની સવ મહે નતથી સંતાેષ અનુભવવાે. અા

ઘરમાં તું
૫ ઈકામવરના
કરે અેવું તેઅાે

ં છંુ કે ઈ વર જે કં ઈ

કરે છે તે સવ સદાને માટે રહે શે. તેમાં કશાે વધારાે કે ઘટાડાે કરી શકાય ન હ,
તે અગાઉ થઈ ગયું છે ; અને જે થવાનું છે તે પણ અગાઉ થઈ ગયેલું છે .
અને જે વીતી ગયું છે તેને ઈ વર પાછંુ શાેધી કાઢે છે . ૧૬ વળી મ પૃ વી પર
ેયું કે સદાચારની જગાઅે દુ તા અને નેકીની જ યાઅે અ ન છે . ૧૭ મ
તને ક ું કે , “યહાેવાહ યાયી અને દુ નાે યાય કરશે કે મ કે

યાેજનને માટે અને

યેક

યેક કાય માટે યાે ય સમય હાેય છે .” ૧૮ પછી મ મારા

મનમાં વચાયુ કે , “ઈ વર મનુ યની કસાેટી કરે છે . તેથી તેઅાે સમજે કે તેઅાે
પશુ સમાન છે .” ૧૯ કે મ કે માણસાેને જે થાય છે તે જ પશુઅાેને થાય છે .
તેઅાેની અેક જ થ ત થાય છે . જેમ અેક મરે છે . તેમ બીજું પણ મરે છે . તે
સવને અેક જ ાણ હાેય છે તેથી મનુ ય પશુઅાે કરતાં જરાય ે નથી. શું તે
સઘળું યથ નથી? ૨૦ અેક જ જગાઅે સવ
અંતે સવ ધૂળમાં જ મળી
પશુનાે અા મા નીચે પૃ વીમાં

ય છે સવ ધૂળના છીઅે અને

ય છે . ૨૧ મનુ યનાે અા મા ઉપર

ય છે અને

ય છે તેની ખબર કાેને છે ? ૨૨ તેથી મ

ેયું

કે , માણસે પાેતાના કામમાં મ ન રહે વું તેથી વધારે સા ં બીજું કશું નથી. કે મ

વતાં છે તેઅાે કરતાં

ેયું

ેયું કે તેના લીધે માણસ ઉપર તેનાે પડાેશી ઈષા કરે છે . અે

ે

ન હાેય કે ભાઈ પણ ન હાેય છતાંય તેના પ ર મનાે પાર હાેતાે નથી. અને
યથી તેને સંતાેષ નથી તે વચારતાે નથી કે “હુ ં અા પ ર મ કાેના માટે ક ં
છંુ ” અને મારા વને દુ ઃખી ક ં છંુ ? અા પણ યથતા છે હા, માેટું દુ ઃખ
છે . ૯ અેક કરતાં બે ભલા; કે મ કે તેઅાેઅે કરેલી મહે નતનું ફળ તેઅાેને મળે
ે બેમાંથી અેક પડે તાે બી ે તેને ઉઠાડશે. પરં તુ માણસ અેકલાે

હાેય, અને તેની પડતી થાય તાે તેને મદદ કરનાર કાેઈ જ ન હાેય તાે તેને
અફસાેસ છે . ૧૧
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ે બે જણા સાથે સૂઈ

માનતા ન લાે તે વધારે ઉ ચત છે . ૬ તારા મુખને લીધે તારા શરીર પાસે પાપ
કરાવવા ન દે, તેમ જ ઈ વરના દૂ તની સમ તું અેમ કહે તાે ન હ કે મારાથી
અે ભૂલ થઈ ગઈ. શા માટે તારા બાેલવાથી ઈ વર કાેપાયમાન થાય અને
તારા હાથનાં કામનાે નાશ કરે? ૭ કે મ કે અ તશય વ નાેથી, યથ વચારાે
કરવાથી અને ઝાઝું બાેલવાથી અેમ થાય છે માટે તું ઈ વરનાે ડર રાખ. ૮

ે

ગરીબાે પર થતા અ યાચાર અને દેશમાં યાયને ઊંધા વાળતા તું જુ અે તાે તે
વાતથી અા ય પામીશ ન હ, કે મ કે ઉં ચ કરતાં જે સવા ચ છે તે લ અાપે

ેયા સવાય બી ે શાે લાભ થાય છે ?

૧૨ મજૂ ર ગમે તાે અાેછંુ ખાય કે વધારે ખાય તાેપણ તે શાં તથી ઊંઘી શકે

છે . પણ

યવાનની સમૃ

ભારે દુ ઃખ

ેયું છે . અેટલે

તેને ઊંઘવા દેતી નથી. ૧૩ મ પૃ વી પર અેક
યનાે મા લક પાેતાના નુકસાનને માટે જ

ય છે અને

ય

ય અ વચારી સાહસને કારણે ચા યું

ે તેને પાેતાનાે દીકરાે હાેય તાે તેના હાથમાં પણ કશું રહે તું

નથી ૧૫ જેવાે તે પાેતાની માતાના ગભમાંથી નવ

થ તમાં બહાર હતાે

ય છે . તે પાેતાના પ ર મ બદલ તેમાંથી કં ઈ

બાબતાેમાં જેવાે તે અા યાે હતાે તે જ થ તમાં તેને પાછા જવું પડે છે પવનને

માણસ અેકલાે હાેય અને તેને બીજું કાેઈ સગુંવહાલું ન હાેય, તેને દીકરાે પણ

છે . ૧૦

હાેતા નથી તારી માનતા પૂરી કર. ૫ તમે માનતા માનીને તે ન પાળાે તેના કરતાં

પણ સાથે લઈ જવા પામશે નહી. ૧૬ અા પણ અેક ભારે દુ : ખ છે કે , સવ

ફાંફાં મારીને પુ કળ કમાણી કરવી તેના કરતાં શાં તસ હત થાેડું મળે તે વધારે
ેઈ. ૮

ય છે . ૪ યારે તમે ઈ વર સમ

માનતા લાે તાે તે પૂણ કરવામાં વલંબ ન કરાે. કે મ કે ઈ વર મૂખા પર રા

અે જ થ તમાં તે પાછાે

ત પર બરબાદી લાવે છે . ૬ અ ત પ ર મ કરવા ારા પવનમાં

સા ં છે . ૭ પછી હુ ં પાછાે ફયા અને મ પૃ વી ઉપર યથતા

બાેલવાથી મૂખની મૂખાઇ ઉઘાડી પડી

સં હ કરી રાખે છે તે. ૧૪ પરં તુ તે

ેયા નથી તેઅાે

પણ યથ તથા પવનથી મુઠી ભરવા જેવું છે . ૫ મૂખ કામ કરતાે નથી, અને
પાેતાની

શ દાે થાેડા જ હાેય. ૩ અ તશય મની ચતાથી વ નાે અાવે છે . અને બહુ

છે . અને તેથી તેના મા લકને, નજરે

જેઅાે મૃ યુ પા યા છે તેઅાે વધારે સુખી છે ૩ વળી તે બ ને કરતાં જેઅાે હ

અને અે પણ

ન થવા દે. કે મ કે ઈ વર અાકાશમાં છે અને તું તાે પૃ વી પર છે માટે તારા

સમૃ થી સંતાેષ પામશે ન હ. ૧૧ દાેલત વધે છે યારે તેને ખાનારા પણ વધે

હતાં. પણ તેમને સાં વન અાપનાર કાેઈ નહાેતું, તેઅાેના પર ાસ કરનારાઅાે

વધારે સુખી છે . ૪ વળી મ સઘળી મહે નત અને ચતુરાઈનું દરેક કામ

ન હ અને ઈ વરની સંમુખ કં ઈપણ બાેલવા માટે તા ં અંત: કરણને ઉતાવળું

મદદ મળે છે . ૧૦ પાનાે લાેભી ચાંદીથી સંતુ થશે ન હ. સમૃ નાે લાેભી

યારબાદ મ પાછા ફરીને વચાર કયા, અને પૃ વી પર જે જુ લમ કરવામાં
૪ અાવે
છે . તે સવ મ નહા ા. જુ લમ સહન કરનારાઅાેનાં અાંસુ પડતાં

જ યા જ નથી અને જેઅાેઅે પૃ વી પર થતાં ખરાબ કૃ યાે

ણતા નથી. તેથી તેમના ય ાપણ કરતાં વણ

છે . ૯ પૃ વીની ઊપજ તાે સવને માટે છે . અને રા ને પણ તેના ખેતરથી

કે અે જ તેનાે હ સાે છે . ભ વ યમાં શું બનવાનું છે તેે તેને કાેણ દેખાડશે?

શ કતશાળી હતાં. ૨ તેથી મને લા યું કે જેઅાે હ

ય યારે તારાં પગલાં સંભાળ કે મ કે મૂખા ખાેટા

કરવા પાસે જવું તે વધારે ઉ ચત છે . ૨ તારા મુખેથી અ વચારી વાત કરીશ

અને મનુ યાે તેનાે ડર રાખે તે હે તુથી ઈ વરે તે કયુ છે . ૧૫ જે હાલમાં છે

મારી

હતાે

તેઅાેનાે પાર નહાેતાે તાેપણ તેની પછીની પેઢીના લાેકાે તેનાથી ખુશ નહાેતા.

પયત અાનંદ કરવાે અને ભલું કરવું તે કરતાં તેના માટે બીજું કં ઈ ે નથી.
તેને ઈ વર તરફથી ા ત થયેલું કૃ પાદાન છે . ૧૪ હુ ં

ે તેના

થયાે. ૧૫

માટે પ ર મ કરવાથી તેને શાે લાભ થાય છે ? ૧૭ વળી તેનું સમ અાયુ ય
અંધકારમાં

ય છે , અને શાેક, રાેગ અને ાેધથી તે હે રાન થાય છે . ૧૮ જુ અાે,

મનુ ય માટે જે સારી અને શાેભતી બાબત મ

ેઈ છે તે અે છે કે , ઈ વરે તેને

અાપેલા અાયુ યના સવ દવસાેમાં ખાવું, પીવું અને દુ નયામાં જે સઘળાે મ
કરે છે તેમાં માેજમ
ઈ વરે તેને

માણવી કે મ કે અે જ તેનાે હ સાે છે . ૧૯ અને

ે

ય તથા ધન અા યું છે અને તેનાે ઉપભાેગ કરવાની, પાેતાનાે

હ સાે લેવાની તથા તેને પાેતાની મહે નતથી અાનંદ માણવાની શ ત અાપી
છે . અેવા દરેક માણસે

ય તાે તેઅાેને અેક બી થી હૂ ં ફ
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ણવું કે તે ઈ વર તરફથી મળતી ભેટ છે . ૨૦ તેના

વનના દવસાેનું તેને બહુ મરણ રહે શે ન હ કે મ કે તેના અંત: કરણનાે
અાનંદ અે તેને ઈ વરે અાપેલાે ઉ ર છે .

માટે પાેતાનાે વનાશ નાેતરે છે ? ૧૭ અ તશય દુ ન થા તેમ જ મૂખ પણ ન

ને માથે અેક સામા ય ભારે દુ : ખ નહા ું છે .
૬ મઅેટપૃલેવીજેનપરે ઈમાણસાે
વરે ધનસંપ અને સ માન અા યા છે કે જે કં ઈ તે ઇ છે

૨

છે તે સવમાં તેના મનને કશી ખાેટ પડશે ન હ. પરં તુ તેનાે ઉપભાેગ કરવાની
શ ત તેને અાપતા નથી. પણ બી ે કાેઈ તેનાે ઉપભાેગ કરે છે . અા પણ
યથતા તથા ભારે દુ : ખ છે . ૩
દીઘાયુ ય ભાેગવે પણ

ે કાેઈ મનુ યને સાે સંતાનાે હાેય અને તે પાેતે

ે તે સુખી ન હાેય અને તેનું દફન પણ ન થાય તાે હુ ં

કહુ ં છંુ કે , અેના કરતાં ગભપાતથી તે મૃતાવ થામાં જ યાે હાેત તાે સારાે થાત.
૪ કે મ કે તે યથતા પ અાવે છે અને અંધકારમાં જતાે રહે છે . અને તેનું નામ
પણ અંધકારથી ઢં કાઈ

ય છે . ૫ વળી તેણે સૂયને

ેયાે નથી અને તેણે કશું

યું પણ નથી પેલાના કરતાં તાે તેને વધારે નરાંત છે . ૬

ે તેનું અાયુ ય

હ ર વષ કરતાં પણ બમ ં હાેય અને છતાંય તે કં ઈ સુખ ભાેગવે ન હ, શું
બધાં અેક જ ઠેકાણે નથી જતાં? ૭ મનુ યની સવ મહે નત તેના પાેતાના પેટ
માટે છે . છતાં તેની ધા તૃ ત થતી નથી. ૮ વળી મૂખ કરતાં
વધારે લાભ મળે છે ? અથવા

ાનીને કયાે

વતાઅાેની અાગળ વતવાની રીત સમજનાર

ગરીબ માણસને શું મળે છે ? ૯ ભટકતી ઇ છાઅાે કરતાં અાંખે

ેવું તે વધારે

ઇ છે . અે પણ યથ તથા પવનને મૂ ીમાં ભરવાં જેવું છે . ૧૦ હાલ જે કં ઈ છે
તેનું નામ પહે લેથી પાડવામાં અા યું છે . તે મનુ ય છે અે વાત

ણવામાં

અાવેલી છે . જે તેના કરતાં વધારે બળવાન છે તેની સામે તે બાથ ભીડી શકતાે
નથી. ૧૧ યથતાની વૃ

કરનારી ઘણી વાતાે છે , તેથી માણસને શાે ફાયદાે

થયાે છે ? ૧૨ કારણ કે મનુ ય છાયાની જેમ પાેતાનું
તેના

૧૬ પાેતાની નજરમાં વધારે નેક ન થા. કે વધારે દાેઢડા ાે ન થા અેમ કરીને શા

વન યથ ગુમાવે છે ,

વનના સવ દવસાેમાં તેને માટે શું સા ં છે તે કાેણ

ણે છે ? કે મ કે

થા. તેમ કરીને શા માટે તું અકાળે મૃ યુ પામે? ૧૮ દુ તાને તું વળગી ન રહે ,
પણ નેકીમાંથી તારાે હાથ પાછાે ખચી ન લેતાે. કે મ કે જે માણસ ઈ વરનાે ડર
રાખે તે અે સવમાંથી મુ ત થશે. ૧૯ દશ અમલદારાે નગરમાં હાેય તેના કરતાં
ાની માણસને બુ

વધારે શ તશાળી બનાવે છે . ૨૦ જે હં મેશા સા ં જ

કરે છે અને પાપ કરતાે જ નથી અેવાે અેક પણ નેક માણસ પૃ વી પર નથી.
૨૧ વળી જે જે શ દાે બાેલવામાં અાવે છે . તે સવને લ માં ન લે. રખેને તું

તારા ચાકરને તને શાપ દેતા સાંભળે. ૨૨ કે મ કે તા ં પાેતાનું અંત: કરણ
ણે છે કે ત પણ કે ટલીય વાર બી અાેને શાપ દીધા છે . ૨૩ મ અા સવની
બુ થી પરી ા કરી છે મ ક ું કે , “હુ ં બુ માન થઈશ,” પણ તે બાબત
મારાથી દૂ ર રહી. ૨૪ 'ડહાપણ' ઘણે દૂ ર અને અ તશય ઊંડુ છે તેને મેળવવું
ઘ ં મુ કે લ છે . તેને કાેણ શાેધી કાઢી શકે ? ૨૫ હુ ં ફયા મ ાન મેળવવાને
તથા તેને શાેધી કાઢવાને તથા તેના મૂળ કારણની મા હતી મેળવવાને અને
દુ તા અે મૂખાઈ છે , અને મૂખાઈઅે પાગલપ ં છે અે
લગા ું. ૨૬ તેથી મ

તે અે છે કે જેનું અંત: કરણ ફાંદા તથા
સમાન છે તેવી

ળ પ છે તથા જેના હાથ બંધન

ી. જે કાેઈ ઈ વરને સ ન કરે છે તે તેનાથી નાસી છૂટશે,

પરં તુ પાપી તેની

ળમાં સપડાઈ જશે. ૨૭ સભા શ ક કહે છે ; “સ ય

શાેધી કાઢવા માટે'' બધી વ તુઅાેને સરખાવી
૨૮ તેને મા ં

ણવા મ મા ં મન

યું કે મૃ યુ કરતાં પણ અેક વ તુ વધારે ક દાયક છે ,

દય હ

ેતાં મને અા માલૂમ પ ું કે ,

શાે યા જ કરે છે પણ તે મને મળતું નથી. હ રાેમાં

મને અેક પુ ષ મ ાે છે , પણ અેટલા બધામાં મને અેક પણ
૨૯ મને ફ ત અેટલી જ સ ય હકીકત

ી મળી નથી.

ણવા મળી છે કે , ઈ વરે મનુ યને

નેક બના યાે છે ખરાે પરં તુ તેણે ઘણી યુ કતઅાે શાેધી કાઢી છે .

કાેઈ માણસની પાછળ દુ નયામાં શું થવાનું છે તે તેને કાેણ કહી શકે ?

બુ માન પુ ષના જેવાે કાેણ છે ? યેક વાતનાે અથ કાેણ ણે છે ?
શાખ મૂ યવાન અ ર કરતાં વધારે સારી છે . જ મના દવસ કરતાં ૮
૭ સારી
માણસની બુ તેના ચહે રાને તેજ વી કરે છે , અને તેના ચહે રાની કઠાેરતા
મૃ યુનાે દવસ સારાે છે . ઉજવણીના ઘરમાં જવા કરતાં શાેકના ઘરમાં
૨

જવું સા ં છે . કે મ કે

યેક મનુ યની જદગીનાે અંત મૃ યુ જ છે .

વતાે

માણસ તે વાત પાેતાના દયમાં ઠસાવી રાખશે. ૩ હા ય કરતાં ખેદ સારાે છે .
કે મ કે ચહે રાના ઉદાસીપણાથી અંત: કરણ અાનંદ પામે છે . ૪ ાનીનું અંત:
કરણ શાેકના ઘરમાં હાેય છે પણ મૂખનું અંત: કરણ હષના ઘરમાં હાેય છે .
૫ કાેઈ માણસે મૂખનું ગીત સાંભળવું તેના કરતાં

ાનીનાે ઠપકાે સાંભળવાે તે

સા ં છે ૬ કે મ કે જેમ સગડી પરના પા ની નીચે કાંટાનાે ભડભડાટ હાેય છે
તેમ મૂખનું હા ય છે અે પણ યથતા છે . ૭ ન ે જુ લમ મનુ યને મૂખ બનાવે
છે , તે તેની સમજશ કતનાે નાશ કરે છે . ૮ કાેઈ બાબતના અારં ભ કરતાં તેનાે
અંત સારાે છે , અને અ ભમાની મનુ ય કરતાં ધૈયવાન મનવાળાે મનુ ય સારાે
છે . ૯ ાેધ કરવામાં ઉતાવળાે ન થા કે મ કે ાેધ મૂખાના દયમાં રહે છે . ૧૦
“અગાઉના દવસાે હાલનાં કરતાં વધારે સારા હતા અેનું કારણ શું છે ?” અેવું
તું ન પૂછ કારણ કે અા વશે પૂછવું તે ડહાપણ ભરેલું નથી. ૧૧ બુ
જેવી ઉ મ છે અને સૂય

ેનારાઅાે માટે તે વધુ ઉ મ છે . ૧૨

વારસા
ય અા ય

છે તેમ બુ

પણ અા ય છે , પરં તુ

ાનની ઉ મતા અે છે કે , તે પાેતાના

મા લકના

વની ર ા કરે છે . ૧૩ ઈ વરનાં કામનાે વચાર કરાે; તેમણે જેને

વાંકુ કયુઁ છે તેને સીધું કાેણ કરી શકશે? ૧૪ ઉ ન તના સમયે અાનંદ કર. પણ
વપ કાળે વચાર કર; ઈ વરે અે બ નેને અેકબી ના સાથી બના યા છે .
જેથી ભ વ યમાં શું થશે તેમાંનું કશું જ માણસ શાેધી શકતાે નથી. ૧૫ અા
બધું મ મારા યથપણાના દવસાેમાં

ેયું છે . અેટલે નેક પાેતાની નેકીમાં મૃ યુ

પામે છે , અને દુ માણસ પાેતાની દુ તા હાેવા છતાં લાંબુ અાયુ ય ભાેગવે છે .

ય છે . ૨ હુ ં તને ભલામણ ક ં છંુ કે રા ની અા ાનું પાલન કર,
વળી ઈ વરના સાેગનને લ માં રાખીને તે પાળ. ૩ તેની હજૂ રમાંથી બહાર
બદલાઈ

જવાને ય ન ન કર, ખરાબ વત ૂકને વળગી ન રહે . કે મ કે જે કં ઈ તે ચાહે તે
તે કરે છે . ૪ કે મ કે રા નાે હુ કમ સવાપરી છે , તું શું કરે છે અેવાે

ન તેને

કાેણ કરી શકે ? ૫ જે કાેઈ રા ની અા ાનું પાલન કરે છે તેને કાેઈ પણ
કારની શ ા થશે ન હ. બુ માન માણસનું અંત: કરણ સંગ તથા યાય
સમજે છે . ૬ કે મ કે દરેક યાેજનને માટે યાે ય સંગ અને યાય હાેય છે .
કે મ કે માણસને માથે ભારે દુ ઃખ છે . ૭ માટે ભ વ યમાં શું થવાનું છે તેની
તેને ખબર નથી. વળી અા માણે થશે અેવું કાેણ કહી શકે ? ૮ અા માને
રાેકવાની શ ત કાેઈ માણસમાં હાેતી નથી, અને મૃ યુકાળ ઉપર તેને સ ા
નથી, યુ માંથી કાેઈ છૂટી શકતું નથી. અને દુ તા પાેતાના ઉપાસકનાે બચાવ
કરશે ન હ. ૯ અા બધું મ
મ મા ં મન લગા
બી

ેયું છે , અને પૃ વી પર જે દરેક કામ થાય છે તેમાં

ું છે , અેવાે અેક સમય અાવે છે કે જેમાં કાેઈ માણસ

માણસ પર નુકસાનકારક સ ા ચલાવે છે . ૧૦ તેથી મ દુ ાેને દ નાવેલા

ેયા અને યાયીઅાેને પ વ

થાનમાંથી લઈ લેવામાં અા યા. અને યાં

તેમણે દુ કામ કયા હતાં યાં દફનાવવામાં અા યા. લાેકાેઅે નગરમાં તેમને
માન અા યું. તેનું મરણ ન થયું અા પણ યથતા છે . ૧૧ તેથી દુ કામની
વ

દં ડ અાપવાની અા ા જલદીથી અમલમાં મુકાતી નથી. અને તે માટે

લાેકાેનું દય દુ કાય કરવામાં સંપૂણ લાગેલું છે . ૧૨

ે પાપી માણસ સકડાે

ં છંુ કે ન ે
જેઅાે ઈ વરનાે ભય રાખે છે તેઅાેનું ભલું થશે. ૧૩ પણ દુ ાેનું ભલું થશે
વખત દુ કમ કયા પછી પણ દીઘાયુ ય ભાેગવે છે , છતાં હુ ં
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ન હ. અને તેઅાેનું અાયુ ય છાયા પ થશે. તે દીઘ થશે ન હ. કે મ કે તેઅાે

તેમાં થાેડાં જ માણસાે હતાં. અેક બળવાન રા

ઈ વરનાે ડર રાખતા નથી. ૧૪ દુ નયા પર અેક અેવી યથતા છે કે , કે ટલાક

ચડી અા યાે. અને તેને ઘેરાે ઘા યાે. તેની સામે માેટા માેરચા બાં યા. ૧૫ હવે

નેક માણસાેને દુ ના કામનાં ફળ માણે ફળ મળે છે અને દુ માણસાેને

અા નગરમાં અેક ખૂબ ગરીબ પણ બુ માન માણસ રહે તાે હતાે. તે

નેકીવાનાેના કામના ફળ મળે છે . મ ક ું અા પણ યથતા છે . ૧૫ તેથી મ

હતાે કે નગરને કે વી રીતે બચાવવું, પાેતાની બુ

તેઅાેને અાનંદ કરવાની ભલામણ કરી, કે મ કે ખાવુંપીવું તથા માેજમઝા

બચા યું પણ થાેડા સમય પછી સવ તેને ભૂલી ગયા. ૧૬ યારે મ ક ું કે , બળ

કરવી તેના કરતાં માણસને માટે દુ નયા પર કશું ે નથી; કે મ કે ઈ વરે તેને

કરતાં બુ

પૃ વી ઉપર જે અાયુ ય અા યું છે તેનાં બધા દવસાેની મહે નતનાં ફળમાંથી

અાવે છે , અને તેનું કહે વું કાેઈ સાંભળતું નથી. ૧૭ મૂખ સરદારના પાેકાર

તેને અેટલું જ મળશે. ૧૬ યારે મ બુ

કરતાં, બુ માન માણસનાં છૂપા બાેલ વધારે સારા છે . ૧૮ યુ શ

થતાં કામાે

ેવામાં મા ં મન લગા

સંપાદન કરવામાં, તથા પૃ વી પર
ું કે મ કે અેવા મનુ યાે પણ હાેય છે કે

બુ

જેઅાેની અાંખાેને દવસે કે રા ે ઊંઘ મળતી નથી, ૧૭ યારે મ ઈ વરનું
સઘળું કામ

ેયું કે પૃ વી પર જે કં ઈ કામ થાય છે , તેની મા હતી માણસ

મેળવી શકે ન હ. કે મ કે તેની મા હતી મેળવવાને માણસ ગમે તેટલી મહે નત
કરે તાેપણ તેને તે મળશે ન હ. કદાચ કાેઈ બુ માન માણસ હાેય તાે પણ તે
તેની પૂરી શાેધ કરી શકશે ન હ.
બાબતમાં મ યારે કાળ પૂવક તપાસ કરી તાે મને ણવા મ ું
૯ અેકે સદાચારીઅાે
અને ાનીઅાે તથા તેઅાેનાં કામ ઈ વરના હાથમાં છે .

પાેતાના સૈ ય સાથે નગર પર
ણતાે

અને સલાહથી તેણે નગરને

ઉ મ છે , તેમ છતાં ગરીબ માણસની બુ ને તુ છ ગણવામાં
ાે કરતાં

ે છે ; પણ અેક પાપી માણસ ઘણી ઉ મતાનાે નાશ કરે છે .

અ રને દૂ ષત કરી દે છે , તેવી જ રીતે થાેડી
૧૦ જેમૂખમાઈમરેબુલી માખીઅાે
અને સ માનને દબાવી દે છે . બુ માન માણસનું દય
૨

તેને જમણે હાથે છે , પણ મૂખનું દય તેને ડાબે હાથે છે . ૩ વળી મૂખ પાેતાને
ર તે

ય છે , યારે તેની બુ

ખૂટી

ય છે , અને તે દરેકને કહે છે કે હુ ં મૂખ

છંુ . ૪ યારે તારાે અ ધકારી તારા પર ગુ સે થાય તાે તું યાંથી નાસી ન ,
કારણ કે ન થવાથી ભારે ગુ સાે પણ સમી ય છે . ૫ મ અા દુ નયામાં અેક
અનથ

ેયાે છે , અને તે અે છે કે અ ધકારી ારા થયેલી ભૂલ; ૬ મૂખને

ણતું નથી. બધું તેઅાેનાં

ઉ ચ પદવીઅે થાપન કરવામાં અાવે છે , યારે ધનવાનાે નીચા થળે બેસે

ભાવીમાં છે . ૨ બધી બાબતાે સઘળાને સરખી રીતે મળે છે . નેકની તથા

છે . ૭ મ ગુલામાેને ઘાેડે સવાર થયેલા અને અમીરાેને ગુલામાેની જેમ પગે

દુ ની, સારાંની તથા ખરાબની શુ ની તથા અશુ ની, ય કરનારની તથા

ચાલતા

ય ન હ કરનારની પ ર થ ત સમાન જ થાય છે . જેવી સ જનની થ ત

પાડે છે તેને સાપ કરડે છે . ૯ જે માણસ પ થર ખસેડશે, તેને જ તે વાગશે,

થાય છે તેવી જ દુ જનની થ ત થાય છે . જેવી સમ ખાનારની થ ત થાય છે

અને ક ઠયારાે લાકડાથી જ

તેવી જ સમ ન ખાનારની પણ થાય છે . ૩ સવ મનુ યાેની ગ ત અેક જ થવાની

ઘસીને તેની ધાર ન કાઢે, તાે તેને વધારે શ કતની જ ર પડે છે , સીધા ચાલવાને

છે , અે તાે જે બધાં કામ પૃ વી પર થાય છે તેઅાેમાંનાે અેક અનથ છે , વળી

માટે બુ

માણસાેનું અંત: કરણ દુ તાથી ભરપૂર છે , યાં સુધી તેઅાે

તાે મદારીની વ ા નકામી છે . ૧૨ ાની માણસનાં શ દાે માયાળુ છે પણ

મ

ેયું કે તે ેમ હશે કે ધ ાર તે કાેઈ પણ

વે છે યાં સુધી

તેઅાેના દયમાં મૂખામી હાેય છે , અને તે પછી તેઅાે મૃતજનાેમાં ભળી
છે . ૪ જેનાે સંબંધ સવ

વતાઅાેની સાથે છે તેને અાશા છે ; કારણ કે

કૂ તરાે મૂઅેલા સહ કરતાં સારાે છે . ૫
છે . પરં તુ મૃ યુ પામેલાઅાે કશું

વતાઅાે

ેયા છે . ૮ જે ખાડાે ખાેદે છે તે જ તેમાં પડે છે અને જે વાડમાં છ ડું

લાભકારક છે . ૧૧

ેખમમાં પડે છે . ૧૦

ે કાેઈ બુ ા લાેખંડને

ે મં યા અગાઉ જ સાપ કાેઈને કરડી

ય

મૂખના બાેલ તેનાે પાેતાનાે જ નાશ અામં ે છે . ૧૩ તેના મુખના શ દાેનાે

વતાે

અારં ભ મૂખાઈ છે , અને તેના બાેલવાનું પ રણામ નુકસાનકારક છે . ૧૪ વળી

ણે છે કે તેઅાે મરવાના

મૂખ માણસ વધારે બાેલે છે , પણ ભ વ ય વષે કાેઈ

ણતું નથી. કાેણ

ણે છે કે તેની પાેતાની પાછળ શું થવાનું છે ? ૧૫ મૂખની મહે નત તેઅાેમાંના

ણતા નથી. તેઅાેને હવે પછી કાેઈ બદલાે

મળવાનાે નથી. તેઅાેની મૃ ત પણ નાશ પામે છે . ૬ તેઅાેનાે ેમ, ઈ યા,

દરેકને થકવી નાખે છે . કે મ કે તેને નગરમાં જતાં અાવડતું નથી. ૧૬

ધ ાર, હવે ન થયા છે . અને જે કાંઈ હવે દુ નયામાં થાય છે તેમાં તેઅાેને

રા

કાેઈ હ સાે મળવાનાે નથી. ૭ તારે ર તે ચા યાે

અફસાેસ છે ! ૧૭ તારાે રા

, અાનંદથી તારી રાેટલી

ખા અને અાનં દત દયથી તારાે ા ારસ પી. કે મ કે ઈ વર સારાં કામાેનાે
વીકાર કરે છે . ૮ તારાં વ

ાે સદા વેત રાખ. અને તારા માથાને અ રની

ખાેટ કદી પડવા દઈશ ન હ. ૯ દુ નયા પર જે

ણક

ય,

વન ઈ વરે તને

ે તારાે

યુવાન હાેય, અને સરદારાે સવારમાં ઉ ણીઅાે કરતા હાેય, યારે તને
કુ લન કુ ટું બનાે હાેય યારે દેશ અાનંદ કરે છે ,

તારા હાકે માે કે ફને સા નહી પણ બળ મેળવવાને માટે યાે ય સમયે ખાતા
હાેય છે . યારે તાે તું અાશીવા દત છે ! ૧૮ અાળસથી છાપ ં નમી પડે છે ,
અને હાથની અાળસથી ઘરમાં પાણી ટપકે છે . ૧૯ ઉ ણી માેજમ ને માટે

અા યું છે , તેમાં તારી પ ની, જેના પર તું ેમ કરે છે , તેની સાથે યથતાના સવ

ગાેઠવવામાં અાવે છે , અને ા ારસ

દવસાે અાનંદથી વતાવ, કારણ કે અા તારી જદગીમાં તથા પૃ વી પર જે

વ તુની જ રયાત પૂરી પાળે છે . ૨૦ રા ને શાપ ન અાપીશ તારા વચારમાં

ભારે પ ર મ તું કરે છે તેમાં અે તારાે હ સાે છે . ૧૦ જે કં ઈ કામ તારે હાથ

પણ ન હ, અને

લાગે તે દયપૂવક કર, કારણ કે જે તરફ તું

કે , વાયુચર પ ી તે વાત લઈ જશે અને પંખી તે વાત કહી દેશે.

કામ, યાેજના, ાન અથવા બુ
પૃ વી પર મ અેવું
બળવાનની

ય છે તે શેઅાેલમાં કં ઈ પણ

નથી. (Sheol h7585) ૧૧ હુ ં પાછાે ફયા તાે

ેયું કે ; શરતમાં વેગવાનની

ત થતી નથી. અને યુ ાેમાં

ત થતી નથી. વળી, બુ માનને રાેટલી મળતી નથી. અને

સમજણાને ધન મળતું નથી. તેમ જ ચતુર પુ ષાે પર રહે મનજર હાેતી નથી.
પણ સમય તથા સંગની અસર સવને લાગુ પડે છે . ૧૨ કાેઈ પણ મનુ ય
પાેતાનાે સમય

ણતાે નથી; કે મ કે જેમ માછલાં ૂ ર ળમાં સપડાઈ ય
છે , અને જેમ પ ીઅાે ફાંદામાં ફસાય છે , તેમ જ ખરાબ સમય માણસાે ઉપર
અેકાઅેક અાવી પડે છે , અને તેમને ફસાવે છે , ૧૩ વળી મ પૃ વી પર અેક
બી

ાનની બાબત
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ેઈ અને તે મને માેટી લાગી. ૧૪ અેક નાનું નગર હતું.

વને ખુશી અાપે છે . પૈસા સઘળી

યવાનને તારા સૂવાના અાેરડામાંથી પણ શાપ ન દે, કારણ

પાણી પર નાખ, કે મ કે ઘણાં દવસાે પછી તે તને પાછંુ
૧૧ તામળશેં અ. નસાતને
હા, વળી અાઠને પણ હ સાે અાપ, કે મ કે પૃ વી પર
૨

શી અાપ

અાવશે તેની તને ખબર નથી ૩

તાે તે વરસાદ લાવે છે ,

ે વાદળાં પાણીથી ભરેલાં હાેય,

ે કાેઈ ઝાડ દ ણ તરફ કે ઉ ર તરફ પડે, તાે તે

યાં પડે યાં જ પ ું રહે છે . ૪ જે માણસ પવન પર યાન રા યા કરે છે તે
વાવશે ન હ, અને જે માણસ વાદળ

ેતાે રહે શે તે કાપણી કરશે ન હ. ૫

પવનની ગ ત શી છે , તથા ગભવતીના ગભમાં હાડકાં કે વી રીતે વધે છે તે તું
ણતાે નથી તેમ જ ઈ વર જે કં ઈ કાય કરે છે તે તું

ણતાે નથી. તેમણે સવ

સ યુ છે . ૬ સવારમાં બી વાવ; અને સાંજે તારાે હાથ પાછાે ખચી લઈશ
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ન હ; કારણ કે અા સફળ થશે કે , તે સફળ થશે, અથવા તે બ ને સરખી
રીતે સફળ થશે તે તું
સૂય

ણતાે નથી. ૭ સાચે જ અજવાળું રમણીય છે , અને

ેવાે અે અાંખને ખુશકારક છે . ૮

તાે તેણે

ે માણસ લાંબુ અાયુ ય ભાેગવે,

વનના સવ દવસાે પયત અાનંદ કરવાે. પરં તુ તેણે અંધકારનાં

દવસાે યાદ રાખવા, કારણ કે તે ઘણાં હશે, જે સઘળું બને છે તે યથતા
જ છે . ૯ હે યુવાન, તારી યુવાવ થાના દવસાેમાં તું અાનંદ કર. અને તારી
યુવાનીના દવસાેમાં તા ં દય તને ખુશ રાખે તારા દયની ઇ છાઅાે પૂરી
કર, તથા તારી અાંખાેની

મુજબ તું ચાલ. પણ ન ી તારે યાદ રાખવું કે

સવ બાબતાેનાે ઈ વર યાય કરશે. ૧૦ માટે તારા દયમાંથી ગુ સાે દૂ ર કર.
અને તા ં શરીર દુ વથી દૂ ર રાખ, કે મ કે યુવાવ થા અને ભરજુ વાની અે
યથતા છે .
યુવાવ થાના દવસાેમાં તું તારા સજનહારનું મરણ કર. ખરાબ
૧૨ તારી
દવસાે અા યા પહે લાં, અેટલે જે વષા વષે તું અેમ કહે શે કે “તેમાં મને
કં ઈ અાનંદ નથી” તે પાસે અા યા પહે લાં તેમનું મરણ કર, ૨ પછી ચં , સૂય
અને તારાઅાે અંધકારમાં જતા રહે શે, અને વરસાદ પછી વાદળાં પાછાં ફરશે.
૩ તે દવસે તાે ઘરના રખેવાળાે ૂજશે, અને બળવાન માણસાે વાંકા વળી

જશે, દળનારી
બહાર

ેનારની

ીઅાે થાેડી હાેવાથી તેમની ખાેટ પડશે, અને બારીઅાેમાંથી
ઝાંખી થઈ જશે. ૪ તે સમયે ર તા તરફનાં બારણા બંધ

કરી દેવામાં અાવશે, અને યારે દળવાનાે અવાજ ધીમાે થશે. માણસ પ ીના
અવાજથી

ગી ઊઠશે, અને સવ ગાનારી

ીઅાેનું માન ઉતારાશે. ૫ તે

સમયે તેઅાે ઊંચાણથી બીશે, બીક લાગશે. તેઅાેને ર તા પર ચાલતાં ડર
લાગશે, બદામના ઝાડ પર ફૂ લાે ખીલશે, તીડ બાે

પ થઈ પડશે, અને

ઇ છાઅાે મરી પરવારશે. કે મ કે માણસ પાેતાના અનંતકા લક ઘરે

ય

છે . અને વલાપ કરનારાઅાે શેરીઅાેમાં ફરે છે . ૬ તે દવસે પેરી દાેરી તૂટી
જશે, સાેનેરી યાલાે ભાંગી જશે, ગાગર ઝરા અાગળ ફૂ ટી જશે, અને ચાકડાે
ટાંકી અાગળ ભાંગી જશે. તે અગાઉ તું તારા સજનહારનું મરણ કર. ૭
જેવી અગાઉ ધૂળ હતી તેવી જ પાછી ધૂળ થઈ જશે, અને ઈ વરે જે અા મા
અાપેલાે હશે તે તેમની પાસે પાછાે જશે. ૮ તેથી સભા શ ક કહે છે કે ,
“ યથતાની યથતા” “સઘળું યથ છે .” ૯ વળી સભા શ ક સમજુ હતાે
તેથી તે લાેકાેને ાન શીખવતાે હતાે. હા, તે વચાર કરીને ઘણાં ની તવચનાે
શાેધી કાઢતાે અને તેમને નયમસર ગાેઠવતાે. ૧૦ સભા શ ક દલચ પ
વચનાે તથા ામા ણક લખાણાે અેટલે સ યનાં વચનાે શાેધી કાઢવાનાે ય ન
કરતાે. ૧૧ ાની માણસનાં વચનાે અાર જેવાં છે અને સભા શ કાેનાં વચનાે
કે જે અેક પાળક ારા અાપવામાં અાવેલાં છે , તે સ જડ જડેલા ખીલાના
જવાં છે . ૧૨ પણ મારા દીકરા, મારી શખામણ માન; ઘણાં પુ તકાે રચવાનાે
કં ઈ પાર નથી, તેમ જ અ ત અ યાસ કરવાથી શરીર થાકી

ય છે . ૧૩

વાતનું પ રણામ, અાપણે સાંભળીઅે તે અા છે ; ઈ વરનું ભય રાખ અને
તેમની અા ાઅાેનું પાલન કર,
કે દરેક ભલી કે ભૂંડી,

યેક માણસની અે સંપૂણ ફરજ છે . ૧૪ કે મ

યેક ગુ ત બાબત સ હતનાં કામાેનાે, યાય ઈ વર

કરશે.
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ગીતાેનું ગીત

ફૂ લાે ખી યાં છે , તેઅાે પાેતાની ખુ બાે ફે લાવે છે . મારી

અા સવા મ ગીત. તારા મુખના ચુંબનાેથી તું મને ચુંબન
૧ સુકર,લેમકેમાનનુકે ં તારાે
ેમ ા ારસથી ઉ મ છે . તારા અ રની ખુ બાે કે વી
૨

૩

સરસ છે ! તા ં નામ અ ર જેવું મહાન છે ! તેથી જ બધી કુ મા રકાઅાે તને
ેમ કરે છે ! ૪ મને તારી સાથે લઈ

, અાપણે જતાં રહીઅે. રા

મને

પાેતાના અાેરડામાં લા યાે છે . હુ ં સ ન છંુ ; હુ ં તારા માટે અાનંદ ક ં છંુ ;
મને તારા ેમની ઉજવણી કરવા દે; તે ા ારસ કરતાં પણ વધારે સારાે છે .
બી

યુવતીઅાે તને ેમ કરે તે વાજબી છે . ૫ હુ ં યામ છંુ પણ સુંદર છંુ ,

હે ય શાલેમની દીકરીઅાે, કે દારના તંબુઅાેની માફક યામ, સુલેમાનના
પડદાઅાેની માફક સુંદર છંુ . ૬ હુ ં યામ છંુ તેથી મારી સામે અેકીટશે

ેશાે

ન હ. કે મ કે સૂયઅે મને બાળી નાખી છે . મારી માતાના દીકરાઅાે મારા પર
કાેપાયમાન થયા હતા; તેઅાેઅે મને ા ાવાડીની ર ક બનાવી. પણ મારી
પાેતાની ા ાવાડી મ સંભાળી નથી. ૭ જેને મારાે અા મા ેમ કરે છે તે, તું
મને કહે , તું તારા ઘેટાંબકરાંને કયાં ચરાવે છે ? તેમને બપાેરે

ાં વસામાે

અાપે છે ? શા માટે હુ ં તારા સાથીદારાેના ટાેળાંની પાછળ, ભટકનારની માફક
ફ ં ? ૮ યુવતીઅાેમાં અ તસુંદર,

ે તું

ણતી ના હાેય તાે, મારા ટાેળાંની

પાછળ ચાલ, તારી બકરીના બ ચાંને ભરવાડાેના તંબુઅાે પાસે ચરાવ. ૯
મારી

યતમા, ફા નના રથાેના ઘાેડાઅાેની મ યેની ઘાેડીની સાથે, મ તને

સરખાવી છે . ૧૦ તારા ગાલ તારા અાભૂષણાેથી, તારી ગરદન ર નથી સુંદર
લાગે છે . ૧૧ હુ ં તારા માટે ચાંદી જડેલા સાેનાના અાભૂષણાે બનાવીશ. ૧૨
યારે રા

પાેતાના પલંગ પર સૂતાે હતાે, યારે મારી જટામાસીની ખુ બાે

મહે કી રહી હતી. ૧૩ મારાે ીતમ બાેળની કાેથળી જેવાે મને લાગે છે જે મારા
તનાેની વ ચે રા ી વતાવે છે . ૧૪ મારાે ીતમ, અેન ગેદીની વાડીમાં, મદીના
પુ પગુ છ જેવાે લાગે છે . ૧૫

ે, મારી

છે ; તારી અાંખાે હાેલાના જેવી છે . ૧૬

યતમા, તું સુંદર છે ,

ે, તું સુંદર

ે, તું સુંદર છે મારા ીતમ, તું કે વાે

મનાેહર છે . અાપણાે પલંગ કૂ ણા છાેડના જેવાે છે . ૧૭ અાપણા ઘરના માેભ
અેરેજ વૃ ની ડાળીઅાે જેવા અને અાપણી છતની વળીઅાે દેવદાર વૃ ની
ડાળીઅાેની છે .

યતમા, મારી સુંદરી,

ઊઠીને બહાર નીકળી અાવ. ૧૪ હે ખડકની ફાટાેમાં, પવતની ગુ ત ફાટાેમાં
રહે નારી મારી હાેલી, મને તારાે ચહે રાે

ેવા દે, તારાે અવાજ સાંભળવા દે. કે મ

કે તારાે અવાજ મીઠાે છે અને તારાે ચહે રાે ખૂબસૂરત છે .” ૧૫ શયાળવાં,
નાનાં શયાળવાંને મારા માટે પકડાે, તે ા ાવાડીઅાેને બગાડે છે , અમારી
ા ાવાડી ફૂ લાેથી ખીલી રહી છે . ૧૬ મારાે ીતમ મારાે છે , હુ ં તેની છંુ ; તે
પાેતાનાં ટાેળાં ગુલછડીઅાેમાં ચરાવે છે . ૧૭ હે મારા ીતમ ચા યાે

,

પરાે ઢયાનાે શીતળ પવન વહે તે પહે લાં અને તારાે પડછાયાે પડે તે પહે લાં,
ચા યાે

; પવતાે પરનાં ચપળ હરણાં અને મૃગનાં બ ચા જેવાે થા.

૩ મમ રાાે ને મારા
હ.

ાણ યને પલંગમાં શાે યાે, મ તેને શાે યાે પણ તે મને
૨ મ ક ું, હુ ં તાે ઊઠીને નગરમાં, ગલીઅાેમાં તથા સ રયામ

ર તાઅાેમાં ફરીને; મારા ાણ યને શાેધીશ.” મ તેને શાે યાે, પણ તે મને
મ

ાે ન હ. ૩ નગરમાં ચાેકી માટે ફરતા ચાેકીદારાેનાે મને ભેટાે થયાે; મ

તેઅાેને પૂ

ું, “મારા ાણ યને તમે

ેયાે?” ૪ તેમનાંથી ફ ત થાેડે જ દૂ ર

હુ ં ગઈ અેટલે મારાે ાણ ય મને મ ાે, યાં સુધી હુ ં તેને મારી માના ઘરમાં,
મારી માતાના અાેરડામાં લાવી, યાં સુધી મ તેને પકડી રા યાે, તેને છાે

ાે

ન હ. ૫ હે ય શાલેમની યુવતીઅાે, હરણીઅાેના તથા જં ગલી સાબરીઅાેના
સમ અાપીને કહુ ં છંુ કે તેની મર

થાય યાં સુધી, તમે મારા ીતમને જગાડશાે

ન હ. ૬ ધુમાડાના તંભ જેવાે, બાેળ, લાેબાન તથા વેપારીઅાેના સઘળાં
સુગંધી

યાેથી મહે કતાે, અા જે અર યમાં અાવતાે દેખાય છે તે કાેણ છે ?

૭ જુ અાે, અા તાે સુલેમાનની પાલખી છે ; તેની અાસપાસ સાઠ યાે ાઅાે,

સાઠ ઇઝરાયલી સૈ નકાે છે . ૮ તેઅાે તલવારબા માં તથા યુ માં કુ શળ
છે . રા ીના ભયને કારણે, તે દરેક માણસની તલવાર તેની
૯ સુલેમાન રા

ંઘે હાેય છે .

અે પાેતાના માટે લબાનાેનના લાકડામાંથી રથ બના યાે.

૧૦ તેના તંભ ચાંદીના, તેનું ત ળયું સાેનાનું તથા તેનું અાસન

ંબુડા રં ગનું

બના યું છે . તેમાં ય શાલેમની દીકરીઅાે માટેનાં યાર પી ચ વ ચ ભરત
ભરેલું છે . ૧૧ હે સયાેનની દીકરીઅાે, નીકળી અાવાે, જુ અાે સુલેમાન રા ને,
તેના અાનંદના દવસે અેટલે તેના લ નના દવસે જે મુગટ તેની માતાઅે તેને
પહે રા યાે છે , તે મુગટ સ હત તેને નહાળાે.

નનું ગુલાબ છંુ , અને ખીણાેની ગુલછડી છંુ .
૨ હુગું લશારાે
છડી હાેય છે , તે જ માણે કુ મા રકાઅાેમાં મારી

યતમા છે . ૩ જેમ

યતમા તું કે વી સુંદર છે તું મનાેહર છે ; મારી યતમા! તારા
૪ મારી
બુરખા પાછળ તારી અાંખાે કબૂતર જેવી છે ; તારા કે શ ગ યાદ પવતના

જં ગલના ઝાડમાં સફરજનનું વૃ હાેય, તેમ જુ વાનાે વ ચેે મારાે ીતમ છે . હુ ં

ઢાળ પરથી નીચે અાવતાં, બકરાનાં ટાેળાં જેવા લાગે છે . ૨ તારા દાંત તરત

તેની છાયા નીચે બેસીને ઘણાે અાનંદ પામી, અને તેના ફળનાે વાદ મને મીઠાે

કતરાયેલ તથા ધાેયેલ ઘેટીના જેવા સફે દ છે .

યેક ઘેટીને બ બે બ ચાં છે ,

લા યાે. ૪ તે મને ભાેજન કરવાને ઘરે લા યાે, અને તેની ી ત પી વ

તેઅાેમાંની કાેઈ વાંઝણી નથી. ૩ તારા હાેઠ

ંબલી રં ગના દાેરા જેવા છે ;

મારા પર હતી. ૫ સૂકી ા ાેથી મને હાેશમાં રાખાે અને સફરજનથી મને

તા ં મુખ ખૂબસૂરત છે ! તારા બુરખાની પાછળ, તારા બુરખાની પાછળ તારા

કરાે; કે મ કે હુ ં ેમપી ડત છંુ . ૬ તેનાે ડાબાે હાથ મારા માથા નીચે છે ,
અને તેનાે જમણાે હાથ અા લગન કરે છે . ૭ હે ય શાલેમની દીકરીઅાે,

ગાલ દાડમના અડ ધયા જેવા દેખાય છે . ૪ શ

હરણીઅાેના તથા જં ગલી સાબરીઅાેના સમ દઈને કહુ ં છંુ કે , મારા ીતમની
મર થાય યાં સુધી તમે તેને ઢં ઢાેળીને ઉઠાડશાે ન હ કે જગાડશાે ન હ. ૮

ઢાલાે લટકાવેલી તેના જેવી તારી ગરદન છે . ૫ હરણીનાં

અા અવાજ તાે મારા ીતમનાે છે ! જુ અાે તે, પવતાે પર કૂ દતાે, ડું ગરાે પર

અંધા ં દૂ ર થાય યાં સુધી, હુ ં બાેળના પવત પર તથા લાેબાનના ડું ગર પર

ઠેકડા મારતાે અહ અાવે છે . ૯ મારાે ીતમ હરણ અને મૃગના બ ચા જેવાે

જઈશ. ૭ મારી

છે . જુ અાે, તે અાપણી દીવાલ પાછળ ઊભાે છે , તે બારીમાંથી

ેયા કરે છે , તે

ખાેડ નથી. ૮ હે મારી નવવધૂ, લબાનાેનથી તું મારી સાથે અાવ. લબાનાેનથી

યતમા, મારી

મારી સાથે અાવ; અામાનાહના શખર પરથી, સનીર તથા હે માન શખર

ે, શયાળાે સમા ત થયાે છે ;

પરથી, સહાેની ગુફામાંથી, ચ ાઅાેના પવતાેની ગુફામાંથી અાવ. ૯ હે મારી

૨ કાંટાઅાે મ યે જેમ

તા

ળીમાંથી દેખાય છે . ૧૦ મારા ીતમે મને ક ું, “મારી
સુંદરી, ઊઠ અને મારી સાથે બહાર અાવ. ૧૧

ગૃહ થવા માટે બાંધેલાે

દાઉદનાે બુરજ, જેમાં હ રાે ઢાલાે લટકાવેલી છે અેટલે યાે ાઅાેની સવ
ેડકાં બ ચાં

ગુલછડીઅાેમાં ચરતાં હાેય, તેવા તારા બ ને તન છે . ૬ સવાર થાય અને
યતમા, સવ બાબતાેમાં તું અ ત સુંદર છે તારામાં કાેઈ

વરસાદ પણ પૂરાે થયાે છે . ૧૨ ફૂ લાે જમીન પર ખીલવા લા યાં છે ; કાપણીનાે

ાણ યા, મારી નવવધૂ, ત મા ં દય માેહી લીધું છે તારા અેક જ નજરથી,

તથા પ ીઅાેના કલરવનાે સમય અા યાે છે , અાપણા દેશમાં કબૂતરાેનાે વર

તારા ગળાના હારના અેક મણકાથી ત મા ં મન માેહી લીધું છે . ૧૦ મારી

સંભળાય છે . ૧૩ અં રના ઝાડ પર લીલાં અં ર પાકે છે , અને ા ાવેલામાં

ાણ યા, મારી નવવધૂ, તારાે ેમ કે વાે મધુર છે ! ા ારસ કરતાં તારાે ેમ

ગીતાેનું ગીત
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કરતાં કે ટલી ઉ મ છે . ૧૧ મારી નવવધૂ, મધપૂડાની જેમ તારા હાેઠમાંથી

માં ે સુંદરી તારાે ીતમ કઈ તરફ ગયાે છે ? તારાે ીતમ કઈ
૬ હેદશા ીઅાે
તરફ ગયાે છે , (અમને કહે ) જેથી અમે તારી સાથે તેને શાેધીઅે?

મીઠાશ ટપકે છે ; તારી

મારાે ીતમ પાેતાના બાગમાં ગયાે છે , સુંગધીઅાેના

કે ટલાે ઉ મ છે ? તથા તારા અ રની ખુ બાે સવ કારના સુગં ધત

યાે

ભ નીચે મધ તથા દૂ ધ છે ; તારા વ ાેની ખુ બાે

૨

ારામાં, બાગાેમાં અાનંદ

લબાનાેનની ખુ બાે જેવી છે . ૧૨ મારી ાણ યા, મારી નવવધૂ, બંધ કરેલી

કરવા ગુલછડી વીણવા ગયાે છે . ૩ હુ ં મારા ીતમની છંુ અને મારાે ીતમ

વાડી; બાંધી દીધેલાે ઝરાે, બંધ કરી દીધેલાે કૂ વા જેવી છે . ૧૩ તારી માે હનીઅાે

મારાે જ છે ; તે ગુલછડીઅાેમાં પાેતાને અાનં દત કરે છે . ૪

ણે કે દાડમડીઅાેના છાેડ જેવી છે જેને મૂ યવાન ફળ લાગેલાં છે . જેમાં

કહે છે , મારી

ીનાે ીતમ તેને

યતમા તું તસા જેવી સુંદર, ય શાલેમ જેવી ખૂબસૂરત, અને

મદી અને જટામાસીના છાેડવાઅાે છે , ૧૪ જટામાસી અને કે સર, મધુર સુગંધી

વ અાે સ હતના સૈ ય જેવી ભયાવહ છે . ૫ તારાં ને મારી તરફથી ફે રવી

બ , તજ અને સવ કારના લાેબાનનાં વૃ ાે, બાેળ, અગર તથા સવ મુ ય

લે, કે મ કે તેઅાેઅે મારાે પરાજય કયા છે . ગ યાદની બાજુ અે બેઠેલા, બકરાંના

સુગંધી

ટાેળાં જેવા તારા કે શ છે . ૬ ઘાેવાઇને બહાર નીકળેલી ઘેટીઅાેના ટાેળાં જેવા

યાે છે . ૧૫ તું બાગમાંના ફુ વારા જેવી,

વંતજળનાં પાણી જેવી,

લબાનાેનના વહે તા ઝરણાં જેવી છે . ૧૬ હે ઉ રના વાયુ, તું

ગૃત થા, અને

તારા દાંત છે જેઅાેમાંની દરેક બ બે બ ચાં જણે છે અને તેઅાેમાંના કાેઈઅે

હે દ ણના વાયુ, તું અાવ, મારા બગીચામાં તું વા કે જેથી તેની સુવાસ સવ

પાેતાના બ ચાં ગુમા યાં નથી. ૭ તારા બુરખા પાછળ તારા ગાલ દાડમની ફાડ

ફે લાય, મારાે ીતમ પાેતાના બગીચામાં અાવે અને પાેતાનાં મનાેહર ફળાે

જેવા છે . ૮ રાણીઅાે તાે સાઠ છે અને અસી ઉપપ નીઅાે છે ; અને બી

ખાય.

અસં ય કુ મા રકાઅાે છે . ૯ અને મારી હાેલી, મારી ન કલંક તાે અેક જ

બહે ન, મારી નવાેઢા હુ ં મારા બાગમાં અા યાે છંુ ; મ મારા બાેળ
૫ મારી
તથા સુગંધી યાે અેક કયા છે . મ મારાં મધપૂડામાંથી મધ ખાધું છે ; મ

છે ; તે પાેતાની માતાની અેકની અેક છે ; તે પાેતાની જનેતાની માનીતી છે .

મારાે ા ારસ મારા દૂ ધની સાથે પીધાે છે . મ , ખા. મારા ય મ ખા;
મફત પી. ૨ હુ ં સૂતી હાેઉં છંુ પણ મા ં દય વ નમાં ગૃત હાેય છે . અે
મારા ીતમનાે સાદ છે તે ાર ઠાેકે છે અને કહે છે કે , “મારી બહે ન, મારી
યતમા, મારી હાેલી, મારી ગુ ણયલ, મારે માટે ાર ઉઘાડ, મા ં માથું
રા ીના ઝાકળથી ભી યેલું છે મારા વાળ રાતનાં ટીપાંથી પલળી ગયા છે .”
૩ “મ મા ં વ

કાઢયું છે ; તેથી હુ ં કે વી રીતે ફરી પહે ં ? મ મારા પગ ધાેયા

છે ; હુ ં તેમને શા માટે મેલા ક ં ?” ૪ મારા ીતમે બારણાના બાકામાંથી
તેનાે હાથ અંદર ના યાે, અને મા ં દય તેના માટે ધડકી ઊઠયું. ૫ હુ ં મારા
ીતમ માટે ાર ઉઘાડવાને ઊઠી; ારની સાંકળ પર, અને મારા હાથમાંથી
બાેળ અને મારી અાંગળીઅાેમાંથી બાેળનાે અક ટપકતા હતાં. ૬ મ મારા
ીતમને માટે ાર ઉઘા

ું, પણ મારાે ીતમ યાંથી ખસી ગયાે હતાે; મા ં

દય શાેકમાં ડૂ બી ગયું, હુ ં ઉદાસ થઈ ગઈ. મ તેને શાે યાે, પણ મને જ

ાે

પુ ીઅાેઅે તેને
તેને

ેઈને ક ું કે તું શંસાપા છે ; રાણીઅાે અને ઉપપ નીઅાે

ેઈને તેની શંસા કરે છે . ૧૦ ભાતના જેવી કા શત ાં તવાળી, ચં

જેવી સુંદર, સૂય જેવી ડાઘ વગરની, વ અાે સ હતના સૈ ય જેવી ભયંકર અે
કાેણ છે ? ૧૧ વસંતઋતુ ખીલી છે તે

ેવા ા વેલાને કૂં પળાે ફૂ ટી છે કે

કે મ; દાડમાેને માેર અા યાે છે કે કે મ; તે

ેવા માટે હુ ં અખરાેટના બગીચામાં

ગયાે. ૧૨ હુ ં કં ઈ સમજુ તે પહે લા તાે મારા અા માઅે મને રાજવંશી રથમાં
બેસા ાે. ૧૩ પાછી અાવ, હે શૂ લામી; પાછી અાવ; પાછી અાવ કે અમે તને
નહાળીઅે. માહનાઇમના નૃ યની જેમ તમે શૂ લામીને કે મ જુ અાે છાે?
દી, ચંપલાેમાં તારા પગ કે વા સુંદર દેખાય છે ! તારી ંઘાેના
૭ હેસાંશાહ
ધા, કુ શળ કારીગરે હાથે જડેલા ઝવેરાત જેવા છે . તારી ના ભ સુંદર
૨

ગાેળાકાર યાલા જેવી છે ; કે જેમાં મ ત ા ારસ કદી ખૂટતાે નથી. તા ં
પેટ ગુલછડીથી શણગારેલી, ઘઉંની ઢગલીના જેવું છે . ૩ તારાં બે તન ણે
હરણીના, મનાેહર

ેડકાં બ ચાં જેવા છે . ૪ તારી ગરદન હાથીદાંતના બુરજ

ન હ; મ તેને બાેલા યાે, પણ તેણે મને ઉ ર અા યાે ન હ. ૭ નગરની ચાેકી

જેવી છે ; તારી અાંખાે હે બાેનમાં બાથરા બીમના દરવા

કરતા ચાેકીદારાેઅે મને

જેવી છે . તા ં નાક

ેઈ; તેમણે મને મારી અને ઘાયલ કરી; કાેટર કાેઅે

પાસે અાવેલા કું ડ

ણે દમ કસ તરફના લબાનાેનના બુરજ જેવું છે . ૫ તા ં

મારાે બુરખાે મારા અંગ પરથી લઈ લીધાે. ૮ હે ય શાલેમની દીકરીઅાે, હુ ં

શર કામલ પવત જેવું છે ; તારા શરના કે શ

ંબુડા રં ગના છે . રા

ક ં છંુ કે , ે તમને મારાે ીતમ મળે, તાે તેને કહે ે કે હુ ં
ેમપી ડત છંુ . ૯ તારાે ીતમ બી કાેઈ યુવતીના ીતમ કરતાં શું વશેષ
છે ? અાે યુવતીઅાેમાં ે સુંદરી, તારાે ીતમ બી કાેઈ યુવતીના ીતમ

લટાેમાં પાેતે બંદીવાન બની ગયાે છે . ૬ મારી

યતમા તું કે વી ેમાળ અને

કરતાં શું વશેષ છે . કે તું અમને અા મુજબ કરવા સાેગન દે છે ? ૧૦ મારાે

કે , “હુ ં ખજૂ રીના વૃ પર ચઢીશ; હુ ં તેની ડાળીઅાે પકડીશ.” તારાં તન

તમને અા

તારી

અ તસુંદર છે , તથા વનાેદ કરવા લાયક અને અાનંદદાયક છે ! ૭ તા ં કદ
ખજૂ રીના વૃ જેવું છે , અને તારાં તનાે ા ાની લૂમાે જેવા છે . ૮ મ વચાયુ

ીતમ તેજ વી અને લાલચાેળ છે , દશ હ ર પુ ષાેમાં તે ે છે . ૧૧ તેનું

ા ની લૂમાે જેવાં થાય, તારા વાસની સુગંધ સફરજન જેવી થાય. ૯ તા ં

માથું ઉ મ કારના સાેના જેવું છે ; તેના વાળ ગુ છાદાર છે અને તે કાગડાના

મુખ ઉ મ ા ારસ જેવું થાય, જે ા ારસ મારા ીતમ માટે છે , અને તેના

રં ગ જેવી યામ છે . ૧૨ તેની અાંખાે નદી પાસે ઊભેલા શુ

હાેઠાે તથા દાંત ઉપર થઈને સરળતાથી પેટમાં ઊતરી

વેત હાેલા

જેવી છે , તે દૂ ધમાં ધાેયેલી તથા યાે ય રીતે બેસાડેલી છે . ૧૩ તેના ગાલ

ય છે . ૧૦ હુ ં મારા

યના પલંગ જેવા, તથા મધુર સુગંધવાળાં ફૂ લાે જેવા છે . જેમાંથી

ીતમની છંુ અને તે મારા માટે ઇ છા રાખે છે . ૧૧ હે મારા ીતમ, ચાલ,
અાપણે નગરમાં જઈઅે; અને અાપણે ગામાેમાં ઉતારાે કરીઅે. ૧૨ અાપણે

બાેળનાે અક ટપકતાે હાેય તેવા ગુલછડીઅાે જેવા તેના હાેઠ છે . ૧૪ તેના હાથ

વહે લા ઊઠીને ા ાવાડીઅાેમાં જઈઅે; ા વેલાને માેર અા યાે છે કે ન હ તે

સુગંધી

પાેખરાજ જડેલી સાેનાની વ ટીઅાે જેવા છે ; નીલમથી જડેલા હાથીદાંતના

ેઈઅે, તેનાં ફૂ લ ખી યાં છે કે ન હ, અને દાડમડીઅાેને ફૂ લ બેઠાં છે કે ન હ,

કામ જેવું તેનું અંગ છે . ૧૫ તેના પગ ચાે ખા સાેનાની કૂં ભીઅાે પર ઊભા

તે અાપણે

કરેલા સંગેમરમરના તંભાે જેવા છે ; તેનાે દેખાવ ભ ય લબાનાેન અને અેરેજ

ર ગણીઅાે તેની સુગંધ સરાવે છે ; વળી અાપણા અાંગણામાં સવ કારનાં

વૃ ાે જેવાે ઉ મ છે . ૧૬ તેનું મુખ અ ત મધુર છે ; તે અ ત મનાેહર છે . હે

જૂ નાં અને નવાં ફળાે છે , તે હે મારા ીતમ, મ તારા માટે સાચવી રા યાં છે .

ય શાલેમની દીકરીઅાે, અા મારાે ીતમ અને અા મારાે મ .

૮
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ેઈઅે. યાં હુ ં તને મારી ી તનાે અનુભવ કરાવીશ. ૧૩ યાં

ે તું મારી માના થાનને ધાવેલાે મારાે સગાે ભાઈ હાેત તાે કે વું સા ં .
યારે તું મને બહાર મળત, યારે હુ ં તને ચુંબન કરત, તેમ છતાં કાેઈ મને

ગીતાેનું ગીત

ધ ારત ન હ. ૨ હુ ં તને મારી માતાના ઘરમાં લઈ અાવત કે , અને તું મને
શીખવત. હુ ં તને મસાલેદાર ા ારસ, અને તને મારા દાડમનાે રસ પીવાને
અાપત. ૩ તેનાે ડાબાે હાથ મારા માથા નીચે છે ; તેનાે જમણાે હાથ મને
અા લગન કરે છે . ૪ અાે ય શાલેમની યુવતીઅાે, હુ ં તમને સાેગન અાપીને કહુ ં
છંુ કે , મારા ીતમની મર થાય યાં સુધી તમે મારા ીતમને જગાડશાે નહી.
૫ પાેતાના ીતમ પર ટેકીને રણમાંથી, અા યુવતી કાેણ અાવે છે ? મ તેને
સફરજનના વૃ નીચે જગાડયાે; યાં તારી માતા જ મ અાપતાં ક ાતી હતી;
યાં તેણે તને જ મ અા યાે. ૬ મને તારા દય પર મુ ા તરીકે અને તારા
હાથ પરની વ ટી તરીકે બેસાડ. કે મ કે ેમ માેત સમાન બળવાન છે . અને
ઈષા શેઅાેલ જેવી ૂ ર છે ; તેના ચમકારા; અ નની વાળા જેવા બળ છે .
(Sheol h7585) ૭ ઘણાં પાણીનાે વાહ ેમને હાેલવી શકે ન હ, જળ લયનાં
પાણી અેને ખચી જતાં નથી. જે કાેઈ ય ત ેમને માટે પાેતાની ઘરની બધી
સંપ

અાપી દે, તાેપણ તેને લાેકાે ધ ારે છે . ૮ અમારે અેક નાની બહે ન છે ,

હ

તે પુ ત થયેલી નથી, હવે જે દવસે તેનું માગું અાવશે યારે અમારી

બહે ન માટે અમે શું કરીશું? ૯
માેરચાે બાંધીશું અને

ે તે કાેટ હાેય તાે, અમે તેના પર ચાંદીથી

ે તે ાર હાેય તાે અમે તેને અરેજવૃ નાં પા ટયાં વડે

તેને ઢાંકી દઈશું. ૧૦ હુ ં કાેટ છંુ અને મારાં તન તેના બુર ે જેવા છે ; જેને
શાં ત ા ત થઈ હાેય તેના જેવી હુ ં તેની નજરમાં હતી. ૧૧ સુલેમાનને બઅાલ
હામાેનમાં અેક ા ાવાડી હતી તેણે તે ા વાડી રખેવાળાેને ભાડે અાપી તેનાં
ફળને માટે દરેકને ચાંદીના અેક હ ર સ ા લાવીને અાપવાના હતા. ૧૨
મારી ા ાવાડી મારી પાેતાની છે ; મારા
તારાં છે મારા

ય સુલેમાન, તે હ ર શેકેલ તાે

ય સુલેમાન, અને તેના ફળની રખેવાળી કરનારને બસાે શેકેલ

મળશે. ૧૩ હે બગીચાઅાેમાં વસનારી, મારા મ ાે તારાે અવાજ સાંભળવાને
યાન દઈને તાકી રહે છે ; મને તે સંભળાવ. ૧૪ હે મારા ીતમ, તું વહે લાે
અાવ, સુગંધી

ગીતાેનું ગીત

યાેના પવત પર તું હરણ કે સાબરીના બ ચા જેવાે થા.
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યશાયા

કરતા નથી, અને વધવાઅાેની યાયી અરજ તેઅાે સાંભળતા નથી. ૨૪ તેથી

રા અાે ઉ ઝયા, યાેથામ, અાહાઝ અને હઝ કયાની
૧ યહૂકાર દયાના
કદ માં અામાેસના પુ યશાયાને યહૂ દયા તથા ય શાલેમ વષે જે
સંદશન થયું તે. ૨ હે અાકાશાે અને પૃ વી સાંભળાે; કારણ કે યહાેવાહ બાે યા
છે : “મ બાળકાેને ઉછે રીને માેટાં કયા પણ તેઅાેઅે મારી વ

બળવાે કયા

છે . ૩ બળદ પાેતાના મા લકને અાેળખે છે અને ગદભ પાેતાના મા લકની
ગભાણને અાેળખે છે , પણ ઇઝરાયલ
નથી.” ૪ અાેહ!

ણતાે નથી, ઇઝરાયલ સમજતાે

અાે, પાપીઅાે, અપરાધાેથી લદાયેલા લાેકાે, હે ખાેટું

કરનારનાં સંતાનાે, હે વછંદી સંતાનાે! તેઅાેઅે યહાેવાહનાે યાગ કયા છે ,
ઇઝરાયલના પ વ ઈ વરને ધ ાયા છે . તેઅાે વમુખ થઈને પાછા ફરી ગયા
છે . ૫ શું હજુ તમારે વધારે માર ખાવાે છે કે તમે બળવાે કયા કરાે છાે? અાખું
માથું રાે ગ , અાખું દય કમ ેર છે . ૬ પગના ત ળયાથી તે માથા સુધી કાેઈ

સૈ યાેના યહાેવાહ, ઇઝરાયલના સામ યવાન ભુ, અેવું કહે છે : “તેઅાેને
અફસાેસ! હુ ં મારા શ ુઅાે પર વેર વાળીશ અને મારા દુ મનાેને હુ ં બદલાે
વાળી અાપીશ; ૨૫ તારા પર હુ ં મારાે હાથ ઉગામીશ, તારામાંથી ભેળસેળ
અને સવ અશુ અાે દૂ ર કરીશ. ૨૬ અા દકાળની જેમ હુ ં તારા યાયાધીશાેને,
અને પૂવકાળની જેમ તારા મં ીઅાેને પાછા લાવીશ; યાર પછી તા ં નામ
યાયી અને વ વાસુ નગર કહે વાશે.” ૨૭ સયાેન ઇનસાફથી, અને ભુ પાસે
તેના પાછા ફરનારા યાયીપણાથી ઉ ાર પામશે. ૨૮ પણ બળવાખાેરાે તથા
પાપીઅાેનાે વનાશ થશે અને યહાેવાહથી વમુખ થનાર નાશ પામશે. ૨૯
“કે મ કે જે અેલાેન વૃ ાેને તમે ચાહતા હતા તેને લીધે તમે શરમાશાે અને જે
બગીચાને તમે પસંદ કયા હતા તેઅાેથી તમે લિ જત થશાે. ૩૦ જે અેલાેન
વૃ નાં પાંદડાં ખરી પડે છે , અને જે બગીચામાં પાણી નથી, તેના જેવા તમે
થશાે. ૩૧ વળી જે બળવાન છે તે શણના કચરા જેવાે અને તેનું કામ ચનગારી

અંગ સાજું નથી; ફ ત ઘા અને સાેળ તથા પાકે લા જખમ છે ; તેમને દબાવીને

જેવું થશે; તેઅાે બ ને સાથે બળશે અને તેને હાેલવનાર કાેઈ મળશે ન હ.”

પ કાઢવામાં અા યું નથી, ઘા સાફ કયા નથી, નથી પાટા બાં યા કે નથી

સના પુ યશાયાને યહૂ દયા તથા ય શાલેમ સંબંધી સંદશનમાં
૨ અામાે
જે વાત ગટ થઈ તે. છે લાં દવસાેમાં, યહાેવાહના ઘરનાે પવત બી

તેમને તેલથી નરમ કરવામાં અા યા. ૭ તમારાે દેશ ઉ જડ થઈ ગયાે છે ;
તમારાં નગરાે અાગથી બાળી નાખવામાં અા યાં છે ; તમારી હાજરીમાં તમારાં
ખેતરાેને પારકાઅાેઅે ખેદાનમેદાન કરી ના યાં છે  તેથી તમારી ભૂ મ ઉ જડ
થઈ ગઈ છે . ૮ સયાેનની દીકરી ા ાવાડીના માંડવા જેવી, કાકડીની વાડીના
માળા જેવી, ઘેરેલા નગર જેવી છે . ૯

ે સૈ યાેના યહાેવાહે અાપણે માટે

નાનાે સરખાે શેષ રહે વા દીધાે ન હાેત, તાે અાપણે સદાેમ અને ગમાેરાના જેવા
થઈ ગયા હાેત. ૧૦ હે સદાેમના રાજકતાઅાે, તમે યહાેવાહની વાત સાંભળાે;
હે ગમાેરાના લાેકાે, અાપણા ઈ વરના નયમ

યે કાન દાે: ૧૧ યહાેવાહ કહે

નવરાેના મેદથી ધરાઈ ગયાે છંુ ; અને બળદાે,

હલવાન, તથા બકરાનું ર ત મને સ ન કરતું નથી. ૧૨ જયારે તમે મારી
સંમુખ અાવાે છાે, યારે મારાં અાંગણાં તમે પગ નીચે કચડાે છાે, અેમ કરવાનું
કાેણે તમારી પાસે મા યું છે ? ૧૩ તમારા યથ અપણાે લાવશાે ન હ; ધૂપ તાે
મને ધ ારપા લાગે છે ; ચં દશન તથા સા બાથની સભાઅાે! હુ ં અા દુ
સભાઅાે સહન કરી શકતાે નથી. ૧૪ તમારા ચ દશનને અને તમારાં પવાને
મારાે અા મા ધ ારે છે ; તેઅાે મને બાે

પ છે ; હુ ં તે સહન કરીને થાકી ગયાે

છંુ . ૧૫ તેથી યારે તમે ાથનામાં હાથ ેડશાે, યારે હુ ં મારી નજર ફે રવી
લઈશ. ે કે તમે ઘણી ાથનાઅાે કરશાે, તાે પણ હુ ં સાંભળનાર નથી; કે મ
કે તમારા હાથ ર તથી ભરેલા છે . ૧૬ નાન કરાે અને શુ થાઅાે; મારી
અાંખ અાગળથી તમારાં દુ કાયા દૂ ર કરાે; ભૂંડું કરવું બંધ કરાે; ૧૭ સા ં
કરતા શીખાે; યાય શાેધાે, જુ લમથી દુ : ખી થયેલાંને મદદ કરાે, અનાથને
ઇનસાફ અાપાે, વધવાની હમાયત કરાે.” ૧૮ યહાેવાહ કહે છે , “અાવાે,
અાપણે વવાદ કરીઅે” “તમારાં પાપ
તેઅાે હમ સરખાં વેત થશે;
તેઅાે ઊન સરખાં થશે. ૧૯

ે કે લાલ વ

ના જેવાં હાેય, તાે પણ

ે તે કરમજના જેવાં રાતાં હાેય, તાે પણ
ે તમે ખુશીથી મારી અા ા માણે કરશાે,

તાે તમે ભૂ મની ઉ મ પેદાશ ખાશાે; ૨૦ પણ

પવતાે કરતાં ઊંચાે થાપન થશે અને તેને શખરાે કરતાં ઊંચાે કરવામાં
અાવશે; અને સવ

અાે તેમાં વેશ કરશે. ૩ ઘણા લાેકાે જઈને કહે શે,

“ચાલાે, અાપણે યહાેવાહના પવત પાસે, યાકૂ બના ઈ વરના ઘર પાસે
ચઢી જઈઅે, જેથી તે અાપણને તેમના માગ શીખવશે અને અાપણે તેમના
માગમાં ચાલીશું.” કે મ કે નયમશા

સયાેનમાંથી અને યહાેવાહનાં વચન

ય શાલેમમાંથી નીકળશે ૪ તે વદેશીઅાેમાં ઇનસાફ કરશે અને ઘણા
લાેકાેનાે યાય કરશે; તેઅાે પાેતાની તરવારાેને ટીપીને કાેશાે અને પાેતાના

છે , “મારી અાગળ તમે અસં ય ય ાે કરાે છાે તે મારે શા કામના?” “હુ ં
ઘેટાના દહનાપણથી તથા પુ

૨

ે તમે ઇનકાર કરશાે અને

બળવાે કરશાે, તાે તમે તરવારથી માયા જશાે,” કે મ કે અા યહાેવાહના મુખનું
વચન છે . ૨૧ વ વાસુ નગર કે મ ય ભચારી થઈ ગયું છે ! તે ઇનસાફથી,
યાયપણાથી ભરપૂર હતું, પણ હવે તે ખૂનીઅાેથી ભરપૂર છે . ૨૨ તારી ચાંદી
ભેળસેળવાળી થઈ ગઈ છે , તારાે ા ારસ પાણીથી મ ત થયેલાે છે . ૨૩
તારા રાજકતાઅાે બળવાખાેર અને ચાેરાેના સાથીઅાે થયા છે ; તેઅાેમાંના
દરેક લાંચના લાલચુ છે અને નજરાણાં પાછળ દાેડે છે ; તેઅાે અનાથનું ર ણ

ભાલાઅાેનાં ધા રયાં બનાવશે;

અાે અેકબી ની વ

તરવાર ઉગામશે

ન હ અને તેઅાે ફરીથી યુ કળા શીખશે ન હ. ૫ હે યાકૂ બના વંશ ે,
અાવાે, અાપણે યહાેવાહના કાશમાં ચાલીઅે. ૬ કે મ કે તમે તમારા લાેકાેને,
અેટલે યાકૂ બના સંતાનાેને ત

દીધા છે , કારણ કે તેઅાે પૂવ તરફના દેશાેના

રવા ેથી ભરપૂર અને પ લ તીઅાેની જેમ શકુ ન

ેનારા થયા છે અને તેઅાે

વદેશીઅાેનાં સંતાનાે સાથે હાથ મલાવે છે . ૭ તેઅાેની ભૂ મ સાેનાચાંદીથી
ભરપૂર છે , તેઅાેના ખ નાનાે કાેઈ પાર નથી; તેઅાેનાે દેશ ઘાેડાઅાેથી ભરપૂર
છે અને તેઅાેના રથાેનાે કાેઈ પાર નથી. ૮ વળી તેઅાેનાે દેશ મૂ તઅાેથી
ભરપૂર છે ; તેઅાે પાેતાને હાથે બનાવેલી વ તુને, પાેતાની અાંગળીઅાેઅે
જે બના યું છે તેને પૂજે છે . ૯ તે લાેકાે ઘૂંટણે પડશે અને દરેક ય તને
નીચા નમાવવામાં અાવશે. તેથી તેમનાે વીકાર કરશાે ન હ. ૧૦ યહાેવાહના
ભયથી અને તેમના માહા યના તાપથી બચવા, ખડકાેમાં શરણ શાેધાે
અને જમીનમાં સંતાઈ

અાે. ૧૧ માણસની ગ વ

નીચી કરવામાં

અાવશે અને પુ ષાેનું અ ભમાન ઉતારવામાં અાવશે, અને તે દવસે અેકલા
યહાેવાહ જ ે મનાશે. ૧૨ કે મ કે તે સૈ યાેના યહાેવાહનાે દવસ અાવશે તે
દરેક વ

જે ગ વ તથા મગ ર છે અને દરેક જે અ ભમાની છે , તે સવને

નમાવવામાં અાવશે. ૧૩ લબાનાેનનાં સવ માેટાં અને ઊંચાં થયેલાં અેરેજવૃ ાે
પર અને બાશાનના સવ અેલાેન વૃ ાે પર; ૧૪ અને સવ માેટા પવતાે પર અને
સવ ઊંચા ટેકરાઅાે પર; ૧૫ અને સવ ઊંચા મનારા પર અને દરેક ક લાના
કાેટ પર; ૧૬ અને તાશ શના સવ વહાણાે પર અને દરેક સઢવાળાં જહા ે
પર તે દવસે અાવનાર છે . ૧૭ તે દવસે, માણસનાે ગવ ઉતારવામાં અાવશે
અને પુ ષાેનું અ ભમાન જતું રહે શે; અેકલા યહાેવાહ તે દવસે ે મનાશે.
૧૮ મૂ તઅાે તાે બલકુ લ નાબૂદ થઈ જશે. ૧૯ યહાેવાહ પૃ વીને કં પાવવાને

ઊઠશે, યારે તેમના ભયથી તથા તેમના મ હમાના ગાૈરવથી બચવા, માણસાે
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ખડકાેની ગુફાઅાેમાં અને ભૂ મની બખાેલમાં સંતાઈ જશે. ૨૦ તે દવસે

તા ં નામ અમને અાપ અને અમા ં અપમાન ટાળ.” ૨ તે દવસે ઇઝરાયલના

માણસ, ભજવા માટે પાેતે બનાવેલી સાેનાચાંદીની મૂ તઅાેને, છછંૂ દર તથા

બચેલાને માટે યહાેવાહે ઉગાડેલા અંકુર સુંદર તથા તેજ વી અને તે ભૂ મનું

ચામા ચ ડયા પાસે ફકી દેશે. ૨૧ યારે યહાેવાહ પૃ વીને કં પાવવાને ઊઠશે

ફળ વા દ તથા શાેભાયમાન થશે. ૩ યારે, સયાેનમાં તથા ય શાલેમમાં

યારે તેઅાે તેના રાેષથી અને તેના મ હમાના ગાૈરવથી બચવા, લાેકાે પવતાેની

રહી ગયેલા શેષ, અેટલે ય શાલેમમાંના

વતાઅાેમાં નાેધાયેલા, દરેક

ગુફાઅાેમાં અને ખડકાેની તરાડાેમાં ભરાઈ જશે. ૨૨ માણસનાે ભરાેસાે છાેડી

પ વ કહે વાશે. ૪ યારે ભુ સયાેનની દીકરીઅાેની મ લનતા ધાેઈ નાખશે

દાે, કે મ કે તેના વાસ તેના નસકાેરામાં છે ; તે શી ગણતરીમાં છે ?

અને ય શાલેમમાંથી ર તના ડાઘ યાયના અા મા તથા બળતી અ નના

ા ભુ યહાેવાહ ય શાલેમમાંથી તથા યહૂ દામાંથી અાધાર,
૩ જુટેકઅાેાે, ,રાેસૈટલીયાેનતથા
પાણીનાે અાખાે પુરવઠાે લઈ લેનાર છે ; શૂરવીર

અા માથકી શુ

૨

તથા લડવૈયા, યાયાધીશ તથા બાેધક,

ેશી તથા વડીલ; ૩ સૂબેદાર,

ત ત પુ ષ, સલાહકાર અને કુ શળ કારીગર તથા ચતુર

દુ ગરને તે લઈ

લેશે. ૪ “હુ ં જુ વાનાેને તેઅાેના અાગેવાન ઠરાવીશ અને બાળકાે તેઅાેના પર
રાજ કરશે. ૫ લાેકાે અેકબી થી અને દરેક ય ત પાેતાના પડાેશીથી પીડા
પામશે; બાળક વડીલનાે અને સામા ય માણસ

ત ત માણસનાે તર કાર

કરી નાખશે. ૫ યારે યહાેવાહ સયાેન પવતનાં દરેક

રહે ઠાણ પર અને તેની સભાઅાે પર, દવસે મેઘ તથા ધુમાડાે અને રા ે બળતા
અ નનાે કાશ ઉ પ ન કરશે; કે મ કે તે સવ ગાૈરવ ઉપર અાવરણ થશે. ૬ તે
દવસે તે તાપથી છાયા તરીકે અને તાેફાન તથા વરસાદથી ર ણ કરનાર તથા
અા ય થાન થશે.
માટે, તેની ા ાવાડી સંબંધી મારા નેહીનું ગીત ગાઉં,
૫ હુમારાં મારાવહાલાયતમયતમને
ફળ પુ ટેકરી પર અેક ા ાવાડી હતી. તેણે તે
૨

કરશે. ૬ તે સમયે માણસ પાેતાના ભાઈને તેના પતાના ઘરમાં પકડીને, કહે શે

ખેડી અને તેમાંથી પ થર વીણી કા

કે , 'તારી પાસે વ

તેની મ યમાં બુરજ બાં યાે અને તેમાં ા ાકું ડ ખાેદી કા

છે ; તું અમારાે અ ધપ ત થા અને અા ખં ડયેર તારા

ા અને તેમાં ઉ મ ા ાવેલા રાે યા અને
ાે, તેમાં ા ની

હાથ નીચે રહે .' ૭ યારે તે માેટા અવાજથી કહે શે, 'હુ ં તાે સુધારનાર થવાનાે

સારી ઊપજ થશે અેવી તે અાશા રાખતાે હતાે, પણ તેમાં તાે જં ગલી ા ની

નથી; મારી પાસે રાેટલી કે વ

નથી. તમે મને લાેકાેનાે અ ધપ ત ઠરાવશાે

ઊપજ થઈ. ૩ હે ય શાલેમના રહે વાસીઅાે તથા યહૂ દયાના લાેકાે; તમે મારી

ન હ.'” ૮ કે મ કે ય શાલેમની પાયમાલી અને યહૂ દાની પડતી થઈ છે , કારણ

અને મારી ા ાવાડી વ ચે ઇનસાફ કર ે. ૪ મારી ા ાવાડી વશે વધારે હુ ં

કે તેઅાેની વાણી અને કરણીઅે યહાેવાહની વ

તેમના રાજ અ ધકારની

શું કરી શ ાે હાેત, જે મ નથી કયુ? જયારે હુ ં સારી ા ઊપજવાની અાશા

સા ી પૂરે છે ; અને

રાખતાે હતાે, યારે તેમાં જં ગલી ા ની ઊપજ કે મ થઈ હશે? ૫ હવે હુ ં મારી

તેઅાે સદાેમની જેમ પાેતાનું પાપ ગટ કરે છે , તેઅાે તેને સંતાડતા નથી.
તેઅાેને અફસાેસ છે ! કે મ કે તેઅાેઅે પાેતે જ અાફત વહાેરી લીધી છે . ૧૦

ા ાવાડીનું શું કરવાનાે છંુ , તે હુ ં તમને જણાવું; હુ ં તેની વાડ કાઢી નાખીશ;
જેથી તે ભેલાઈ જશે; તેનાે કાેટ હુ ં પાડી નાખીશ, જેથી તે કચડાઈ જશે ૬ હુ ં

અવગણના કરી છે . ૯ તેઅાેના ચહે રા જ તેમની વ

યાયી ય તને કહાે કે તેનું સા ં થશે; કે મ કે તેઅાે પાેતાની કરણીનું ફળ

તેને ઉ જડ કરી મૂકીશ, તે સાેરવામાં અાવશે ન હ અને કાેઈ તેને ખેડશે ન હ,

ખાશે. ૧૧ દુ ને અફસાેસ! તે તેના માટે ખરાબ થશે, કે મ કે તે તેના હાથે

પણ અેમાં કાંટા અને ઝાંખરાં ઊગી નીકળશે, વળી હુ ં વાદળાેને અા ા કરીશ

કરેલાં કૃ યનું ફળ ભાેગવશે. ૧૨ મારા લાેક પર તાે બાળકાે જુ લમ કરે છે અને

કે તેઅાે અેમાં વરસાદ ન વરસાવે. ૭ કે મ કે ઇઝરાયલી લાેકાે તે સૈ યાેના

ીઅાે તેમના પર રાજ કરે છે . મારા લાેક, તમારા અાગેવાનાે તમને કુ માગ

યહાેવાહની ા ાવાડી છે અને યહૂ દયાના લાેકાે તેના મનપસંદ રાેપા છે ; તેણે

દાેરે છે અને તમારા ચાલવાના માગ ગૂંચવી નાખે છે . ૧૩ યહાેવાહ યાય

યાયની અાશા રાખી હતી, પણ બદલામાં યાં ર તપાત હતાે, નેકીની અાશા

કરવાને ઊ

રાખી હતી પણ યાં વલાપ હતાે. ૮ પાેતે દેશમાં અેકલા રહે નારા થાય યાં

ા છે ; પાેતાના લાેકાેનાે યાય કરવાને તે ઊભા થયા છે ; ૧૪

યહાેવાહ પાેતાના લાેકાેના વડીલાેનાે તથા તેમના સરદારાેનાે યાય કરશે: “તમે

સુધી, જેઅાે ઘર સાથે ઘર

ેડી દે છે અને ખેતર સાથે ખેતર

ેડે છે , તેમને

ા ાવાડીને ખાઈ ગયા છાે; ગરીબાેની લૂંટ તમારા ઘરમાં છે . ૧૫ તમે કે મ

અફસાેસ! ૯ સૈ યાેના ઈ વરે મને ક ું, ઘણા ઘરાે પાયમાલ થશે, હા, માેટાં

મારા લાેકાેને છંૂ દી નાખાે છાે અને દ ર ીઅાેના ચહે રાને કચડાે છાે?” સૈ યાેના

અને ભાવશાળી ઘરાે, વ તી વનાનાં થઈ જશે. ૧૦ કે મ કે દશ અેકરની

ભુ, યહાેવાહ અેવું કહે છે . ૧૬ યહાેવાહ કહે છે કે સયાેનની દીકરીઅાે
ગ વ છે અને તેઅાે માથું ઊંચું રાખીને, અાંખાેથી કટા

મારતી, પગથી

ા ાવાડીમાં અેક બાથની ઊપજ થશે અને અેક અાેમેર બીજમાંથી અેક
અેફાહ અનાજ ઊપજશે. ૧૧ જેઅાે પીવા માટે સવારમાં વહે લા ઊઠે છે ;

છમકારા કરતી અને ઠમકતી ઠમકતી ચાલે છે . ૧૭ તેથી ભુ સયાેનની
દીકરીઅાેના માથાંને ઉંદરીવાળાં કરી નાખશે અને યહાેવાહ તેમને ટાલવાળા

જેઅાે ા ારસ પીને મ ત બને યાં સુધી રા ે માેડે સુધી

કરી નાખશે. ૧૮ તે દવસે ભુ પગની ઘૂંટીના દાગીનાની શાેભા લઈ લેશે,

અને ા ારસ છે , પણ તેઅાે યહાેવાહ જે કામ કરે છે તે પર લ અાપતા

માથાબાંધણ, ચંદનહાર ૧૯ ઝૂ મખાં, બંગડીઅાે, ઘૂંઘટ; ૨૦ મુગટાે, સાંકળા,

નથી અને યહાેવાહના હાથનાં કાયા તેઅાે યાનમાં લેતા નથી. ૧૩ તેથી મારા

પગનાં ઝાંઝર, અ રદાનીઅાે, માદ ળયાં. ૨૧ વ ટી, નથ; ૨૨ ઉ મ વ

ાે,

લાેકાે અ ાનતાને લીધે બંદીવાસમાં ગયા છે ; તેઅાેના અાગેવાનાે ભૂ યા

ઝ ભાઅાે, બુરખાઅાે અને પાકીટ; ૨૩ અારસીઅાે, મલમલનાં વ

ાે,

થયા છે અને તેઅાેના સામા ય લાેકાે પાસે પીવા માટે કં ઈ જ નથી. ૧૪ તેથી

પાઘડીઅાે તથા બુરખા તે બધું લઈ લેવામાં અાવશે. ૨૪ સુવાસને બદલે

મૃ યુઅે અ ધક તૃ ણા રાખીને પાેતાનું મુખ અ યંત પહાેળું કયુ છે ; તેઅાેના

દુ ગધ; અને કમરબંધને બદલે દાેરડું ; ગૂંથેલા વાળને બદલે ટાલ; અને ઝ ભાને

પસંદ કરાયેલા લાેકાે, તેઅાેના અાગેવાનાે, સામા ય લાેકાે અને તેઅાેમાં માેજ

બદલે ટાટનું અાવરણ; અને સુંદરતાને બદલે કુ પતા થશે. ૨૫ તારા પુ ષાે

માણનાર તેમાં ઊતરી

તરવારથી અને તારા શૂરવીરાે યુ માં પડશે. ૨૬ ય શાલેમના દરવા

માેટા માણસાે દીન બની

શાેક

ગનારાઅાેને

અફસાેસ છે ! ૧૨ તેઅાેની ઉજવણીઅાેમાં સતાર, વીણા, ખંજરી, વાંસળી,

ય છે . (Sheol h7585) ૧૫ માણસ નમી
ય છે તથા ગ વ ની

ય છે અને

નીચી કરવામાં અાવશે.

તથા વલાપ કરશે; અને તે ખાલી થઈને ભૂ મ પર બેસશે.

૧૬ પણ સૈ યાેના યહાેવાહ તેમના યાયને લીધે માેટા મનાય છે અને ઈ વર

સાત ીઅાે અેક પુ ષને પકડીને કહે શે કે , “અમે અમારાે
૪ તેપાેતદવસે
ાનાે ખાેરાક ખાઈશું અને અમારા પાેતાનાં વ પહે રીશું પણ મા

જે પ વ છે તે યાયથી પ વ મનાય છે . ૧૭ ઘેટાં

યશાયા

ચરતાં હાેય તેમ ચરશે અને ધના

ણે પાેતાના બીડમાં

ાેના પાયમાલ થયેલાં થાને, પારકાં લાેકાે

ખાઈ જશે. ૧૮ જેઅાે અ યાયને યથતાની દાેરીઅાેથી અને પાપને ગાડાના
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દાેરડાથી તાણે છે તેઅાેને અફસાેસ; ૧૯ જેઅાે કહે છે , “ઈ વરને ઉતાવળ

વનાનાં અને ઘરાે માણસ વનાનાં થાય અને ભૂ મ વેરાન થઈ

કરવા દાે, તેમને કામ જલદી કરવા દાે, કે જેથી અમે તે

યહાેવાહ અા લાેકાેને દૂ ર કરે અને અાખા દેશમાં માેટાે ભાગ પડતર રહે યાં

ેઈ શકીઅે; અને

ઇઝરાયલના પ વ ની યાેજના અમલમાં અાવે, જેથી અમે તે

ણી શકીઅે.”

૨૦ જેઅાે ખાેટાને સા ં અને સારાને ખાેટું કહે છે ; જેઅાે અજવાળાને થાને

સુધી. ૧૩ તે છતાં

ય, ૧૨ અને

ે તેમાં લાેકાેનાે દશમાે ભાગ પણ રહે , તાે તેનાે ફરીથી

વનાશ કરવામાં અાવશે; જેમ અેલાહવૃ કે અેલાેન વૃ કાપી નાખવામાં

અંધકાર અને અંધકારને થાને અજવાળું ઠરાવે છે ; જેઅાે કડવાને થાને મીઠું

અા યા પછી થડ રહે છે , તે માણે પ વ બીજ તેની જડમાં છે .”

અને મીઠાનું કડવું ઠરાવે છે તેઅાેને અફસાેસ! ૨૧ જેઅાે પાેતાની

દયાના રા
૭ યહૂઅરામના
રા

માં

બુ માન અને પાેતાની નજરમાં ડા ા છે , તેઅાેને અફસાેસ! ૨૨ જેઅાે
ા ારસ પીવામાં શૂરા અને દા મ ત કરવામાં કુ શળ છે તેઅાેને અફસાેસ!
૨૩ તેઅાે લાંચ લઈને દુ ને નદાષ ઠરાવે છે અને યાયીનું યાયીપ ં છીનવી લે

છે ! ૨૪ તેથી જેમ અ નની
ભડકામાં બળી

ભ ઠૂં ઠાને વાહા કરી

ય છે ; અને સૂકું ઘાસ

ય છે , તેમ તેઅાેનાં મૂળ સડી જશે અને તેઅાેના માેર ધૂળની

જેમ ઊડી જશે; કે મ કે તેઅાેઅે સૈ યાેના યહાેવાહના નયમ ત યા છે અને
ઇઝરાયલના પ વ ના વચનનાે અનાદર કયા છે . ૨૫ તેથી યહાેવાહનાે કાેપ
પાેતાના લાેકાે વ
તેમને સ

સળ યાે છે અને તેઅાેના પર યહાેવાહે હાથ ઉગામીને

કરી છે ; પવતાે ૂ યા અને લાેકાેના મૃત દેહ ગલીઅાેમાં કચરાની

જેમ પ ા છે . તેમ છતાં, તેમનાે ાેધ શાંત થયાે નથી, પણ તેમનાે હાથ હ
ઉગામેલાે જ છે . ૨૬ તે દૂ રથી વદેશીઅાેની તરફ વ

ઊભી કરશે અને

તેઅાેને સીટી વગાડીને પૃ વીને છે ડેથી બાેલાવશે; જુ અાે, તેઅાે ઉતાવળે
ઝટ અાવશે. ૨૭ તેઅાેમાં કાેઈ થાકે લાે નથી, કાેઈ ઠાેકર ખાતાે નથી; નથી
કાેઈ ઝાેકાં ખાતાે કે નથી કાેઈ ઊંઘતાે; કાેઈનાે કમરબંધ ઢીલાે નથી, કે કાેઈ
પગરખાંની દાેરી તૂટેલી નથી; ૨૮ તેમનાં બાણ તી ણ કરેલાં છે અને ધનુ યાે
ખચેલાં છે ; તેમના ઘાેડાની ખરીઅાે ચકમકના પ થર જેવી છે અને તેમના
રથનાં ચ ાે વંટાે ળયાના જેવાં છે . ૨૯ તેમની ગજના સહના જેવી છે , તેઅાે
સહના બ ચાની જેમ ગજના કરશે. તેઅાે શકારને પકડીને દૂ ર લઈ જશે અને
તેને છાેડાવનાર કાેઈ મળશે ન હ. ૩૦ તે દવસે તેના પર તે સમુ ના ઘુઘવાટની
જેમ ઘૂરકશે.
વપ

ે કાેઈ તે દેશને ધારીને

ેશે, તાે યાં જુ અાે અંધકાર તથા

દેખાશે અને અાકાશમાં કાશને થાને અંધકાર દેખાશે.

પા યાે તે વષ મ ભુને ેયા, તે ઉ ચ અને ઉ નત
૬ ઉરા ઝયાયાસનરા પરમરણ
બેઠેલા હતા. તેમના ઝ ભાની કનારીથી સભા થાન

ઉ ઝયાના દીકરા યાેથામના દીકરા અાહાઝના સમયમાં,
રસીન તથા ઇઝરાયલના રા

રમા યાનાે દીકરાે પેકાહ

ય શાલેમની સામે લડવાને ચઢી અા યા; પણ તેઅાે તેના પર ફતેહ પામી
શ

ા ન હ. ૨ દાઉદના વંશના રા ને અે ખબર મળી કે , અરામ અે ાઇમ

સાથે મળી ગયાે છે . યારે તેનું મન અને તેના લાેકાેનાં મન જેમ વનનાં વૃ ાે
પવનથી કં પે અેમ ગભરાયાં. ૩ યારે યહાેવાહે યશાયાને ક ું, “તું તારા પુ
શારયાશૂબને લઈને તમે બંને ધાેબીના ખેતરને ર તે અાવતા ઉપલા કું ડના
નાળાના છે ડા અાગળ અાહાઝને મળવા

અાે. ૪ તું તેને કહે કે , 'સાવધ રહે ,

શાંત રહે , ગભરાઈશ ન હ અને અા હાેલવાઈ જતી મશાલના બે છે ડાથી,
અેટલે અરામના રસીન તથા રમા યાના દીકરા પેકાના રાેષથી ભયભીત ન થા.
૫ અરામે, અે ાઇમે તથા રમા યાના દીકરાઅે તારા પર વપ

લાવવાની

મસલત કરીને, ક ું છે કે ૬ “અાપણે યહૂ દયા પર ચઢી જઈને તેને ાસ
પમાડીઅે અને અાપણે માટે તેમાં ભંગાણ પાડીઅે અને યાં ટાબઅેલના
દીકરાને રા

બનાવીઅે.” ૭ પણ ભુ યહાેવાહ કહે છે કે , “અેમ થશે ન હ;

અને તે યાેજના સફળ થશે ન હ, ૮ કારણ કે અરામનું શર દમ કસ છે અને
દમ કસનું શર રસીન છે . અને પાંસઠ વષમાં અે ાઇમ નાશ પામશે અને
ની ગણતરી રહે શે ન હ. ૯ અે ાઇમનું શર સમ ન છે અને સમ નનું
શર રમા યાનાે દીકરાે છે .

ે તમે વ વાસમાં થર રહે શાે ન હ તાે તમે

સુર ત રહે શાે ન હ.”'” ૧૦ પછી યહાેવાહે અાહાઝ સાથે ફરીથી વાત કરી,
૧૧ “તું તારે માટે તારા ઈ વર યહાેવાહ પાસે ચ માગ; ચાહે તાે ઊંડાણમાંથી

અથવા ચાહે તાે ઊંચાણમાંથી માગ.” ૧૨ પરં તુ અાહાઝે ક ું, “હુ ં માગીશ
ન હ, કે યહાેવાહની પરી ા કરીશ ન હ.” ૧૩ પછી યશાયાઅે જવાબ અા યાે,
“હે દાઉદના વંશ ે સાંભળાે, તમે માણસાેની ધીરજની પરી ા કરાે છાે તે શું
પૂરતું નથી? કે મ કે તમે હવે મારા ઈ વરની ધીરજની પરી ા કરવા માગાે

ભરાઈ ગયું હતું. ૨ તેમની અાસપાસ સરાફાે ઊભા હતા; તેઅાેને દરેકને છ છ

છાે?” ૧૪ તેથી ભુ પાેતે તમને ચ અાપશે: જુ અાે, કુ મારી ગભવતી થઈને,

પાંખાે હતી; બેથી તે પાેતાનાં મુખ ઢાંકતા, બેથી પાેતાનાં પગ ઢાંકતા અને

પુ ને જ મ અાપશે અને તેનું નામ ઈમાનુઅેલ પાડવામાં અાવશે. ૧૫ તે ખાેટું

બેથી ઊડતા હતા. ૩ તેઅાે અેકબી ને પાેકારીને કહે તા, “પ વ , પ વ ,

નકારવાને તથા ભલું પસંદ કરવાને સમજણાે થશે, યારે તે દહ અને મધ

પ વ છે સૈ યાેના યહાેવાહ! અાખી પૃ વી તેમના ગાૈરવથી ભરપૂર છે .” ૪
પાેકાર કરનારની વાણીથી ઉંબરાના પાયા હા યા અને સભા થાન ધુમાડાથી

ખાશે. ૧૬ અે બાળક ખાેટું નકારવાને તથા ભલું પસંદ કરવાને સમજણાે થશે,

ભરાઈ ગયું. ૫ યારે મ ક ું, “મને અફસાેસ છે ! મા ં અાવી બ યું છે કારણ

૧૭ અે ાઇમ યહૂ દાથી જુ દાે પ

ાે યાર પછી અા યા નહાેતા અેવા દવસાે

કે હુ ં અશુ હાેઠાેનાે માણસ છંુ અને અશુ હાેઠાેના લાેકાેમાં હુ ં રહુ ં છંુ , કે મ
કે મારી અાંખાેઅે રા ને, અેટલે સૈ યાેના યહાેવાહને ેયા છે !” ૬ પછી

યહાેવાહ તારા પર, તારી

પર તથા તારા પતાના કુ ટું બ પર લાવશે,

સરાફાેમાંનાે અેક, વેદી પરથી ચી પયા વડે લીધેલાે બળતાે અંગાર હાથમાં

નદીના છે ડાઅાે પર જે માખી છે તેને અને અાશૂરમાંથી જે મધમાખીઅાે છે

રાખીને, મારી પાસે ઊડી અા યાે. ૭ તેણે મારા મુખને તે અડકાડીને ક ું,

તેમને યહાેવાહ સીટી વગાડીને બાેલાવશે. ૧૯ તેઅાે બધી અાવીને, કાેતરાેમાં,

“ ે, અા તારા હાેઠને અડ

ખડકાેની ફાટાેમાં, સવ કાંટાનાં છાેડવાઅાેમાં અને સવ બીડાેમાં ભરાઈ રહે શે.

અને તારા પાપનું ાય

ાે છે ; અેટલે તારાે દાેષ દૂ ર કરવામાં અા યાે છે

તે અગાઉ જે બે રા થી તું ભયભીત થાય છે તેઅાેનાે દેશ ઉ જડ થઈ જશે.

અેટલે તે અાશૂરના રા ને લાવશે.” ૧૮ વળી તે સમયે યહાેવાહ મસરની

૨૦ તે દવસે ભુ ાત નદીને પેલે પારથી ભાડે રાખેલા અ

ત થયું છે .” ૮ મ ભુને અેમ કહે તા સાંભ ા, “હુ ં

ા વડે, અેટલે

કાેને માેકલું? અમારે માટે કાેણ જશે?” યારે મ ક ું, “હુ ં અા ર ાે; મને

અાશૂરના રા

માેકલાે.” ૯ યારે ભુઅે ક ું, “ , અને અા લાેકાેને કહે કે , સાંભ ા કરાે,

પણ કાઢી નાખશે. ૨૧ તે દવસે માણસ અેક વાછરડી અને બે ઘેટાં પાળશે.

પણ ન સમ ે;

ણાે. ૧૦ અા લાેકાેનાં મન જડ કરાે અને

૨૨ અને તેઅાેના દૂ ધની પુ કળ અાવકને લીધે તે દહ ખાશે, જે બધા દેશમાં

તેઅાેના કાન બહે રા કરાે અને અાંખાે અંધ કરાે, રખેને તેઅાે અાંખાેથી જુ અે કે

બાકી ર ા હશે તેઅાે સવ દહ અને મધ ખાશે. ૨૩ તે સમયે, અેમ થશે કે

ેયા કરાે, પણ ન

કરાય.” ૧૧ યારે

યાં અેક હ ર પયાના અેક હ ર ા ાવેલા રાેપેલા હતા, તેવી દરેક

ાં સુધી?” તેમણે ક ું, “ યાં સુધી નગરાે વ તી

જ યા કાંટા અને ઝાંખરાંનું થાન થઈ જશે. ૨૪ પુ ષાે ધનુષ લઈને યાં

કાનથી સાંભળે અને મનથી સમજે અને પાછા ફરીને સા
મ પૂ

ું, “હે ભુ, તે

વડે, તમા ં માથું અને પગાેના વાળ મૂંડી નાખશે; અને દાઢી
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સવ ટેકરાઅાે જે પાવડાથી ખાેદવામાં અાવતા, યાં કાંટા અને ઝાંખરાંની બીક

સંકટ પ ુ હતું, તેમાં અંધકાર ન હ રહે . થમ તેમણે
૯ પરંઝબુતલુ જેાેનભૂતથામ પરનફતાલીના
દેશને તર કારપા બનાવી દીધાે હતાે, પણ

હતી ન હ; પણ યાં બળદાે તથા ઘેટાંને ચરવાની જ યા થઈ પડશે.

છે વટે તે સમુ ના ર તે અાવેલા, યદનને પેલે પાર, ગાલીલના દેશાેને

વાહે મને ક ું, “અેક માેટી પાટી લઈને તેના પર 'માહે રશાલાલ
૮ યહાે
હાશબાઝ' અેમ કલમથી લખ.” અને મારી પાેતાની તરફથી વ વાસુ

અપાવશે. ૨ અંધકારમાં ચાલનારા લાેકાેઅે મહાન કાશ

શકાર કરવા જશે, કારણ કે અાખી ભૂ મ કાંટા અને ઝાંખરાં થશે. ૨૫ તે

૨

સા ીઅાેની પાસે, અેટલે ઉ રયા યાજક તથા બેરે યાના દીકરા ઝખાયાની
પાસે સા ી કરાવીશ.” ૩ પછી હુ ં બાે ધકા પાસે ગયાે, તે ગભવતી થઈ અને
તેને દીકરાે જ યાે. યારે યહાેવાહે મને ક ું, “તેનું નામ 'માહે રશાલાલ
હાશબાઝ' રાખ. ૪ કે મ કે બાળક રડતાં શીખે તે પહે લા, 'મારા પતા' અને
'મારી મા,' અેમ કહે વાની સમજણ અાવશે તે પહે લાં દમ કસની સંપ
અને સમ નની લૂંટ અાશૂરના રા ની પાસે લઈ જવામાં અાવશે.” ૫ વળી
યહાેવાહે ફરીથી મારી સાથે વાત કરી ને ક ું, ૬ “કારણ કે અા લાેકાેઅે
શલાેઅાહના ધીમે ધીમે વહે તા પાણીને તરછાે

ું છે અને તેઅાે રસીન તથા

રમા યાના દીકરાથી અાનંદ પામે છે , ૭ તેથી ભુ તેઅાે પર નદીના ધસમસતાં
અને પુ કળ પાણીને, અેટલે અાશૂરના રા ને તેનાં સંપૂણ બળ સાથે લાવશે.
તે તેના સવ નાળાપર અને સવ કાંઠા પર ફરી વળશે. ૮ તે યહૂ દયામાં ધસી
અાવશે, તે ઊભરાઈને અારપાર જશે તે ગળા સુધી ન પહાચે યાં સુધી.
તેની પાંખાેના વ તારથી, હે ઈમાનુઅેલ, તારાે અાખાે દેશ ભરપૂર થશે.” ૯
હે વદેશીઅાે, સાંભળાે, તમારા ભાંગીને ચૂરેચૂરા થઈ જશે: હે દૂ ર દેશના
લાેકાે તમે યુ ને માટે સ જ થાઅાે અને તમારા ભાંગીને ચૂરેચૂરા થઈ જશે;
સ જ થાઅાે અને ભાંગીને ચૂરેચૂરા થઈ
તે ન ફળ જશે; ઠરાવ

અાે. ૧૦ યાેજના તૈયાર કરાે અને

હે ર કરાે અને તે ન ફળ થશે, કે મ કે ઈ વર અમારી

સાથે છે . ૧૧ યહાેવાહે પાેતાના સમથ હાથથી મને પકડીને, મારી સાથે અા
માણે વાત કરી અને અા લાેકાેના માગમાં ન ચાલવા માટે ચેતવણી અાપી.
૧૨ અા લાેકાે જેને કાવત ં કહે છે , તેને તમારે કાવત ં ન કહે વું, જેનાથી તેઅાે

બીઅે છે તેનાથી તમારે ગભરાવું અને ડરવું ન હ. ૧૩ સૈ યાેના યહાેવાહને
તમે પ વ માનાે, તેમનાથી બીહાે અને તેમનાે જ ભય રાખાે. ૧૪ તે તમા ં
પવ

થાન થશે; પણ ઇઝરાયલના બ ને કુ ળને માટે, તે ઠેસ ખવડાવનાર

પ થર તથા ઠાેકર ખવડાવનાર ખડક થશે અને ય શાલેમના રહે વાસીઅાે
માટે તે ફાંદા પ અને

ળ પ થઈ પડશે. ૧૫ તેઅાેમાંના ઘણા ઠાેકર ખાઈને

પડશે અને છ ન ભ ન થઈ જશે અને

ળમાં સપડાઈ જશે. ૧૬ હુ ં મારા

સા ી બાંધી દઈશ અને સ ાવાર વગતાેને મહાેર મારીને મારા શ યાેને
સાપી દઈશ. ૧૭ હુ ં યહાેવાહની રાહ

ેઈશ, જે યાકૂ બના સંતાનાેથી પાેતાનું

મુખ સંતાડે છે , તેમને માટે હુ ં રાહ

ેઈશ. ૧૮ જુ અાે, હુ ં અને યહાેવાહે જે

સંતાનાે મને ઇઝરાયલ માં ચ ાે તથા અ ભુત કાયાને અથ અા યાં છે તેઅાે
પણ, સૈ યાેના યહાેવાહના સયાેન પવત પર વસે છે . ૧૯ તેઅાે તમને કહે શે,
“ભૂવાઅાે અને

દુ ગરની પાસે

અાે,” ધીમે અવાજે બડબડનાર

દુ ગરની

પાસે જઈને ખબર કાઢાે. પણ શું તેઅાેઅે પાેતાના ઈ વરની પાસે જઈને
ખબર ન હ કાઢવી? શું

વતાંની ખાતર મરેલાં પાસે ખબર કાઢવા જવું? ૨૦

તેથી તમારે નયમશા

અને સા ી પર યાન લગાવવું!

ે તેઅાે અાવી

વાતાે ન કહે , તાે તેનું કારણ છે કે તેમનામાં પરાેઢનાે કાશ નથી. ૨૧ દુ : ખી
તથા ભૂ યા થઈને તેઅાે દેશમાં ભટકશે. યારે તેઅાે ભૂ યા થશે, યારે
તેઅાે ગુ સે થશે અને ઊંચે અાકાશ તરફ

ેઈને પાેતાના રા ને તથા પાેતાના

ઈ વરને શાપ અાપશે. ૨૨ તેઅાે પૃ વી પર નજર કરશે અને વપ , અંધકાર
અને વેદનાની લા ન

ેશે. તેઅાેને ઘાેર અંધકારમાં હાંકી કાઢવામાં અાવશે.

ત ા

ેયાે છે ; મૃ યુની

છાયાના દેશમાં રહે નારાઅાે પર અજવાળું કા યું છે . ૩ ત

ની વૃ

કરી છે અને તેમનાે અાનંદ વધાયા છે ; કાપણીમાં થતાં અાનંદ માણે તેઅાે
તમારી સમ અાનંદ કરે છે , જેમ લાેક લૂંટ વહચતા અાનંદ કરે છે તેમ. ૪
કે મ કે મ ાનને દવસે થયું તે માણે તેઅાે ભારની ઝૂં સરીને, તેઅાેના ખભા
પરની કાઠીને, તેઅાેના પર જુ લમ કરનારની લાકડીને ત ભાંગી નાખી છે .
૫ સૈ નકાેના અવાજ કરતા

ેડા અને ર તમાં બાેળેલાં વ

ાે, તે સવને

બળતણની જેમ અ નમાં બાળી નાખવામાં અાવશે. ૬ કે મ કે અાપણે સા
છાેકરાે જ યાે છે , અાપણને પુ અાપવામાં અા યાે છે ; અને તેના ખભા પર
રા યા ધકાર રહે શે; અને તેને અ ભુત સલાહકાર, પરા મી ઈ વર, સનાતન
પતા અને શાં તનાે રાજકુ માર અે નામ અાપવામાં અાવશે. ૭ દાઉદના
રા યાસન ઉપર અને તેના રા ય ઉપર, તેમને ઇનસાફ તથા યાયીપણાથી,
તે સમયથી તે સવકાળ માટે થાપવા તથા ઢ કરવા માટે તેમની સ ાની
વૃ નાે તથા શાં તનાે પાર રહે શે ન હ. સૈ યાેના યહાેવાહનાે ઉ સાહ અામ
કરશે. ૮ ભુઅે યાકૂ બ વ

સંદેશાે માેક યાે અને તે ઇઝરાયલ પહાે યાે

છે . ૯ અે ાઇમ અને સમ નના સવ રહે વાસીઅાે કે જેઅાે ગવ અને બડાઈ
મારીને કહે છે , તે સવ લાેકાે

ણશે કે , ૧૦ “ઈંટાે પડી ગઈ છે , પણ હવે
અાપણે ઘડેલા પ થરાેથી બાંધીશું; ગુ લર ઝાડ કાપી નાખવામાં અા યાં છે ,
પણ અાપણે તેને બદલે અેરેજવૃ લાવીશું.” ૧૧ તેથી યહાેવાહે રસીનના
શ ુઅાેને તેના પર ચઢા યા છે , ને તેના દુ મનાેને તેની વ
પૂવ તરફથી અરામીઅાે અને પ

ઉ કે યા છે ; ૧૨

મથી પ લ તીઅાે, તેઅાે મુખ પહાેળું કરીને

ઇઝરાયલને ગળી જશે. અે સવ છતાં યહાેવાહનાે રાેષ સમી ગયાે નથી, પણ
તેમનાે હાથ હ

ઉગામેલાે જ છે . ૧૩ તાેપણ લાેકાે પાેતાને મારનારની તરફ

ફયા નથી, અને સૈ યાેના યહાેવાહને તેઅાેઅે શાે યા નથી. ૧૪ તેથી યહાેવાહે
ઇઝરાયલનું માથું તથા પૂછડું , ખજૂ રીની ડાળી તથા બ ને અેક જ દવસે કાપી
નાખશે. ૧૫ વડીલ અને સ માનનીય પુ ષ તે માથું અને અસ ય શીખવનાર
બાેધક તે પૂંછડી છે . ૧૬ અા લાેકાેના અાગેવાન અે તેમને અ યમાગ દાેરે છે ,
અને તેઅાેને અનુસરનારાને ખાઈ જવામાં અા યા છે . ૧૭ તેથી ભુ તેમના
જુ વાનાેથી હરખાશે ન હ, તેમ જ અનાથાે તથા વધવાઅાે પર દયા રાખશે
ન હ, કે મ કે તેઅાે સવ અધમ અને કુ કમ કરનારા છે અને દરેક મુખ મૂખાઈની
વાતાે બાેલે છે . અે સવ છતાં ભુનાે રાેષ સમી ગયાે નથી અને તેમનાે હાથ
હ

ઉગામેલાે જ છે . ૧૮ દુ તા અાગની જેમ બળે છે ; તે કાંટા અને ઝાંખરાંને

બાળી નાખે છે ; તે ગીચ જં ગલની ઝાડીને પણ બાળી મૂકે છે અને ધુમાડાના
ગાેટેગાેટા અાકાશમાં ચઢે છે . ૧૯ સૈ યાેના યહાેવાહના રાેષથી દેશ બળી

ય

છે અને લાેકાે અ નનાં બળતણ જેવા થાય છે . કાેઈ માણસ પાેતાના ભાઈને
છાેડતાે નથી. ૨૦ તેઅાે જમણે હાથે માંસ ખૂંચવી લે છે , છતાં પણ ભૂ યા
રહે શે; તેઅાે ડાબે હાથે માંસ ખાશે પણ સંતાેષ પામશે ન હ. તેઅાેમાંના દરેક
પાેતાના હાથનું માંસ ખાશે. ૨૧ મના શા અે ાઇમને, અે ાઇમ મના શાને
ગળી જશે; અને તેઅાે બ ને યહૂ દાની સામે થશે. અા સવને લીધે યહાેવાહનાે
રાેષ સમી જશે ન હ પણ તેમનાે હાથ હ

ઉગામેલાે જ ર ાે છે .

યાયી કાયદા ઘડે છે અને અયાે ય ઠરાવ પસાર કરે છે ,
૧૦ જેતેઅઅાેાેનઅે અફસાે
સ. તેઅાે ગરીબાેને ઇનસાફથી વં ચત કરે છે અને
૨

તેઅાે મારા લાેકાેમાંના દ ર ીઅાેના અ ધકારાે છીનવી લે છે . વધવાઅાેને લૂંટે
છે અને અનાથાેને પાેતાનાે શકાર બનાવે છે ! ૩ યાયને દવસે દૂ રથી તમારા

યશાયા
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પર અાવનાર વનાશનું તમે શું કરશાે? તમે સહાયને માટે કાેની પાસે દાેડશાે

અાવશે, અને તારી ગરદન ની પુ ને લીધે ઝૂં સરી નાશ પામશે. ૨૮ તારાે શ ુ

અને તમારી સંપ

ાં મૂકશાે? ૪ બંદીવાનાેની ભેગા નમી જવા સવાય

અાયાથ અાવી પહા યાે છે , તે મ ાેન થઈને ગયાે છે ; મ માશમાં તે પાેતાનાે

અને કતલ થયેલાની નીચે પડી ર ા વગર, કં ઈ બાકી રહે શે ન હ. અા સવ

સરસામાન રાખી મૂકે છે . ૨૯ તેઅાે ખીણની પાર અા યા છે ; ગેબામાં તેઅાેઅે

છતાં યહાેવાહનાે રાેષ સમી ગયાે નથી; અને તેમનાે હાથ હ

ઉગામેલાે જ

ઉતારાે કયા છે ; રામા થરથરે છે ; શાઉલનું ગબયા નાસાનાસ કરે છે . ૩૦ હે

છે . ૫ અાશૂરને અફસાેસ, તે મારા રાેષનાે દં ડ અને લાકડી છે તેનાથી હુ ં

ગાલીમની દીકરી માેટેથી દન કર! હે લાઈશાહ, કાળ થી સાંભળ! હે

મારાે કાેપ કાબૂમાં રાખું છંુ ! ૬ અધમ

અનાથાેથ, તેને જવાબ અાપ. ૩૧ માદમેના નાસી

થયેલા લાેકાેની વ

ની સામે અને મારા કાેપને પા

હુ ં તેને માેકલીશ. હુ ં તેને અા ા અાપીશ કે તે લૂંટ કરે,

રહે વાસીઅાે

ય છે અને ગેબીમના

વ બચાવવા ભાગે છે . ૩૨ અાજે જ તે નાેબમાં મુકામ કરશે

શકાર કરે અને તેઅાેને ર તા પરના કીચડની જેમ ખૂંદી નાખે. ૭ પરં તુ તેના

અને સયાેનની દીકરીના પવતની સામે, ય શાલેમના ડું ગરની સામે તે પાેતાની

અાવા ઇરાદા નથી કે તે અાવાે વચાર કરતાે નથી, વનાશ કરવાનાે અને ઘણી

મુ ી ઉગામશે. ૩૩ પણ જુ અાે, સૈ યાેના ભુ યહાેવાહ, ડાળીઅાેને ભયાનક

અાેનાે સંહાર કરવાે તે જ તેના મનમાં છે . ૮ કે મ કે તે કહે છે , “મારા સવ

રીતે સાેરી નાખશે; તે ઊંચા ઝાડને કાપી નાખશે અને માેટા કદનાં વૃ ાેને

રાજકુ મારાે રા

નથી? ૯ કા નાે કાકમીશ જેવું નથી? હમાથ અાપાદ ના

નીચાં કરવામાં અાવશે. ૩૪ તે ગાઢ જં ગલનાં વૃ ાેને કુ હાડીથી કાપી નાખશે

જેવું નથી? સમ ન અે દમ કસ જેવું નથી? ૧૦ જેઅાેની કાેતરેલી મૂ તઅાે

અને લબાનાેન તેની ભ યતામાં ધરાશાયી થશે.

ય શાલેમ અને સમ ન કરતાં વધારે હતી, તેવાં મૂ તપૂજક રા યાે મારે

મૂળમાંથી ફણગાે ફૂ ટશે અને તેની અેક ડાળીને ફળ લાગશે.
૧૧ યશાઈના
યહાેવાહનાે અા મા, ાન તથા સમજનાે અા મા, વવેકબુ તથા

હાથે અા યાં છે ; ૧૧ અને જેમ સમ નને તથા તેની નકામી મૂ તઅાેને મ કયુ,
તેમ ય શાલેમને તથા યાંની મૂ તઅાેને શું હુ ં ન હ ક ં ?” ૧૨ યારે ભુ
યહાેવાહ સયાેન પવત પર અને ય શાલેમમાં પાેતાનું કામ પૂ ં કરશે, તે
કહે શે: “હુ ં અાશૂરના રા ના દયની અ ભમાની વાણીને તથા તેના ઘમંડી
દેખાવને શ ા કરીશ.” ૧૩ કે મ કે તે કહે છે , “મારા બળથી અને મારી
બુ થી મ અા કયુ છે ; કે મ કે મને સમજ છે , મ લાેકાેની સરહદાેને ખસેડી છે .
મ તેઅાેનાે ખ નાે ચાેયા છે , અને શૂરવીરની જેમ સહાસન પર બેસનારને
નીચે પા

ા છે . ૧૪ વળી પ ીઅાેના માળાની જેમ દેશાેની સંપ

મારે હાથ

અાવી છે અને જેમ તજેલાં ઈંડાંને અેકઠાં કરવામાં અાવે છે તેમ મ અાખી
દુ નયા અેકઠી કરી છે . પાંખ ફફડાવે, મુખ ઉઘાડે કે ચ ચ કરે, અેવું કાેઈ
નથી.” ૧૫ શું કુ હાડી તેના વાપરનાર અાગળ બડાશ મારશે? શું કરવત તેના
વાપરનારની પર સરસાઈ કરશે? શું લાકડી તેને પકડનારને ઉઠાવે અને લાકડું
માણસને ઉઠાવે તેમ અે છે . ૧૬ તે માટે સૈ યાેના ભુ યહાેવાહ તેના બળવાન
યાે ાઅાેમાં નબળતા માેકલશે; અને તેના મ હમામાં સળગતી અ નના જેવી
વાળા ગટાવાશે. ૧૭ ઇઝરાયલનાે કાશ તે અ ન પ થશે, તેના પ વ તે
વાળા પ થશે; તે અેક દવસમાં તેના કાંટા અને ઝાંખરાંને બાળીને ગળી
જશે. ૧૮ યહાેવાહ તેના વનના વૈભવને તથા તેના ફળ પુ ખેતરને, અા મા
અને શરીરને ભ મ કરશે; તે અેક બીમાર માણસના

વનને બગાડે તેવું થશે.

૧૯ તેના વનમાં બાકી રહે લાં ઝાડ અેટલાં થાેડાં હશે કે અેક બાળક પણ તેને

ગણી શકે . ૨૦ તે દવસે, ઇઝરાયલનાે શેષ, યાકૂ બના વંશ ેમાંથી બચેલા
પાેતાને હરાવનાર પર ફરીથી કદી ભરાેસાે રાખશે ન હ, પણ યહાેવાહ જે
ઇઝરાયલના પ વ છે , તેમના પર તેઅાે અાધાર રાખતા થશે. ૨૧ બાકી
રહે લા યાકૂ બના વંશ ે સામ યવાન ઈ વરની પાસે પાછા અાવશે. ૨૨ હે
ઇઝરાયલ,

ે કે તારા લાેક સમુ ની રેતી જેટલા હશે, તાેપણ તેમાંથી ફ ત

થાેડા જ પાછા અાવશે. યાયથી ભરપૂર વનાશ નમાણ થયેલાે છે . ૨૩ કે મ કે
સૈ યાેના ભુ યહાેવાહ, અાખા દેશનાે વનાશ, હા નમાણ કરેલાે વનાશ
કરનાર છે . ૨૪ તેથી ભુ યહાેવાહ કહે છે , “હે સયાેનમાં રહે નાર મારા લાેકાે,
તમે અાશૂરથી બીતા ન હ. તે લાકડીથી તમને મારશે અને પાેતાની સાેટી
તમારા પર મસરની જેમ ઉગામશે. ૨૫ તેનાથી બીશાે ન હ, કારણ કે થાેડા
જ સમયમાં તમારી વ

મારાે ાેધ સમા ત થશે અને મારાે ાેધ તેઅાેનાે

વનાશ કરશે.” ૨૬ જેમ અાેરેબ ખડક પર મ ાનને માયા તે રીતે સૈ યાેના
યહાેવાહ તેઅાેની વ

ચાબુક ઉગામશે. તેમની સાેટી જેમ સમુ માં મસર

પર ઉગામવામાં અાવી હતી, તેમ તેઅાે પર ઉગામવામાં અાવશે. ૨૭ તે દવસે,
તેનાે ભાર તમારી ખાંધ પરથી અને તેની ઝૂં સરી તારી ગરદન પરથી ઉતારવામાં

૨

પરા મનાે અા મા, ડહાપણ તથા યહાેવાહના ભયનાે અા મા તેના પર રહે શે. ૩
તે યહાેવાહના ભયમાં હરખાશે; અને પાેતાની અાંખે

ેયા માણે તે ઇનસાફ

કરશે ન હ અને પાેતાના કાને સાંભ ા માણે તે નણય કરશે ન હ; ૪ પણ
યાયીપણાથી તે ગરીબાેનાે અને ન પ પણે તે દેશના દીનાેનાે ઇનસાફ કરશે.
પાેતાના મુખની સાેટીથી તે પૃ વીને મારશે અને પાેતાના હાેઠાેના વાસથી તે
દુ જનાેનાે સંહાર કરશે. ૫ યાયીપ ં તેનાે કમરપટાે અને વ વાસુપ ં તેનાે
કમરબંધ થશે. ૬ યારે વ તથા હલવાન સાથે રહે શે અને ચ ાે લવારા પાસે
સૂઈ જશે, વાછરડું , સહ તથા મેદ વી

નવર અેકઠાં રહે શે. નાનું બાળક

તેઅાેને દાેરશે. ૭ ગાય તથા ર છ સાથે ચરશે અને તેમનાં બ ચાં ભેગા સૂઈ
જશે. સહ બળદની જેમ સૂકું ઘાસ ખાશે. ૮ ધાવ ં બાળક સાપના દર પર
રમશે અને ધાવણ છાેડાવેલું બાળક નાગના રાફડા પર પાેતાનાે હાથ મૂકશે.
૯ મારા અાખા પ વ પવતમાં કાેઈ પણ હા ન કે વનાશ કરશે ન હ; કે મ કે

જેમ સમુ જળથી ભરપૂર છે , તેમ અાખી પૃ વી યહાેવાહના ાનથી ભરપૂર
થશે. ૧૦ તે દવસે, યશાઈનું મૂળ લાેકાેને માટે વ

પ ઊભું રહે શે. તેની

પાસે અાવવાને વદેશીઅાે શાેધ કરશે; અને તેનું નવાસ થાન મ હમાવંત
થશે. ૧૧ તે દવસે, ભુ પાેતાના લાેકાેના શેષને મેળવવાને માટે, અેટલે જેઅાે
બાકી રહે લા છે તેઅાેને અાશૂરમાંથી, મસરમાંથી, પા ાેસમાંથી, કૂ શમાંથી,
અેલામમાંથી, શનઅારમાંથી, હમાથમાંથી તથા સમુ ના ટાપુઅાેમાંથી પાછા
લાવવા માટે બી વાર પાેતાનાે હાથ લાંબાે કરશે. ૧૨ વદેશીઅાેને માટે
તે વ

ઊંચી કરશે અને ઇઝરાયલના કાઢી મૂકેલાઅાેને અેક કરશે,

અને યહૂ દયાના વખેરાઈ ગયેલાને પૃ વીની ચારે દશાથી ભેગા કરશે. ૧૩
વળી અે ાઇમની અદેખાઈ મટી જશે, યહૂ દાના વરાેધીઅાેને નાબૂદ કરવામાં
અાવશે. અે ાઇમ યહૂ દાની અદેખાઈ કરશે ન હ અને યહૂ દા અે ાઇમનાે
વરાેધ કરશે ન હ. ૧૪ તેઅાે બ ને ભેગા મળીને પ
પર ઊતરી પડશે અને તેઅાે અેકઠા થઈને પૂવની

મમાં પ લ તીઅાે
અાેને લૂંટશે. તેઅાે

અદાેમ તથા માેઅાબ પર હુ મલાે કરશે અને અામાેન તેઅાેના હુ કમ માનશે.
૧૫ યહાેવાહ મસરના સમુ

કનારાની ભૂ મ વહચશે, અને પાેતાના ઉ

પવનથી તે ાત નદી પર પાેતાનાે હાથ હલાવશે, અને તેને સાત વાહમાં
વહચી નાખશે, જેથી લાેકાે તેને પગરખાં પહે રેલાં રાખીને પાર કરશે. ૧૬
જેમ ઇઝરાયલને માટે મસરમાંથી ઉપર અાવવાના સમયમાં હતી તેવી સડક
અાશૂરમાંથી તેના લાેકાેના શેષને માટે થશે.
તું કહે શે, “હે યહાેવાહ હુ ં તમારાે અાભાર માનીશ. કે મ કે
૧૨ તેતમેદવસે
મારા પર કાેપાયમાન થયા હતા, તાેપણ હવે તમારાે રાેષ સમી
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ગયાે છે અને તમે મને દલાસાે અા યાે છે . ૨ જુ અાે, ઈ વર મા ં તારણ

શયાળાે તેઅાેના સુંદર મહે લાેમાં ભાકશે. તેનાે સમય પાસે અાવે છે અને હવે

છે ; હુ ં તેમના પર ભરાેસાે રાખીશ અને બીશ ન હ, કે મ કે યહાેવાહ, હા,

તે વધારે દવસ સુધી ટકશે ન હ.

યહાેવાહ મા ં સામ ય તથા મા ં ગીત છે . તે મા ં તારણ થયા છે .” ૩ તમે

; તે ફરીથી ઇઝરાયલને પસંદ
૧૪ કેકરશેમ કેઅનેયહાેતેવઅાહાેનયાકૂે પાેતબાનીપરભૂદયામમાંકરશે
વસાવશે. વદેશીઅાે તેઅાેની સાથે

અાનંદ સ હત તારણના ઝરાઅાેમાંથી પાણી ભરશાે. ૪ તે દવસે તમે કહે શાે,
“યહાેવાહનાે અાભાર માનાે અને તેમનું નામ લઈને હાંક મારાે; લાેકાેમાં તેમનાં
કૃ યાે

હે ર કરાે, તેમનું નામ ે છે અેવું ગટ કરાે. ૫ યહાેવાહનાં ગીત

ગાઅાે, કે મ કે તેમણે મ હમાવાન કૃ યાે કયા છે ; અા વાત અાખી પૃ વીમાં
હે ર થાઅાે. ૬ હે સયાેનના રહે વાસીઅાે,

ેરથી પાેકારાે અને અાનંદનાે

પાેકાર કરાે, કે મ કે ઇઝરાયલના પ વ તમારામાં મહાન મનાય છે .”

૧૩

ેડાશે અને તેઅાે યાકૂ બના સંતાનાેની સાથે

ેડાશે. ૨ લાેકાે તેઅાેને તેઅાેના

વતનમાં પાછા લાવશે. પછી યહાેવાહની ભૂ મમાં ઇઝરાયલીઅાે તેઅાેને દાસ
અને દાસી તરીકે રાખશે. તેઅાે પાેતાને બંદીવાન કરનારાઅાેને બંદીવાન કરી
લેશે અને તેઅાેના પર જુ લમ કરનારાઅાે પર તેઅાે અ ધકાર ચલાવશે. ૩
યહાેવાહ તને તારા કલેશથી તથા તારા સંતાપથી અને તમે જે સખત વૈત ં

અામાેસના પુ યશાયાને બા બલ વશે જે ઈ વરવાણી મળી તે.

કયુ છે તેમાંથી વસામાે અાપશે. ૪ તે દવસે તું બા બલના રા ને મહે ણાં

૨ ખુ લા પવત પર વ

મારીને અા ગીત ગાશે, “જુ લમીનાે કે વાે અંત અા યાે છે , તેના ઉ

ઊંચી કરાે, તેઅાેને માેટે અવાજે હાંક મારાે,

ાેધનાે કે વાે

હાથના ઈશારા કરાે કે તેઅાે ઉમરાવાેની ભાગળાેમાં પેસે. ૩ મ મારા પ વ

અંત થયાે છે ! ૫ યહાેવાહે દુ ની સાેટી, અ ધકારીઅાેની છડી તાેડી છે , ૬

કરાયેલાઅાેને અા ા અાપી છે , હા, મ મારા શૂરવીરાેને પણ, અેટલે બડાઈ

જે સાેટી કાેપમાં લાેકાેને નરં તર મારતી અને ાેધમાં નરં કુશ સતાવણીથી

મારનારા અ ભમાનીઅાેને મારા રાેષને લીધે બાેલા યા છે . ૪ ઘણા લાેકાેની

અાે પર અમલ કરતી તેને યહાેવાહે ભાગી નાખી છે . ૭ અાખી પૃ વી

જેમ, પવતાેમાં સમુદાયનાે અવાજ! અેક સાથે અેક થયેલાં ઘણા રા યાેના

વ ામ પામીને શાંત થયેલી છે ; તેઅાે ગીતાે ગાઈને હષનાદ કરવા માંડે છે . ૮

શાેરબકાેર નાે અવાજ! સૈ યાેના યહાેવાહ યુ ને માટે સૈ યને તૈયાર કરે છે . ૫

હા, લબાનાેનનાં દેવદાર અને અેરેજવૃ ાે તારે લીધે અાનંદ કરે છે ; તેઅાે કહે

તેઅાે દૂ ર દેશથી,

છે , 'તું પ

શ

તજને પેલે પારથી અાવે છે . યહાેવાહ પાેતાના યાયનાં

સાથે, અાખા દેશનાે વનાશ કરવાને અાવે છે . ૬ વલાપ કરાે, કે મ કે

ાે યારથી કાેઈ ક ઠયારાે અમારા ઉપર ચઢી અા યાે નથી.' ૯

યારે તું ઊંડાણમાં

ય યારે શેઅાેલ તને યાં મળવાને અાતુર થઈ ર ું છે .

યહાેવાહનાે દવસ પાસે છે ; તે સવસમથ પાસેથી સંહાર પે અાવશે. ૭ તેથી

તે તારે લીધે પૃ વીના સવ રા અાેને તથા મૂઅેલાઅાેના અા માઅાેને

સવના હાથ ઢીલા પડશે અને સવ દય પીગળી જશે; ૮ તેઅાે ગભરાશે;

કરે છે , વદેશીઅાેના સવ રા અાેને તેમના રા યાસન પરથી ઉતાયા છે .

સૂતાની જેમ તેઅાે પર દુ : ખ તથા સંકટ અાવી પડશે. તેઅાે અેકબી

(Sheol h7585) ૧૦ તેઅાે સવ બાેલી ઊઠશે અને તને કહે શે, 'તું પણ અમારા

સામે અા યથી

ેયા કરશે; તેઅાેનાં મુખ વાળાના મુખ જેવાં થશે. ૯

જુ અાે, યહાેવાહનાે દવસ અાવે છે , તે પીડા, કાેપ અને ઉ

ગૃત

જેવાે નબળાે થયાે છે , તું અમારા સરખાે થયાે છે . ૧૧ તારા વૈભવને તથા તારા

ાેધ સ હત

ગાૈરવ માટે વાગતી વીણાના અવાજને શેઅાેલ સુધી ઉતારવામાં અા યા છે .

દેશને ઉ જડ કરવાને તેમાંથી પાપીઅાેનાે વનાશ કરવા માટે અાવે છે . ૧૦

તારી નીચે અળ સયાં પાથરેલાં છે અને કૃ મ તને ઢાંકે છે .' (Sheol h7585) ૧૨

અાકાશના તારાઅાે અને તારામંડળાે તેમનાે કાશ અાપશે ન હ. સૂય ઊગતાં

હે તેજ વી તારા, ભાતના પુ , તું ઊંચે અાકાશમાંથી કે મ પ

જ અંધારાશે અને ચં નાે કાશ પડશે ન હ. ૧૧ હુ ં જગતને તેની દુ તાને
લીધે તથા દુ ાેને તેઅાેના અપરાધને લીધે સ

કરીશ. હુ ં ગ વ

ાે છે ! બી

અાે પર જય પામનાર, તને કે મ કાપી નાખીને જમીનદાે ત કરવામાં અા યાે

ય કતઅાેનું

છે ! ૧૩ ત તારા દયમાં ક ું હતું, 'હુ ં અાકાશમાં ઊંચે ચઢીશ અને ઈ વરના

અ ભમાન તાેડીશ અને જુ લમીઅાેનાે ગવ ઉતારીશ. ૧૨ ચાે ખા સાેના કરતાં

તારાઅાે કરતાં પણ મા ં સહાસન ઊંચું રાખીશ અને હુ ં છે ક ઉ રના છે ડાના,

માણસને દુ લભ અને અાેફીરના ચાે ખા સાેના કરતાં માનવ તને શાેધવી વધુ

સભાના પવત પર બેસીશ; ૧૪ હુ ં સવથી ઊંચાં વાદળાે પર ચઢી જઈશ; અને

મુ કે લ કરીશ. ૧૩ તેથી હુ ં અાકાશાેને ૂ વીશ અને પૃ વીને તેના થાનેથી

હુ ં પાેતાને પરા પર ઈ વર સમાન કરીશ.' ૧૫ તે છતાં તને શેઅાેલ સુધી નીચે,

હલાવી દેવાશે, સૈ યાેના યહાેવાહના કાેપથી તેમના રાેષને દવસે અેમ થશે.

અધાેલાેકના ત ળયે પાડવામાં અા યાે છે ! (Sheol h7585) ૧૬ યારે તેઅાે તને

૧૪ નસાડેલા હરણની જેમ અને પાળક વગરના ઘેટાંની જેમ, દરેક માણસ

ેશે તને નહાળશે; તેઅાે તારા વશે વચાર કરશે. તેઅાે કહે શે કે 'શું અા અે

પાેતાના લાેકાેની તરફ વળશે અને પાેતપાેતાના દેશમાં નાસી જશે. ૧૫ મળી

જ માણસ છે , જેણે પૃ વીને થથરાવી હતી, જેણે રા યાેને ડાેલા યાં હતાં, ૧૭

અાવેલા સવને મારી નાખવામાં અાવશે અને સવ પકડાયેલા તરવારથી મારી

જેણે જગતને અર ય જેવું કયુ હતું, જેણે તેમનાં નગરાે પાયમાલ કરી ના યાં

નંખાશે. ૧૬ તેઅાેની અાંખાે અાગળ તેઅાેનાં બાળકાેને પછાડીને ટુ કડેટુકડા

હતાં, જેણે પાેતાના બંદીવાનાેને છૂટા કરીને ઘરે જવા ન દીધા, તે શું અા છે ?'

કરવામાં અાવશે. તેઅાેનાં ઘરાે લૂંટી લેવામાં અાવશે અને તેઅાેની પ નીઅાેની

૧૮ સવ દેશાેના રા

અાબ લેવાશે. ૧૭ જુ અાે, હુ ં માદીઅાેને તેઅાેની સામે લડવાને ઉ કે રીશ,

છે . ૧૯ પરં તુ જેઅાેને તરવારથી વ ધીને મારી નાખવામાં અા યા છે , જેઅાે

તેઅાે ચાંદીને ગણકારશે ન હ અને સાેનાથી ખુશ થશે ન હ. ૧૮ તેઅાેનાં તીરાે

ખાડાના પ થરાેમાં ઊતરી જનારા છે , તેઅાેથી વે ત થઈને તુ છ ડાળીની

જુ વાનાેના ટુ કડેટુકડા કરી નાખશે. તેઅાે નવ ત બાળકાે પર દયા રાખશે

જેમ તને તારી પાેતાની કબરથી દૂ ર ફકી દેવામાં અા યાે છે . ૨૦ તું ખૂંદાયેલા

ન હ અને છાેકરાઅાેને છાેડશે ન હ. ૧૯ અને બા બલ, જે સવ રા યાેમાં

મૃતદેહ જેવાે છે , તને તેઅાેની સાથે દાટવામાં અાવશે ન હ, કારણ કે ત જ

શંસાપા છે , ખાલદીઅાેનું ઉ મ સાદય, તે સદાેમ અને ગમાેરા જેઅાેને

તારા દેશનાે નાશ કયા છે . ત જ તારા પાેતાના લાેકની કતલ કરી છે દુ જનાેનાં

ઈ વરે પાયમાલ કરી ના યા તેઅાેના જેવું થશે. ૨૦ તેમાં ફરી કદી વ તી થશે

સંતાનના નામ ફરી કાેઈ લેશે ન હ.” ૨૧ તેઅાેના પતૃઅાેના અ યાયને લીધે

ન હ, તેમાં પેઢી દરપેઢી કાેઈ વસશે ન હ. અારબ લાેકાે યાં પાેતાનાે તંબુ

તેઅાેના દીકરાઅાેને સંહાર માટે તૈયાર કરાે, રખેને તેઅાે ઊઠે અને પૃ વીનું

બાંધશે ન હ, કે ભરવાડાે પાેતાનાં ટાેળાને યાં બેસાડશે ન હ. ૨૧ પણ રણના

વતન પામે, તથા જગતને નગરાેથી ભરી દે. ૨૨ સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે , “હુ ં

જં ગલી ાણીઅાે યાં સૂઈ જશે. તેઅાેનાં ઘર ઘુવડાેથી ભરપૂર થશે; અને

તેઅાેની સામે ઊઠીશ.” “બા બલમાંથી તેઅાેનું નામ તથા શેષ સંતાનાેને કાપી

શાહમૃગ તથા રાની બકરાં યાં કૂ દશે. ૨૨ વ અાે તેઅાેના ક લાઅાેમાં અને

નાખીશ,” યહાેવાહનું વચન અેવું છે . ૨૩ “હુ ં તેને પણ ઘુવડાેનું વતન તથા

અાે, તેઅાે સવ, માનપૂવક, પાેતપાેતાની કબરમાં સૂતેલા

પાણીનાં ખાબાે ચયાં જેવું કરી દઈશ અને હુ ં વનાશના ઝાડુ થી તેને સાફ કરી

યશાયા
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નાખીશ.” અા સૈ યાેના યહાેવાહનું વચન છે . ૨૪ સૈ યાેના યહાેવાહે શપથ

જેમ તે યાય ચાહે છે તેમ તે ઇનસાફ કરશે અને ામા ણકપણે વતશે.

લીધા છે , “ ન

૬ અમે માેઅાબના ઘમંડ, તેના અહં કાર, તેની બડાઈ અને તેના ાેધ વષે

ત, જે માણે મ ધારણા કરી છે , તે માણે ન ી થશે; અને

મ જે ઠરાવ કયા છે તે કાયમ રહે શે: ૨૫ અેટલે મારા દેશમાં હુ ં અાશૂરનાં

સાંભ

ટુ કડેટુકડા કરીશ અને મારા પવતાે પર હુ ં તેને પગ નીચે ખૂંદી નાખીશ. યારે

માેઅાબને માટે વલાપ કરશે, તેઅાેમાંના દરેક વલાપ કરશે. ઘણાે માર

તેની ઝૂં સરી તેઅાે પરથી ઊતરી જશે અને તેનાે ભાર તેઅાેના ખભા પરથી

ખાઈને કીરહરેસેથની સૂકી ા વાડીઅાેને માટે તમે શાેક કરશાે. ૮ કે મ કે

ઊતરી જશે.” ૨૬ જે સંક પ અાખી પૃ વી વષે કરેલાે છે તે અે છે અને જે

હે બાેનનાં ખેતરાે અને સ માની ા ાવાડીઅાે કસ વગરની થઈ ગઈ છે .

હાથ સવ દેશાે સામે ઉગામેલાે છે તે અે છે . ૨૭ કે મ કે સૈ યાેના યહાેવાહે જે

દેશના અ ધપ તઅાેઅે ઉ મ ા ાને પગ તળે ખૂંદી નાખી છે , તેઅાે યાઝે ર

યાેજના કરી છે ; તેમને કાેણ રાેકશે? તેમનાે હાથ ઉગામેલાે છે , તેને કાેણ પાછાે

સુધી પહાચતી, અર યમાં ફે લાવાે પામતી. તેની ડાળીઅાે વદેશમાં પસરી

ફે રવશે? ૨૮ અાહાઝ રા

જતી, તેઅાે સમુ ને પાર જતી. ૯ તેથી યાઝે રના દનની સાથે હુ ં સ માની

મરણ પા યાે તે વષ અા

હે રાત કરવામાં અાવી:

ું છે . પણ તેની બડાશાે ખાલી બકવાસ જ છે . ૭ તેથી માેઅાબ

૨૯ હે સવ પ લ તીઅાે, જે છડીઅે તમને માયા તે ભાંગી ગઈ છે , અે માટે

ા ાવાડીને માટે રડીશ; હે હે બાેન તથા અેલઅાલે, હુ ં તને મારાં અાંસુઅાેથી

હરખાશાે ન હ. કે મ કે સાપના મૂળમાંથી નાગ નીકળશે અને તેમાંથી ઊડતા

સચીશ. કે મ કે તારા ઉનાળાનાં ફળ પર તથા તારી ફસલ પર હષનાદ થયાે

સાપ પેદા થશે. ૩૦ ગરીબાેના થમજ નત ખાશે અને જ રતમંદાે સુર ામાં

છે . ૧૦ ફળવંત ખેતરમાંથી અાનંદ તથા હષ જતાં ર ાં છે ; ા ાવાડીઅાેમાં

સૂઈ જશે. હુ ં તારા મૂળને દુ કાળથી મારી નાખીશ અને તારા સવ બચેલાની

ગીત ગવાશે ન હ, હષનાદ થશે ન હ. ા ાકું ડાેમાં કાેઈ ખૂંદનાર ા ારસ

કતલ કરવામાં અાવશે. ૩૧ વલાપ કર, હે પ લ તી દેશ; વલાપ કર, હે નગર

કાઢશે ન હ; મ હષનાં ગાયન બંધ કયા છે . ૧૧ તેથી મા ં દય માેઅાબને

તું પીગળી

માટે વીણાની જેમ વાગે છે અને કીરહે રેસને માટે મારી અાંતરડી કકળે છે .

. કે મ કે ઉ ર તરફથી ધુમાડાનાં વાદળ અાવે છે અને તેમના

સૈ યમાં કાેઈ પાછળ રહી જનાર નથી. ૩૨ તાે દેશના સંદેશવાહકાેને કે વાે

૧૨

ઉ ર અાપવાે? તે અા કે , યહાેવાહે સયાેનનાે પાયાે નાખેલાે છે અને તેમના

પાેતાના સભા થાનમાં ાથના કરવા માટે જશે, યારે તેની ાથનાથી કં ઈ

લાેકાેમાંના જેઅાે દીન છે તેઅાે તેમાં અા ય લઈ શકે છે .
વષે ઈ વરવાણી. ખરેખર, અેક રા
૧૫ માેઉ અજડાબ થઈને
ન થયું છે ; ખરેખર, અેક રા

યારે માેઅાબ દેખાશે અને ઉ ચ થાનાે પર ચઢતાં થાકી જશે, અને

ા ત થશે ન હ. ૧૩ યહાેવાહે માેઅાબ વષે જે વાત અગાઉથી કહી હતી તે

માં માેઅાબનું અાર
માં માેઅાબનું કીર

ઉ જડ થઈને ન થયું છે . ૨ તેઅાે દીબાેનના લાેકાે, ઉ ચ થાનાે પર રડવાને

અે છે . ૧૪ ફરીથી યહાેવાહે અા માણે ક ું, “ ણ વષની અંદર માેઅાબનું
ગાૈરવ અ ય થઈ જશે; તેના ઘણા લાેકાે તુ છ ગણાશે અને તેનાે શેષ બહુ
થાેડાે તથા વસાત વગરનાે રહે શે.”

માથાં બાેડાવેલાં અને દાઢી મૂંડેલી છે . ૩ તેઅાે પાેતાની ગલીઅાેમાં ટાટ પહે રે

જુ અાે, દમ કસ નગર ન હ કહે વાય અેવું
૧૭ દમથઈ કસજશે,વષેતે ખંઈ ડયેવરવાણી:
રનાે ઢગલાે થશે. અરાેઅેરનાં નગરાે ય

છે ; તેઅાેના ધાબા પર અને ચાેકમાં પાેક મૂકીને રડે છે . ૪ વળી હે બાેન અને

દેવામાં અાવશે, તેઅાે ઘેટાંનાં ટાેળાને માટે સૂવાનું થાન થશે અને કાેઈ તેમને

અેલઅાલે ૂસકે ૂસકે રડે છે ; યાહાસ સુધી તેઅાેનાે અવાજ સંભળાય છે .

ડરાવશે ન હ. ૩ અે ાઇમમાંથી ક લાવાળાં નગરાે અને દમ કસમાંથી રા ય

તેથી માેઅાબના હ થયારબંધ પુ ષાે બૂમાબૂમ કરે છે ; તેથી તેનું દય ાેભ

અ ય થશે અને અરામના શેષનું ગાૈરવ ઇઝરાયલના ગાૈરવ જેવું થશે,

પામે છે . ૫ મા ં દય માેઅાબને માટે દન કરે છે ; તેમાંથી નાસી ગયેલા

સૈ યાેના યહાેવાહનું અા વચન છે . ૪ “તે દવસે યાકૂ બની

સાેઅાર અને અે લાથશલી શયા સુધી દાેડે છે . લૂહીથનાં ચઢાવ પર થઈને

કમી થશે અને તેના શરીરની પુ તા ઘટી જશે. ૫ કાપણી કરનાર ઊગેલા

તેઅાે રડતા રડતા

ય છે . હાેરાેના યમને માગ તેઅાે વનાશની બૂમ પાડે છે .

સાંઠાને અેક કરી હાથથી કણસલા ભાંગે છે , તે માણે થશે; રફાઈમના

૬ ન ીમનાં પાણી સુકાઈ ગયાં છે ; ઘાસ સુકાઈ ગયું છે અને નવું ઘાસ નાશ

નીચાણના દેશમાં કાેઈ કણસલાં વીણી લે છે તે માણે થશે. ૬ પણ

પા યું છે ; લીલાેતરી નથી. ૭ તેથી તેઅાેઅે જે સમૃ

ઝુ ડાયેલાં જૈતૂન વૃ

ચઢી ગયા છે ; નબાે અને મેદબા પર માેઅાબ વલાપ કરે છે . તેઅાે સવનાં

મેળવી છે અને જે

૨

હાેજલાલીમાં

માણે, તેમાં કં ઈ વીણવાનું બાકી રહે શે: ટાેચની ડાળીને

સંઘરેલું છે તે તેઅાે વેલાવાળા નાળાને પાર લઈ જશે. ૮ કે મ કે માેઅાબની

છે ડે બે ણ ફળ, ઝાડની ડાળીઅાે પર ચારપાંચ ફળ રહી જશે” ઇઝરાયલના

સરહદની અાસપાસ દનનાે પાેકાર ફરી વ

ાે છે ; અે લાઈમ અને બેર

ઈ વર યહાેવાહનું અા વચન છે . ૭ તે દવસે માણસ પાેતાના કતાની તરફ

અેલીમ સુધી તેનાે વલાપ સંભળાય છે . ૯ દીમાેનમાં પાણી ર તથી ભરપૂર

નહાળશે અને તેઅાેની નજર ઇઝરાયલના પ વ ઈ વર યહાેવાહની તરફ

છે ; પણ હુ ં દીમાેન પર વધારે અાપ

ેશે. ૮ પાેતાના હાથથી બનાવેલી વેદીઅાે તરફ તે

લાવીશ. માેઅાબના બચી ગયેલા પર

ેશે ન હ, પાેતાની

તથા ભૂ મના શેષ પર સહ લાવીશ.

અાંગળીઅાેઅે જે બના યું તેને, અેટલે અશેરીમના તંભાેને તથા સૂયમૂ તઅાેને

યને માગ સેલાથી સયાેનની દીકરીના પવતની પાસે દેશના
૧૬ અર
અમલદારને માટે હલવાન માેકલાે. માળા તાેડી પા ાને લીધે

તે નહાળશે ન હ. ૯ તે દવસે તેઅાેનાં ક લેબંદીવાળાં નગરાે વનમાંની તથા

૨

ભટકતા પ ી જેવી માેઅાબની

ીઅાે અાનાન નદીના કનારા પર અાવશે.

૩ “સલાહ અાપાે, ઇનસાફ કરાે; બપાેરે તારી છાયા રાતના જેવી કર; કાઢી

મૂકેલાઅાેને સંતાડ; ભટકનારાઅાેનાે વ વાસઘાત કરીશ ન હ. ૪ માેઅાબના
કાઢી મૂકેલાઅાેને તારી પાસે રહે વા દે, તેઅાેનાે વનાશ કરનારાઅાેથી તેઅાેનું
સંતાવાનું થાન થા.” કે મ કે જુ લમનાે અંત અાવશે અને વનાશ બંધ થઈ
જશે, જેઅાે દેશને પગતળે છંૂ દી નાખનારા હતા તેઅાે દેશમાંથી ચા યા
ગયા હશે. ૫ યારે કૃ પામાં અેક સહાસન થા પત કરવામાં અાવશે; અને
દાઉદના તંબુમાંથી તે પર અેક સ ય ન પુ ષ વ વાસુપણે બરાજશે.

પવતના શખર પરની જે જગાઅાે તેઅાેઅે ઇઝરાયલીઅાેની બીકથી ત
દીધી હતી તે ઉ જડ થઈ જશે. ૧૦ કે મ કે તું પાેતાના તારણમાં ઈ વરને ભૂલી
ગયાે છે , અને તા ં ર ણ કરનાર ખડકનું મરણ કયુ નથી; તેથી તું સુખદ
રાેપા રાેપે છે અને તેમાં વદેશી કલમ મેળવે છે . ૧૧ તે જ દવસે તું રાેપે છે
અને વાડ કરે છે અને ખેતી કરે છે , થાેડા જ સમયમાં તારા બીજ ખીલી ઊઠે
છે ; પણ શાેક તથા અ તશય દુ ઃખને દવસે તેનાે પાક લાેપ થઈ જશે. ૧૨ અરે,
ઘણા લાેકાેનાે સમુદાય, સમુ ની ગજનાની જેમ ગજ છે ; અને લાેકાેનાે ઘાઘાટ,
ચંડ પાણીના વાહના ઘુઘવાટની જેમ તેઅાે ઘાઘાટ કરે છે ! ૧૩ લાેકાે ચંડ
પાણીના વાહના ઘુઘવાટની જેમ ઘાઘાટ કરશે, પણ ઈ વર તેઅાેને ઠપકાે
અાપશે, તેઅાે દૂ ર નાસી જશે અને પવનની સામે પવત પર ફાેતરાંની જેમ અને
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વંટાે ળયાની અાગળ ઊડતી ધૂળની જેમ તેઅાેને નસાડવામાં અાવશે. ૧૪

મસરને માટે કાેઈ કં ઈ પણ કરી શકશે ન હ. ૧૬ તે દવસે, મસરીઅાે

સં યા સમયે, ભય જણાશે! અને સવાર થતાં પહે લાં તેઅાે ન થશે; અા

જેવા થશે. યહાેવાહના ઉગામેલા હાથને કારણે તેઅાે ભયભીત થઈને થથરવા

અમારા લૂંટનારનાે ભાગ છે , અમને લૂંટનાર ઘણા છે .

લાગશે જે હાથ સૈ યાેના યહાેવાહે તેમના પર ઉગા યાે છે . ૧૭ યહૂ દયાનાે

નદીઅાેની પેલી પારના, પાંખાેના ફફડાટવાળા દેશને અફસાેસ;
૧૮ કૂ શની
તમે જે સમુ ને માગ પાણીની સપાટી પર સરકટનાં વહાણાેમાં

દેશ મસરને માટે અા યનું કારણ બનશે. યહાેવાહે તેની વ

૨

રાજદૂ તાે માેકલે છે . ઝડપી સંદેશવાહકાે, તમે ઊંચી તથા સુંવાળી
દૂ રની તથા ન કના ડરનાર લાેકાે, મજબૂત અને વજયી
દેશ નદીઅાેથી વભા જત થયેલા છે , તેની પાસે

પાસે,
પાસે, જેના

અાે. ૩ હે જગતના સવ

રહે વાસીઅાે અને પૃ વી પર રહે નારાઅાે, પવત પર વ

ઊંચી કરાય, યારે

ે ે; અને રણ શગડું વાગે યારે સાંભળ ે. ૪ યહાેવાહે મને અેમ ક ું કે ,
“હુ ં શાં તથી મારા નવાસ થાનેથી અવલાેકન કરીશ, સૂય કાશમાં ઊકળતી
ગરમીના જેવાે, કાપણીની ગરમીમાં ઝાકળના વાદળ જેવાે રહીશ.” ૫ કાપણી
પહે લાં, યારે ફૂ લ પાકીને તેની ા ા થાય છે , યારે તે ધા રયાથી કુ મળી
ડાળીઅાેને કાપી નાખશે, તે ફે લાયેલી ડાળીઅાેને કાપીને દૂ ર લઈ જશે. ૬
પવતાેનાં પ ીઅાેને માટે અને પૃ વીનાં ાણીઅાેને માટે તેઅાે સવને મૂકી
દેવામાં અાવશે. પ ીઅાે તેઅાેના ઉપર ઉનાળાે કરશે અને પૃ વીનાં સવ
ાણીઅાે તેઅાેના ઉપર શયાળાે કરશે. ૭ તે સમયે સૈ યાેના યહાેવાહને માટે
ઊંચી તથા સુંવાળી
અને વજયી

થી, દૂ રના તથા ન કના લાેકાેને ડરાવનાર, મજબૂત

જેનાે દેશ નદીઅાેથી વભા જત થયેલાે છે , તે સયાેન પવત

જે સૈ યાેના યહાેવાહના નામનું થાન છે , તેને માટે બ સ લાવશે.
વષે ઈ વરવાણી. જુ અાે, યહાેવાહ વેગવાન વાદળ પર
૧૯ બેમસર
સીને મસરમાં અાવે છે ; મસરની મૂ તઅાે તેમની અાગળ ૂજશે,
મસરીઅાેનાં દય તેમનામાં જ પીગળી જશે. ૨ “હુ ં મસરીઅાેને મસરીઅાેની
વ

ઉ કે રીશ: દરેક પાેતાના ભાઈની વ

વ

; નગર નગરની વ

અને દરેક પાેતાના પડાેશીની

અને રા ય રા યની વ

લડાઈ કરશે. ૩

મસરની ભાવના અંદરથી નબળી પડી જશે. હુ ં તેમની સલાહનાે નાશ કરીશ,
ે કે તેઅાે મૂ તઅાે, મૃતકાેના અા માઅાે, ભૂવાઅાે અને તાં કાેની પાસે
જઈને સલાહ માગે છે . ૪ હુ ં મસરીઅાેને નદય મા લકના હાથમાં સાપી દઈશ
અને ૂ ર રા તેઅાે પર રાજ કરશે સૈ યાેના ભુ યહાેવાહનું અા વચન છે .”
૫ સમુ નાં પાણી સુકાઈ જશે, નદીનાં પાણી સુકાઈ જશે અને નદી ખાલી
થઈ જશે. ૬ નદીઅાે ગંધ મારશે; મસરની નહે રાે ખાલી થઈને સુકાઈ જશે;
બ અાે તથા કમળ ચીમળાઈ જશે. ૭ નાઇલને કાંઠે અાવેલાં બ , નાઇલ
પાસે સવ વાવેલાં ખેતરાે સુકાઈ જશે, ધૂળ થઈ જશે અને ઊડી જશે. ૮
માછીમારાે રડશે અને શાેક કરશે, નાઇલમાં ગલ નાખનાર વલાપ કરશે
તેમ જ પાણીમાં

ળ નાખનારાઅાે નરાશ થશે. ૯ ગૂંથેલા શણનું કામ

કરનારા તથા સફે દ વ

ના વણનારા નરાશ થશે. ૧૦ મસરના વ

ના

ી

કરેલી

યાેજનાને કારણે, જયારે પણ કાેઈ તેમને તેની યાદ અપાવશે, તેઅાે ડરી જશે.
૧૮ તે દવસે મસર દેશમાં કનાની ભાષા બાેલનારાં, સૈ યાેના યહાેવાહની

અાગળ સમ ખાનારાં અેવાં પાંચ નગર થશે; તેઅાેમાંનું અેક સૂય  નગર
કહે વાશે. ૧૯ તે દવસે મસર દેશની મ યમાં યહાેવાહને માટે વેદી થશે અને
તેની સરહદ ઉપર યહાેવાહને માટે અેક તંભ થશે. ૨૦ તે મસર દેશમાં
સૈ યાેના યહાેવાહને માટે ચ

પ તથા સા ી પ થશે. જયારે તેઅાે જુ લમ

કરનારાઅાેને લીધે યહાેવાહને પાેકારશે, યારે તે તેઅાેને માટે ઉ ધારક તથા
તારનાર માેકલશે અને તે તેઅાેને છાેડાવશે. ૨૧ તે દવસે યહાેવાહ મસરને
પાેતાને અાેળખાવશે અને મસર યહાેવાહને અાેળખશે. તેઅાે બ લદાન
તથા અપણાેથી તેની અારાધના કરશે અને યહાેવાહને નામે માનતા લેશે
અને તેને પૂરી કરશે. ૨૨ યહાેવાહ મસરને પીડા અાપશે, પીડા અા યા પછી
તેનાે ઉપચાર કરશે. તેઅાે યહાેવાહની તરફ પાછા ફરશે; તે તેમની ાથના
સાંભળશે અને તેમને સા

કરશે. ૨૩ તે દવસે મસરથી અાશૂર સુધી સડક

થશે, અને અાશૂરીઅાે મસરમાં અાવશે, તથા મસરીઅાે અાશૂરમાં જશે;
અને મસરીઅાે અાશૂરીઅાે સાથે અારાધના કરશે. ૨૪ તે દવસે, મસર તથા
અાશૂરની સાથે ી ે ઇઝરાયલ ભળશે, તે પૃ વી પર અાશીવાદ પ થઈ
જશે; ૨૫ સૈ યાેના યહાેવાહ તેમને અાશીવાદ અાપશે અને કહે શે, “મારા
લાેક મસર; મારા હાથની કૃ ત અાશૂર અને મા ં પાેતાનું વતન ઇઝરાયલ
અાશીવા દત થાઅાે.”
રના રા સાગાનના માેક યાથી જે વષ સેના ધપ ત અા દાેદ
૨૦ અાશૂ
અા યાે અને અા દાેદની સાથે લડીને તેણે અેને તી લીધું. તે
૨

જ સમયે યહાેવાહે અામાેસના દીકરા યશાયાની મારફતે ક ું કે , “

અને

તારી કમર પરથી ટાટ ઉતાર અને તારા પગમાંથી પગરખાં ઉતાર.” તેણે અે
માણે કયુ, તે ઉઘાડે શરીરે તથા ઉઘાડે પગે ફરવા લા યાે. ૩ યહાેવાહે ક ું,
“ મસર તથા કૂ શ સંબંધી ણ વષ સુધી ચ તથા કાૈતુકને અથ, મારાે સેવક
યશાયા જેમ ઉઘાડે શરીરે તથા ઉઘાડે પગે ફયા છે ” ૪ તેમ અાશૂરનાે રા
મસરના બંદીવાનાેને તથા કૂ શના વાસીઅાેને, જુ વાનાે તથા વડીલાેને, ઉઘાડે
શરીરે તથા પગે, નવ

અવ થામાં મસરને લાજ લાગે અેવી રીતે લઈ

જશે. ૫ તેઅાે પાેતાના અાશા પદ કૂ શને લીધે અને પાેતાના ગાૈરવ મસરને
લીધે ગભરાઈને લજવાશે. ૬ તે દવસે અા કાંઠાના રહે વાસીઅાે કહે શે કે ,
“ન

ત, અાપણી અાશાનાે ાેત, યાં અાશૂરના રા થી છૂટકાે પામવા
સહાયને માટે દાેડતા હતા, તેની અા દશા છે ; તાે અાપણે કે વી રીતે બચીશું?”

ાની સલાહકારાેની

પાસેના અર ય વષે ઈ વરવાણી. નેગેવ તરફથી વંટાે ળયાના
૨૧ સમુ
સુસવાટાની જેમ અાપ અર યમાંથી, બહામણા દેશમાંથી, અાવે

સલાહ અથહીન થઈ છે . તમે ફા ન અાગળ કે વી રીતે કહી શકાે કે , “હુ ં

છે . ૨ મને અેક દુ ઃખદાયી દશન દેખાડવામાં અા યું: ઠગ ઠગે છે , અને વનાશ

ાનીઅાેનાે પુ , ાચીનકાળના રા અાેનાે પુ છંુ ?” ૧૨ તાે હવે તારા ાની
પુ ષાે ાં છે ? તેઅાે તને ખબર અાપે અને સૈ યાેના યહાેવાહ તને મસર

કરનાર વનાશ કરે છે . હે અેલામ, ચઢાઈ કર; હે માદાય ઘેરાે નાખ; મ તેના

વષે શી યાેજના છે તે જણાવે. ૧૩ સાેઅાનના રાજકુ મારાે મૂખ થયા છે ,

વેદના જેવી પીડા મારા પર અાવી પડી છે ; મ જે સાંભ ું છે તેનાથી હુ ં નીચાે

નાેફના રાજકુ મારાે છે તરાયા છે ; તેઅાેના કુ ળાેના મુ ય માણસાેઅે મસરને

વળી ગયાે છંુ ; મ જે

કામદારાેને કચડી નાખવામાં અાવશે; સવ મજૂ રી કરનારા નરાશ થશે. ૧૧
સાેઅાનના રાજકુ મારાે ત ન મૂખ છે . ફા નના સાૈથી

સવ નસાસાને બંધ કયા છે . ૩ તેથી મારી કમર પીડાથી ભરેલી છે ; સૂતાની

અ યમાગ દાેયુ છે . ૧૪ યહાેવાહે તેમાં અાડાઈનાે અા મા ભેળ યાે છે ; અને

ેયું છે તેનાથી હુ ં યાકુ ળ છંુ . ૪ મા ં દય યાકુ ળ થયું
છે ; ભયથી હુ ં ાસ પા યાે છંુ ; જે રાત હુ ં ઇ છતાે હતાે તે મારા માટે ૂ રીમાં

જેમ પીધેલાે માણસ ઊલટી કરતાે લથ ડયાં ખાય છે , તેમ તેઅાેઅે મસરને

ફે રવાઈ ગઈ છે . ૫ તેઅાે મેજ તૈયાર કરે છે ,

તેનાં સવ કામાેમાં ભમા યાે છે . ૧૫ માથું કે પૂછડું , ખજૂ રીની ડાળી કે બ

પીઅે છે ; ઊઠાે, સરદારાે, ઢાલાેને તેલ ચાેપડાે. ૬ કે મ કે ભુઅે મને અેમ

યશાયા
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જમ પાથરે છે અને ખાય છે

ક ું કે : “ , ચાેકીદાર ઊભાે રાખ; તે જે કં ઈ જુ અે તેની તે ખબર અાપે.

કારભારી છે તેની પાસે જઈને તેને કહે કે : ૧૬ 'તા ં અહ શું છે અને તું કાેણ

ે તે રથને, બ બે સાથે ચાલનાર ઘાેડેસવારાેને જુ અે, ગધેડા અને ઊંટ

છે કે ત પાેતાને માટે અહ કબર ખાેદી છે ? તું ઊંચે પાેતાની કબર ખાેદે છે ,

પરના સવારાેને જુ અે, યારે તે ખૂબ યાન રાખે અને ખૂબ સાવચેત રહે .”

ખડકમાં પાેતાને માટે રહે ઠાણ કાેતરે છે !'” ૧૭ જુ અાે, યહાેવાહ શૂરવીરની

૮ પછી ચાેકીદારે પાેકાર કયા, “હે

જેમ તને

૭

ભુ, હુ ં દવસે નરં તર પહે રાના બુરજ

ેરથી ફકી દેશે; તે તને મજબૂતાઈથી પકડી રાખશે. ૧૮ તે ન ે તને

ઉપર ઊભાે રહુ ં છંુ , અાખી રાત હુ ં મારી ચાેકીની જગાઅે ઊભાે રહુ ં છંુ .” ૯
જુ અાે, અા મનુ યાેની સવારી, બ બે સાથે ચાલનાર ઘાેડેસવારાે અાવે છે .

દડાની જેમ લપેટી લપેટીને વશાળ દેશમાં ફકી દેશે. યાં તા ં મૃ યુ થશે અને

તેણે ઉ રમાં ક ું, “બા બલ પ

ું છે , તેના દેવાેની સવ કાેરેલી

થશે. ૧૯ “હુ ં તને તારી પદવી અને થાન પરથી હડસેલી કાઢીશ. તને તારી

મૂ તઅાેને તેણે ભાંગી નાખીને જમીનદાે ત કરી છે .” ૧૦ હે મારા ઝુ ડાયેલા

જગાઅેથી પાડી નાખીશ. ૨૦ તે દવસે હુ ં મારા સેવક હ કયાના દીકરા

લાેકાે, મારી ખળીના દાણા, જે મ સૈ યાેના યહાેવાહ, ઇઝરાયલનાં ઈ વર

અે લયાકીમને બાેલાવીશ. ૨૧ હુ ં તેને તારાે પાેશાક પહે રાવીશ, તારાે કમરબંધ

પાસેથી સાંભ

ું છે , તે મ તમને જણા યું છે . ૧૧ દૂ મા વષે ઈ વરવાણી.

તેની કમરે બાંધીશ, હુ ં તેના હાથમાં તારાે અ ધકાર સાપીશ. તે ય શાલેમના

સેઈરમાંથી કાેઈ મને પાેકારે છે , “હે ચાેકીદાર, રાત કે ટલી ગઈ? હે ચાેકીદાર,

રહે વાસીઅાે સાથે તથા યહૂ દયાના માણસાે સાથે પતાની જેમ વતશે. ૨૨

રાત કે ટલી ગઈ?” ૧૨ ચાેકીદારે ક ું, “સવાર થાય છે અને રાત પણ અાવે

હુ ં દાઉદના ઘરની ચાવી તેના ખભા પર મૂકીશ; તે ઉઘાડશે તેને કાેઈ બંધ

છે ,

ન હ કરી શકે ; તે બંધ કરશે તેને કાેઈ ઉઘાડી ન હ શકે . ૨૩ હુ ં તેને મજબૂત

ુ છે , પ

ે તમારે પૂછવું હાેય તાે પૂછાે; ફરી પાછા અાવાે.” ૧૩ અરબ તાન વષે

તારા ભપકાદાર રથાે યાં જ રહે શે; તે તારા ધણીના ઘરને કલંક લગાડનાર

ઈ વરવાણી: હે દેદાનીઅાેના સંઘ, અરબ તાનમાંના અર યમાં તમે રાત

થાનમાં ખીલાની જેમ ઠાેકી બેસાડીશ અને તે પાેતાના પતાના કુ ટું બને માટે

પસાર કરશાે. ૧૪ તેમાંના રહે વાસીઅાે, તર યાની પાસે પાણી લાવાે; રાેટલી

ગાૈરવનું સહાસન થશે. ૨૪ તેઅાે તેના પતાના ઘરનાે સવ વૈભવ, કુ ટું બ

લઈને નાસી જનારાઅાેની સામે અાવાે. ૧૫ કે મ કે અે લાેકાે તરવારથી, ખુ લી

પ રવાર, યાલા જેવાં નાનાં પા થી તે શરાેઇ જેવા પા સુધી, તે સવ તેના

તરવારથી, તાણેલા ધનુ યથી અને ભીષણ યુ ની પીડાથી નાસે છે . ૧૬

પર લટકાવી રાખશે. ૨૫ સૈ યાેના યહાેવાહનું અેવું વચન છે કે , “તે દવસે

કે મ કે ભુઅે મને અેમ ક ું કે , “મજૂ રના કામના વષ માણે અેક વષની

મજબૂત થાનમાં જે ખીલાે ઠાેકી બેસાડેલાે હતાે તે નીકળી અાવશે; અને તેના

અંદર, કે દારનું સવ ગાૈરવ જતું રહે શે. ૧૭ અને ધનુધારીઅાેની સં યાનાે શેષ,

પર જે ભાર હતાે તે ન થશે” કે મ કે અા યહાેવાહ અેવું બાે યા છે .

કે દારીઅાેના શૂરવીરાે, થાેડા થશે;” કે મ કે હુ ં ઇઝરાયલનાે ઈ વર યહાેવાહ

હે તાશ શનાં વહાણાે, તમે વલાપ કરાે; કે મ
૨૩ તૂકે ર યાંવષેઘરઈકેવરવાણી:
બંદર નથી; ક ીમ દેશમાંથી તે તેઅાેને હે ર કરવામાં

અા વચન બાે યાે છંુ .
ખીણ વષે ઈ વરવાણી: શું કારણ છે કે તારા સવ માણસાે
૨૨ દશનની
પાેતાના ધાબા પર ચઢી ગયા છે ? અરે, ઘાઘા ટયા નગર, ખુશામતથી
૨

ભરપૂર નગર, તારા મૃ યુ પામેલા તરવારથી મારેલા નથી અને તેઅાે યુ માં
માયા ગયા નથી. ૩ તારા સવ અ ધકારીઅાે અેકસાથે ભાગી ગયા, પણ
તેઅાે ધનુ ય વગર પકડાયા છે , તેઅાે સવ સાથે પકડાયા અને બાંધવામાં
અા યા; તેઅાે દૂ ર નાસી ગયા. ૪ તેથી હુ ં કહુ ં છંુ કે , “મારી તરફ ેશાે
ન હ, હુ ં ચાેધાર અાંસુઅે રડીશ; મારા લાેકની ક યાના વનાશને લીધે મને
દલાસાે અાપવા માટે મ કરશાે ન હ. ૫ કે મ કે , દશનની ખીણમાં ભુ
યહાેવાહે માેકલેલાે ગડગડાટ, પાયમાલી તથા ઘાઘાટ નાે દવસ છે , કાેટ નાે
નાશ કરવાનાે અને પવતની તરફ વલાપ કરવાનાે તે દવસ છે . ૬ અેલામના
પાયદળ તથા ઘાેડેસવારાેની ટુ કડીઅાે સ હત ભાથાે ઊંચકી લીધાે; અને કીરે
ઢાલ ઉઘાડી કરી છે . ૭ તારી ઉ મ ખીણાે રથાેથી ભરપૂર થઈ ગઈ હતી,
અને ઘાેડેસવારાે દરવા

અાગળ પહે રાે ભરતા ઊભા ર ા હતા.” ૮ તેણે

યહૂ દયાની નરાધાર થ ત ખુ લી કરી; અને તે દવસે ત વનના મહે લમાં
શ

ાે

ેયાં. ૯ વળી તમે

ેયું કે દાઉદના નગરના કાેટમાં ઘણે થળે ફાટ

પડી છે ; અને તમે નીચલા તળાવનું પાણી અેકઠું કયુ. ૧૦ તમે ય શાલેમનાં
ઘરાેની ગણતરી કરી અને કાેટને સમારવા માટે ઘરાેને પાડી ના યાં. ૧૧ વળી
તમે બે કાેટાેની વચમાં પુરાતન તળાવનાં પાણીને માટે કું ડ કયા. પરં તુ તમે
નગરનાં કતાની તરફ, જેણે અગાઉથી અા યાેજના કરી હતી તેની તરફ લ
લગા

ું ન હ. ૧૨ ભુ, સૈ યાેના યહાેવાહે તે દવસે તમને રડવાને, વલાપ

કરવાને, માથું મુંડાવવાને તથા ટાટ પહે રવાને બાેલા યા. ૧૩ પરં તુ જુ અાે, તેને
બદલે અાનંદ અને હષ, બળદ મારવાનું અને ઘેટા કાપવાનું, માંસ ખાવાનું અને
ા ારસ પીવાનું ચાલે છે , કે મ કે કાલે તાે અાપણે મરી જઈશું. ૧૪ મારા
કાનાેમાં સૈ યાેના યહાેવાહે ક ું: “ખરેખર, અા અ યાય તમને માફ કરવામાં
અાવશે ન હ, તમે મૃ યુ પામાે યારે પણ ન હ,” ભુ, સૈ યાેના યહાેવાહે ક ું
છે . ૧૫ ભુ, સૈ યાેના યહાેવાહે કહે છે : “અા ધાન શે ના જે રાજમહે લનાે

અા યું છે . ૨ હે સમુ

કનારાના રહે વાસીઅાે, અા ય પામાે, હે સમુ માં

વાસ કરનારા સદાેનના વેપારીઅાેઅે, તમને પુરવઠાે પૂરાે પાડે છે . ૩ અને
જળ ન ધ પર શીહાેર દેશનું અનાજ, નાઇલની પેદાશને તૂરમાં લાવવામાં
અાવતાં હતાં; તે વીદેશીઅાેનું બ ર હતું. ૪ હે સદાેન, તું લિ જત થા; કે મ
કે સમુ અેટલે સમુ ના સામ યવાન બાે યા છે . તે કહે છે , “મ સવવેદના
વેઠી નથી, મ જ મ અા યાે નથી, જુ વાનાેને ઉછે યા નથી કે ક યાઅાેને માેટી
કરી નથી.” ૫ મસરમાં ખબર પહાચશે યારે તેઅાે તૂરની ખબર સાંભળીને
દુ ઃખ પામશે. ૬ હે સમુ કનારાના લાેકાે, અા ં દ કરતાં તાશ શ પાર

અાે.

૭ જેની ાચીનતા પુરાતન છે , જેના પગ તેને દૂ ર વદેશ સુધી થાયી થવા

લઈ ગયા, શું તે અા તમા ં અાનંદી નગર છે ? ૮ મુગટ અાપનાર તૂર, જેના
વેપારીઅાે સરદારાે છે , જેના સાેદાગરાે પૃ વીના માનવંતા છે , તેની વ

અા

કાેણે યાેજના કરી છે ? ૯ સવ વૈભવના ગવને કલં કત કરવા અને પૃ વીના
સવ માનવંતાેને શરમજનક બનાવવાનું અાયાેજન સૈ યાેના યહાેવાહે કયુ છે .
૧૦ હે તાશ શની દીકરી, નાઇલનદીની જેમ તારી ભૂ મમાં

. હવે તૂરમાં

કાેઈ બ ર ર ું નથી. ૧૧ યહાેવાહે પાેતાનાે હાથ સમુ પર લંબા યાે છે ;
તેમણે રા યાેને હલાવી ના યાં છે ; તેમણે કનાન વષે અા ા અાપી છે કે ,
તેના ક લાઅાેનાે નાશ કરવાે. ૧૨ તેમણે ક ું, “ સદાેનની પી ડત કું વારી
દીકરી, તું હવે ફરીથી અાનંદ કરીશ ન હ; ઊઠ, કી મ સુધી પેલે પાર

;

યાં પણ તને વ ામ મળશે ન હ.” ૧૩ કા દીઅાેના દેશને જુ અાે. તે
નહાેતી; અાશૂરે તેને જં ગલી ાણીઅાેને માટે અર ય બના યું છે : તેઅાેઅે
તેના બુર ે ઊભા કયા, તેઅાેઅે અેના મહે લાેને જમીનદાે ત કયા; તેણે તેને
ઉ જડ કરી ના યાે. ૧૪ હે તાશ શનાં વહાણાે, તમે વલાપ કરાે; કે મ કે
તમારા અા યનાે નાશ થયાે છે . ૧૫ તે દવસે, અેક રા ની કારકીદ સુધી,
અેટલે સ ેર વષ સુધી, તૂર ભૂલાઈ જશે. તે સ ેર વષ પૂરાં થયા પછી તૂરને
ગ ણકના ગીત માણે થશે: ૧૬ હે ભુલાઈ ગયેલી ગ ણકા, વીણા લઈને
નગરમાં ફરી વળ; કુ શળતાથી વગાડ, ઘણા ગીતાે ગા, જેથી તું યાદ અાવે.
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પાેતાનાે પગાર મેળવવા પાછી અાવશે. તે પૃ વી પરના સવ રા યાેની સાથે

યહાેવાહ, તમે મારા ઈ વર છાે; હુ ં તમને માેટા માનીશ, હુ ં
૨૫ હેતમારા
નામની તુ ત કરીશ; કે મ કે તમે અ ભુત કાયા કયા છે ;

ગ ણકાનાે ધંધાે ચલાવશે. ૧૮ તેની કમાઈ તથા પગાર યહાેવાહને માટે થશે.

તમે વ વાસુપણે કરેલી પુરાતનકાળની યાેજનાઅાે પૂરી કરી છે . ૨ કે મ

તેનાે સં હ કરવામાં અાવશે ન હ કે નાખવામાં અાવશે ન હ. કે મ કે તેની

કે તમે નગરનાે ઢગલાે કરી ના યાે છે ; માેરચાબંધ નગરને ખં ડયેર કયુ

કમાઈ યહાેવાહની હજૂ રમાં રહે નારને માટે થશે કે તેઅાે ધરાઈને ખાય અને

છે , પરદેશીઅાેના ગઢને તમે નગરની પં તમાંથી કાઢી ના યાે છે . ૩ તેથી

ઉ મવ

સામ યવાન લાેકાે તમારાે મ હમા ગાશે; ૂ ર દેશાેનું શહે ર તમારાથી બીશે. ૪
યારે ૂ ર લાેકાેનાે વ ફાેટ કાેટ પરના તાેફાન જેવાે થશે, યારે તમે ગરીબાેના

૧૭ સ ેર વષ પૂરાં થશે યાર બાદ પછી યહાેવાહ તૂરની મુલાકાત લેશે, તે

પહે રે.

અાે! યહાેવાહ પૃ વીને ખાલી કરીને તેને ઉ જડ કરે છે , તેને
૨૪ જુઉથલાવીને
તેના રહે વાસીઅાેને વેર વખેર કરી નાખે છે . જેવી
૨

લાેકની, તેવી યાજકની; જેવી ચાકરની, તેવી જ તેના શેઠની; જેવી દાસીની,
તેવી જ તેની શેઠાણીની; જેવી ખરીદનારની, તેવી જ વેચનારની; જેવું ઉછીનું
અાપનારની, તેવી જ લેનારની; જેવી લેણદારની, તેવી જ દેણદારની થ ત
થશે. ૩ પૃ વી સંપૂણ ખાલી કરાશે અને ત ન ઉ જડ કરાશે, કે મ કે યહાેવાહ
અા વચન બાે યા છે . ૪ પૃ વી સુકાઈ
સુકાઈને સંકાેચાઈ

ય છે અને

ણ થઈ

ય છે , દુ નયા

ય છે , પૃ વીના અ ણી લાેકાે ીણ થતા

ય છે . ૫

પૃ વી તેના રહે વાસીઅાેનાં પાપ પી ઉ લંઘનાેને લીધે, વધાનનાે અનાદર
કયાને લીધે

થઈ છે અને તેણે સનાતન કરારનાે ભંગ કયા છે . ૬ તેથી

શાપ પૃ વીને ગળી

ય છે અને તેના રહે વાસીઅાે અપરાધી ઠયા છે . પૃ વીના

રહે વાસીઅાે બળીને ભ મ થઈ ગયા છે અને થાેડાં જ માણસાે બાકી ર ાં
છે . ૭ નવાે ા ારસ સુકાઈ

ય છે , ા ાવેલાે કરમાઈ

ય છે , જેઅાે

માેજ માણતા હતા તેઅાે નસાસા નાખે છે . ૮ ખંજરીના હષનાે અવાજ બંધ
થાય છે અને હષ કરનારાનાે અવાજ સંભળાતાે નથી; વીણાનાે હષ બંધ પડે
છે . ૯ તેઅાે ગાયન કરતાં કરતાં ા ારસ પીશે ન હ અને દા પીનારાને તે
કડવાે લાગશે. ૧૦ ભારે અ યવ થાનું નગર તૂટી પ

ું છે ; દરેક ઘરાે બંધ

અને ખાલી કરવામાં અા યા છે . ૧૧ ર તાઅાેમાં ા ારસને માટે બૂમ પડે
છે ; સવ હષ અાેસરી ગયેલાે છે , પૃ વી પરથી અાનંદ લાેપ થયાે છે . ૧૨
નગરમાં પાયમાલી થઈ રહી છે અને દરવા

તાેડીને વનાશ થઈ ર ાે છે . ૧૩

ર ક, સંકટ સમયે દીનાેના અાધાર, તાેફાનની સામે અા ય અને તડકાની
સામે છાયા થશાે. ૫ સૂકી જગામાં તડકાની જેમ, તમે અ

યાના અવાજને

દબાવી દેશાે; જેમ વાદળની છાયાથી તડકાે અાેછાે લાગે છે તેમ જુ લમીઅાેનું
ગાયન મંદ કરવામાં અાવશે. ૬ અા પવત પર સૈ યાેના યહાેવાહ સવ લાેકાે
માટે મેદવાળી વાનગીની ઉજવણી કરાવશે, ઉ મ ા ારસની, કુ મળા માંસની
મજબાની અાપશે. ૭ જે ઘૂંઘટ સઘળી
તથા જે અા છાદન સવ

અાે પર અાેઢાડેલાે છે તેના પૃ નાે

અાે પર પસારેલું છે , તેનાે અા પવત પર તે નાશ

કરશે. ૮ તે સદાને માટે મરણને ગળી જશે અને ભુ યહાેવાહ સવના મુખ
પરથી અાંસૂ લૂછી નાખશે; અાખી પૃ વી પરથી તે પાેતાના લાેકાેનું મહે ં દૂ ર
કરશે, કે મ કે યહાેવાહ અેવું બાે યા છે . ૯ તે દવસે અેવું કહે વામાં અાવશે,
“જુ અાે, અા અાપણા ઈ વર છે ; અાપણે તેમની રાહ

ેતા અા યા છીઅે અને

તે અાપણાે ઉ ધાર કરશે; અા યહાેવાહ છે ; અાપણે તેમની રાહ

ેતા અા યા

છીઅે, તેમણે કરેલા ઉ ધારથી અાપણે હરખાઈને અાનંદ કરીશું.” ૧૦ કે મ કે
યહાેવાહનાે હાથ અા પવત પર થાેભશે; અને જેમ ઉકરડાનાં પાણીમાં ઘાસ
ખુંદાય છે , તેમ માેઅાબ પાેતાને થળે ખુંદાશે. ૧૧ જેમ તરનાર તરવા માટે
પાેતાના હાથ સારે છે , તે માણે તેઅાે પાેતાના હાથ સારશે; અને તેના
હાથની ચાલાકી છતાં યહાેવાહ તેના ગવને ઉતારી નાખશે. ૧૨ તારા કાેટની
ઊંચી ક લેબંદીને પાડી નાખીને તેને જમીનદાે ત કરશે, તેને ધૂળભેગી કરી
નાખશે.

બાકી રહે લા ા ાવેલા જેવા થશે. ૧૪ તેઅાે માેટે સાદે બૂમ પાડશે અને

શમાં અા ગીત ગવાશે: “અમા ં અેક મજબૂત
૨૬ તેનગરદવસેછે ; યહૂઈ વરેદયાઉ દેધારને
અથ તેના કાેટ તથા માેરચા ઠરાવી અા યા

યહાેવાહના મ હમાને લીધે અાનંદથી સમુ ને સામે પારથી પાેકારશે. ૧૫ તેથી

છે . ૨ દરવા

પૂવમાં યહાેવાહનાે મ હમા ગાઅાે અને સમુ ના બેટાેમાં ઇઝરાયલના ઈ વર

તમારામાં જે ઢ મનવાળા છે તેઅાેને, તમે સંપૂણ શાં તમાં રાખાે, કે મ કે

યહાેવાહના નામને મ હમા અાપાે. ૧૬ પૃ વીને છે ડેથી અાપણે, “ યાયીનાે
મ હમા થાઅાે” અેવાં ગીત સાંભ ાં છે . પણ મ ક ું, “હુ ં વેડફાઈ ઉં છંુ , હુ ં

તે તમારા પર ભરાેસાે કરે છે . ૪ યહાેવાહ પર સદા ભરાેસાે રાખાે; કે મ કે ,

ઉં છંુ , મને અફસાેસ! ઠગનાર ઠગે છે ; હા, ઠગનાર ઠગાઈ કરીને ઠગે

નમાવશે, ક લાવાળા ગ વ નગરને તે જમીનદાે ત કરી નાખશે; તે તેને

છે .” ૧૭ હે પૃ વીવાસીઅાે, ભય, ખાડાે તથા ફાંદાે તમારા પર અાવી પ ાે છે .

ધૂળભેગું કરશે. ૬ પગથી તે ખૂંદાશે; હા દીનાેના પગથી અને જ રતમંદાેના

૧૮ જે ભયના અવાજથી નાસશે તે ખાડામાં પડશે અને જે ખાડામાંથી બહાર

પગથી તે ખૂંદાશે. ૭ યાયીનાે માગ સીધાે છે , તમે યાયીનાે ર તાે સરળ

નીકળશે તે ફાંદામાં પડશે. અાકાશની બારીઅાે ખાેલવામાં અાવશે અને

કરી બતાવાે છાે. ૮ હે યહાેવાહ, અમે તમારા યાયના માગામાં, તમારી રાહ

પૃ વીના પાયા હલાવવામાં અાવશે. ૧૯ પૃ વી ત ન તૂટી ગયેલી છે , પૃ વીના

ેતા અા યા છીઅે; તમા ં નામ અને તમા ં મરણ અે અમારા ાણની

ચૂરેચૂરા કરવામાં અાવશે; પૃ વીને હસક રીતે હલાવવામાં અાવશે. ૨૦ પૃ વી
પીધેલાની જેમ લથ ડયાં ખાશે અને ઝૂં પડીની જેમ અામતેમ હાલી જશે. તેનાે

ઝં ખના છે . ૯ રા ે હુ ં તમારે માટે અાતુર બની રહુ ં છંુ ; હા, મારા અંતરા માથી
અા હપૂવક હુ ં તમને શાેધીશ. કે મ કે પૃ વી પર તમારાે યાય અાવે છે , યારે

અપરાધ તેના પર ભાર પ થઈ પડશે, તે પડશે અને ફરીથી ઊઠશે ન હ. ૨૧ તે

જગતના રહે વાસીઅાે યાયીપ ં શીખે છે . ૧૦ દુ ઉપર કૃ પા કરવામાં અાવે,

દવસે યહાેવાહ ઉ ચ થાનના સૈ યને અાકાશમાં તથા પૃ વી પર પૃ વીના

પણ તે યાયીપ ં ન હ શીખે. પ વ ભૂ મમાં પણ તે અધમ કરે છે અને તે

રા અાેને સ

યહાેવાહનાે મ હમા

પૃ વીમાં લાેકાે ઝુ ડાયેલા જૈતૂન વૃ જેવા, તથા ા ાને વીણી લીધા પછી

વેડફાઈ

કરશે. ૨૨ તેઅાે કારાગૃહમાં બંદીવાનાેને અેક કરશે અને

ઉઘાડાે, વ વાસ રાખનાર યાયી

તેમાં વેશે. ૩

યહાેવાહ અાપણાે સનાતન ખડક છે . ૫ કે મ કે તે ગવથી રહે નારને નીચા

ેશે ન હ. ૧૧ હે યહાેવાહ, તમારાે હાથ ઉગામેલાે છે ,

તેઅાેને બંદીખાનામાં બંધ કરવામાં અાવશે; અને ઘણા દવસાે પછી તેઅાેનાે

પણ તેઅાે યાન અાપતા નથી. પણ તેઅાે તમારા લાેકાેની અાતુરતા

યાય કરવામાં અાવશે. ૨૩ યારે ચં ને લાજ લાગશે અને સૂય કલં કત થશે

શરમાશે, કારણ કે તમારા વેરીઅાે માટેનાે જે અ ન છે તે તેઅાેને ગળી જશે.

ેઈને

કે મ કે સૈ યાેના યહાેવાહ સયાેન પવત પર તથા ય શાલેમમાં રાજ કરશે અને

૧૨ હે યહાેવાહ, તમે અમને શાં ત અાપશાે; કે મ કે અમારાં સવ કામ પણ તમે

તેના વડીલાેની અાગળ ગાૈરવ બતાવશે.

અમારે માટે કયા છે . ૧૩ હે યહાેવાહ અમારા ઈ વર, તમારા સવાય બી
મા લકાેઅે અમારા પર રાજ કયુ છે ; પરં તુ અમે ફ ત તમારા નામની તુ ત

યશાયા
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કરીઅે છીઅે. ૧૪ તેઅાે મરણ પા યા છે , તેઅાે

વશે ન હ; તેઅાે મરણ

ત

દેવામાં અા યા હતા, તેઅાે અાવશે, તેઅાે ય શાલેમમાં પ વ પવત પર

પા યા છે , તેઅાે પાછા ઊઠશે ન હ. તે જ માટે તમે તેઅાેનાે યાય કરીને

યહાેવાહની ઉપાસના કરશે.

તેઅાેનાે નાશ કયા છે અને તેઅાેની સવ યાદગીરી ન કરી છે . ૧૫ તમે દેશની

ાઇમના ભાન ભૂલેલા યસનીઅાેના માળાને, તેની તેજ વી
૨૮ અેસુંદરતાનાં
લુ ત થતાં ફૂ લાેને, રસાળ ખીણના મથાળા પરના તેના

વધારી છે , હે યહાેવાહ, તમે

વધારી છે ; તમારાે મ હમા ગટ કયા

છે ; તમે પૃ વીનાં છે ડા સુધી સવ સીમાઅાે વ તારી છે . ૧૬ હે યહાેવાહ, સંકટ
સમયે તેઅાે તમારી તરફ ફયા છે ; તમારી શ ા તેઅાેને લાગી યારે તેઅાેઅે
તમારી ાથના કરી છે . ૧૭ જેમ ગભવતી

ી યારે સવનાે સમય પાસે

અાવે, યારે સૂ તની વેદનામાં ચીસાે પાડે છે ; તે માણે, હે ભુ અમે તમારી
સંમુખ હતા. ૧૮ અમે ગભ ધયા હતાે, અમે સવ પીડામાં હતા, પણ અમે
ણે વાયુને જ મ અા યાે છે . પૃ વીનાે ઉ ધાર અમારાથી થયાે નથી અને
દુ નયાના રહે વાસીઅાે પ ા નથી. ૧૯ તમારાં મૃતજનાે
શરીરાે ઊઠશે. હે ધૂળમાં રહે નારા, તમે

વશે; અાપણા મૃત

ગૃત થાઅાે અને હષનાદ કરાે; કે મ

કે તમા ં ઝાકળ કાશનું ઝાકળ છે અને પૃ વી મૂઅેલાંને બહાર કાઢશે.
૨૦

અાે, મારી

, તમારી અાેરડીમાં પેસાે અને અંદર જઈને બારણાં

બંધ કરાે; યાં સુધી કાેપ બંધ પડે ન હ યાં સુધી સંતાઈ રહાે. ૨૧ કે મ કે
જુ અાે, પૃ વી પરના રહે વાસીઅાેના અપરાધને માટે, તેમને સ

અાપવાને માટે

યહાેવાહ પાેતાના થાનમાંથી બહાર અાવે છે ; પૃ વીઅે પાેતે શાેષી લીધેલું
ર ત તે ગટ કરશે અને યાર પછી પાેતાના માયા ગયેલાઅાેને ઢાંકી રાખશે
ન હ.

૨૭ વેગવાન સપ લ વયાથાનને, અેટલે ગૂંછ ળયા સપ લ વયાથાનને
તે દવસે યહાેવાહ પાેતાની સખત, મહાન અને સમથ તરવારથી

મહાન શાેભા અાપનારાં ચીમળાનાર ફૂ લાેને અફસાેસ છે . ૨ જુ અાે, ભુનાે અેક
પરા મી અને સમથ વીર છે ; તે કરાની અાંધી, નાશ કરનાર તાેફાન, જબરાં
ઊભરાતાં પાણીના પૂરની જેમ પૃ વીને પાેતાના હાથના

ેરથી પછાડશે. ૩

અે ાઇમના ભાન ભૂલેલા યસનીઅાેના માળાને તે પગ નીચે પછાડાશે. ૪
અને માેસમ અાવે તે અગાઉનાં પાકે લાં, થમ અં રને
તેના હાથ માં અાવતાં જ ગળી

ેનાર જુ અે છે અને

ય છે , તેના જેવી ગ ત રસાળ ખીણને

મથાળે અાવેલા તેના મહાન શાેભા અાપનાર ચીમળાનાર ફૂ લાેની થશે. ૫ તે
દવસે સૈ યાેના યહાેવાહ પાેતાના લાેકના શેષને માટે મ હમાનાે મુગટ તથા
સાૈદયનાે તાજ થશે. ૬ જે યાય કરવા બેસે છે તેને માટે યાયનાે અા મા થશે
અને શ ુઅાેને દરવા માંથી પાછા માેકલનારને માટે સામ ય પ થશે. ૭
પરં તુ તેઅાેઅે પણ ા ારસને લીધે ઠાેકર ખાધી છે અને દા ને લીધે તેઅાે
ભૂલા પ

ા છે . યાજકે તથા બાેધકે દા ને લીધે અથડાયા કયા છે , તેઅાે

ા ારસમાં મ ન થયા છે . તેઅાે દા ના સેવનને લીધે ભૂલા પ

ા છે , દશન

વષે તેઅાે ભૂલથાપ ખાય છે અને ઇનસાફ અાપવામાં ઠાેકર ખાય છે . ૮
ખરેખર, ઊલટીથી સવ મે ે ભરપૂર છે , તેથી કાેઈ પણ જગા વ છ રહી
નથી. ૯ તે કાેને ડહાપણ શીખવશે અને કાેને સંદેશાે સમ વશે? શું તે
ધાવણ મુકાવેલાઅાેને તથા તનપાન છાેડાવેલાઅાેને સમ વશે? ૧૦ કે મ કે

શ ા કરશે. અને જે અજગર સમુ માં રહે છે તેને તે મારી નાંખશે. ૨ તે

અા ા પર અા ા, અા ા પર અા ા; નયમ પર નયમ, નયમ પર નયમ;

દવસે, ા ાવાડીના ા ારસ માટે ગીત ગાઅાે. ૩ “હુ ં યહાેવાહ, તેનાે ર ક

થાેડું અામ, થાેડું તેમ અે માણે તેઅાે બાેલે છે . ૧૧ કે મ કે ઉપહાસ કરનાર

છંુ , પળે પળે હુ ં તેને સચું છંુ ; હુ ં રાત તથા દવસે તેનું ર ણ ક ં છંુ રખેને
કાેઈ તેને ઈ પહાચાડે. ૪ હુ ં હવે ગુ સે નથી, અરે, યાં ઝાંખરાં અને

હાેઠાેથી અને અ ય ભાષામાં તે અા લાેકાે સાથે વાત કરશે. ૧૨ પાછલા

કાંટા મારી સામે હાેત તાે કે વું સા ં ! યુ માં હુ ં તેમની સામે કૂ ચ કરીને હુ ં

અાપાે; અને અા તાજગી છે ,” પણ તેઅાેઅે સંભાળવા ચા ું ન હ. ૧૩ તેથી

તેઅાેને અેકસાથે બાળી નાખત. ૫ તેઅાેઅે મારા ર ણમાં અાવવું અને મારી

યહાેવાહના શ દાે તેઅાેને માટે અા ા પર અા ા, અા ા પર અા ા; નયમ

સાથે સમાધાન કરવું; હા, તેઅાેઅે મારી સાથે સમાધાન કરવું. ૬ અાવનાર

પર નયમ, નયમ પર નયમ; થાેડું અામ, થાેડું તેમ અેવા થશે; તેથી તેઅાે

દવસાેમાં, યાકૂ બની જડ ઊગશે, ઇઝરાયલને ફૂ લ અને કળીઅાે ખીલશે;

ર તે ચાલતાં ઠાેકર ખાઈને પાછા પડે, તૂટી

અને તેઅાે ફળથી પૃ વીની સપાટી ભરપૂર કરશે.” ૭ યહાેવાહે યાકૂ બ તથા

માટે ય શાલેમમાંના લાેકાે પર અ ધકાર ચલાવનાર, તર કાર કરનાર તમે

ઇઝરાયલના શ ુઅાેને જેવાે માર માયા છે શું તેવાે માર અેને માયા છે ?

યહાેવાહનાં વચન સાંભળાે: ૧૫ કે મ કે તમે ક ું છે , “અમે મૃ યુ સાથે કરાર

શ ુઅાેની જેવી કતલ કરી છે તે માણે શું યાકૂ બ તથા ઇઝરાયલનાે સંહાર

કયા છે ; અમે શેઅાેલની સાથે સમજૂ તી કરી છે . યારે યાય ઊભરાઈને

કયા છે ? ૮ ચાે સ માપમાં તમે દલીલ કરી છે , જેમ યાકૂ બ તથા ઇઝરાયલને

દેશમાં થઈને પાર જશે, યારે તે અમારા સુધી પહાચશે ન હ, કે મ કે અમે

ત

જૂ ઠાણાને અમારાે અા ય બના યાે છે અને અસ યતામાં અમે છુપાઈ ગયા

દઈને, તેને પૂવના વાયુને દવસે તેમણે પાેતાના તાેફાની વાયુથી તેમને દૂ ર

કયા છે . ૯ તેથી અા રીતે, યાકૂ બના અપરાધનું ાય

ત કરવામાં અાવશે,

દવસાેમાં તેમણે તેઅાેને ક ું હતું, “અા વ ામ છે , થાકે લાઅાેને વ ામ

ય, ફસાઈ અને પકડાય. ૧૪ અે

છીઅે.” (Sheol h7585) ૧૬ તેથી ભુ યહાેવાહ કહે છે કે , “જુ અાે: સયાેનમાં

કે મ કે તેનાં પાપ દૂ ર કરવાનાં તમામ ફળ અા છે : તે વેદીના સવ પ થરને

હુ ં પાયાનાે પ થર મૂકુ છંુ , તે કસી

પીસીને ચુનાના પ થર જેવા કરી નાખશે અને અશેરાના તંભાે અને કાેઈ

મૂળ પાયાે છે . જે વ વાસ રાખે છે તે લિ જત થશે ન હ. ૧૭ હુ ં ઇનસાફને

ધૂપવેદી ઊભી રહે શે ન હ. ૧૦ કે મ કે માેરચાબંધ નગર ઉ જડ, રહે ઠાણ

દાેરી અને યાયીપણાને અાેળંબાે કરીશ. જૂ ઠાણાનાે અા ય કરાનાં તાેફાનથી

અર ય સમાન થયેલું અને યાગ કરેલું રહે શે. યાં વાછરડું ચરશે, યાં તે

તણાઈ જશે અને સંતાવાની જગા પર પાણીનું પૂર ફરી વળશે. ૧૮ મૃ યુ

બેસશે અને તેની ડાળીઅાે ખાશે. ૧૧ તેની ડાળીઅાે સુકાશે યારે તેઅાેને

સાથેનાે તમારાે કરાર રદ કરવામાં અાવશે અને શેઅાેલ સાથેની તમારી

ભાંગી નાખવામાં અાવશે.

સમજૂ તી ટકશે ન હ. વળી સંકટની રેલ યારે ચઢી અાવશે યારે તમે તેમાં

ીઅાે અાવીને તેમનું બળતણ કરશે, કે મ કે , અા

ેયેલાે પ થર, મૂ યવાન ખૂણાનાે પ થર,

લાેક સમજણા નથી. તેથી તેઅાેના સજનહાર તેઅાેના પર દયા કરશે ન હ

તણાઈ જશાે. (Sheol h7585) ૧૯ તે જેટલી વાર પાર

અને તેઅાેના પર કૃ પા કરશે ન હ. ૧૨ તે દવસે યહાેવાહ ાત નદીના વાહથી

તમને ડુ બાડશે અને સવાર દર સવાર તથા રાત દવસ તે પસાર થશે. યારે

ય તેટલી વાર તે

તે મસરની નદી સુધી અનાજને ઝૂ ડશે અને હે ઇઝરાયલીઅાે તમને અેકઅેકને

સંદેશાે સમ ઈ જશે યારે તે ાસનું કારણ બનશે. ૨૦ કે મ કે પથારી અેટલી

અેક કરવામાં અાવશે. ૧૩ તે દવસે માેટું રણ શગડું વગાડવામાં અાવશે;

ટૂં કી છે કે તેના પર પગ લાંબાે થઈ શકશે ન હ અને ચાદર અેટલી સાંકડી છે કે

અને અાશૂર દેશમાં જેઅાે નાશ પામનાર હતા, તેઅાે તથા મસરમાં જેઅાેને

તેનાથી શરીર ઢાંકી શકાશે ન હ.” ૨૧ કે મ કે જેમ પરાસીમ પવત પર થયું;
તેમ ગ યાેનની ખીણમાં યહાેવાહ ઊઠશે અને તે પાેતાનાં કામ, અસાધારણ
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તથા અ ભુત કૃ ય કરશે. ૨૨ તાે હવે તમે ઉપહાસ ના કરશાે, રખેને તમારાં

જશે. ૧૫ જેઅાે યહાેવાહથી પાેતાની યાેજનાઅાે સંતાડવાને ઊંડાે વચાર કરે

બંધન મજબૂત કરવામાં અાવે. કે મ કે અાખી પૃ વી પર અાવનાર વનાશની

છે અને જેઅાે અંધકારમાં કામ કરે છે . તેઅાે કહે છે , “અમને કાેણ જુ અે છે ,

ખબર મ ભુ, સૈ યાેના યહાેવાહ પાસેથી સાંભળી છે . ૨૩ કાન ધરીને મારી

અમારા વષે કાેણ

વાણી સાંભળાે; યાનથી મા ં વચન સાંભળાે. ૨૪ શું ખેડૂત વાવણી માટે

સીધી કરાે છાે! શું કું ભાર માટીની બરાબર ગણાય, અેવી રીતે કે , કૃ યાે

ખેતર ખે

પાેતાના કતા વષે કહે , “તેણે મને બના યાે નથી,” અથવા જે વ તુની રચના

ા જ કરે છે ? તે શું પાેતાનું ખેતર ખાેદીને ઢેફાં ભાં યા જ કરે

છે ? ૨૫ યારે તે ખેતર તૈયાર કરી દે છે , યારે શું તે તેમાં સૂવા કે
ં
વાવતાે નથી, અને ચાસમાં ઘઉં, ઠરાવેલ જગાઅે જવ અને માેસમમાં બાજરી

ણે છે ? તેઅાેને અફસાેસ! ૧૬ તમે વ તુઅાેને ઊંધી

થયેલી છે તે પાેતાના રચનારને કહે શે કે , “તે મને સમ

શકતાે નથી?” ૧૭

થાેડી જ વારમાં, લબાનાેન વાડી થઈ જશે અને વાડી વન થઈ જશે. ૧૮ તે

તે વાવતાે નથી શું? ૨૬ કે મ કે તેનાે ઈ વર તેને યાે ય રીત શીખવીને તેને

દવસે બ ધરજનાે પુ તકનાં વચનાે સાંભળશે અને અંધની અાંખાે ગહન

ડહાપણ અાપે છે . ૨૭ વળી, સૂવા અણીદાર સાધનથી મસળાતા નથી કે

અંધકારમાં

પર ગાડાનું પૈડું ફે રવાતું નથી; પણ સૂવા લાકડીથી અને

રા

ં સાેટીથી સાફ

ેશે. ૧૯ દીનજનાે યહાેવાહમાં અાનંદ કરશે અને દ ર ી માણસાે

ઇઝરાયલના પ વ માં હરખાશે. ૨૦ કે મ કે જુ લમીનાે અંત અા યાે છે અને

કરાય છે . ૨૮ રાેટલીનું ધા ય પલાય છે શું? અને પાેતાના ગાડાનું પૈડું તથા

નદકને ખતમ કરવામાં અા યાે છે . જે કાેઈ દુ તા કરવાનું ચાહે છે તેઅાે સવને

પાેતાના ઘાેડાઅાેને તેના પર સતત ફે ર યા કરીને તે તેનાે ભૂકાે કરશે ન હ.

નાબૂદ કરવામાં અાવશે, ૨૧ તેઅાે તાે દાવામાં માણસને ગુનેગાર ઠરાવનાર છે .

૨૯ અા

તેને માટે

ાન પણ સૈ યાેના યહાેવાહ પાસેથી મળે છે , જે સલાહ અાપવામાં

ળ બછાવે છે તેઅાે દરવા

અાગળ યાય ઇ છે છે પરં તુ યાયને

અ ભુત છે અને બુ ધમાં ઉ મ છે .

ખાલી જુ ઠાણાથી નીચે પાડે છે . ૨૨ તેથી જેણે ઇ ા હમનાે ઉ ાર કયા, તે

અરીઅેલ, અરીઅેલ, દાઉદની છાવણીના નગર, તને અફસાેસ!
૨૯ અરે
અેક પછી અેક વષ વીતી જવા દાે; વારાફરતી પવા અા યા કરાે.

યહાેવાહ યાકૂ બના કુ ટું બ વષે કહે છે : “યાકૂ બને કદી શરમાવું પડશે ન હ,

૨

પછી હુ ં અરીઅેલને સંકટમાં નાખીશ, યાં શાેક અને વલાપ થઈ રહે શે; અને
તે મારી અાગળ વેદી જેવું જ થશે. ૩ હુ ં તારી અાસપાસ ફરતી છાવણી
રાખીશ અને ક લા બાંધી તને ઘેરાે નાખીશ અને તારી સામે માેરચા ઊભા
કરીશ. ૪ તને નીચે પાડવામાં અાવશે અને તું ભૂ મમાંથી બાેલશે; ધૂળમાંથી
તારી ધીમી વાણી સંભળાશે. તારાે અવાજ ભૂ મમાંથી સાધેલા અશુ
અા માના જેવાે અાવશે અને તારાે બાેલ ધીમે વરે ધૂળમાંથી અાવશે. ૫ વળી
તારા પર ચઢાઈ કરનારાઅાે ઝીણી ધૂળના જેવા અને તને પીડા અાપનારાનાે
સમુદાય પવનમાં ઊડી જતાં ફાેતરાંના જેવાે થશે. હા, તે અચાનક અને
પળવારમાં થશે. ૬ સૈ યાેના યહાેવાહ મેઘગજના, ધરતીકં પ, માેટા અવાજ,
વંટાે ળયા, અાંધી અને ગળી જનાર અ નની વાળાઅાે મારફતે તને સ
કરશે. ૭ જે સવ

અાે અરીઅેલની સામે લડે છે ; અેટલે જે સવ તેની તથા

તેના ક લાની સામે લડીને તેને સંકટમાં નાખે છે , તેઅાેનાે સમુદાય વ ન
જેવાે અને રા ીના અાભાસ જેવાે થઈ જશે. ૮ જેમ ભૂ યા માણસને વ ન
અાવે છે કે તે ખાય છે ; પણ યારે તે

ગે છે યારે તાે તે ભૂ યાે ને ભૂ યાે

જ હાેય છે . જેમ તર યાને વ ન અાવે છે , તેમાં તે પાણી પીઅે છે ; પણ
યારે તે

ગે છે યારે હ

તે તરસને કારણે બેભાન જેવી અવ થામાં હાેય

છે . તે માણે સયાેન પવતની સામે લડનારી સવ

અાેના સમુદાયને

થશે. ૯ વ મત થઈને અચંબાે પામાે; પાેતાને અંધ કરીને

હીન થઈ

અાે! ભાન ભૂલેલા થાઅાે, પણ ા ારસથી ન હ; લથ ડયાં ખાઅાે પણ
દા થી ન હ. ૧૦ કે મ કે યહાેવાહે ભર ઊંઘનાે અા મા તમારી પર રે

ાે છે .

તેમણે તમારી અાંખાે અેટલે બાેધકાેને બંધ કયા છે અને તમારાં શર અેટલે
ાઅાેને ઢાંકી દીધા છે . ૧૧ અા સવનું દશન તમારી અાગળ મહાેરથી બંધ
કરેલા લેખના જેવું છે ; લાેકાે જે ભણેલા છે તેને તે અાપીને કહે છે , “અા
વાંચ.” તે કહે છે , “હુ ં તે વાંચી શકતાે નથી, કારણ કે તે પર મહાેર મારેલી
છે .” ૧૨ પછી તે લેખ અભણને અાપવામાં અાવે છે અને તેને કહે છે , “અા
વાંચ,” તે કહે છે , “મને વાંચતા અાવડતું નથી.” ૧૩ ભુ કહે છે , “અા લાેકાે
તેમના મુખથી જ મારી પાસે અાવે છે અને કે વળ હાેઠાેથી મને માન અાપે છે ,
પરં તુ તેઅાેઅે પાેતાનું દય મારાથી દૂ ર રા યું છે . તેઅાે મારાે જે અાદર કરે
છે તે મા માણસાેઅે શીખવેલી અા ા છે . ૧૪ તેથી, જુ અાે, અા લાેકમાં
અ ભુત કામ, હા, મહાન તથા અ યબ કામ ફરીથી કરવાનાે છંુ . તેઅાેના
ાનીઅાેનું ડહાપણ ન થશે અને તેઅાેના બુ માનાેની બુ નાે લાેપ થઈ

યશાયા

તેનાે ચહે રાે ઊતરી જશે ન હ. ૨૩ પરં તુ યારે પાેતાની મ યે પાેતાના સંતાનાે
અેટલે મારા હાથની કૃ તઅાેને

ેશે, યારે તેઅાે મારા નામને પ વ માનશે.

તેઅાે યાકૂ બના પ વ ને પ વ માનશે અને ઇઝરાયલના ઈ વરના અાદરમાં
ઊભા રહે શે. ૨૪ અા મામાં જેઅાે ભૂલા પડેલા હતા તેઅાે સમજ પામશે અને
ફ રયાદીઅાે ડહાપણ પામશે.”
વાહ કહે છે , “બળવાખાેર સંતાનાેને અફસાેસ!” “તેઅાે
૩૦ યહાે
યાેજનાઅાે કરે છે , પણ મારી ન હ; તેઅાે અ ય દેશાે સાથે સં ધઅાે કરે
છે , પણ તે મારા અા માને અનુસરીને ન હ, તેથી તેઅાે પાપ ઉપર પાપ ઉમેરે
છે . ૨ તેઅાે મને પૂછયા વના મસરમાં ચા યા

ય છે . તેઅાે ફા નથી ર ણ

મેળવવા અને મસરની છાયામાં શરણ શાેધે છે . ૩ તેથી ફા નનું ર ણ તે
તારા માટે શરમ પ અને મસરની છાયામાં અા ય તને અપમાન પ થશે. ૪
ે કે તેના સરદારાે સાેઅાનમાં છે અને તેના સંદેશવાહકાે હાનેસ પહા યા
છે . ૫ તાેપણ જે લાેકાેથી તેઅાેને મદદ મળવાની નથી, જેઅાે સહાયકારને
ઉપયાેગી થવાના નથી, પણ લ

પદ તથા અપમાનકારક છે , તેઅાેનાથી

તેઅાે સવ લિ જત થશે.” ૬ નેગેવનાં પશુઅાે વષે ઈ વરવાણી: દુ ઃખ તથા
સંકટનાે દેશ કે જેમાંથી સહ તથા સહણ, નાગ તથા ઊડતા સપ અાવે
છે , તેમાં થઈને તેઅાે, જે લાેકાેથી તેમને મદદ થઈ શકે ન હ, તેઅાેની પાસે
ગધેડાની પીઠ પર પાેતાનું
લઈ

ય, તથા ઊંટાેની પીઠ પર પાેતાના ખ ના લાદીને

ય છે . ૭ પણ મસરની સહાય યથ છે ; તે માટે મ તેનું નામ બેસી

રહે નારી રાહાબ પા ું છે . ૮ ભુઅે મને ક ું, હવે ચાલ, તેઅાેની બ અેક
પાટી પર લખ અને તેને ટીપણાંમા કાેતરી નાખ, જેથી તે ભ વ યમાં સદાને
માટે સા ી તરીકે રહે . ૯ કે મ કે અા લાેકાે બળવાખાેર, જૂ ઠાં સંતાનાે છે , તેઅાે
યહાેવાહનું શ ણ સાંભળવાને ચાહતા નથી અેવા છે . ૧૦ તેઅાે
કહે છે , “તમે દશન

ાઅાેને

ેશાે ન હ;” અને બાેધકાેને કહે છે , “અમને સ યની

સીધી ભ વ યવાણી કહે શાે ન હ; પણ અમને મીઠી મીઠી વાતાે કહાે અને
ઠગાઈની ભ વ યવાણી કહાે; ૧૧ માગમાંથી નીકળી
બાજુ અે ખસી

અાે; ર તા પરથી

અાે; અમારી અાગળથી ઇઝરાયલના પ વ ને દૂ ર કરાે.” ૧૨

તેથી ઇઝરાયલના પ વ અેવું કહે છે , “કે મ કે તમે અા વાતને નકારાે છાે અને
જુ લમ પર તથા કુ ટલતા પર ભરાેસાે અને અાધાર રાખાે છાે, ૧૩ માટે તમારાં
અા પાપ ઊંચી ભ તમાં પડેલી પહાેળી ફાટ જેવાં છે , તે ભ ત પળવારમાં
અક માતે તૂટી પડે છે , તેના જેવા તમારા હાલ થશે. ૧૪ કું ભારનું વાસણ
તૂટી

386

ય છે તે માણે તે તેને ભાગી નાખશે; અને દયા રા યા વગર તેના

અેવી રીતે ચૂરેચૂરા કરશે કે , અેના કકડામાંથી ચૂલામાંથી અાગ લેવા માટે

પર ભરાેસાે રાખે છે અને સવારાે ઘણા સમથ હાેવાથી તેમના પર અાધાર રાખે

ઠીક ં સરખુંય મળશે ન હ. ૧૫ ભુ યહાેવાહ ઇઝરાયલના, પ વ કહે છે કે ,

છે . પણ તેઅાે ઇઝરાયલના પ વ ની તરફ

“પાછા ફરવાથી અને શાંત રહે વાથી તમે બચી જશાે; શાંત રહે વામાં તથા

શાેધતા નથી. ૨ તેમ છતાં ઈ વર ાની છે , તે અાફત લાવશે અને પાેતાના

ભરાેસાે રાખવામાં તમા ં સામ ય હશે. પણ તમે અેમ કરવા ચા ું ન હ. ૧૬

શ દાે પાછા લેશે ન હ. અને તે દુ ાેનાં કુ ટું બની સામે અને પાપ કરનારને

ઊલટું તમે ક ું, 'ના, અમે તાે ઘાેડેસવાર થઈને નાસી જવાના,' તે માટે તમે

મદદ કરનારાની સામે તે ઊઠે છે . ૩ મસરીઅાે તાે માણસ છે ઈ વર ન હ,

નાસશાે જ; અને તમે ક ું, 'અમે વેગવાન ઘાેડા પર સવારી કરવાના,' તે

તેઅાેના ઘાેડા મા માંસ છે , અા મા ન હ. યારે યહાેવાહ પાેતાનાે હાથ

માટે જે કાેઈ તમારી પાછળ પડનાર છે તેઅાે પણ વેગવાન થશે. ૧૭ અેકની

લાંબાે કરશે, યારે જે સહાય કરનાર છે તે ઠાેકર ખાશે અને સહાય લેનાર

ધમકીથી અેક હ ર નાસી જશે; પાંચની ધમકીથી તમે બધા નાસી જશાે

પડી જશે; બ ને અેકસાથે નાશ પામશે. ૪ યહાેવાહે મને અેમ ક ું કે , “જેમ

અને તમે મા પવત પરના વજદં ડ જેવા અને ડું ગર પર નશાનના જેવા

કાેઈ સહ કે સહનું બ ચું પાેતાના શકાર પર ઘૂરકે છે , યારે

થાેડા જ રહી જશાે.” ૧૮ તે માટે યહાેવાહ તમારા પર દયા કરવાની રાહ

ભરવાડાેનાે માેટાે જ થાે બાેલાવવામાં અાવે, તાે તેઅાેની બૂમ સાંભળીને

કરતા નથી, કે યહાેવાહને

ે તેની સામે

ેશે. તેથી તમારા પર કૃ પા કરવા માટે તે ઉ ચ થાને બેસશે. કે મ કે યહાેવાહ

તે બી જતાે નથી અને તેઅાે બૂમ પાડે છે તેથી તે ભયભીત થતાે નથી; તેમ

યાયના ઈ વર છે ; જેઅાે તેમની વાટ જુ અે છે તેઅાે સવ પરમસુખી છે . ૧૯ હે

સૈ યાેના યહાેવાહ, સયાેન પવત પર તથા તેના ડું ગર પર યુ કરવાને ઊતરી

ય શાલેમમાં સયાેન પર રહે નારી

, તું ફરી રડીશ ન હ. તારા પાેકારનાે

અાવશે. ૫ ઊડનારા પ ીની જેમ સૈ યાેના યહાેવાહ ય શાલેમનું ર ણ

અવાજ સાંભળીને તે તારા પર દયા કરશે જ કરશે. તે સાંભળતાં જ તને ઉ ર

કરશે; તે અા છાદન કરીને તેને છાેડાવશે, તેને છાેડાવીને તે તેનું ર ણ કરશે.

અાપશે. ૨૦

પી પાણી

૬ હે ઇઝરાયલના લાેકાે જેમની સામેથી તમે મુખ ફે રવી લીધું છે તેમની તરફ

અાપે છે , તાેપણ તમારા શ ક ફરી સંતાશે ન હ, પણ તમારી અાંખાે તમારા

પાછા ફરાે. ૭ કે મ કે , તે દવસે તેઅાે દરેક પાેતાના હાથાેઅે બનાવેલી ચાંદીની

શ કને

ેશે. ૨૧ યારે તમે જમણી કે ડાબી બાજુ ફરશાે યારે તમારા

અને સાેનાની પાપ પી મૂ તને ફકી દેશે. ૮ યારે જે તરવાર માણસની નથી

કાન તમારી પાછળથી અાવતા અાવા અવાજને સાંભળશે કે , “અા માગ છે ,

તેનાથી અાશૂર પડશે અને તેનાે સંહાર કરશે; તે તરવારથી નાસી જશે અને

તે પર તમે ચાલાે.” ૨૨ વળી તમે ચાંદીની મૂ તઅાે પર મઢેલા પડને તથા

તેના જુ વાન પુ ષાેને સખત પ ર મ કરવા માટે ફરજ પાડવામાં અાવશે; ૯

તમારી સાેનેરી મૂ તઅાે પર ચઢાવેલા ઢાેળને અશુ કરશાે. તું તેમને અશુ

તેઅાે ાસને કારણે પાેતાનાે બધાે ભરાેસાે ખાેઈ બેસશે અને તેના સરદારાે

વ તુની જેમ ફકી દેશે. તું તેને કહે શે, “અહ થી ચાલી

યહાેવાહની યુ ની વ થી બીશે.” યહાેવાહ, જેમનાે અ ન સયાેનમાં અને

ેકે યહાેવાહ તમને સંકટ પી રાેટલી તથા વપ

.” ૨૩ જે ભૂ મમાં

તું તા ં બીજ વાવશે, તે પર તે વરસાદ વરસાવશે તથા તે ભૂ મમાં પુ કળ

જેમની ભ ી ય શાલેમમાં છે , તેમનું અા વચન છે .

અનાજ અને રાેટલી ઉ પ ન કરશે, તે દવસે તારાં

અાે, અેક રા
૩૨ જુશાસન
કરશે.

નવરાે માેટાં બીડમાં

ચરશે. ૨૪ ભૂ મ ખેડનાર બળદાે અને ગધેડાં માેસમ માણેનાે, સલૂણાે તથા
સારી પેઠે ઊપણેલાે ચારાે ખાશે. ૨૫ વળી કતલને માેટે દવસે યારે બુર ે
પડશે સવ ઊંચા પવત પર અને સવ ઊંચા ડું ગર પર પાણીનાં નાળાં અને
ઝરણાં વહે શે. ૨૬ ચં નું અજવાળું સૂયના અજવાળા સરખું થશે અને સૂયનું
અજવાળું સાતગ ં, સાત દવસના અજવાળા સમાન થશે. યહાેવાહ પાેતાના
લાેકાેના ઘાને પાટા બાંધશે અને તેઅાેના ઘા મટાડશે તે દવસે અેમ થશે. ૨૭
જુ અાે, યહાેવાહનું નામ બળતા રાેષ તથા ઊડતા ધુમાડા સાથે દૂ રથી અાવે છે .
તેઅાેના હાેઠાે કાેપથી ભરેલા છે અને તેમની

ભ બળતા અ ન સરખી છે .

૨૮ તેઅાેનાે વાસ ગળા સુધી પહાચતી ઊભરાતી નદી જેવાે છે , જેથી તે

વનાશની ચાળણીઅે

અાેને ચાળે; લાેકાેના મુખમાં

ાં તકારક લગામ

નાખવામાં અાવશે. ૨૯ પવની રા ે જેમ ગીતાે ગવાય છે તેમ ગાયન કરશાે
અને યહાેવાહના પવત પર ઇઝરાયલના ખડકની પાસે વાંસળી વગાડતા
વગાડતા જનાર માણસની જેમ તમે મનમાં અાનંદ કરશાે. ૩૦ યહાેવાહ
પાેતાની વજયી ગજના સંભળાવશે અને ઉ કાેપથી, બળતા અ નની
જવાળાથી, અાંધીથી, મુશળધાર વરસાદથી તથા કરાથી તે શ ુઅાેને પાેતાના
ભુજનું સામ ય દેખાડશે. ૩૧ કે મ કે યહાેવાહની વાણીથી અાશૂર ભયભીત
થશે, તે તેને સાેટીથી મારશે. ૩૨ યહાેવાહ જે નીમેલી લાકડીનાે ફટકાે તેને
મારશે તેનાે દરેક ફટકાે ખંજરી તથા વીણાના સૂર સાથે મારવામાં અાવશે;
અને થથરાવી નાખનારી લડાઈઅાેમાં તે તેઅાેની સાથે લડશે. ૩૩ કે મ કે
પૂવકાળથી સળગનાર થાન તૈયાર કરી રાખેલું છે . હા, તે રા ને માટે તૈયાર
કરેલું છે ; અને ઈ વરે તેને ઊંડું તથા પહાેળું કયુ છે . અેની ચતામાં અ ન તથા
પુ કળ લાકડા છે . યહાેવાહનાે વાસ ગંધકના વાહની જેમ તેને સળગાવે છે .

૩૧ રાખે છે , તેઅાેને અફસાેસ છે ; અને તેઅાે રથાે પુ કળ હાેવાથી તેઅાેના
જેઅાે સહાયને માટે મસર ચા યા

ય છે અને ઘાેડાઅાે પર અાધાર

યાયથી રાજ કરશે અને રાજકુ મારાે ઇનસાફથી
૨ તેમાંનાે દરેક માણસ વાયુથી અા ય થાન અને

વાવાઝાેડા સામે અાશરા જેવાે, સૂકી ભૂ મમાં પાણીના નાળાં જેવાે,
કં ટાળાજનક દેશમાં અેક વશાળ ખડકની છાયા જેવાે થશે. ૩ પછી

ેનારની

અાંખાે ઝાંખી થશે ન હ અને જેઅાે સાંભળી શકે છે તેઅાેના કાન યાનપૂવક
સાંભળશે. ૪ ઉતાવ ળયાઅાેનાં મન ડહાપણ સમજશે અને મૂંગાઅાેની

ભ

પ બાેલશે. ૫ યારે મૂખને કાેઈ ખાનદાન કહે શે ન હ, કે ઠગ ની તમાન
કહે વાશે ન હ. ૬ કે મ કે મૂખ મૂખાઈની જ વાત બાેલશે અને તેનું દય દુ
યાેજનાઅાે કરશે અને તે અધમનાં કાયા અને યહાેવાહ વષે ભૂલભરેલી વાત
બાેલશે. તે ભૂ યાઅાેને અતૃ ત રાખશે અને તર યાઅાેને પીવાનું પાણી
અાપશે ન હ. ૭ ઠગની રીતાે દુ છે . યારે દ ર ી કહે છે કે સ ય શું છે
તાેપણ તે દ ર ીને જૂ ઠી વાતાેથી નાશ કરવાને માટે દુ યુ કત યાેજે છે . ૮ પણ
ઉદાર ય ત ઉદારતાની યાેજના બનાવે છે ; અને તેના ઉદારતા કાય માં તે
થર રહે શે. ૯ સુખી

ીઅાે, ઊઠાે અને મારી વાણી સાંભળાે; હે બે ફકર

દીકરીઅાે, મને સાંભળાે. ૧૦ હે બે ફકર

ીઅાે, અેક વષ ઉપરાંત કે ટલાક

દવસાે પછી તમારાે વ વાસ ઊઠી જશે, કે મ કે ા ાની ઊપજ બંધ થશે
અને તેને અેક કરવાનાે સમય અાવશે ન હ. ૧૧ હે સુખી
વ વાસુ
નવ

ીઅાે, કાંપાે;

ીઅાે તમે મુ કે લીમાં મુકાશાે; તમારા રાેજબરાેજનાં વ ાે કાઢીને
થાઅાે; કમર પર ટાટ બાંધાે. ૧૨ તમે અાનંદદાયક ખેતરાેને માટે,

ફળદાયક ા વેલાને માટે અા ં દ કરશાે. ૧૩ મારા લાેકાેની ભૂ મ પર કાંટા
તથા ઝાંખરાં ઊગી નીકળશે, ઉ લાસી નગરનાં સવ અાનંદભયા ઘર પર તેઅાે
ઊગશે. ૧૪ કે મ કે , રાજમહે લનાે યાગ કરવામાં અાવશે, વ તીવાળું નગર
ઉ જડ થશે; ટેકરી તથા બુરજ સવકાળ સુધી કાેતર જેવાં, રાની ગધેડાના
અાનંદનું થાન અને ઘેટાંનું ચરવાનું થાન થશે; ૧૫ યાં સુધી કે ઉપરથી
અા મા અાપણા પર રેડાય અને અર ય ફળ પુ વાડી થાય અને ફળ પુ વાડી
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વન સમાન બને યાં સુધી અેવું થશે. ૧૬ પછી ઇનસાફ અર યમાં વસશે;

યહાેવાહ અાપણા યાયાધીશ, યહાેવાહ અાપણા નયમ અાપનાર, યહાેવાહ

અને યાયપ ં ફળ પુ વાડીમાં રહે શે. ૧૭ યાયીપણાનું કામ શાં ત અને

અાપણા રા

યાયીપણાનું પ રણામ સવકાળનાે વ ામ અને વ વાસ થશે. ૧૮ મારા
લાેકાે શાં તના થાનમાં, સુર ત અાવાસાેમાં તથા વ થ વ ામ થાનાેમાં

છે ; તે અાપણને બચાવશે. ૨૩ શ ુના વહાણનાં દાેરડાં ઢીલાં

પડી ગયા છે ; તેઅાે કૂ વાથંભ બરાબર સ જડ રાખી શ ા ન હ; તેઅાે સઢ
સારી શ

ા ન હ; યારે લૂંટફાટમાં લૂંટ પુ કળ વહચાય; જે લંગડા હતા

રહે શે. ૧૯ પરં તુ જં ગલના પતન સમયે કરા પડશે અને નગર જમીનદાે ત

તેઅાેને પણ લૂંટ મળી. ૨૪ હુ ં માંદાે છંુ , અેવું કાેઈ પણ રહે વાસી કહે શે ન હ;

કરવામાં અાવશે. ૨૦ તમે જેઅાે સવ ઝરણાંની પાસે વાવાે છાે અને તમારા

તેમાં વસનાર લાેકાેની દુ તા માફ કરવામાં અાવશે.

બળદ અને ગધેડાને છૂટથી ચરવા માેકલાે છાે, તેઅાે પરમસુખી છે .

શીઅાે, તમે સાંભળવાને પાસે અાવાે; હે લાેકાે તમે કાન ધરાે!
૩૪ હેપૃ વીવદેતથા
તે પર જે કાંઈ છે તે સવ, જગત તથા તેમાંથી જે સવ નીપજે

૩૩ કરે છે , પણ તેઅાેઅે તારી સાથે ઠગાઈ કરી ન હ, તને અફસાેસ! તું

તને અફસાેસ છે ! વનાશ કરનારનાે વનાશ થયાે નથી! તું ઠગાઈ

વનાશ કરવાનું બંધ કરીશ યારે તારાે વનાશ થશે. તું ઠગાઈ કરવી બંધ

છે તે સાંભળાે. ૨ કે મ કે સવ
ાેધ ચ

અાે પર અને તેના સવ સૈ યાે પર યહાેવાહને

ાે છે ; તેમણે તેમનાે સંપૂણ નાશ કયા છે , તેઅાેને સંહારને અાધીન

કરીશ, યારે તેઅાે તારી સાથે ઠગાઈ કરશે. ૨ હે યહાેવાહ, અમારા પર કૃ પા

કયા છે . ૩ તેમના મારી નંખાયેલા નાખી દેવામાં અાવશે; અને તેમના મૃતદેહાે

કરાે, અમે તમારી વાટ

ેયા કરીઅે છીઅે; દર સવારે તમે અમારાે ભુજ અને

દુ ગધ મારશે, અને પવતાે તેમના ર તથી ઢં કાઈ જશે. ૪ અાકાશના સવ

દુ ઃખના સમયે અમારા ઉ ધારનાર થાઅાે. ૩ ભારે અવાજથી લાેકાે નાસે છે ;

તારાઅાે ખરી પડશે, અને અાકાશ અાે ળયાની જેમ વાળી લેવાશે; અને તેના

ા યારે વદેશીઅાે વખેરાયા છે . ૪ જેમ માણસાે કાતરા

સવ તારાઅાે ખરી પડશે જેમ ા ાવેલા પરથી પાંદડુ ખરી પડે છે અને પાકી

અેકઠા કરે છે તેમ તમારી લૂંટ અેકઠી કરવામાં અાવશે; તીડાે ધસી અાવે

ગયેલાં અં ર ઝાડ પરથી ખરે છે તેમ તે ખરી પડશે. ૫ કે મ કે મારી તરવાર

છે તે માણે તેઅાે તે પર ધસી અાવશે. ૫ યહાેવાહ માેટા મનાયા છે ; તે

અાકાશમાં પીને ચકચૂર થઈ છે , જુ અાે, હવે તે અદાેમ અને અા લાેકાેનાે નાશ

ઉ ચ થાનમાં રહે છે . તે સયાેનને ઇનસાફ અને યાયથી ભરે છે . ૬ તે તારા

કરવાને તેમના ઉપર ઊતરશે. ૬ યહાેવાહની તરવાર ર તથી અને મેદથી,

યારે તમે ઊ

સમયમાં થર થશે, ઉ ધાર, ડહાપણ અને ડહાપણનાે ભંડાર; યહાેવાહનાે

ણે હલવાન તથા બકરાંના ર તથી, બકરાના ગુરદાનાં મેદથી તરબાેળ

ભય તે જ તેનાે ખ નાે છે . ૭ જુ અાે, તેઅાેના શૂરવીરાે બહારથી વલાપ કરે

થયેલી છે . કે મ કે , બાેસરામાં યહાેવાહનાે ય તથા અદાેમ દેશમાં માેટી કતલ

છે ; સલાહ કરનારા અને શાં તની અાશા રાખનારા પાેક મૂકીને રડે છે . ૮

થયેલી છે . ૭ જં ગલના ગાેધાઅાે, બળદાે અને વાછરડાઅાે અે બધાની કતલ

માગા ઉ જડ થયા છે ; વટેમાગુ બંધ થયા છે . કરાર તાેડવામાં અા યાે છે ,

અેકસાથે થશે. તેઅાેની ભૂ મ ર તથી તરબાેળ થશે અને તેઅાેની ધૂળ મેદથી

સા ીને ધ ાયા છે અને નગરાે અાદર વનાનાં થઈ ગયાં છે . ૯ દેશ વલાપ

મ ત થશે. ૮ કે મ કે , તે યહાેવાહનાે વેર વાળવાનાે દવસ છે અને સયાેન

કરે છે અને સુકાઈ

ય છે ;

સાથેની તકરારનાે બદલાે લેવાનું વષ છે . ૯ અદાેમનાં નાળાઅાે ડામર થઈ

શારાેન ઉ જડ જં ગલ જેવાે થયાે છે ; અને બાશાન તથા કામલ પાેતાનાં

જશે, તેની ધૂળ ગંધક થઈ જશે, અને તેની ભૂ મ બળતાે ડામર થશે. ૧૦ તે

પાંદડાં ખેરવી નાખે છે . ૧૦ યહાેવાહ કહે છે , “હવે હુ ં ઊઠીશ;” હમણાં હુ ં

રાત અને દવસ બળતું રહે શે; તેનાે ધુમાડાે સદા ઊંચે ચઢશે; તેની ભૂ મ પેઢી

પાેતાને ઊંચાે કરીશ; હમણાં હુ ં માેટાે મનાઈશ. ૧૧ તમે ફાેતરાંનાે ગભ ધરશાે

દરપેઢી ઉ જડ રહે શે; સદાને માટે તેમાં થઈને કાેઈ જશે ન હ. ૧૧ પણ જં ગલી

અને ખૂંપરાને જ મ અાપશાે; તમારાે વાસ તમને બાળી નાખનાર અ ન

પ ીઅાે અને ાણીઅાે નું તે વતન થશે; ઘુવડ તથા કાગડા યાં તેમના માળા

જેવાે છે . ૧૨ લાેકાે ભ ીમાં ચૂના જેવા, અ નમાં બાળી નાખેલા અને કાપેલા

બાંધશે. અને તે પર અ ત ય તતા તથા ખાલીપણાનાે અાેળંબાે તે લંબાવશે.

કાંટા જેવા થશે. ૧૩ તમે જેઅાે દૂ ર છાે તેઅાે, મ જે કયુ છે તે સાંભળાે; અને

૧૨ તેના ધ નકાેની પાસે રા ય કહે વાને માટે કશું હશે ન હ અને તેના સવ

તમે પાસે રહે નારાઅાે, મા ં પરા મ

ણાે. ૧૪ સયાેનમાં પાપીઅાે ભયભીત

સરદારાે ન હ જેવા થશે. ૧૩ તેના રાજમહે લાેમાં કાંટા અને તેના ક લાઅાેમાં

થયા છે , અધમ અાેને ૂ રી ચઢી છે . અાપણામાંનાે કાેણ બાળી નાખનાર

કાૈવચ અને ઝાંખરાં ઊગશે. યાં શયાળાેનું રહે ઠાણ અને યાં શાહમૃગનાે

અ ન સાથે વાસાે કરશે? અાપણામાંનાે કાેણ સદા બળતી અાગ સાથે વાસાે

વાડાે થશે. ૧૪ યાં જં ગલનાં ાણીઅાે અને વ અાે ભેગા થશે અને જં ગલનાં

કરશે? ૧૫ જે યાયને માગ ચાલે છે અને સ ય બાેલે છે ; જે જુ લમની કમાઈને

બકરાઅાે અેકબી ને પાેકારશે. નશાચર ાણી પણ યાં વાસાે કરશે અને

ધ ારે છે , જે લાંચ લેવાનાે ઇનકાર કરે છે , જે ગુનાે કરવાની યાેજના કરતાે

પાેતાને માટે વ ામ થાન બનાવશે. ૧૫ ઘુવડાે યાં માળાે બાંધશે, ઈંડાં

નથી, અને જે ભૂંડું ન

ેવા માટે પાેતાની અાંખ મ ચી દે છે , તે જ વાસાે કરશે.

મૂકશે અને તે સેવીને બ ચાંને પાેતાની છાયા નીચે અેક કરશે. હા, યાં

૧૬ તે ઉ ચ થાનને પાેતાનું રહે ઠાણ બનાવશે; ખડકાેના ક લા તેનાે અા ય

સમડીઅાે પણ દરેક પાેતાના સાથી સ હત અેકઠી થશે. ૧૬ યહાેવાહના

થશે; તેને ન ે ખાેરાક અને પાણી મળતાં રહે શે. ૧૭ તારી અાંખાે રા ને

પુ તકમાં શાેધ કરાે; તેઅાેમાંથી અેક પણ બાકી રહે શે ન હ. કાેઈપણ પાેતાના

તેના સાદયમાં

સાથી વનાનું માલૂમ પડશે ન હ, કે મ કે તેમના મુખે અા અા ા અાપી છે અને

ય છે ; લબાનાેન લિ જત થઈને સંકાેચાઈ

ેશે; તેઅાે વશાળ દેશને

ેશે. ૧૮ તારા દયમાં વીતી
ાં છે ?

તેમના અા માઅે તેઅાેને અેકઠાં કયા છે . ૧૭ તેમણે તેઅાેના માટે ચ ી નાખી

ાં છે ? ૧૯ જે લાેકાેની બાેલી કળી શકાય ન હ

છે અને તેમના હાથે દાેરીથી માપીને તેમને તે વહચી અા યું છે ; તેઅાે સવકાળ

ગયેલા ભય વષે વચાર અાવશે; ખંડણી લેનાર
બુર ેની ગણના કરનાર

ાં છે ? તાેલનાર

અેવી ગૂઢ છે , જેઅાેની ભાષા સમ ય ન હ અેવી છે , તે ૂ ર લાેકાેને તું ફરી
ેશે ન હ. ૨૦ સયાેન જે અાપણા પવાનું નગર છે તેને ે; તારી અાંખાે
ય શાલેમને વ ામના નવાસ થાન જેવું, જેનાે તંબુ ઉખેડવામાં અાવશે
ન હ, જેની મેખાે સવકાળ માટે કઢાશે ન હ અને જેની દાેરીઅાે તૂટશે ન હ,
તેવા તંબુ જેવું થયેલું

ેશે. ૨૧ યાં તાે યહાેવાહ જે પરા મી છે તે પહાેળી

નદીઅાે અને નાળાને થાને અાપણી સાથે હશે. શ ુની હલેસાવાળી નાવ

તેનું વતન ભાેગવશે; પેઢી દરપેઢી તેઅાે તેમાં વસશે.
ય તથા સૂકી ભૂ મ હરખાશે; અને વન અાનંદ કરશે અને
૩૫ અર
ગુલાબની જેમ ખીલશે. તે પુ કળ ખીલશે, અાનંદ કરશે અને
૨

હરખાઈને ગાયન કરશે. તેને લબાનાેનનું ગાૈરવ, કામલ તથા શારાેનનાે વૈભવ
અાપવામાં અાવશે; તેઅાે યહાેવાહનું ગાૈરવ અને અાપણા ઈ વરનાે વૈભવ

તેમાં જનાર નથી અને માેટાં વહાણાે તેમાં પસાર થવાનાં નથી. ૨૨ કે મ કે

યશાયા
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ેશે. ૩ ઢીલા હાથાેને ઢ કરાે અને લથડતાં ઘૂંટણાેને થર કરાે. ૪ જેઅાે

ભયભીત દયના છે તેઅાેને કહાે, “ ઢ થાઅાે, બીશાે ન હ; જુ અાે, તમારા

વચનાે સાંભળાે; ૧૪ રા

ઈ વર વેર લેવા અાવશે, ઈ વર તમને યાે ય બદલાે અાપશે અને તે પાેતે

તમને છાેડાવી શકશે ન હ. ૧૫ વળી “યહાેવાહ અાપણને જ ર છાેડાવશે;

અાવીને તમને તારશે.” ૫ યારે અંધજનાેની અાંખાે ઉઘાડવામાં અાવશે

અા નગર અાશૂરના રા ના હાથમાં જશે ન હ. અેમ કહીને હઝ કયા તમારી

અને બ ધરાેના કાન સાંભળશે. ૬ યારે અપંગાે હરણની જેમ કૂ દશે અને

પાસે યહાેવાહ પર ભરાેસાે કરાવે ન હ.”' ૧૬ હઝ કયાની વાત સાંભળશાે

મૂંગાની

ન હ, કે મ કે અાશૂરનાે રા

ભ ગાયન કરશે, કે મ કે અર યમાં પાણી અને વનમાં નાળાં ફૂ ટી

કહે છે : ' હઝ કયાથી તમે છે તરાશાે ન હ; કે મ કે તે

અેમ કહે છે : 'મારી સાથે સલાહ કરીને મારે

નીકળશે. ૭ દઝાડતી રેતી તે તળાવ, અને તરસી ભૂ મ તે પાણીના ઝરણાં

શરણે અાવાે. પછી તમારામાંના દરેક પાેતાના ા ાવેલામાંથી અને પાેતાની

બની જશે; શયાળાેનાં રહે ઠાણમાં, તેમના સૂવાને થાને, ઘાસની સાથે બ

અં રીના ફળ ખાશાે અને પાેતાની ટાંકીનું પાણી પીશાે. ૧૭ યાં સુધી

તથા સરકટ ઊગશે. ૮ યાં રાજમાગ થશે અને તે પ વ તાનાે માગ કહે વાશે.
તેના પર કાેઈ અશુ ચાલશે ન હ પણ જે પ વ તામાં ચાલે છે તેને માટે

હુ ં અાવીને જે દેશ તમારા દેશના જેવાે, ધા ય તથા ા ારસનાે, રાેટલી
તથા ા ાવાડીનાે દેશ, તેમાં તમને લઈ ઉં ન હ યાં સુધી તમે અેમ જ

તે થશે, અે માગમાં મૂખ પણ ભૂલાે પડશે ન હ. ૯ યાં સહ હશે ન હ,

કરશાે.' ૧૮ 'યહાેવાહ અાપણને છાેડાવશે,' અેમ કહીને હઝ કયા તમને

કાેઈ હસક પશુ યાં અાવી ચઢશે નહી; યાં તેઅાે

ગેરમાગ ના દાેરે. શું વદેશીઅાેના કાેઈ પણ દેવે પાેતાના દેશને અાશૂરના

ેવામાં અાવશે ન હ.

પણ ઉ ાર પામેલાઅાે યાં ચાલશે. ૧૦ યહાેવાહે જે લાેકાે માટે મુ ત મૂ ય

રા ના હાથમાંથી છાેડા યાે છે ? ૧૯ હમાથ અને અાપાદના દેવાે

ચૂક યું છે તેઅાે પાછા ફરશે અને હષનાદ કરતા કરતા સયાેન સુધી પહાચશે

સફાવાઈમના દેવાે

અને તેઅાેને માથે હં મેશા અાનંદ રહે શે; તેઅાેને હષ અને અાનંદ ા ત થશે,

છે ? ૨૦ અે દેશાેના સવ દેવાેમાંથી કયા દેવે પાેતાના દેશને મારા હાથમાંથી

તેઅાેના શાેક તથા ન વાસ જતા રહે શે.

છાેડા યાે છે કે , યહાેવાહ ય શાલેમને મારા હાથમાંથી છાેડાવે?” ૨૧ તેઅાે

રા ની કાર કદ ના અમલના ચાૈદમા વષ અાશૂરના રા
૩૬ સાહઝહેકયા
રીબે યહૂ દયાનાં સવ ક લાવાળાં નગરાે ઉપર ચઢાઈ કરીને

છાના ર ા અને તેના જવાબમાં અેક પણ શ દ બાે યા ન હ, કે મ કે રા ની

તેઅાેને

તી લીધાં. ૨ પછી અાશૂરના રા અે લાખીશથી રાબશાકે ને માેટા

લ કર સ હત હઝ કયા રા ની પાસે ય શાલેમ માેક યાે. તે ધાેબીના
ખેતરની સડક પર ઉપલા તળાવના ગરનાળા પાસે ઊભાે ર ાે. ૩ યારે
હ કયાનાે દીકરાે અે લયાકીમ જે રાજમહે લનાે અ ધકારી હતાે તે, સ ચવ
શે ના તથા અાસાફનાે દીકરાે યાેઅા જે ઇ તહાસકાર હતાે તે, તેની પાસે
મળવાને બહાર અા યા. ૪ રાબશાકે અે તેઅાેને ક ું, “ હઝ કયાને કહે ે,
અાશૂરના મહાન રા

અેવું પૂછે છે કે , 'તું કાેના પર ભરાેસાે રાખે છે ? ૫ હુ ં

પૂછંુ છંુ કે , મા મુખની વાતાે અે જ યુ ને માટે સલાહ તથા પરા મનું કામ
સારે? ત કાેના ઉપર ભરાેસાે રાખીને મારી સામે બંડ કયુ છે ? ૬

ે, તું અા

ભાંગેલા બ ના દાંડા પર, અેટલે મસર પર, ભરાેસાે રાખે છે કે , જેના ઉપર
ે કાેઈ ટેકે તાે તે તેની હથેળીમાં પેસીને તેને વ ધી નાખશે! મસરનાે રા
ફા ન તેના પર ભરાેસાે રાખનાર સવ

યે તેવાે જ છે . ૭ પણ કદાચ તું મને

કહે શે, “અમારા ઈ વર યહાેવાહ પર અમે ભરાેસાે રાખીઅે છીઅે,” તાે શું તે
અે જ ઈ વર નથી કે જેમનાં ઉ ચ થાનાે તથા વેદીઅાેને હઝ કયાઅે ન કયા
છે અને યહૂ દયા અને ય શાલેમને ક ું છે , “તમારે, ય શાલેમમાં અા વેદી
અાગળ જ ણામ કરવા?” ૮ તેથી હવે, હુ ં તને બે હ ર ઘાેડા અાપું છંુ , તેઅાે
પર સવારી કરનાર માણસાે પૂરા પાડવાની મારા મા લક અાશૂરના રા ની
સાથે તું શરત કર. ૯ તમે કે મ કરીને મારા ઘણીના નબળામાં નબળા સરદારને
પાછાે ફે રવી શકાે? કે મ કે તમારાે ભરાેસાે મસરના રથાે અને ઘાેડેસવારાેમાં
છે . ૧૦ તાે હવે, શું હુ ં યહાેવાહની અા ા વના અા જગાનાે નાશ કરવા માટે
તેના ઉપર ચઢી અા યાે છંુ ? યહાેવાહે મને ક ું છે , “અા દેશ પર ચઢાઈ કરીને
તેનાે નાશ કર!”'” ૧૧ પછી અેલયાકીમે, શે ના તથા યાેઅાઅે રાબશાકે ને
ક ું, “મહે રબાની કરીને અા તારા ચાકરાેની સાથે અરામી ભાષામાં બાેલ; કે મ
કે અમે તે સમ અે છીઅે. પણ કાેટ પર જે લાેકાે છે તેઅાેના સાંભળતાં
અમારી સાથે યહૂ દી ભાષામાં બાેલતાે ન હ.” ૧૨ પણ રાબશાકે અે તેઅાેને
ક ું, “શું મારા મા લકે અે વચનાે ફ ત તારા મા લકને તથા તને કહે વાને
માટે મને માેક યાે છે ? જે માણસાે કાેટ ઉપર બેઠેલા છે અને જેઅાે તારી
સાથે પાેતાની વ ા ખાવાને તથા પાેતાનું મૂ પીવાને માટે નમાણ થયેલા છે ,
તેઅાેને કહે વાને માટે મને માેક યાે નથી?” ૧૩ પછી રાબશાકે અે ઊભા રહીને
માેટા અવાજે યહૂ દી ભાષામાં પાેકારીને ક ું, અાશૂરના મહારા

ધરાજનાં

ાં છે ?

ાં છે ? શું તેઅાેઅે મારા હાથમાંથી સમ નને છાેડા યું

અા ા અેવી હતી કે , “તેને ઉ ર અાપવાે ન હ.” ૨૨ પછી હ કયાનાે દીકરાે
અે લયાકીમ જે મહે લનાે અ ધકારી હતાે તે, લેખક શે ના તથા અાસાફનાે
દીકરાે યાેઅા ઇ તહાસકાર પાેતાના વ

ફાડીને હઝ કયા પાસે પાછા અા યા

અને રાબશાકે ના શ દાે કહી સંભળા યા.
કયા રા અે અે સાંભ ું યારે તેણે પાેતાનાં વ
૩૭ ફાયારેાં, હઝ
શરીર પર ટાટ ધારણ કરીને તે યહાેવાહના ઘરમાં ગયાે.
૨ તેણે મહે લના કારભારી અે લયાકીમને, લેખક શે નાને તથા યાજકાેના

વડીલાેને ટાટ અાેઢાડીને તેઅાેને અામાેસના દીકરા યશાયા બાેધક પાસે
માેક યા. ૩ તેઅાેઅે તેને ક ું, “ હઝ કયા અેવું કહે છે કે , અા દવસ તાે
સંકટનાે, ઠપકાનાે તથા ફજેતીનાે દવસ છે ; કે મ કે અા તાે છાેકરાંનાે સવ
થવાની તૈયારી છે , પણ જ મ અાપવાની શ ત ના હાેય તેવી થ ત છે . ૪
અાશૂરના રા અે પાેતાનાં સેવક રાબશાકે ને

વતા ઈ વરની નદા કરવા

માટે માેક યાે છે અને તેના સવ શ દાે યહાેવાહ તમારા ઈ વરે સાંભ ા છે .
તાે હવે તે સાંભળીને તેને માટે તેઅાેને ધમકાવે; માટે બચી ગયેલાઅાેને માટે તું
ાથના કર.” ૫ તેથી હઝ કયા રા ના સેવકાે યશાયા પાસે અા યા. ૬ અને
યશાયાઅે તેઅાેને ક ું: “તમારા ધણીને કહે ે કે : 'યહાેવાહ કહે છે કે , જે
શ દાે ત સાંભ ા છે , અેટલે જે વડે અાશૂરના રા ના સેવકાેઅે મારી વ
દુ ભાષણ કયુ છે , તેથી તારે બીવું ન હ. ૭ જુ અાે, હુ ં તેનામાં અેક અા મા મૂકીશ
અને તે અફવા સાંભળીને પાેતાના દેશમાં પાછાે જશે. યાં હુ ં તેને તરવારથી
મારી નંખાવીશ.”'” ૮ યારે રાબશાકે પાછાે ગયાે યારે તેને માલૂમ પ
અાશૂરનાે રા

લ નાની વ

યુ કરે છે . વળી તેણે સાંભ

લાખીશથી ઊપ ાે છે . ૯ યારે તેણે સાંભ ું કે કૂ શના રા

ું

ું હતું કે તે
તહાકા તથા

મસરીઅાે સાથે મળીને મારી સામે યુ કરવા ચઢી અા યા છે , યારે તેણે
ફરીથી યહૂ દયાના રા

હઝ કયાની પાસે સંદેશવાહકાેને માેકલીને કહા યું,

૧૦ “ હઝ કયા, યહૂ દયાના રા

ને કહે કે , 'જે ઈ વર પર તું ભરાેસાે રાખે છે ,

તે અેવું કહીને તમને ન છે તરે કે , “ય શાલેમ અાશૂરના રા ના હાથમાં ન હ
પડશે.” ૧૧ અાશૂરના રા અાેઅે સવ દેશાેનાે નાશ કરીને તેઅાેના કે વા હાલ
કયા છે તે તાે ત સાંભ

ું છે ; તાે શું તારાે બચાવ થશે? ૧૨ જે

અાેનાે,

અેટલે ગાેઝાન, હારાન, રેસેફ તથા તલાસારમાં રહે નાર અેદેનપુ ાેનાે મારા
પૂવ ેઅે નાશ કયા છે , તેઅાેના દેવાેઅે તેઅાેને બચા યા છે શું? ૧૩ હમાથનાે,
અાપાદનાે અને સફાવાઈમ નગરનાે, હે નાનાે તથા ઈવાનાે રા
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ાં છે ? ૧૪

યશાયા

હઝ કયાઅે સંદેશવાહકાે પાસેથી પ લઈને વાં યાે. પછી તેણે યહાેવાહના

પંચાસી હ ર સૈ નકાેને મારી ના યા. જયારે પરાે ઢયે લાેકાે ઊ

ઘરમાં જઈને તે પ તેમની અાગળ ખુ લાે કયા. ૧૫ હઝ કયાઅે યહાેવાહને

તેઅાેના મૃતદેહાે ઠેર ઠેર પડેલા હતાં. ૩૭ તેથી અાશૂરનાે રા

ાથના કરી: ૧૬ હે સૈ યાેના યહાેવાહ, ઇઝરાયલના ઈ વર, ક બાે પર

ા, યારે
સા હે રીબ

ઇઝરાયલ છાેડીને પાછાે નનવે પાેતાના ઘરે જતાે ર ાે. ૩૮ પછી, તે પાેતાના

બરાજમાન, પૃ વીનાં સવ રા યાેના તમે જ અેકલા ઈ વર છાે; તમે અાકાશ

દેવ ન ાેખના મં દરમાં પૂ

તથા પૃ વી ઉ પ ન કયા છે . ૧૭ હે યહાેવાહ, કાન દઈને સાંભળાે. હે યહાેવાહ,

શારઅેસેરે તેને તરવારથી મારી ના યાે. પછી તેઅાે અરારાટ દેશમાં નાસી

અાંખ ઉઘાડીને જુ અાે અને

ગયા. તેના દીકરા અેસારહા ાેને તેની જ યાઅે રાજ કયુ.

વતા ઈ વરની નદા કરનારા અા સા હે રીબના

શ દાે તમે સાંભળાે. ૧૮ હે યહાેવાહ, ખરેખર અાશૂરના રા અાેઅે બી
અાેનાે તથા તેઅાેના દેશાેનાે નાશ કયા છે અે વાત સાચી છે . ૧૯ તેઅાેઅે
તેઅાેના દેવાેને બાળી ના યા છે ; કે મ કે તેઅાે દેવાે નહાેતા, પરં તુ માણસના
હાથની કૃ તલાકડાં તથા પ થર હતા. તેથી અાશૂરે તેમનાે નાશ કયા છે . ૨૦
તેથી હવે, હે અમારા ઈ વર યહાેવાહ, તેના હાથમાંથી અમારાે બચાવ કર ે,
જેથી પૃ વીનાં સવ રા યાે

ણે કે તમે જ અેકલા ઈ વર યહાેવાહ છાે.” ૨૧

પછી અામાેસના દીકરા યશાયાઅે હઝ કયાને સંદેશાે માેકલીને કહે વડા યું,
“યહાેવાહ, ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે , 'અાશૂરના રા

સા હે રીબ વષે ત

મને ાથના કરી છે .' ૨૨ તે માટે યહાેવાહ સાનહે રબ વષે જે વચન બાે યા છે
તે અા છે : “ સયાેનની કું વારી દીકરીઅે તને તુ છ ગ યાે છે અને હસી કા

ાે

છે ; ય શાલેમની દીકરીઅે તારી તરફ માથું ધુણા યું છે . ૨૩ ત કાેની નદા તથા
કાેના વષે દુ ભાષણ કયા છે ? અને ત કાેની વ

તારાે અવાજ ઉઠા યાે છે

અને તારી અાંખાે ઊંચી કરી છે ? ઇઝરાયલનાં પ વ ઈ વર વ

જ. ૨૪

તારા ચાકર ારા ત ભુની નદા કરી છે , ત ક ું છે કે , 'મારા રથાેના જૂ થ સાથે
હુ ં પવતાેના શખર પર, લબાનાેનના સાૈથી અંદરના ભાગાેમાં હુ ં ચઢી અા યાે
છંુ ; હુ ં તેના ઊંચા અેરેજવૃ ાેને તથા ઉ મ દેવદારવૃ ાેને હુ ં કાપી નાખીશ;
અને હુ ં તેના સાૈથી છે વાડા ભાગમાં, તથા તેના ફળ પુ ખેતરના વનમાં વેશ
કરીશ. ૨૫ મ કૂ વા ખાેદીને પરદેશનાં પાણી પીધાં છે ; મારા પગનાં ત ળયાંથી
મ મસરની બધી નદીઅાેને સૂકવી નાખી છે .' ૨૬ શું ત નથી સાંભ

ું કે , મ

પુરાતન કાળથી તે ઠરાવ કયા છે અને ાચીન કાળથી તે ઘાટ ઘ

ાે છે ?

અને હવે હુ ં અેવું ક ં છંુ કે , તું કાેટવાળાં નગરાેને વેરાન કરી નાખીને તેમને
ખંડીયેરના ઢગલા કરી નાખનાર થાય. ૨૭ તેઅાેના રહે વાસીઅાે કમ ેર
થઈ ગયા છે , તેઅાે વખેરાઈને લિ જત થયા. તેઅાે ખેતરના છાેડ, લીલું
ઘાસ, અગાસી પરનાં ઘાસ તથા ખેતરમાનાં ઘાસ, પૂવના વાયુ જેવા થઈ
ગયા. ૨૮ પરં તુ તા ં ઊઠવું તથા બેસવું, તા ં બહાર જવું તથા તા ં અંદર
અાવવું, તથા મારા પર તા ં કાેપાયમાન થવું, અે સવ હુ ં

ં છંુ . ૨૯ મારા

પર તારા ાેધાયમાન થયાને લીધે તથા તારી ઉ તાઈ મારા સાંભળવામાં
અા યાને લીધે હુ ં તારા નાકમાં મારી કડી તથા તારા મુખમાં મારી લગામ
નાખીને જે માગ તું અા યાે છે તે માગ થઈને હુ ં તને પાછાે ફે રવીશ.” ૩૦
તારા માટે અા ચ થશે: અા વષ તમે પાેતાની
અને બી

તે નીપજેલું ધા ય ખાશાે

વષ અેના પાકમાંથી નીપજેલું ધા ય ખાશાે. પરં તુ ી

વષ તમે

વાવશાે અને લણશાે તથા ા ાવાડીઅાે રાેપશાે અને તેના ફળ ખાશાે. ૩૧
યહૂ દયાના કુ ળનાે બચેલાે ભાગ ફરીથી મૂળમાંથી પાેતાની જડ ફૂ ટશે અને તેને
ફળ અાવશે. ૩૨ કે મ કે , ય શાલેમ તથા સયાેન પવતમાંથી બચેલા લાેકાે
નીકળી અાવશે;' સૈ યાેના યહાેવાહની ઉ કં ઠાથી તે થશે.” ૩૩ તેથી અાશૂરના
રા

વષે યહાેવાહ કહે છે : “તે અા નગરમાં અાવશે ન હ, યાં બાણ પણ

મારશે ન હ, તે ઢાલ લઈને તેની અાગળ અાવશે ન હ અને તેની સામે માેરચાે
બાંધશે ન હ. ૩૪ જે માગ તે અા યાે તે જ માગ તે પાછાે જશે, અા નગરમાં તે
વેશ કરવા પામશે ન હ. અેમ હુ ં યહાેવાહ બાેલું છંુ . ૩૫ કે મ કે હુ ં મારી
પાેતાની ખાતર તથા મારા સેવક દાઉદની ખાતર અા નગરનું ર ણ કરીને તેને
બચાવીશ.” ૩૬ યહાેવાહના દૂ તે અાવીને અાશૂરાેની છાવણીમાંના અેક લાખ

યશાયા

કરતાે હતાે, યારે તેના દીકરા અા ા મેલેખે અને

દવસાેમાં હઝ કયા મરણતાેલ માંદાે પ ાે. તેથી અામાેસના દીકરા
૩૮ તેયશાયા
બાેધકે તેની પાસે અાવીને ક ું: “યહાેવાહ અેમ કહે છે ,
'તારા ઘરનાે બંદાેબ ત કર; કે મ કે તું મરવાનાે છે , તું

વવાનાે નથી.” ૨ યારે

હઝ કયાઅે પાેતાનું મુખ દીવાલ તરફ ફે રવીને યહાેવાહને ાથના કરી. ૩ તેણે
ક ું, “હે યહાેવાહ, હુ ં કાલાવાલા ક ં છંુ કે હુ ં કે વી રીતે સ યતાથી તથા
સંપૂણ દયથી તમારી સમ ચા યાે છંુ અને તમારી માં જે સા ં તે મ કયુ
છે ,” અને પછી હઝ કયા બહુ ર ાે. ૪ પછી યશાયાની પાસે યહાેવાહનું અા
વચન અા યું કે , ૫ “જઈને મારા લાેકના અાગેવાન હઝ કયાને કહે , “તારા
પતા દાઉદના ઈ વર યહાેવાહ અેમ કહે છે , 'તારી ાથના મ સાંભળી છે અને
તારાં અાંસુ મ

ેયાં છે . જુ અાે, હુ ં તારા અાયુ યમાં પંદર વષ વધારીશ. ૬ હુ ં

તને તથા અા નગરને અાશૂરના રા ના હાથમાંથી છાેડાવીશ; અને હુ ં અા
નગરનું ર ણ કરીશ. ૭ અને યહાેવાહે જે વચન ક ું છે , તે તે પૂ ં કરશે,
અેનું અા ચ તને યહાેવાહથી મળશે: ૮ જુ અાે, અાહાઝના સમયદશક
યં માં જે છાંયડાે દશ અંશ પર છે , તેને હુ ં દશ અંશ પાછાે હટાવીશ!” તેથી
છાંયડાે જે સમયદશક યં પર હતાે તે દશ અંશ પાછાે હ ાે. ૯ યહૂ દયાનાે
રા

હઝ કયા માંદગીમાંથી સા ે થયાે યારે તેણે જે ાથના લખી હતી તે

અા છે : ૧૦ મ ક ું, મારા અાયુ યના મ યકાળમાં હુ ં શેઅાેલની ભાગળાેમાં
જવાનાે છંુ ; મારાં બાકીના વષા મારી પાસેથી લઈ લેવામાં અા યાં છે . (Sheol
h7585) ૧૧ મ ક ું, હુ ં કદી યહાેવાહને

યહાેવાહને

ેઈશ ન હ,

વતાઅાેની ભૂ મમાં હુ ં

ેઈશ ન હ; હુ ં ફરી કદી મનુ યને તથા સંસારના રહે વાસીઅાેને

નહાળીશ ન હ. ૧૨ મા ં નવાસ થાન ભરવાડાેના તંબુની જેમ ઉખેડી અને
દૂ ર કરવામાં અા યું છે . વણકરની જેમ મા ં

વન સમેટી લીધું છે ; મને

તાકામાંથી કાપી નાખવામાં અા યાે છે . રાત અને દવસની વ ચે તમે મા ં
વન પૂ ં કરી નાખાે છાે. ૧૩ સવાર સુધી મ વલાપ કયા; સહની જેમ
તે મારાં હાડકાં ભાંગી નાખે છે ; રાત અને દવસની વ ચે તમે મા ં

વન

પૂ ં કરી નાખાે છાે. ૧૪ અબાબીલની જેમ હુ ં કલ કલાટ ક ં છંુ , હાેલાની
જેમ હુ ં વલાપ ક ં છંુ , મારી અાંખાે ઉ ચ થાન તરફ ેઈ રહે વાથી નબળી
થઈ છે . હે ભુ, હુ ં પીડા પામી ર ાે છંુ , મને મદદ કરાે. ૧૫ હુ ં શું બાેલું?
તેઅાેઅે મારી સાથે વાત કરી છે અને તેઅાેઅે જ તે કયુ છે ; મારા

વની

વેદનાને લીધે હુ ં મારી અાખી જદગી સુધી ધીમે ધીમે ચાલીશ. ૧૬ હે ભુ,
વન મને પાછંુ મળે તાે સા ં ;
વતાે રા યાે છે . ૧૭ અાવા શાેકનાે અનુભવ

તમે માેકલેલું દુ ઃખ મારા માટે સા ં છે ; મા ં
તમે મને સા ે કયા છે અને

કરવાે તે મારા લાભને માટે હતું. તમે મને વનાશના ખાડામાંથી બહાર કા

ાે

છે ; કે મ કે તમે મારાં સવ પાપ તમારી પીઠ પાછળ નાખી દીધાં છે . ૧૮ કે મ કે
શેઅાેલ તમારી અાભાર તુ ત કરે ન હ, મરણ તમારાં તાે ગાય ન હ; જેઅાે
કબરમાં ઊતરે છે તેઅાે તમારી વ વસનીયતાની અાશા રાખે ન હ. (Sheol
વત ય ત, હા, વત ય ત તાે, જેમ અાજે હુ ં ક ં છંુ તેમ,
તમારી અાભાર તુ ત કરશે. પતા પાેતાનાં સંતાનાેને તમારી વ વસનીયતા
h7585) ૧૯

હે ર કરશે. ૨૦ યહાેવાહ મારાે ઉ ધાર કરવાના છે અને અમે અમારી અાખી
જદગી સુધી યહાેવાહના ઘરમાં વા જ ાે વગાડીને ઉજવણી કરીશું.” ૨૧ હવે
યશાયાઅે ક ું હતું, “અં રમાંથી થાેડાે ભાગ લઈને ગૂમડા પર બાંધાે, અેટલે
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તે સા ે થશે.” ૨૨ વળી હઝ કયાઅે ક ું હતું, “હુ ં યહાેવાહના ઘરમાં જઈશ

અાકાશ કાેણે મા યું છે , કાેણે ટાેપલીમાં પૃ વીની ધૂળને સમાવી છે , કાંટાથી

અેનું શું ચ થશે?”

પવતાેને તથા ાજવાથી પહાડાેને કાેણે

રા બાલઅદાનના દીકરા મેરાેદાખબાલઅદાને
૩૯ તેહઝસમયેકયાબાપરબલના
પ ાે લખીને ભેટ માેકલી; કે મ કે તેણે સાંભ ું હતું કે

અા મા માપી અા યાે છે , અથવા તેઅાેના મં ી થઈને તેમને કાેણે સલાહ

હઝ કયા માંદાે પ ાે હતાે, પણ હવે સા ે થયાે છે . ૨ હઝ કયા તેને લીધે
ખુશ થયાે, તેણે સંદેશવાહકાેને પાેતાનાે ભંડાર, અેટલે સાેનું પું, સુગંધી ય
અને મૂ યવાન તેલ, તમામ શ

ાગાર તથા તેના ભંડારાેમાં જે જે હતું તે સવ

તેઅાેને બતા યું. તેના મહે લમાં કે અાખા રા યમાં અેવું કં ઈ નહાેતું કે જે
હઝ કયાઅે તેઅાેને બતા યું ના હાેય. ૩ યારે યશાયા બાેધકે હઝ કયા
રા ની પાસે અાવીને તેને પૂ

ું, “અે માણસાેઅે તમને શું ક ું? તેઅાે

ાંથી અા યા છે ?” હઝ કયાઅે ક ું, “તેઅાે દૂ ર દેશથી અેટલે બા બલથી
મારી પાસે અા યા છે .” ૪ યશાયાઅે પૂ

ું, “તેઅાેઅે તારા મહે લમાં શું શું

ેયું છે ?” હઝ કયાઅે ક ું, “મારા મહે લમાંનું સવ તેઅાેઅે

ેયું છે . મારા

ભંડારાેમાં અેવી અેક પણ વ તુ નથી કે જે મ તેમને બતાવી ના હાેય.” ૫ યારે
યશાયાઅે હઝ કયાને ક ું, “સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહનું વચન સાંભળ: ૬
'જુ અાે, અેવા દવસાે અાવે છે કે યારે તારા મહે લમાં જે સવ છે તે, તારા
પૂવ ેઅે જેનાે અાજ સુધી સં હ કરી રા યાે છે , તે સવ, બા બલમાં લઈ
જવામાં અાવશે; કં ઈ પણ પડતું મુકાશે ન હ, અેવું યહાેવાહ કહે છે . ૭ તારા
દીકરાઅાે કે જે તારાથી ઉ પ ન થશે, જેઅાેને જ મ અપાશે, તેઅાેને તેઅાે લઈ
જશે; અને તેઅાે બા બલના રા ના મહે લમાં રાણીવાસના સેવકાે થશે.” ૮
યારે હઝ કયાઅે યશાયાને ક ું, “યહાેવાહનાં જે વચનાે તમે બાે યા છાે, તે
સારાં છે .” કે મ કે તેણે વચાયુ કે , “મારા દવસાેમાં તાે શાં ત તથા સ યતા
રહે શે.”
ઈ વર કહે છે , “ દલાસાે અાપાે, મારા લાેકાેને દલાસાે અાપાે.”
૪૦ તમારા
ય શાલેમ સાથે હે તથી વાત કરાે; અને તેને જણાવાે કે તેની લડાઈ
૨

ે યા છે ? ૧૩ કાેણે યહાેવાહનાે

અાપી છે ? ૧૪ તેઅાેને કાેની પાસેથી સલાહ મળી શકે ? કાેણે તેઅાેને યાયના
માગનું શ ણ અાપીને તેમને ડહાપણ શીખ યું? અને કાેણ તેઅાેને બુ
અને સમજણનાે માગ જણાવી શકે ? ૧૫ જુ અાે,

અાે ડાેલમાંથી ટપકતાં

ટીપાં જેવી અને ાજવાંને ચાટેલી રજ સમાન ગણાયેલી છે ; જુ અાે, ીપાે
ઊડી જતી ધૂળ જેવા છે . ૧૬ લબાનાેન બળતણ પૂ ં પાડી શકતું નથી, કે તે
પરનાં પશુઅાે ય ને માટે પૂરતાં નથી. ૧૭ સવ

અાે તેમની અાગળ કં ઈ

વસાતમાં નથી; તેમણે તેઅાેને ન હ જેવી ગણી છે . ૧૮ તાે તમે ઈ વરને કાેની
સાથે સરખાવશાે? કે વી

તમા સાથે તેમનાે મુકાબલાે કરશાે? ૧૯ મૂ તને તાે

કારીગર ઢાળે છે : સાેની તેને સાેનાથી મઢે છે અને તેને માટે પાની સાંકળીઅાે
ઘડે છે . ૨૦ જે માણસ દ ર ી થઈ જવાથી અપણ કરવાને અસમથ થઈ
ગયાે હાેય, તે સડી ન હ

ય અેવું લાકડું પસંદ કરે છે , તે કુ શળ કારીગરને

શાેધે છે કે જે હાલે ન હ કે પડી ન
નથી

ણતા? તમે નથી સાંભ

ય અેવી મૂ ત થાપન કરે. ૨૧ શું તમે
ું? અારં ભથી તમને ખબર મળી નથી?

પૃ વીનાે પાયાે નંખાયાે યારથી તમે સમજતા નથી? ૨૨ ભુ તાે પૃ વી ઉપરના
અાકાશમંડળ પર બરાજનાર છે અને અેમની નજરમાં તેના રહે વાસીઅાે તીડ
સમાન છે ! તે પડદાની જેમ અાકાશાેને સારે છે અને રહે વા માટેના તંબુની
જેમ તેઅાેને તાણે છે . ૨૩ અ ધપ તઅાેને ન હ સરખા કરનાર તે છે અને
તે પૃ વીના રાજકતાઅાેને શૂ ય જેવા કરે છે . ૨૪ જુ અાે, તેઅાે રાેપાયા ન
રાેપાયા કે , તેઅાે વવાયા ન વવાયા, તેઅાેના મૂળ જમીનમાં જડાયાં કે , તરત જ
તેઅાે પર તે ફૂં ક મારે છે અને તેઅાે સુકાઈ

ય છે અને વાયુ તેમને ફાેતરાંની

જેમ ઉડાવી દે છે . ૨૫ વળી, પ વ ઈ વર પૂછે છે , “તમે મને કાેની સાથે
સરખાવશાે કે હુ ં તેના જેવાે ગણાઉં?” ૨૬ તમારી
અાકાશ તરફ ઊંચી
કરાે! અાકાશના અા સવ તારા કાેણે ઉ પ ન કયા છે ? તે મહા સમથ અને

પૂરી થઈ છે , તેના અપરાધને માફ કરવામાં અા યાે છે , તેને યહાેવાહને હાથે

બળવાન હાેવાથી પાેતાના પરા મના માહા યથી તેઅાેને સં યાબંધ બહાર

તેના સવ પાપાેને લીધે બમણી શ ા થઈ છે . ૩ સાંભળાે કાેઈ અેવું પાેકારે

કાઢી લાવે છે અને તે સવને નામ લઈને બાેલાવે છે , અેકે રહી જતાે નથી. ૨૭

છે , “અર યમાં યહાેવાહનાે માગ તૈયાર કરાે; જં ગલમાં અાપણા ઈ વરને માટે

યાકૂ બ, શા માટે કહે છે , અને ઇઝરાયલ, તું શા માટે બાેલે છે કે , “મારાે માગ

સડક સુગમ કરાે.” ૪ સવ ખીણને ઊંચી કરવામાં અાવશે અને સવ પવતાે

યહાેવાહથી સંતાડેલાે છે અને મારાે યાય મારા ઈ વરના લ માં નથી?” ૨૮

અને ડું ગરાેને સપાટ કરવામાં અાવશે; ખરબચડી જગાઅાે સરખી અને ખાડા

તે શું નથી

ટેકરાને સપાટ મેદાન કરવામાં અાવશે. ૫ યહાેવાહનું ગાૈરવ ગટ થશે અને

પૃ વીના છે ડા સુધી ઉ પ ન કરનાર તે છે , તે કદી નબળ થતા નથી કે થાકતા

સવ માણસાે તે

નથી; તેમની સમજણની કાેઈ સીમા નથી. ૨૯ થાકે લાને તે બળ અાપે છે તથા

ેશે; કે મ કે અે યહાેવાહના મુખનું વચન છે . ૬ “પાેકાર”

અેવું અેક વાણી કહે છે , મ પૂ

ું, “શાને માટે પાેકા ં ?” સવ મનુ ય ઘાસ

યું? તે શું નથી સાંભ

નબળ થયેલાંને પુ કળ

ું? યહાેવાહ તે સનાતન ઈ વર છે ,

ેર અાપે છે . ૩૦ છાેકરા તાે નબળ થશે અને થાકી

જ છે અને તેઅાેના કરારનું વ વાસુપ ં અે ખેતરના ફૂ લ જેવું છે . ૭ ઘાસ

જશે અને જુ વાનાે ઠાેકર ખાશે અને પડશે: ૩૧ પણ યહાેવાહની રાહ

સુકાઈ

નવું સામ ય પામશે; તેઅાે ગ ડની જેમ પાંખાે સારશે; તેઅાે દાેડશે અને

ય છે અને ફૂ લ ચીમળાઈ

ય છે

યારે યહાેવાહના વાસનાે

વાયુ તે પર વાય છે ; મનુ ય ન ે ઘાસ જ છે . ૮ ઘાસ સુકાઈ
ચીમળાઈ

ય છે , ફૂ લ

ય છે , પણ અાપણા ઈ વરનું વચન સવકાળ કાયમ રહે શે.” ૯

હે સયાેન, વધામણીના સમાચાર કહે નારી, તું ઊંચા પવત પર ચઢી

;

માેટા અવાજે સામ યથી પાેકાર; ય શાલેમને વધામણીના સમાચાર અાપ.
ઊંચા અવાજે પાેકાર, બીશ ન હ. યહૂ દયાના નગરાેને કહે , “તમારાે ઈ વર
અા છે !” ૧૦ જુ અાે, ભુ યહાેવાહ જય પામનાર વીરની જેમ અાવશે અને
તેમનાે ભુજ તેઅાેને માટે અ ધકાર ચલાવશે. જુ અાે, તેઅાેનું ઈનામ તેઅાેની
સાથે અને તેઅાેનું

તફળ તેઅાેની અાગળ

ય છે . ૧૧ ભરવાડની જેમ તે

પાેતાના ટાેળાનું પાલન કરશે, તે પાેતાના હાથમાં હલવાનાેને અેકઠા કરશે અને
પાેતાની ગાેદમાં ઊંચકી લેશે અને તનપાન કરાવનારી

ીઅાેને તે સંભાળીને

ચલાવશે. ૧૨ કાેણે પાેતાના ખાેબાથી સમુ નાં પાણી મા યાં છે , વતથી

ેનાર

થાકશે ન હ, તેઅાે અાગળ ચાલશે અને નબળ થશે ન હ.
છાના રહીને સાંભળાે; દેશાે
૪૧ ઈનવુવરં સામકહેયછેપામે, “હે; તેઅીપાેાે ,પાસેમારીઅાવેઅાગળ
અને બાેલે, અાપણે અેક થઈને
યાયના ચુકાદાને માટે ન ક અાવીઅે. ૨ કાેણે પૂવમાંથી અેકને ઊભાે
કયા છે ? કાેને ઈ વરે યાયીપણામાં પાેતાની સેવાને માટે બાેલા યાે છે ? તે
અાેને અેને વાધીન કરી દે છે અને રા અાે પર અેને અ ધકાર અાપે
છે ; તે તેમને ધૂળની જેમ અેની તરવારને, અને ઊડતાં ફાેતરાંની જેમ અેના
ધનુ યને સાપી દે છે . ૩ તે તેઅાેની પાછળ પડે છે ; અને જે માગ અગાઉ તેનાં
પગલાં પ ા નહાેતાં, તેમાં તે સહીસલામત ચા યાે

ય છે . ૪ કાેણે અા કાય

શ કયુ અને સંપૂણ કયુ છે ? કાેણે અારં ભથી મનુ યાેની પેઢી ને બાેલાવી
છે ? હુ ં , યહાેવાહ, અા દ છંુ , તથા છે લાની સાથે રહે નાર, પણ હુ ં જ છંુ . ૫
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ેયું છે અને તેઅાે બીધા છે ; પૃ વીના છે ડા ૂ યા છે ; તેઅાે

અાપી શકે , જયારે હુ ં પૂછંુ , યારે કાેણ ઉ ર અાપશે. ૨૯ જુ અાે તેઅાે સવ

પાસે અાવીને હાજર થયા. ૬ દરેકે પાેતાના પડાેશીની મદદ કરી અને દરેક

યથ છે ; અને તેઅાેનાં કામ શૂ ય જ છે ! તેઅાેની ઢાળેલી મૂ તઅાે વાયુ જેવી

ટાપુઅાેઅે તે

અેકબી ને કહે છે કે , ' હમત રાખ.' ૭ તેથી સુથાર સાેનીને હમત અાપે છે ,

તથા યથ છે .

અને જે હથાેડીથી કાય કરે છે તે અેરણ પર કાય કરનારને હમત અાપે છે ,

ક છે , અેને હુ ં નભાવી રાખું છંુ ; અે મારાે પસંદ
૪૨ જુકરેઅાેલાે, છેઅા, અેમારાેના પરસેવમારાે
વ સ ન છે : તેનામાં મ મારાે અા મા

અને તેણે મૂ તને ખીલાથી સ જડ કરી કે તે ડગે ન હ. ૮ પણ હે મારા સેવક,
ઇઝરાયલ, યાકૂ બ જેને મ પસંદ કયા છે , મારા મ ઇ ા હમના સંતાન, ૯ હુ ં
તને પૃ વીના છે ડેથી પાછાે લા યાે છંુ અને મ તને દૂ રની જ યાઅેથી બાેલા યાે
છે , અને જેને મ ક ું હતું, 'તું મારાે સેવક છે ,' મ તને પસંદ કયા છે અને તારાે
યાગ કયા નથી. ૧૦ તું બીશ ન હ, કે મ કે હુ ં તારી સાથે છંુ . યાકુ ળ થઈશ
ન હ, કે મ કે હુ ં તારાે ઈ વર છંુ . હુ ં તને બળ અાપીશ અને તને સહાય કરીશ
અને હુ ં મારા જમણા હાથથી તને પકડી રાખીશ. ૧૧ જુ અાે, જેઅાે તારા પર
ગુ સે થયેલા છે , તેઅાે સવ લિ જત થશે; તારી વ

થનાર, ન હ સરખા

થશે અને વનાશ પામશે. ૧૨ જેઅાે તારી સાથે ઝઘડાે કરે છે તેઅાેને તું
શાેધીશ, પણ તેઅાે તને જડશે ન હ; તારી સામે લડનાર, ન હ સરખા તથા
શૂ ય જેવા થશે. ૧૩ કે મ કે હુ ં , યહાેવાહ તારાે ઈ વર તારાે જમણાે હાથ પકડી
રાખીને, તને કહુ ં છંુ કે , તું બીશ ન હ, હુ ં તને સહાય કરીશ. ૧૪ હે કીડા સમાન
યાકૂ બ, હે ઇઝરાયલના લાેકાે તમે બીશાે ન હ; હુ ં તને મદદ કરીશ.” અે
યહાેવાહનું, તારા છાેડાવનાર, ઇઝરાયલના પ વ નું વચન છે . ૧૫ “ ે, મ
તને તી ણ નવા અને બેધારી દાંતાવાળા મસળવાના યં

પ બના યાે છે ; તું

પવતાેને મસળીને ચૂરેચૂરા કરીશ; પહાડાેને ભૂસા જેવા કરી નાખીશ. ૧૬ તું
તેઅાેને ઊપણશે અને વાયુ તેઅાેને ઉડાવશે અને તેઅાેને વખેરી નાખશે. તું
યહાેવાહમાં અાનંદ કરીશ, તું ઇઝરાયલના પ વ માં અાનંદ કરશે. ૧૭ દુ :
ખી તથા દ ર ીઅાે પાણી શાેધે છે , પણ તે મળતું નથી અને તેમની

ભાે

તરસથી સુકાઈ ગઈ છે ; હુ ં , યહાેવાહ, તેઅાેની ાથનાઅાેનાે ઉ ર અાપીશ;
હુ ં , ઇઝરાયલનાે ઈ વર, તેઅાેને ત શ ન હ. ૧૮ હુ ં ઉ જડ ડું ગરાે પર નાળાં
અને ખીણાેમાં ઝરણાં વહે વડાવીશ; હુ ં અર યને પાણીનું તળાવ અને સૂકી
ભૂ મને પાણીના ઝરા કરીશ. ૧૯ હુ ં અર યમાં અેરેજવૃ , બાવળ અને મદી
તથા જૈતવૃ ઉગાડીશ; હુ ં રણમાં ભ ા , સરળ અને દેવદારનાં વૃ ભેગાં
ઉગાડીશ. ૨૦ હુ ં અા કરીશ જેથી તેઅાે અા સવ જુ અે, તે

ણે અને સાથે

સમજે, કે યહાેવાહના હાથે અા કયુ છે , કે ઇઝરાયલના પ વ અેને ઉ પ ન
કયુ છે . ૨૧ યહાેવાહ કહે છે , “તમારાે દાવાે રજૂ કરાે,” યાકૂ બના રા
“તમારી મૂ તઅાે માટે ઉ મ દલીલાે

કહે છે ,

હે ર કરાે.” ૨૨ તેઅાેને પાેતાની દલીલાે

રજૂ કરવા દાે; તેઅાેને અાગળ અાવીને અાપણને અે જણાવવા દાે કે શું થવાનું
છે , જેથી અા બાબતાે વષે અમે

ણીઅે. તેઅાેને અાગાઉની વાણી શી હતી

તે અમને જણાવવા દાે, જેથી અમે તેના વષે વચાર કરીઅે અને

ણીઅે

કે તે કે વી રીતે પૂણ થયું છે . ૨૩ હવે પછી જે જે બીનાઅાે કે વી રીતે પૂણ
થશે તે અમને કહાે, જેથી તમે દેવાે છાે તે અમે

ણીઅે; વળી કં ઈ સા ં કે

ભૂંડું કરાે કે જેથી અમે ભયભીત થઈને અા ય પામીઅે. ૨૪ જુ અાે, તમારી
મૂ તઅાેતાે કશું જ નથી અને તમારાં કામ શૂ ય જ છે ; જે તમને પસંદ કરે છે તે
ધ ારપા છે . ૨૫ મ ઉ ર તરફથી અેકને ઊભાે કયા છે , અને તે અાવે છે ;
સૂયાદય તરફથી મારે નામે વનંતી કરનાર અાવે છે , અને જેમ કું ભાર માટીને
ગૂંદે છે તેમ તે અ ધપ તઅાેને ગૂંદશે. ૨૬ કાેણે અગાઉથી
અમે તે

હે ર કયુ છે કે ,

ણીઅે? અને સમય અગાઉ, “તે સ ય છે ” અેમ અમે કહીઅે?

ખરેખર તેમાંના કાેઈઅે તેને અાદેશ અા યાે નથી, હા, તમા ં કહે વું કાેઈઅે
ું નથી. ૨૭ સયાેનને હુ ં થમવાર કહે નાર છંુ કે , “ ે તેઅાે અહ યાં
છે ;” હુ ં ય શાલેમને વધામણી કહે નાર માેકલી અાપીશ. ૨૮ યારે હુ ં ેઉં
સાંભ

છંુ , યારે કાેઈ માણસ દેખાતાે નથી, તેઅાેમાં અેવાે કાેઈ નથી જે સારી સલાહ

યશાયા

મૂ ાે છે ; તે વદેશીઅાેમાં યાય ગટ કરશે. ૨ તે બૂમ પાડશે ન હ કે પાેતાનાે
અવાજ ઊંચાે કરશે ન હ, તથા ર તામાં પાેતાની વાણી સંભળાવશે ન હ. ૩
છંુ દાયેલા બ ને તે ભાંગી નાખશે ન હ અને મંદ મંદ સળગતી દવેટને તે
હાેલવશે ન હ: તે વ વાસુપણાથી યાય કરશે. ૪ તે નબળ થશે ન હ કે
નરાશ થશે ન હ યાં સુધી તે પૃ વી પર યાય થાપે ન હ; અને ટાપુઅાે તેના
નયમની વાત

ેશે. ૫ અા ઈ વર યહાેવાહ, અાકાશાેને ઉ પ ન કરનાર અને

તેઅાેને સારનાર, પૃ વી તથા તેમાંથી જે નીપજે છે તેને ફે લાવનાર; તે પરના
લાેકાેને વાસ અાપનાર તથા જે

વે છે તેઅાેને

વન અાપનારની અા

વાણી છે . ૬ “મ યહાેવાહે , તેને યાયીપણામાં બાેલા યાે છે અને તેનાે હાથ હુ ં
પકડી રાખીશ, હુ ં તા ં ર ણ કરીશ, વળી તને લાેકાેનાં હકમાં કરાર પ અને
વદેશીઅાેને કાશ અાપનાર કરીશ, ૭ જેથી તું અંધજનાેની અાંખાેને ઉઘાડે,
બંદીખાનામાંથી બંદીવાનાેને અને કારાગૃહના અંધકારમાં બેઠેલાઅાેને બહાર
કાઢે. ૮ હુ ં યહાેવાહ છંુ , અે જ મા ં નામ છે ; હુ ં મા ં ગાૈરવ બી ને તથા મારી
તુ ત કાેરેલી મૂ તઅાેને અાપવા દઈશ ન હ. ૯ જુ અાે, અગાઉની બનાઅાે
થઈ ચૂકી છે , હવે હુ ં નવી ઘટનાઅાેની ખબર અાપું છંુ . તે ઘટનાઅાે બ યા
પહે લાં હુ ં તમને તે કહી સંભાળવું છંુ .” ૧૦ યહાેવાહની સમ નવું ગીત ગાઅાે
અને પૃ વીના છે ડા સુધી તેમના તાે ગાઅાે; સમુ માં પયટન કરનાર તથા
તેમાં સવ રહે નારા ટાપુઅાે તથા તેઅાેના રહે વાસીઅાે. ૧૧ અર ય તથા નગરાે
પાેકાર કરશે, કે દારે વસાવેલાં ગામડાં હષનાદ કરશે! સેલાના રહે વાસીઅાે
ગાઅાે, પવતાેનાં શખર પરથી તેઅાે બૂમ પાડાે. ૧૨ તેઅાે યહાેવાહને મ હમા
અાપે અને ટાપુઅાેમાં તેમની તુ ત ગટ કરે. ૧૩ યહાેવાહ વીરની જેમ બહાર
અાવશે; તે યાે ાની જેમ અાવેશને ગટ કરશે; તે માેટેથી પાેકારશે, હા, તે
રણનાદ કરશે; તે પાેતાના વૈરીઅાેને પાેતાનું પરા મ બતાવશે. ૧૪ હુ ં ઘણીવાર
સુધી છાનાે ર ાે છંુ ; શાંત રહીને મ પાેતાને કબજે રા યાે છે ; લાંબા વખત
સુધી હુ ં શાંત ર ાે છંુ , હવે હુ ં જ મ અાપનાર ીની જેમ પાેકારીશ; હુ ં હાંફીશ
તથા ઝં ખના કરીશ. ૧૫ હુ ં પવતાેને તથા ડું ગરાેને ઉ જડ કરીશ અને તેમની
સવ લીલાેતરીને સૂકવી નાખીશ; અને હુ ં નદીઅાેને બેટ કરી નાખીશ અને
તળાવાેને સૂકવી નાખીશ. ૧૬ જે માગ અંધજનાે

ણતા નથી તે પર હુ ં તેઅાેને

ચલાવીશ; જે માગાની તેઅાેને મા હતી નથી, તેઅાે પર હુ ં તેઅાેને ચાલતા
કરીશ. તેઅાેની સંમુખ હુ ં અંધકારને અજવાળા પ અને ખરબચડી જગાઅાેને
સપાટ કરીશ. અા બધાં કામ હુ ં કરવાનાે છંુ અને તેઅાેને પડતા મૂકીશ ન હ.
૧૭ જેઅાે કાેરેલી મૂ તઅાે પર ભરાેસાે રાખે છે અને ઢાળેલી મૂ તઅાેને કહે

છે , “તમે અમારા દેવ છાે,” તેઅાે પાછા ફરશે, તેઅાે લિ જત થશે. ૧૮ હે
બ ધરજનાે, સાંભળાે; અને હે અંધજનાે, નજર કરીને જુ અાે. ૧૯ મારા સેવક
જેવાે અાંધળાે કાેણ? મારા માેકલેલા સંદેશવાહક જેવાે બ ધર કાેણ છે ? મારા
કરારના સહભાગી જેવાે અંધ અને યહાેવાહના સેવક જેવાે અંધ કાેણ છે ? ૨૦
ત ઘણી બાબતાે

ેઈ છે પણ તેમને નહાળી નથી, તારા કાન ઉઘાડા છે , પણ

તું સાંભળતાે નથી. ૨૧ યહાેવાહ પાેતાના ઢ હે તુને લીધે, નયમશા
માહા ય વધારવા તથા તેના યાયની તુ ત કરવા રા

નું

થયા. ૨૨ પણ અા

લાેક ખુવાર થયેલા તથા લૂંટાયેલા છે ; તેઅાે સવ ખાડાઅાેમાં ફસાયેલા,
કારાગૃહાેમાં પુરાયેલા છે ; તેઅાે લૂંટ સમાન થઈ ગયા છે , તેમને છાેડાવનાર
કાેઈ નથી અને “તેઅાેને પાછા લાવાે” અેવું કહે નાર કાેઈ નથી. ૨૩ તમારામાંનાે
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કાેણ અાને કાન દેશે? ભ વ યમાં કાેણ યાન દઈને સાંભળશે? ૨૪ કાેણે

નદીઅાે કરી અાપું છંુ . ૨૧ મ અા લાેકને મારા પાેતાને માટે બના યા છે , જેથી

યાકૂ બને લૂંટારાઅાેને સા યાે છે તથા ઇઝરાયલને લૂંટનારાઅાેને વાધીન

તેઅાે મારી તુ ત કરશે. ૨૨ પણ હે યાકૂ બ, ત મને વનંતી કરી નથી; હે

કયા છે ? જે યહાેવાહની વ

ઇઝરાયલ, તું મારાથી કાયર થઈ ગયાે છે . ૨૩ તારાં દહનાપણાેનાં અેક પણ

અાપણે પાપ કયુ છે તેમણે શું અેમ કયુ

નથી? તેઅાે તેમના માગામાં ચાલવાને રા

નહાેતા અને તેમના નયમશા

નું

ઘેટાંને તું મારી પાસે લા યાે નથી; તેમ તારા ય ાેથી ત મને માન અા યું નથી.

કહે વું તેઅાેઅે સાંભ ું ન હ. ૨૫ માટે તેમણે પાેતાનાે ઉ કાેપ તથા યુ નાે

મ ખા ાપણ માગીને તારા પર બાે ે ચઢા યાે નથી, કે ધૂપ માગીને તને કાયર

ખેદ તેમના પર રેડી દીધાે. તેમણે તેને ચારેતરફ સળગાવી દીધાે, તાેપણ તે

કયા નથી. ૨૪ ત મારા માટે નાણાં ખ યા નથી, અગર વેચાતું લીધું નથી, કે

સમ યાે ન હ; વળી તેને બા ાે, તાેપણ તેણે પરવા કરી ન હ.

તારા ય ાેની ચરબીથી મને તૃ ત કયા નથી; પરં તુ ત મારા પર તારા પાપનાે

હવે હે યાકૂ બ, તારા ઉ પ નકતા અને હે ઇઝરાયલ, તારા
૪૩ પણ
બનાવનાર યહાેવાહ અેવું કહે છે , “તું બીશ ન હ, કે મ કે મ તારાે

બાે ે મૂ

ઉ ાર કયા છે ; મ તા ં નામ લઈને તને બાેલા યાે છે , તું મારાે છે . ૨ યારે તું
પાણીમાં થઈને જઈશ, યારે હુ ં તારી સાથે હાેઈશ; અને તું નદીઅાેમાં થઈને
જઈશ, યારે તેઅાે તને ડુ બાડશે ન હ. યારે તું અ નમાં ચાલીશ, યારે તને
અાંચ લાગશે ન હ અને વાળા તને બાળશે ન હ. ૩ કે મ કે હુ ં યહાેવાહ તારાે
ઈ વર છંુ , હુ ં ઇઝરાયલનાે પ વ તારાે ઉ ધારનાર છંુ . મ તારા ઉ ારના
બદલામાં મસર અા યાે છે , તારે બદલે કૂ શ તથા સબા અા યાં છે . ૪ કે મ કે તું
મારી

માં મૂ યવાન તથા સ માન પામેલાે છે , મ તારા પર ેમ કયા છે . તેથી

હુ ં તારે બદલે માણસાે અને તારા

વને બદલે લાેકાે અાપીશ. ૫ તું બીશ

ાે છે અને તારા અ યાયે મને કાયર કયા છે . ૨૫ હુ ં , હા, હુ ં અે જ

છંુ , જે પાેતાની ખાતર તારા અપરાધાેને ભૂંસી નાખું છંુ ; અને તારાં પાપાેને
હુ ં સંભારીશ ન હ. ૨૬ જે થયું તે મને યાદ કરાવ. અાપણે પર પર વવાદ
કરીઅે; તું તારી હકીકત રજૂ કર જેથી તું યાયી ઠરે. ૨૭ તારા અા દ પતાઅે
પાપ કયુ અને તારા અાગેવાનાેઅે મારી વ
અ ભ ષ ત સરદારાેને

અપરાધ કયા છે . ૨૮ તેથી મ

કયા છે ; હુ ં યાકૂ બને વનાશના બંધનમાં તથા

ઇઝરાયલીઅાેને નદાપા કરી નાખીશ.
હવે, હે મારા સેવક યાકૂ બ અને હે મારા પસંદ કરેલા ઇઝરાયલ,
૪૪ પણ
મને સાંભળ: તારાે કતા, ગભ થાનમાં તને રચનાર અને તને સહાય
૨

કરનાર યહાેવાહ અેવું કહે છે : “હે મારા સેવક યાકૂ બ, મારા પસંદ કરેલા

મથી

યશુ ન, તું બીશ ન હ. ૩ કે મ કે હુ ં તરસી ભૂ મ પર પાણી રેડીશ અને સૂકી

તેઅાેને અેક કરીશ. ૬ હુ ં ઉ રને કહીશ, 'તેઅાેને છાેડી દે;' અને દ ણને

ભૂ મ પર ધારાઅાે વહાવીશ; હુ ં તારાં સંતાન ઉપર મારાે અા મા તથા તારા

કહીશ, 'તેઅાેને અટકાવીશ ન હ;' મારા દીકરાઅાેને વેગળેથી અને મારી

વંશ ે પર મારાે અાશીવાદ રેડીશ. ૪ તેઅાે પાણીમાં ઊગી નીકળતા ઘાસની

દીકરીઅાેને પૃ વીને છે ડેથી લાવ, ૭ જે સવને મારા નામમાં બાેલાવવામાં

જેમ તથા નાળાં પાસે ઊગી નીકળતા વેલાની જેમ ઊગી નીકળશે. ૫ અેક

અા યા છે , જેઅાેને મ મારા મ હમાને અથ ઉ પ ન કયા છે તેઅાેને લાવ; મ

કહે શે, 'હુ ં યહાેવાહનાે છંુ ' અને બી ે યાકૂ બનું નામ ધારણ કરશે; તથા ી ે

તેઅાેને બના યા છે ; હા મ તેઅાેને પેદા કયા છે . ૮ જે લાેકાે અાંખાે હાેવા છતાં

પાેતાના હાથ પર 'યહાેવાહને અથ' અેવું લખાવશે અને 'ઇઝરાયલના નામથી'

અંધ છે અને કાન છતાં બ ધર છે , તેઅાેને અાગળ લાવ. ૯ સવ

અાે

બાેલાવાશે.” ૬ ઇઝરાયલના રા , તેના ઉ ધારક, સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ

અેકઠી થાઅાે અને લાેકાે ભેગા થાઅાે. તેઅાેમાંથી કાેણ અાવી વાત

હે ર

અેવું કહે છે : “હુ ં અા દ છંુ અને હુ ં જ અંત છંુ ; મારા વના બી ે કાેઈ ઈ વર

કરે અને અગાઉ બનેલી બના અમને કહી સંભળાવે? તેઅાે પાેતાને સાચા

નથી. ૭ મ પુરાતન કાળના લાેકાેને થાપન કયા, યારથી મારા જેવાે સંદેશાે

ન હ, કે મ કે હુ ં તારી સાથે છંુ ; હુ ં તારાં સંતાન પૂવથી લાવીશ અને પ

ગટ કરનાર કાેણ છે ?

ઠરાવવા પાેતાના સા ીઅાે હાજર કરે અને તેઅાે સાંભળીને કહે , 'અે ખ ં છે .'
૧૦ યહાેવાહ કહે છે , “તમે મારા સા ી છાે,” અને મારા સેવકને મ પસંદ કયા

છે , જેથી તમે મને

ણાે અને મારાે ભરાેસાે કરાે તથા સમ ે કે હુ ં તે છંુ . મારા

ે કાેઈ હાેય તાે તે અાગળ અાવે, ગટ કરે અને

તેની ઘાેષણા કરે! વળી જે થવાનું તથા વીતવાનું છે , તે તેઅાે

હે ર કરે! ૮

ગભરાશાે ન હ કે બીશાે ન હ. શું મ ાચીનકાળથી સંભળાવીને તેને

હે ર કયુ

અગાઉ કાેઈ ઈ વર થયાે નથી અને મારી પાછળ કાેઈ થવાનાે નથી. ૧૧ હુ ં , હુ ં

નથી? તમે મારા સા ી છાે: શું મારા વના અ ય કાેઈ ઈ વર છે ? કાેઈ ખડક

જ યહાેવાહ છંુ ; અને મારા વના બી ે કાેઈ ઉ ધારક નથી. ૧૨ મ તાે

નથી; હુ ં કાેઈને

હે ર

કયુ છે , બચાવ કયા છે અને સંભળા યું છે , કે તમારામાં કાેઈ અ ય દેવ નથી.

તેઅાેના

ણતાે નથી.” ૯ કાેરેલી મૂ તના બનાવનાર સવ શૂ યવત છે ;

ય પદાથા કશા કામના નથી; તેઅાેના સા ીઅાે પાેતે

ેતા નથી કે

તમે મારા સા ી છાે” અને “હુ ં જ ઈ વર છંુ ” અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૧૩ વળી

ણતા નથી અને તેઅાે લિ જત થાય છે . ૧૦ કાેણે દેવને બના યાે કે નકામી

અાજથી હુ ં તે છંુ અને કાેઈને મારા હાથમાંથી છાેડાવનાર કાેઈ નથી. હુ ં જે કામ

મૂ તને કાેણે ઢાળી? ૧૧ જુ અાે અેના સવ સહકમ અાે લિ જત થશે; કારીગરાે

ક ં છંુ તેને કાેણ ઊંધું વાળશે?” ૧૪ તમારાે ઉ ાર કરનાર, ઇઝરાયલના
પ વ કહે છે : “તમારે માટે હુ ં બા બલને માેકલીશ અને તેઅાેને બંદીવાસના

પાેતે માણસાે જ છે . તેઅાે સવ ભેગા થાય તેઅાે ભેગા રહે ; તેઅાે બી જશે
અને લિ જત થશે. ૧૨ લુહાર અાે ર તૈયાર કરે છે , તે અંગારામાં કામ કરે

પમાં નીચે લઈ જઈશ અને બા બલનાે અાનંદ, વલાપના ગીતમાં ફે રવાઈ

છે , તે હથાેડાથી તેને બનાવે છે અને પાેતાના બળવાન હાથથી તેને ઘડે છે .

જશે. ૧૫ હુ ં યહાેવાહ, તમારાે પ વ , ઇઝરાયલને ઉ પ ન કરનાર, તમારાે

વળી તેને ભૂખ લાગે છે યારે તેનામાં કઈ બળ રહે તું નથી. તે પાણી પીતાે નથી

છંુ .” ૧૬ જે યહાેવાહ સમુ માં માગ અને જબરાં પાણીમાં ર તાે કરી
અાપે છે , ૧૭ જે રથ અને ઘાેડાને, લ કરને તથા શૂરવીરને બહાર લાવે છે તે હુ ં

અને નબળ થાય છે . ૧૩ સુથાર રં ગેલી દાેરીથી તેને માપે છે અને ચાેકથી રેખા

છંુ . તેઅાે બધા સાથે પડી જશે; તેઅાે ફરી ઊઠશે ન હ; તેઅાે બુઝાઈ ગયા
છે , તેઅાે દવેટની જેમ હાેલવાયા છે . ૧૮ તમે અગાઉની વાતાેનું મરણ

મૂકવા માટે પુ ષના અાકાર માણે, માણસના સાદય માણે તે તેને બનાવે

કરશાે ન હ, પુરાતન બનાઅાે યાનમાં લેશાે ન હ. ૧૯ જુ અાે, હુ ં અેક નવું

વનનાં વૃ ાેમાંનું અેક મજબૂત વૃ પાેતાને માટે પસંદ કરે છે ; તે દેવદાર રાેપે

કામ કરનાર છંુ ; તે હમણાં શ થશે; શું તમે તે સમ

શકતા નથી? હુ ં તાે

છે અને વરસાદ તેને માેટું કરે છે . ૧૫ તે માણસને બળતણ તરીકે કામ લાગે છે

અર યમાં માગ તથા ઉ જડ દેશમાં નદીઅાે કરી અાપીશ. ૨૦ જં ગલનાં

અને તેમાંથી તાપે છે . હા, તેને સળગાવીને તેના પર રાેટલી શેકે છે . વળી

હસક પશુઅાે, શયાળાે તથા શાહમૃગાે મને માન અાપશે, કારણ કે , મારા

તેમાંથી તે દેવ બનાવીને તેને ણામ કરે છે ; તેની કાેરેલી મૂ ત કરીને તે અેને

પસંદ કરેલા લાેકાેને પીવા માટે હુ ં અર યમાં પાણી તથા ઉ જડ દેશમાં

પગે લાગે છે . ૧૬ તેનાે અધા ભાગ તે અ નમાં બાળી નાખે છે , તેના ઉપર તે

રા

દાેરે છે . તે તેના પર રં ધાે મારે છે અને પે સલથી તેની રેખા દાેરે છે . મં દરમાં
છે . ૧૪ તે પાેતાને માટે અેરેજવૃ , દેવદાર અને અેલાેન વૃ કાપી નાખે છે .
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માંસ પકવે છે . તે ખાય છે અને તૃ ત થાય છે . વળી તે તાપે છે અને કહે છે ,

તે શાેષી લેવા દાે કે તેમાંથી ઉ ધાર ઊગે અને યાયીપ ં તેની સાથે ઊગશે.

'વાહ! મને હુ ં ફ મળી છે , મ અાગ

ેઈ છે .” ૧૭ પછી જે ભાગ બાકી રહે છે

મ, યહાેવાહે તે બ નેને ઉ પ ન કયા છે . ૯ જે કાેઈ પાેતાના કતાની સામે

તેનાે તે દેવ બનાવે છે , તેની મૂ ત બનાવે છે , તે તેને પગે લાગે છે અને અાદર

દલીલ કરે છે તેને અફસાેસ! તે ભૂ મમાં માટીના ઠીકરામાંનું ઠીક ં જ છે ! શું

અાપે છે . અને તેની ાથના કરીને કહે છે , “મને બચાવ, કે મ કે તું મારાે દેવ

માટી કું ભારને પૂછશે કે , 'તું શું કરે છે ?' અથવા 'તું જે બનાવી ર ાે હતાે

છે .” ૧૮ તેઅાે

તે કહે શે કે  તારા હાથ નથી?' ૧૦ જે પતાને કહે છે , 'તમે શા માટે પતા

જે કં ઈ

ણતા નથી કે સમજતા પણ નથી, તેઅાેની અાંખાે અંધ છે ,

ેઈ શકતી નથી તથા તેઅાેનાં દય કં ઈ

ણી શકતાં નથી. ૧૯ કાેઈ

યાનમાં લેતાે નથી અને કહે તાે નથી, અા લાકડાનાે અધા ભાગ મ અ નમાં
બાં યાે; વળી તેના અંગારા પર રાેટલી શેકી; મ તેના ઉપર માંસ શે

ું અને

છાે?' અથવા

ીને કહે , 'તમે કાેને જ મ અાપાે છાે?' તેને અફસાેસ! ૧૧

ઇઝરાયલના પ વ , તેને બનાવનાર યહાેવાહ કહે છે : 'જે બનાઅાે બનવાની
છે તે વષે, તમે શું મને મારાં બાળકાે વષે

ન કરશાે? શું મારા હાથનાં

ખાધું. તાે હવે, અા શેષ રહે લા લાકડામાંથી કાેઈ અમંગળ વ તુ બનાવીને તેની

કાયા વષે તમે મને કહે શાે કે મારે શું કરવું?' ૧૨ 'મ પૃ વીને બનાવી અને

પૂ

તે પર મનુ યને બના યાે. તે મારા જ હાથાે હતા જેણે અાકાશાેને સાયા

કે મ ક ં ? શું હુ ં લાકડાના ટુ કડાની અાગળ નમુ?” ૨૦ તે જેમ રાખ

ખાય છે , તેના મૂખ દયે તેને ભુલા યાે છે . તે પાેતાનાે

વ બચાવી શકતાે

અને મ સવ તારાઅાે

યમાન થાય તેવી અા ા અાપી. ૧૩ મ કાેરેશને

નથી, તે અેવું કહી શકતાે નથી કે , “મારા જમણા હાથમાં જૂ ઠાે દેવ છે .”

યાયીપણામાં ઊભાે કયા છે અને તેના સવ માગા હુ ં સીધા કરીશ. તે મા ં

૨૧ હે યાકૂ બ તથા હે ઇઝરાયલ, અે વાતાે વષે વચાર કર, કે મ કે તું મારાે

નગર બાંધશે; અને કાેઈ મૂ ય કે લાંચ લીધા વના તે મારા બંદીવાનાે ઘરે

સેવક છે ; મ તને બના યાે છે ; તું મારાે સેવક છે : હે ઇઝરાયલ, હુ ં તને ભૂલી

માેકલશે,” સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ અેવું કહે છે . ૧૪ યહાેવાહ અા માણે

જનાર નથી. ૨૨ મ તારા અપરાધાે મેઘની જેમ તથા તારાં પાપાે વાદળની જેમ

કહે છે , “ મસરની કમાણી અને કૂ શના વેપારીઅાે તથા કદાવર સબાઈમ લાેકાે

ભૂંસી ના યાં છે ; મારી તરફ પાછાે ફર, કે મ કે મ તારાે ઉ ાર કયા છે . ૨૩ હે

અે સવ તારે શરણે અાવશે. તેઅાે તારા થશે. તેઅાે સાંકળાેમાં, તારી પાછળ

અાકાશાે, તમે હષનાદ કરાે, કે મ કે યહાેવાહે તે કયુ છે ; હે પૃ વીના ઊંડાણાે,

ચાલશે. તેઅાે તને ણામ કરીને તને વનંતી કરશે કે , 'ખરેખર ઈ વર તારી

તમે જયઘાેષ કરાે; હે પવતાે, વન તથા તેમાંનાં સવ વૃ ાે તમે ગાયન કરવા

સાથે છે અને તેમના સવાય બી ે કાેઈ નથી.'” ૧૫ હે ઇઝરાયલના ઈ વર,

માંડાે, કે મ કે યહાેવાહે યાકૂ બનાે ઉ ાર કયા છે અને ઇઝરાયલમાં તે પાેતાનાે

તારનાર, ખરેખર તમે ઈ વર છાે જે પાેતાને ગુ ત રાખે છે . ૧૬ જેઅાે મૂ તઅાે

મ હમા ગટ કરશે. ૨૪ તારાે ઉ ાર કરનાર યહાેવાહ, ગભ થાનથી તારાે

બનાવે છે તેઅાે લિ જત અને કલં કત થશે; તેઅાે અપમાનમાં ચાલશે. ૧૭

બનાવનાર અેમ કહે છે : “હુ ં યહાેવાહ સવનાે કતા છંુ ; જે અેકલા જ અાકાશાેને

પરં તુ યહાેવાહના અનંતકા ળક ઉ ધારથી ઇઝરાયલ બચી જશે; તું ફરીથી

વ તારે છે , પાેતાની

તે પૃ વીને વ તારે છે . ૨૫ હુ ં દં ભીઅાેનાં ચ ાેને

ખાેટા ઠરાવું છંુ અને શકુ ન

ારેય લિ જત કે અપમા નત થઈશ ન હ. ૧૮ જેણે અાકાશાે ઉ પ ન કયા,

ેનારાઅાેને બેવકૂ ફ બનાવું છંુ ; હુ ં ાનીઅાેના
વચનને ઊંધું કરી નાખું છંુ અને તેઅાેની વ ાને મૂખાઈ ઠરાવું છંુ . ૨૬ હુ ં ,

સાચા ઈ વર, યહાેવાહ અેવું કહે છે , તેમણે અા પૃ વી ઉ પ ન કરી અને

યહાેવાહ! પાેતાના સેવકની વાતને થર કરનાર અને મારા સંદેશાવાહકાેના

ઉ પ ન કરી છે : હુ ં યહાેવાહ છંુ અને મારી બરાેબરી કરનાર કાેઈ નથી. ૧૯ હુ ં

સંદેશાને સ ય ઠરાવનાર છંુ , જે ય શાલેમ વષે કહે છે , 'તેમાં વ તી થશે;'

ખાનગીમાં કે ગુ ત થાનમાં બાે યાે નથી; મ યાકૂ બનાં સંતાનાેને ક ું નથી કે ,

અને યહૂ દયાનાં નગરાે વષે કહે છે , “તેઅાે ફરી બંધાશે, હુ ં તેનાં ખં ડયેર

'મને ફાેગટમાં શાેધાે!' હુ ં યહાેવાહ, સ ય બાેલનાર; સાચી વાતાે ગટ ક ં

પાછાં બાંધીશ. ૨૭ તે સમુ ને કહે છે કે , 'તુ સુકાઈ

સૂકવી નાખીશ.' ૨૮ તે કાેરેશ વષે કહે છે , 'તે મારાે ઘેટાંપાળક છે , તે મારા

છંુ .” ૨૦ વદેશમાંના શરણાથ અાે તમે અેક થાઅાે, સવ અેકઠા થઈને પાસે
અાવાે. જેઅાે કાેરેલી મૂ તઅાેને ઉપાડે છે અને જે બચાવી નથી શકતા તેવા

બધા મનાેરથાે પૂરા કરશે' વળી તે ય શાલેમ વષે કહે છે , 'તું ફરી બંધાઈશ'

દેવને ાથના કરે છે તેઅાેને ડહાપણ નથી. ૨૧ પાસે અાવાે અને મને

અને સભા થાન વષે કહે છે , 'તારાે પાયાે નાખવામાં અાવશે.'”

કરાે, તમારા પુરાવા રજૂ કરાે! તેઅાેને સાથે ષડયં રચવા દાે. પુરાતનકાળથી

વાહ કહે છે , કાેરેશ મારાે અ ભ ષ ત છે , તેની અાગળ દેશાેને
૪૫ યહાે
તાબે કરવા, રા અાેનાં હ થયાર મુકાવી દેવા માટે મ તેનાે જમણાે

અા કાેણે બતા યું છે ? કાેણે અા

હાથ પકડી રા યાે છે અને દરવા

, હુ ં તારી નદીઅાેને

ખૂલી જશે અને તે ારાે બંધ કરવામાં

અાવશે ન હ. ૨ “હુ ં તારી અાગળ જઈશ અને પવતાેને સપાટ કરીશ; હુ ં
પ ળના દરવા અાેના ટુ કડેટુકડા કરી નાખીશ તથા લાેખંડની ભૂંગળાેને
કાપી નાખીશ. ૩ અને હુ ં તને અંધકારમાં રાખેલા ખ ના તથા ગુ ત થળમાં
છુપાવેલું ય અાપીશ, જેથી તું ણે કે હુ ં તા ં નામ લઈને બાેલાવનાર
ઇઝરાયલનાે ઈ વર યહાેવાહ છંુ . ૪ મારા સેવક યાકૂ બને લીધે અને મારા
પસંદ કરેલા ઇઝરાયલને લીધે, મ તને તા ં નામ લઈને બાેલા યાે છે ;

ે કે ત

મને અાેળ યાે નથી તાે પણ મ તને અટક અાપી છે . ૫ હુ ં જ યહાેવાહ છંુ અને
બી ે કાેઈ નથી; મારા સવાય કાેઈ ઈ વર નથી.

ે કે ત મને અાેળ યાે

નથી, તાે પણ હુ ં તને યુ માટે તૈયાર કરીશ; ૬ અેથી પૂવથી તથા પ

બનાવી, અેને થાપન કરી. તેમણે તે ખાલી રાખવા માટે ન હ પણ વ તી માટે

હે ર

હે ર કયુ છે ? શું તે હુ ં , યહાેવાહ નહાેતાે?

મારા સવાય બી ે કાેઈ ઈ વર નથી, યાયી ઈ વર અને તારનાર; મારા જેવાે
બી ે કાેઈ નથી. ૨૨ પૃ વીના છે ડા સુધીના સવ લાેક, મારી તરફ ફરાે અને
ઉ ાર પામાે; કે મ કે હુ ં ઈ વર છંુ અને બી ે કાેઈ નથી. ૨૩ 'મ મારા પાેતાના
સમ ખાધા છે , ફરે નથી અેવું યાયી વચન મારા મુખમાંથી નીક ું છે : મારી
અાગળ દરેક ઘૂંટણ નમશે, દરેક

ભ કબૂલ કરશે, ૨૪ તેઅાે કહે શે, “ફ ત

યહાેવાહમાં મા ં તારણ અને સામ ય છે .” જેઅાે તેમના

યે ાે ધત થયેલા

છે , તેઅાે તેમની સમ લજવાઈને સંકાેચાશે. ૨૫ ઇઝરાયલનાં સવ સંતાનાે
યહાેવાહમાં યાયી ઠરશે; તેઅાે પાેતાનાં અ ભમાન કરશે.
નમી ય છે , નબાે વાંકાે વળે છે ; તેમની મૂ તઅાે નવરાે
૪૬ બેપરલલાદવામાં
અાવે છે . અા બધી મૂ તઅાેને લઈ ય છે તે થાકે લાં

મ

નવરાેને માટે અે મૂ તઅાે ભાર પ છે . ૨ તેઅાે બધા વાંકા વળે છે અને

ણે કે મારા વના બી ે કાેઈ ઈ વર નથી. હુ ં જ યહાેવાહ

ઘૂંટણે પડે છે ; તેઅાે પાેતાની મૂ તઅાેને બચાવી શકતા નથી, પણ તેઅાે પાેતે

છંુ અને બી ે કાેઈ નથી. ૭ કાશનાે કતા અને અંધકારનાે ઉ પ ન કરનાર હુ ં
છંુ ; હુ ં શાં ત અને સંકટ લાવનાર; હુ ં , યહાેવાહ અે સવનાે કરનાર છંુ . ૮ હે

બંદીવાન થયા છે . ૩ હે યાકૂ બના વંશ ે અને યાકૂ બના વંશ ેમાંથી શેષ

અાકાશાે, તમે ઉપરથી વરસાે! હે વાદળાે તમે યાયી તારણ વરસાવાે. પૃ વીને

ઊંચકી લીધા છે : ૪ તમારા વૃ ધાવ થા સુધી હુ ં તે જ છંુ અને તમારા વાળ

સુધી સવ લાેકાે

યશાયા

રહે લા સવ મા ં સાંભળાે, તમારા જ મ અગાઉ, ગભ થાનથી લઈને મ તમને
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સફે દ થતાં સુધી હુ ં તમને ઊંચકી લઈશ. મ તમને બના યા છે અને હુ ં તમને

પર નજર રાખે છે , જેઅાે નવાે ચં સૂચવે છે  તારા પર જે અાવનાર છે

સહાય કરીશ, હુ ં તમને સુર ત થાને ઊંચકી જઈશ. ૫ તમે કાેની સાથે મને

તેમાંથી તારાે બચાવ થાય અેવું તું માનતી હશે. ૧૪ જુ અાે, તેઅાે ખૂપરા જેવા

સરખાવશાે? અને મારા જેવું બીજું કાેણ છે , જેની સાથે મારી સરખામણી

થશે, અ ન તેઅાેને બાળી નાખશે; તેઅાે અ નની વાળાઅાેથી પાેતાને

કરશાે? ૬ લાેકાે થેલીમાંથી સાેનું ઠાલવે છે અને ાજવાથી ચાંદી

ેખે છે .

બચાવી શકશે ન હ; યાં તેઅાેને તાપવા લાયક અંગારા કે પાસે બેસવા લાયક

તેઅાે લુહારને કામે રાખે છે અને તે તેમાંથી દેવ બનાવે છે ; તેઅાે તેને પગે લાગે

અ ન થશે ન હ. ૧૫ જે લાેકાેની સાથે ત તારી યુવાનીના સમયથી વેપાર કયા

છે અને ણામ કરે છે . ૭ તેઅાે મૂ તને પાેતાના ખભા પર ઊંચકે છે ; તેઅાે તેને

છે , તેઅાે તારા માટે પ ર મ સવાય બીજું કશું જ ન હ હાેય; તેઅાે દરેક

પાેતાના થાનમાં મૂકે છે અને તે યાં જ ઊભી રહે છે અને યાંથી ખસતી

પાેતપાેતાના માગ ભટકતા રહે શે; તને બચાવનાર કાેઈ હશે ન હ.

નથી. તેઅાે તેની અાગળ હાંક મારે છે પણ તે ઉ ર અાપી શકતી નથી કે

બનાં સંતાનાે, અા સાંભળાે, જેઅાેને ઇઝરાયલના નામથી
૪૮ હેબાેયાકૂ
લવવામાં અા યા છે અને યહૂ દયાના ઝરાથી નીકળી અાવેલા

કાેઈને સંકટમાંથી બચાવી શકતી નથી. ૮ હે બળવાખાેર લાેકાે, અા બાબતાે
પર વચાર કરાે; તેની અવગણના કરશાે ન હ. ૯ પુરાતન કાળની વ તુઅાે
વષે વચાર કરાે, કે મ કે હુ ં ઈ વર છંુ અને બી ે કાેઈ નથી, હુ ં ઈ વર છંુ અને
મારા જેવાે કાેઈ નથી. ૧૦ હુ ં અારં ભથી પ રણામ

હે ર કરનાર અને જે થયું

નથી તેની ખબર અાપનાર છંુ . હુ ં કહુ ં છંુ , “મારી યાેજના માણે થશે અને
મારી ઇ છા માણે હુ ં કરીશ.” ૧૧ હુ ં પૂવથી અેક શકારી પ ીને તથા દૂ ર
દેશમાંથી મારી પસંદગીના માણસને બાેલાવું છંુ ; હા, હુ ં બાે યાે છંુ ; હુ ં તે
પ રપૂણ કરીશ; મ તે ન ી કયુ છે , હુ ં તે પણ કરીશ. ૧૨ હે હઠીલા લાેકાે, જે
યાે ય છે તે કરવાથી દૂ ર રહે નારા, મા ં સાંભળાે. ૧૩ હુ ં મા ં યાયીપ ં પાસે
લાવું છંુ ; તે દૂ ર રહે નાર નથી અને હવે હુ ં તમારાે ઉ ધાર કરવાનાે છંુ ; અને હુ ં

છાે; તમે જેઅાે યહાેવાહના નામે સમ ખાઅાે છાે અને ઇઝરાયલના ઈ વરને
અાહવાન અાપાે છાે, પણ ન ાપૂવક કે યાયની રીતે ન હ. ૨ કે મ કે તેઅાે
પાેતાને પ વ નગરના લાેકાે કહે વડાવે છે અને ઇઝરાયલના ઈ વર પર
ભરાેસાે રાખે છે ; જેનું નામ સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ છે . ૩ મ અગાઉની
બનાઅાેને ગટ કરી હતી; તે મારા મુખેથી નીકળી હતી અને મ તેઅાેને
હે ર કરી હતી; પછી મ અચાનક તે પૂરી કરી અને તેઅાે તેમાંથી પસાર થયા.
૪ કારણ કે મને ખબર છે કે તમે હઠીલા હતા, તાર ગળાના નાયુઅાે લાેખંડ

જેવા અને તા ં કપાળ પ ળ જેવું છે . ૫ તેથી મ તમને પુરાતન કાળથી
હે ર કયુ હતું; તે થયા પહે લાં મ અગાઉથી તમને કહી સંભળા યું હતું, જેથી

સયાેનનાે ઉ ધાર કરીશ અને મારી સુંદરતા ઇઝરાયલને અાપીશ.
બા બલની કું વારી દીકરી, તું નીચે અાવીને ધૂળમાં બેસ; હે
૪૭ હેખાલદીઅાે
ની દીકરી, રા યાસન વના જમીન પર બેસ. તું હવે પછી

તમે કહી ના શકાે કે , “મારી મૂ તઅે તેઅાેને અા કયુ છે ,” અથવા “મારી
કાેરેલી મૂ તઅે તથા ઢાળેલી મૂ તઅે તે ફરમા યાં છે .” ૬ તમે તે સાંભ ું છે ;
અા સવ પુરાવા જુ અાે; અને શું તમે અે વીકારશાે ન હ કે મ જે ક ું તે સ ય

ઉમદા અને કાેમળ કહે વાશે ન હ. ૨ ઘંટી લઈને લાેટ દળ; તારાે બુરખાે ઉતાર,

છે ? હવેથી હુ ં તમને નવી અને ગુ ત રાખેલી બનાઅાે કે જે તમે

તારી સુરવાલ ઊંચી કર, પગ ઉઘાડા કર, નદીઅાે અાેળંગીને

. ૩ તારી કાયા

તે તમને કહી સંભળાવું છંુ . ૭ હમણાં, તે ઉ પ ન થઈ છે , અગાઉથી તે નહાેતી

ઉઘાડી થશે, હા, તારી લાજ પણ જશે: હુ ં વેર લઈશ અને કાેઈને છાેડીશ

અને અાજ સુધી ત તે સાંભળી પણ નહાેતી, તેથી તું અેમ કહી શકીશ ન હ,

ન હ. ૪ અાપણાે ઉ ાર કરનાર, જેમનું નામ સૈ યાેના યહાેવાહ, ઇઝરાયલના

“હા, હુ ં તે

ણતાે હતાે.” ૮ વળી ત કદી સાંભ ું ન હ; ત

યું ન હ; તારા

પ વ ઈ વર છે . ૫ હે ખાલદીઅાેની દીકરી, માૈન રહીને બેસ અને અંધારામાં

કાન અા બાબતાે વષે અગાઉથી ઊઘ ા ન હ. કે મ કે હુ ં

ણતાે હતાે કે તું

; કે મ કે હવે પછી તું રા યાેની રાણી કહે વાઈશ ન હ. ૬ હુ ં મારા લાેકાે ઉપર
કાેપાયમાન થયાે; મ પાેતાના વારસાને
સા યા, પરં તુ તેઁ તેઅાેના

ણી નથી,

ત ન કપટી અને જ મથી તું બંડખાેર છે . ૯ મારા નામની ખાતર હુ ં મારાે કાેપ

કયા અને તેઅાેને તારા હાથમાં

મુલતવી રાખીશ અને મારા સ માનની ખાતર હુ ં તારાે નાશ કરવામાં ધીરજ

યે દયા રાખી ન હ; તેઁ વૃ ાે ઉપર તારી અ ત ભારે

રાખીશ. ૧૦ જુ અાે, મ તને ચાે ખાે કયા છે , પણ ચાંદીની માફક ન હ; મ તને

ઝૂં સરી મૂકી. ૭ ત ક ું, “હુ ં સવકાળ સુધી રાણી તરીકે શાસન કરીશ.” ત

વપ

કદી અે વાત યાનમાં લીધી ન હ અને તેનું પ રણામ શું અાવશે અે લ માં

ખાતર હુ ં તે કાય કરીશ; કે મ કે હુ ં કે વી રીતે મા ં નામ અપમા નત થવાની

લીધું ન હ. ૮ તેથી હવે અા સાંભળ, હે અેશઅારામમાં ન

મંજૂરી અાપી શકું ? હુ ં મારાે મ હમા બી

ત થઈને બેસી

પી ભ ીમાં શુ કયા છે . ૧૧ મારા પાેતાની ખાતર, મારા પાેતાની
કાેઈને અાપીશ ન હ. ૧૨ હે યાકૂ બ

રહે નારી, તું તારા દયમાં કહે છે , “હુ ં અ ત વમાં છંુ અને મારા જેવું બીજું

અને મારા બાેલાવેલા ઇઝરાયલ, મા ં સાંભળાે: હુ ં તે જ છંુ ; હુ ં જ થમ, હુ ં

કાેઈ નથી; હુ ં વધવા તરીકે

ારેય બેસીશ ન હ, કે કદી બાળકાે ગુમાવવાનાે

જ છે લાે છંુ . ૧૩ હા, મારે હાથે પૃ વીનાે પાયાે ના યાે અને મારે જમણે હાથે

અનુભવ કરીશ ન હ.” ૯ પરં તુ અા બ ને વપ અાે તારી ઉપર અેક જ

અાકાશાેને સાયા; યારે હુ ં તેઅાેને બાેલાવું છંુ યારે તેઅાે અેકસાથે ઊભા

દવસે અેક જ ણે અાવશે અેટલે કે બાળકાે ગુમાવવાં અને વધવાવ થા;

થાય છે . ૧૪ તમે સવ અેક થાઅાે અને સાંભળાે; તમારામાંથી કાેણે અા

અા સંપૂણ વપ અાે અેક જ દવસે તારા પર અાવશે. પુ કળ

બાબતાે

દુ અને

હે ર કરી છે ? યહાેવાહના સાથીઅાે બા બલ વ

જં તરમંતર તથા તાવીજ હાેવા છતાં તે તારા પર અાવશે. ૧૦ ત તારી દુ તા

કરશે. તે ખાલદીઅાે વ

પર ભરાેસાે રા યાે છે ; ત ક ું કે , “મને કાેઈ

અને

તે બાે યાે છંુ , મ તેને બાેલા યાે છે , હુ ં તેને લા યાે છંુ અને તે સફળ થશે. ૧૬

ય છે , પરં તુ તું તારા દયમાં કહે છે ,

મારી પાસે અાવાે, અા સાંભળાે; ારં ભથી હુ ં ગુ તમાં બાે યાે નથી; તે થયું

હુ ં અ ત વ ધરાવું છંુ અને મારા જેવું બીજું કાેઈ નથી.” ૧૧ તારા પર

યારથી હુ ં યાં છંુ ; અને હવે ભુ યહાેવાહે મને અને તેમના અા માને માેક યા
છે . ૧૭ તારાે ઉ ાર કરનાર યહાેવાહ, ઇઝરાયલના પ વ અા કહે છે : “હુ ં

તા ં ડહાપણ તમને ગેરમાગ દાેરી
“હ

ેનાર નથી;” તારી બુ

તેનાે હે તુ પૂરાે

યહાેવાહની ઇ છા પૂણ કરશે. ૧૫ હુ ં , હા, હુ ં જ

અાફત અાવશે; તેને તું જં તરમંતરથી ટાળી શકીશ ન હ. વનાશ તારા પર
અાવી પડશે; તે સંકટને તમે દૂ ર કરી શકશાે ન હ. તમને ખબર પડે તે અગાઉ
જ અાપ

તારા પર ાટકશે. ૧૨ ત બાળપણથી વ વાસુપણે જે પઠન કયુ

છે તે તારા મં ાે અને પુ કળ

દુ ને ચાલુ રાખજે; કદાચ તું સફળ થશે, કદાચ

યહાેવાહ તારાે ઈ વર છંુ , જે તને સફળ કે વી રીતે થવું તે તને શીખવું છંુ . તારે
જે માગ જવું ેઈઅે તે પર હુ ં તને લઈ ઉં છંુ . ૧૮ ે ત મારી અા ાઅાે
પાળી હાેત તાે કે વું સા ં ! પછી તારી શાં ત અને સમૃ

અેક નદીની જેવી

તું વનાશને ભય પમાડી શકે . ૧૩ અ ધક સલાહાેથી તું કાયર થયેલી છે ; તે

વહે તી હાેત અને તારાે ઉ ધાર સમુ નાં માે ં જેવાે થાત. ૧૯ તારાં વંશ ે રેતી

માણસાેને ઊભા થવા દાે અને તને બચાવવા દાે  જેઅાે ન

જેટલા અસં ય અને તારા પેટના સંતાન રેતીના કણ જેટલાં અસં ય થાત;

ાે અને તારાઅાે
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તેઅાેનું નામ મારી સંમુખથી નાબૂદ થાત ન હ કે મારી અાગળથી કપાઈ
ન હ. ૨૦ બા બલમાંથી બહાર નીકળાે, ખાલદીઅાેની પાસેથી નાસી
હષનાદના અવાજથી અા

ત

ે કે તારી ઉ જડ તથા વ તી વનાની જગાઅાે, તારાે પાયમાલ થયેલાે

અાે!

દેશ, હવે તારા રહે વાસીઅાે માટે તું ખૂબ નાનાે હશે અને તને ગળી જનારા

હે ર કરાે! અા વાત ગટ કરાે, પૃ વીના છે ડા સુધી

દૂ ર રહે શે. ૨૦ તારા વરહના સમયમાં જ મેલા બાળકાે તારા સાંભળતાં

તેને ગટ કરાે અને કહાે, “યહાેવાહે પાેતાના સેવક યાકૂ બનાે ઉ ાર કયા છે .

કહે શે, 'અા જગા અમારે માટે ખૂબ સાંકડી છે , અમારે માટે જગા કર કે અમે

૨૧ તે તેઅાેને રણમાં દાેરી લઈ ગયા તાે પણ તેઅાે તર યા ર ા ન હ; તેમણે

રહી શકીઅે.' ૨૧ પછી તું તારા મનમાં કહે શે, 'મારે માટે અા બાળકાેને કાેણે

તેઅાેને માટે ખડકમાંથી પાણી વહે વડા યું; વળી તેમણે ખડક ફા

જ મ અા યાે છે ? હુ ં તાે નરાધાર તથા નઃસંતાન, બંદીવાન તથા છૂટાછે ડા

ાે અને

પાણી ખળખળ વ ું. ૨૨ યહાેવાહ કહે છે , “દુ ાેને કં ઈ શાં ત હાેતી નથી.”

પામેલી છંુ . અા બાળકાેને કાેણે ઉછે યા છે ? જુ અાે, હુ ં અેકલી રહે તી હતી;

સાંભળાે! હે દૂ રના લાેકાે, તમે યાન અાપાે.
૪૯ હેયહાેટાપુવાહેઅજાે, તમેમથીમામનેં નામ
લઈને, યારે હુ ં મારી માના ગભમાં હતાે

અા બાળકાે

યારથી બાેલા યાે છે . ૨ તેમણે મા ં મુખ તી ણ તરવાર જેવું બના યું છે ;
તેમણે મને પાેતાના હાથની છાયામાં સંતા ાે છે ; તેમણે મને ઘસીને ચમકતા
બાણ સમાન કયા છે ; તેમના ભાથામાં મને સંતાડી રા યાે છે . ૩ તેમણે મને
ક ું, “ઇઝરાયલ, તું મારાે સેવક છે ; જેના ારા હુ ં મારી મ હમા બતાવીશ.”
૪ મ વચાયુ કે મ નરથક મહે નત કરી છે , મ મા ં સામ ય યથ ખરચી ના યું

છે , તાે પણ મારાે ઇનસાફ યહાેવાહની પાસે છે અને મારાે બદલાે મારા ઈ વર
પાસે છે . ૫ હવે યહાેવાહ જેમણે મને ગભ થાનથી પાેતાનાે સેવક થવા માટે
ઘ ાે છે , તે કહે છે , યાકૂ બને મારી પાસે પાછાે ફે રવી લાવ અને ઇઝરાયલને
મારી પાસે અેક કર. યહાેવાહની

માં હુ ં માન પામેલાે છંુ અને ઈ વર

મા ં સામ ય થયા છે . ૬ તે કહે છે , “તું યાકૂ બનાં કુ ળાેને પુનઃ થા પત કરવા
તથા ઇઝરાયલના શેષ બચેલાઅાેને પાછા લાવવા માટે મારાે સેવક થાય અે
થાેડું કહે વાય. હુ ં તને વદેશીઅાે માટે કાશ પ બનાવીશ, જેથી પૃ વીના
છે ડા સુધી તું ઉ ધાર પહાચાડનાર થશે.” ૭ ઇઝરાયલનાે ઉ ાર કરનાર,
તેઅાેના પ વ યહાેવાહ અેવું કહે છે , જેને લાેકાે ધ ારે છે , રા યાે ારા
તર કાર પામેલ, શાસકાેના ગુલામ: “રા અાે તને
અને સરદારાે તને

ેશે અને ઊભા થશે

ેઈને ણામ કરશે, કારણ કે યહાેવાહ વ વાસુ છે ,

ઇઝરાયલનાં પ વ , જેમણે તને પસંદ કયા છે . ૮ યહાેવાહ અેવું કહે છે :
અેક સમયે હુ ં મારી કૃ પા બતાવીશ અને તને ઉ ર અાપીશ તથા ઉ ધારને
દવસે હુ ં તને સહાય કરીશ; હુ ં તા ં ર ણ કરીશ અને તને લાેકાેને માટે
કરાર પ કરીશ, જેથી તું દેશને ફરીથી બાંધે અને નજન ભૂ મનાે વારસાે
વહચી અાપે. ૯ તું બંદીવાનાેને કહે શે, 'બહાર અાવાે;' જેઅાે અંધકારમાં
છે તેઅાેને કહે શે, ' કાશમાં અાવાે.' તેઅાે ર તાઅાે પર અને સવ ઢાેળાવ
પર ચરનારાં ઘેટાં જેવા મુ ત થશે. ૧૦ તેઅાેને ભૂખ કે તરસ લાગશે ન હ;
અને તેઅાેને લૂ તથા તાપ લાગશે ન હ, કે મ કે જે તેઅાે ઉપર દયા કરે છે , તે
તેઅાેને દાેરી જશે; પાણીના ઝરાઅાેની પાસે તેઅાેને લઈ જશે. ૧૧ મારા
સવ પવતાે પર હુ ં માગા બનાવીશ અને મારા રાજમાગાને સપાટ કરીશ.”
૧૨ જુ અાે, તેઅાે દૂ રથી અાવશે, થાેડા ઉ રથી તથા પ

મથી; તથા અ ય

સીનીમ દેશમાંથી અાવશે. ૧૩ હે અાકાશાે, ગાઅાે અને હે પૃ વી, અાનંદ કર;
હે પવતાે, તમે જયઘાેષ કરવા માંડાે! કે મ કે યહાેવાહે પાેતાના લાેકાેને દલાસાે
અા યાે છે અને તે પાેતાના દુ : ખી લાેકાે પર દયા કરશે. ૧૪ પણ સયાેને ક ું,
“યહાેવાહે મને ત

દીધી છે અને ભુ મને ભૂલી ગયા છે .” ૧૫ શું

પાેતાના બાળકને, અરે પાેતાના તનપાન કરતા બાળકને ભૂલી
પેટના દીકરા પર તે દયા ન કરે? હા, કદાચ તે ભૂલી
ન હ. ૧૬
સમ

ય, પાેતાના

ય પરં તુ હુ ં તને ભૂલીશ

ે, મ તા ં નામ મારી હથેળી પર કાેતયુ છે ; તારાે કાેટ ન ય મારી

છે . ૧૭ યારે તારાે નાશ કરનાર દૂ ર

ઉતાવળથી પાછાં ફરે છે . ૧૮ તારી

ય છે , યારે તારા છાેકરાં

ઊંચી કરીને ચારે તરફ

અેકઠા થઈને તારી પાસે અાવે છે . યહાેવાહ કહે છે , “મારા
સવને અાભૂષણની જેમ પહે રશે; ક યાની જેમ તારી
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ી

ે, તેઅાે સવ

વના સમ” તું તે

તને શણગારશે. ૧૯

ાંથી અા યાં?'” ૨૨ ભુ યહાેવાહ અેવું કહે છે : “જુ અાે, હુ ં

વદેશીઅાેની તરફ મારાે હાથ ઊંચાે કરીશ; લાેકાેની તરફ મારી વ

ઊંચી

કરીશ. તેઅાે તારા દીકરાઅાેને તેમના હાથમાં ઊંચકીને અને તારી દીકરીઅાેને
ખભા પર બેસાડીને લાવશે. ૨૩ રા અાે તારા વાલી અને તેઅાેની રાણીઅાે
તારી સંભાળ રાખનાર થશે; તેઅાે તને સા ાંગ દં ડવત ણામ કરશે અને તારા
ણશે કે , હુ ં યહાેવાહ છંુ ; જેઅાે મારી વાટ
જુ અે છે તેઅાે કદી લજવાશે ન હ.” ૨૪ શું શૂરવીર પાસેથી લૂંટ છીનવી
પગની ધૂળ ચાટશે; અને યારે તું

શકાય અથવા શું જુ લમીના હાથમાંથી બંદીવાનાેને છાેડાવી શકાય? ૨૫ પણ
યહાેવાહ અેવું કહે છે કે : “હા, શૂરવીર પાસેથી બંદીવાનાેને લઈ લેવાશે અને
લૂંટ છીનવી લેવાશે; કે મ કે હુ ં તારા વરાેધીઅાેનાે વરાેધ કરીશ અને તારાં
બાળકાેને બચાવીશ. ૨૬ અને હુ ં તારા પર જુ લમ કરનારાઅાેને તેઅાેનું પાેતાનું
જ માંસ ખવડાવીશ; અને

ણે ા ારસ પીધાે હાેય, તેમ તેઅાે પાેતાનું જ

ર ત પીને છાકટા થશે; અને યારે સવ માનવ ત

ણશે કે હુ ં , યહાેવાહ,

તારાે ઉ ધારનાર અને તારાે બચાવ કરનાર છંુ , હુ ં યાકૂ બનાે સમથ ઈ વર છંુ .”
વાહ પૂછે છે કે , “છૂટાછે ડાનાે પ
ાં છે જેનાથી મ તારી માને
૫૦ યહાે
છૂટાછે ડા અા યા? અને મારા લેણદારાેમાંના કાેને યાં મ તમને વેચી
દીધા હતા?

ે, તમારાં પાપાેને લીધે તમે વેચાયા હતા અને તમારા બળવાને

કારણે તમારી માને મ ત

દીધી હતી. ૨ હુ ં શા માટે અા યાે પણ યાં કાેઈ

હતું ન હ? મ શા માટે પાેકાર કયા પણ કાેઈઅે જવાબ અા યાે ન હ? શું મારાે
હાથ અેટલાે બધાે ટૂં કાે થઈ ગયાે છે કે તમને છાેડાવી શકે ન હ? શું તમને
બચાવવા માટે મારામાં શ ત નથી? જુ અાે, મારા ઠપકાથી હુ ં સમુ ને સૂકવી
નાખું છંુ ; હુ ં નદીઅાેને રણ કરી નાખું છંુ ; તેમાંની માછલીઅાે પાણી વના મરી
ય છે અને ગંધાઈ ઊઠે છે . ૩ હુ ં અાકાશને અંધકારથી ઢાકું છંુ ; હુ ં ટાટથી
તેનું અા છાદન ક ં છંુ .” ૪ હુ ં થાકે લાઅાેને અા વાસનના શ દાે બાેલી શકું
માટે, ભુ યહાેવાહે મને શીખેલાની

ભ અાપી છે . તે દર સવારે મને જગાડે

છે અને મારા કાનને ઉઘાડે છે કે હુ ં શીખેલાની જેમ સાંભળું. ૫ ભુ યહાેવાહે
મારા કાન ઉઘા ા છે અને મ બંડ કયુ નથી કે , પાછાે હ ાે નથી. ૬ મ મારા
મારનારની અાગળ મારી પીઠ તથા વાળ ખચી કાઢનારની અાગળ મારા ગાલ
ધયા; અપમા નત તથા થૂંકાવા છતાં મ મા ં મુખ સંતા ું ન હ. ૭ કે મ કે ભુ
યહાેવાહ મારી સહાય કરશે; તેથી હુ ં ફજેત થનાર નથી; તેથી મ મા ં મુખ
ં છંુ કે હુ ં લિ જત થઈશ ન હ. ૮
મને યાયી ઠરાવનાર પાસે છે . કાેણ મારાે વરાેધ કરશે? અાવાે અાપણે સાથે
ચકમકના પ થર જેવું કયુ છે , કે મ કે હુ ં

ઊભા રહીને અેક બી ની સરખામણી કરીઅે. મારા પર અારાેપ મૂકનાર
કાેણ છે ? તેને મારી પાસે અાવવા દાે. ૯ જુ અાે, ભુ યહાેવાહ મને સહાય
કરશે. મને અપરાધી ઠરાવનાર કાેણ છે ? જુ અાે, તેઅાે સવ વ

ની જેમ

ણ

થઈ જશે; ઊધઇ તેઅાેને ખાઈ જશે. ૧૦ તમારામાં યહાેવાહની બીક રાખનાર
કાેણ છે ? કાેણ પાેતાના સેવકની વાણી સાંભળે છે ? કાેણ ઘાેર અંધકારમાં
કાશ વના ચાલે છે ? તેણે યહાેવાહના નામ પર ભરાેસાે રાખવાે અને તેના
ઈ વર પર અાધાર રાખવાે. ૧૧ જુ અાે, તમે સવ અ ન સળગાવનારા, જે
મશાલાેથી સ જ છાે: તમારી સળગાવેલ યાેતમાં અને તમારી મશાલાેના
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કાશમાં ચાલાે. યહાેવાહ કહે છે , 'મારા હાથથી,' 'અા તમારી પાસે અાવશે:

તેનાે હાથ પકડીને લઈ

ય અેવાે નથી. ૧૯ તારા પર અા બે દુ ઃખ અાવી

તમે વપ ના થાનમાં પડી રહે શાે.'

પડશે  કાેણ તારે લીધે શાેક કરશે?  પાયમાલી તથા વનાશ, દુ કાળ તથા

જેઅાે યાયીપણાને અનુસરાે છાે, તમે જેઅાે યહાેવાહને શાેધાે
૫૧ તમે
છાે, તમે મા ં સાંભળાે: જે ખડકમાંથી તમને કાેતરી કાઢવામાં અા યા

તરવાર. કાેણ તને સાં વના અાપશે? ૨૦ તારા દીકરાઅાે બેહાેશ થઈ ગયા છે ;

છે અને જે ખાણમાંથી તમને ખાેદી કાઢવામાં અા યા છે તેની તરફ જુ અાે. ૨
તમારા પતા ઇ ા હમને અને તમારી જનેતા સારાને નહાળાે; તે અેકલાે જ
હતાે યારે મ તેને બાેલા યાે, મ તેને અાશીવાદ અાપીને તેની વૃ

કરી. ૩ હા,

યહાેવાહ સયાેનને દલાસાે અાપશે; તેની સવ ઉ જડ જગાઅાેને દલાસાે
અાપશે; તેના અર યને અેદન સરખું અને રણને યદન નદીની ખીણની બાજુ માં
યહાેવાહના ઉપવન સરખું કયુ છે ; અાનંદ અને ઉ સવ તેનામાં મળી અાવશે,
યાં અાભાર તુ ત તથા ગીતાેનાે અવાજ સંભળાશે. ૪ “હે મારા લાેકાે, મારી
વાત પર યાન અાપાે; હે મારી

, મારી વાત સાંભળાે! કે મ કે નયમ મારી

પાસેથી નીકળશે અને હુ ં મારાે યાયચુકાદાે દેશાેના અજવાળાને માટે થા પત
કરીશ. ૫ મા ં યાયીપ ં પાસે છે ; હુ ં જે ઉ ધાર કરવાનાે છંુ તે બહાર ગટ
થશે અને મારા ભુજ દેશાેનાે યાય કરશે; ીપાે મારી
ભુજની તેઅાે અાતુરતાથી રાહ

ેશે. ૬ તમારી

ત ા કરશે, મારા

અાકાશ તરફ ઊંચી કરાે

અને નીચે પૃ વી તરફ નજર કરાે, કે મ કે અાકાશ ધુમાડાની જેમ જતું રહે શે,
પૃ વી વ

ની જેમ

ણ થશે અને તેના રહે વાસીઅાે માખીઅાેની જેમ મરણ

પામશે. પણ મ કરેલાે ઉ ધાર સદાકાળ રહે શે અને મા ં યાયીપ ં
કામ કરવાનું બંધ કરશે ન હ. ૭ જેઅાે

ારેય

ણે છે કે સાચું શું છે અને જેઅાેના

દયમાં મારાે નયમ છે , તેઅાે મા ં સાંભળાે: માણસાેની નદાથી બીશાે
ન હ કે તેઅાેના મહે ણાંથી ડરશાે ન હ. ૮ કે મ કે ઊધઇ તેઅાેને વ

ની જેમ

ખાઈ જશે અને કીડા તેઅાેને ઊનને જેમ કાેતરી ખાશે; પણ મા ં યાયીપ ં
સદાકાળ ટકશે અને મ કરેલાે ઉ ધાર પેઢી દરપેઢી રહે શે.” ૯ હે યહાેવાહના
ભુજ,

ગૃત થા,

ગૃત થા, સામ યના વ

પુરાતન કાળની પેઢીઅાેમાં થયું તેમ

ાે પહે રી લાે. પૂવકાળની જેમ,

ગૃત થા. જેણે રાહાબના ટુ કડેટુકડા કરી

ના યા, જેણે અજગરને વ યાે, તે જ તમે નથી? ૧૦ જેણે સમુ ને, તેનાં અ ત
ઊંડાં પાણીને સૂકવી ના યાં અને ઉ ાર પામેલાઅાેને પાર ઉતારવાને અથ
સમુ નાં ઊંડાણાેમાં થઈને માગ કરી અા યાે, તે જ તમે નથી? ૧૧ યહાેવાહથી
ઉ ાર પામેલાઅાે પાછા અાવીને હષનાદસ હત સયાેન પહાચશે અને તેઅાેના
માથે સદાકાળ અાનંદ રહે શે; તેઅાેને હષ તથા અાનંદ ા ત થશે અને દુ : ખ
તથા શાેક જતાં રહે શે. ૧૨ હુ ં , હુ ં જ છંુ , હુ ં તને દલાસાે અાપું છંુ . જે માણસ
મરનાર છે તે, મનુ યના સંતાનાેને, ઘાસની જેમ બનાવવામાં અા યાં છે , તું
શા માટે માણસની બીક રાખે છે ? ૧૩ તું કે મ તારા કતા યહાેવાહને ભૂલી
ગયાે, તેમણે અાકાશાે સાયા છે અને પૃ વીનાે પાયાે ના યાે છે ? જુ લમગાર
વનાશ કરવાને તૈયારી કરે છે યારે તું અાખાે દવસ તેના ાેધને લીધે બીઅે
છે . જુ લમીનાે ાેધ

ાં છે ? ૧૪ જે દબાયેલા છે તે જલદીથી મુકત થશે,

યહાેવાહ ઉતાવળે તેને છાેડાવશે; તે મરશે ન હ અને કબરમાં ઊતરશે ન હ,
વળી તેનું અ ન ખૂટશે ન હ. ૧૫ કે મ કે હુ ં યહાેવાહ તમારાે ઈ વર છંુ , જે
સમુ ને ખળભળાવે છે , તેથી તેનાં માે ંઅાે ગજના કરે છે ; સૈ યાેના ઈ વર
યહાેવાહ તેમનું નામ છે . ૧૬ મ મારાં વચનાે તારા મુખમાં મૂ ાં છે અને મારા
હાથની છાયામાં તને ઢાં

ાે છે , જેથી હુ ં અાકાશાેને થાપું, પૃ વીનાે પાયાે

નાખું અને સયાેનને કહુ ં કે , 'તું મારી

છે .'” ૧૭ હે ય શાલેમ

ગૃત થા,

ગૃત થા, ઊભું થા, ત યહાેવાહના હાથથી તેમના કાેપનાે કટાેરાે પીધાે છે ;
ત અે કટાેરાે પીધાે છે , ત લથ ડયાં ખવડાવનારાે કટાેરાે પીને ખાલી કયા
છે . ૧૮ જે સવ દીકરાઅાેને તેણે જ મ અા યાે છે તેઅાેમાંનાે કાેઈ તેને દાેરી
લઈ જનાર નથી; જે સવ દીકરાઅાેને તેણે માેટા કયા છે તેઅાેમાંનાે કાેઈ

તેઅાે

ળમાં ફસાયેલા હરણની જેમ, ગલીના દરેક ખૂણામાં પડી રહે છે .

તેઅાે યહાેવાહના કાેપથી અને તારા ઈ વરના ઠપકાથી ભરપૂર. ૨૧ માટે હે
દુ ઃખી તથા પીધેલી, પરં તુ ા ારસથી ન હ, તું અા સાંભળ: ૨૨ તમારા ભુ
યહાેવાહ, તમારા ઈ વર, જે પાેતાના લાેકાે માટે વાદ કરનાર છે , તે અેવું કહે
છે : “ ે, લથ ડયાં ખવડાવનારાે યાલાે મ તારા હાથમાંથી લઈ લીધાે છે ,
મારા કાેપનાે કટાેરાે હવે પછી તું કદી પીનાર નથી. ૨૩ હુ ં તેને તારા પર જુ લમ
કરનારાઅાેનાં હાથમાં મૂકીશ, જેઅાે તને કહે તાં હતાં કે , 'ઊંધાે પડ કે , અમે
તારા ઉપર થઈને ચાલીઅે;' ત તારી પીઠ જમીન જેવી અને તેઅાેને ચાલવાના
ર તા જેવી બનાવી દીધી હતી.”
ન, ગૃત થા, ગૃત થા, તારા સામ યથી વે ત થા; હે
૫૨ હેય સયાે
શાલેમ, પ વ નગર, તારાં સુંદર વ ાે પહે રી લે; કે મ કે હવે
પછી બેસુ નતી તથા અશુ કદી તારામાં વેશ કરશે ન હ. ૨ હે ય શાલેમ,
તારા પરની ધૂળ ખંખેરી નાખ, ઊઠ અને બેસ: હે સયાેનની બંદીવાન દીકરી,
તારી ગરદન પરની સાંકળ કાઢી નાખ. ૩ કે મ કે યહાેવાહ કહે છે , “તમે મફત
વેચાયા હતા અને નાણાં વના તમે છાેડાવી લેવામાં અાવશાે.” ૪ કે મ કે ભુ
યહાેવાહ અેવું કહે છે , “શ અાતમાં મારા લાેકાે મસરમાં અ થાયી વસવાટ
કરવા માટે ગયા હતા; અાશૂરે હમણાં જ તેમના ઉપર જુ લમ કયા.” ૫ અા
યહાેવાહની ઘાેષણા છે : “હવે અહ મારે શું કરવું, કે મ કે મારા લાેકને વના
કારણે લઈ જવામાં અા યા છે ? તેઅાેના અ ધકારીઅાે બૂમ પાડે છે અને મારા
નામની સતત અાખાે દવસ નદા કરે છે .” અા યહાેવાહની ઘાેષણા છે . ૬
તેથી મારા લાેકાે મા ં નામ

ણશે; તેઅાે તે દવસે

ણશે કે મ જ અા ક ું

હતું. હુ ં જ તે છંુ !” ૭ સુવાતાનાે સંદેશ લાવનારનાં પગલાં પવતાે પર કે વાં
શાેભાયમાન છે , જે શાં તની
છે , જે ઉ ારની વાત

હે રાત કરે છે , જે વધામણીના સમાચાર લાવે

હે ર કરે છે , જે સયાેનને કહે છે , “તારા ઈ વર રાજ

કરે છે !” ૮ સાંભળ, તારા ચાેકીદારાે પાેકારે છે , તેઅાે સાથે હષનાદ કરે છે , કે મ
કે યહાેવાહ કે વી રીતે સયાેનમાં પાછા અાવે છે , તે તેઅાે નજરાેનજર

ેશે. ૯

હે ય શાલેમનાં ખં ડયેર, તમે સવ હષનાદ કરી ગાયન કરાે; કે મ કે યહાેવાહે
પાેતાના લાેકાેને દલાસાે અા યાે છે ; તેમણે ય શાલેમનાે ઉ ાર કયા છે .
૧૦ યહાેવાહે સવ દેશાેને

ેતાં પાેતાનાે પ વ ભુજ ઉઘાડાે કયા છે ; અાખી

પૃ વી અાપણા ઈ વરે કરેલાે ઉ ધાર નહાળશે. ૧૧
બહાર

અાે,

અાે યાંથી

અાે; કાેઈ અશુ વ તુને અડકશાે ન હ; તેઅાેની મ યેથી બહાર

અાે; તમે જેઅાે યહાેવાહનાં પા ાે ઊંચકનારા છાે તે, તમે શુ થાઅાે.
૧૨ કે મ કે તમારે ઉતાવળથી નીકળવાનું નથી કે ગભરાટમાં છાેડવાનું નથી;

કે મ કે યહાેવાહ તમારી અાગળ

ય છે ; અને ઇઝરાયલના ઈ વર તમારા

પીઠર ક થશે. ૧૩ જુ અાે, મારાે સેવક ડહાપણથી વતશે અને સફળ થશે; તે
ઊંચાે અને ઉ નત થશે, તે અ ત ગાૈરવશાળી થશે. ૧૪ જે માણે લાેકાે તને
ેઈને ભયભીત થયા  તેનું પ માણસનાં પ કરતા અલગ હતું, તેથી તેનાે
દેખાવ અેવાે હતાે કે માણસ જ ન લાગે. ૧૫ તેથી ઘણા દેશાે તેને

ેઈને

અા યચ કત થશે; રા અાે તેને કારણે પાેતાના મુખ બંધ રાખશે. કારણ કે
તેઅાેને જે કહે વામાં અા યું નહાેતું તે તેઅાે

ેશે અને જે તેઅાેઅે સાંભ

ું

નહાેતું તે તેઅાે સમજશે.
જે સાંભ ું તે કાેણે મા યું છે ? અને યહાેવાહનાે ભુજ, તે
૫૩ અાપણે
કાેની અાગળ ગટ થયેલાે છે ? તે યહાેવાહની સમ રાેપાની જેમ
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૨

યશાયા

ઊગી નીક ાે અને સૂકી ભૂ મમાં ફણગાની જેમ ફૂ ટી નીક ાે; તેની પાસે કાેઈ

સમ ખાધા છે કે હુ ં તારા પર ફરીથી કદી ાેધાયમાન થઈશ નહ , કે તને

સાદય કે વૈભવ ન હતા; જયારે અાપણે તેને

ઠપકાે દઈશ ન હ. ૧૦ છતાં

ેયાે, તેનામાં અાપણને અાકષ

ે પવતાે ખસી

ય અને ડું ગરાે હચમચી

ય,

શકે તેવી સુંદરતા નહાેતી. ૩ તે માણસાેથી ધ ારાયેલાે તથા નકારાયેલાે

તાેપણ મારા કરારનું વ વાસુપ ં તારી પાસેથી ફરશે ન હ, કે મારાે શાં તનાે

હતાે; દુ : ખી પુ ષ અને દદનાે અનુભવી. જેને

ેઈને માણસાે પાેતાનું મુખ

કરાર ટળશે ન હ,” તારા પર કૃ પા રાખનાર યહાેવાહ અેવું કહે છે . ૧૧ હે દુ :

ફે રવી લે, અેવાે ધ ાર પામેલાે તે હતાે; અને અાપણે તેની કદર કરી ન હ. ૪

ખી, ઝં ઝાવાતની થપાટાે ખાતી, દલાસા વગરની, જુ અાે, હુ ં તારા પ થરાે

પણ ન ે તેણે અાપણી માંદગી માથે લીધી અને અાપણાં દુ : ખ વે

પીરાેજમાં બેસાડીશ અને તારા પાયા નીલમના કરીશ. ૧૨ તારા બુર ેને હુ ં

ાં છે ;

પણ અાપણે તાે તેને ઈ વરથી શ ા પામેલાે, ઈ વર ારા મારવામાં અાવેલાે

માણેકના અને તારા દરવા

તથા પી ડત થયેલાે મા યાે. ૫ પણ અાપણા અપરાધાેને લીધે તે વ ધાયાે;

ર ન જ ડત કરીશ. ૧૩ અને તારાં સંતાનાેને યહાેવાહ ારા શીખવવામાં

અાપણા પાપાેને લીધે તે કચડાયાે. અાપણને શાં ત ા ત કરાવવાને માટે તેને

અાવશે; અને તારાં સંતાનાેને ઘણી શાં ત મળશે. ૧૪ હુ ં તને યાયીપણામાં

શ ા થઈ અને તેના સાેળથી અાપણને સા પ ં મ ું છે . ૬ અાપણે સવ

પુનઃ થા પત કરીશ. તને હવે સતાવણીનાે અનુભવ થશે ન હ, તને કં ઈ ભય

ઘેટાંની જેમ ભટકી ગયા છીઅે; અાપણે દરેક પાેતપાેતાને માગ વળી ગયા

લાગશે ન હ અને કં ઈ ભયજનક વ તુ તારી પાસે અાવશે ન હ. ૧૫ જુ અાે,

છીઅે અને યહાેવાહે તેના પર અાપણા સવના પાપનાે ભાર મૂ ાે છે . ૭ તેના

કાેઈ મુ કે લી ઊભી કરે, તાે તે મારા તરફથી હશે ન હ; જેઅાે તારી સામે

પર જુ લમ ગુ રવામાં અા યાે; તાે પણ તેણે ન થઈને પાેતાનું મુખ ઉઘા ું

મુ કે લી ઊભી કરશે તેઅાે તારી અાગળ હારી જશે. ૧૬

ન હ; જેમ હલવાનને વધ કરવા માટે લઈ જવામાં અાવે છે અને જેમ ઘેટું

બના યાે છે , જે બળતા અંગારાને ફૂં કે છે અને પાેતાના કામ માટે અાે રાે ઘડે

પાેતાના કાતરનારની અાગળ મૂંગું રહે છે , તેમ તેણે પાેતાનું મુખ ખાે યું ન હ.

છે અને વનાશકને વનાશ કરવા માટે મ ઉ પ ન કયા છે . ૧૭ તારી વ

૮ જુ લમથી તથા યાયચુકાદાથી તેને અપરાધી ઠરાવવામાં અા યાે; તેની પેઢીનાં

વાપરવા માટે ઘડેલું કાેઈ પણ હ થયાર સાથક થશે ન હ; અને જે કાેઈ તારી

માણસાેમાંથી કાેણે તેના વષે કં ઈ વચાર કયા? પણ તેને

વતાઅાેની

વ

લાલ પ થરના અને તારી બહારની દીવાલાે

ે

ે, મ કારીગરને

બાેલશે તેને તું દાે ષત ઠરાવીશ. અે યહાેવાહના સેવકાેનાે વારસાે છે

ભૂ મમાંથી કાપી નાખવામાં અા યાે; મારા લાેકાેના અપરાધાેને લીધે તેને શ ા

અને તેમનું યાયીપ ં મારાથી છે ” અેમ યહાેવાહ કહે છે .

થઈ. ૯ તેની કબર ગુનેગારાેની સાથે ઠરાવેલી હતી, તેની મરણાવ થામાં તે

જનાે, તમે પાણીની પાસે અાવાે! અને જેની પાસે
૫૫ હેકં ઈસવપણતૃનાષતં નથી
તે, તમે સવ અાવાે, ખરીદાે અને ખાઅાે! અાવાે,

ધ નકની સાથે હતાે, તેમ છતાં તેણે કાેઈ હસા કરી ન હ કે તેના મુખમાં કાેઈ
કપટ નહાેતું. ૧૦ તાેપણ યહાેવાહની મર
ે તમે લાેકાે તેના

તેને ઘાયલ કરીને કચરવાની હતી;

વનને પાપનું બ લદાન બનાવાે, તાે તે પાેતાનાં સંતાન

ેશે, તે દીઘાયુ થશે અને યહાેવાહનાે હે તુ તેના ારા સફળ થશે. ૧૧ તે
પાેતાના અા માના ક નું ફળ

ેશે અને તેના ડહાપણથી સંતાેષ પામશે.

મારાે યાયી સેવક ઘણાનાે ઇનસાફ કરશે; અને તેઅાેના અપરાધાે પાેતાને
માથે લઈ લેશે. ૧૨ તેથી હુ ં તેને મહાન પુ ષાેની સાથે તેનાે હ સાે વહચી
અાપીશ અને તે લૂંટ ઘણાની સાથે લૂંટ વહચશે, કારણ કે તેણે પાેતાનાે
અા મા મરણ પામતાં સુધી રેડી દીધાે અને તેની ગણતરી અપરાધીઅાેમાં થઈ.
તેણે ઘણાંઅાેનાં પાપ માથે લીધાં અને અપરાધીઅાેને માટે મ ય થી કરી.
તાન વનાની, જેણે બાળકને જ મ અા યાે નથી; જેણે સૂ તની
૫૪ “હેપીડાસંસહન
કરી નથી તે, તું હષનાદ અને જયઘાેષ કર. કે મ કે યહાેવાહ

નાણાં વના અને વના મૂ યે ા ારસ અને દૂ ધ લઈ

અાે. ૨ જે રાેટલી નથી

તેને સા ચાંદી શા માટે ખચા છાે? અને જેનાથી તૃ ત થતી નથી તેને માટે
મહે નત શા માટે કરાે છાે? કાન દઈને મા ં સાંભળાે અને સારાે ખાેરાક ખાઅાે
તથા ચરબીથી તમારા
સાંભળાે અેટલે તમે

વને ખુશ કરાે. ૩ કાન દાે અને મારી પાસે અાવાે!
વતા રહે શાે! હુ ં તમારી સાથે સદાકાળનાે કરાર કરીશ,

જે કરારનું વ વાસુપ ં મ દાઉદને અા યું હતું. ૪ જુ અાે, મ તેને લાેકાેને માટે
સા ી, તેઅાેને માટે સરદાર તથા અ ધકારી ઠરાવી અા યાે છે . ૫ જુ અાે, જે
દેશને તું

ણતાે નથી તેને તું બાેલાવશે; અને જે દેશ તને

ણતાે નથી,

તે તારા ઈ વર યહાેવાહને લીધે તારી પાસે દાેડી અાવશે. તે ઇઝરાયલના
પ વ ને લીધે જેણે તને તાપી કયા છે . ૬ યહાેવાહ મળે છે યાં સુધીમાં
તેમને શાેધાે; તે પાસે છે યાં સુધીમાં તેને હાંક મારાે. ૭ દુ માણસ પાેતાનાે

કહે છે , ત યેલીનાં છાેકરાં પરણેલીનાં છાેકરાં કરતાં વધારે છે . ૨ તારા

માગ છાેડે અને પાપી માણસ પાેતાના વચારાે ત

તંબુની જગા વશાળ કર અને તારા તંબુના પડદા સાર, રાેક ન હ; તારાં

ઈ વરની પાસે પાછા ફરવા દાે અને તે તેમના પર દયા કરશે અને સંપૂણ

દે. તેને યહાેવાહ, અાપણા

દાેરડાં લાંબા કર અને ખીલા મજબૂત કર. ૩ કે મ કે તું જમણે તથા ડાબે હાથે

મા કરશે. ૮ “કે મ કે મારા વચારાે તે તમારા વચારાે નથી, તેમ તમારા

ફે લાઈ જશે અને તારાં સંતાનાે દેશાે પર કબ ે કરશે અને ઉ જડ નગરાેને

માગા તે મારા માગા નથી” અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૯ “કે મ કે જેમ અાકાશાે

ફરીથી વસાવશે. ૪ તું બીશ ન હ કે મ કે તું લિ જત થનાર નથી, ગભરાઈશ

પૃ વીથી ઊંચાં છે , તેમ મારા માગા તમારા માગાથી અને મારા વચારાે તમારા

ન હ કે મ કે તારી બદનામી થનાર નથી; તારી યુવાવ થાની શરમ અને તને

વચારાેથી ઊંચા છે . ૧૦ કે મ કે જેમ વરસાદ અને હમ અાકાશથી પડે છે અને

ત

દેવાયેલીનું કલંક તું ભૂલી જઈશ. ૫ કે મ કે તારા કતા જ તારા છે ; તેમનું

ભૂ મને સ યા વના, તેને ફળ પુ કયા વના તથા વાવનારને અનાજ તથા

નામ સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ છે . ઇઝરાયલના પ વ અે તારા ઉ ારકતા

ખાનાર ને અ ન અા યા વના વચનાે પાછાં ફરતાં નથી. ૧૧ તે માણે મા ં જે

છે ; તે અાખી પૃ વીના ઈ વર કહે વાય છે . ૬ તારા ઈ વર કહે છે , તજેલી

વચન મારા મુખમાંથી નીકળે છે : તે નરથક પાછંુ ફરશે ન હ, પણ જે હુ ં ચાહુ ં

તથા અા મામાં ઉદાસ રહે નાર પ નીની જેમ, અેટલે જુ વાનીમાં પરણેલી

છંુ તેને પ રપૂણ કરશે અને જે માટે મ તેને માેક યું હતું તેમાં તે સફળ થશે. ૧૨
તમે અાનંદસ હત નીકળી જશાે અને શાં તથી તમને દાેરી જવામાં અાવશે;

ી અને પછી નકારાયેલી પ નીની જેમ, યહાેવાહે તને બાેલાવી છે . ૭ “મ
હતી, પણ હવે પુ કળ દયાથી હુ ં તને વીકારીશ. ૮ ાેધના

તમારી અાગળ પવતાે તથા ટેકરીઅાે હષનાદ કરવા માંડશે અને ખેતરાેનાં સવ

અાવેશમાં મ પળવાર તારાથી મા ં મુખ ફે ર યું હતું; પણ અનંતકા ળક

ણવાર તને ત

વૃ ાે તાળી પાડશે. ૧૩ કાંટાનાં ઝાડને થાને લીલાેતરી થશે અને જં ગલનાં

કરારના વ વાસુપણાથી હુ ં તારા પર દયા કરીશ,” તારા બચાવનાર યહાેવાહ

ગુલાબને થાને મદી ઊગશે, અને તે યહાેવાહને માટે, તેમના નામને માટે,

અેમ કહે છે . ૯ “કે મ કે મારે માટે તાે અે નૂહના જળ લય જેવું છે : જે માણે

અનંતકાળના ચ તરીકે તેને કાપી નાખવામાં અાવશે ન હ.”

મ સમ ખાધા હતા કે , નૂહનાે જળ લય ફરી પૃ વી પર થનાર નથી, તેથી મ

યશાયા
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વાહ અેવું કહે છે , “ યાયનું પાલન કરાે, ામા ણકપણે વતા;
૫૬ યહાે
કે મ કે મા ં તારણ પાસે છે અને મા ં યાયીપ ં ગટ થશે.

લાગે છે , કે ત કપટથી અા કાય કયુ છે ? તે મા ં મરણ રા યું નથી અને

જે માણસ અે માણે વત છે અને જે તેને ચુ ત રીતે વળગી રહે છે , જે

ત મને ગંભીરતાથી લીધાે ન હ. ૧૨ હુ ં તા ં “ યાયીપ ં”

સા બાથને અપ વ ન કરતાં તેને પાળે છે અને ભૂંડું કરવાથી પાેતાનાે હાથ

તારાં કામાે, તને મદદ પ બનશે ન હ. ૧૩ યારે તું પાેકાર કરે, યારે તારી

પાછાે રાખે છે તે અાશીવા દત છે .” ૩ વળી જે પરદેશી યહાેવાહનાે અનુયાયી

સંઘરેલી મૂ તઅાે તને છાેડાવે. પરં તુ તેને બદલે વાયુ તે સવને ઉડાવી જશે,

બનેલાે છે તે અેવું ન કહે કે , “યહાેવાહ મને પાેતાના લાેકથી ન ે જુ દાે

અેક વાસ પણ તેમને ઉડાવી મૂકશે. છતાં જે મારામાં અા ય લે છે તે અા

પાડશે.” કાેઈ ખાે અે અેમ ન કહે વું કે , “જુ અાે, હુ ં તાે સુકાયેલુ ઝાડ છંુ .” ૪

દેશનાે વારસાે પામશે અને મારા પ વ પવતનું વતન પામશે. ૧૪ વળી તે

કે મ કે “જે ખાે અાે મારા સા બાથાે પાળે છે અને જે મને ગમે છે તેને પસંદ

કહે શે, “સડક બાંધાે, સડક બાંધાે! માગ તૈયાર કરાે! મારા લાેકના માગામાંથી

કરે છે તથા મારા કરારને ઢતાથી વળગી રહે છે , તેઅાે વષે યહાેવાહ કહે છે

સવ ઠાેકર ખવડાવનાર પ થર દૂ ર કરાે!” ૧૫ કે મ કે જે ઉ ચ તથા ઉ નત છે ,

 ૫ તેમને તાે હુ ં મારા ઘરમાં તથા મારા કાેટમાં દીકરા તથા દીકરીઅાે કરતાં

જે સનાતન કાળથી છે , જેમનું નામ પ વ છે , તે અેવું કહે છે : હુ ં ઉ ચ તથા

ઉ મ મારક તરીકે થાપીશ; જે ન થાય ન હ અેવું અનંતકાળનું મારક હુ ં

પવ

૨

ગંભીરતાથી મારાે વચાર કયા નથી. હુ ં લાંબા સમયથી છાનાે ર ાે હતાે? પણ
હે ર કરીશ પણ

કરવા માટે અને જેઅાે યહાેવાહના નામ પર ેમ કરે છે , તેમની અારાધના કરે

થાનમાં રહુ ં છંુ , વળી જે કચડાયેલ અને અા મામાં ન છે તેની સાથે
રહુ ં છંુ , જેથી હુ ં ન જનાેનાે અા મા અને પ ાતાપ કરનારાઅાેનાં દયને
ઉ ે જત ક ં . ૧૬ કે મ કે હુ ં સદા દાે ષત ઠરાવનાર નથી કે સવકાળ રાેષ

છે તે, દરેક જે કાેઈ સા બાથને અપ વ ન કરતાં તેને પાળે છે અને જે મારા

રાખનાર નથી, રખેને મ જે અા માને તથા જે

કરારને ઢતાથી વળગી રહે છે  ૭ તેઅાેને હુ ં મારા પ વ પવત પર લાવીશ

અાગળ નબળ થઈ

અને મારા ાથનાના ઘરમાં તેઅાેને અાનંદ કરાવીશ; તેઅાેનાં દહનાપણાે તથા

કારણે હુ ં તેના પર રાેષે ભરાયાે હતાે અને મ તેને શ ા કરી; મ તેનાથી મા ં

તેઅાેનાં બ લદાનાે મારી વેદી પર મા ય થશે, કે મ કે મા ં ઘર તે સવ દેશનાઅાે

મુખ ફે ર યું અને હુ ં રાેષમાં હતાે, પણ ત પાછાે વળીને પાેતાના દયને માગ

માટે ાથનાનું ઘર કહે વાશે. ૮ ભુ યહાેવાહ જે ઇઝરાયલનાં વખેરાઈ

ચા યાે ગયાે. ૧૮ મ તેના માગા

ગયેલાઅાેને ભેગા કરે છે તે અેવું કહે છે : “તેના ભેગા થયેલા ઉપરાંત હુ ં હ

દાેરીશ અને દલાસાે અાપીશ અને તેને માટે શાેક કરનારાઅાેને સાં વના

તેની પાસે બી અાેને લાવીને ભેગા કરીશ.” ૯ ખેતરનાં સવ હસક પશુઅાે,

અાપીશ, ૧૯ અને હુ ં હાેઠાેનાં ફળાે ઉ પ ન કરીશ, જેઅાે દૂ ર તથા પાસે છે

વનમાંનાં હસક પશુઅાે અાવાે અને ફાડી ખાઅાે! ૧૦ તેઅાેના સવ ચાેકીદારાે

તેઅાેને શાં ત, શાં ત થાઅાે,” યહાેવાહ કહે છે “તેઅાેને હુ ં સા

અંધ છે ; તેઅાે સમજતા નથી; તેઅાે સવ મૂંગા કૂ તરા છે ; જે ભસી શકતા

પણ દુ ાે તાેફાની સમુ ના જેવા છે , જે શાંત રહી શકતા નથી, અને તેનાં

નથી: તેઅાે સપનાં જુ અે છે , સૂઈ રહે નારા, ઊંઘણશી છે . ૧૧ તેઅાે ખાઉધરા

પાણી કીચડ તથા કાદવથી ડહાેળા થાય છે . ૨૧ “દુ ાેને માટે કં ઈ શાં ત હાેતી

કૂ તરા છે ; તેઅાે કદી ધરાતા નથી; તેઅાે બુ

નથી,” અેમ ઈ વર કહે છે .

તેને અાપીશ.” ૬ વળી જે પરદેશીઅાે

ેડાયાં છે કે તેઅાે યહાેવાહની સેવા

વનાના ઘેટાંપાળકાે છે ; તેઅાે

સવ પાેતપાેતાને માગ, દરેક અ યાયથી લાભ મેળવવા લાલચ કરે છે . ૧૨
“અાવાે” તેઅાે કહે છે , “અાપણે ા ાસવ અને દા પીઈઅે; અાવતીકાલનાે
દવસ અાજના જેવાે, વળી તે કરતાં પણ મહાન થશે.”

૫૭ કરારના વ વાસુપણાના લાેકાે દૂર અેક

વને બના યા છે , તેઅાે મારી

ય. ૧૭ તેણે લાેભથી ા ત કરવાને કરેલાં પાપને

ેયા છે , પણ હુ ં તેને સા ે કરીશ. હુ ં તેને

કરીશ.” ૨૦

અાવજે પાેકાર, કં ઈ પણ બાકી ન રાખ, રણ શગડાની જેમ
૫૮ માેતારાેટાઅવાજ
ઊંચાે કર, મારા લાેકાેને તેઅાેના અપરાધાે અને યાકૂ બના
ઘરનાંને તેઅાેનાં પાપ કહી સંભળાવાે. ૨ જેમ તેઅાે યાયીપ ં કરનારી

યાયી માણસ નાશ પામે છે , પણ કાેઈ તે યાનમાં લેતું નથી અને

હાેય અને તેઅાેના ઈ વરના નયમને તજનાર ન હાેય તે માણે, તેઅાે રાેજ

થાય છે પણ કાેઈ સમજતું

મને શાેધે છે અને મારા માગાના ડહાપણમાં અાનંદ કરે છે . તેઅાે મારી પાસે

નથી કે યાયી દુ તાથી દૂ ર અેક થાય છે . ૨ તે શાં તમાં વેશ કરે છે ; જેઅાે

યાયી ચુકાદા માગે છે ; ઈ વર તેઅાેની પાસે અાવે છે તેમાં તેઅાે અાનંદ માણે

સીધા ચાલે છે તેઅાે પાેતાના બછાના પર વ ાં ત પામે છે . ૩ પણ તમે

છે . ૩ તેઅાે કહે છે , “અમે ઉપવાસ કયા છે પણ તમે કે મ

દુ ગરના દીકરાઅાે, ય ભચા રણી તથા ગ ણકાનાં સંતાન તમે પાસે અાવાે.
૪ તમે કાેની મ કરી કરાે છાે? તમે કાેની સામે મુખ પહાેળું કરાે છાે અને કાેની

સામે

અમારી

ેયું ન હ? અમે

તાેને ન કરી, પણ કે મ તમે યાન અા યું ન હ?” જુ અાે, ઉપવાસને

દવસે તમે તમારા અાનંદને શાેધાે છાે અને તમારા સવ મજૂ રાે પર જુ લમ

ભ કાઢાે છાે? શું તમે બળવાખાેરનાં, કપટકરનારનાં સંતાનાે નથી? ૫

ગુ રાે છાે. ૪ જુ અાે, તમે ઝઘડા તથા કં કાસને માટે અને દુ તાની મુ ી

તમે અેલાેનવૃ તથા દરેક લીલા વૃ નીચે વષયભાેગમાં મ ત થાઅાે છાે અને

મારવા માટે ઉપવાસ કરાે છાે; તમારી વાણી અાકાશમાં સંભળાય તે માટે

પાેતાના શરીરાેને અાવેશી કરાે છાે, તમે સૂકી નદીને કાંઠે, ખડકાેની ફાટ નીચે

તમે અાજકાલ ઉપવાસ કરતા નથી. ૫ ખરેખર અા કારના ઉપવાસ હુ ં

બાળકાેને મારી નાખાે છાે. ૬ નાળામાંના સુંવાળા પ થરાેમાં તમારાે ભાગ છે .
તેઅાે તારી ભ તનાે હે તુ છે . તેઅાેને ત પેયાપણ રે ું અને ખા ાપણ ચઢા યું

ઇ છંુ છંુ : તે દવસે દરેક માણસ પાેતાની તને ન કરે, પાેતાનું માથું બ ની
જેમ નમાવે અને પાેતાની બેઠક નીચે ટાટ તથા રાખનું પાથર ં કરે? શું

છે . શું અા બાબતાેમાં મારે અાનંદ કરવાે

ેઈઅે?” ૭ તમે ઊંચા પવત પર

ખરેખર તમે અાને ઉપવાસ, યહાેવાહનાે મા ય દવસ કહાે છાે? ૬ અા અે

બછાનું પાથયુ છે ; વળી બ લદાનાે અપણ કરવા સા પણ તમે ઊંચે ચઢી

ઉપવાસ નથી જેને હુ ં પસંદ ક ં છંુ : દુ તાનાં બંધનાે છાેડવાં, ઝૂં સરીનાં દાેરડાં
છાેડવાં, કચડાયેલાઅાેને મુકત કરવા અને દરેક ઝૂં સરીને ભાંગી નાખવી. ૭

અાે છાે. ૮ બારણાં અને ચાેકઠાંની પાછળ તમે તમારી નશાનીઅાે મૂકાે
છાે; ત મારાે યાગ કયા છે , તું પાેતાની

તને નવ

ત તા ં બછાનું પહાેળું કયુ છે . ૯ તું તેલ લઈને રા
પુ કળ અ ર ચાે

કરીને ઉપર ચઢી ગઈ;
પાસે ચાલી ગઈ; ત

ું. ત તારા સંદેશવાહકાેને દૂ ર સુધી માેક યા; તું શેઅાેલ

શું ભૂ યાઅાેની સાથે તારી રાેટલી વહચવી અને દ ર ી તથા બેઘર લાેકાેને
પાેતાના ઘરે બાેલાવવા અે ઉપવાસ નથી? યારે તું કાેઈને નવ
યારે તારે તેને વ

જુ અે

પહે રાવવું; અને તારા સંબંધીઅાેથી તારે સંતાવું ન હ. ૮

સુધી નીચે ગઈ. (Sheol h7585) ૧૦ તારી યા ા લાંબી હાેવાને લીધે તું થાકી

યારે તારાે કાશ ભાતના જેવાે થશે અને તા ં અારાે ય જલદી થશે; તા ં

ગઈ છે , પણ “કં ઈ અાશા નથી” અેવું તે ક ું નથી. તને તારા હાથમાં

વન

યાયીપ ં તારી અાગળ ચાલશે અને યહાેવાહનું ગાૈરવ તારાે પીઠર ક થશે.

ું તેથી તું નબળી થઈ ન હ. ૧૧ તને કાેની ચતા છે અને કાેનાથી ભય

૯ યારે તું હાંક મારશે અને યહાેવાહ ઉ ર અાપશે; તું સહાય માટે પાેકાર

મ
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યશાયા

કરશે અને તે કહે શે, “હુ ં અા ર ાે.”

ે તું તારામાંથી ઝૂં સરીને દૂ ર કરે, દાેષ

મૂકનારી અાંગળી અને ભૂંડું બાેલવાનું દૂ ર કરે, ૧૦
પાડે અને દુ ઃખીના

ે તું ભૂ યાને ખાેરાક પૂરાે

દયમાં જૂ ઠી વાતનાે વચાર કરીને તેનાે ઉ ચાર કરવાે અે અમારાં પાપ છે . ૧૪
ઇનસાફ પાછળ ઠેલી મુકાય છે અને યાયીપ ં દૂ ર ઊભું રહે છે ; કે મ કે સ ય

વને તૃ ત કરે; તાે તારાે કાશ અંધકારમાંથી ઝળકી

હે ર ચાેકમાં ઠાેકર ખાય છે અને ામા ણકતા વેશ કરી શકતી નથી. ૧૫

ઊઠશે અને તારાે અંધકાર બપાેરના જેવાે થઈ જશે. ૧૧ યારે યહાેવાહ

વ વસનીયતા દૂ ર થઈ છે અને જે કાેઈ દુ તાથી પાછાે ફરે છે તે પાેતે તેનાે

તને ન ય દાેરશે અને તારા અા માના સૂકા દેશને તૃ ત કરશે અને તારાં

ભાેગ બને છે . યહાેવાહે

હાડકાં મજબૂત કરશે. તું સારી રીતે પાણી પાયેલી વાડીના જેવાે અને ઝરાના

તેમણે

અખૂટ ભંડાર જેવાે થશે. ૧૨ તમારામાંના ઘણા પુરાતનકાળનાં ખં ડયેર

માટે પાેતાને જ હાથે ઉ ધાર સા યાે અને તેમનું યાયીપ ં તેમનાે અાધાર થયું.

નગરાેને ફરીથી બાંધશે; ઘણી પેઢીઅાેનાં ખં ડયેર પર તું ચણતર કરશે; તું

૧૭ તેમણે યાયીપણાનું બખતર અને માથા પર તારણનાે ટાેપ ધારણ કયા છે .

“કાેટને સમારનાર,” “ધાેરી માગાનાે મરામત કરનાર” કહે વાશે. ૧૩

તેમણે વેરનાં વ

સા બાથને દવસે મુસાફરી કરતાં તારા પગાેને વાળે અને તે પ વ
તારી પાેતાની ખુશી માટે કાય કરતા રાેકશે.
કહે અને યહાેવાહના પ વ

ે તું

ેયું કે કં ઈ ઇનસાફ નથી અે તેમને માઠું લા યું. ૧૬

ેયું કે કાેઈ માણસ નથી અને કાેઈ મ ય થ નથી. તેથી તેમણે પાેતાને

ાે પહે રી લીધાં છે અને ઉમંગનું અાવરણ અાે

ું છે . ૧૮

દવસે

તેઅાેઅે જે કયુ હતું તે માણેનાે બદલાે તેમણે અા યાે છે , પાેતાના વેરીઅાેને

ે તું સા બાથને અાનંદદાયક

કાેપ, પાેતાના શ ુઅાેને દં ડ અને સમુ કનારે અાવેલાેઅાેને તે શ ા કરશે.

દવસને પ વ અને અાદરણીય માનશે.

ે તું

૧૯ તેથી તેઅાે પ

મથી યહાેવાહના નામનાે અને પૂવથી તેમના તાપનાે ભય

સા બાથને દવસે પાેતાનાે ધંધાેરાેજગાર છાેડીને તથા પાેતાની ખુશી ન હ

રાખશે; કે મ કે તે યહાેવાહના વાસથી ચાલતા વાહની જેમ ધસી અાવશે.

શાેધીને તથા તારા પાેતાના જ શ દાે ન હ બાેલીને માન અાપશે. ૧૪ તાે તું

૨૦ યહાેવાહ અેવું કહે છે કે , “ સયાેનને માટે, અને યાકૂ બમાંના અધમથી પાછા

યહાેવાહમાં અાનંદ પામશે; અને હુ ં પૃ વીના ઉ ચ થાનાે પર તને સવારી

ફરનારને માટે ઉ ાર કરનાર અાવશે.” ૨૧ યહાેવાહ કહે છે , “તેમની સાથે અા

કરાવીશ; હુ ં તારા પતા યાકૂ બના વારસાથી તા ં પાેષણ કરીશ  કે મ કે

મારાે કરાર છે ,” “મારાે અા મા જે તારા પર છે અને મારાં વચનાે જે મ તારા

યહાેવાહનું મુખ અે બાે યું છે .

મુખમાં મૂ

અાે, યહાેવાહનાે હાથ અેટલાે ટૂં કાે થઈ ગયાે નથી કે તે તમને
૫૯ જુબચાવી
ના શકે અથવા તેમનાે કાન અેવાે મંદ થયાે નથી કે તે સાંભળી

સંતાનના સંતાનના મુખમાંથી હમણાંથી તે સવકાળ સુધી જતાં રહે નાર નથી.”

ાં છે , તે તારા મુખમાંથી, તારા સંતાનના મુખમાંથી, તથા તારા

ન શકે . ૨ પણ તમારાં પાપનાં કાયાઅે તમને તમારા ઈ વરથી અલગ કયા

કા શત થા; કે મ કે તારાે
૬૦ ઊઠ,
મ હમા તારા પર ઊ યાે છે .

છે , અને તમારાં પાપાેને કારણે તેમણે પાેતાનું મુખ તમારાથી સંતા

અંધકાર દેશાેને ઢાંકશે; છતાં પણ યહાેવાહ તારા પર ઊગશે અને તેમનાે

ું છે

કાશ અા યાે છે અને યહાેવાહનાે

૨

કે તે સાંભળે ન હ. ૩ કે મ કે તમારા હાથ ર તથી અને પાપથી ખરડાયેલા

મ હમા તારા પર દેખાશે. ૩

છે . તમારા હાેઠ જૂ ઠું બાેલે છે અને તમારી

ઉદયના તેજ તરફ ચા યા અાવશે. ૪ તારી

ભ દુ વાત કરે છે . ૪ યાયને

ે કે અંધકાર પૃ વીને તથા ઘાેર

અાે તારા કાશ તરફ તથા રા અાે તારા
ચારે તરફ ઊંચી કરીને

ે.

અનુસરીને કાેઈ પાેકાર કરતું નથી અને સ યથી કાેઈ દલીલ કરતું નથી. તેઅાે

તેઅાે સવ ભેગા થઈને તારી પાસે અાવે છે . તારા દીકરાઅાે દૂ રથી અાવશે અને

ખાલી શ દાે પર ભરાેસાે રાખે છે અને જૂ ઠું કહે છે ; તેઅાે વપ નાે ગભ

તારી દીકરીઅાેને તેઅાેના હાથમાં ઊંચકીને લાવવામાં અાવશે. ૫ યારે તું

ધરે છે અને પાપને જ મ અાપે છે . ૫ તેઅાે ઝે રી સાપનાં ઈંડાં સેવે છે અને

તે

કરાે ળયાની

કારણ કે સમુ નું

ળાે વણે છે . તેમનાં ઈંડાં જે ખાય તે મરી

ફૂ ટે છે તેમાંથી ઝે રી સાપ નીકળે છે . ૬ તેઅાેની

ળાે વ

ય છે અને જે ઈંડું

ેઈને કા શત થઈશ અને તા ં દય અાનં દત થશે અને ઊછળશે,
ય તારા ઉપર રેડવામાં અાવશે,

અાેનું

ય તારી પાસે

તરીકે કામમાં

લાવવામાં અાવશે. ૬ ઊંટાેના કાફલા, મ ાન અને અેફાહમાંના ઊંટનાં બ ચાં

અાવશે ન હ કે પાેતાની કરણીઅાેથી તેઅાે પાેતાનું અા છાદન કરી શકશે

તને ઢાંકી દેશે; તેઅાે સવ શેબાથી અાવશે; તેઅાે સાેનું તથા લાેબાન લાવશે

ન હ. તેઅાેની કરણીઅાે પાપના કામ છે અને તેમના હાથાેથી હસાના કાયા

અને યહાેવાહનાં તાે ગાશે. ૭ કે દારનાં સવ ટાેળાં તારે માટે ભેગાં કરવામાં

થાય છે . ૭ તેમના પગ દુ તા તરફ દાેડી

ય છે અને તેઅાે નરપરાધીનું ર ત

અાવશે, નબાયાેથનાં ઘેટાં તારી સેવાના કામમાં અાવશે; તેઅાે મારી વેદી પર

વહે વડાવવાને ઉતાવળ કરે છે . તેઅાેના વચારાે તે પાપના વચારાે છે ; હસા

મા ય અપણ થશે અને હુ ં મારા મ હમાવંત ઘરને મ હમાથી ભરી દઈશ. ૮

અને વનાશ તેઅાેના માગા છે . ૮ તેઅાે શાં તનાે માગ

જેઅાે વાદળની જેમ અને પાેતાના માળા તરફ ઊડીને અાવતાં કબૂતરની

ણતા નથી અને

તેઅાેના ર તામાં કં ઈ ઇનસાફ નથી. તેઅાેઅે પાેતાનાે માગ વાંકાેચૂકાે કયા

જેમ, ઊડી અાવે છે તે કાેણ છે ? ૯ ીપાે મારી રાહ

છે ; જે કાેઈ તે માગ પર ચાલે છે તેને શાં ત મળતી નથી. ૯ તેથી ઇનસાફ

યહાેવાહના નામની પાસે અને ઇઝરાયલના પ વ ની પાસે, તારા દીકરાઅાેને

અમારાથી દૂ ર રહે છે જેથી યાયીપ ં અમારી પાસે પહાચી શકતું નથી. અમે

તેમના સાેનાચાંદી સ હત દૂ રથી લઈને તાશ શનાં વહાણાે થમ અાવશે,

અજવાળાની રાહ

કારણ કે તેમણે તને શાેભાયમાન કયા છે . ૧૦ પરદેશીઅાે તારા કાેટને ફરીથી

ેઈઅે છીઅે, પણ અંધકાર મળે છે ; અમે કાશની અાશા

રાખીઅે છીઅે, પણ અંધકારમાં ચાલીઅે છીઅે. ૧૦ કાેઈ

ેઈ ન શકે તેમ,

અમે અંધની જેમ ભ તને હાથ લગાવીને શાેધીઅે છીઅે. અંધારી રા ની જેમ

બાંધશે અને તેઅાેના રા અાે તારી સેવા કરશે;

ેશે અને તારા ઈ વર

ે કે મારા ાેધમાં મ તને

શ ા કરી, છતાં મારી કૃ પામાં હુ ં તારા પર દયા કરીશ. ૧૧ તારા દરવા

અમે બપાેરે ઠાેકર ખાઈઅે છીઅે; બળવાનની મ યે અમે મૃત જેવા છીઅે. ૧૧

ન ય ખુ લા રહે શે; તેઅાે રાત દવસ બંધ થશે ન હ, જેથી વદેશીઅાેનું

અમે ર છની જેમ ઘૂરકીઅે છીઅે અને કબૂતરની જેમ નસાસાે નાખીઅે છીઅે;

તેમના રા અાે સ હત તારી પાસે લાવવામાં અાવે. ૧૨ ખરેખર, જે

અમે ઇનસાફની રાહ

તથા રા ય તારી સેવા ન હ કરે તે નાશ પામશે; તે દેશાેનાે સંપૂણપણે વનાશ

ેઈઅે છીઅે, પણ કં ઈ મળતાે નથી; ઉ ારની રાહ

ેઈઅે છીઅે, પણ તે અમારાથી દૂ ર છે . ૧૨ કે મ કે અમારા અપરાધાે તમારી
અાગળ ઘણા છે અને અમારાં પાપ અમારી વ

સા ી પૂરે છે ; કે મ કે

અમારા અપરાધાે અમારી સાથે છે અને અમારાં પાપ અમે

ય
અાે

થશે. ૧૩ લબાનાેનનું ગાૈરવ, દેવદાર, ભ ા વૃ તથા સરળ અે સવનાં કા
મારા પ વ થાનને સુશાે ભત કરવા માટે તારી પાસે લાવવામાં અાવશે; અને

ણીઅે છીઅે.

હુ ં મારાં પગાેનું થાન મ હમાવાન કરીશ. ૧૪ જેઅાેઅે તારા પર જુ લમ કયા

૧૩ અમે યહાેવાહનાે નકાર કરીને તેમની સામે બળવાે કયા અને અમારા

તેઅાેના દીકરા તારી પાસે નમતા અાવશે; તેઅાે સવ તારા પગનાં ત ળયાં

ઈ વરને અનુસરવાથી પાછા ફરી ગયા. જુ લમની તથા બંડની વાત બાેલવી,

સુધી નમશે; તેઅાે તને યહાેવાહનું નગર, ઇઝરાયલના પ વ નું સયાેન,

યશાયા
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થતું નહાેતું, તેને બદલે હુ ં તને સવકાળ વૈભવ પ તથા પેઢી દરપેઢી અાનંદ પ

નનું યાયીપ ં ભાતનાં તેજની માફક અને
૬૨ ય યાંશાલેસુધમીનાેસયાે
ઉ ધાર સળગતી મશાલની જેમ કાશશે ન હ યાં

બનાવીશ. ૧૬ તું વદેશીઅાેનું દૂ ધ પીશ અને રા અાેનાં થાનને ધાવીશ;

સુધી હુ ં છાનાે રહીશ ન હ અને હુ ં વ ામ લઈશ ન હ. ૨ વદેશીઅાે તમા ં

કહે શે. ૧૫ તું અેવું તજેલું તથા તર કાર પામેલું હતું કે જેમાંથી કાેઈ પસાર

યારે તું

ણીશ કે હુ ં , યહાેવાહ તારાે તારણહાર અને તારાે ઉ ાર કરનાર,

યાયીપ ં અને સવ રા અાે તમારાે મ હમા

ેશે. અને યહાેવાહ તને પસંદ

યાકૂ બનાે સમથ ઈ વર છંુ . ૧૭ હુ ં કાંસાને બદલે સાેનું તથા લાેખંડને બદલે

કરેલા નવા નામથી બાેલાવશે. ૩ તું યહાેવાહના હાથમાં શાેભાયમાન તાજ

ચાંદી; લાકડાને બદલે કાંસુ તથા પ થરને બદલે લાેખંડ લાવીશ. હુ ં તારા

અને તારા ઈ વરના હાથનાે રાજમુગટ થઈશ. ૪ હવેથી તું “તજેલું” કે તારાે

અ ધકારીઅાે તરીકે શાં તની તથા શાસકાે તરીકે યાયની નમ ૂક કરીશ. ૧૮

દેશ ફરીથી “ઉ જડ” કહે વાશે ન હ. ખરેખર, તું હવે “મારાે અાનંદ તેનામાં

તારા દેશમાં હસાની વાત, કે તારી સરહદાેમાં જુ લમ તથા વનાશની વાત

છે ,” અને તારાે દેશ “પ રણીત” કહે વાશે, કે મ કે યહાેવાહ તારા પર સ ન છે

ફરી સંભળાશે ન હ; પણ તું તારા કાેટાેને ઉ ધાર અને તારા દરવા અાેને

અને તારા દેશનાં લ ન થશે. ૫ જેમ જુ વાન કું વારીને પરણે છે , તેમ તારા

તુ ત કહે શે. ૧૯ હવે પછી દવસે તને અજવાળું અાપવા માટે સૂયની જ ર

દીકરા તને પરણશે. જેમ વર ક યાથી હષ પામે છે , તેમ તારા ઈ વર તારાથી

પડશે ન હ, કે તેજને માટે ચં તારા પર કાશશે ન હ; પણ યહાેવાહ તા ં

હષ પામશે. ૬ હે ય શાલેમ, મ તારા કાેટ ઉપર ચાેકીદારાે મૂ

સવકાળનું અજવાળું અને તારા ઈ વર તારાે મ હમા થશે. ૨૦ તારાે સૂય

દવસે કે રા ે કદી શાંત રહે શે ન હ. યહાેવાહને યાદ દેવડાવનારાઅાે, તમારે

ા છે ; તેઅાે

કદી અ ત થશે ન હ, કે તારાે ચં જતાે રહે શે ન હ; કે મ કે યહાેવાહ તા ં

વ ામ લેવાે ન હ. ૭ યાં સુધી તે ય શાલેમને ફરીથી થાપે અને પૃ વી પર

સવકાળનું અજવાળું અને તારા શાેકના દવસાે પૂરા થશે. ૨૧ તારા સવ લાેક

તેને તુ ય કરે, યાં સુધી તેને વ ામ અાપવાે ન હ. ૮ યહાેવાહે પાેતાના

ધા મક થશે; તેઅાે મારા મ હમાને અથ, મારા રાેપેલા રાેપાની ડાળીઅાે,

જમણા હાથના તથા પાેતાના સમથ ભુજના શપથ લીધા છે , “ ન

મારા હાથની કૃ ત, તેઅાે સદાકાળ માટે દેશનાે વારસાે ભાેગવશે. ૨૨ છે ક

ફરીથી તા ં ધા ય તારા શ ુઅાેને ખાવા દઈશ ન હ. જે ા ારસને માટે ત

નાનામાંથી હ ર થશે અને જે નાનાે છે તે બળવાન

મહે નત કરી છે તે પરદેશીઅાે પીશે ન હ. ૯ કે મ કે ધા ય લણનારા જ તે ખાશે

થશે; હુ ં , યહાેવાહ,

ત પણે હુ ં

ન મત સમયે તે જલદી કરીશ.

અને યહાેવાહની તુ ત કરશે અને ા ાને ભેગી કરનારા મારા પ વ થાનનાં

વાહનાે અા મા મારા પર છે , કારણ કે , દીનાેને વધામણી
૬૧ કહેભુવયહાે
ા માટે યહાેવાહે મને અ ભ ષ ત કયા છે . તેણે મને તૂટેલા

અાંગણામાં ા ારસ પીશે.” ૧૦ દરવા માં થઈને, દરવા માં થઈને અાવાે!

દયવાળાને સા

કરવા માટે, બંદીવાનાેના છુટકારાને તથા જે લાેકાે બંધનમાં

છે તેઅાેને કે દમાંથી છાેડાવવાને માટે મને માેક યાે છે . ૨ યહાેવાહે મા ય કરેલું
કૃ પાનું વષ, અાપણા ઈ વરના વેરનાે દવસ અને સવ શાેક કરનારાઅાેને
દલાસાે અાપવા માટે, ૩ સયાેનમાંના શાેક કરનારાઅાેને રાખને બદલે મુગટ
શાેકને બદલે હષનું તેલ, ખ ન અા માને બદલે તુ ત પ વ

, અાપવા

માટે મને માેક યાે છે ; જેથી તેઅાે તેમના મ હમાને અથ ધા મકતાનાં વૃ ,
યહાેવાહની રાેપણી કહે વાય. ૪ તેઅાે પુરાતન કાળનાં ખં ડયેરાેને બાંધશે;

લાેકાેને માટે માગ તૈયાર કરાે! બાંધાે, સડક બાંધાે, પ થરાે વીણી કાઢાે!
અાેને માટે વ

ઊંચી કરાે. ૧૧ જુ અાે, યહાેવાહે પૃ વીના છે ડા સુધી અા

ગટ કયુ છે : “ સયાેનની દીકરીને કહાે, ' ે તારાે તારનાર અાવે છે !
ઈનામ તેની સાથે છે અને તેનું
“પ વ

ે, તેનું

તફળ તેની અાગળ છે .'” ૧૨ તે તેઅાેને

,” “યહાેવાહના ઉ ાર પામેલા લાેકાે” કહે શે; અને તું “શાેધી

કાઢેલું,” “ન ત યેલ નગર” કહે વાશે.
જે અદાેમથી, બાેસરાથી કરમ રં ગનાં વ પહે રીને અાવે
૬૩ અા
છે તે કાેણ છે ? અા રાજકીય પાેશાકમાં, પાેતાના પુ કળ સામ યમાં

પૂવકાળની પાયમાલ થયેલી ઇમારતાેને તેઅાે ઊભી કરશે. તેઅાે નાશ

વ વાસથી કૂ ચ કરીને કાેણ અાવે છે ? અે તાે હુ ં , યાયીપણાથી બાેલનાર

થયેલ નગરાેને પુનઃ થા પત કરશે, ઘણી પેઢીઅાેથી ઉ જડ પડી રહે લાં

અને ઉ ધારવાને શ તમાન, તે હુ ં છંુ . ૨ તારા પાેશાક કે મ લાલ છે , તારાં
વ
ા ાકું ડમાં ા ા ખૂંદનારનાં વ જેવાં કે મ થયાં છે ? ૩ મ અેકલાઅે

નગરાેને સમારશે. ૫ પરદેશીઅાે ઊભા રહીને તમારાં ટાેળાને ચરાવશે અને
પરદેશીઅાેના દીકરાઅાે તમારાં ખેતરાેમાં અને ા ાવાડીમાં કામ કરશે. ૬ તમે

ા ાકું ડમાં ા ખૂંદી છે અને લાેકાેમાંથી કાેઈ માણસ મારી સાથે નહાેતાે.

લાેકાે યહાેવાહના યાજકાે કહે વાશાે; તેઅાે તમને અાપણા ઈ વરના સેવકાે

મ મારા રાેષમાં તેઅાેને ખૂંદી અને મારા કાેપમાં તેઅાેને છંૂ દી નાખી. તેઅાેનું

તરીકે બાેલાવશે. તમે વદેશીઅાેની સંપ

ર ત મારા વ

ખાશાે અને તેમની સમૃ માં

પર છંટાયું અને તેથી મારા તમામ પાેશાક પર ડાઘ પ

ા

તમે અ ભમાન કરશાે. ૭ તમારી લાજના બદલામાં તમને બમ ં મળશે;

છે . ૪ કે મ કે હુ ં વેરના દવસનાે વચાર કરતાે હતાે અને મારા છુટકારાનું વષ

અને અપમાનને બદલે તેઅાે પાેતાને મળેલા હ સાથી હરખાશે. તેથી તેઅાે

અાવી પહા યું છે . ૫ મ

પાેતાના દેશમાં બમણાે વારસાે પામશે; તેઅાેને અનંતકાળનાે અાનંદ મળશે.

કરનાર નહાેતાે અેથી હુ ં વ મય પા યાે, પણ મારાે પાેતાનાે ભુજ મારા માટે

ેયું અને યાં સહાય કરનાર કાેઈ નહાેતાે. કાેઈ મદદ

૮ કે મ કે હુ ં , યહાેવાહ ઇનસાફ ચાહુ ં છંુ અને અ યાયથી કરેલી લૂંટફાટને હુ ં

વજય લા યાે અને મારા કાેપે મને ટેકાે અા યાે. ૬ મ મારા રાેષમાં લાેકાેને

ધ ા ં છંુ . હુ ં સ યતા માણે તેમની મહે નતનાે બદલાે અાપીશ અને હુ ં
તેઅાેની સાથે સવકાળનાે કરાર કરીશ. ૯ તેઅાેનાં સંતાન વદેશીઅાેમાં અને

છંૂ દી ના યા અને મારા કાેપમાં તેમને પીવડાવીને ભાન ભૂલેલા કયા, અને મ
તેઅાેનું ર ત ભૂ મ પર રેડી દીધું. ૭ હુ ં યહાેવાહનાં કૃ પાનાં કાય વષે કહીશ,

તેઅાેના વંશ ે લાેકાેમાં અાેળખાશે. જેઅાે તેઅાેને

ેશે તેઅાે સવ કબૂલ

જે તુ તયાે ય કાયા યહાેવાહે કયા છે તે જણાવીશ. યહાેવાહે અાપણા માટે

કરશે કે , જે સંતાનાેને યહાેવાહે અાશીવાદ અાપેલાે છે તે તેઅાે છે . ૧૦ હુ ં

શું કયુ છે અને ઇઝરાયલનાં ઘર પર જે મહાન ભલાઈ કરી છે તે વષે હુ ં

યહાેવાહમાં અ તશય અાનંદ કરીશ; મારાે

વ મારા ઈ વરમાં હરખાશે. કે મ

કહીશ. અા દયા તેમણે અાપણને તેમની કૃ પાને કારણે બતાવી છે અને તે

કે જેમ વર પાેતાને પાઘડીથી સુશાે ભત કરે છે અને ક યા પાેતાને અાભૂષણથી

કૃ પાનું કાય છે . ૮ કે મ કે તેમણે ક ું, “ખરેખર તેઅાે મારા લાેકાે છે , કપટ ન

શણગારે છે , તેમ તેમણે મને તારણનાં વ

ાે પહે રા યાં છે ; યાયીપણાનાે

કરે અેવાં છાેકરાં છે .” તે તેઅાેના ઉ ધારક થયા. ૯ તેઅાેના સવ દુ ઃખાેમાં તે

ાે છે . ૧૧ જેમ પૃ વી પાેતાનામાંથી ફણગાે ઉ પ ન

દુ ઃખી થયા અને તેમની હજૂ રના દૂ તે તેઅાેનાે ઉ ાર કયા. ભુઅે પાેતાના

ઝ ભાે મારા પર અાેઢા

કરે છે અને જેમ બગીચાે તેમાં રાેપેલાની વૃ
તથા તુ ત સવ

છે , તેમ ભુ યહાેવાહ ધા મકતા

અાેની અાગળ ઉ પ ન કરશે.

ેમમાં અને પાેતાની દયાથી તેઅાેનાે ઉ ાર કયા અને પુરાતન કાળના સવ
દવસાેમાં તેમણે તેઅાેને ઊંચકીને ફે ર યા. ૧૦ પણ તેઅાેઅે બંડ કરીને તેમના

401

યશાયા

લ ા. ૧૧ તેમના લાેકાેઅે મૂસાના પુરાતન સમયનું મરણ કયુ. તેઅાેઅે ક ું,

અાે મને પૂછતા નહાેતા તેઅાે મારે વષે તપાસ કરે છે ; જેઅાે મને
૬૫ “જે
શાેધતા નહાેતા તેઅાેને મળવા હુ ં તૈયાર હતાે. જે
અે મને નામ

“સમુ માંથી જે અમાેને પાેતાના ટાેળાંના પાળક સ હત ઉપર લા યા તે ઈ વર

લઈને બાેલા યાે ન હ તેને મ ક ું, 'હુ ં અા ર ાે! ૨ જે માગ સારાે નથી તે પર

પ વ અા માને ખ ન કયા. તેથી તે પાેતે તેમના શ ુ થઈને તેઅાેની સામે

ાં છે ? જેમણે અમારામાં પાેતાનાે પ વ અા મા મૂ ાે, તે ઈ વર

ાં છે ?

જેઅાે ચાલે છે , પાેતાના વચારાે અને યાેજનાઅાે માણે જેઅાે ચા યા છે !

૧૨ જેમણે મૂસાને જમણે હાથે પાેતાનું ગાૈરવી સામ ય માેક યું, અને પાેતાનું

અે હઠીલા લાેકાેને વધાવી લેવા મ અાખાે દવસ મારા હાથ ફે લા યા. ૩

નામ અનંતકાળને માટે કરવાને તેમણે અમારી અાગળ સમુ ના પાણીના

તે અેવા લાેકાે છે જે ન ય મને નારાજ કરે છે , તેઅાે બગીચાઅાેમાં જઈને

બે ભાગ કયા, તે ઈ વર

ણે મેદાન પર ઘાેડાે

બ લદાનનું અપણ કરે છે અને ઈંટાેની વેદી પર ધૂપ ચઢાવે છે . ૪ તેઅાે રા ે

ચાલતાે હાેય તેમ ઊંડાણમાં અેવી રીતે ચલા યા કે અમે ઠાેકર ખાધી ન હ, તે

કબરાેમાં બેસી રહીને રાતવાસાે કરે છે તેઅાે ભૂંડનું માંસ ખાય છે તેની સાથે

ઈ વર

ાં છે ? ૧૩ જેમણે અમને

ાં છે ? ૧૪ ખીણમાં ઊતરી જનારાં

નવરની જેમ તેઅાે યહાેવાહના

ધ ારપા વ તુઅાેનાે સેરવાે તેઅાેના પા ાેમાં હાેય છે . ૫ તેઅાે કહે છે , 'દૂ ર

અા માથી વ ામ પા યા; તે માણે તમે પાેતાને માટે મ હમાવંત નામ કરવાને

રહાે, મારી પાસે અાવશાે ન હ, કે મ કે હુ ં તમારા કરતાં પ વ છંુ .' અા વ તુઅાે
મારા નસકાેરામાં ધુમાડા સમાન, અાખા દવસ બળતા અ ન જેવી છે . ૬

માટે તમારા લાેકાેને દાેયા. ૧૫ અાકાશમાંથી નજર નાખીને તમારા પ વ તથા
તાપી નવાસ થાનમાંથી જુ અાે. તમારાે ઉ સાહ અને તમારાં મહાન કાયા
ાં છે ? તમારી લાગણી અને તમારા દયાળુ કાયા અમારાથી દૂ ર રાખવામાં
અા યાં છે . ૧૬ કે મ કે તમે અમારા પતા છાે,

ે કે ઇ ા હમ અમને

ણતા

જુ અાે, અે મારી અાગળ લખેલું છે : હુ ં તેઅાેને અેનાે બદલાે વા

ા વના,

શાંત બેસી રહે નાર નથી; હુ ં તેઅાેને બદલાે વાળી અાપીશ. ૭ હુ ં તેઅાેનાં
પાપાેને તથા તેઅાેના પૂવ ેનાં પાપાેનાે બદલાે વાળી અાપીશ,” અેમ યહાેવાહ

નથી અને ઇઝરાયલ અમને કબૂલ કરતા નથી, તમે, હે યહાેવાહ, તમે અમારા

કહે છે . “જેઅાેઅે પવતાે પર ધૂપ બા

પતા છાે. ાચીન કાળથી “અમારાે ઉ ાર કરનાર” અે જ તમા ં નામ છે . ૧૭

કરી તેનાે બદલાે વાળીશ. વળી હુ ં તેઅાેની અગાઉની કરણીઅાેને તેઅાેના

હે યહાેવાહ, તમે શા માટે અમને તમારા માગ પરથી ભટકાવી દાે છાે અને

ખાેળામાં માપી અાપીશ.” ૮ અા યહાેવાહ કહે છે : “જેમ ા નાં ઝૂ મખાંમાં

અમારાં દયાે કઠણ કરાે છાે, જેથી અમે તમારી અા ા પાળીઅે ન હ? તમારા

નવાે ા ારસ મળે છે , યારે કાેઈ કહે છે , 'તેનાે નાશ કરશાે ન હ, કે મ કે

સેવકાેની ખાતર, તમારા વારસાનાં કુ ળાેને માટે પાછા અાવાે. ૧૮ થાેડાે જ

તેમાં રસ છે ,' તેમ હુ ં મારા સેવકાેને માટે કરીશ, જેથી તેઅાે સવનાે નાશ ન

વખત તમારા લાેકાેઅે પ વ

થાય. ૯ હુ ં યાકૂ બનાં સંતાન અને યહૂ દયાનાં સંતાનાેને લાવીશ, તેઅાે મારા

થાનનું વતન ભાેગ યું છે , પણ પછી અમારા

શ ુઅાેઅે તેને કચ ું છે . ૧૯ જેઅાેના પર તમે

ારેય રાજ કયુ નથી, જેઅાે

ાે છે અને ટેકરીઅાે પર મારી નદા

પવતાેનાે વારસાે પામશે. મારા પસંદ કરેલા લાેકાે તેનાે વારસાે પામશે અને

તમારા નામથી અાેળખાતા નથી તેઅાેના જેવા અમે થયા છીઅે.

મારા સેવકાે યાં વસશે. ૧૦ જે મારા લાેકાેઅે મને શાે યાે છે , તેઅાેને માટે

ને ફાડીને નીચે ઊતરાે! ે પવતાે તમારી હાજરીમાં
૬૪ કં પેે ,તમેતાે અાકાશાે
કે વું સા ં , જેમ અ ન ઝાડીને સળગાવે છે , જેમ અ ન

શારાેનનાં ઘેટાંના ટાેળાંના બીડ સમાન અને અાખાેરની ખીણ

૨

પાણીને ઉકાળે છે . તેમ તમા ં નામ તમારા શ ુઅાે
તમારી હાજરીમાં ૂ

ણી જશે, જેથી

અાે

ઊઠશે! ૩ અગાઉ, અમારી ક પનામાં ન અાવે અેવાં

અ ભુત કામાે તમે કરતા હતા, તમે નીચે ઊતયા અને પવતાે તમારી હાજરીથી
કં પી ઊઠયા. ૪ અા દકાળથી કાેઈઅે સાંભ ું નથી કે માનવામાં અા યું નથી,
કે કાેઈ અાંખે તમારા સવાય બી
રાહ

કાેઈ ઈ વરને

ેયાે નથી, કે જે તેમની

ેનારને માટે અેવું કરે. ૫ જેઅાે અાનંદથી જે યાે ય છે તે કરે છે , જેઅાે

તમારા માગાને યાનમાં રાખીને તેને પાળે છે , તેઅાેને સહાય કરવાને તમે
અાવાે. તમે કાેપાયમાન થયા હતા કે મ કે અમે પાપ કયુ. તમારા માગામાં
અમારાે હં મેશા ઉ ાર થશે. ૬ અમે સવ અશુ જેવા થયા છીઅે અને અમારાં
સવ યાયી કાયા મ લન વ

ાે જેવાં થયાં છે . અમે સવ પાંદડાંની જેમ સુકાઈ

જઈઅે છીઅે; અમારા અપરાધાે, પવનની જેમ અમને ઉડાવી

ય છે . ૭ કાેઈ

તમારા નામે વનંતી કરતા નથી, કાેઈ તમને વળગી રહે વાને ય ન કરતા નથી;
કે મ કે તમે તમા ં મુખ અમારાથી સંતા

ું છે અને અમને અમારાં પાપાેના

હાથમાં સાેપી દીધા છે . ૮ અને છતાં, હે યહાેવાહ, તમે અમારા પતા છાે;
અમે માટી છીઅે. તમે અમારા કું ભાર છાે; અને અમે સવ તમારા હાથની
કૃ ત છીઅે. ૯ હે યહાેવાહ, તમે અ તશય કાેપાયમાન ન થાઅાે, કે સવકાળ
અમારાં પાપનું મરણ ન કરાે. અમે વનંતી કરીઅે છીઅે, અમને જુ અાે, અમે
સવ તમારા લાેકાે છીઅે. ૧૦ તમારા પ વ નગરાે ઉ જડ થઈ ગયાં છે ;
સયાેન અર ય થઈ ગયું છે , ય શાલેમ પાયમાલ થઈ ગયું છે . ૧૧ અમા ં
પ વ અને સુંદર સભા થાન, જેમાં અમારા પૂવ ે તમારી તુ ત કરતા હતા,
તેને બાળી નાખવામાં અા યું છે અને અમને જે સવ

ય હતું તે ન થયું છે .

૧૨ હે યહાેવાહ, તમે કે વી રીતે હજુ પાછા હઠશાે? તમે કે વી રીતે શાંત રહી

શકાે અને અમા ં અપમાન કરવું ચાલુ રાખશાે?”
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નવરાેનું

વ ામ થાન થશે. ૧૧ પણ તમે જેઅાે યહાેવાહનાે યાગ કરનારા છાે, જે
મારા પ વ પવતને વીસરી ગયા છાે, જે ભા યદેવતાને માટે મેજ પાથરાે છાે
અને વધાતાની અાગળ મ

ા ારસ ધરાે છાે ૧૨ તેઅાેને અેટલે તમને

તરવારને માટે હુ ં નમાણ કરીશ અને તમે સવ સંહારની અાગળ ઘૂંટણે પડશાે,
કારણ કે યારે મ તમને હાંક મારી યારે તમે ઉ ર અા યાે ન હ; જયારે હુ ં
બાે યાે યારે તમે સાંભ

ું ન હ; પણ તેને બદલે, મારી

માં જે ખરાબ

હતું તે તમે કયુ અને હુ ં જે ચાહતાે નહાેતાે તે તમે પસંદ કયુ.” ૧૩ અા ભુ
યહાેવાહ કહે છે : જુ અાે, મારા સેવકાે ખાશે, પણ તમે ભૂ યા રહે શાે; જુ અાે,
મારા સેવકાે પીશે, પણ તમે તર યા રહે શાે; જુ અાે, મારા સેવકાે અાનંદ કરશે,
પણ તમે લિ જત થશાે. ૧૪ જુ અાે, મારા સેવકાે દયના ઉમળકાથી હષનાદ
કરશે, પણ તમે દયની પીડાને લીધે રડશાે અને અા મા કચડાઈ જવાને લીધે
વલાપ કરશાે. ૧૫ તમે તમા ં નામ મારા પસંદ કરાયેલાઅાેને શાપ અાપવા
માટે મૂકી જશાે; અને હુ ં , ભુ યહાેવાહ, તમને મારી નાખીશ, હુ ં મારા સેવકાેને
બી

નામથી બાેલાવીશ. ૧૬ જે કાેઈ પૃ વી પર અાશીવાદ માગશે તે મારા,

અેટલે સ યના ઈ વર ારા અાશીવાદ પામશે. જે કાેઈ પૃ વી પર શપથ
લેશે તે મારા, અેટલે સ યના ઈ વરને નામે શપથ લેશે, કારણ કે અગાઉની
વપ અાે વીસરાઈ ગઈ છે , કે મ કે તેઅાે મારી અાંખાેથી સંતાડવામાં અાવી
હશે. ૧૭ કે મ કે જુ અાે, હુ ં નવાં અાકાશ અને નવી પૃ વી ઉ પ ન કરનાર છંુ ;
અને અગાઉની બનાઅાેનું મરણ કરવામાં અાવશે ન હ કે તેઅાે મનમાં
અાવશે ન હ. ૧૮ પણ હુ ં જે ઉ પ ન કરવા જઈ ર ાે છંુ , તેનાથી તમે સવકાળ
અાનંદ કરશાે અને હરખાશાે. જુ અાે, હુ ં ય શાલેમને અાનંદમય તથા તેના
લાેકાેને હષમય ઉ પ ન ક ં છંુ . ૧૯ હુ ં ય શાલેમથી અાનંદ પામીશ અને મારા
લાેકાેથી હરાખાઈશ; તેમાં ફરીથી દન કે વલાપનાે અવાજ સાંભળવામાં
અાવશે ન હ. ૨૦ યાં ફરી કદી નવ ત બાળક થાેડા દવસ
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પામશે ન હ; કે કાેઈ વૃ માણસ પાેતાના સમય અગાઉ મૃ યુ પામશે ન હ.

ઘાસની જેમ ઊગશે. યહાેવાહનાે હાથ તેમના સેવકાેના

૨૧ તેઅાે ઘર બાંધશે અને તેમાં રહે શે અને તેઅાે ા ાવાડીઅાે રાેપશે અને

પણ શ ુઅાે પર તે કાેપાયમાન થશે. ૧૫ કે મ કે જુ અાે, યહાેવાહ અ નની

ણવામાં અાવશે

તેનાં ફળ ખાવા પામશે. ૨૨ તેઅાે ઘર બાંધશે અને તેમાં બી

વસશે ન હ;

સાથે અાવશે અને તેમના રથાે વંટાે ળયા જેવા થશે તે પાેતાના કાેપની ગરમી

ખાય, અેવું થશે ન હ, કે મ કે વૃ ના અાયુ યની જેમ

અને અ નની જવાળાથી ઠપકાે લઈને અાવશે. ૧૬ કે મ કે યહાેવાહ અાગ

મારા લાેકાેનું અાયુ ય થશે. મારા પસંદ કરાયેલા પાેતાના હાથાેનાં કામાેનાં

અને તરવારથી સવ માનવ તનાે યાય કરશે. ઘણા લાેકાે યહાેવાહને હાથે

ફળનાે ભાેગવટાે લાંબા કાળ સુધી કરશે. ૨૩ તેઅાે નકામી મહે નત કરશે ન હ,
કે નરાશાને જ મ અાપશે ન હ. કે મ કે તેઅાેનાં સંતાનાે અને તેઅાેની સાથે

માયા જશે. ૧૭ બગીચાઅાેમાં જવાને માટે તેઅાે પાેતાને શુ અને પ વ કરે
છે , તેઅાેની પાછળ, જેઅાે ભૂંડનું માંસ અને ઉંદર જેવી ધ ારપા વ તુઅાે

તેઅાેના વંશ ે, યહાેવાહ ારા અાશીવાદ પામેલા છે . ૨૪ તેઅાે હાંક મારે, તે

ખાય છે તેઅાે અાવે છે . “તેઅાે સાૈથી અંતમાં અાવશે” અેવું યહાેવાહ કહે છે .

અગાઉ હુ ં તેઅાેને ઉ ર અાપીશ; અને હજુ તેઅાે બાેલતા હશે, અેટલામાં હુ ં

૧૮ “કે મ કે હુ ં તેઅાેનાં કાયા અને તેઅાેના વચારાે

તેઅાે રાેપે અને બી

તેઅાેનું સાંભળીશ. ૨૫ વ તથા ઘેટું સાથે ચરશે અને સહ બળદની જેમ

યારે હુ ં સવ

ં છંુ . સમય અાવે છે
અાેને તથા સવ ભાષા બાેલનાર લાેકાેને અેક કરીશ. તેઅાે

ઘાસ ખાશે; પણ ધૂળ સાપનું ભાેજન થશે. મારા અાખા પ વ પવતમાં તેઅાે

અાવીને મારાે મ હમા

ઉપ વ કે વનાશ કરશે ન હ.” અેવું યહાેવાહ કહે છે .

પછી હુ ં તેઅાેમાંના બચેલાઅાેને વદેશીઅાેની પાસે માેકલીશ: અેટલે તાશ શ,

વાહ અેવું કહે છે : “અાકાશ મા ં સહાસન છે અને પૃ વી મા ં
૬૬ યહાે
પાયાસન છે . તાે મારે માટે તમે ાં ઘર બાંધશાે? યાં હુ ં નવાસ

પૂલ તથા લૂદઅે, ધનુધારીઅાેની પાસે, તુબાલ, યાવાન અને દૂ રના ીપાેમાં,

કરી શકું તે થાન

ાં છે ? ૨ મારા જ હાથે અા સવ બનાવેલું છે ; અેવી

રીતે તેઅાે અ ત વમાં અા યા” અેમ યહાેવાહ કહે છે . “જે ભં ગત અને
અા મામાં શાેક કરે છે અને મારા વચનને લીધે ૂજે છે , તેવા માણસ તરફ હુ ં
મારી

રાખીશ. ૩ જે બળદને કાપનાર છે તે, માણસને મારી નાખનાર

જેવાે; જે હલવાનનું અપણ કરે છે તે કૂ તરાનું ડાેકું મરડી નાખનાર જેવાે;
જે ખા ાપણ ચઢાવનાર તે ભૂંડનું ર ત ચઢાવનાર જેવાે; જે ધૂપથી મારક
અપણ કરનાર છે તે દુ તાને અા શષ અાપનાર જેવાે છે . તેઅાેઅે પાેતે જ
પાેતાનાે માગ પસંદ કયા છે અને તેઅાે તર કૃ ત વ તુઅાેમાં અાનંદ માણે છે .
૪ તે જ રીતે હુ ં તેઅાેની શ ા પસંદ કરીશ; તેઅાે જેનાથી ડરે છે તે શ ા

હુ ં તેમના પર લાવીશ, કારણ કે મ હાંક મારી, યારે કાેઈઅે ઉ ર અા યાે
ન હ; જયારે હુ ં બાે યાે, યારે કાેઈઅે સાંભ ું ન હ. તેઅાેઅે મારી

માં જે

ખાેટું છે તે કયુ અને જે હુ ં ચાહતાે નથી તે તેઅાેઅે પસંદ કયુ.” ૫ જેઅાે
તેમના વચનથી ૂજે છે તેઅાે યહાેવાહનું વચન સાંભળાે: “તમારા ભાઈઅાે જે
તમારાે ષ
ે કરે છે અને મારા નામને લીધે તમને ત

ેશે. ૧૯ હુ ં તેઅાેની મ યે અેક સમથ ચ દેખાડીશ.

યાંના લાેકાેઅે મારા વષે સાંભ
મારાે મ હમા
સવ

ું નથી કે મારાે મ હમા

ેયાે નથી. તેઅાે

અાેમાં ગટ કરશે.” ૨૦ “યહાેવાહના અપણ તરીકે , તેઅાે

અાેમાંથી તારા સવ ભાઈઅાેને પાછા લાવશે. તેઅાે મારા પ વ

પવત ય શાલેમ પર, ઘાેડાઅાે પર, રથાેમાં, પાલખીઅાેમાં, ખ ચરાે પર તથા
ઊંટાે પર બેસીને અાવશે,” અેમ યહાેવાહ કહે છે . કે મ કે ઇઝરાયલી લાેકાે
શુ પા ાેમાં યહાેવાહના ઘરમાં ખા ાપણ લાવશે. ૨૧ યહાેવાહ કહે છે , “હુ ં
તેઅાેમાંથી કે ટલાકને યાજકાે તથા લેવીઅાે થવા સા પસંદ કરીશ.” ૨૨ કે મ
કે જે નવાં અાકાશ તથા નવી પૃ વી બનાવવાનાે છંુ તે મારી સમ રહે શે”
અેમ યહાેવાહ કહે છે , “તેમ જ તમારા વંશ ે અને તમા ં નામ રહે શે.” ૨૩
“અેક મ હનાથી બી

સુધી અને અેક સા બાથથી બી

સા બાથ સુધી,

સવ લાેકાે મારી અાગળ ણામ કરવા અાવશે,” અેવું યહાેવાહ કહે છે . ૨૪
તેઅાે બહાર અાવીને જે માણસાેઅે મારી સામે બળવાે કયા હતાે, તેઅાેના
મૃતદેહ

ેશે, કે મ કે તેઅાેને ખાનાર કીડા મરનાર નથી અને તેઅાેનાે બાળનાર

અ ન હાેલવાશે ન હ; અને તે સવ માનવ તને ધ ારપા થઈ પડશે.”

દે છે તેઅાેઅે ક ું,

'યહાેવાહ પાેતાનાે મ હમા ગટ કરે, જેથી અમે તમારાે અાનંદ

ેઈઅે,'

પણ તેઅાે લિ જત થશે. ૬ નગરમાંથી યુ ના કાેલાહલનાે અવાજ અાવે
છે , સભા થાનમાંથી અવાજ સંભળાય છે , યહાેવાહ જે શ ુઅાેને બદલાે
વાળી અાપે છે તેનાે અવાજ સંભળાય છે . ૭ સૂ તની પીડા થાય તે અગાઉ
તેને સવ થયાે; સવવેદના પહે લા જ તેને છાેકરાે જ યાે. ૮ અાવું કાેણે
સાંભ ું છે ? અાવું કાેણે
શું

ેયું છે ? શું અેક દવસમાં દેશ અ ત વમાં અાવે?

અેક જ ણમાં થા પત થાય? તેમ છતાં સયાેનને સવવેદના થઈ

અને તેણે પાેતાનાં બાળકાેને જ મ અા યાે. ૯ યહાેવાહ પૂછે છે , શું હુ ં માના
સૂ તકાળને પાસે લાવીને સવ ન કરાવું? “હુ ં જ જ મ અાપનાર છંુ અને હુ ં
જ ગભ થાન બંધ ક ં ?” અેવું યહાેવાહ પૂછે છે . ૧૦ ય શાલેમ પર ેમ
કરનારાઅાે, તમે સવ તેની સાથે હરખાઅાે અને અાનંદ કરાે; તેને લીધે શાેક
કરનારાઅાે, તેની સાથે હરખાઅાે. ૧૧ તમા ં પાેષણ થશે અને તમે તૃ ત
થશાે; તમે તેના તનપાનથી દલાસાે પામશાે; કે મ કે તમે તેમાંથી ભરપૂર
પીશાે અને તેના અ ત મ હમામાં અાનં દત થશાે. ૧૨ યહાેવાહ અેવું કહે
છે : “હુ ં તેના પર નદીની જેમ સમૃ
અાેની સંપ

ફે લાવીશ અને ઊભરાતા નાળાની જેમ

રેડીશ. તમે તનપાન કરશાે, કે ડે ઊંચકી લેવાશાે, ખાેળામાં

તમને લાડ લડાવાશે. ૧૩ જેમ મા પાેતાના બાળકને દલાસાે અાપે છે , તે
માણે હુ ં તને દલાસાે અાપીશ અને તું ય શાલેમમાં દલાસાે પામીશ.”
૧૪ તમે અા

ેશાે અને તમા ં દય હરખાશે અને તમારાં હાડકાં કુ મળા
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ચ મયા

તમારા પતૃઅાેને મારામાં કયાે દાેષ માલૂમ પ

દીકરાે ય મયા, જે બ યામીન દેશના અનાથાેથના યાજકાેમાંનાે
૧ અેહક કયાનાે
હતાે, તેના અા વચન;
યહૂ દયાના રા અામાેનના દીકરા
૨

યાે શયાના સમયમાં અેટલે તેની કાર કદ ને તેરમે વષ યહાેવાહનું વચન
તેની પાસે અા યું, ૩ યહૂ દયાના રા

યાે શયાના દીકરા યહાેયાકીમના

રા યશાસન દર યાન, તેમ જ તે પછી યહૂ દયાના રા

યાે શયાના દીકરા

સદ કયાના અ ગયારમા વષના અંત સુધી, અેટલે તે વષના પાંચમા મ હનામાં
ય શાલેમનાે બંદીવાસ થતાં સુધી તે વચન અા યું. ૪ યહાેવાહનું વચન મારી
પાસે અા માણે અા યું કે ; ૫ ''ગભ થાનમાં ઘ ા પહે લાં, મ તને પસંદ કયા
હતાે; અને ગભ થાનમાંથી બહાર અાવતા પહે લાં મ તને પ વ કયા હતાે.

ાે છે કે તેઅાે મને ત ને

દૂ ર ચા યા ગયા? તેઅાે વસાત વગરની મૂ તઅાેની પાછળ ગયા છે અને
પાેતે પણ યથ થયા છે ? ૬ તેઅાેઅે પૂ

ું નહી કે , “યહાેવાહ

ાં છે , જે

અમને મસરમાંથી સલામત બહાર લા યા? જે અમને અર યમાં, ઉ જડ
તથા ખાડાટેકરાવાળી ભૂ મમાં, નજળ તથા અંધકારની ભૂ મમાં, યાં કાેઈ
માણસ

ારેય જતું નહાેતું કે યાં કાેઈ માણસે

તેમાં થઈને ચલા યાં તે યહાેવાહ

ારેય વસવાટ કયા નથી

ાં છે ?” ૭ હુ ં તમને ફળ પુ ભૂ મમાં તેનું

ફળ તથા તેની ઊપજ ખાવા માટે લા યાે! પણ તમે તેમાં વેશ કરી અને
મારી ભૂ મને અશુ કરી તથા મારા વારસાને ઘૃણાપા બનાવી દીધાે! ૮
યાજકાેઅે કદી પૂ

ું નથી કે , “યહાેવાહ

ાં છે ?” શા

ના

ણકારાેઅે મને

અાેળ યાે નથી. અને અ ધકારીઅાેઅે મારી સામે બળવાે કયા છે . બાેધકાેઅે

અાેને સા મ તને બાેધક થવા માટે ની યાે છે .” ૬ “મ ક ું, હે ભુ

બઅાલને નામે બાેધ કયા. અને જે હતકારક નથી તેની પાછળ તેઅાે ગયા.

બાળક છંુ !” ૭
બાળક છંુ , અેમ કહીશ ન હ' તને જે સવ

દીકરાઅાેના દીકરાઅાે સાથે વવાદ કરીશ. ૧૦ પેલી પાર ક ીમના પાેમાં

યહાેવાહ!” “મને તાે બાેલતાં અાવડતું નથી, કે મ કે હુ ં તાે હ
પરં તુ યહાેવાહે મને ક ું કે , “હુ ં હ
લાેકાે પાસે માેકલું યાં તું

. અને જે કં ઈ હુ ં તને ફરમાવું તે તું તેઅાેને કહે જ.ે

૮ તે લાેકાેથી બીશ ન હ, કે મ કે તેઅાેથી તારાે છુટકારાે કરવા હુ ં તારી સાથે છંુ .

અેવું યહાેવાહ કહે છે .” ૯ પછી યહાેવાહે પાેતાનાે હાથ લંબાવીને મારા મુખને
પશ કયા. અને તેમણે મને ક ું, “ ે, મ મારાં વચનાે તારા મુખમાં મૂ

ાં

છે ! ૧૦ ઉખેડી નાખવા તથા પાડી નાખવા, વનાશ કરવા તથા ખંડન કરવા,
તેમ જ બાંધવા તથા રાેપવા સા , મ અાજે તને

અાે અને રા યાે પર

ની યાે છે .” ૧૧ પછી યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા માણે અા યું; “હે
ય મયા તું શું જુ અે છે ?” મ જવાબ અા યાે, “હુ ં બદામડીનાે ફણગાે ેઉં છંુ .”

૯ અાથી હુ ં તમારી સાથે વવાદ કરીશ અેમ યહાેવાહ કહે છે . અને હુ ં તમારા

જઈને જુ અાે અને કે દારમાં માેકલીને ખંતથી શાેધાે અને જુ અાે કે અાવું કદી
બ યું છે ખ ં ? ૧૧ શું કાેઈ

અે પાેતાના દેવાેને બદ યા છે ?

ે કે તેઅાેના

દેવાે તાે દેવાે જ નથી પણ જેનાથી હત થતું નથી તેને સા , મારા લાેકાેઅે તાે
પાેતાનું ગાૈરવ બદ યું છે . ૧૨ અાે અાકાશાે, અા બાબતને લીધે તમે વ મય
પામાે અને ૂ ે અેવું યહાેવાહ કહે છે . ૧૩ કે મ કે મારા લાેકાેઅે મારી વ
બે દુ પાપ કયા છે ; તેઅાેઅે મને અેટલે જે

વનજળનું ઝર ં છે તેનાે યાગ

કયા છે , અને જેમાં જળ રહી શકતું નથી અેવા ટાંકાં તેઅાેઅે પાેતાને માટે
ખાે ા છે ! ૧૪ શું ઇઝરાયલ દાસ છે ? તે શું શેઠના ઘરમાં જ મેલાે દાસ છે ? તે

ેયું છે , કે મ કે મા ં વચન પૂણ

શા માટે લૂંટાઈ ગયાે છે ? ૧૫ ત ણ સહાેઅે તેની સામે ગજના કરી છે ,

ગૃત છંુ .” ૧૩ બી વાર યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા
માણે અા યું કે , “તું શું જુ અે છે ?” મ ક ું, “હુ ં અેક ઊકળતું હાંડલું ેઉં છંુ ,

કાેઈ રહે તું નથી. ૧૬ વળી નાેફના તથા તાહપ હે સના લાેકાેઅે તારી ખાેપરી

૧૨ યારે યહાેવાહે મને ક ું, “ત બરાબર

કરવા સંબંધી હુ ં

તેનું મુખ ઉ ર તરફ વળેલું છે .” ૧૪ યહાેવાહે મને ક ું કે , “ઉ રમાંથી દેશના
રહે વાસીઅાે પર અાફત ઊતરશે. ૧૫ કે મ કે યહાેવાહ કહે છે ,

ે, હુ ં ઉ રનાં

સવ કુ ળાેને બાેલાવીશ તેઅાે અાવશે, પછી ય શાલેમની ભાગળાે પાસે તથા
અાસપાસ તેના સવ કાેટની સામે, તેમ જ યહૂ દયાનાં બધાં નગરાેની સામે
તેઅાે પાેતપાેતાનું સહાસન ઊભું કરશે. ૧૬ જેઅાેઅે મને છાેડીને બી
દેવાેની અાગળ ધૂપ બા

ાે છે તથા પાેતે બનાવેલી મૂ તઅાેની પૂ

તેઅાેની સવ દુ તાને લીધે હુ ં તેઅાેની વ

કરી છે .

મારાં યાયશાસન ગટ કરીશ.

૧૭ તેથી તું તારી કમર બાંધીને ઊઠ. અને જે કં ઈ હુ ં તને ફરમાવુ તે તું તેઅાેને

કહે . તેઅાેથી તું ગભરાઈશ ન હ, રખેને હુ ં તને તેઅાેની અાગળ ભય
ક ં . ૧૮ અને

ત

ે, અાખા દેશની સામે, યહૂ દયાના રા અાેની સામે, તેના

સરદારાેની સામે, તેના યાજકાેની સામે તથા દેશના સવ રહે વાસીઅાેની સામે
મ અાજે તને ક લેબંધ નગર, લાેખંડી તંભ અને પ ળના કાેટ જેવાે કયા
છે . ૧૯ તેઅાે તારી સામે યુ કરશે, પણ તને હરાવી શકશે ન હ, કે મ કે હુ ં

ભાંગી નાખી છે . ૧૭ યારે યહાેવાહ તારા ઈ વર માગમાં તને ચલાવતા
હતા યારે ત તેમને ય

દીધા તેથી શું તું જ અા દશા તારી પર લા યાે

નથી? ૧૮ તેથી હવે, મસરના માગ જઈને નાઈલ નદીનું પાણી પીવાનું તારે
શું કામ છે ? અને અાશૂરના માગ જઈને ાત નદીનું પાણી પીવાનું તારે શું
કામ છે ? ૧૯ તારાં પાેતાનાં જ દુ કૃ યાેનાં પ રણામ તું ભાેગવશે, તથા તારા
અ વ વાસુપણાનાં કામાેનાે તને ઠપકાે મળશે. માટે તારે સમ
યહાેવાહ તારા ઈ વરને ય

લેવું કે , ત

દીધા છે . અને તને તેમનું ભય નથી. અે કે ટલું

અ ન અને કડવું છે . અેમ ભુ અેટલે સૈ યાેનાે ઈ વર યહાેવાહ કહે છે .
૨૦ ાચીન કાળમાં મ તારી ઝૂં સરી ભાંગી નાખી; અને મ તારાં બંધનાે તાેડી

ના યાં. તે છતાં ત ક ું કે , “હુ ં તમારી સેવા કરીશ ન હ” કે મ કે દરેક ઊંચા
પવત પર તથા દરેક લીલા વૃ ની નીચે ત ય ભચાર કયા છે . ૨૧ પણ મ પાેતે
તને પસંદ કરી રાે યાે યારે તું ઉ મ ા વેલાે, ત ન અસલ બીજ હતાે. તાે તું
કે મ બદલાઈને મારી

યે ા વેલાનાે નકામાે છાેડ થઈ ગયાે છે ! ૨૨

ે તું

પાેતાને ખારાથી ધૂઅે તથા પાેતાને ખૂબ સાબુ લગાવે, તાેપણ તારા પાપના

તારે પડખે રહી તારાે બચાવ કરીશ.” અેવું યહાેવાહ કહે છે .
વાહનું વચન મારી પાસે અા માણે અા યું અને ક ું, ''તું જઈને
૨ યહાે
ય શાલેમના કાનાેમાં પાેકારીને કહે કે , 'યહાેવાહ અા માણે કહે છે
૨

કે ; અર યમાં, ઉ જડ દેશમાં, તું મારી પાછળ ચાલતી હતી, તે વખતે
યુવાવ થામાં જે તારાે ેમ તથા વવાહસંબંધ થતી વખતની તારી ી ત તે હુ ં
તારા લાભમાં યાદ ક ં છંુ ૩ ઇઝરાયલ યહાેવાહને માટે પ વ છે . અને
તેમના પાકની પહે લી ફસલ છે . જે સવ તેને ખાઈ ય છે તેઅાે દાે ષત ઠરશે!
તેઅાે પર અાફત અાવશે અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૪ હે યાકૂ બનાં કુ ટું બાે તથા
ઇઝરાયલના સવ કુ ળસમૂહાે, યહાેવાહનું વચન સાંભળાે; ૫ યહાેવાહ કહે છે ;

ચ મયા

તેઅાેઅે તેની ભૂ મ વેરાન કરી છે . તેનાં નગરાે બાળી નંખાયેલાં છે તેઅાેમાં

ડાઘ મારી નજર સમ છે . અેમ ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૨૩ તું કે વી રીતે કહી
શકે કે , 'હુ ં અશુ થયાે નથી! હુ ં બઅાલની પાછળ ચા યાે નથી?' નીચાણમાં
તારાે માગ

ે ત જે કયુ છે તે સમજ, તું તાે વેગવાન સાંઢણીના જેવાે અામતેમ

ભટકે છે . ૨૪ તું જં ગલમાં ઊછરેલી ગધેડી છે , જે કામાતુર થઈને વાયુ સૂં યા
કરે છે . યારે તે મ ત હાેય છે યારે તેને કાેણ રાેકી શકે ? જે કાેઈ તેને શાેધે
છે તે થાકી જશે ન હ. પાેતાની ઋતુમાં તે તેઅાેને મળશે. અને ઊભી રહે શે.
૨૫ તું તારા પગને ખુ લાં તથા તારા ગળાને તૃ ષત થવા ન દે. પણ તું કહે છે ,

“મને અાશા નથી! જરા પણ નથી, કે મ કે અ
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યાઅાે

યે મ ી ત કરી છે

અને તેઅાેની પાછળ હુ ં જઈશ.” ૨૬ ચાેર પકડાય અને તે લજવાય છે , તેમ

ઝાડની મૂ તઅાે બનાવી. ૧૦ અામ છતાં, તેની વ વાસઘાતી બહે ન યહૂ દયા

ઇઝરાયલના લાેકાેને, અેટલે તેઅાે, તેઅાેના રા અાે, તેઅાેના રાજકુ મારાે,

સાચા દયથી ન હ પણ મા ઢાગ કરીને મારી તરફ ફરી છે . અેમ યહાેવાહ

તેઅાેના યાજકાે અને તેઅાેના બાેધકાેને શરમ લાગે છે . ૨૭ તેઅાે થડને

કહે છે . ૧૧ વળી યહાેવાહે મને ક ું કે , “ વ વાસઘાતી યહૂ દયાની તુલનામાં

કહે છે “તું મારાે પતા છે ,” અને પ થરને કહે છે “ત મને જ મ અા યાે છે .”

મારાે યાગ કરનાર ઇઝરાયલ અાેછી દાેષપા છે ! ૧૨ તેથી

તમે મારી તરફ મુખ ન હ પણ પીઠ ફે રવી છે , તથા પ તેઅાે પાેતાના સંકટના

દશામાં અા શ દાે

સમયમાં કહે શે કે , “ઊઠાે અમને બચાવાે” ૨૮ પણ તારા જે દેવાે ત તારે

પાછા અાવાે યહાેવાહ અેમ કહે છે કે , હવે હુ ં તારી સામે ાેધે ભરાઈને

માટે બના યા છે તેઅાે

ે તારા સંકટમાં તને બચાવે તાે ભલે

ન હ ક ં . કે મ કે યહાેવાહ કહે છે હુ ં દયાળુ છંુ હુ ં સવકાળ માટે કાેપ રાખીશ

તેઅાે ઊઠે, કે મ કે હે યહૂ દયા જેટલાં તારાં નગર છે તેટલાં તારા દેવાે પણ

ન હ. ૧૩ મા તું તારાે દાેષ કબૂલ કર અને કહે કે મ મારા ઈ વર યહાેવાહની

ાં છે ? તેઅાે

અાે અને ઉ ર

હે ર કરીને કહે કે , હે મારાે યાગ કરનાર ઇઝરાયલ

છે ! ૨૯ તમે શા માટે મારી સાથે વવાદ કરાે છાે? તમે સવઅે મારી વ

વ

બળવાે કયા છે , અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૩૦ મ તમારા લાેકાેને માયા તે યથ
છે . તેઅાેઅે શ ા ગણકારી નથી. તમારી તરવાર ભૂ યા સહની જેમ તમારા

છંુ ! કે મ કે તમે મા ં સાંભ ું નથી અેવું યહાેવાહ કહે છે . ૧૪ વળી યહાેવાહ
કહે છે કે હે , મારાે યાગ કરનાર દીકરાઅાે પાછા અાવાે, કે મ કે હુ ં તમારાે

બાેધકાેને ખાઈ ગઈ છે . ૩૧ હે મારા વંશજ, તમે યહાેવાહનું વચન જુ અાે, શું

મા લક છંુ . અને દરેક નગરમાંથી અેકેક જણને અને દરેક કુ ટું બમાંથી બ બેને

હુ ં ઇઝરાયલ માટે વેરાન વગડા જેવાે કે ઘાેર અંધકારની ભૂ મ પ હતાે? મારા

ચૂંટીને તમને સયાેન પર પાછા લાવીશ. ૧૫ મારા મનગમતાં પાળકાે હુ ં તમને

લાેકાે શા માટે કહે છે કે , “અમે વતં થયા છીઅે, ફરી તારી પાસે અાવીશું

અાપીશ; અને તેઅાે ડહાપણ તથા બુ થી તમા ં પાલન કરશે. ૧૬ વળી

ન હ?” ૩૨ શું કું વારી ક યા કદી પાેતાનાં ઘરેણાં અથવા નવવધૂ પાેતાના

યહાેવાહ કહે છે કે , યારે દેશમાં તમારી સં યા વધશે અને તમે અાબાદ

કમરપટા ભૂલે? તેમ છતાં મારી

થશાે. યારે તે સમયે 'યહાેવાહના કરારકાેશ' વષે તેઅાે ફરી બાેલશે ન હ.

ઘણા દવસાેથી મને ભૂલી ગઈ છે . ૩૩

ેમ શાેધવા સા તું પાેતાનાે માગ કે વાે બરાબર રાખે છે . તે માટે દુ
પણ તું તારા પાપી માગા શીખવે છે . ૩૪ વળી તારા વ

ીઅાેને

પાપ કયુ છે ; અને

યેક ઘટાદાર વૃ નીચે હુ ં પારકાઅાેની પાસે ગઈ

અને તે તેઅાેના મનમાં અાવશે ન હ, તેનું મરણ તેઅાે કરશે ન હ, તથા તે

ાેમાં નદાષ ગરીબ

ેવા જશે ન હ. અને ફરી અેવું કં ઈ કરશે ન હ.' ૧૭ તે વખતે ય શાલેમને

માણસનું લાેહી મળી અા યું છે . તેઅાે ખાતર પાડતા હતા યારે તેઅાે તને

તેઅાે યહાેવાહનું રા યાસન કહે શે, સવ

જ

ાં અેમ તાે ન હ પણ અા સવ ઉપર તે લાેહી છે . ૩૫ તેમ છતાં તું કહે

યહાેવાહના નામની ખાતર અેકઠી થશે. અને તેઅાે પાેતાની ભૂંડી ઇ છાઅાેને

છે , “હુ ં નદાષ છંુ , તેમનાે કાેપ મારા પરથી ન ે ઊતયા છે .” “તું કહે છે

કદી અાધીન થશે ન હ. ૧૮ તે વખતે યહૂ દયાના લાેકાે ઇઝરાયલના લાેકાે

કે મ પાપ નથી કયુ” પણ

સાથે ભેગા મળીને ચાલશે. અને ઉ ર દેશમાંથી નીકળીને જે ભૂ મ મ તમારા

ે હુ ં તારાે યાય કરીશ.” ૩૬ તું શા માટે તારાે

અાે યાં અેટલે ય શાલેમમાં

માગ બદલવા માટે અામતેમ ભટકે છે ? તું અા શૂરથી લિ જત થયાે હતાે,

પતૃઅાેને પાેતાના વારસા તરીકે અાપી હતી તેમાં પાછા અાવશે. ૧૯ પણ

તેમ તું મસરથી પણ લિ જત થઈશ. ૩૭ તારાે હાથ તારે માથે રાખીને તું

મ ક ું કે , હુ ં તને મારા દીકરા જેવાે કે મ ગ ં અને તને અેક ર ળયામણી

તેની પાસેથી નીકળી જઈશ. કે મ કે જેના પર તે વ વાસ મૂ

ભૂ મ કે મ અાપું, અેટલે સવ

ાે હતાે તેઅાેને

અાેમાં સવાતમ વારસાે હુ ં તને કે મ અાપું? મ

યહાેવાહે નાકબૂલ કયા છે . તેઅાે તરફથી તને કાેઈ મદદ મળશે ન હ.

અેમ મા યું હતું કે , તું મને “મારા પતા” કહીને બાેલાવશે.' અને મારાથી કદી

અાે કહે છે , '' ે પુ ષ પાેતાની પ નીને કાઢી મૂકે અને તે તેની પાસેથી
૩ તેજઈને
બી પુ ષને પરણે, તાે શું તે તેની પાસે પાછાે ય? ે અેમ

છે તેમ, અાે ઇઝરાયલના વંશ ે, તમે મારાે વ વાસઘાત કયા છે . અેવું

બને તાે અે દેશ અ ત

વમુખ ન હ થાય. ૨૦ જેમ

યહાેવાહ કહે છે . ૨૧ ખાલી પવતાે પર સાદ સાંભળવામાં અા યાે છે . અેટલે

ન હ ગણાય?'' પણ ત તાે અનેક ેમીઅાે સાથે

ઇઝરાયલી લાેકાેનું દન તથા તેઅાેની વનંતીઅાે સાંભળવામાં અાવી છે . કે મ

ય ભચાર કયા છે અને છતાં તું મારી પાસે પાછી અાવવા માગે છે ? અેવું
યહાેવાહ કહે છે . ૨ તું ખાલી ટેકરીઅાે તરફ અાંખાે ઊંચી કરીને
સાથે ય ભચાર

ાં નથી થયાે? રણમાં જેમ અારબ

કે તેઅાે અવળે માગ ચા યા છે અને તેમના ઈ વર યહાેવાહને વીસરી ગયા છે .

ે, તારી

૨૨ હે મારાે યાગ કરનાર લાેકાે, તમે પાછા અાવાે હુ ં તમા ં અ વ વાસુપ ં

ત ા કરે છે . તેમ તું

તેઅાેને સા ર તાની ધારે બેઠી છે , અને ત તારા ય ભચારથી અને દુ તાથી
ભૂ મને

કરી છે . ૩ અાથી વરસાદને અટકાવવામાં અા યાે છે અને પાછલાે

વરસાદ પણ વર યાે નથી; પણ તને ગ ણકાનું મગજ હતું. ત તાે શરમ છે ક
મૂકી દીધી છે . ૪ શું તું મને પાેકારીને ન હ કહે કે “હે પતા! તમે તાે મારા
ે, તું અેમ બાેલે છે પણ છતાં ત ભૂંડું જ કયુ છે . અને તારી મર
મુજબ તું ચાલી છે .''' ૬ યાે શયા રા ના સમયમાં યહાેવાહે મને પૂ ું કે ,

નવરાે, તેઅાેના

પદ મૂ તઅાે ખાઈ ગઈ છે .

પાપ કયુ છે . અમે તથા અમારા પતૃઅાેઅે અમારી

ત ણાવ થાથી તે અાજ સુધી, અમારા ઈ વર યહાેવાહનું ક ું મા યું નથી.

કે , 'તેણે અા સવ કામ કયા પછી મ ધાયુ હતું કે , તે મારી તરફ ફરશે પણ તે
ું

ેયું કે , મારાે યાગ કરનાર ઇઝરાયલે ય ભચાર કયા, તે

ઉ ધાર અમારા ઈ વર યહાેવાહમાં જ છે . ૨૪ અમારી ત ણાવ થાથી અમારા

ઈ વર યહાેવાહની વ

ઊંચા પવત પર તથા દરેક લીલા ઝાડની નીચે ય ભચાર કયા છે . ૭ મ ક ું

છે . ૮ મ અે પણ

ણીઅે છીઅે કે ટેકરીઅાે પર અને પવતાે પર જૂ ઠાં

ઉ ારની અાશા રાખીઅે છીઅે તે ખરેખર યથ જ છે , કે મ કે ઇઝરાયલનાે

૨૫ અમે લિ જત થયા છીઅે. અમા ં અપમાન અમને ઢાંકે, અમે અમારા

ેયું છે ? તેણે દરેક

ફરી ન હ, તેણે જે કયુ છે તે તેની વ વાસઘાતી બહે ન યહૂ દયાઅે નહા

યહાેવાહ છાે! ૨૩ અમે

દીકરાઅાે અને દીકરીઅાે તેઅાે સવને તે લ

રાખશાે?''

અે જે કયુ છે , તે ત

દૂ ર કરીશ. જુ અાે! અમે તમારી પાસે અાવીશું, કે મ કે તમે ઈ વર અમારા

બાપદાદાઅાેના મનું ફળ, તેઅાેનાં ઘેટાંબકરાં, અ ય

યુવાવ થાના મ છાે. ૫ શું તમે સદાય કાેપ રાખશાે? શું અંત સુધી તે ચાલુ

“મારાે યાગ કરનાર ઇઝરાયલ

ી વ વાસઘાત કરીને પાેતાના પ તને તરછાેડે

વાહ કહે છે , હે ઇઝરાયલ, ે તું ફરે તાે મારી પાસે પાછાે અાવ.
૪ યહાે
તારી ઘૃણા પદ વ તુઅાે મારી નજર અાગળથી દૂ ર કર અને ફરી મારાથી
દૂ ર જઈશ ન હ. ૨ અને

ે તું સ યથી, યાયથી તથા ની તથી, 'યહાેવાહ

વે

જ કારણથી મ તેને હાંકી કાઢી હતી. મ તેને છૂટાછે ડા અા યા હતા. તેમ છતાં,

છે , અેવા સમ ખાઈશ; તાે સવ

તેની વ વાસઘાતી બહે ન યહૂ દયા ડરી ન હ, તેણે પણ ય ભચાર કયા. ૯

અને તેમની તુ ત કરશે.' ૩ કે મ કે યહૂ દયાના લાેકાેને અને ય શાલેમને

અને તેનાં પુ કળ ખાેટાં કાયાથી તેણે દેશને

યહાેવાહ અા માણે કહે છે , તમારી પડતર જમીન ખેડાે, અને કાંટા ઝાંખરાં

કયા, તેઅાેઅે પ થર અને
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અાે તેમનામાં પાેતાને અાશીવા દત કહે શે

ચ મયા

વ ચે વાવશાે ન હ.' ૪ હે યહૂ દયાના માણસાે અને ય શાલેમના રહે વાસીઅાે

કરીશ ન હ; અને તેમાંથી ડગનાર નથી. ૨૯ ઘાેડેસવાર અને ધનુધારીઅાેના

યહાેવાહને માટે તમે પાેતાની સુ નત કરાે. અને પાેતાના દયની સુ નત કરાે,

અવાજ સાંભળી નગરમાંના સવ લાેકાે નાસે છે , તેઅાે ઝાડીઅાેમાં ભરાઈ

ન હ તાે તમારા કામની ભૂંડાઈને લીધે મારાે કાેપ અ નની જેમ ગટે. અને

ય છે ; તથા ખડકાે પર ચઢી

ય છે . સવ લાેક નગરાેને તજે છે . તેઅાેમાં

અેવાે બળે કે કાેઈ તેને હાેલવી શકે ન હ. ૫ અા માણે ય શાલેમમાં અને

કાેઈ વસનાર નથી. ૩૦ હ લૂંટાયેલી તું હવે શું કરીશ? તું કરમ

સવ યહૂ દયામાં પાેકારીને કહાે કે , અાખા દેશમાં રણ શગડું વગાડાે. અને

અને સાેનાનાં ઘરેણાં પહે રીને પાેતાને શણગારે, અને કાજળ લગાવીને તારી

પાેકારીને કહાે કે , “અાપણે અેકઠા થઈઅે” અને ચાલાે ક લેબંધ નગરાેમાં

અાંખાેને અાંજે તાેપણ તું પાેતાને ફાેગટ શાે ભત કરે છે . તારા ેમીઅાે તારાે

જઈઅે' ૬ સયાેન તરફ વજ ઊંચાે કરાે,

વ લઈને ભાગી

વલંબ કરશાે ન હ. કે મ કે હુ ં ઉ ર તરફથી વપ

વ

ાે પહે રે

અાે અને

ધ ાર કરે છે અને તારાે વનાશ કરવાનું ઇ છે છે . ૩૧ સયાેનની દીકરીનાે

તથા ભયંકર વનાશ

સાદ મ સાંભ ાે છે . અે તાે સૂતાની વેદના જેવાે તથા તેના પહે લા બાળકને

લાવીશ. ૭ સહ પાેતાની ઝાડીમાંથી ચઢી અા યાે છે ; તે તાે

અાેનાે

જ મ અાપતાં ક ાતી

ીનાં જેવાે સાદ છે . તેઅાે હાંફે છે તેઅાે પાેતાના હાથ

વનાશક છે . તારા દેશને ઉ જડ કરવા માટે તે પાેતાના રહે ઠાણમાંથી બહાર

સારે છે અને કહે છે કે , 'મને અફસાેસ!' કે મ કે ઘાતકીઅાેને લીધે મારાે

અા યાે છે . તારાં નગરાે અેવાં ઉ જડ થશે કે , તેઅાેમાં કાેઈ રહે વાસી

ચતાતુર થઈ ગયાે છે .'''

અાવશે ન હ. ૮ માટે શાેકનાં વ

ેવામાં

ાે ધારણ કરાે, વલાપ અને દન કરાે, કે મ

કે યહાેવાહનાે ઉ કાેપ હજુ અાપણા પરથી ઊતયા નથી. ૯ યહાેવાહ કહે
છે . તે દવસે રા અાે અને સરદારાે ભયને લીધે કાંપશે, યાજકાે વ મત
થશે. અને બાેધકાે અચંબાે પામશે.”' ૧૦ તેથી હુ ં બાે યાે, અાહા, ભુ
યહાેવાહ, 'તમને શાં ત થશે.' અેમ કહીને તમે અા લાેકને તથા ય શાલેમને
સંપૂણ છે તયા છે . અહ તાે તરવાર

વ સુધી અાવી પહાચી છે .” ૧૧ તે

સમયે અા લાેકને તથા ય શાલેમને કહે વામાં અાવશે કે , 'અર યમાં ખાલી
ટેકરીઅાે પરથી લૂ મારા લાેકની દીકરીઅાે તરફ અાવશે. તે તાે ઊપણવાના કે
વ છ કરવાના ઉપયાેગમાં અાવશે ન હ. ૧૨ મારી અા ાથી તે તરફ ખૂબ
શ તશાળી પવન અાવશે. હમણાં હુ ં તેઅાેને યાયશાસન જણાવીશ. ૧૩
જુ અાે, તે વાદળાંની જેમ અમારા પર ચઢી અાવશે. તેના રથાે વંટાેળીયા જેવા
થશે. તેના ઘાેડા ગ ડ કરતાં પણ વેગીલા છે . અમને અફસાેસ! કે મ કે અમે
લૂંટાઈ ગયા છીઅે. ૧૪ હે ય શાલેમ દુ તા દૂ ર કરીને તા ં અંત: કરણ શુ
કર. અેટલે તારાે ઉ ધાર થશે. તારામાં યથ વચારાે

ાં સુધી રહે શે? ૧૫

કે મ કે દાનથી વાણી સંભળાય છે . અને અે ાઇમના પવતાે પરથી વપ
કરવામાં અાવે છે . ૧૬ દેશના લાેકાેને

ગટ

ણ કરાે. જુ અાે, ય શાલેમને ચેતવણી

અાપાે કે દૂ ર દેશથી ઘેરાે ઘાલનારા અાવે છે . તેઅાે યહૂ દયાનાં નગરાે સામે
યુ નાદાે કરે છે . ૧૭ ખેતરના રખેવાળાેની જેમ તેઅાે ચારે તરફ પડાવ નાખે
છે કે મ કે તેઅાેઅે મારી વ

બંડ પાેકાયુ છે . અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૧૮

તારા પાેતાના વતન અને કાયાને કારણે અા બધું તારા પર વી યું છે . અા તારી
દુ તા છે . અને ખરેખર તે કડવી છે , તે તારા દયને વ ધી નાખે છે . ૧૯ અરે
મા ં હૈ યું! મા ં હૈ યું! મારા અંતરમાં જ દુ ઃખ થાય છે . મારી છાતી કે વી ધડકે
છે ! હુ ં શાંત રહી શકતાે નથી, કારણ કે મ રણ શગડાનાે વ ન સાંભ ાે છે .
૨૦ સંકટ પર સંકટ અાવે છે , દેશ અાખાે ખેદાન મેદાન થઈ ગયાે છે . તેઅાેઅે

મારા તંબુ અને મારા પ વ
ેઈશ?

થાનને વેરાન કયુ છે . ૨૧ હુ ં

ાં સુધી વ

ાં સુધી રણ શગડાનાે સાદ સાંભળીશ? ૨૨ મારા લાેકાે મૂખ છે .

તેઅાે મને અાેળખતા નથી, તેઅાે મૂખ છાેકરાં છે . તેઅાેને કશી સમજ નથી.
તેઅાે ભૂંડું કરી

ણે છે . પરં તુ ભલું કરી

ખાલી હતી! અને અાકાશાેને
પવતાે તરફ
૨૫ મ

ણતાં નથી. ૨૩ મ પૃ વીને

ેઈ તે

ેયાં, તાે તેઅાેમાં અજવાળું નહાેતું. ૨૪ મ

ેયું, તાે જુ અાે, તેઅાે ૂજતા હતા. બધા ડું ગરાે થરથરતા હતા.

ેયું, તાે જુ અાે, કાેઈ મનુ ય દેખાતું નહાેતું. અાકાશનાં પંખીઅાે સુ ાં

ઊડી ગયાં હતાં. ૨૬ મ

ેયું, તાે જુ અાે, રસાળ ભૂ મ વેરાન થઈ ગઈ હતી

અને યહાેવાહની સમ તેના ભારે કાેપને લીધે, બધાં નગરાે પાયમાલ થયાં
હતાં. ૨૭ કે મ કે યહાેવાહ કહે છે કે , અાખાે દેશ ઉ જડ થઈ જશે પણ હુ ં
તેનાે સંપૂણ નાશ ન હ ક ં . ૨૮ અા કારણથી પૃ વી શાેક કરશે. અને ઉપરનાં
અાકાશ અંધકારમય બની જશે. કે મ કે હુ ં તે બાે યાે છંુ ; હુ ં તે વષે પ ાતાપ

ચ મયા

વ

મની શેરીઅાેમાં અામતેમ ફરાે. જુ અાે અને ણાે, તેના
૫ “યચાેકાેમશાલે
ાં શાેધાે. ે યાયી તથા ામા ણકપણાને માગ ચાલનાર અેવાે
અેક પણ માણસ મળે, તાે હુ ં ય શાલેમને માફ કરીશ. ૨

ે કે , ' વતા

યહાેવાહના સમ' અેમ કહીને તેઅાે સમ ખાય છે . તેઅાે ખાેટી

ત ા લે છે .

૩ હે યહાેવાહ, શું તમારી અાંખાે સ યને

ેતી નથી? તમે તેઅાેને માયા પણ

તેઅાે દુ ઃખી થયા ન હ. તમે તેઅાેને પાયમાલ કયા, પણ છતાં તેઅાે સુધયા
ન હ. તેઅાેઅે પાેતાના મુખ ખડક કરતાં પણ વધુ કઠણ કયા છે . ૪ પછી મ
ક ું, “ખરેખર તેઅાે ડરપાેક લાેકાે છે . તેઅાે મૂખ છે , તેઅાે યહાેવાહના માગા
અને તેઅાેના ઈ વરના નયમાે

ણતા નથી. ૫ હુ ં નામાં કત વડીલાે પાસે

જઈને તેઅાેની સાથે યહાેવાહ વષે વાત કરીશ, કે મ કે તેઅાે યહાેવાહના માગા
ણે છે , તેઅાે પાેતાના ઈ વરના નયમાે
ઝૂં સરી ભાંગી નાખી છે અને

ણે છે : પણ તે લાેકાેઅે ઈ વરની

ેતરાે તાેડી ના યાં છે . ૬ અાથી જં ગલમાંનાે

સહ તેઅાેને મારી નાખશે. અર યમાંથી વ તેઅાેને ફાડી ખાશે. ચ ાે
તેઅાેના નગરાે પર તાકી રહે શે. જે કાેઈ તેમાંથી બહાર અાવશે તેઅાેને તે ફાડી
ખાશે, કે મ કે તેઅાેનાં પાપ અ તઘણાં છે તેઅાેનાં ફતૂરી કામાે વ યાં છે . ૭ હુ ં
કે મ કરીને તેમને માફી અાપું? તમારાં સંતાનાેઅે મારાે યાગ કયા છે અને
જેઅાે દેવાે નથી તેઅાેને વચન અા યા છે . મ તેમને ખવડાવીને તૃ ત કયા પણ
તેઅાેઅે ય ભચાર કયા. અને ગ ણકાઅાેનાં ઘરાેમાં તેઅાેનાં ટાેળેટાેળાં ભેગાં
થયાં. ૮ તેઅાે મ ત ઘાેડાઅાેનાં જેવા હતા. દરેક પાેતાની પડાેશીની
સસકારા કરે છે . ૯ અા સવ બાબતાેને માટે મારે શું તેમને સ
અેમ યહાેવાહ કહે છે . શું હુ ં અાવી

ી તરફ
ન કરવી?

અાે પર મા ં વૈર ન વાળું? ૧૦ તેમની

ા ાવાડીઅાેના કાેટ પર ચઢાે. અને તેઅાેનાે વનાશ કરાે, પણ તેઅાેનાે સંપૂણ
વનાશ ન કરાે. તેની લીલી ડાળીઅાે કાપી નાખાે, કે મ કે તે યહાેવાહ તરફની
નથી. ૧૧ કે મ કે ઇઝરાયલના અને યહૂ દાના કુ ટું બે મારાે સંપૂણ વ વાસઘાત
કયા છે . અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૧૨ 'તે સ ય નથી,' તેમ કહીને તેઅાેઅે મારાે
નકાર કયા છે . અમારા પર સંકટ અાવી પડશે ન હ, અમે દુ કાળ કે તરવાર
ેઈશું ન હ. ૧૩ બાેધકાે વાયુ પ થઈ જશે. યહાેવાહનું વચન તેઅાેમાં નથી.
તેઅાેની અાપ

તેઅાેના પર અાવશે.”' ૧૪ તેથી સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ

અા માણે કહે છે કે ; જુ અાે, તમે અા ક ું છે , તે માટે, હુ ં તમારા મુખમાં
શ દાેને અ ન પ કરીશ. અને લાેકાેને બળતણ પ કરીશ અને તે તેઅાેને
ભ મ કરશે. ૧૫ યહાેવાહ કહે છે , જુ અાે! હે ઇઝરાયલના લાેકાે, હુ ં તમારી
સામે દૂ રથી અેક
તેની ભાષા તમે

ને લાવીશ. તે તાે ાચીન અને બળવાન

છે . અને

ણતા નથી. અને તે જે બાેલે છે તે તું સમજતાે નથી. ૧૬

તેઅાે બધા યાે ાઅાે છે , તેઅાેનાે ભાથાે ઉઘાડી કબર જેવાે છે . ૧૭ તેઅાે
તમારી ફસલ, વળી તમારાં દીકરા દીકરીઅાે અને તમારાે ખાેરાક ખાઈ જશે.
તેઅાે તમારાં ઘેટાં અને
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નવરાેને ખાઈ જશે; તેઅાે તમારી ા ાવાડીઅાે

અને અં રીના ફળને ખાઈ જશે; અને તમે જેના પર અાધાર રાખાે છાે તે
તમારા ક લેબંધ નગરાેને તેઅાે યુ શ

યાન અાપાે!” જુ અાે, યહાેવાહનું વચન તેમની પાસે તેઅાેને સુધારવા માટે

થી તાેડી પાડશે. ૧૮ યહાેવાહ કહે

અા યું પણ તેઅાેઅે તેને વીકાયુ ન હ. ૧૧ પણ હુ ં યહાેવાહના રાેષથી ભરપૂર

છે કે , તેમ છતાં અે દવસાેમાં હુ ં તમારાે સંપૂણ નાશ ન હ ક ં . ૧૯ અને યારે
તમે પૂછશાે કે , 'શા માટે અમારા ઈ વર યહાેવાહ અા શ ા અમારા પર

છંુ , હુ ં તેને અંદર દબાવી શકતાે નથી. મહાે લાના લાેકાે પર અને ટાેળે વળતા
યુવાનાે પર તેનાે ઊભરાે કાઢ. કે મ કે પુ ષ તથા ી અને ઘરડાઅાે સુ ાં

લા યા છે ?' યારે તમે તેઅાેને કહે ે કે , “જેમ તમે મારાે યાગ કરીને તમારા

બધા જ પકડાઈ જશે. ૧૨ તેઅાેનાં ઘરાે અને તેઅાેનાં ખેતરાે તથા પ નીઅાે

વતનમાં રહીને તમે અ ય દેવાેની સેવા કરી છે . તેમ જે દેશ તમારાે નથી તેમાં

બી અાેને સાપવામાં અાવશે. કે મ કે હુ ં અા દેશના લાેકાેને શ ા કરીશ.

તમે પારકાઅાેની સેવા કરશાે.' ૨૦ યાકૂ બના વંશ ેને અાની

ણ કરાે,

અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૧૩ કે મ કે તેઅાે બધા નાનાથી માંડીને છે ક માેટા સુધી

યહૂ દયામાં અાની ઘાેષણા કરાે. ૨૧ 'હે મૂખ લાેકાે! અા સાંભળાે, મૂ તઅાેને

સવ લાેભી છે . અને બાેધકાેથી યાજકાે સુધી સવ જુ ઠા ં ચલાવે છે . ૧૪ કં ઈ

ઇ છાશ ત હાેતી નથી; તેઅાેને અાંખાે છે છતાં

શાં ત ન હાેવા છતાં શાં ત અેમ કહીને તેઅાે મારા લાેકાેના ઘાને 'શાં ત!

ેતી નથી અને કાનાે છે

છતાં સાંભળતી નથી. ૨૨ યહાેવાહ કહે છે , શું તમે મારાથી બીતા નથી? શું

શાં ત!' છે અેમ કહીને ઉપર છ લા ઝાવે છે . ૧૫ તેઅાેઅે ધ ારપા

તમે મારી અાગળ ૂ શાે ન હ? મ હં મેશને માટે સમુ ને રેતીની મયાદા ઠરાવી

કૃ ય કયુ હતું માટે શું તેઅાે શર મદા થયા? તેઅાે બલકુ લ શર મદા થયા

છે કે તે તેને અાેળંગી શકે ન હ,

ન હ; વળી શું થયું છે તે તેઅાે સમ યા ન હ. તેથી તેઅાે પડનારા ભેગા

ે કે તેનાં માે ં ઊછળે, તાેપણ તેઅાે તેને

અાેળંગી શકે ન હ. ૨૩ પરં તુ અા લાેકાે તાે હઠીલા અને બળવાખાેર છે . તેઅાે

પડશે. હુ ં

મારાથી દૂ ર ભટકી ગયા છે . ૨૪ અાપણાે ઈ વર યહાેવાહ યાે ય સમયે તમને

અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૧૬ યહાેવાહ કહે છે ; માગામાં ઊભા રહીને જુ અાે;

થમ તથા છે લાે વરસાદ અાપે છે . અને જે અાપણે માટે કાપણીના નયત

યારે તેમને સ

કરીશ યારે તેઅાે ઠાેકર ખાઈને પડી જશે,”

ભૂતકાળના માગા વષે પૂછાે. 'અાવાે ઉ મ માગ

ાં છે ?' તેની શાેધ કરીને તે

સ તાહ રાખી મૂકે છે . તેનાથી અાપણે બીહીઅે અેમ તેઅાે પાેતાના દયમાં

માગ ચાલાે. અેટલે તમારા અા માને શાં ત મળશે. પણ લાેકાે કહે છે , “અમે

કહે તા નથી.” ૨૫ અે કૃ પાદાનાે તમારા પાેતાના દુ કમાેથ વમુખ થયાં છે .

તે માગ ચાલીશું ન હ.” ૧૭ મ તમારા પર ચાેકીદારાે ની યા અને ક ું કે ,

અને તમારાં પાેતાનાં પાપાેઅે તમા ં હત રાેકી રા યું છે . ૨૬ મારા લાેકાેમાં

રણ શગડાનાે અવાજ સાંભળાે. પરં તુ તમે ક ું, “અમે તે તરફ યાન અાપીશું

દુ માણસાે છે અને શકારીઅાે જેમ ગુ ત રહીને શકાર કરવાનાે લાગ શાેધે

ન હ.” ૧૮ અાથી યહાેવાહે ક ું, ''હે

છે , તેમ તેઅાે મનુ યને પકડવા માટે ફાંદાે તૈયાર કરે છે . ૨૭ જેમ પાંજ ં

કે મારા લાેકાેના શા હાલ થવાના છે . ૧૯ હે પૃ વીના લાેકાે, સાંભળાે જુ અાે,

પ ીઅાેથી ભરાયેલું હાેય છે તેમ તેઅાેનાં ઘરાે કપટથી મેળવેલા

અા લાેકાે પર હુ ં વપ

ભરેલાં છે . ૨૮ તેઅાે

યથી

પુ અને તેજ વી થયા છે . તેઅાેનાં દુ કાયાની કાેઈ

અાે, તમે સાંભળાે, અને

ણી લાે

અેટલે અેમના કાવાદાવાનું ફળ લાવીશ. તેઅાેઅે

મારાં વચનાેનાે વીકાર કયા નથી. તેઅાેઅે મારાં નયમશા

નાે યાગ કયા

સીમા નથી. તેઅાે અનાથાેની વનંતી સાંભળતાં નથી છતાં તેઅાે સમૃ થાય

છે . ૨૦ શેબાથી લાેબાન તથા દૂ ર દેશથી અગ મારી પાસે શા માટે લાવાે

છે . અને તેઅાે દ ર ાેના હકનું ર ણ કરતા નથી. ૨૯ યહાેવાહ કહે છે કે શું

છાે? હુ ં તમારા દહનાપણને મા ય કરીશ ન હ. અને તમારાં બ લદાનાેથી

અા બધી બાબતાેને લીધે હુ ં તેમને સ

ને માટે મારાે

હુ ં સ ન થતાે નથી. ૨૧ તેથી યહાેવાહ અા માણે કહે છે ; તેથી હુ ં મારા

વ બદલાે શું ન હ લે? ૩૦ દેશમાં ભયંકર તથા અાઘાતજનક વાતાે બની

અે લાેકાેને ઠાેકર ખવડાવીશ અને તેઅાે પતા અને પુ બ ને તેનાથી ઠાેકર

રહી છે ૩૧ બાેધકાે જૂ ઠું બાેલે છે અને તેઅાેના ક ા માણે યાજકાે સ ા

ખાઈને પડી જશે પડાેશી અને તેના મ ાે બધા જ નાશ પામશે. ૨૨ યહાેવાહ

ચલાવે છે . અને મારા લાેકને તે ગમે છે ; પણ અંત અાવશે યારે શું થશે?

અા માણે કહે છે ; જુ અાે, ઉ રમાંથી અેક

લાેકાે, ય શાલેમમાંથી
૬ “હેતકાેઅબામાંયામીનના
રણ શગડું વગાડાે. અને બેથહા

છે ક છે ડેથી અેક બળવાન

નહી ક ં ? અેવી

ચેતવણી અાપાે. કે મ કે ઉ ર તરફથી વપ

વ બચાવવા નાસી

અાે,

ે રેમ પર અ ન સળગાવીને

તથા મહા વનાશ અાવે છે . ૨

સયાેનની દીકરી સુંદર તથા કાેમળ છે , તેઅાેનાે હુ ં નાશ કરીશ. ૩ ઘેટાંપાળકાે
અને તેઅાેનાં ટાેળાં તેઅાેની પાસે જશે; તેઅાે તેની ફરતે તંબુઅાે નાખશે. દરેક
જણ પાેતાની જ યાઅે ચરશે. ૪ યહાેવાહના નામે તેની સામે ચઢાઈ કર. ઊઠ,
અાપણે મ યાહને તેના પર હુ મલાે કરીઅે. અાપણને અફસાેસ! સૂયા ત
થવા લા યાે છે . સં યાની છાયા લંબાતી

ય છે . ૫ ઊઠાે, અાપણે તેના પર

રાતે હુ મલાે કરીને તેના મહે લાેનાે નાશ કરીઅે. ૬ સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ
અા માણે કહે છે ; તેનાં વૃ ાે કાપી નાખાે અને ય શાલેમ વ

માેરચા

ઊભા કરાે. અા નગર તાે દં ડને પા છે કે મ કે અેમાં જુ લમ સવાય બીજું
કશું નથી. ૭ જેમ ઝરાે પાણીથી ઊભરાય છે તેમ અે દુ તાથી ઊભરાય છે .
નગરમાં મારઝૂ ડ અને લૂંટફાટનાે અવાજ સંભળાય છે , વેદના તથા જખમ
મારી અાગળ ન ય થાય છે . ૮ માટે હે ય શાલેમ અા ચેતવણી પર તું યાન
અાપ, રખેને હુ ં તારાે યાગ કરીને તને ઉ જડ તથા વેરાન દેશ બનાવી મૂકું.
૯ સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ કહે છે ; ઇઝરાયલમાં જે થાેડા બાકી રહે લા હશે

અાવી રહી છે અને પૃ વીના

ચઢી અાવશે. ૨૩ તેઅાે ધનુ ય તથા ભાલા

ધારણ કરે છે . તેઅાે ૂ ર અને નદય છે , તેઅાેનાે અવાજ સમુ ની ગજના
જેવાે છે . તેઅાે ઘાેડાઅાે પર સવારી કરે છે . હે સયાેનની દીકરી જેમ શૂરવીર
લડાઈને માટે સ જ થાય છે તેમ તેઅાે તારી વ
૨૪ અમે તે વશેના સમાચાર સાંભ

છે . અમને

લડાઈ કરવા તૈયાર છે .

ા છે . અમારાં ગા ાે શ થલ થઈ ગયાં

ણે સૂ તની જેવી પીડા થાય છે . ૨૫ બહાર ખેતરાેમાં જશાે

ન હ, ર તાઅાે પર મુસાફરી કરશાે ન હ, કે મ કે સવ શ ુની તરવારનાે ભય
લાગે છે . ૨૬ હે મારા લાેકની દીકરી શાેકનાં વ

ાે ધારણ કરી રાખમાં બેસ.

જેમ કાેઈ પાેતાના અેકના અેક દીકરાને માટે શાેક તથા અા ં દ કરે તેમ તું
કર. કે મ કે અાપણા પર લૂંટારા અેકાઅેક ચઢી અાવશે. ૨૭ મ તને મારા
લાેકમાં પારખનાર તથા કાેટ પ કયા છે જેથી તું તેઅાેના માગ

ણે અને તેનું

મૂ યાંકન કરે. ૨૮ અે બધા અધમ બંડખાેરાે છે અને તેઅાે ચાડી કરતા ફરે છે .
તેઅાે પ ળ જેવા અને લાેખંડ જેવા છે . તેઅાે સવ દુ છે . ૨૯ ધમણ ચાલે
છે અને વેગથી હવા ફૂં કે છે ; સીસું અ નથી બળી ગયું છે . ગાળનાર ગાળવાને
યથ મહે નત કરે છે . કે મ કે દુ ાેને કાઢવામાં અા યા નથી. ૩૦ તેઅાેને “નકામી
ચાંદી,” કહે વામાં અાવશે કે મ કે યહાેવાહે તેઅાેનાે નકાર કયા છે .”'

તારાે હાથ ફરી ડાળખી પર ફે રવ. ૧૦ કાેને કહુ ં અને કાેને ચેતવણી અાપું કે

યહાેવાહ તરફથી જે વચન ય મયા પાસે અા યું તે અે કે ,
૭ પછી
“યહાેવાહના મં દરના વેશ ાર પાસે તું જઈને ઊભાે રહે અને યાં અા

તેઅાે સાંભળે? તેઅાેના કાન બેસુ નત છે ; કે તેઅાે સાંભળી શકતા નથી.

વચન પાેકારીને કહે ! હે યહૂ દયાના સવ લાેક, જેઅાે યહાેવાહની તુ ત કરવાને

તેઅાેને ા ની પેઠે વીણીને લઈ જવામાં અાવશે. ા ા તાેડનારની પેઠે તું

૨
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અા વેશ ારમાં પેસે છે તે 'તમે યહાેવાહનું વચન સાંભળાે. ૩ સૈ યાેના

બદલે પાછળ હઠયા. ૨૫ જે દવસથી તમારા પૂવ ે મસરમાંથી બહાર

યહાેવાહ, ઇઝરાયલના ઈ વર અા માણે કહે છે ; તમારાં અાચરણ તથા

અા યા યારથી અ યાર સુધી, સતત હુ ં મારા સેવકાેને અેટલે બાેધકાેને

તમારી કરણીઅાે સુધારાે, તાે હુ ં તમને અા થળે રહે વા દઈશ. ૪ “યહાેવાહનું

તમારી પાસે માેકલતાે અા યાે છંુ . ૨૬ તાેપણ તેઅાેઅે મા ં સાંભ

સભા થાન! યહાેવાહનું સભા થાન, યહાેવાહનું સભા થાન અહ યાં છે !”
અેવું કહીને જૂ ઠાં વચનાે પર વ વાસ ન રાખાે. ૫ કે મ કે

ું ન હ;

યાન અા યું ન હ; ઊલટું , તેઅાેઅે હઠીલા થઈને પાેતાના પતૃઅાે કરતાં

ે તમે ખરેખર

વધારે દુ તા કરી. ૨૭ તું યારે તેમને અા વાત કરશે યારે તેઅાે સાંભળશે

તમારા અાચરણ તથા કરણીઅાે સુધારાે અને અડાેશીપાડાેશીઅાે સાથે

ન હ, તું તેઅાેને બાેલાવીશ પણ તેઅાે જવાબ અાપશે ન હ. ૨૮ માટે તું અેમને

યાયપૂણ યવહાર કરાે, ૬

કહે જે કે , જે

શાેષણ ન કરાે અને
બી

ે તમે પરદેશીઅાે, અનાથાે અને વધવાઅાેનું

ે તમે અા જ યાઅે નદાષનું લાેહી ન રેડાે અને

અે પાેતાના ઈ વર યહાેવાહની વાણી સાંભળી નહી અને

ે તમે

તેમની શ ા માની ન હ તે અા છે . સ ય ન થયું છે તેઅાેના મુખથી તે કપાઈ

દેવાે પાછળ ચાલીને તમારાે પાેતાનાે જ વનાશ ન નાેતરાે, ૭ તાે હુ ં

ગયું છે . ૨૯ તારા વાળ કાપી નાખ અને તા ં માથું મૂંડાવ અને તારા વાળ ફકી

તમને અા દેશમાં અેટલે જે ભૂ મ મ તમારા પતૃઅાેને સદાકાળ માટે અાપેલી

દે અને પવતાે પર જઈને શાેક કર. કે મ કે યહાેવાહે પાેતાના રાેષને કારણે અા

છે તેમાં વસવા દઈશ. ૮ સાવધ રહાે

લાેકનાે યાગ કયા છે . ૩૦ કે મ કે યહાેવાહ કહે છે કે , મારી

ે કે , તમે જૂ ઠાં વચનાે પર વ વાસ

માં જે ખરાબ

રાખાે છાે જે તમને કાેઈ કામમાં ન અાવે. ૯ તમે ચાેરી કરાે છાે, ખૂન કરાે છાે

હતું તે યહૂ દયાના લાેકાેઅે કયુ છે . જે સભા થાન મારા નામથી અાેળખાય

અને ય ભચાર કરાે છાે, ખાેટા સમ ખાઅાે છાે તથા બઅાલની અાગળ ધૂપ

છે તેને અપ વ કરવા માટે તેઅાેઅે પાેતાની ઘૃણા પદ મૂ તઅાે તેમાં મૂકી

બાળીને અ ય દેવાે જેને તમે અાેળખતા નથી તેમની પાછળ ચાલાે છાે, ૧૦ તાે

છે . ૩૧ તેઅાેઅે પાેતાના દીકરા દીકરીઅાેને અ નમાં બ લદાન અાપવા માટે

અા ભ ત થાન જે મારા નામથી અાેળખાય છે તેમાં તમે પેસશાે અને પછી

બેન હ નાેમની ખીણમાં તાેફેથ અાગળ ઉ ચ થાનાે બાં યાં છે . મ અેવી

અહ અાવી મારી સમ ઊભા રહીને કહે શાે કે , 'અમે બચી ગયેલા છીઅે,”

અા ા કરી નહાેતી કે અેવાે વચાર સુ ાં મારા મનમાં અા યાે નહાેતાે. ૩૨

તાે શું અા બધા ધ ારપા કાયા કરી શકાે? ૧૧ શું તમારી

માં અા મા ં

તેથી યહાેવાહ કહે છે , જુ અાે, અેવાે સમય અાવે છે કે , યારે તે તાેફેથ તથા

ભ ત થાન જે મારા નામથી અાેળખાય છે તે લૂંટા અાેની ગુફા થઈ ગઈ છે ?

બેન હ નાેમના દીકરાની ખીણ કહે વાશે ન હ પરં તુ કતલની ખીણ કહે વાશે;

જુ અાે! મ

અને બી

તે અા બધું

ેયું છે અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૧૨ તેથી મા ં થાન

યાં શીલાેમાં હતું યાં મ મા ં થમ નામ રા યું હતું યાં

કાેઈ ખાલી જ યા ન હ હાેવાને લીધે તેઅાે મૃતદેહાેને તાેફેથમાં

અાે. મારા લાેક

દફનાવશે. ૩૩ અા લાેકના મૃતદેહાેને અાકાશનાં પ ીઅાે અને ભૂ મના પશુઅાે

ઇઝરાયલની દુ તાને કારણે મ તેના જે હાલ કયા છે તે જુ અાે! ૧૩ તેથી હવે,

ખાશે અને તેમને હાંકી મૂકનાર કાેઈ હશે ન હ. ૩૪ યારે યહૂ દયાનાં નગરાેમાં

યહાેવાહ કહે છે , તમે અા સવ દુ તા કરી છે મ તમને વારં વાર ચેત યા, પણ

અને ય શાલેમની શેરીઅાેમાં અાનંદનાે તથા હષનાે સાદ અને ક યાનાે સાદ હુ ં

તમે સાભ

બંધ કરીશ. કે મ કે દેશ ઉ જડ થઈ જશે.'

ું ન હ, મ તમને બાેલા યા છતાં તમે મને

યુ ર અા યાે ન હ.

૧૪ તેથી તમે અા સભા થાન જે મારા નામથી અાેળખાય છે તેના પર ભરાેસાે

રાખાે છાે, પણ મ જે થાન તમને તથા તમારા પતૃઅાેને અા યું, તેના હાલ
શીલાેના જેવા કયા તેવા કરીશ. ૧૫ તમારા ભાઇઅાેને અેટલે અે ાઇમના
સવ વંશ ેને મ બહાર ફકી દીધા તેમ હુ ં તમને મારી નજર અાગળથી દૂ ર
કરીશ. ૧૬ અને તું, ય મયા, અે લાેકાે માટે વનંતી કરીશ ન હ કે તેઅાેને
સા

વલાપ કે ાથના કરીશ નહી. અને મારી અાગળ તેમને માટે મ ય થી

કરીશ ન હ. કે મ કે હુ ં તા ં સાંભળનાર નથી. ૧૭ તું

ેતાે નથી કે યહૂ દયાનાં

નગરાેમાં અને ય શાલેમની શેરીઅાેમાં તેઅાે શું કરી ર ા છે ? ૧૮ મને રાેષ
ચઢાવવા માટે બાળકાે લાકડાં વીણે છે તેઅાેના પતાઅાે અ ન સળગાવે છે
અને અાકાશની રાણીને માટે રાેટલી બનાવવા સા

ીઅાે લાેટ ગૂંદે છે .

અને અ ય દેવાેની અાગળ તેઅાે પેયાપણ ચઢાવે છે . ૧૯ યહાેવાહ કહે છે શું
તેઅાે ખરેખર મા ં અપમાન કરે છે ? શું પાેતાના મુખની શરમને અથ તેઅાે
પાેતાને જ ચીડવતા અને ફજેત કરતા નથી? ૨૦ તેથી ભુ યહાેવાહ અેમ કહે
છે ; જુ અાે, અા જ યા પર, મનુ ય પર, પશુ પર, તેમ જ ખેતરનાં વૃ ાે પર
તથા ભૂ મના પાક પર મારાે કાેપ તથા મારાે ાેધ ઊતરશે અને તે બ

ા

કરશે પણ હાેલવાઈ જશે ન હ. ૨૧ સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ, ઇઝરાયલના
ઈ વર કહે છે કે , તમારા ય માં તમારાં દહનાપણાે ઉમેરીને માંસ ખાઅાે.
૨૨ કે મ કે હુ ં તમારા પતૃઅાેને મસરમાંથી બહાર લા યાે યારે મ તેમની

પાસેથી કાેઈ અપે ા રાખી નહાેતી કે ; મ તેમને દહનાપણ અને ય

વષે કાેઈ

અા ા ફરમાવી નહાેતી. ૨૩ મ તેમને ફ ત અાટલી અા ા અાપી કે ; 'મા ં
સાંભળાે અને હુ ં તમારાે ઈ વર થઈશ અને તમે મારા લાેકાે થશાે. તમા ં હત
થાય માટે મ તમને જે માગા ફરમા યા તે સવ માગામાં તમે ચાલાે.' ૨૪ પરં તુ
તેઅાેઅે સાંભ
તથા પાેતાના દુ

ચ મયા

ું ન હ અને યાન અા યું ન હ, પણ પાેતાના સંક પ માણે
દયના દુ રા હ માણે તેઅાે ચા યા. અાગળ વધવાને

વાહ કહે છે , તે સમયે તેઅાે યહૂ દયાના રા અાેનાં હાડકાં અને
૮ યહાે
તેમના અાગેવાનાેનાં હાડકાં, યાજકાેનાં હાડકાં અને બાેધકાેનાં તેમ જ
ય શાલેમના રહે વાસીઅાેના હાડકાં તેમની કબરાેમાંથી બહાર કાઢી લાવશે.
૨ સૂય, ચં અને અાકાશનાં સવ સૈ ય જેઅાેના પર તેઅાેઅે ેમ રા યાે છે ,

તેઅાે વંઠી ગયા છે . જેઅાેને તેઅાેઅે શાે યા છે અને જેમની તેઅાેઅે પૂ
કરી છે , તેઅાેની અાગળ અા હાડકાં વેરી નંખાશે અને ફરી ભેગાં કરવામાં કે
દાટવામાં ન હ અાવે, તેઅાે પૃ વીના પટ પર ખાતર પ થઈ જશે. ૩ વળી અા
દુ

માંથી જેઅાે

વતા રહે શે, જે સવ થળે મ તેઅાેને નસાડી મૂ ા છે ,

યાં બાકી રહે લા સવ લાેક

વવા કરતાં મરવું વધારે પસંદ કરશે. અેમ

સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે . ૪ વળી તું તેઅાેને કહે કે , યહાેવાહ અામ કહે છે કે ;
શું કાેઈ પડી

ય છે તાે તે પાછાે ઊભાે ન હ થાય? શું કાેઈ ભૂલાે પડે તાે તે

પાેતાના ઠેકાણે પાછાે ન હ અાવે? ૫ ય શાલેમના અા લાેકાે પાછા હઠયા છે ,
તેઅાે હં મેશને માટે કે મ પાછા હઠી ગયા છે ? તેઅાે કપટને વળગી રહે છે . અને
પાછા અાવવાની ના પાડે છે . ૬ મ યાન દઈને સાભ

ું, પણ તેઅાે સાચું

બાે યા ન હ; કાેઈ પાેતાની દુ તા માટે પ ાતાપ કરતું નથી, કાેઈ કહે તું નથી
કે , “અરે, અમે અા શું કયુ?” જેમ ઘાેડાે યુ ના મેદાનમાં વેગથી ધસે છે , તેમ
તેઅાેમાંના દરેક પાેતપાેતાના માગમાં અાગળ વધે છે . ૭ અાકાશમાં ઊડતાે
બગલાે પણ પાેતાના થળાંતરનાે સમય

ણે છે , તેમ જ હાેલાે, અબાબીલ

તથા સારસ પણ પાેતપાેતાનાે અાવવાનાે સમય સાચવે છે , પરં તુ મારા લાેક
યહાેવાહનાે નયમ સમજતા નથી. ૮ તમે અેવું કહાે છાે કે , “અમે ાની છીઅે!
અને અમારી પાસે યહાેવાહનું નયમશા
જૂ ઠી કલમે તેને જૂ ઠું કયુ છે . ૯

છે ” પણ, જુ અાે, શા

ીઅાેઅે

ાની માણસ લિ જત થશે. તેઅાે ડરી

જશે અને પકડાઈ જશે. જુ અાે, યહાેવાહનાં વચનાેનાે તેમણે ઇનકાર કયા છે .
તાે તેઅાેની પાસે કે વા કારનું ડહાપણ હાેઈ શકે ? ૧૦ તે માટે હુ ં તેઅાેની
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ીઅાેને બી

પુ ષાેને તથા તેઅાેનાં ખેતરાે બી

મા લકાેને અાપીશ, કે મ

અાવી

પર શું મારાે અા મા વૈર ન હ લે? ૧૦ હુ ં પવતાેને માટે શાેક

કે નાનાથી માંડીને માેટા સુધી સવ લાે ભયા બ યાં છે . બાેધકાેથી તે યા ક

અને દન કરીશ. અને જં ગલમાં બીડાેને માટે વલાપ કરીશ. કે મ કે તેઅાે

સુધી સવ જૂ ઠા ં ચલાવે છે . ૧૧ અને કં ઈ પણ શાં ત ન હાેવા છતાં, “શાં ત,

અેટલાં બધાં બળી ગયા છે કે કાેઈ તેમાં થઈને જતું નથી.

શાં ત,” અેમ કહીને, તેઅાેઅે મારા લાેકની દીકરીઅાેના ઘા ઉપરઉપરથી

સંભળાતાે નથી. અને અાકાશનાં પ ીઅાે તથા પશુઅાે પણ યાંથી નાસી

ઝા યા છે . ૧૨ તેઅાેઅે ધ ારપા કામ કયુ હતું પણ શું તેઅાેને શરમ

ગયાં છે . ૧૧ તેથી હુ ં ય શાલેમને ખંડેરાેનાે ઢગલાે, શયાળાેનું કાેતર કરીશ.

લાગે છે ? ના, વળી શરમ શું છે તે તેઅાેઅે
પતન થશે. હુ ં યારે તેઅાેને સ

યું જ ન હ; તેથી તેઅાેનું પણ

કરીશ યારે તેઅાે ઠાેકર ખાઈને પડી જશે.

નવરાેનાે અવાજ

અને હુ ં યહૂ દયાના નગરાેને ઉ જડ કરીશ. તેઅાે નજન થઈ જશે. ૧૨ કાેણ
અેવાે બુ માન માણસ છે કે જે અા સમ

શકે ? જેને યહાેવાહે પાેતાના મુખે

અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૧૩ યહાેવાહ કહે છે કે , હુ ં તેઅાેનાે સંપૂણ નાશ કરીશ;

ગટ કરવાનું ક ું તે કાેણ છે ? વળી અા ભૂ મ શા માટે ન થઈ ગઈ છે ? તે

વળી ા ાવેલા પર કં ઈ ા ાે થશે ન હ, અં રીને અં ર લાગશે ન હ અને

રાનની પેઠે અેવી બળી ગઈ છે કે તેમાં થઈને કાેઈ જતું નથી. ૧૩ યહાેવાહ

તેનાં પાંદડાં ચીમળાશે; વળી મ તેઅાેને જે કં ઈ અા યું છે તે તેઅાેની પાસેથી

કહે છે , 'વળી મ મા ં નયમશા

જતું રહે શે. ૧૪ અાપણે કે મ અહ બેસી રહીઅે છીઅે? અાવાે, અાપણે બધા;
ક લેબંધ નગરાેમાં જઈઅે અને યાં મૃ યુ પામીઅે, કે મ કે અાપણા ઈ વર
યહાેવાહે અાપણાે નાશ કયા છે અને અાપણને પીવાને ઝે ર અા યુ છે . કે મ
કે અાપણે યહાેવાહની વ

પાપ કયુ છે . ૧૫ અાપણે શાં તની અપે ા

રાખી હતી, પરં તુ કં ઈ હત થયું ન હ, અાપણે સારા સમયની રાહ
પણ જુ અાે, ભય અાવી પ

ેઈ હતી,

ાે. ૧૬ તેઅાેના ઘાેડાઅાેનાં હણહણાટ દાનથી

સંભળાય છે , તેઅાેના સમથકાેના ખાખારાના સાદથી અાખી ભૂ મ ૂ

તેઅાેની અાગળ મૂ

યાગ કયા છે . તેઅાેઅે મા ં ક ું સાંભ

ું છે , તેઅાેઅે તેનાે

ું નથી અને તેનું પાલન કયુ નથી.

૧૪ પણ પાેતાના દયના દુ રા હ મુજબ અને પાેતાના પતૃઅાેઅે શીખ યા

માણે તેઅાે બઅાલાેની પાછળ ચા યા છે . ૧૫ અાથી સૈ યાેના યહાેવાહ
ઇઝરાયલના ઈ વર અેમ કહે છે કે , હવે હુ ં અા લાેકાેને ખાવા માટે કડવી વેલ
અને પીવા માટે ઝે ર અાપવાનાે છંુ . ૧૬ વળી તેઅાેથી અને તેઅાેના પતૃઅાેથી
અ ણી

માં હુ ં તેમને વખેરી નાખીશ. અને હુ ં તેઅાેનાે વનાશ થાય

ઊઠે

યાં સુધી તેઅાેની પાછળ તરવાર માેકલીશ. ૧૭ સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે ;

છે , તેઅાેઅે અાવીને ભૂ મ તથા તેનું સવ વ, નગર અને તેના વતનીઅાેને ખાઈ

અા વષે વચાર કરાે; દુ : ખનાં ગીતાે ગાનારીઅાેને બાેલાવાે. દુ : ખનાં ગીતાે

ના યા છે . ૧૭ માટે જુ અાે, હુ ં તમારા પર સપાને અેટલે મં થી વશ ન થઈ

ગાવામાં જે પારં ગત હાેય તેને બાેલાવાે; તેઅાેને અાવવા દાે. ૧૮ તેઅાે વહે લી

શકે તેવા નાગને તમારામાં માેકલીશ. અને તેઅાે તમને કરડશે. અેમ યહાેવાહ

અાવે અને અાપણે માટે વલાપ કરે, જેથી અાપણી અાંખાેમાંથી ચાેધાર અાંસુ

કહે છે . ૧૮ મા ં દય થાકી ગયું છે , મારા ખેદનાે અંત નથી. ૧૯ જુ અાે,

વહે અને અાપણી પાંપણાે ભ

દૂ ર દેશમાંથી મારા લાેકાેની દીકરીઅાેના દનનાે પાેકાર સંભળાય છે , શું

સાદ સંભળાય છે ; “અમે કે વા વનાશ પા યા છીઅે. અમે અ યંત શર મદા

યહાેવાહ સયાેનમાં નથી? શું તેનાે રા

થયા છીઅે, અમે દેશ છાેડી દીધાે છે , કે મ કે તેઅાેઅે અમારાં ઘરાેને તાેડી

તેમાં નથી? તેઅાેઅે શા માટે પાેતાની

ય. ૧૯ કે મ કે સયાેનમાંથી વલાપનાે

કાેતરેલી મૂ તઅાેથી અને પારકી વ તુઅાે ારા મને ાે ધત કયા છે ? ૨૦

પા

કાપણી પૂરી થઈ છે ; ઉનાળાે વીતી ગયાે છે , તાેપણ અમે ઉ ધાર પા યા

વચનને યાનથી સાંભળાે. તમારી દીકરીઅાેને દન કરતાં શીખવાે. અને

નથી. ૨૧ મારા લાેકાેની દીકરીના ઘાને

ેઈને મા ં હૈ યું ઘવાય છે , જે ભયાનક

તમારી પડાેશણાેને વલાપ કરતાં શીખવાે. ૨૧ મરણ અાપણી બારીઅાેમાંથી

બાબતાે તેની સાથે બની અેને લીધે હુ ં શાેક ક ં છંુ ; હુ ં ભયભીત થઈ ગયાે છંુ .
૨૨ શું હવે ગ યાદમાં કં ઈ પણ અાૈષધ નથી? યાં કાેઈ વૈ નથી? મારા

અા યું છે ; તે અાપણા મહે લાેમાં પેઠું છે . કે મ કે અાપણાં બાળકાેનાે નાશ થયાે

લાેકાેની દીકરીના ઘા કે મ ઝાતા નથી?

સા ં ! ૨ મારા લાેકને છાેડીને તેઅાેથી દૂ ર ચા યા જવા માટે મારાં માટે ઉતારાે
અર યમાં હાેત તાે કે વું સા ં ! અે બધા ય ભચારી તથા વ વાસઘાતી લાેકાે
ભ વાળીને પાેતાનાં અસ યનાં બાણાે

ફકે છે . તેઅાે પરા મી થયા છે ખરા, પણ સ યને માટે તેઅાે પરા મી નથી
તેઅાે દુ કમ કયા પછી વધુ ને વધુ દુ બનતા
નથી. અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૪

ય છે . તેઅાે મને અાેળખતા

હે ર ચાેકમાં ર ા નથી. ૨૨ અા ગટ કર યહાેવાહ અા

છે , તેમ મનુ યના મૃતદેહાે પડશે. અને તેઅાેને અેકઠા કરનાર કાેઈ હશે ન હ.
૨૩ યહાેવાહ કહે છે ,

અને દરેક પડાેશી નદા કયા કરશે. ૫ દરેક સ ય ન બાેલીને પાેતાના પડાેશીને
ભ જૂ ઠું બાેલવા ટેવાઈ ગઈ છે . તેઅાે દુ તા કરી કરીને થાકી

ગયા છે . ૬ તું અ યાયની અંદર વસે છે ; કપટને લીધે તેઅાે મને અાેળખવાની

ાનીઅે પાેતાના ડહાપણ વષે અ ભમાન કરવું ન હ.

તેમ જ બળવાને પાેતાના બળ વષે અ ભમાન કરવું ન હ. વળી ધનવાને
પાેતાના ધન વષે અ ભમાન કરવું

ેઈઅે ન હ. ૨૪ પણ જે કાેઈ અ ભમાન

કરે તે અા બાબતમાં અ ભમાન કરે કે , તેઅાે સમ ને મને અાેળખે છે કે , હુ ં
પૃ વી પર દયા, યાય અને ની ત કરનાર યહાેવાહ છંુ કે મ કે , અા જ મને પસંદ
છે . અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૨૫ યહાેવાહ કહે છે કે , અેવાે સમય અાવે છે કે
યારે હુ ં સવ સુ નતીઅાેને તેઅાેના બેસુ નતપણાને લીધે શ ા કરીશ. ૨૬

યેક જણ પાેતાના પડાેશીથી સાવધ રહાે,

કાેઈઅે પાેતાના ભાઈ પર વ વાસ ન કરવાે, કે મ કે દરેક ભાઈ છે તરનાર છે .
ઠગે છે . તેમની

છે અને ત ણાે

ીઅાે, યહાેવાહનું વચન સાંભળાે; તેમના મુખના

માણે કહે છે ; જેમ ખેતરમાં ખાતર તથા કાપણી કરનારની પાછળ ક લા પડે

લાેકની દીકરીના કતલ થયેલાઅાેને માટે રાત દવસ વલાપ કરવા
૯ મારા
માટે, મા ં માથું પાણી હાેત તથા મારી અાંખાે અાંસુનાે ઝરાે હાેત તાે કે વું

છે . ૩ તેઅાે ધનુ યની માફક પાેતાની

ાં છે .” ૨૦ પરં તુ હે

ઇ

યારે મસર, યહૂ દયા, અદાેમ, અા માેન, અને માેઅાબીઅાે જેઅાેની દાઢી
બાજુ અેથી મૂંડેલી છે તેમ જ જેઅાે રણમાં વસે છે તેઅાેને હુ ં

ેઈ લઈશ.

કે મ કે , સવ વદેશીઅાે બેસુ નતીઅાે છે . અને સવ ઇઝરાયલીઅાેના દયમાં
બેસુ નત છે .”'

છે કે , જુ અાે, હુ ં તેઅાેને પીગાળી નાખીશ. હુ ં તેઅાેની તપાસ કરીશ. કે મ

લાેકાે, જે વચન યહાેવાહ તમને કહે છે તે સાંભળાે.
૧૦ ''હેયહાેઇઝરાયલના
વાહ અા માણે કહે છે કે , વદેશીઅાેને ર તે જશાે ન હ, અને

કે મારા લાેકની દીકરીને માટે હુ ં બીજું શું ક ં ? ૮ તેમની

વલેણ

અાકાશાેના ચ ાેથી ભયભીત થશાે ન હ. કે મ કે વદેશીઅાે તેઅાેથી ભયભીત

બાણ જેવી છે , તેઅાે જૂ ઠા ં જ ઉ ચારે છે . તેઅાે મુખથી પાેતાના પડાેશી

થયા છે . ૩ કે મ કે તે લાેકાેની ધમ યા યથ છે . કુ હાડાથી વનમાં કાપેલા

સાથે શાં તથી બાેલે છે , પણ મનમાં અેકબી ને ફસાવવાના ઘાટ ઘડે છે . ૯

ઝાડનાં લાકડાં પર કારીગર પાેતાના હાથથી કામ કરે છે . ૪ અે મૂ તને તેઅાે

યહાેવાહ કહે છે , અા બધા માટે મારે તેઅાેને શી સ

સાેના પાથી શણગારે છે . અને તે હાલે ન હ, માટે તેને હથાેડાથી ખીલા

ના પાડે છે . અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૭ તેથી સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ અેમ કહે
ભ

ન કરવી

ેઈઅે?

૨
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મારીને બેસાડે છે . ૫ તે કાકડીની વાડીના તંભ જેવી છે . મૂ તઅાે બાેલતી

લાેખંડની ભ ીમાંથી બહાર લઈ અા યાે, યારે મ તેઅાેને અા ા અાપીને ક ું

નથી, તેઅાેને ઉપાડવી પડે છે . કે મ કે તેઅાે ચાલી શકતી નથી. તેઅાેથી ન

હતું કે , “મા ં વચન સાંભળાે અને જે વાત વષે હુ ં અા ા અાપું છંુ તે સવનું

બીઅાે. કે મ કે તેઅાે ભૂંડું કરી શકે ન હ. તેમ જ ભલું પણ કરી શકતી નથી.

પાલન કરશાે તાે તમે મારા લાેક થશાે અને હુ ં તમારાે ઈ વર થઈશ.” ૫ મારી

૬ હે યહાેવાહ, તમારા જેવા બી

અા ાનું પાલન કરાે જેથી દૂ ધ મધની રેલછે લવાળાે દેશ જે તમારા પૂવ ેને

કાેઈ ઈ વર નથી. તમે મહાન છાે અને

સામ યમાં તમા ં નામ માેટું છે . ૭ હે સવ

અાેના રા , તમારાે ભય કાેને

ન હ લાગે? કે મ કે રા ય તમા ં છે . વળી વદેશીઅાેના સવ

અાપવાના મ તેઅાેની અાગળ સમ ખાધા હતા તે હુ ં અાપીશ. યારે મ ઉ ર

ાનીઅાેમાં

અાપી અને ક ું, 'હે યહાેવાહ અામેન!' ૬ યહાેવાહે મને ક ું, 'યહૂ દયાના

અને બધા રા યાેમાં તમારા જેવું કાેઈ નથી. ૮ તેઅાે સવ નબુ અને મૂખ

નગરાેમાં અને ય શાલેમની શેરીઅાેમાં અા સવ વચન પાેકારાે. કહાે કે ,

છે . મૂ તઅાે પાસેથી જે શખામણ મળે છે તે મા લાકડું જ છે . ૯ તેઅાે

“અા કરારનાં વચન સાંભળાે તથા તેઅાેને પાળાે.” તમારા પતૃઅાેઅે જે

તાશ શમાંથી પાનાં પતરાં લાવે છે . અને ઉફાઝમાંથી સાેનું લાવે છે . કારીગર

જે કરવાનું વચન ઈ વરને અા યું હતું તે બધું તમે કરાે. ૭ કે મ કે યારે હુ ં

તથા સાેની તે પર કામ કરે છે . તેઅાેના વ

ંબુ ડયાં છે . તે

તમારા પતૃઅાેને મસરમાંથી બહાર લઈ અા યાે, યારથી તે અાજ સુધી હુ ં

સઘળું નપુણ માણસાેનું કામ છે . ૧૦ પરં તુ યહાેવાહ સ ય ઈ વર છે , તે જ
ઊઠે છે . અને

ાત: કાળે ઊઠીને તેઅાેને ખંતથી ચેતવણી અાપતાે અા યાે છંુ કે , “મા ં ક ું
સાંભળાે.” ૮ પણ તેમણે મા યું ન હ કે યાન અા યું ન હ. પણ તેઅાે પાેતાના

તેમનાે ાેધ વદેશીઅાે ખમી શકતા નથી. ૧૧ તેઅાેને કહાે કે , જે દેવાેઅે

દુ દુ રા હ મુજબ ચા યા. તેથી મ અા કરાર પાળવાની તેમને અા ા અાપી

અાકાશ તથા પૃ વી બના યાં નથી તેઅાે પૃ વી પરથી તથા અાકાશ તળેથી

હતી. પણ તેનું તેઅાેઅે પાલન કયુ ન હ. તેથી તેઅાેનાં સવ વચન મુજબ

નાશ પામશે.' ૧૨ ઈ વરે પાેતાના સામ યથી પૃ વીને ઉ પ ન કરી છે , પાેતાના

હુ ં તેઅાેના પર વપ

ડહાપણથી પૃ વીને થાપી છે અને પાેતાના કાૈશ યથી અાકાશને વ તાયુ

અને ય શાલેમના લાેકાેમાં મને કાવત ં માલૂમ પ

છે . ૧૩ તે ગજના કરે છે યારે અાકાશમાં પાણીનાે ઘુઘવાટ થાય છે . અને

પતૃઅાેના પાપ ભણી પાછા ફયા છે , તેઅાેઅે મા ં ક ું સાંભળવાની ના પાડી

પૃ વીને છે ડેથી તે વાદળાં ચઢાવે છે . તે વરસાદને માટે વીજળીને ચમકાવે છે

હતી. અને અ ય દેવાેની પૂ

અને પાેતાના ભંડારમાંથી વાયુઅાેને કાઢે છે . ૧૪ બધા માણસાે મૂખ અને

અને યહૂ દયાના વંશ ેઅે તેઅાેના પતૃઅાે સાથે કરેલા કરારનાે ભંગ કયા

અ ાની થઈ ગયા છે . દરેક સાેની પાેતે બનાવેલી મૂ ત

છે .'' ૧૧ તેથી યહાેવાહ અા માણે કહે છે ; ''જુ અાે, હુ ં તેઅાે પર વપ

વંત ઈ વર તથા સનાતન રા

નીલરં ગી તથા

છે . તેમના રાેષથી ધરતી ૂ

ેઈને લિ જત થયાે

છે , કે મ કે તેની ગાળેલી મૂ ત અસ ય છે ; તેઅાેમાં વાસ નથી. ૧૫ તેઅાે યથ
છે , તેઅાે

લા યાે.”' ૯ પછી યહાેવાહે મને ક ું, “યહૂ દયાના
ું છે . ૧૦ તેઅાે પાેતાના

કરવા માટે તેઅાેની પાછળ ગયા છે . ઇઝરાયલ

લાવનાર છંુ અને તેમાંથી તેઅાે બચી શકશે ન હ. તેઅાે દયાની યાચના કરશે

ાં ત પ છે . તેઅાેના શાસનના સમયે તેઅાે નાશ પામશે. ૧૬

યારે હુ ં તેઅાેનું સાંભળીશ ન હ. ૧૨ યહૂ દયાનાં નગરાેના અને ય શાલેમના

પણ યાકૂ બનાે હ સાે તેમના જેવાે નથી; યાકૂ બના ઈ વર તાે અાખી સૃ ના

વતનીઅાે જઈને જે દેવાેની અાગળ તેઅાે ધૂપ બાળે છે તેઅાેને મદદ માટે

સજનહાર છે અને ઇઝરાયલીઅાેને તે પાેતાની

હાંક મારશે. પણ તેઅાે તેમની વપ

ગણે છે ; તેમનું નામ

વેળાઅે તેઅાેને જરા પણ બચાવશે

સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ છે . ૧૭ હે ક લામાં રહે નારી તારાે સરસામાન બાંધ

ન હ. ૧૩ હે યહૂ દયા તારાં જેટલાં નગરાે છે તેટલાં તમારા દેવાે છે . અને તમે

અને દેશમાંથી નીકળી

. ૧૮ કે મ કે યહાેવાહ કહે છે કે ; જુ અાે, અા વખતે હુ ં

ઘૃણા પદ વ તુઅાેને નામે ય શાલેમના મહાે લા જેટલી વેદીઅાે બાંધી છે .

દેશના રહે વાસીઅાેને ગાેફણના ગાેળાની જેમ બહાર ફકી દઈશ અને તેઅાેને

અેટલે બઅાલની અાગળ ધૂપ બાળવા સા વેદીઅાે બાંધી છે . ૧૪ તેથી તું,

ખબર પડે તે માટે, હુ ં તેઅાેને દુ ઃખી કરીશ.' ૧૯ અમારા ઘાને લીધે અફસાેસ!

હે ય મયા, અા લાેકાે માટે વનંતી કરીશ ન હ. તેઅાેના માટે કાલાવાલા કે

મને ભારે જખમ લા યાે છે . તેથી મ ક ું, 'ખરેખર અા તાે મા ં દુ ઃખ છે અને
મારે તે સહન કરવું

ેઈઅે.' ૨૦ મારાે તંબુ ન થયાે છે અને મારા સવ દાેરડાં

ાથના કરીશ ન હ. કે મ કે

યારે તેઅાે પાેતાના સંકટના સમયે મને હાંક

મારશે યારે હુ ં તેઅાેનું સાંભળવાનાે નથી. ૧૫ હે મારી

ય

, જેણે ઘણાં

તૂટી ગયાં છે ; તેઅાેઅે અમારા દીકરાઅાેને અમારી પાસેથી લઈ લીધા છે . હવે

દુ મનસૂબા મારા ઘરમાં કયા છે તેનું શું કામ છે ? તારી પાસેથી બ લદાન

તેઅાે અહ નથી. અમારાે તંબુ ફરી ઊભાે કરનાર કે અેના પડદા બાંધનાર કાેઈ

માટે માંસ ગયું છે , કે મ કે તમે ભૂંડું કયુ છતાં અાનંદ કરાે છાે. ૧૬ પાછલા

નથી. ૨૧ કે મ કે પાળકાે મૂખ થઈ ગયા છે . તેઅાે યહાેવાહને અનુસરતા નથી.

સમયમાં, યહાેવાહે 'તમને લીલું મનાેહર, તથા ફળ અાપનાર જૈતૂનવૃ કહીને

તેથી તેઅાે સફળ થતા નથી; અને તેઅાેનાં બધાં ટાેળાં વેર વખેર થઈ ગયાં છે .

બાેલા યા.' પણ માેટા અવાજ સાથે તેમણે તેની પર અ ન સળગા યાે છે .

૨૨ જુ અાે, બુમાટાનાે અવાજ પાસે અા યાે છે ; તે અાવે છે . ઉ ર તરફથી માેટાે

અને તેની ડાળીઅાે ભાંગી નાખી છે . ૧૭ ઇઝરાયલના લાેકાેઅે અને યહૂ દી

કાેલાહલ સંભળાય છે . જેથી યહૂ દયાનાં નગરાે ઉ જડ થઈ

લાેકાેઅે મને રાેષ ચઢાવવા માટે બઅાલની અાગળ ધૂપ બાળીને પાેતાના

શયાળવાં વસે. ૨૩ હે યહાેવાહ, હુ ં
નથી. માણસ પાેતાનાે

ય અને તેમાં

ં છંુ કે મનુ યનાે માગ તેના હાથમાં

વનમાગ ન ી કરી શકતાે નથી. ૨૪ હે યહાેવાહ

હતની વ

દુ તા કરી છે અને તેથી સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ તારા પર

વનાશ લા યા છે . ૧૮ યહાેવાહે તે વષે મને જણા યું છે , જેથી હુ ં સમ

યાયની અે મને શ ા કરાે, રાેષમાં ન હ, રખેને તમે અમને નાબૂદ કરાે. ૨૫

શકું યારે તેમણે મને તેઅાેનાં કામ બતા યાં. ૧૯ ગરીબ ઘેટાંને કતલખાને

જે વદેશીઅાે તમને માનતા નથી, જે કુ ળાે તમા ં નામ લેતાં નથી. તેઅાેના પર

દાેરી જવામાં અાવે તેના જેવાે હુ ં હતાે. તેઅાે મારી વ

તમારાે કાેપ રેડી દાે કે મ કે તેઅાે યાકૂ બને ખાઈ ગયા છે , તેમણે તેમનાે અંત

માંહાેમાંહે કહે તા હતા કે , વૃ ાે અને તેના ફળ સુ ાં કાપી નાખીઅે. અને તેના

અા યાે છે અને તેમના દેશને વેરાન બનાવી દીધાે છે .''

નામનું મરણ ન રહે માટે તેને સ વાેની ભૂ મમાંથી કાપી નાખીઅે. અે મ

વાહ તરફથી ય મયાની પાસે અા વચન અા યું. તે અા છે ;
૧૧ યહાે
“અા કરારનાં વચન યાનથી સાંભળ અને તે યહૂ દયાના લાેકાેને અને

૨

ય શાલેમના રહે વાસીઅાેને કહી સંભળાવ. ૩ તેઅાેને કહે કે , યહાેવાહ,
ઇઝરાયલના ઈ વર અા માણે કહે છે કે ; જે માણસ અા કરારનું પાલન
કરતાે નથી તે શા પત થાઅાે. ૪ જે દવસે હુ ં તમારા પતૃઅાેને મસરમાંથી

ચ મયા

કાવત ં રચી અને

યું ન હ. ૨૦ પણ હે સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ અદલ યાયાધીશ અંત:
કરણ તથા દયને પારખનાર, તેમની પર તમે વાળેલાે બદલાે મને

ેવા દાે કે મ

કે તમારી અાગળ મ મારી ફ રયાદ રજૂ કરી છે . ૨૧ તેથી યહાેવાહ અા માણે
કહે છે કે તને મારી નાખવાનું ષડયં કરનાર અનાથાેથના જે માણસાે કહે છે
' ે તું યહાેવાહના નામે બાેધ ન કરે, તાે તું અમારે હાથે માયા ન હ
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૨૨ તેથી યહાેવાહ અા માણે કહે છે ; જુ અાે, હુ ં તેઅાેને સ

કરીશ. તેઅાેના

યહાેવાહના ક ા માણે કમરબંધ વેચાતાે લીધાે અને મારી કમરે બાં યાે. ૩

યુવાનાે તરવારથી મરશે અને તેઅાેનાં દીકરાદીકરીઅાે દુ કાળમાં મરશે. ૨૩

પછી બી

પરં તુ તેઅાેમાં કાેઈ પણ બાકી રહે શે ન હ. કે મ કે હુ ં અનાથાેથના માણસાે પર

કમરબંધ વેચાતાે લાવીને પહે યા છે તે લઈને ઊઠ ાત નદીઅે

અાફત લાવીશ. અેટલે તેઅાે પર શ ાનું વષ લાવીશ.”

ખડકાેની ફાટમાં સંતાડી દે.” ૫ તેથી જેમ યહાેવાહે અા ા અાપી હતી તે

સાથે વાદ વવાદ ક ં છંુ યારે તમે
૧૨ “હેયાયીયહાેઠરાેવાહ,છાે. તેયારેમ છતાંહું તમારી
તમારી અાગળ મારી ફ રયાદ રજૂ કરીશ;
“દુ માણસાે કે મ સમૃ

પામે છે ? વ વાસઘાતીઅાે કે મ સુખી હાેય છે ? ૨

તમે તેઅાેને રાેપાે છાે અને તેઅાેનાં મૂળ ઊંડાં

ય છે . વળી તેઅાે ફળ અાપે

છે . તમે તેઅાેના માેમાં છાે. પણ તેઅાેના દયથી તમે દૂ ર છાે. ૩ પણ હે
યહાેવાહ, તમે મને

ણાે છાે અને મને જુ અાે છાે અને તમે મારા અંત: કરણને

પારખાે છાે. તેઅાેને ઘેટાંની પેઠે કાપવા માટે કાઢાે. તથા હસાના દવસને
સા તૈયાર કરાે. ૪

ાં સુધી ભૂ મ શાેક કરશે અને ખેતરમાંની વન પ ત

કરમાઈ જશે? દેશના રહે વાસીઅાેની દુ તાને કારણે, પશુ તથા પ ી ન
થયાં છે . તેમ છતાં, લાેકાે કહે છે , “અાપણને શું થાય છે તે ઈ વર
નથી.' ૫ માટે

ણતા

ે તું પાયદળાે સાથે દાેડયાે અને તેઅાેઅે તને થક યાે, પછી તું

ઘાેડાઅાે સાથે શી રીતે હાેડમાં ઊતરશે?

ે કે તું સલામત દેશમાં નભય

છે , તાેપણ યદનના જં ગલમાં તા ં શું થશે? ૬ કે મ કે તારા પાેતાના ભાઈઅાે
અને તારા પતાના કુ ટું બે પણ તને દગાે દીધાે છે . તેઅાે તારી પીઠ પાછળ
માેટી બૂમાે પાડે છે . તેઅાે ગમે તેટલાં મીઠા શ દાેથી તારી સાથે વાત કરે,
છતાં પણ તેઅાેનાે વ વાસ કરીશ ન હ. ૭ મ મા ં ઘર છાે

ું છે ; મારા

વારસાનાે મ યાગ કયા છે . મારી ાણ યાને મ શ ુઅાેને વાધીન કરી છે .
૮ મને તાે મારાે વારસાે જં ગલમાંના સહની જેમ થઈ પ

ાે છે ; તે મારી સામે

ભયંકર ગજનાઅાે કરે છે , તેથી મ તેનાે તર કાર કયા છે . ૯ શું મારાે વારસાે
કાબરચીતરાં પ છાવાળા પ ી જેવાે છે કે જેની ચારેબાજુ અે શકારી પ ીઅાે
ફરી વ ાં છે ? ચાલાે, સવ વનપશુઅાેને અેકઠા કરાે અને ખાવાને લાવાે. ૧૦
ઘણા ભરવાડાેઅે મારી ા વાડીનાે નાશ કયા છે અને મારાે ભાગ પગ તળે
ખૂંદી ના યાે છે . તેઅાેઅે મારાે ર ળયામણાે ભાગ ખેદાનમેદાન બનાવી દીધાે
છે . ૧૧ તેઅાેઅે અાખી ભૂ મને વેરાન કરી નાખી છે , અાખાે દેશ ઉ જડ
થયાે છે ; માટે હુ ં શાેક ક ં છંુ . બધા દેશાેઅે તેને ઉ જડ કરી ના યાે છે ,
તેની દરકાર કાેઈ રાખતું નથી. ૧૨ જં ગલમાની સવ ઉ જડ ટેકરીઅાે પર
નાશ કરનારા ચઢી અા યા છે . કે મ કે યહાેવાહની તરવાર દેશના અેક છે ડાથી
બી છે ડા સુધી ખાઈ ય છે . ાણી મા ને શાં ત નથી. ૧૩ તેઅાેઅે ઘઉં
વા યા છે અને કાંટા લ યા છે . તેઅાેઅે મહે નત તાે ઘણી કરી છે , પણ કશું
ા ત થયું નથી. પણ યહાેવાહના ઉ રાેષને લીધે તેઅાે પાેતાના ખેતરની
ફસલથી લિ જત થશે. ૧૪ જે વારસાે મ મારી

ને, અેટલે કે ઇઝરાયલને

અા યાે છે , તેને જે મારા દુ પડાેશીઅાે અાંચકી લેવા માંગે છે , તેઅાે સવ વષે
યહાેવાહ કહે છે , જુ અાે, હુ ં તેઅાેની ભૂ મમાંથી તેઅાેને ઉખેડી નાખીશ. અને
હુ ં તેઅાેના હાથમાંથી યહૂ દયાને ખૂંચવી લઈશ. ૧૫ વળી તેઅાેને ઉખે

ા

બાદ, હુ ં તેઅાેના પર દયા દશાવીશ તથા તેઅાેમાંના દરેકને તેઅાેના પાેતાના
વારસામાં અને પાેતાના દેશમાં પાછા લાવીશ. ૧૬ જેવી રીતે તેઅાેઅે મારી
ને બઅાલના સમ ખાતા શીખ યું, “તેમ યહાેવાહ

વંત છે ,” અેવા મારા

નામના સમ ખાતા તેઅાે શીખશે. અને મારા લાેકના માગા તેઅાે ખરેખર
શીખશે, તાે તેઅાે મારા લાેકાે વ ચે ફરીથી થપાશે. ૧૭ પરં તુ
સાંભળશે ન હ, તાે હુ ં તે

ે તેઅાે

ને જડમૂળથી ઉખેડી નાખીશ. અને તેનાે નાશ

કરીશ. અેમ યહાેવાહ કહે છે .”
વાહે મને અા માણે ક ું, “જઈને શણનાે કમરબંધ વેચાતાે
૧૩ યહાે
લાવ અને તે પહે ર. અને તેને પાણીમાં બાેળીશ ન હ.” તેથી મ
૨

વાર યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું કે , ૪ “ત જે
અને યાં

માણે મ તેને ાત નદીઅે જઈને સંતાડી મૂ ાે. ૬ ઘણા દવસાે વી યા પછી,
યહાેવાહે મને ક ું, “ઊઠ અને ાત નદીઅે

. અને મ તને જે કમરબંધ

સંતાડવા અા ા અાપી હતી તે યાંથી લઈ અાવ.” ૭ અાથી હુ ં ાત નદીઅે
પાછાે ગયાે અને જે જ યાઅે કમરબંધ સંતા ાે હતાે યાં ખાે ું. પણ જુ અાે!
કમરબંધ બગડી ગયાે હતાે; તે સંપૂણપણે નકામાે થઈ ગયાે હતાે. ૮ પછી
યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું કે , ૯ “યહાેવાહ અા માણે કહે છે કે ; તે
જ રીતે હુ ં યહૂ દયા અને ય શાલેમનું ગવ ઉતારીશ. ૧૦ તે દુ લાેકાેઅે મા ં
ક ું સાંભળવાની ના પાડી છે , તેઅાે પાેતાના દયના દુ રા હ મુજબ ચાલે છે .
અને બી

દેવાેની સેવા પૂ

કરવા માટે તેમની પાછળ ગયા છે . અાથી તે દુ

લાેકાેની પ ર થ ત પણ અા કમરબંધ જેવી થશે કે જે ત ન નકામાે થઈ ગયાે
છે . ૧૧ કે મ કે યહાેવાહ કહે છે , જેમ કમરબંધ માણસની કમરે વળગી રહે છે ,
તેમ ઇઝરાયલના અને યહૂ દયાના બધા લાેકાેને મ મારી કમરે વ ટા

ા છે ,

જેથી તેઅાે મારા લાેકાે, મા ં નામ, મારી શંસા તથા મા ં ભૂષણ થાય,
પણ તેઅાેઅે મા ં સાંભ

ું ન હ.' ૧૨ તેથી તું તે લાેકાેને અા વચન કહે કે ;

'યહાેવાહ ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે ; “બરણી ા ારસથી ભરપૂર થશે.”
તેઅાે તને જવાબ અાપશે, 'શું અમે નથી

ણતા કે , દરેક બરણી ા ારસથી

ભરપૂર થશે?' ૧૩ તું તેઅાેને કહે કે , 'યહાેવાહ અા માણે કહે છે કે ; જુ અાે,
અા દેશના બધાં રહે વાસીઅાેને અેટલે કે , દાઉદના રા યાસન પર બેઠેલા છે
તેઅાેને, યાજકાેને, બાેધકાેને અને ય શાલેમના સવ લાેકાેને હુ ં ભાનભૂલેલા
કરી દઈશ. ૧૪ હુ ં તેઅાેને અેકબી ની સાથે લડાવીશ પતાને તેમ જ દીકરાને
હુ ં અેકબી

સાથે અથડાવીશ. અેમ યહાેવાહ કહે છે . હુ ં તેઅાે પર દયા

કે ક ણા દશાવીશ ન હ અને હુ ં તેઅાેનાે નાશ કરતાં અટકીશ ન હ. ૧૫
કાન દઈને સાંભળાે, અ ભમાની ન થાઅાે. કે મ કે યહાેવાહ બાે યા છે . ૧૬
અંધા ં થાય તે પહે લાં, અને તમારા પગાે અંધકારમય પવતાે પર ઠાેકર ખાય
તે અગાઉ, તમે જે કાશની અાશા રાખાે છાે પણ તે જ યાને ગાઢ અંધકારમાં
ફે રવી નાખે તે પહે લાં તમારા ઈ વર યહાેવાહને સ માન અાપાે. ૧૭ પણ

ે

હજુ તમે સાંભળશાે ન હ, તાે પછી તમારા અ ભમાનને લીધે મા ં અંત: કરણ
અેકાંતમાં શાેક કરશે, મારી અાંખાેમાંથી ચાેધાર અાંસુઅાે વહે શે, કારણ
કે યહાેવાહના લાેકને બંદીવાસમાં લઈ જવામાં અા યા છે . ૧૮ રા

અને

રાજમાતાને કહે કે , દીન થઈને બેસાે, કે મ કે તમારાે મુગટ, તમા ં ગાૈરવ અને
મ હમા તે પડી ગયાં છે .” ૧૯ દ ણનાં નગરાે બંધ થઈ ગયાં છે , કાેઈ તેને
ઉઘાડનાર નથી. યહૂ દયાના સવ લાેકાેને બંદીવાસમાં હા, સંપૂણ બંદીવાસમાં
લઈ જવામાં અા યા છે . ૨૦ જેઅાે ઉ ર દશામાંથી અાવે છે , તેઅાેને તમે
અાંખાે ઊંચી કરીને જુ અાે. જે ટાેળું મ તને સા યું હતું, જે સુંદર ટાેળું હતું તે
ાં છે ? ૨૧ તારા પડાેશી દેશાે જેને ત શીખવા ું હતું અને જેઅાેને ત મ ાે
ગ યા હતા તેઅાેને ઈ વર તારા પર રાજકતાઅાે તરીકે બેસાડશે તાે તું શું
કહે શે? યારે

ીને સૂ તની પીડા થાય છે તેવી વેદના શું તને થશે ન હ? ૨૨

યારે તને થશે કે , “મારે માથે અા બધું શા માટે અા યું છે ?” તારાં ભયંકર
પાપને કારણે તને નવ

કરીને તારા પર બળા કાર કરવામાં અા યાે છે .

૨૩ હબસી કદી પાેતાની ચામડી અથવા ચ ાે પાેતાના ટપકાં બદલી શકે

ખરાે? તાે તમે ભૂંડું કરવાને ટેવાયેલા શું ભલું કરી શકાે? ૨૪ તે માટે જેમ
અર યમાં ભૂસું પવનથી ઊડી

ય છે તેમ હુ ં તમને વખેરી નાખીશ. ૨૫

અા તારાે હ સાે મ નીમી અાપેલાે ભાગ અે જ છે , કે મ કે તું મને વીસરી
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ગયાે છે અને ત અસ ય પર ભરાેસાે રા યાે છે . અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૨૬ તે

છે . શું કરવું તે તેમને સૂઝતું નથી.' ૧૯ શું તમે યહૂ દયાને સંપૂણપણે ત

માટે હુ ં તારાં વ

છે ? શું તમે સયાેનને ધ ારાે છાે? અમને ઝ વળે ન હ અેવી રીતે તમે

ાે તારા માઢા અાગળ લઈ જઈશ અને તારી લાજ દેખાશે.

૨૭ જં ગલમાંના પવતાે પર

રકમ, તથા તારાે ખાખારાે, તારા ય ભચારની

બદફે લી તારાં અે અધમ કૃ યાે મ
શુ થવું જ નથી.

ેયાં છે . હે ય શાલેમ, તને અફસાેસ! તારે

ાં સુધી તારી અેવી દશા રહે વાની?

૨

પર ઢળી પ

ા છે ; ય શાલેમમાંથી મદદ માટે પાેકાર ઊઠે છે . ૩ ધનવાનાે

પાેતાના ચાકરાેને પાણી લાવવા માેકલે છે . યારે તેઅાે ટાંકા પાસે

ય

છે તાે તેમાં પાણી હાેતું નથી. તેઅાે ખાલી ઘડા લઈને પાછા ફરે છે ; તેઅાે
લજવાઈ અને શર મદા થઈ પાેતાના માથાં ઢાંકે છે . ૪ ભૂ મમાં તરાડાે પડી
છે , વરસાદ વના ધરતી સુકાઈ ગઈ છે . ખેડૂતાે હે બતાઈ ગયા છે . તેઅાે
પાેતાનાં માથાં છુપાવે છે . ૫ ઘાસની અછતને કારણે હરણી પણ પાેતાના
નવ ત બ ચાંનાે યાગ કરે છે . ૬ જં ગલનાં ગધેડાં ઉ જડ ટેકરા પર ઊભાં
રહીને શયાળવાની જેમ હવાને માટે હાંફે છે . તેમની અાંખે અંધારાં અાવે છે .
કારણ કે , તેઅાેને ખાવા માટે ઘાસ નથી.” ૭
વ

ેકે, અમારાં પાપાે અમારી

સા ી પૂરે છે , તેમ છતાં, હે યહાેવાહ, તમારા નામ ખાતર કામ કરાે.

અમે અનેકવાર તમારાે યાગ કયા છે , અમે તમારી વ

પાપ કયુ છે . ૮ હે

ઇઝરાયલની અાશા, સંકટના સમયે તારણહાર, દેશમાં વાસી જેવા, અથવા
રા ે મુકામ કરતા મુસાફર જેવા તારે શા માટે થવું

ેઈઅે? ૯ મૂંઝવણમાં

પડેલા માણસ જેવા, જે પરા મી છતાં બચાવ કરવા ન: સહાય હાેય તેવા
તમે કે મ છાે? હે યહાેવાહ! તમે અહ અમારી મ યે છાે અને અમે તમારા
નામથી અાેળખાયા છીઅે. અમારાે યાગ કરશાે ન હ. ૧૦ હે યહાેવાહ અા
લાેકાેને કહાે કે ; અામ જ તેઅાેઅે ભટકવા ચા ું છે . તેઅાે અાવું કરવામાં
પાેતાના પગને કાબૂમાં રાખી શ

ા ન હ.” અાથી હુ ં તેઅાેના પર સ ન

નથી. હુ ં હમણાં તેઅાેના અપરાધાે અને તેઅાેનાં પાપાેની સ

કરનાર છંુ . ૧૧

યારબાદ યહાેવાહે મને ક ું, અા લાેકના હતને અથ ાથના ન કર. ૧૨
યારે અે લાેકાે ઉપવાસ કરશે, યારે હુ ં અેમની વનંતી સાંભળનાર નથી.
યારે તેઅાે મને દહનાપણ અને ખા ાપણ ચઢાવે, યારે હુ ં તેઅાેનાે અંગીકાર
કરીશ ન હ. પણ હુ ં તરવાર, દુ કાળ અને મરકીથી તેઅાેનાે અંત લાવીશ.” ૧૩
પણ મ ક ું, ''અરે મારા ભુ યહાેવાહ! જુ અાે! બાેધકાે તાે તેઅાેને કહે છે
કે , તમે તરવાર

નામે જૂ ઠા ં ચલાવે છે . મ તેમને માેક યા નથી, મ તેઅાેને અા ા અાપી નથી.
હુ ં તેઅાેની સાથે બાે યાે નથી. તેઅાેઅે ખાેટાં સંદશનાે, નકામી અાગાહીઅાે
ામક દીવા વ નાે તમને બાેધ તરીકે સંભળાવે છે . ૧૫ તેથી

યહાેવાહ કહે છે ; “મ માેક યા નહાેતાં છતાં જે જૂ ઠાં બાેધકાે મારા નામે
બાેધ કરે છે અને કહે છે કે , તરવાર તથા દુ કાળ અા દેશમાં અાવશે ન હ; અે
બાેધકાે તરવારથી અને દુ કાળથી નાશ પામશે. ૧૬ જે લાેકાેને તેઅાે બાેધ
કરે છે , તેઅાેને તરવાર તથા દુ કાળથી ય શાલેમના મહાે લામાં નાખી દેવામાં
અાવશે. તેઅાેને તેમની પ નીઅાે, દીકરીઅાે અને દીકરાઅાેને દફનાવવા કાેઈ
પણ ન હ હાેય. કે મ કે હુ ં તેઅાે પર તેઅાેની દુ તા રેડી દઈશ. ૧૭ તેઅાેને
અા માણે કહે કે ; મારી અાંખાેમાંથી દનરાત અાંસુઅાે વહી

અાે. અને

બંધ ન થાઅાે, કે મ કે મારા લાેકની દીકરી માેટા ઘાથી અ ત ભારે ઝખમથી
ઘાયલ થઈ છે . ૧૮ ે હુ ં ખેતરાેમાં બહાર ઉં છંુ , તાે યાં તરવારથી માયા
ગયેલાઅાેના મૃતદેહાે ેઉં છંુ . ે હુ ં નગરમાં ઉં છંુ , તાે જુ અાે, યાં દુ કાળથી
પીડાતા લાેકને ેઉં છંુ . બાેધકાે અને યાજકાે સુ ાં અામ તેમ ભટ ા કરે
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થપાઈ ન હ અને સા

થવાના સમયની અાશા રાખતા હતા પણ તેના

ેવા મ ાે છે . ૨૦ હે યહાેવાહ, અમે અમારી દુ તા અને

અમારા પૂવ ેના અપરાધ કબૂલ કરીઅે છીઅે; અમે પાેતે પણ તમારી વ
પાપાે અાચયા છે . ૨૧ તમારા નામની ખાતર, અમારાે યાગ ના કરશાે! તમારા
તાપી સહાસનનું અપમાન ન કરશાે. અમારી સાથેના તમારા કરારનું મરણ
કરાે, તેનાે ભંગ કરશાે ન હ. ૨૨ વદેશીઅાેની યથ વ તુઅાેમાંથી કાેઈ પણ
વરસાદ લાવી શકે શું? હે યહાેવાહ શું તમે અમારા ઈ વર નથી? તેને લીધે
અમે તમારી અાશા રાખીશું. કે મ કે તમે જ અા સવ ઉ પ ન કયુ છે .”
યહાેવાહે મને ક ું કે , “ ે મૂસા તથા શમુઅેલ મારી સમ
૧૫ પછી
ઊભા રહે , તાેપણ હુ ં અા લાેકાે પર દયા કરવાનાે નથી. તેઅાેને મારી
નજર સમ થી દૂ ર લઈ
કહે કે , અમે

, તેઅાે દૂ ર જતા રહે . ૨ અને જયારે તેઅાે તને અેમ

ાં જઈઅે? યારે તું તેઅાેને કહે જે કે , યહાેવાહ અા માણે કહે

છે ; જેઅાે મરણને માટે નમાણ થયેલા છે તેઅાે મરણ તરફ; જેઅાે તરવારને
માટે નમાણ થયેલા છે તેઅાે તરવાર તરફ; જેઅાે દુ કાળને માટે તેઅાે દુ કાળ
તરફ; અને જેઅાે બંદીવાસમાં જવા નમાણ થયેલા છે તેઅાેઅે બંદીવાસમાં
જવું.' ૩ હુ ં અા લાેકાેને માટે ચાર કારની વપ

લાવીશ. અેટલે મારી

નાખવા માટે તરવાર, ઘસડી લઈ જવા સા કૂ તરાઅાે, ખાઈ જવા અને
નાશ કરવા સા અાકાશનાં પ ીઅાે તથા પૃ વી પરનાં વાપદાે. ૪ વળી
યહૂ દયાના રા

હઝ કયાના દીકરા, મના શાને લીધે અેટલે ય શાલેમમાં

તેણે કરેલાં દુ કાયાને લીધે, હુ ં તેઅાેને પૃ વીના સવ રા યાેમાં અામતેમ
રખડાવીશ. ૫ હે ય શાલેમ, તારા પર કાેણ દયા કરશે? કાેણ તારે માટે
શાેક કરશે? તારી ખબર અંતર પૂછવા કાેણ અાવશે? ૬ યહાેવાહ કહે છે ,
તમે મારાે યાગ કયા છે અને મારા તરફથી પાછા હઠી ગયા છાે. તેથી તમારી
વ

મારાે હાથ ઉઠાવીને હુ ં તમારાે વનાશ કરીશ. હુ ં પ ાતાપ કરતાં

થાકી ગયાે છંુ . ૭ દેશની ભાગાેળાેમાં મ તેઅાેને સૂપડાથી ઝાટ
મારા લાેકાેને ન: સંતાન તથા ન કયા છે ;

ા છે ; મ

ે તેઅાે પાેતાના દુ માગામાંથી

પાછા ફરશે ન હ તાે હુ ં તેમનાે નાશ કરીશ. ૮ હુ ં તેઅાેની વધવાઅાેની સં યા
સમુ ની રેતી જેટલી કરીશ. લૂંટારાઅાેને હુ ં જુ વાનાેની માતાઅાે પર લા યાે છંુ .

ેશાે ન હ કે દુ કાળ વેઠવાે ન હ પડે. કે મ કે અા દેશમાં હુ ં

તમને સદા શાં ત અાપીશ,”' ૧૪ યારે યહાેવાહે મને ક ું, '' બાેધકાે મારે

અને પાેતાના

અમને શા માટે માયા છે ? અમે શાં તની અાશા રાખતા હતા. પરં તુ શાં ત
બદલામાં ાસ જ

કવણા વષે યહાેવાહનું જે વચન, ય મયા પાસે અા યું તે અા છે ;
૧૪ સુ“યહૂ
દયા શાેક કરે છે , તેનાં નગરાેમાં શાેક ફે લાયેલાે છે . તેઅાે ભૂ મ

દીધું

મ તેઅાેના પર અેકાઅેક દુ : ખ અને ભય અા યાં છે . ૯ જેણે સાત દીકરાઅાેને
જ મ અા યાે હતાે તે ઝૂ રે છે , તેણે ાણ છાે

ાે છે . દવસ છતાં તેનાે સૂય

અ ત પા યાે છે . તે લિ જત તથા યાકુ ળ થઈ છે . તેઅાેના શ ુઅાે અાગળ
જેઅાે હજુ

વતા હશે તેઅાેને તરવારને વાધીન કરીશ. અેમ યહાેવાહ કહે

છે . ૧૦ હે મારી મા, મને અફસાેસ! ત મને અાખા જગત સાથે ઝગડાે તથા
તકરાર કરનાર પુ ષ થવાને જ મ અા યાે છે . મ યાજે ધીયુ નથી કે તેઅાેઅે
મને યાજે અા યું નથી, તેમ છતાં તેઅાે બધાં મને શાપ અાપે છે . ૧૧ યહાેવાહે
ક ું; શું હુ ં તારા હતને અથ તને સામ ય ન હ અાપું? ન ે વપ ના સમયે
તથા સંકટ સમયે હુ ં વૈરીઅાે પાસે તારી અાગળ વનંતી કરાવીશ. ૧૨ શું કાેઈ
માણસ લાેખંડ અેટલે ઉ ર દેશમાંથી લાવેલું લાેખંડ તથા કાંસુ ભાંગી શકે ?
૧૩ હુ ં તા ં સવ

ય અને ખ નાઅાેને લૂંટાવી દઈશ. તારી સવ સીમામાં

કરેલા તારા પાપને લીધે અા તારી શ ા હશે. ૧૪ હુ ં તમને અ

યા દેશમાં

તમારા શ ુઅાેની સેવા કરાવીશ. કે મ કે મારાે ાેધ પી અ ન ભભૂકી ઊઠયાે
છે . અને તે તમારા પર બળશે. ૧૫ હે યહાેવાહ, તમે મા ં બધું

ણાે છાે!

મને યાદ કરાે અને મને મદદ કરાે. મને સતાવનારા પર મારા બદલે વેર લાે.
તમારી ધીરજ ખાતર મને દૂ ર કરશાે ન હ. યાદ રાખાે કે , તમારે લીધે મ નદા
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સહન કરી છે . ૧૬ તમારાં વચનાે મને ા ત થયા, મ તે ખાધાં. અને તેથી મારા
દયમાં હષ તથા અાનંદ ઉ પ ન થયાે. કે મ કે હે સૈ યાેના ઈ વર, યહાેવાહ,
તમારા નામથી હુ ં અાેળખાઉ છંુ . ૧૭ માેજમ

કરનારાઅાેની સંગતમાં હુ ં

દેશમાંથી તથા જે કાેઈ દેશમાંથી તેઅાેને નસાડી મૂ ા હતા તે બધા દેશાેમાંથી
પાછા લાવનાર યહાેવાહ

વતા છે અેમ કહે વાશે. અને જે દેશ મ તેઅાેના

પૂવ ેને અા યાે હતાે તેમાં હુ ં તેઅાેને પાછા લાવીશ. ૧૬ જુ અાે! હુ ં ઘણા

બેઠાે ન હ કે હરખાયાે ન હ. મારા પરના તારા હાથને લીધે હુ ં અેકલાે બેઠાે.

માછીમારાેને માેકલીશ” તેમ યહાેવાહ કહે છે . “તેઅાે લાેકાેને

તમે મને ાેધથી ભરપૂર કયા છે . ૧૮ મને નરં તર કે મ દુ ઃખ થાય છે . અને મારાે

પાડશે. યાર પછી હુ ં ઘણા શકારીઅાેને માેકલીશ અને તેઅાે તેઅાેને દરેક

ઘા સારાે થતાે નથી કે ઝાતાે કે મ નથી? તમે મારા

પવત પરથી, ડું ગર પરથી અને ખડકાેની ગુફામાંથી શાેધી કાઢીને તેમનાે શકાર

યે કપટી વહે ળાના

પાણી જેવા થશાે શું? ૧૯ તેથી યહાેવાહે અા માણે ક ું કે , ય મયા,

ળમાં પકડી

ે તું

કરશે. ૧૭ કે મ કે તેઅાેના સવ માગા ઉપર મારી નજર છે . તેઅાે મારાથી

પ તાવાે કરીશ તાે હુ ં તને પાછાે લાવીશ. અને મારી અાગળ તું ઊભાે રહીશ.
ે તું હલકામાંથી મૂ યવાન અલગ કરીશ તાે તું મારા મુખ જેવાે થઈશ.

છુપાયેલા નથી. અને તેઅાેનાે અ યાય મારાથી ગુ ત નથી. ૧૮ થમ હુ ં તેઅાેની
પાસે તેઅાેનાં પાપાેનાે અને દુ તાનાે બમણાે બદલાે લઈશ, કે મ કે તેઅાેઅે

તેઅાે તારા તરફ ફરશે. પણ તું તેઅાેની તરફ ફરીશ ન હ. ૨૦ હુ ં તને અે લાેકાે

મારા દેશની ભૂ મને ધ ારપા મૃતદેહાેથી અભડાવી છે . ૧૯ હે યહાેવાહ,

સામે પ ળની ભ ત પ બનાવીશ, તેઅાે તારી સામે લડશે. પણ તને હરાવી

સંકટના સમયમાં મા ં સામ ય તથા મારા ગઢ, તથા મારા અા ય સમ

ન હ શકે . કે મ કે તને બચાવવા તથા તને છાેડાવવા હુ ં તારી સાથે છંુ . અેમ

જગતમાંથી

અને

અાે તમારી પાસે અાવી અને કહે શે કે , અસ ય, યથ; અને

યહાેવાહ કહે છે . ૨૧ વળી હુ ં તને દુ માણસાેના હાથમાંથી બચાવીશ. અને

ન પયાેગી વ તુઅાે અે જ અમારા પતૃઅાેનાે વારસાે છે . ૨૦ માણસ જે દેવાે

ભયંકરાેના હાથમાંથી હુ ં તને ઉગારીશ.”

નથી અેવા દેવાે પાેતાને સા બનાવી શકશે શું? ૨૧ માટે જુ અાે, હુ ં તેઅાેને

વાહનું વચન અા મુજબ મારી પાસે અા યું અને ક ું કે , “તું
૧૬ યહાે
પરણીશ ન હ અને અા જ યાઅે તને દીકરા કે દીકરીઅાે થાય ન હ.”
૨

૩ કે મ કે અા જ યાઅે જ મેલા દીકરા દીકરીઅાે વષે અને તેઅાેને જ મ

અાપનાર માતા પતા વષે યહાેવાહ કહે છે કે , ૪ “તેઅાે ભયંકર રાેગાેને લીધે
મૃ યુ પામશે, તેઅાેને માટે શાેક થશે ન હ કે તેઅાેને દફનાવશે ન હ. તેઅાેના
મૃતદેહાે પૃ વીના પૃ પર ખાતર પ થશે. તેઅાે તરવાર કે દુ કાળમાં નાશ
પામશે અને તેઅાેના મૃતદેહાેને અાકાશના પ ીઅાે અને ભૂ મનાં વાપદાે
ખાઈ જશે.” ૫ કે મ કે યહાેવાહ કહે છે કે , શાેકના ઘરમાં જઈશ ન હ. તેઅાેને
લીધે રડારાેળ કરવા જઈશ ન હ કે તેઅાેના માટે વલાપ કરીશ ન હ કે મ કે મ
અા લાેક પરથી મારી શાં ત, અેટલે ક ણા તથા દયા લઈ લીધી છે .” અેમ
યહાેવાહ કહે છે . ૬ “તેથી માેટા તથા નાના બ ને અા દેશમાં મૃ યુ પામશે.
તેઅાેને દફનાવવામાં અાવશે ન હ. તેઅાેને લીધે કાેઈ શાેક કરશે ન હ, કાેઈ
પાેતાના શરીર પર ઘા કરશે ન હ અને કાેઈ પાેતાનું માથું મુંડાવશે ન હ. ૭
વળી લાેકાે મૂઅેલા સંબંધી સાં વન અાપવા સા તેઅાેને માટે શાેક કરી
રાેટલી ભાગશે ન હ. અને લાેકાે માતા પતાના મરણને માટે દલાસાનાે યાલાે
તેઅાેને પીવાને અાપશે ન હ. ૮ ખાવાપીવાને અથ જમણવારના ઘરમાં તું
તેઅાેની સાથે બેસી જઈશ ન હ. ૯ કે મ કે સૈ યાેના યહાેવાહ ઇઝરાયલના
ઈ વર અા માણે કહે છે કે ; જુ અાે, હુ ં અહ તમારી નજર સમ તથા તમારી
હયાતીમાં અાનંદ તથા હા યનાે સાદ, તેમ જ વરક યાનાે સાદ બંધ પાડીશ.
૧૦ '' યારે તું અા લાેકાેની અાગળ અા બધું કહે શે યારે અે લાેકાે તને પૂછશે

કે , 'યહાેવાહે અા બધી અાફતાે અાપણે માથે શા માટે નાખી છે ? અાપણાે શાે
અપરાધ છે ? અને અાપણે શાે ગુનાે કયા છે કે યહાેવાહ અમારા ઈ વરની
વ

અમે કયું પાપ કયુ છે ?' ૧૧ યારે તું કહે જે કે , યહાેવાહ કહે છે કે

વપ

અાવવાનું કારણ અે છે કે , 'તમારા પતૃઅાેઅે મારાે યાગ કયા'

'અને અ ય દેવાેની પાછળ ગયા છે . અને તેમની સેવાપૂ
યાગ કયા અને મારા નયમશા

કરી તેમણે મારાે

નું પાલન કયુ નહાેતું. ૧૨ અને તમે તમારાં

પતૃઅાેનાં કરતાં પણ વધારે દુ તા કરી છે . માટે જુ અાે, તમે દરેક તમારા
દયના દુ રા હ મુજબ ચાલાે છાે; અને મારી અા ા પાળતા નથી. ૧૩ અાથી
હુ ં તમને અા દેશમાંથી કાઢીને તમને અને તમારા પતૃઅાેને અ

યા દેશમાં

હાંકી કાઢીશ, યાં તમે રાત દવસ અ ય દેવાેની સેવા કર ે. હુ ં તમારા પર દયા
રાખીશ ન હ. ૧૪ માટે જુ અાે! યહાેવાહ કહે છે કે , હવે અેવાે સમય અાવે
છે કે ” “ યારે ઇઝરાયલપુ ાેને મસર દેશમાંથી બહાર લાવનાર 'યહાેવાહ
વતા છે , અેમ

ારેય કહે વાશે ન હ.' ૧૫ માટે જે ઇઝરાયલપુ ાેને ઉ રના

જણાવીશ તેઅાેને હુ ં મા ં સામ ય અને મારાે હાથ દેખાડીશ, યારે તેઅાે
ણશે કે મા ં નામ યહાેવાહ છે .
ણાથી તથા હીરાકણીથી લખેલું છે . તે
૧૭ યહૂતેઅદાનુાેનાં પાપદયપટલાેઢપરાનાઅનેટાંકતમારી
વેદીઅાેનાં શગાે પર કાેતરેલું છે
૨ કે મ કે તેઅાેના લાેકાે દરેક ઊંચા પવતાે પરનાં લીલા ઝાડ પાસે તેઅાેની

વેદીઅાે તથા તેઅાેની અશેરીમ મૂ તઅાેનું મરણ કરે છે , ૩ તેઅાે પાેતાની
વેદીઅાે પવતાે પર તથા સવ નગરમાં મરણમાં લાવે છે . તમારી સવ સંપ
તથા તારાે ધનસં હ હુ ં બી અાેને અાપી દઈશ. કે મ કે તારાં પાપ તારી સવ
સીમમાં છે . ૪ મ તમને જે વારસાે અા યાે હતાે તે તમે ગુમાવી દેશાે. હુ ં
અ

યા દેશમાં તમારી પાસે તમારા શ ુઅાેની સેવા કરાવીશ, તમે મારા

ાેધના અ નને સળગા યાે છે અને તે સદાકાળ સળગતાે રહે શે. ૫ યહાેવાહ
અા માણે કહે છે ; જે પુ ષ, માણસ પર વ વાસ રાખે છે ; અને મનુ યના
બળ પર પાેતાનાે અાધાર રાખે છે અને યહાેવાહ તરફથી જેનું દય ફરી

ય

છે તે શા પત છે . ૬ તે જં ગલમાંની બાેરડી જેવાે થશે. અને હત થશે યારે
તેના

ેવામાં અાવશે ન હ. તે અર યમાં સૂકી જ યાઅાેમાં ખારવાળા તથા

વ તીહીન દેશમાં વાસાે કરશે. ૭ પરં તુ જે પુ ષ યહાેવાહ પર વ વાસ રાખે
છે અને જેનાે અાધાર યહાેવાહ છે તે અાશીવા દત છે . ૮ તે પાણીની પાસે
રાેપેલા ઝાડ જેવાે થશે, જે નદીની પાસે પાેતાના મૂળ ફે લાવે છે ગરમીમાં તેને
કશાે ડર લાગશે ન હ. તેનાં પાંદડાં લીલાં રહે શે. દુ કાળના વષમાં તેને કશી
ચતા રહે શે ન હ. તે ફળ અા યા વગર રહે શે ન હ. ૯ દય સાૈથી કપટી છે , તે
અ તશય દુ છે ; તેને કાેણ

ણી શકે ? ૧૦ હુ ં યહાેવાહ મનમાં શું છે તે

શાેધી કાઢુ ં છંુ , હુ ં અંત: કરણને પારખું છંુ . દરેકને હુ ં તેના અાચરણ તથા
કરણીઅાે માણે બદલાે અાપું છંુ . ૧૧ જેમ તીતર પાેતે મૂકેલાં નહી તેવાં
ઈંડાંને સેવે છે , તેના જેવાે અ યાયથી ય ા ત કરનાર છે ; તેનું અાયુ ય પૂણ
થતાં સુધી તે ય છાેડીને જશે અને અંતે તે મૂખ ઠરશે.” ૧૨ પરં તુ અમારા
સભા થાનનું થાન તે મ હમાવાન રા યાસન, થમથી ઊંચું કરેલું થાન
છે . ૧૩ યહાેવાહ ઇઝરાયલની અાશા છે , જેઅાે તારાે યાગ કરશે તે બધા
ફજેત થશે; જેઅાે તારાથી વમુખ થશે તેઅાેનું નામ ભૂંસાઈ જશે કે મ કે
તેઅાેઅે

વનના પાણીના ઝરાનાે અેટલે યહાેવાહનાે યાગ કયા છે . ૧૪ હે

યહાેવાહ, મને સા ે કરાે, તાે હુ ં સા ે થઈશ. મારાે ઉ ાર કરાે અેટલે હુ ં
ઉ ાર પામીશ. કે મ કે તમે મારા ાે છાે. ૧૫ જુ અાે, તેઅાે મને પૂછે છે કે ,
યહાેવાહનું વચન

ાં છે ? તે મને સંભળાવાે.” ૧૬ હુ ં તાે તમારી પાછળ

ચાલનાર પાળક હાેવાથી પાછાે હ
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ાે નથી. અને મ દુ ઃખી દવસની અાશા

ચ મયા

રાખી નથી. તમે

ું હતું તે તમારી હાજરીમાં

અને કરણીઅાે સુધારાે.” ૧૨ પણ તેઅાે કહે છે કે , 'હવે કાેઈ અાશા રહી નથી.

બ યું હતું. ૧૭ તમે મને ભય પ ન થાઅાે. સંકટના સમયમાં તમે મારા અા ય

ણાે છાે જે મારે મુખેથી નીક

તારાે સમય વેડફીશ ન હ. તાે હવે અમે પાેતાની યાેજના મુજબ ચાલીશું.

છાે. ૧૮ જેઅાે મારી પાછળ લા યા છે તેઅાે લિ જત થાઅાે. પણ હુ ં લિ જત
ન થાઉં. તેઅાે ગભરાય પણ હુ ં ન ગભરાઉં. તેઅાેના પર વપ ના દવસ

અને અમે દરેક પાેતપાેતાના દુ

લાવાે. તેઅાેનાે બમણાે નાશ કરાે.” ૧૯ યહાેવાહે મને અા માણે ક ું, “

સાંભ ું છે ? કે , ઇઝરાયલની કુ મારીઅે અ તશય ભયંકર કૃ ય કયુ છે . ૧૪ શું

અને જઈને દરવાજે ઊભાે રહે , યાંથી યહૂ દયાના રા અાે અંદર અાવે છે .

લબાનાેન પરનાે બરફ ખેતરના ખડકાે પર પડતાે બંધ થશે? શું પવતમાંથી

અને જેમાં થઈને તેઅાે બહાર

વહે તા ઠં ડા પાણીના ઝરાઅાે ખૂટી જશે? ૧૫ પણ મારા લાેકાે મને ભૂલી ગયા

ય છે . અને ય શાલેમના બધા દરવા

દયના દુ રા હ મુજબ વત શું.”' ૧૩ તેથી

યહાેવાહ અા માણે કહે છે કે ; “બધી

અાેમાં પૂછાે, કાેઈઅે કદી અાવું

અાગળ ઊભાે રહે . ૨૦ તેઅાેને કહે કે ; 'જેઅાે અા દરવા માં થઈને અંદર

છે . તેઅાે મૂ તઅાેને નરથક ધૂપ ચઢાવે છે . અને તેઅાેના માગામાં ઠાેકર ખાધી

ય છે તે યહૂ દયાના રા અાે, યહૂ દયાના બધા લાેકાે અને ય શાલેમના

છે ; પગદં ડી વગરના ગંદા ર તાઅાે પર ચાલવા તેઅાેઅે પાેતાના પૂવ ેના

રહે વાસીઅાે, તમે યહાેવાહનું વચન સાંભળાે. ૨૧ યહાેવાહ અા માણે કહે છે ;

માગાનાે યાગ કયા છે . ૧૬ તેઅાેના દેશના હાલ ભયંકર થશે, લાેકાે સદા તેનાે

“તમે પાેતાના વષે સાવચેત રહાે, વ ામવારને દવસે કાેઈ બાે ે ઉપાડશાે

તર કાર કરશે. જે કાેઈ તેની પાસે થઈને જશે તે તેની દશા

ન હ કે ય શાલેમના દરવા માં થઈને અંદર લાવશાે ન હ. ૨૨ વ ામવારના

પામી માથું ધુણાવશે. ૧૭ પૂવના પવનની જેમ વખેરાઇ જતા હાેય તેમ હુ ં

દવસે ઘરમાંથી બાે ે ઉપાડી બહાર જશાે ન હ અને કાેઈ કામ કરશાે ન હ,

તેઅાેને શ ુઅાેની અાગળ વખેરી નાખીશ.” ૧૮ પછી લાેકાેઅે ક ું, “અાવાે

પણ મ તમારા પતૃઅાેને અા ા અાપી હતી તેમ વ ામવારના દવસને પ વ

અાપણે ય મયાની વ

માનાે. ૨૩ પણ તેઅાેઅે સાંભ

ું ન હ કે યાન અા યું ન હ, પણ પાેતાની

ગરદન અ ડ કરીને તેઅાેઅે સાભ

ું ન હ કે શખામણ માની ન હ. ૨૪

ેઈને વ મય

ઘાટ ઘડીઅે, કે મ કે યાજકાે પાસે નયમશા

,

ાની પાસે સલાહ તથા બાેધકાે પાસે બાેધ ખૂટવાનાે નથી. અાપણે શું
કરવું તે અાપણને કહે વા માટે છે . અાપણને ય મયાની સલાહની જરાય જ ર

યહાેવાહ કહે છે , વ ામવારને દવસે અા નગરના દરવા માં થઈને પણ કાેઈ

નથી. અાપણે તેને ચૂપ કરી દઈઅે. જેથી તે અાપણી વ

બાે ે અંદર ન લાવતાં પણ વ ામવારને પ વ માની તેમાં કાેઈ કામ ન હ

બાેલી શકે ન હ અને અાપણને ફરીથી હે રાન કરે ન હ.'' ૧૯ હે યહાેવાહ, મને

કરતાં

કં ઈ પણ વધારે

ે તમે મા ં સાંભળશાે જ સાંભળશાે, ૨૫ તાે અા નગરના દરવા માં

યાનથી સાંભળાે મારા શ ુઅાેની વાણી સાંભળાે. ૨૦ ભલાઈનાે બદલાે

થઈને દાઉદના સહાસન પર બરાજનારા રા અાે રાજકુ મા રકાઅાે, રથાેમાં

બૂરાઈથી કરાય? તેમ છતાં, અે લાેકાેઅે મારે માટે ખાડાે ખાે ાે છે . તેઅાેના

અને ઘાેડાઅાે પર બેસીને તેઅાે તથા તેઅાેના સરદારાે અને યહૂ દયાના પુ ષાે

લાભમાં ભલું બાેલવા માટે તારી સમ ઊભાે ર ાે તે યાદ કર. ૨૧ તે માટે

તથા ય શાલેમના વતનીઅાે અંદર અાવશે અને અા નગર સદાકાળ ટકી

તેઅાેના સંતાનાેને દુ કાળથી નાશ પામવા દે. અને તેઅાેને તરવારથી મરવા દાે.

રહે શે. ૨૬ યહૂ દયાના નગરાેમાંથી, ય શાલેમની અાસપાસની જ યાઅાેમાંથી,

તેઅાેની

બ યામીનના શહે રાેમાંથી, શફે લાથી તેમ જ પવતાેમાંથી અને દ ણમાંથી

અને તેઅાેના જુ વાન પુ ષાે લડાઈમાં તરવારથી માયા

લાેકાે દહનાપણ, બ લદાનાે, ખા ાપણ અને ધૂપ તથા તુ યાપણ લઈને

તેઅાે પર અચાનક સૈ ય લાવીશ. યારે તેઅાેના ઘરાેમાંથી ચીસાે સાંભળવામાં

યહાેવાહના ઘરમાં અાવશે. ૨૭ પરં તુ

અાવશે, કે મ કે મને પકડવા માટે તેઅાેઅે ખાડાે ખાે ાે છે . અને મારા પગમાં

ે તમે વ ામવારના દવસને પ વ

માનવાનું તથા તે દવસે ય શાલેમના દરવા અાેમાં થઈને બાે ે ઉપા

ા

ીઅાે ન: સંતાન અને વધવાઅાે થાય. તેઅાેના પુ ષાે માયા

તેઅાેઅે ફાંસાે ના યાે છે . ૨૩ પણ હે યહાેવાહ, મારાે

ય.

ય. ૨૨ યારે તું

વ લેવા માટે તેઅાેનાં

વગર અંદર પેસવાનું મા ં વચન સાંભળશાે ન હ, તાે હુ ં તેની ભાગળમાં અ ન

તમામ કાવતરાંઅાે તમે

ણાે છાે. તમે તેઅાેના અ યાય માફ કરશાે ન હ,

સળગાવીશ. તે ય શાલેમના રાજમહે લાેને બાળીને તેનાે સંપૂણ નાશ કરશે

તમારી

અને હાેલવાશે ન હ.”'

ઠાેકર ખાઈને પાડી નાખાે. તમે તમારા રાેષમાં અેમને સ

થી તેઅાેનું પાપ ભૂંસી ન નાખાે. પણ તેઅાેને તમારી નજર સમ
કરાે.''

વાહનું જે વચન ય મયાની પાસે અા યું તે અા છે કે , “તું ઊઠીને
વાહે અા માણે ક ું કે ; “ અને કું ભારની અેક માટલી વેચાતી
૧૮ યહાે
૧૯ યહાે
કું ભારને ઘરે અને યાં હુ ં મારાં વચનાે તને કહી સભળાવીશ.”
લે. યાર પછી લાેકાેના તથા યાજકાેમાંના કે ટલાક અાગેવાનાેને તારી
૨

૩

પછી હુ ં કું ભારને ઘરે ગયાે. અને જુ અાે, તે ચાકડા પર કામ કરતાે હતાે. ૪ પરં તુ

સાથે લઈ લે. ૨ હા સથ ભાગળના નાકા પાસે બેન હ નાેમની ખીણ છે યાં

માટીનું જે વાસણ તે ઘડતાે હતાે તે તેના હાથમાં બગડી ગયું, તેથી તેણે તેને

. અને હુ ં તને જે વચનાે અાપું તે તું યાં તેઅાેને કહી સંભળાવ. ૩ યહૂ દયાના

સા ં લાગે તેવા ઘાટનું અેક બીજું વાસણ બના યું. ૫ પછી યહાેવાહનું વચન

રા અાે અને ય શાલેમના રહે વાસીઅાે! તમે યહાેવાહનું વચન સાંભળાે.

મારી પાસે અેવું અા યું કે , ૬ યહાેવાહ અેમ કહે છે કે , “હે ઇઝરાયલનાં સંતાનાે

સૈ યાેના યહાેવાહ ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે : “જુ અાે, હુ ં અા જ યા પર

અા કું ભાર જેમ કરે છે તેવું શું હુ ં તમારી સાથે ન કરી શકું ?” હે ઇઝરાયલના

અેવી વપ

વંશ ે “જુ અાે, કું ભારના હાથમાં જેવાે ગારાે છે તેવા તમે મારા હાથમાં છાે. ૭

તેઅાેઅે મારાે યાગ કયા છે અને અા થાનને

જે સમયે હુ ં કાેઈ

વષે કે રાજય વષે તેને ઉખેડી નાખવા, તાેડી પાડવા
કે નાશ કરવાને કહુ ં , ૮ તે સમયે જે
ની વ
હુ ં બાે યાે હાેઉં તે ે

તેઅાેના પૂવ ેઅે તથા યહૂ દયાના રા અાે જેઅાેને

પાેતાની દુ તાથી ફરે તાે તેના પર અાફત ઉતારવાનું મ વચાયુ હતું તે વષે હુ ં

ભરી દીધું છે . ૫ પાેતાના દીકરાઅાેને અ નમાં બાળીને તેઅાે બઅાલની

પ તાઈશ. ૯ વળી જે વખતે હુ ં કાેઈ

ને કે રા યને મજબૂત અને થર

અાગળ દહનાપણ ચઢાવે તે માટે તેઅાેઅે બઅાલનાં ઉ ચ થાનાે બાં યાં છે .

મા ં ક ું ન માનીને દુ તા કરે, તાે મ

અેવું કરવાનું મ ફરમા યું નહાેતું. ૬ તે માટે યહાેવાહ કહે છે , અેવાે દવસ

ક ું હતું તે માણે તેઅાેનું હત કરીશ ન હ. ૧૧ તાે હવે, યહૂ દયાના લાેકાેને

અાવે છે ” યારે અા ખીણ તાેફેથ અથવા બેન હ નાેમના પુ ની ખીણ ફરી

અને ય શાલેમના રહે વાસીઅાેને કહે કે , 'યહાેવાહ કહે છે કે ; “જુ અાે, હુ ં તમારે

કહે વાશે ન હ પરં તુ તેઅાે તેને કતલની ખીણ કહે શે. ૭ અા જ યાઅે હુ ં

માટે અાફત લાવવાની તૈયારી કરી ર ાે છંુ . અને હુ ં તમારી વ

યહૂ દા અને ય શાલેમની બધી યાેજનાઅાે ન ફળ કરીશ. તેઅાેનાે તેઅાેના

કરવાનું વચા ં . ૧૦ પણ પછી તે

યાેજના

ઘડી ર ાે છંુ . માટે તમે દરેક પાેતાના દુ માગથી ફરાે. અને પાેતાનાં અાચરણ

ચ મયા

લાવીશ કે જે કાેઈ સાંભળશે તેના કાનમાં ઝણઝણાટ થશે. ૪

અ ય દેવાેની અાગળ ધૂપ બા

યા નહાેતા તેઅાેઅે

ાે છે . અને અા થાનને નદાેષાના લાેહીથી

શ ુઅાેની અાગળ તરવારથી તથા જેઅાે તેઅાેનાે
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કયુ છે . તેઅાેઅે તથા

વ લેવા શાેધે છે તેઅાેના

હાથથી તેઅાેને પાડીશ. તેઅાેના મૃતદેહ હસક પશુઅાે તથા અાકાશનાં

બાજુ થી તેઅાેની ધમકીઅાે સાંભળી અને મને ડર છે , તેઅાે કહે છે ; 'અાપણે

પ ીઅાે ખાઈ જશે. ૮ વળી હુ ં નગરને સંપૂણ તારાજ કરી નાખીશ. યાંથી

ફ રયાદ કરીશું.' મારા નકટના મ ાે મને ઠાેકર ખાતા નહાળવાને તાકે છે કે ,

પસાર થનાર દરેક તે

કદાચ તે ફસાઈ

ેઈને તેની સવ વપ

વષે અા ય પામશે. અને તેનાે

ફટકાર કરશે. ૯ તેઅાેના શ ુઅાે, જેઅાે તેઅાેનાે

ય. અને યારે અાપણે તેને

તીઅે તાે તેના પર અાપણે

વ શાેધે છે તેઅાે ઘેરાે

વેર વાળીશું.' ૧૧ પરં તુ મહાન યાે ાની જેમ યહાેવાહ મારી સાથે છે . જેઅાે

ઘાલીને તે બધાને સંકળામણમાં લાવશે, તે વખતે તેઅાે પાેતાના દીકરાઅાેનું

મારી પાછળ પ ા છે તેઅાે ઠાેકર ખાઈને પડી જશે. તેઅાે મને હરાવશે ન હ.

તથા પાેતાની દીકરીઅાેનું માંસ ખાય અેવું હુ ં કરીશ. તેઅાે બધા અેકબી નું

તેઅાે અ તશય લિ જત થશે. તેઅાે ફતેહ પામશે ન હ. તેઅાેનું અપમાન

માંસ ખાશે.'' ૧૦ પણ જે માણસાે તારી સાથે

ય છે તેઅાેની નજર સમ તે

કાયમ રહે શે અને ભૂલાશે ન હ. ૧૨ પણ હે સૈ યાેના યહાેવાહ, યાયની

માટલી તું ભાંગી નાખ, ૧૧ તેઅાેને કહે કે , સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે કે ; ફરી

કસાેટી કરનાર અને અંત: કરણ તથા દયને પારખનાર, તેમના પર કરેલાે

સમારી નહી શકાય તેવી રીતે કું ભારનું વાસણ ભાગી નાખવામાં અાવે છે

તમારાે

“તેમ અા લાેકને તથા અા નગરને હુ ં ભાગી નાખીશ.” અેમ યહાેવાહ કહે

રજૂ કયા છે . ૧૩ યહાેવાહનું ગીત ગાઅાે, યહાેવાહની તુ ત કરાે! કે મ કે

છે . દફનાવવાની જ યા રહે ન હ અેટલા માણમાં તેઅાે તાેફેથમાં મૃતદેહાે

તેમણે દુ ાેના હાથમાંથી દ ર ીઅાેના

દફનાવશે. ૧૨ યહાેવાહ કહે છે કે , અા થળની તથા તેમાંના રહે વાસીઅાેની

જ યાે તે દવસ શા પત થાઅાે. જે દવસે મારી માઅે મને જ મ અા યાે તે

તકાર અને બદલાે

ેવા દાે, કે મ કે મ મારાે દાવાે તમારી અાગળ
વ બચા યા છે . ૧૪ જે દવસે હુ ં

દશા હુ ં અેવી કરીશ કે ” “અા નગરને હુ ં તાેફેથના જેવું કરીશ. ૧૩ વળી જે

દવસ અાશીવા દત ન થાઅાે. ૧૫ 'તને દીકરાે થયાે છે ' અેવી વધામણી, જેણે

ઘરની અગાસી પર તેઅાેઅે અાકાશનાં સવ સૈ ય સા ધૂપ બા

ાે છે અને

મારા પતાને અાપી અને અ તશય અાનંદ પમા ાે તે માણસ શા પત થાઅાે.

બી

ાં છે તે બધાં ઘરાે અેટલે ય શાલેમનાં તથા

૧૬ જે નગરાે યહાેવાહે ન કયા છે અને દયા કરી ન હ. તેઅાેની જેમ તે માણસ

યહૂ દયાનાં અશુ કરેલા ઘરાે તાેફેથ જેવાં બની જશે.” ૧૪ પછી ય મયા

દેવાેને પેયાપણાે રે

નાશ પામે. તે માણસ સવારમાં વલાપ અને બપાેરે રણનાદ સાંભળાે. ૧૭ કે મ

તાેફેથ કે યાં બાેધ કરવા યહાેવાહે તેને માેક યાે હતાે, યાંથી પાછા ફયા

કે , ગભ થાનમાંથી જ મને બહાર અાવતાની ઘડીઅે જ તેણે મને મારી ન

બાદ તે યહાેવાહના મં દરના ચાેકમાં ઊભાે ર ાે અને બધા લાેકાેને ઉ ે શીને

ના યાે, અેમ થાત તાે, મારી માતા જ મારી કબર બની હાેત, તેનું ગભ થાન

બાે યાે કે ; ૧૫ “સૈ યાેના યહાેવાહ, ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે ; 'જુ અાે,

સદાને માટે ર ું હાેત. ૧૮ શા માટે હુ ં ક ાે અને દુ : ખ સહન કરવા ગભમાંથી

અા નગર તેમ જ તેની અાસપાસનાં નગરાે પર જે અાવનારી સવ વપ અાે

બહાર અા યાે, જેથી મારા દવસાે લિ જત થાય?”

વષે હુ ં બાે યાે છંુ તે હુ ં લાવીશ, કે મ કે તેઅાેઅે હઠીલા બની અને મા ં ક ું

યારે સદ કયા રા અે મા કયાના દીકરા પાશહૂ રને તથા માસેયા
૨૧ યાજકના
દીકરા સફા યાને ય મયાની પાસે માેકલીને કહે વડા યું કે ,

સાંભ ું ન હ.”
ઈ મેરનાે દીકરાે પાશહૂ ર યાજક યહાેવાહના સભા થાનનાે મુ ય
૨૦ હવે
અ ધકારી હતાે. તેણે ય મયાને અા ભ વ યવાણી કહે તાે સાંભ ાે,

૨

તેથી પાશહૂ રે ય મયાને માયા. પછી તેણે તેને યહાેવાહના સભા થાનની પાસે
બ યામીનની ઉપલી ભાગળમાં હે ડ હતી તેમાં તેને મૂ

ાે. ૩ બી

દવસે

પાશહૂ રે ય મયાને હે ડમાંથી છૂટાે કયા યારે ય મયાઅે તેને ક ું, “યહાેવાહે
તા ં નામ પાશહૂ ર ન હ, પણ માગાેર મ સાબીબ અેટલે (સવ ભય) અેવું
પા

ું છે . ૪ કે મ કે યહાેવાહ કહે છે કે તું પાેતાને તથા તારા સવ મ ાે પર

ભય પ થઈ પડે અેવું હુ ં કરીશ. તેઅાે પાેતાના શ ુઅાેની તરવારથી મૃ યુ
પામશે. અને તું તારી નજરે

ેશે. અાખાે યહૂ દયા હુ ં બા બલના રા ને સાપી

દઈશ. તે તેઅાેને કે દ કરીને બા બલ લઈ જશે અને યાં તેઅાેને તરવારથી
મારી નાખશે. ૫ હુ ં અા નગરની સવ સંપ , તેની સવ પેદાશ અને તેની સવ
કમતી વ તુઅાે અને યહૂ દયાના રા અાેનાે બધાે ખ નાે તેઅાેના શ ુઅાેને
સાપી દઈશ, તેઅાે તેને લૂંટશે. અને તેઅાેને પકડીને બા બલ લઈ જશે. ૬
વળી હે પાશહૂ ર, તું અને તારા ઘરમાં રહે નાર સવ બંદીવાન થશાે. તમને
બા બલ લઈ જવામાં અાવશે, અને યાં તું તેમ જ તારા સવ મ ાે જેમને ત
ખાેટી ભ વ યવાણી સંભળાવેલી છે . તેઅાે પણ યાં મરશે. અને યાં જ
તેઅાેને દફનાવામાં અાવશે. ૭ હે યહાેવાહ, તમે મને છે તયા છે ; અને હુ ં ફસાઈ
ગયાે. મારા કરતાં તમે બળવાન છાે અને તમે મને
તર કારનું કારણ થઈ પ

યાે છે . હુ ં અાખાે દવસાે

ાે છંુ . સવ લાેકાે મારી મ કરી કરે છે . ૮ કે મ કે

નબૂખાદને સાર અમારી સામે યુ

બૂમ પાડું છંુ . કે મ કે યહાેવાહનું વચન બાે યાને લીધે અાખાે દવસ મારાે
તર કાર અને નદા થાય છે . ૯ હુ ં ે અેમ કહુ ં કે , 'હવે હુ ં યહાેવાહ વષે
ણે મારા હાડકામાં

બળતાે અ ન સમાયેલાે હાેય અેવી પીડા મારા દયમાં થાય છે . અને ચૂપ
રહે તાં મને કં ટાળાે અાવે છે . હુ ં બાે યા વગર રહી શકતાે નથી. ૧૦ મ ચારે

કરે છે કદાચ યહાેવાહ પાેતાનાં સવ

અ ્ભુત કૃ યાે માણે અમારી સાથે અેવી રીતે વતશે કે જેથી તે રા ને પાછા
જવું પડે.” ૩ યારે ય મયાઅે તેઅાેને ક ું કે , સદ કયાને જઈને અા માણે
કહે ે કે , ૪ 'યહાેવાહ ઇઝરાયલના ઈ વર અા માણે કહે છે ; “જુ અાે,
લડાઈનાં જે શ

ાે તમારા હાથમાં છે , જે શ

ાે વડે તમે કાેટની બહાર

તથા બા બલના રા ની સાથે ઘેરાે ઘાલનાર ખાલદીઅાે સામે લડાે છાે તે હુ ં
પાછાં ફે રવીશ. તેઅાેને અા નગરની મ યમાં અેકઠા કરીશ. ૫ લાંબા કરેલા
હાથથી તથા બળવાન ભુજથી ાેધ તથા જુ સાથી તથા ભારે રાેષથી હુ ં

તે

તમારી સામે લડીશ. ૬ અા નગરમાં રહે નારા માણસાે તથા પશુઅાેને હુ ં
મારી નાખીશ. તેઅાે માેટી મરકીથી મૃ યુ પામશે. ૭ યારબાદ યહાેવાહ
કહે છે કે હુ ં યહૂ દયાના રા

સદ કયાને, તેના સેવકાેને તથા જે લાેક અા

નગરમાં મરકીથી, તરવારથી તથા દુ કાળથી બ યા છે તેઅાેને બા બલના રા
નબૂખાદને સારના હાથમાં તથા જેઅાે તેનાે

વ શાેધે છે તેઅાેના હાથમાં

સાપીશ અને તે તેઅાેને તરવારથી મારી નાખશે. તેમના પર તે મા, દયા કે
ક ણા દશાવશે ન હ. ૮ અા લાેકને તારે કહે વું કે , યહાેવાહ અા માણે કહે
છે કે ; “જુ અાે, હુ ં તમારી અાગળ

વનનાે માગ અને મરણનાે માગ બ ને મૂકું
છંુ . ૯ જે કાેઈ અા શહે રમાં રહે શે તે તરવારથી, દુ કાળથી તથા મરકીથી મૃ યુ
પામશે, પણ જે કાેઈ તેમને ઘેરાે ઘાલનાર ખાલદીઅાેને શરણે જશે તે વતાે
રહે શે. અને તેનાે

યારે હુ ં બાેલું છંુ યારે યારે ઘાંટા પાડીને બલા કાર તથા લૂંટ અેવી હુ ં

વચારીશ ન હ અને તેમનું નામ હુ ં ન હ બાેલું.' તાે

૨ “કૃ પા કરીને તું યહાેવાહને અમારી તરફથી પૂછ, કે મ કે બા બલનાે રા

વ તે લૂંટ તરીકે ગણશે. ૧૦ કે મ કે અા નગરનું ભલું

ન હ, પણ વનાશ કરવાને મ મા ં મુખ ફે ર યું છે ' અેમ યહાેવાહ કહે છે .
'તેને બા બલના રા ના હાથમાં સાપી દેવામાં અાવશે અને તે બાળી દેવામાં
અાવશે. ૧૧ વળી યહૂ દયાના રા ના વંશ ે વષે યહાેવાહનું વચન સાંભળાે.
૧૨ હે દાઉદના ઘરના, યહાેવાહ કહે છે કે ; સવારે યાય કરાે, જે માણસ

જુ લમીઅાેના હાથે લૂંટાઈ ગયાે છે તેને તેના હાથમાંથી છાેડાવાે, રખેને તમારાં
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દુ કૃ યાેને કારણે મારાે રાેષ અ નની પેઠે સળગી ઊઠશે તેને હાેલવનાર કાેઈ

ભાઈ!” અથવા “અાે, મારી બહે ન!” અેવું બાેલીને વલાપ કરશે ન હ. અથવા

મળશે ન હ. ૧૩ જુ અાે, હે ખીણમાં રહે નારી, હે મેદાનમાંના ખડકમાં રહે નારી

“અાે, મારા મા લક!” અને “અાે, મારા રા !” અેમ કહીને કાેઈ તેને માટે

છંુ ” અેમ યહાેવાહ કહે છે જે કાેઈ કહે છે કે , કાેણ મારા પર
હુ મલાે કરી શકે અેમ છે ?” “અથવા કાેણ અમારાં ઘરાેમાં વેશી શકે અેમ

અાવશે, તેને ઘસડીને ય શાલેમના દરવા

હુ ં તારી વ

હુ ં છંુ ૧૪ હુ ં તમારાં કૃ યાેનાં ફળ માણે શ ા કરીશ”
અેમ યહાેવાહ કહે છે . “હુ ં તેના જં ગલમાં અ ન સળગાવીશ અને તે પાેતાની
છે ?' તેઅાેની વ

વલાપ કરશે ન હ. ૧૯ અેક ગધેડાને દાટવામાં અાવે છે તેમ તેને દાટવામાં

અબારીમ પવત પરથી હાંક માર, કે મ કે તારા બધા મ ાે નાશ પામશે. ૨૧

અાસપાસની સવ વ તુઅાેને બાળી નાખશે.”

યારે તુ સમૃ થતાે હતાે યારે હુ ં તારી સાથે બાે યાે, પણ ત ક ું, “હુ ં ન હ

વાહ અા માણે કહે છે કે ; તું અહ થી ઊતરીને યહૂ દયાના
૨૨ યહાે
રા ના મહે લમાં અને યાં અા વચન બાેલ. અને કહે કે , હે
૨

યહૂ દયાના રા , દાઉદના રા યાસન પર બેસનાર તું અને તારા દાસાે તથા
તારા લાેકાે જેઅાે અા દરવા માં થઈને અંદર અાવે છે તે તમે યહાેવાહનું
વચન સાંભળાે. ૩ યહાેવાહ અા માણે કહે છે કે ; “ યાયથી અને સદાચારથી
ચાલાે, લૂંટાયેલાને જુ લમીના હાથમાંથી બચાવાે; પરદેશી, અનાથ અને વધવા
યે અ યાય કે હસા કરાે ન હ અને અા થાને નદાષનું લાેહી ન પાડાે. ૪
ે તમે ખરેખર અા માણે કરશાે તાે દાઉદના રા યાસન પર બરાજનાર
રા અાે રથાેમાં અને ઘાેડા પર સવારી કરી અા મહે લના દરવા માં થઈને
અંદર અાવશે. અને તે, તેઅાેના ચાકરાે અને તેઅાેના લાેકાે પણ અંદર અાવશે.
૫ પણ

ે તમે અા વચનાે તરફ યાન ન હ અાપાે તાે યહાેવાહ કહે છે કે ,

હુ ં મારા પાેતાના સમ ખાઈને કહુ ં છંુ કે , “અા મહે લ ખંડેર બની જશે. ૬
યહૂ દયાના રાજમહે લ વષે યહાેવાહ ક ું છે કે ; 'તું મારે મન ગ યાદ જેવાે
છે , લબાનાેનનું શર છે . તેમ છતાં હુ ં તને વેરાન અને વ તીહીન નગરાે જેવું
બનાવી દઈશ. ૭ હુ ં તારાે નાશ કરવા માટે શ

સજેલા વનાશકાેને તૈયાર

કરીશ. તેઅાે તારા ઉ મ અરેજવૃ ાેને કાપી અને અ નમાં નાખી દેશે. ૮
ઘણી

અાે અા નગરની પાસે થઈને જશે અને તે સવ લાેકાે અેકબી ને

કહે શે કે , “યહાેવાહે શા માટે અા માેટા નગરના અાવા હાલ કયા છે ?” ૯
યારે તેઅાે જવાબ અાપશે કે , ''તેઅાેઅે પાેતાના ઈ વર યહાેવાહ સાથેના
કરારનાે યાગ કયા છે . અને અ ય દેવાેની સેવાપૂ

કરી.” ૧૦ યહૂ દયાના

લાેકાે જે મૃ યુ પા યા છે તેને માટે રડાે ન હ, તેમ જ તેનાે શાેક પણ ન કરશાે;
પણ જે વદેશમાંથી

ય છે તેને માટે હૈ યાફાટ દન કરાે, કે મ કે તે કદી પાછાે

અાવવાનાે નથી. તે ફરી પાેતાની જ મભૂ મ
યહૂ દયાના રા

બહાર નાખી દેવામાં અાવશે.

૨૦ તું લબાનાેનના પહાડ પર ચઢીને હાંક માર. બાશાનમાં જઈને પાેકાર કર;

સાંભળું.” તારી યુવાનીથી તારી રીતભાત અેવી હતી કે ત કદી મા ં ક ું
કયુ નથી. ૨૨ પવન તારા સવ પાળકાેને ઘસડી લઈ જશે. તારા સવ મ ાેને
ગુલામાે તરીકે લઈ જવામાં અાવશે. ન ે તારી દુ તાને કારણે તારી બદનામી
થશે અને તું શરમ અનુભવશે. ૨૩ હે લબાનાેનમાં રહે નારી તથા અેરેજવૃ ાેમાં
પાેતાનાે માળાે બાંધનારી, યારે તને સૂતાના જેવી પીડા તથા ક થશે
યારે તારી દશા, કે વી દયાજનક થશે.” ૨૪ અા યહાેવાહ ની
“જેમ હુ ં

હે રાત છે

વતાે છંુ ” “ ે યહૂ દયાના રા , યહાેયાકીમનાે દીકરાે કાે નયા

મારા જમણા હાથ પરની મુ કા હાેત, તાેપણ મ તેને યાંથી દૂ ર કયા હાેત.
૨૫ તું જેનાથી ડરે છે અને જે તારાે

વ લેવા તાકે છે તે બા બલના રા

નબૂખાદને સાર અને ખાલદીઅાેના હાથમાં હુ ં તને સાપી દઈશ. ૨૬ જે દેશમાં
તારાે જ મ થયાે નહાેતાે અેવા પારકા દેશમાં હુ ં તને તથા તારી માતાને પણ
ફકી દઈશ. અને યાં તમે મૃ યુ પામશાે. ૨૭ અને જે દેશમાં પાછા અાવવાને
તેમના

વ ઝૂ રે છે , તે ભૂ મમાં તેઅાે પાછા અાવશે ન હ. ૨૮ અા માણસ

કાે નયા, તે તુ છ અને ફૂ ટેલા ઘડા જેવાે છે શું? તે અણગમતા પા જેવાે હશે
શું? તેને તથા તેના વંશ ેને દૂ રના અ
જે તેઅાે

યા દેશમાં ફકી દેવામાં અા યા છે

ણતા નથી? ૨૯ હે ભૂ મ, ભૂ મ, ભૂ મ! તું યહાેવાહનાં વચન

સાંભળ. યહાેવાહ અા માણે કહે છે કે ; લખી રાખાે કે અા માણસ કાે નયા;
ન: સંતાન મૃ યુ પામશે. ૩૦ તે માણસ

વનમાં અાગળ વધશે ન હ કે તેના

વંશનાે કાેઈ સફળ થશે ન હ કે જે દાઉદના રા યાસન પર બેસે અથવા ફરીથી
યહૂ દીઅાે પર રાજ કરે.”
પાળકાે મારા બીડનાં ઘેટાંનાે નાશ કરે છે તથા તેઅાેને વખેરી
૨૩ “જે
નાખે છે . તેઅાેને અફસાેસ!” અેમ યહાેવાહ કહે છે . તેથી જે પાળકાે
૨

મારા લાેકનું પાલન કરે છે તેઅાે વષે યહાેવાહ ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે

ેવા પામશે ન હ.'' ૧૧ કે મ કે

યાે શયાનાે દીકરાે શા લુમ જેણે પાેતાના પતા યાે શયાની

કે , “તમે મારા ટાેળાને વખેરી ના યું છે અને નસાડી મૂ

ું છે . અને તેની

જ યાઅે રાજ કયુ; અને અા થાનમાંથી ગયાે, તેના વષે યહાેવાહ અા માણે

પર યાન નથી અા યું, અે માટે! હવે હુ ં તમે કરેલા દુ કૃ યાેની તમને સ

કહે છે , ''તે યાંથી પાછાે અાવશે ન હ. ૧૨ પણ જે ઠેકાણે તેઅાે તેને બંદીવાન

કરીશ” અેવું યહાેવાહ કહે છે . ૩ “વળી જે દેશાેમાં મ તેઅાેને નસાડી મૂ

કરીને લઈ ગયા છે . તે દેશમાં જ મૃ યુ પામશે અને અા ભૂ મને કદી

છે યાંથી પાછા અેક કરીને, તેઅાેને તેઅાેના વાડાઅાેમાં પાછા લાવીશ. યાં

ેવા

ા

પામશે ન હ.” ૧૩ જે માણસ પાેતાનું ઘર અ યાયથી તથા પાેતાની મેડીઅાે

તેઅાે સફળ થશે અને વૃ

અની તથી બાંધે છે ; જે પાેતાના પડાેશી પાસે વેઠ કરાવે છે . અને તેની મજૂ રી

જેઅાે તેમનું પાલન કરે. તેઅાે ફરી બીશે ન હ કે ગભરાશે ન હ. અને ભૂલા

તેને અાપતાે નથી. તે માણસને અફસાેસ! ૧૪ તે કહે છે , હુ ં મારા માટે વશાળ

પડશે ન હ” અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૫ યહાેવાહ કહે છે , “જુ અાે, અેવાે સમય

મકાન તથા માેટી મેડીઅાે બાંધીશ, પછી તે તેમાં પાેતાને સા બારીઅાે મૂકે

અાવી ર ાે છે “ યારે હુ ં દાઉદના વંશમાં અેક યાયી ''અંકુર'' ઉગાવીશ. તે

છે . અને તેની છત પર અરેજકા નાં પા ટયાં જડે છે . અને તેને લાલ રં ગ લગાડે

રા

છે .” ૧૫ તું અરેજકા ના મહે લાે બાંધીને સ

મેળવવા ઇ છે છે અેથી શું

અને ની તમ ા લાવશે. ૬ તેની કાર કદ માં યહૂ દયાનાે ઉ ાર થશે અને

તા ં રા ય ટકશે? શું તારા પતાઅે ખાધુંપીધું નહાેતું અને ની ત તથા તે

ઇઝરાયલ સુર ત રહે શે. અને યહાેવાહ અમા ં યાયીપ ં છે . અે નામથી

યાયથી યવહાર કરતાે નહાેતાે? તેથી જ તે સુખી થયાે. ૧૬ તેણે ગરીબાે

તેઅાે તમને બાેલાવશે; ૭ યહાેવાહ કહે છે , માટે જુ અાે, હવે અેવાે સમય

તથા લાચારને યાય અા યાે તેથી તે સમયે તે સુખી હતાે. મને અાેળખવાે

અાવે છે ” “ યારે લાેકાે અેવું ન હ કહે કે , ઇઝરાયલપુ ાેને મસરમાંથી બહાર

તે અે જ છે કે ન હ? અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૧૭ પણ લૂંટી લેવું, નદાષનું

લાવનાર 'યહાેવાહ

લાેહી પાડવું, અને જુ લમ તથા અ યાચાર કરવા સવાય બી

ઉ રદેશમાંથી અને તેઅાેને યાંથી નસાડી મૂ

કશા પર

પામશે. ૪ હુ ં અેવા પાળકાેની નમ ૂક કરીશ કે

તરીકે રાજ કરશે. તેના શાસનમાં અાબાદી હશે. અને દેશમાં યાય

વતા છે .' ૮ પણ અેમ કહે શે કે , 'ઇઝરાયલના વંશ ેને
ા હતા તે સવ દેશાેમાંથી

તારી અાંખાે તથા તા ં દય લાગેલાં નથી. ૧૮ તે માટે યહૂ દયાના રા

ફરી પાછા લાવનાર યહાેવાહ

યાે શયાના દીકરા યહાેયાકીમ વષે યહાેવાહ કહે છે કે ; તેને સા “અાે, મારા

વસશે.' ૯ બાેધકાે વષેની વાત; મા ં દય મારામાં ય થત થયું છે . મારાં

ચ મયા
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વતા છે , તેઅાે તેઅાેની પાેતાની ભૂ મમાં

સવ હાડકાં કં પે છે . હુ ં ા ારસથી મ ન બનેલ છંુ , યહાેવાહને લીધે અને

બાેધકાે મારા વચનાે અેકબી ની પાસેથી ચાેરી લે છે તેઅાેની વ

હુ ં છંુ .”

તેમના પ વ વચનાેને લીધે ા ારસથી મ ન થયેલા માણસના જેવાે છંુ . ૧૦

૩૧ જુ અાે, જે બાેધકાે પાેતાની વાણીને મારી વાણી તરીકે ખપાવે છે . “અને

કે મ કે દેશ ય ભચારીઅાેથી ભરાઈ ગયાે છે . અા કારણે દેશ શાેક કરે છે .

તેઅાેની

જં ગલમાંનાં બીડાે સુકાઈ ગયાં છે . અા બાેધકાેનાે' માગ દુ છે ; અને તેઅાે

હુ ં છંુ .” ૩૨ જુ અાે, હુ ં તે બધા
માં છંુ તેઅાેનાં વ નાે કે વળ નલ જ જૂ ઠાણાં છે .” અેમ

ભ વાપરીને બાેલે છે . તેઅાેની વ

બાેધકાેની વ

પાેતાની સ ાનાે યાે ય ઉપયાેગ કરતા નથી. ૧૧ યહાેવાહ કહે છે કે , બાેધકાે

યહાેવાહ કહે છે . “અને જેઅાે મારા લાેકાેને જૂ ઠાણાં ારા અને માેટી માેટી

અને યાજકાે બ ને

વાતાે ારા પાપમાં દાેરી

થઈ ગયા છે . મ તેઅાેની દુ તા મારા ઘરમાં પણ

ય છે . તેઅાેને મ માેક યા નથી. અને તેઅાેને મ કાેઈ

ેઈ છે .” ૧૨ તેને લીધે તેઅાેના ર તાઅાે અંધકારમય તથા લપસણા થઈ

અા ા પણ અાપી નથી. તેઅાે અા લાેકને બલકુ લ હતકારક થશે ન હ” અેમ

ગયા છે . તેઅાેને હડસેલી મૂકવામાં અાવશે; અને તેઅાે તેમાં પડશે. કે મ કે હુ ં

યહાેવાહ કહે છે . ૩૩ “ યારે અા લાેક કે કાેઈ બાેધક અથવા કાેઈ યાજક

તેઅાેના પર વપ

તેઅાેમાંથી કાેઈ તને પૂછે કે , 'યહાેવાહની વાણી કઈ છે ?' યારે તારે જવાબ

અેટલે શાસનનું વષ લાવીશ અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૧૩ મ

સમ નના બાેધકાેમાં ઘૃણાજનક બાબતાે

ેઈ છે ; તેઅાેઅે બઅાલને નામે

બાેધ કયા છે અને મારા ઇઝરાયલી લાેકાેને ખાેટે માગ દાેયા છે . ૧૪ અને
ય શાલેમના બાેધકાેમાં મ ભયંકર કૃ યાે

અાપવાે કે , કઈ ઈ વરવાણી! યહાેવાહ કહે છે કે હુ ં તમને કાઢી મૂકીશ.' ૩૪
વળી અા યહાેવાહની ઈ વરવાણી છે અેવું

ે કાેઈ બાેધક, યાજક કે કાેઈ

ેયાં છે ; તેઅાે ય ભચાર કરે છે

લાેક કહે શે, તાે હુ ં તેને અને તેનાં કુ ટું બને શ ા કરીશ. ૩૫ 'યહાેવાહે શાે

અને અસ યના માગ ચાલે છે . તેઅાે દુ ાેના હાથને મજબૂત કરે છે . અને કાેઈ

ઉ ર અા યાે છે ?' અથવા 'યહાેવાહ શું બાે યા છે ?' અેવું તમારે પાેતપાેતાના

પાેતાની દુ તામાંથી પાછંુ વળતું નથી. મારે મન તેઅાે બધા સદાેમના જેવા છે .

પડાેશી અને ભાઈને કહે વું

અને તેના રહે વાસીઅાે ગમાેરાના જેવા થઈ ગયા છે .” ૧૫ તેથી બાેધકાે

પણ બાેલવું ન હ, કે મ કે દરેકનું વચન તે જ પાેતાની ઈ વરવાણી પ થશે. કે મ

ેઈઅે. ૩૬ યહાેવાહની વાણી અેમ તમારે

ારે

વષે સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે કે ; “જુ અાે, હુ ં તેઅાેને કડવી વેલ ખવડાવીશ

કે

અને ઝે ર પાઈશ, કે મ કે ય શાલેમના બાેધકાેથી અાખા દેશમાં દુ તા

વચનાે તમે સાંભ

ફે લાઈ રહી છે .” ૧૬ સૈ યાેના યહાેવાહ અા માણે કહે છે કે , જે બાેધકાે

શાે ઉ ર અા યાે? યહાેવાહે તમને શું ક ું છે ?' ૩૮ પણ યહાેવાહની વાણી

તમને બાેધ કરે છે તેઅાેનું તમે સાંભળશાે ન હ. તેઅાે યથ વાતાે કરે છે .

અેમ તમે

તેઅાે મારાં મુખનાં વચનાે નથી કહે તા પણ પાેતાના મનની ક પત વાતાે કરે

તમારે બાેલવું ન હ, અેમ મ તમને ક ું છે . છતાં “તમે યહાેવાહની ઈ વરવાણી

છે . ૧૭ જેઅાે મારી વાણીનાે તર કાર કરે છે તેઅાેને તેઅાે કહે તા ફરે છે

અેવું કહે તા

કે , 'યહાેવાહ કહે છે કે તમને શાં ત થશે.” જેઅાે પાેતાના દયના દુ રા હ

નગર મ તમને અને તમારા પતૃઅાેને અા યું તેઅાેને હુ ં મારી નજર સમ થી

મુજબ ચાલે છે તેમને કહે છે , તમારા પર કાેઈ પણ વપ

કરીશ. ૪૦ અને જે કદી ભુલાય ન હ અેવી નામાેશી અને નરં તર નદા તથા

અાવશે ન હ.' ૧૮

છતાં, યહાેવાહના મં ીમંડળમાં કાેણ ઊભું રહી શકે ? કાેણ તેમનું વચન
ેવા અને સાંભળવા ઊભા રહે ? કાેણે તેમનું વચન સાંભળવા યાન અા યું
છે ? ૧૯ જુ અાે, યહાેવાહ પાસેથી તાેફાન અાવે છે . તેમનાે કાેપ હા, ઘૂમરી
મારતાે રાેષ ગટ થયાે છે . ઘૂમરી મારતાે વંટાેળીયાે દુ ના માથા પર અાવી
પડશે. ૨૦ યહાેવાહ પાેતાના દયના મનાેરથાેને અમલમાં ન લાવે તથા સ
કરે ન હ, યાં સુધી તેમનાે ાેધ શાંત થશે ન હ. પાછલા દવસાેમાં, તમે તે
સમ

શકશાે. ૨૧ અા બાેધકાેને મ માેક યા નથી. છતાં તેઅાે દાેડી ગયા. મ

અા લાેકાેને કશું ક ું નથી. છતાં તેઅાે બાેધ કરે છે . ૨૨ તેઅાે

ે મારા

મં ીમંડળમાં ઉપ થત ર ા હાેત તાે મારા લાેકાેને મારાં વચનાે સંભળા યાં
હાેત; તેઅાેને તેઅાેના ખાેટા માગથી અને કરણીઅાેની દુ તાથી પાછા વા ા
હાેત. ૨૩ યહાેવાહ કહે છે કે શું હુ ં કે વળ પાસેનાે ઈ વર છંુ અને દૂ રનાે ઈ વર
નથી? ૨૪ શું ગુ ત થાનાેમાં કાેઈ મારાથી પાેતાને સંતાડી શકે છે કે હુ ં તેને
ન હ ેઉં?” અેવું યહાેવાહ કહે છે . “શું હુ ં અાકાશ તથા પૃ વીમાં સવ
હાજર નથી?” અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૨૫ 'મને વ ન અા યું છે ! મને વ ન
અા યું છે !' અેવા જે બાેધકાે મારા નામે ખાેટાે બાેધ કરે છે . તેઅાેઅે જે ક ું
તે મ સાભ ું છે ; ૨૬ જે બાેધકાે ખાેટાે બાેધ કરે છે અને પાેતાના દયમાં
રહે લા કપટનાે બાેધ કરે છે . તેઅાેના દયમાં અે કયાં સુધી રહે શે? ૨૭
જેમ તેમના પતૃઅાે બઅાલને કારણે મા ં નામ વીસરી ગયા હતા તેમ તેઅાે
અેકબી ને વ નાેની વાત કહીને તેઅાે વડે મારા લાેકની પાસે મા ં નામ
ભુલાવી દેવાની કાે શશ કરે છે . ૨૮ જે બાેધકને વ ન અા યું હતું તે ભલે
વ ન ગટ કરે. અને જેને મ કં ઈક ગટ કયુ છે તે ભલે મારાં વચન સ યતાથી
બાેલે. ઘઉંની તુલનામાં પરાળની શી કમત?” અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૨૯
યહાેવાહ અેમ કહે છે કે , “શું મા ં વચન અ ન સમાન નથી? તથા “ખડકના
ચૂરેચૂરા કરનાર હથાેડા જેવું નથી? ૩૦ તે માટે યહાેવાહ કહે છે , જુ અાે, “જે

વતા ઈ વર અેટલે સૈ યાેના યહાેવાહ જે અાપણા ઈ વર છે . તેમનાં
ાં નથી. ૩૭ બાેધકાેને તારે અા કહે વું કે ; 'યહાેવાહે તને

ે બાેલશાે તાે યહાેવાહ કહે છે કે ; યહાેવાહની ઈ વરવાણી 'અેમ
અાે છાે,' ૩૯ તેથી જુ અાે, હુ ં તમને છે ક વીસરી જઈશ. પછી જે

સતત અપમાન હુ ં તમારા પર લાવીશ.”
રા યહાેયાકીમના દીકરા યકાે યાને, યહૂ દયાના
૨૪ યહૂસરદારાેદયાના
ને, કારીગરાેને તથા લુહારાેને બા બલનાે રા નબૂખાદને સાર
ય શાલેમથી બંદીવાન બનાવીને લઈ ગયાે, યારબાદ જુ અાે, યહાેવાહના
સભા થાનની સામે બહાર મૂકેલી અં રની બે ટાેપલીઅાે યહાેવાહે મને
દેખાડી. ૨ અેક ટાેપલીમાં તા ં અને હમણાં જ પાકે લાં અં રના જેવાં બહુ
સારાં અં ર હતાં. પરં તુ બી

ટાેપલીમાં બગડી ગયેલાં અને ખાવાને લાયક

ન હ અેવાં અં ર હતાં. ૩ પછી યહાેવાહે મને ક ું, “ય મયા તું શું જુ અે
છે ?” મ ઉ ર અા યાે, હુ ં તાે અં રાે ેઉં છંુ , તેમાંનાં કે ટલાક બહુ સારાં છે
અને કે ટલાંક ખૂબ જ બગડી ગયા છે , તે અેટલાં ખરાબ છે કે ખવાય પણ
ન હ.” ૪ પછી યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા માણે અા યું અને ક ું કે ,
૫ “યહાેવાહ ઇઝરાયલના ઈ વર અા માણે કહે છે કે ; ''યહૂ દયામાંથી જે

લાેકાે બંદીવાસમાં ગયા છે . જેમને મ અહ થી ખાલદીઅાેના દેશમાં માેક યા છે
તેઅાેને હુ ં અા સારાં અં ર જેવા માનું છંુ . ૬ કે મ કે તેઅાેનું હત કરવા સા
હુ ં મારી નજર તેઅાેની પર રાખીશ. અને તેઅાેને ફરીથી અા દેશમાં પાછા
લાવીશ. હુ ં તેઅાેને બાંધીશ અને પાડી નાખીશ ન હ, હુ ં તેઅાેને રાેપીશ અને
તેઅાેને ઉખેડી નાખીશ ન હ. ૭ યારે તેઅાે પૂરા દલથી મારી પાસે પાછા
અાવશે. યારે મને અાેળખના ં , અેટલે યહાેવાહ હુ ં તે છંુ , અેવું અાેળખના ં
દય હુ ં તેમને અાપીશ. અને તેઅાે મારા લાેકાે થશે અને હુ ં તેઅાેનાે ઈ વર
થઈશ. ૮ યહાેવાહ અેમ કહે છે કે , જેમ અં રાે બગડી ગયાં, ખવાય ન હ
અેટલે સુધી બગડી ગયાં છે ''”તેમની પેઠે યહૂ દયાનાે રા

સદ કયા તેના

સરદારાે અને ય શાલેમમાંના બાકી રહે લા લાેક જેઅાે અા દેશમાં જ રહે છે કે
જેઅાે મસરમાં રહે છે તેઅાેને હુ ં ત

દઈશ. ૯ હુ ં તે લાેકાેને ભયંકર સ

કરીશ તેઅાે ાસ પામીને પૃ વીનાં સઘળાં રા યાેમાં અહ તહ રઝળતા
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ફરશે. અે માટે હુ ં તેઅાેને ત

દઈશ. જે જ યાઅાેમાં હુ ં તેઅાેને હાંકી કાઢીશ

વદેશીઅાે, ઉસના બધા રા અાે, પ લ તીઅાેના દેશના રા અાે અા કલાેન,

યાં સવ તેઅાે નદા, મહે ણાં, હાંસી તથા શાપ પ બનશે. યાં લાેકાે તેઅાેને

ગાઝા અને અે ાેન તથા અા દાેદના બચી ગયેલા; ૨૧ અદાેમ, માેઅાબ અને

શાપ અાપશે. ૧૦ જે ભૂ મ મ તેઅાેને અને તેઅાેના પતૃઅાેને અાપી હતી. તે

અા માેનીઅાે; ૨૨ તૂરના અને સદાેનના બધા રા અાે સમુ ની પેલે પારના

ભૂ મ પરથી તેઅાે ન થાય યાં સુધી હુ ં તેઅાેના પર તરવાર, દુ કાળ અને

બધા રા અાે; ૨૩ દદાન, તેમા અને બૂઝ અને અે બધા જેઅાેઅે તેઅાેના

મરકી માેકલીશ.

વાળ પાેતાના માથાની બાજુ પરથી કા યા હતા, ૨૪ અા લાેકાેઅે પણ તે

રા , યાે શયાના દીકરા, યહાેયાકીમના ચાેથા વષમાં
૨૫ યહૂઅેટલેદયાના
બા બલના રા નબૂખાદને સારના પહે લા વષમાં યહૂ દયાના

પીવાે પડશે; અેટલે કે , અરબ તાનના સવ રા અાે અને અર યમાં વસેલી

સવ લાેક વષે જે વચન ય મયા પાસે અા યું તે; ૨ અને જે વચન ય મયા
બાેધક યહૂ દયાના સવ લાેકાેની અાગળ તથા ય શાલેમના સવ રહે વાસીઅાે
અાગળ બાે યાે તે અા છે ; ૩ યહૂ દયાના રા

અા માેનના દીકરા યાે શયાના

તેરમા વષથી તે અાજ પયત અેટલે ેવીસ વષની મુદત સુધી યહાેવાહનું વચન
મારી પાસે અા યું. કે હુ ં અા હથી તમને કહે તાે અા યાે છંુ , છતાં તમે મા ં
સાંભ ું ન હ. ૪ વળી યહાેવાહે સવ સેવકાેને અેટલે બાેધકાેને તમારી પાસે
માેક યા છતાં પણ તમે તેઅાેનું સાંભ

ું ન હ. અને સાંભળવાને કાન ધયા

ન હ. ૫ અા બાેધકાેઅે ક ું કે , તમે બધા તમારા દુ

યવહાર અને દુ

કૃ યાેમાંથી પાછા ફરાે અને જે ભૂ મ યહાેવાહે તમને અને તમારા પતૃઅાેને
પુરાતનકાળથી અાપી છે તેમાં સદાકાળ રહાે. ૬ અ ય દેવાેની પૂ

અને

સેવા કરવા સા તેઅાેની પાછળ જશાે ન હ. તમારા હાથની કૃ તઅાેથી મને
ાે ધત કરશાે ન હ. અેટલે હુ ં તમને કં ઈ હા ન પહાચાડીશ ન હ.' ૭ પરં તુ તમે
મા ં સાંભ

ું ન હ” અેમ યહાેવાહ કહે છે , પણ પાેતાના હાથથી બનાવેલી

કૃ તઅાે વડે મને રાેષ ચઢાવીને તમે તમા ં પાેતાનું ભૂંડું કયુ છે .” ૮ તેથી
સૈ યાેના યહાેવાહ અા માણે કહે છે કે ; “તમે મારાં વચનાે સાંભ

ાં નથી,

૯ જુ અાે, તેથી હુ ં ઉ રના બધા કુ ળસમૂહાેને અને બા બલના મારા સેવક

નબૂખાદને સારને પણ તેડાવી મંગાવીશ” અેમ યહાેવાહ કહે છે .” તેઅાેને
હુ ં અા દેશ પર, તેઅાેના રહે વાસીઅાે પર અને અાસપાસની બધી

અાે

સામે લાવીશ અને હુ ં તેઅાેનાે સંહાર કરીશ. અને તેઅાે વ મયજનક તથા
તર કારપા થશે. અને તેઅાે હં મેશ ઉ જડ રહે શે અેવું હુ ં કરીશ. ૧૦
હુ ં તમારી ખુશી અને હષનાે સાદ, વરક યાના વનાેદનાે સાદ ઘંટીનાે સાદ
તથા દીવાઅાેનાે કાશ દેશમાંથી બંધ પાડીશ. ૧૧ અા સમ દેશ ખેદાન
મેદાન અને વેરાન થઈ જશે. અને અે લાેકાે સ ેર વષ બા બલના રા ની
ગુલામી કરશે. ૧૨ અને સ ેર વષ પૂરાં થાય કે તરત જ હુ ં બા બલના રા
તથા તેના લાેકાેને ખાલદીઅાેના દેશને તેનાં પાપાેને લીધે શ ા કરીશ” અેમ
યહાેવાહ કહે છે . “તેમની ભૂ મ હં મેશને માટે ઉ જડ થશે. ૧૩ તે દેશ વષે જે
સવ વચન હુ ં બાે યાે હતાે. તે મુજબ હુ ં તેના પર વપ

લાવીશ. અેટલે

જે બધું અા પુ તકમાં લખેલું છે જે ભ વ ય સવ દેશાે વષે ય મયાઅે ક ું
છે તે માણે હુ ં વપ

લાવીશ. ૧૪ તેઅાે પાેતે ઘણી

અાે અને મહાન

રા અાેના ગુલામ બનશે અને હુ ં તેઅાેને તેઅાેનાં અાચરણ મુજબ, તેઅાેના
હાથનાં કૃ યાેનાે બદલાે અાપીશ.” ૧૫ માટે યહાેવાહ ઇઝરાયલના ઈ વરે અા

મ

તઅાેના રા અાે; ૨૫ ઝ ીના, અેલામના તથા માદીઅાેના સવ

રા અાે; ૨૬ ઉ રના અને દૂ રના, બધા રા અાેને અને પૃ વીના પડ પરનાં
બધાં રા યાે અે તમામને મ અે યાલાે પાયાે. તેઅાેની પાછળ શેશાખનાે રા
પણ અે પીશે.” ૨૭ યહાેવાહે મને ક ું કે , “હવે તારે તેઅાેને કહે વું કે , સૈ યાેના
યહાેવાહ, ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે ; “પીઅાે અને મ ત થઈને અાેકાે, જે
તરવાર હુ ં તમારા પર માેકલીશ તેને લીધે પીઅાે અને પાછા ઊઠાે ન હ.”' ૨૮
ે તેઅાે તારા હાથમાંથી યાલાે લઈને પીવાની ના પાડે તાે તારે તેઅાેને કહે વું.
'સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે કે ; “તમે ન ે અે પીશાે. ૨૯ માટે જુ અાે, જે નગર
મારા નામથી અાેળખાય છે . તેની પર હુ ં અાફત લાવવાનાે જ છંુ . તાે શું તમે
શ ાથી બચી જશાે? તમે શ ાથી બચશાે નહી. કે મ કે હુ ં અા સૃ ના
બધા લાેકાે પર તરવાર બાેલાવી મંગાવીશ!” અેમ સૈ યાેના યહાેવાહ કહે
છે . ૩૦ તેથી હે ય મયા તું તેઅાેની વ

અા સવ વચનાે કહે . તારે તેઅાેને

કહે વું કે , 'યહાેવાહ તેમના ઉ ચ થાનમાંથી ગજના કરશે. પાેતાના પ વ
નવાસ થાનમાંથી ઘાંટાે પાડશે. તે પાેતાના નવાસ થાનમાંથી ગજના કરશે;
ા ા ખૂંદનારાની જેમ તે પૃ વીના સવ લાેકાેની વ

હાકારાે કરશે. ૩૧

પૃ વીના સવ છે ડા સુધી ઘાઘાટ પહાચશે. કે મ કે વદેશીઅાે સાથે યહાેવાહ
વવાદ કરે છે . તે સવ માણસાેનાે યાય કરશે. તે દુ ાેનાે તરવારથી સંહાર
કરશે.” અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૩૨ સૈ યાેના યહાેવાહ અા માણે કહે છે કે ,
“જુ અાે, અાફત અેક દેશમાંથી બી

દેશમાં ફે લાઈ રહી છે , પૃ વીના છે ક

છે ડેથી ચંડ વાવાઝાેડું ફૂં કાશે. ૩૩ તે દવસે યહાેવાહે જેમને મારી ના યા
હશે, તેમના મૃતદેહાે પૃ વીના અેક છે ડાથી બી

છે ડા સુધી દેખાઈ અાવશે.

તેઅાેને માટે શાેક કરવામાં અાવશે ન હ, તેઅાેને ભેગા કરીને દાટવામાં અાવશે
ન હ. તેઅાે ભૂ મની સપાટી પર પડી રહીને ખાતર પ થઈ જશે. ૩૪ હે પાળકાે
વલાપ કરાે. તથા બૂમ પાડાે, હે ટાેળાંના સરદારાે તમે રાખમાં અાળાેટાે. કે મ
કે તમારી કતલનાે સમય અાવી પહા યાે છે . હુ ં તમારા ટુ કડા કરી નાખીશ
અને તમે સુંદર પા પડીને ભાંગી

ય તેમ પડશાે. ૩૫ પાળકાે તથા ટાેળાંના

સરદારાેને નાસવાનાે કે બચવાનાે કાેઈ ર તાે પણ મળશે ન હ ૩૬ પાળકાેની
બૂમનાે પાેકાર તથા ટાેળાંના સરદારાેનું રડવું સંભળાય છે , કે મ કે યહાેવાહ
તેમનું બીડ ઉ જડ કરી નાખે છે . ૩૭ યહાેવાહના ભારે રાેષને કારણે તેઅાેના
શાંત નવાસાે ખંડેર થયા છે . ૩૮ તે સહની જેમ પાેતાની ગુફામાંથી બહાર
અાવે છે . કે મ કે ઉપ વ કરનારની ગજનાને લીધે, તેઅાેના ભારે રાેષને લીધે
તેઅાેની ભૂ મ વ મય પમાડે અેવી વેરાન થઈ ગઈ છે .”

અાેની પાસે હુ ં તને માેકલું તે સવને તેમાંથી પીવડાવ. ૧૬ અને

દયાના રા યાે શયાના દીકરા યહાેયાકીમની કાર કદ ની
૨૬ યહૂશ અાતમાં
અા વચન યહાેવાહ પાસેથી અા યું. યહાેવાહ અા

જે તરવાર હુ ં તેઅાેના પર માેકલીશ તેને લીધે તેઅાે અે પીધા પછી ભાન

માણે કહે છે કે ; તું યહાેવાહના સભા થાનના અાંગણામાં ઊભા રહીને

ભૂલી લથ ડયાં ખાશે.” ૧૭ અાથી મ યહાેવાહના હાથમાંથી તે યાલાે લીધાે.

યહૂ દયાના સવ નગરાેમાંથી જે લાેકાે ઘરમાં ભજન કરવા અાવે છે , તેઅાેની

અને મને જે

અાેમાં માેક યાે તેઅાેને તે પાયાે. ૧૮ અેટલે ય શાલેમને

અાગળ જે વચનાે મ તને કહે વા ક ું છે તે સવ બાેલ. તેમાંનાે અેક પણ

તથા યહૂ દયાનાં નગરાેને તેઅાેના સરદારાેને મ તે પાયાે પ રણામે અાજની

શ દ ભૂ યા વગર પૂરેપૂ ં કહે જ!ે ૩ કદાચ તેઅાે તે સાંભળે અને પાેતાના

જેમ તેઅાે ઉ જડ થઈને વ મય, ધ ાર પામેલા તથા શાપ પ થાય. ૧૯

દુ માગાથી પાછા ફરે અને તેઅાેનાં દુ કાયાને લીધે જે શ ા હુ ં તેઅાેને

વળી મસરના રા

અાપવાનાે વચાર ક ં છંુ . તે હુ ં તેઅાે પર ન માેકલું. ૪ વળી તું તેઅાેને કહે જ,ે
યહાેવાહ કહે છે કે , મા ં નયમશા મ તમારી અાગળ મૂ ું છે તે મુજબ

માણે મને ક ું કે ; “અા ાેધ પી ા ારસનાે યાલાે મારા હાથમાંથી લે.
જે સવ

ફા ન તેના સેવકાે અને તેના અમલદારાેને તેના બધા

લાેકાેઅે અા પી ં પીધું. ૨૦ તેમ જ સવ મ

ચ મયા

તઅાે, મસરમાં વસતા બધા

૨
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ચાલવાને, ૫ મારા સેવકાે, બાેધકાે જેઅાેને હુ ં અા હથી તમારી પાસે માેકલું

ક

છંુ તેઅાેના વચનાે તમે સાંભળશાે ન હ, ૬ તાે અા ભ ત થાનના હુ ં શીલાે
જેવા હાલ કરીશ; અને પૃ વીની સવ
અાેની નજરમાં હુ ં નગરને શા પત

લીધાે તેથી તેને મારી નાખવા સા લાેકાેના હાથમાં સાપવામાં અા યાે ન હ.

કરીશ.”' ૭ યાજકાે, બાેધકાે અને સવ લાેકાેઅે ય મયાને યહાેવાહના
ઘરમાં અા વચનાે બાેલતાે સાંભ

ાે. ૮ યહાેવાહે સવ લાેકની અાગળ

ય મયાને જે માણે બાેલવાની અા ા અાપી હતી તે સવ મુજબ કહે વાનું
ય મયાઅે યારે પૂ ં કયુ કે તરત જ યાજકાેઅે, બાેધકાેઅે અને બધા
લાેકાેઅે, તેને પક

ાે અને ક ું, “તું જ ર મૃ યુ પામીશ! ૯ ત શા માટે

યહાેવાહના નામે અેવી ભ વ યવાણી ઉ ચારી કે , અા સભા થાનની હાલત
શીલાે જેવી થશે અને અા શહે ર વેરાન અને વ તી વગરનું થઈ જશે?” પછી
સવ લાેકાે યહાેવાહના ઘરમાં ય મયાની પાસે અેકઠા થયા. ૧૦ અા સાંભળીને
યહૂ દયાના ઉ ચ અ ધકારીઅાે રાજમહે લમાંથી મં દરમાં પહાચી ગયા અને
યહાેવાહના ભ ત થાનના નવા વેશ ાર અાગળ બેસી ગયા. ૧૧ પછી
યાજકાેઅે અને બાેધકાેઅે, અ ધકારીઅાેને અને સવ લાેકાેને ક ું કે , “અા
માણસને મૃ યુદંડની સ

થવી

ેઈઅે, કે મ કે તેણે અા નગરની વ

ભ વ યવાણી ઉ ચારી છે જેમ તમે બધાઅે તમારા પાેતાના કાને સાંભળી
છે !” ૧૨ યારે ય મયાઅે સવ સરદારાેને અને સવ લાેકાેને ક ું કે , “અા નગર
તથા સભા થાનની વ

ભ વ યવાણી જે તમે સાંભળી છે તે કહે વા માટે

યહાેવાહે મને માેક યાે છે . ૧૩ માટે હવે, તમારાં અાચરણ અને કૃ યાે સુધારાે
અને તમારા ઈ વર યહાેવાહનું ક ું સાંભળાે, તાે કદાચ તમારા પર જે વપ
લાવવા યહાેવાહ બાે યા છે તે વષે તેઅાે પ ાતાપ કરે. ૧૪ પણ જુ અાે, હુ ં તાે
તમારા હાથમાં છંુ . તમને જે યાે ય અને સા ં લાગે તે મને કરાે. ૧૫ પણ
અેટલું ખાતરીથી માન ે કે

ે તમે મને મારી નાખશાે, તાે તમે અા નગર અને

તેના બધા વતનીઅાે અેક નદાષ માણસના ાણ લેવાના બદલ અપરાધી
ઠરશાે. કે મ કે ખરેખર યહાેવાહે મને અા બધું તમને કહી સંભળાવવા માેક યાે
છે .” ૧૬ યારે અ ધકારીઅાેઅે અને લાેકાેઅે યાજકાેને અને બાેધકાેને ક ું,
“અા માણસ મૃ યુદંડને પા નથી. કે મ કે તે અાપણા ઈ વર યહાેવાહને નામે
બાે યાે છે .” ૧૭ પછી દેશના વડીલાેમાંના માણસાે ઊભા થયા અને અાખી
સભાને સંબાેધીને, ૧૮ તેઅાેઅે ક ું, “યહૂ દયાના રા

હઝ કયાના સમયમાં

મીખા માેરા તી ઈ વરનાં વચન કહે તાે હતાે અને તેણે યહૂ દયાના સવ લાેકાેને
ક ું કે સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે કે ; “ સયાેન ખેતરની જેમ ખેડાઈ જશે
અને ય શાલેમ ખંડેરનાે ઢગલાે થઈ જશે. અને સભા થાનનાે પવત વનનાં
ઉ ચ થાન જેવાે થશે.” ૧૯ યારે યહૂ દયાના રા

હ ઝ ા અને યહૂ દયાના

બધા લાેકાેઅે અા માટે તેને મારી ના યાે હતાે કે ? શું તેને યહાેવાહનાે ડર
નહાેતાે? વળી તેણે મહે રબાની રાખવાને યહાેવાહને વનંતી કરી નહાેતી?
અાને કારણે યહાેવાહ તેઅાેના પર જે વપ
તેમને પ ાતાપ થયાે.

લાવવાને બાે યા હતા, તે વષે

ે અાપણે ય મયાને માેતની સ ને પા ઠરાવીઅે

તાે શું અાપણે જ અાપણા પર માેટી અાફત ન હ નાેતરીઅે?” ૨૦ વળી
કયાથયઅારીમનાે અેક વતની અેટલે શમાયાનાે દીકરાે ઉ રયા, યહાેવાહને
નામે ભ વ ય કહે તાે હતાે. તેણે અા નગર તથા દેશની વ

ય મયાનાં સવ

વચનાે માણે ભ વ ય ક ું. ૨૧ પણ યારે યહાેયાકીમ રા અે તથા તેના
બધા અમલદારાે અને અંગર કાેઅે તે વચનાે સાંભ

ાં યારે રા અે તેને

મારી નાખવાનાે ય ન કયા, પણ યારે ઉ રયાને તેની ખબર પડી યારે
ભયભીત થઈ મસર નાસી ગયાે. ૨૨ યારે યહાેયાકીમ રા અે અા બાેરના
દીકરા અે નાથાનને અને તેની સાથે કે ટલાંક માણસાેને મસરમાં માેક યા. ૨૩
તેઅાે ઉ રયાને મસરમાંથી પકડીને યહાેયાકીમ રા ની હજૂ રમાં લઈ અા યા
અને તેણે તેને મારી નંખા યાે અને તેના મૃતદેહને હલકા કહે વાતા લાેકાેના

તાનમાં નાખી દીધાે. ૨૪ પરં તુ શાફાનના દીકરા અ હકામે ય મયાનાે પ

દયાના રા યાે શયાના દીકરા સદ કયાની કાર કદ ના અારં ભમાં
૨૭ યહૂય મયાની
પાસે અા વચન યહાેવાહની પાસેથી અા યું, યહાેવાહે
૨

અા મુજબ મને ક ું કે ; તું તારે માટે બંધનાે તથા ઝૂં સરીઅાે બનાવીને તે તારી
ગરદન પર મૂક. ૩ અને ય શાલેમમાં યહૂ દયાના રા

સદ કયાની પાસે

જે ખે પયાઅાે અાવે છે . તેઅાેની હ તક અદાેમના રા

પાસે, માેઅાબના

રા

પાસે, અા માેનીઅાેના રા

પાસે, તૂર અને સદાેનના રા અાે પાસે

તે માેકલ. ૪ તેઅાેને અા ા કર કે , તમે જઈને તમારા મા લકાેને કહાે કે ,
સૈ યાેના યહાેવાહ ઇઝરાયલના ઈ વર અા માણે કહે છે કે ; “અા વચન
તમારે તમારા મા લકાેને કહે વું; ૫ 'મ મારા મહાન સામ ય અને શ તથી
પૃ વી અને તેના પર વસતાં માણસાે અને પશુઅાેને ઉ પ ન કયા છે અને હુ ં
ચાહુ ં તેને તે અાપી શકું છંુ . ૬ તેથી હવે, તમારા સવ દેશાે મ બા બલના
રા , મારા સેવક, નબૂખાદને સારને સા યા છે . વળી, જં ગલનાં પશુઅાે પણ
તેની સેવા કરવા મ અા યાં છે . ૭ તેના દેશને માટે નમાણ થયેલ સમય
અાવે યાં સુધી બધી

અાે તેની અને તેના દીકરાની અને તેના દીકરાના

દીકરાની સેવા કરશે. યારે બળવાન
સેવા કરાવશે. ૮ વળી જે

અાે અને મહાન રા અાે તેની પાસે

અને રા ય તેની અેટલે બા બલના રા

નબૂખાદને સારની સેવા કરશે ન હ. અને પાેતાની ગરદન પર બા બલના
રા ની ઝૂં સરી ન હ મૂકશે. તે

ને હુ ં તેને હાથે ન ક ં યાં સુધી તરવાર,

દુ કાળ અને મરકી માેકલીને તેને હુ ં શ ા કરીશ.' અેવું યહાેવાહ કહે છે .
જેથી અંતે તે બા બલના હાથમાં સાપાઈ
ેશીઅાે, તમારા વ ન

ય. ૯ માટે તમે તમારા બાેધકાે,

ેનારાઅાે, ભૂવાઅાે અને જં તરમંતર કરનારાઅાે

જેઅાે તમને કહે કે , 'તમે બા બલના રા ની સેવા કરશાે ન હ.' તાે તેની તરફ
યાન ના અાપશાે. ૧૦ કે મ કે તમને તમારા વતનમાંથી દૂ ર કરવા માટે હુ ં તમને
તમારી ભૂ મમાથી હાંકી કાઢુ ં અને તમે નાશ પામાે તે માટે તેઅાે તમને ખાેટું
ભ વ ય કહે છે . ૧૧ પણ

ે કાેઈ

બા બલના રા ની ઝૂં સરી ગરદન પર

મૂકશે અને તેના દાસ થશે, તાે હુ ં તેને પાેતાની ભૂ મમાં રહે વા દઈશ.' તેઅાે યાં
ખેતી કરશે અને વસશે. અેમ યહાેવાહ કહે છે .'' ૧૨ તેથી મ યહૂ દયાના રા
સદ કયાને અા બધી બાબતાે કહી કે ; “તમે તમારી ગરદનાે પર બા બલના
રા ની ઝું સરી મૂકશાે તાે તમે

વતા રહે શાે. ૧૩ જે

બા બલના રા ની

સેવા ન કરે તેના વષે યહાેવાહ બાે યા છે . તે માણે તમે અેટલે તું તથા તારી
તરવાર, દુ કાળ અને મરકીથી શા માટે મરાે? ૧૪ જે બાેધકાે તમને અેમ
કહે છે કે , 'તમે બા બલના રા ની સેવા કરશાે ન હ,' તેમની વાત તમારે
સાંભળવી ન હ. તેઅાે તમને ખાેટું ભ વ ય કહે છે . ૧૫ કે મ કે યહાેવાહ કહે છે
કે , મ તેમને માેક યા નથી.” “તાેપણ તેઅાે મારા નામે તમને જૂ ઠું ભ વ ય કહે
છે જેથી હુ ં તમને અા દેશમાંથી નસાડી મૂકું અને જે બાેધકાે ખાેટું ભ વ ય
કહે છે તે બાેધકાે સાથે તમે નાશ પામાે.” ૧૬ વળી મ યાજકાે અને બધા
લાેકાેને ક ું કે , યહાેવાહ અા માણે કહે છે કે ; જે બાેધકાે તમને અેમ કહે છે
કે , 'જુ અાે, યહાેવાહના ભ ત થાનનાં પા ાે થાેડા જ વખતમાં બા બલમાંથી
જલદી પાછા લાવવામાં અાવશે તેમની વાત તમે સાંભળશાે ન હ. તેઅાે તમને
જૂ ઠું ભ વ ય કહે છે .' ૧૭ તેઅાેનું કહે વું તમે સાંભળશાે ન હ. બા બલના
રા ની શરણાગ ત વીકારશાે તાે તમે
ઉ જડ થાય? ૧૮ પણ

વતા રહે શાે, શા માટે અાખું નગર

ે તેઅાે સાચા બાેધકાે હાેય અને

ે સાચે જ

યહાેવાહનું વચન તેઅાેની પાસે અા યું હાેય, તાે યહાેવાહના ઘરમાં, યહૂ દયાના
રાજમહે લમાં અને ય શાલેમમાં બાકી રહે લાં પા ાે બા બલ ન લઈ

ય તે

માટે તેઅાેઅે સૈ યના યહાેવાહને વનંતી કરવી.' ૧૯ તેથી સૈ યાેના યહાેવાહ
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નબૂખાદને સાર

ગયેલાઅાેમાંના બાકી રહે લા વડીલાે, યાંના યાજકાે,
૨૯ યારેબાેધબંકાેદીવાસમાં
તથા જે લાેકાેને નબૂખાદને સાર ય શાલેમમાંથી બા બલમાં

અા વષે કહે છે કે , થંભ, સમુ , પાયા તથા પા ાે તે લઈ ગયાે ન હ, પણ
અા નગરમાં હ
યહૂ દયાના રા

રહે લાં છે . ૨૦ પણ બા બલનાે રા

યહાેયાકીમના દીકરા યકાે યાને તથા યહૂ દયાના તેમ જ

લઈ ગયાે યકાે યા રા , રાજમાતા, રા યના અ ધકારીઅાે, કુ ળાેના અાગેવાનાે

ય શાલેમના સવ કુ લીન લાેકાેને ય શાલેમમાંથી બા બલમાં બંદીવાસમાં

અને કુ શળ કારીગરાેને બા બલમાં બંદીવાન તરીકે નબૂખાદને સાર લઈ ગયાે

લઈ ગયાે. ૨૧ જે પા ાે યહાેવાહના ઘરમાં, યહૂ દયાના રા ના મહે લમાં

હતાે. ૨ યકાે યા રા , રાજમાતા, ખાે અાે યહૂ દયા અને ય શાલેમના

તથા ય શાલેમમાં હજુ રહે લાં છે , તેના વષે ઇઝરાયલના ઈ વર સૈ યાેના

સરદારાે, કુ શળ કારીગરાે તથા લુહારાે બા બલમાંથી ગયા પછી, ૩ તે બધાની

યહાેવાહ કહે છે કે , ૨૨ 'તેઅાેને બા બલમાં લઈ જવામાં અાવશે અને હુ ં યાં

પાસે ય મયા બાેધકે , શાફાનનાે પુ અેલાસા તથા જેને યહૂ દયાના રા

સુધી તેઅાે પર યાન ન હ અાપું યાં સુધી તેઅાે યાં જ રહે શે.' અેમ યહાેવાહ

સદ કયાઅે બા બલમાં, બા બલના રા

કહે છે . 'પછી હુ ં તેઅાેને લાવીને અા થળે મૂકીશ.”'

હતાે, તે હ કયાનાે દીકરાે ગમાયા તે બ નેની સાથે જે પ માેક યાે, તેમાં અા

તે જ વષ યહૂ દયાના રા સદ કયાના શાસનની શ અાતમાં
૨૮ વળી
ચાેથા વષના પાંચમા મ હનામાં ગબયાેનના વતની અાઝ્ ઝુરના દીકરા

માેકલી દીધા છે તે સવને “સૈ યાેના યહાેવાહ, ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે

હના યા બાેધકે યહાેવાહના ઘરમાં યાજકાે અને બધા લાેકાેની હાજરીમાં ક ું
કે , ૨ “સૈ યાેના યહાેવાહ, ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે ; 'બા બલના રા ની
ઝૂં સર મ તારા પરથી હઠાવી લીધી છે . ૩ બે વષની અંદર હુ ં બા બલનાે રા
નબૂખાદને સાર યહાેવાહના ભ ત થાનનાં પા ાે અા થળેથી લૂંટીને બા બલ
લઈ ગયાે હતાે તે સવ પા ાે અહ હુ ં પાછા લાવીશ. ૪ તેમ જ હુ ં યહૂ દયાના
રા

યહાેયાકીમના દીકરા યકાે યાને તેમ જ બા બલમાં બંદીવાસમાં ગયેલા

યહૂ દયાના બધા લાેકાેને હુ ં અા થળે પાછા લાવીશ, 'કે મ કે હુ ં બા બલના
રા ની ઝૂં સરી ભાગી નાખીશ.'' અેવું યહાેવાહ કહે છે . ૫ યારે જે યાજકાે
અને લાેકાે યહાેવાહના ઘરમાં ઊભા રહે લા હતા તે સવની સમ ય મયા
બાેધકે હના યા બાેધકને જવાબ અા યાે. ૬ ય મયાઅે ક ું કે , “હા
અામેન! યહાેવાહ અે માણે કરાે. અને યહાેવાહના ભ ત થાનનાં પા ાે
તથા જેઅાે બંદીવાસમાં ગયા છે . તે બધા લાેકાેને બા બલમાંથી અા થળે
પાછા લાવીને, ભ વ યનાં તમારાં જે વચનાે તમે ક ાં છે તે પૂરાં કરાે. ૭ તેમ
છતાં જે વચન હુ ં તમારા કાનાેમાં અને અા સવ લાેકાેના કાનાેમાં કહુ ં છે તે
સાંભળાે. ૮ તારા અને મારા પહે લાં થઈ ગયેલા ાચીન બાેધકાેઅે ઘણાં
દેશાે વ

બાેધ કયા હતાે. અને માેટા રા યાેની વ

યુ , દુ કાળ તથા

મરકી વષે ભ વ ય ક ું હતું. ૯ જે બાેધક સુખશાં ત વષે ભ વ ય કરે
છે અને તેના શ દાે સાચા પડે છે , યારે જ તે યહાેવાહે માેકલેલાે બાેધક
છે અેમ જણાશે.” ૧૦ પછી હના યા બાેધકે ય મયાની ગરદન પર મૂકેલી
ઝૂં સરી લઈ અને તેને ભાંગી નાખી. ૧૧ હના યાઅે બધા લાેકાે સમ ક ું,
“યહાેવાહ અા માણે કહે છે કે ; 'અા માણે બે વષ પછી હુ ં બા બલના રા
નબૂખાદને સારની ઝૂં સરી બધી

અાેની ગરદન પરથી ભાંગી નાખીશ.”' અે

પછી ય મયા બાેધક પાેતાને ર તે ચા યાે ગયાે. ૧૨ વળી હના યા બાેધકે
ય મયા બાેધકની ગરદન પરની ઝૂં સરી ભાંગી ના યા પછી યહાેવાહનું વચન
ય મયા પાસે અા માણે અા યું કે , ૧૩ “તું હના યા પાસે જઈને તેને કહે
કે , 'યહાેવાહ કહે છે કે ; ત લાકડાની ઝૂં સરી ભાંગી નાખી છે , પરં તુ હુ ં તેની
જ યાઅે લાેખંડની ઝૂં સરીઅાે બનાવીશ.” ૧૪ કે મ કે સૈ યાેના યહાેવાહ
ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે ; બા બલના રા
કરવા માટે મ અા સવ

નબૂખાદને સારની સેવા

અાેની ગરદન પર લાેખંડની ઝૂં સરી મૂકી છે . તેઅાે

તેના દાસ થશે. વળી જં ગલમાંનાં પશુઅાે પણ મ તને અા યાં છે .” ૧૫ પછી
ય મયા બાેધકે હના યા બાેધકને ક ું, “સાંભળ હે હના યા, યહાેવાહે તને
માેક યાે નથી પણ તું જૂ ઠી વાત પર અા લાેકને વ વાસ કરાવે છે . ૧૬ તેથી
યહાેવાહ કહે છે ; 'હુ ં પૃ વીના પૃ પરથી તને ફકી દઈશ. અા વષ તું મૃ યુ
પામીશ. કે મ કે તું યહાેવાહની વ

ફતૂરનાં વચન બાે યાે છે .” ૧૭ અને તે

જ વષના સાતમા મ હનામાં હના યા બાેધક મૃ યુ પા યાે.

ચ મયા

નબૂખાદને સારની પાસે માેક યાે

માણે લખેલું છે ; ૪ જે બંદીવાનાેને ય શાલેમથી બા બલના બંદીવાસમાં
કે ; ૫ 'તમે ઘરાે બાંધાે અને તેમાં રહાે, ા ાની વાડીઅાે રાેપાે અને તેનાં
ફળાે ખાઅાે, ૬ તમે પરણાે અને સંતાનાેને જ મ અાપાે. પછી તમારાં દીકરા
દીકરીઅાેને પરણાવાે. જેથી તેઅાે પણ સંતાનાે પેદા કરે. તમે વૃ
અાેછા ન થાઅાે. ૭ તે શહે રની શાં ત અને સમૃ

પામાે,

માટે કાય કરાે. યાં મ

તમને દેશ નકાલ કયા છે . તેના માટે ાથના કરાે. કારણ કે યારે તે સમૃ
થશે યારે તમે પણ અાબાદ થશાે.' ૮ હુ ં ઇઝરાયલનાે ઈ વર, સૈ યાેના
યહાેવાહ, તમને કહુ ં છંુ કે , 'તમારા બાેધકાેથી કે ેશીઅાેથી છે તરાશાે ન હ,
તેઅાેનાં વ નાે પર યાન અાપશાે ન હ. ૯ કે મ કે તે લાેકાે મારે નામે જૂ ઠું
ભ વ ય ભાખે છે . મ તેઅાેને માેક યા નથી' અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૧૦ કે મ કે
યહાેવાહ કહે છે કે ; બા બલમાં સ ેર વષ પૂરાં થયા પછી હુ ં તમારી મુલાકાત
લઈશ. તમને અા થળે લાવીને તમને અાપેલું મા ં ઉ મ વચન પૂ ં કરીશ.
૧૧ કે મ કે તમારા માટે મારા જે ઈરાદાઅાે હુ ં રાખું છંુ તે હુ ં

ં છંુ ' અેમ
યહાેવાહ કહે છે . તે ઈરાદાઅાે ભ વ યમાં તમને અાશા અાપવા માટે ' વપ ને
લગતા ન હ પણ શાં તને લગતા છે . ૧૨ યારે તમે મને હાંક મારશાે અને તમે
જઈને ાથના કરશાે તાે હુ ં તમા ં સાંભળીશ. ૧૩ તમે મને શાેધશાે અને ખરા
દયથી મને શાેધશાે તાે મને પામશાે. ૧૪ યહાેવાહ કહે છે , હુ ં તમને મળીશ'
અને તમારાે બંદીવાસ ફે રવી નાખીશ. અને જે

અાેમાં અને જે થળાેમાં મ

તમને નસાડી મૂ ા છે ' ' યાંથી હુ ં તમને પાછા અેકઠા કરીશ.' અેમ યહાેવાહ
કહે છે . ૧૫ પણ તમે ક ું છે કે , યહાેવાહે અમારે સા બા બલમાં પણ
બાેધકાે ઊભા કયા છે , ૧૬ જે રા

દાઉદના રા યાસન પર બેઠેલાે છે તેના

વષે તથા જે અા શહે રમાં રહે છે , અેટલે તમારા જે ભાઈઅાે તમારી સાથે
બંદીવાસમાં અા યા નથી તે સવ વષે યહાેવાહ કહે છે ૧૭ સૈ યાેના યહાેવાહ
કહે છે કે ; 'જુ અાે, હુ ં તેઅાે પર તરવાર, દુ કાળ અને મરકી માેકલીશ. હુ ં તેઅાેને
ખાઈ ન શકાય અેવાં સડેલાં અં ર જેવા બનાવી દઈશ. ૧૮ અને હુ ં તરવાર,
દુ કાળ અને મરકીથી તેઅાેનાે પીછાે કરીશ અને પૃ વીના સવ રા યાેમાં હુ ં
તેઅાેને વેર વખેર કરી નાખીશ. જે દેશાેમાં મ તેઅાેને હાંકી કા

ા છે . તે

સવમાં તેઅાે શાપ, વ મય અને હાંસી પ તથા નદા પ થાય. ૧૯ અા બધું
અેટલા માટે બ યું છે કે તેઅાેઅે મારાં વચનાે સાંભ

ા ન હ' અેમ યહાેવાહ

કહે છે . ' બાેધકાે મારફતે મ વારં વાર તેઅાેની સાથે વાત કરી પણ તેઅાેઅે
મા ં સાંભ

ું ન હ.' અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૨૦ માટે ય શાલેમમાંથી જે

બંદીવાનાે મ બા બલ માેક યા છે તે તમે સવ યહાેવાહના વચનાે સાંભળાે; ૨૧
સૈ યાે યહાેવાહ, ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે ; કાેલાયાનાે દીકરાે અાહાબ અને
માસેયાનાે દીકરાે સદ કયા જેણે તમને મારા નામે ખાેટી રીતે ભ વ ય ભા યું
હતું તેઅાેના માટે અામ કહે છે . જુ અાે, તેઅાેનાે

હે રમાં શર છે દ થાય માટે

હુ ં તેઅાેને નબૂખાદને સારના હાથમાં સાપીશ. અને તે તમારા દેખતાં તેઅાેને
મારી નાખશે. ૨૨ અને તેઅાે પરથી સદ કયા અને અાહાબને બા બલના
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વતા બાળી મૂ ા, 'તેઅાેના જેવા યહાેવાહ તારા હાલ કરાે,' અેવાે

વનાશ કરીશ ન હ, હુ ં તમને યાયની અે શ ા કરીશ અને ન ે તને શ ા

શાપ યહૂ દયાના જે બંદીવાનાે બાબીલમાં છે તેઅાે સવ અાપશે.' ૨૩ કે મ કે

કયા વગર જવા દઈશ ન હ.' ૧૨ યહાેવાહ અા માણે કહે છે કે ; 'તારાે ઘા

તેઅાેઅે ઇઝરાયલમાં માેટી મૂરખામી કરી છે . તેઅાેઅે પાેતાના પડાેશીઅાેની
ીઅાે સાથે ય ભચાર કયા છે અને મારા નામે જૂ ઠા ં ગટ કયુ હુ ં અે વાતાે

ઝાય અેવાે નથી; તારાે ઘા

વલેણ છે . ૧૩ તમારા પ માં બાેલવાવાળું

અહ કાેઈ નથી; તમારા ઘાને સા ે કરવાનાે કાેઈ ઈલાજ નથી. ૧૪ તારા બધા

ં છંુ ; અને સા ી છંુ .” અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૨૪ શમાયા નેહેલામીને તું
કહે જે કે ; ૨૫ સૈ યાેના યહાેવાહ ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે ; ત તારે પાેતાને

ઘાયલ કયા છે . હા, નદય માણસની જેમ મ તને ઈ

નામે ય શાલેમના સવ લાેકાે ઉપર માસેયાના દીકરા સફા યા યાજક અને

તારાં પાપ ઘણાં થવાને લીધે અને તારા અપરાધ વધી ગયા છે . ૧૫ તારા ઘાને

બધા યાજકાે પર પ લખી કહે ડા યું કે , ૨૬ “યહાેવાહે યાજક યહાેયાદાને

લીધે તું કે મ બૂમાે પાડે છે ? તારા ઘાનાે કાેઈ ઈલાજ નથી. તારા અપરાધાે

થાને તને યાજક ની યાે છે કે જેથી તમે યહાેવાહના ભ ત થાનના અ ધકારી

ઘણા થવાને લીધે તારા અપરાધાે વધી ગયા જેને લીધે અા શ ા કરવાની

ેમીઅાે તને ભૂલી ગયા છે . તેઅાે તને શાેધતા નથી. કે મ કે મ તને શ ુની જેમ
પહાચાડી છે . કે મ કે

થાઅાે. અને જે કાેઈ માણસ ઘેલાે છતાં પાેતાને બાેધક તરીકે કહે વડાવતાે

મને ફરજ પડી. ૧૬ જેથી જેઅાે તને ખાઈ

હાેય તેને તું બેડી પહે રાવી કે દમાં નાખ. ૨૭ તાે પછી અનાથાેથનાે ય મયા જે

અાવશે. તારા બધા શ ુઅાે બંદીવાસમાં જશે. તારા પર જુ લમ ગુ રનારાઅાે

તમારી અાગળ પાેતાને બાેધક મનાવે છે તેને ઠપકાે કે મ નથી અાપતા? ૨૮

જ જુ લમનાે ભાેગ બનશે, તને લૂંટનારાઅાે જ લૂંટાઈ જશે. ૧૭ કે મ કે હુ ં તને

કે મ કે બા બલમાં તેણે અમારા પર સંદેશાે માેક યાે કે , 'અમારાે બંદીવાસ

અારાે ય અાપીશ; અને 'તારા ઘાને ઝાવીશ, અેમ યહાેવાહ કહે છે . 'કે મ કે

લાંબા સમય સુધીનાે છે . તમે ઘર બનાવી અહ વસાે અને વાડીઅાે રાેપીને

તેઅાેઅે તને કાઢી મૂકેલી કહી છે . વળી સયાેનની કાેઈને ચતા નથી.” ૧૮

તેના ફળાે ખાઅાે.”' ૨૯ સફા યા યાજકે અા પ ય મયા બાેધકને વાંચી

યહાેવાહ કહે છે ; “જુ અાે, યાકૂ બના વંશ ેને બંદીવાસમાંથી મુકત કરાશે અને

સંભળા યાે. ૩૦ યારે યહાેવાહનું વચન ય મયા પાસે અા માણે અા યું કે ;

તેઅાેના ઘરાે પર હુ ં દયા કરીશ. અને નગરને પાેતાની ટેકરી પર ફરી બાંધવામાં

૩૧ “સવ બંદીવાનાે ઉપર સંદેશાે માેકલાવી અને કહે કે , શામાયા નેહેલામી

અાવશે તથા રાજમહે લમાં રજવાડાની રીત મુજબ લાેકાે વસશે. ૧૯ અને

વષે યહાેવાહ અા માણે કહે છે ; શમાયાઅે મારા માેક યા વગર તમને

તેઅાેમાં અાભાર તુ ત તથા હષ કરનારાઅાેનાે અવાજ સંભળાશે. હુ ં તેઅાેની

ભ વ ય ક ું છે . અને તેણે જૂ ઠી વાત પર તમારી પાસે વ વાસ કરા યાે છે ,

વૃ

૩૨ માટે યહાેવાહ કહે છે કે ; જુ અાે, હુ ં શમાયા નેહેલામીને અને તેના સંતાનાેને

બનાવીશ. ૨૦ તેઅાેના લાેકાે પાછા પહે લાંના જેવા થશે; તેઅાેની સભા મારી

શ ા કરીશ, તેના વંશ ેમાંથી કાેઈ અા
મારા લાેકનું જે હત કરીશ તે
વ

માં વસવા પામશે ન હ અને

ેવા પામશે ન હ.' 'કે મ કે તેણે યહાેવાહની

બંડ કયુ છે અેવું યહાેવાહ કહે છે .”'
૨

ે અેવાે સમય અાવી ર ાે

છે કે , ' યારે હુ ં મારા લાેકાેનાે અેટલે ઇઝરાયલ અને યહૂ દયાનાે બંદીવાસ
ફે રવી નાખીશ. તેઅાેના પતૃઅાેને જે ભૂ મ અાપી હતી તેમાં હુ ં તેઅાેને પાછા
લાવીશ. તેઅાે તેનું વતન ા ત કરશે. અેવું યહાેવાહ કહે છે ;” ૪ જે વચનાે
યહાેવાહ ઇઝરાયલ અને યહૂ દયાના લાેક વષે કહે છે તે અા છે ; ૫ “તેથી
યહાેવાહ અા માણે કહે છે ; અમે કં પારી અાવે અેવાે અવાજ સાંભ
તે શાં તનાે ન હ પણ ભયનાે અવાજ છે . ૬ તમારી

ેયાે છે , અેનું કારણ શું હશે? વળી બધાના ચહે રા કે મ ફ ા પડી

ગયા છે ? ૭ અરેરે! અે ભયંકર દવસ અાવી ર ાે છે ! અેના જેવાે દવસ કદી
ઊ યાે નથી, તે તાે યાકૂ બના સંકટનાે દવસ છે . પણ તે તેમાંથી બચશે. ૮
સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે કે ; 'તે દવસે હુ ં તેઅાેની ગરદન ઉપરની ઝૂં સરી
ભાંગી નાખીશ. અને તેઅાેનાં બંધન તાેડી નાખીશ. વદેશીઅાે ફરી કદી
અેમની પાસે સેવા ન હ કરાવે. ૯ તેઅાે પાેતાના ઈ વર યહાેવાહની સેવા
કરશે. અને તેઅાેને માટે તેઅાેના રા

નજર સમ

થા પત થશે, અને જેઅાે તેમનાે ઉપ વ કરે છે તેમને હુ ં સ

કરીશ. ૨૧ તેઅાેનાે અાગેવાન તેઅાેના પાેતાનામાંથી જ થશે, તેઅાેમાંથી

તરીકે હુ ં દાઉદને રા

બનાવનાર છંુ .

તેની સેવા તેઅાે કરશે. ૧૦ તેથી તમે, યાકૂ બના વંશ ે, મારા સેવકાે ગભરાશાે
ન હ. અેમ યહાેવાહ કહે છે . હે ઇઝરાયલ તારે ભય રાખવાની જ ર નથી. માટે
જુ અાે, હુ ં તમને અને તમારા વંશ ેને તમે યાં બંદી છાે તે દૂ રના દેશમાંથી
છાેડાવી લાવીશ. યાકૂ બ પાછાે અાવશે અને શાં તપૂવક રહે વા પામશે; તે
સુર ત હશે અને કાેઈ તમને ડરાવશે ન હ, ૧૧ કે મ કે યહાેવાહ કહે છે હુ ં
તમને બચાવવા સા તમારી સાથે છંુ ' અને તમને જે

અાવશે. કે મ કે મારી પાસે અાવવાની જેણે હમત ધરી છે તે કાેણ છે ?” અેમ
યહાેવાહ કહે છે . ૨૨ પછી તમે મારા લાેક થશાે અને હુ ં તમારાે ઈ વર થઈશ.
૨૩ જુ અાે યહાેવાહનાે ાેધ, તેમનાે રાેષ ગ

ાે છે . તેમનાે કાેપ સળગી ર ાે

છે . વંટાેળની માફક તે દુ ાેના માથે અાવી પડશે. ૨૪ યહાેવાહની યાેજના
અમલમાં અાવે છે . તેઅાે સ કરે ન હ યાં સુધી તેમનાે ાેધ શાંત થાય તેમ
નથી, ભ વ યમાં તે તમને સમ શે.”
વાહ કહે છે , તે સમયે'”હુ ં ઇઝરાયલના સવ કુ ળનાે ઈ વર થઈશ
૩૧ યહાે
અને તેઅાે મારા લાેક થશે.” યહાેવાહ અા માણે કહે છે કે ; “ યારે
૨

ાે છે

તને પૂછાે કે શું કાેઈ

પુ ષને સવવેદના થાય? સૂતાની જેમ દરેક પુ ષને પાેતાના હાથથી કમરે
દાબતાે મ

કરીશ તેઅાે અાેછા થશે ન હ; અને તેઅાેને મહાન તથા મ હમાવંત

તેઅાેનાે અ ધકારી થશે યારે હુ ં તેને મારી પાસે લાવું યારે તેઅાે મારી પાસે

વાહ તરફથી જે વચન ય મયાની પાસે અા યું તે અે છે કે ,
૩૦ યહાે
યહાેવાહ, ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે ; 'મ તને જે જે ક ું છે તે
બધું અેક પુ તકમાં લખી લે. ૩ માટે જુ અાે,

ય છે . તે સવને ખાઈ જવામાં

અાેમાં મ વખેરી

ના યા છે તે લાેકાેનાે પણ હુ ં સંપૂણ રીતે વનાશ કરીશ. તાેપણ હુ ં તમારાે

હુ ં ઇઝરાયલને વ ાં ત અાપવા ગયાે યારે જે લાેકાે તરવારથી બચી ગયા છે ,
તેઅાે અર યમાં કૃ પા પા યા. ૩ યહાેવાહે દૂ ર દેશમાં મને દશન અાપી ક ું કે ,
મ તારા પર અખંડ ેમ રા યાે છે . માટે મ મારી કૃ પા તારા પર રાખીને તને
મારા તરફ ખચી છે . ૪ હે ઇઝરાયલની કુ મારી હુ ં તને ફરીથી બાંધીશ અને તું
પાછી બંધાઈશ. ફરીથી તું કુ મા રકાની જેમ ઝાંઝરથી પાેતાને શણગારીશ
અને અાનંદથી નાચતા બહાર જઈશ. ૫ તું ફરીથી સમ નના પવતાે પર
ા નીવાડીઅાે રાેપશે. અને રાેપનારાઅાે અેનાં ફળ ખાવા પામશે. ૬ કે મ કે
અેવાે દવસ અાવી ર ાે છે કે , યારે અે ાઇમના પવતાે પરથી ચાેકીદારાે
પાેકાર કરશે કે , 'ચાલાે, અાપણે અાપણા ઈ વર યહાેવાહની પાસે સયાેનમાં
ચઢી જઈઅે.”' ૭ યહાેવાહ કહે છે કે ; “યાકૂ બને માટે અાનંદપૂવક ગાઅાે!
અાેમાં જે મુ ય છે તેને માટે હષનાદ કરાે. ગટ કરીને તુ તગાન કરીને
કહાે, યહાેવાહ તમારા લાેકાેને ઇઝરાયલના બાકી રહે લાને બચાવાે.' ૮ જુ અાે,
હુ ં તેઅાેને ઉ રમાંથી લાવીશ અને પૃ વીના છે ડાઅાેથી તેઅાેને અેક કરીશ.
તેઅાેમાં અંધજનાે અને અપંગાે હશે; ગભવતી તથા જ મ અાપનારી સવ
અેકઠાં થશે. તેઅાેનાે માેટાે સમુદાય અહ પાછાે ફરશે. ૯ તેઅાે રડતાંકકળતાં
વનંતીઅાે કરતાં અાવશે. હુ ં તેમને ઠાેકર ન વાગે અેવા સપાટ ર તે વહે તાં
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ઝરણાં અાગળ ચલાવીશ. કે મ કે હુ ં ઇઝરાયલનાે પતા છંુ , અે ાઇમ મારાે

લીધે મરશે; જે માણસાે ખાટી ા ખાશે તેઅાેના દાંત ખટાઈ જશે. ૩૧

જયે દીકરાે છે .” ૧૦ હે

અાે, તમે યહાેવાહના વચન સાંભળાે અને દૂ ર

યહાેવાહ કહે છે કે , જુ અાે, અેવાે સમય અાવી ર ાે છે કે “ યારે હુ ં ઇઝરાયલ

દૂ રના ીપાેને તે ગટ કરાે. જેણે ઇઝરાયલના લાેકાેને વેર વખેર કરી ના યા

અને યહૂ દયા સાથે નવાે કરાર કરીશ. ૩૨ મ યારે અેમના પતૃઅાેને હાથ

હતા તે પાેતે જ તેઅાેને અેક કરશે. અને પાેતાનાં ટાેળાંની ઘેટાંપાળકની જેમ

પકડીને મસરમાંથી બહાર કા

સંભાળ લેશે. ૧૧ કારણ કે યહાેવાહે યાકૂ બને બચા યાે છે . અને તેના કરતાં

તેવાે અા કરાર ન હ હાેય. હુ ં તેઅાેનાે વ વાસુ મા લક હાેવા છતાં પણ તેમણે

બળવાનના હાથમાંથી તેને છાેડા યાે છે . ૧૨ તેઅાે અાનંદના પાેકાર કરતા

મારા કરારનું ઉ લંઘન કયુ છે .'' અેવું યહાેવાહ કહે છે . ૩૩ ''પણ યહાેવાહ

સયાેનના પવત પર અાવશે. અને યહાેવાહે અાપેલા ધા ય, ા ારસ, તેલ

કહે છે હવે પછી ઇઝરાયલના લાેકાે સાથે જે કરાર કરીશ તે અા હશે'' ''હુ ં

અને ઢાેરઢાંખર પી સમૃ થી ખુશખુશાલ થશે. તેમનું

વન સ ચેલી વાડી

મારા નયમાે તેમના દયમાં મૂકીશ. અને તેઅાેનાં દયપટ પર તે લખીશ. હુ ં

જેવું થશે અને તેઅાેનાં સવ દુ : ખાે દૂ ર થઈ ગયાં હશે. ૧૩ યારે કુ મા રકાઅાે

તેઅાેનાે ઈ વર થઈશ. અને તેઅાે મારા લાેક થશે. ૩૪ તે સમયે 'યહાેવાહને

અાનંદ સાથે નાચી ઊઠશે અને યુવાનાે તથા વૃ ાે હરખાશે; ''કે મ કે હુ ં

અાેળખવા માટે!' અેકબી ને શીખવવાની જ ર રહે શે ન હ, કે મ કે યારે

તેઅાેના શાેકને હષમાં ફે રવી નાખીશ, હુ ં તેઅાેને ખાતરી અાપીશ અને તેઅાેને

નાનાથી માેટા સુધી સાૈ કાેઈ મને અાેળખશે.'' ''હુ ં તેઅાેનાં દુ કૃ યાે માફ કરીશ

હ ષત કરીશ, કે મ કે તેઅાેનાં બંદીવાસનાં સવ દુ : ખાે દૂ ર થઈ ગયાં હશે.

અને તેમના પાપને ફરી સંભારીશ ન હ. અેમ યહાેવાહ કહે છે .'' ૩૫ ''જેણે

૧૪ હુ ં યાજકાેને પુ કળ ખાેરાક અાપીશ. અને મારી

ાં હતા યારે તેઅાેની સાથે જે કરાર કયા હતાે

મ અાપેલી ઉ મ

દવસે કાશ અાપવા માટે સૂય અને રા ે કાશ અાપવા માટે ચં અને

વ તુઅાેથી ભરાઈ જશે. અેવું યહાેવાહ કહે છે . ૧૫ યહાેવાહ કહે છે કે ;

તારાઅાે અા યા છે , જે સાગરને અેવાે ખળભળાવે છે કે તેનાં તરં ગાે ગજના

રામામાં ભારે દનનાે અવાજ સંભળાય છે , રાહે લ પાેતાના સંતાનાે માટે રડે

કરી ઊઠે, જેનું નામ સૈ યાેના યહાેવાહ છે તે અામ કહે છે ; ૩૬ '' ે મારી

છે . પાેતાના સંતાનાે સંબંધી તે સાં વન પામવાની ના પાડે છે . કે મ કે તેનાં

અાગળ અા નયમનાે ભંગ થાય, ''તાે જ ઇઝરાયલનાં સંતાનાે પણ હં મેશ

સંતાનાે મૃ યુ પા યાં છે .” ૧૬ પરં તુ યહાેવાહ કહે છે ; વલાપ કરીને દન

મારી

કરવાનું બંધ કર, તારાં અાંસુ લૂછી નાખ; તારાં ક ાે યથ ન હ

ય, તારાં

'' ે ઉપરનું અાકાશ માપી શકાય, અને નીચે પૃ વીના પાયાને શાેધી શકાય,

બાળકાે શ ુના દેશમાંથી પાછા અાવશે. ૧૭ તારા ભ વ ય માટે અાશા છે ”

તાે ઇઝરાયલના સંતાનાેઅે જે જે કયુ છે , તે સવને માટે હુ ં પણ તે સંતાનાેનાે

તરીકે ગણાતાં બંધ થાય.'' ૩૭ યહાેવાહ અા માણે કહે છે કે ;

તારાં સંતાનાે પાેતાના દેશમાં પાછાં અાવશે, અેમ યહાેવાહ કહે છે .” ૧૮

યાગ કરીશ.'' અેવું યહાેવાહ કહે છે . ૩૮ “જુ અાે, યહાેવાહ કહે છે , અેવાે

“ ન ે મ અે ાઇમને પાેતાના સંબંધમાં વલાપ કરતાે સાંભ ાે છે ; 'તમે મને

સમય અાવી ર ાે છે કે તે સમયમાં અા નગર હનામેલના બુરજથી તે ખૂણાના

સ

કરી છે ; પણ જેમ વાછરડાને ઝૂં સરી માટે પલાેટવાે પડે છે તેમ મને પણ

દરવા

સ

સુધી ફરી બાંધવામાં અાવશે. ૩૯ વળી સીધે ર તે માપતાં માણસૂ

થઈ છે . મને તમારી તરફ પાછાે વાળાે અને પુન: થા પત કરાે, કે મ કે

ઠેઠ ગાેરેબ પવત સુધી પહાચશે. અને યાંથી વળીને ગાેઅાહ સુધી જશે. ૪૦

ફ ત તમે જ મારા યહાેવાહ ઈ વર છાે. ૧૯ મને યારે સમ યુ કે મ શું કયુ

મૃતદેહાે તથા રાખની અાખી ખીણ ક ાેનના વહે ળા સુધીનાં સવ ખેતરસ હત,

છે , યારે મ મારી

પૂવ તરફ ઘાેડા ભાગળના ખૂણા સુધી યહાેવાહને સા પ વ થશે. તે ફરી

ંઘ પર થબડાકાે મારી; હુ ં લિ જત અને અપમા નત

થયાે છંુ , કે મ કે , યારે હુ ં જુ વાન હતાે યારે મ બદનામીવાળા કામાે કયા

કદી પણ ઉખેડવામાં અાવશે ન હ અને પાડી નાખવામાં અાવશે ન હ.”

હતાં.' ૨૦ શું અે ાઇમ મારાે લાડકાે દીકરાે છે ? શું તે

દયાના રા સદ કયાના દસમાં વષમાં અેટલે નબૂખાદને સારના
૩૨ યહૂઅઢારમા
વષમાં ય મયા પાસે યહાેવાહનું અા વચન અા યું તે

ય દીકરાે છે ? હુ ં

બાેલું છંુ યારે પાછાે તને યાદ ક ં છંુ . અને મા ં દય તને
ઝં ખે છે . હુ ં ચાે સ તારા પર અનુકંપા બતાવીશ. અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૨૧
યારે તેની વ

યારે તું બંદીવાસમાં

ય યારે ર તામાં ઇઝરાયલનાે માગ સૂચવતાં નશાન

કર. અને માગદશક તંભાે બનાવ. તું જે ર તે ગઈ હતી તે બરાબર યાનમાં
રાખ. કે મ કે હે ઇઝરાયલની કુ મારી, તું ફરીથી તારાં નગરાેમાં અહ પાછી
ફરશે. ૨૨ હે ભટકી ગયેલી દીકરી, તું

ાં સુધી અહ તહ રઝળતી રહીશ?

કે મ કે યહાેવાહે પૃ વી પર અેક નવી વાત ઉ પ ન કરી છે .

ી બળવાન

પુ ષનું ર ણ કરશે. ૨૩ સૈ યાેના યહાેવાહ, ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે ;
'' યારે હુ ં તેઅાેનાે બંદીવાસ ફે રવી નાખીશ યારે યહૂ દયા દેશમાં અને તેના
નગરાેમાં લાેકાે અા વચન ઉ ચારશે કે , યાય નકે તન હે પ વ પવત, 'યહાેવાહ
અાશીવા દત કરાે.' ૨૪ અને યહૂ દયા તથા તેના બધા નગરાેમાંનાં ખેડૂતાે અને
ભરવાડાે તેમના ટાેળાં સાથે ભેગા રહે શે. ૨૫ મ થાકે લાં
છે . અને દુ ઃખી

વને સમૃ કયા છે .” ૨૬ યારબાદ હુ ં

વને વ ામ અા યાે
યાે અને મ

ેયું

તાે મારી ઊંઘ મને મીઠી લાગી. ૨૭ યહાેવાહ કહે છે '' જુ અાે, અેવા દવસાે
અાવી ર ા છે કે “ યારે હુ ં ઇઝરાયલમાં અને યહૂ દયામાં માણસાેનું બી તથા
પશુનું બી વાવીશ. ૨૮ યારે અેમ થશે કે જેમ ઉખેડી નાખવા, ખંડન કરવા,
તાેડી પાડવા, નાશ કરવા, અને દુ ઃખ દેવાને મ તેઅાે પર નજર કરી હતી. તેમ
હવે બાંધવા અને રાેપવા હુ ં તેઅાેના પર નજર રાખીશ.'' અેવું યહાેવાહ કહે છે .
૨૯ “તે દવસ પછી કાેઈ અેમ ન હ કહે કે , ' પતાઅાેઅે ખાટી ા ા ખાધી છે

અને બાળકાેના દાંત ખટાઈ ગયા છે .' ૩૦ કે મ કે દરેક માણસ પાેતાના પાપને

ચ મયા

૨

વખતે બા બલના રા નું સૈ ય ય શાલેમને ઘેરાે ઘાલતું હતું અને યહૂ દયાના
રાજમહે લમાં પહે રગીરાેની ચાેકીમાં ય મયા કે દમાં પડેલાે હતાે. ૩ સદ કયા
રા અે તેને અેમ કહીને કે દ કરી રા યાે હતાે કે , “તું અેવું ભ વ યવચન
શા માટે કહે છે કે , 'યહાેવાહ કહે છે કે ; જુ અાે, અા નગર હુ ં બા બલના
રા ના હાથમાં સાપીશ. અને તે તેને

તી લેશે. ૪ અને યહૂ દયાનાે રા

સદ કયા ખાલદીઅાેના હાથમાંથી બચવા ન હ પામે, તે ન ે બા બલના
રા ના હાથમાં સાપી દેવામાં અાવશે, તે તેની સાથે માેઢામાેઢ વાત કરશે.
અને બ ને અેકબી ને નજરાેનજર

ેશે. ૫ તે સદ કયાને બા બલ લઈ જશે

અને હુ ં તેને સંભા ં ન હ યાં સુધી તેણે યાં રહે વું પડશે. “તમે ખાલદીઅાે
સામે લડશાે તાેપણ વજય ન હ પામાે.”' અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૬ ય મયાઅે
ક ું, યહાેવાહનું વચન અા માણે મારી પાસે અા યું કે , ૭ ' ે, તારા કાકા
શા લુમનાે દીકરાે હનામેલ તારી પાસે અાવીને તને કહે શે કે , અનાથાેથનું મા ં
જે ખેતર છે તે તું વેચાતું લે, કે મ કે મૂ ય અાપી ખરીદવાનાે તારાે હ

છે ."”'

૮ પછી, યહાેવાહના વચન માણે મારા કાકાના દીકરા હનામેલે ચાેકીમાં મારી

પાસે અાવી અને ક ું કે , “ બ યામીનના દેશમાંના અનાથાેથમાં મા ં જે ખેતર
છે તે તું વેચાતું લે. કે મ કે વારસાનાે તથા મૂ ય અાપીને છાેડાવવાનાે હ
છે . તે તારે પાેતાને માટે વેચાતું લે,” યારે મ

તારાે

યું કે અા તાે યહાેવાહનું વચન

છે . ૯ તેથી જે ખેતર અનાથાેથમાં હતું તે મ મારા કાકાના દીકરા હનામેલની
પાસેથી વેચાતું લીધું. અને મ તેનું મૂ ય અેટલે સ ર શેકેલ ચાંદી તેને તાેળી
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અા યું. ૧૦ મ ખતમાં સહી કરી અને તેના પર મહાેર મારી. અને સા ીઅાેને

ક ં . ૩૨ મને રાેષ ચઢાવવા માટે જે દુ કૃ યાે ઇઝરાયલના અને યહૂ દયાના

બાેલાવી અને ાજવામાં ચાંદી તાેળી અાપી. ૧૧ યાર પછી જે વેચાણખત

દીકરાઅાેઅે, રા અાે, સરદારાે, યાજકાે, બાેધકાે અને યહૂ દયાના માણસાે

નયમ તથા રવાજ મુજબ મહાેર મારી બંધ કરેલું હતું અને જે ઉઘાડું હતું તે

અને ય શાલેમના રહે વાસીઅાેઅે કયા છે અને તેને કારણે હુ ં અા નગરને મારી

બ ને મ લીધાં. ૧૨ અને માસેયાના દીકરા નેરીયાના દીકરા બા ખના હાથમાં

નજર અાગળથી દૂ ર ક ં . ૩૩ તેઅાેઅે મારા તરફ મુખ ન હ, પીઠ ફે રવી છે

મારા કાકાના દીકરા હનામેલના દેખતાં જે સા ીઅાેઅે વેચાણખત પર સહી

અને

કરી હતી, તેઅાેના દેખતાં તથા જે યહૂ દીઅાે ચાેકીમાં બેઠેલા હતા. તે સવના

ે કે હુ ં તેઅાેને ઘણી ઉ સુકતાથી ઉપદેશ અાપતાે ર ાે છંુ , છતાંય
તેઅાેઅે સાંભ ું ન હ કે તે તરફ લ અા યું ન હ. ૩૪ પણ જે ભ ત થાન

દેખતાં મ વેચાણખત સા યું. ૧૩ તેઅાેનાં દેખતા જ મ બા ખને અા ા અાપી

મારા નામથી અાેળખાય છે . તેને

ક ું કે , ૧૪ સૈ યાેના યહાેવાહ ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે , અા દ તાવેજ

વ તુઅાે રાખી છે . ૩૫ યાં તેઅાેઅે માેલેખની સેવામાં પાેતાના સંતાનાેને

અેટલે મહાેર મારેલું બંધ વચાણખત અને જે ઉઘાડું છે તે બ ને ખત લઈ લે

અ નમાં હાેમવા તેમણે બેન હ નાેમની ખીણમાં બઅાલ માટે ઉ ચ થાન

અને તેને લાંબા વખત સુધી સાચવવા માટે અેક માટીના ઘડામાં મૂક. ૧૫ કે મ

બાં યાં છે . મ અેવી અા ા તેઅાેને અાપી નથી કે અાવા ધૃણાજનક કાય કરીને

કે સૈ યાેના યહાેવાહ, ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે , અેવાે સમય અાવશે

યહૂ દયાની પાસે પાપ કરાવે. અેવાે વચાર મારા મનમાં અા યાે જ નથી. ૩૬

કે જે સમયે 'ઘરાે, ખેતરાે અને ા નીવાડીઅાે અા દેશમાં વેચાતાં લેવામાં

તેથી હવે ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવાહ અા નગર વષે કહે છે કે 'તેને તરવાર,

અાવશે.” ૧૬ હવે ને રયાના દીકરા બા ખના હાથમાં તે વેચાણખત સા યા

દુ કાળ અને મરકી ારા બા બલના રા ના હાથમાં સાપવામાં અાવશે; ૩૭

પછી મ યહાેવાહને વનંતી કરી કે , ૧૭ હે ભુ યહાેવાહ, જુ અાે, તમે અેકલાઅે

જુ અાે, જે દેશાેમાં મ મારા કાેપમાં તથા મારા ાેધમાં અને ભયંકર રાેષમાં મ

જ તમારી ચંડ શ તથી અને લાંબા કરેલા ભુજથી અાકાશ અને પૃ વી

તેઅાેને હાંકી કા

સ યા છે . તમારે માટે કશું અશકય નથી. ૧૮ તમે હ રાે

યે કૃ પા કરાે

હુ ં તેઅાેને પાછા લાવીશ અને શાં ત અને સલામતીપૂવક અહ વસાવીશ. ૩૮

તેમની પાછળ અાવનાર તેમનાં સંતાનાેના

તેઅાે મારા લાેકાે થશે અને હુ ં તેઅાેનાે ઈ વર થઈશ. ૩૯ હુ ં તેઅાેને અેક જ

છાે અને પૂવ ેનાં પાપની સ

કરવા તેઅાેઅે પાેતાની ધ ારપા

ા છે . યાંથી તેઅાેને પાછા અેક કરીશ અને અા જ યાઅે

ખાેળામાં ભરી અાપાે છાે. તમે મહાન અને બળવાન ઈ વર છાે; તમા ં નામ

દય અાપીશ અને અેક જ માગમાં ચલાવીશ. અા તેઅાેના પાેતાના હત માટે

સૈ યાેના યહાેવાહ છે . ૧૯ તમારી યાેજના મહાન અને કામ કરવામાં તમે

અને યાર પછી તેઅાેના સંતાનાેના હત માટે છે . ૪૦ હુ ં તેઅાેની સાથે સદાનાે

સમથ છાે. દરેકને તેનાં કાયાને અનુ પ બદલાે અાપવા માટે તમારી અાંખાે

કરાર કરીશ, હુ ં તેઅાેનું હત કરતા અટકીશ ન હ, તેઅાે કદી મારાથી વમુખ

માણસાેનાં સવ અાચરણ પર છે . ૨૦ તમે અાજ સુધી મસરમાં, ઇઝરાયલમાં

ન થઈ

તથા વદેશીઅાેમાં ચમ કારાે અને અદભુત કાયા કરતા અા યા છાે. જે કી ત

મને અાનંદ અાવશે અને હુ ં તેઅાેને પૂણ દયથી અા ભૂ મ પર ફરીથી થા પત

તમે મેળવી છે તે અાજ સુધી કાયમ છે . ૨૧ ચ ાે, ચમ કારાે અને બળવાન

કરીશ.'' ૪૨ હા, અા યહાેવાહ કહે છે ; ''જેમ તેઅાે પર અા બધા દુ : ખ હુ ં

હાથથી તથા લાંબા કરેલા ભુજથી ભયભીત કરીને તમે ઇઝરાયલને મસરની

લા યાે છંુ , તે જ રીતે હુ ં તેઅાેને અાપેલાં વચન મુજબ તેઅાેનું સવ રીતે ભલું

બહાર લઈ અા યા હતા. ૨૨ અને દૂ ધમધની રેલછે લવાળાે જે દેશ મ તેઅાેના

કરીશ. ૪૩ તમે જે ભૂ મને વષે અેમ કહાે છાે કે , અે તાે વેરાન અને વ તીહીન

પતૃઅાેને અાપવાના સાેગન ખાધા હતા. તે અા દેશ તમે તેઅાેને અા યાે

તથા પશુહીન થઈને ઉ જડ થઈ છે . તે ખાલદીઅાેના હાથમાં સાપવામાં અાવી

છે . ૨૩ તેઅાેઅે અાવીને અા વતન ા ત કયુ. પણ તેમણે તમા ં વચન

છે . તેમાં લાેકાે ફરી ખેતર ખરીદશે. ૪૪ બ યામીન દેશમાં, ય શાલેમની

સાંભ

નું પાલન કયુ ન હ. તેમણે તમારી

અાસપાસના દેશમાં, યહૂ દયાના નગરાેમાં, પહાડી દેશાેમાં, શફે લાનાં

બધી અા ાઅાેની અવગણના કરી અને તેથી તમે અા બધી અાફત તેમની પર

નગરાેમાં અને નેગેબમાં લાેકાે મૂ ય અાપીને ખેતરાે ખરીદશે, વચાણખતમાં

ઉતારી. ૨૪ અા માેરચાઅાે જુ અાે શ ુઅે નગરને

સહી કરશે અને સહી સ ા કરીને સા ીઅાે બાેલાવશે. કે મ કે હુ ં તેઅાેનાે

ું ન હ. અને તમારા નયમશા

તી લેવા સા તેની ન ક

ય. માટે મારાે ડર તેઅાેના દયમાં મૂકીશ. ૪૧ તેઅાેનું હત કરવામાં

તેઅાેને ઊભા કરવામાં અા યા. અને તેના પર રહીને જે ખાલદીઅાે લડે છે .

બંદીવાસ ફે રવી નાખીશ.'' અેવું યહાેવાહ કહે છે .

તેઅાેના હાથમાં તરવાર, દુ કાળ અને મરકીને કારણે નગરને

ય મયા હ કે દી તરીકે ર કઘરના ચાેકમાં હતાે યારે બી વાર
૩૩ વળી
યહાેવાહનું વચન તેની પાસે અા યું. “યહાેવાહ જે જગતના ઉ પ ન

ક ું હતું તે જ માણે બની ર ું છે , તમે તે

તે

તી લેવાશે. તમે

ેઈ શકાે છાે. ૨૫ પણ હે

ભુ યહાેવાહ તમે મને ક ું છે કે , તું મૂ ય અાપીને તારે સા ખેતર વેચાતું લે
અને સા ીઅાેને બાેલાવ.

ે કે અા નગર તાે ખાલદીઅાેના હાથમાં સાપાયું

છે .'' ૨૬ પછી યહાેવાહનું વચન ય મયાની પાસે અા માણે અા યું કે , ૨૭
હુ ં યહાેવાહ, સવ મનુ યનાે ઈ વર છંુ . શું મારા માટે કં ઈ અશ

ે,

છે ખ ં ?”

૨૮ તેથી યહાેવાહ કહે છે ; ''જુ અાે, હુ ં અા નગર ખાલદીઅાે તથા બા બલના

રા

નબૂખાદને સારના હાથમાં સાપું છંુ . ૨૯ જે ખાલદીઅાે અા નગર સામે

લડી ર ા છે , તેઅાે અાવીને તેને અાગ લગાડી દેશે. અને તેને તથા જે ઘરાેના
ધાબાંઅાે પર તેઅાેઅે મને રાેષ ચઢાવવા બઅાલની અાગળ ધૂપ બા
હતાે, તથા અ ય દેવાે અાગળ પેયાપણાે રે

ાે

ાં હતાં. તે ઘરાેને પણ તેઅાે

બાળી દેશે. ૩૦ ઇઝરાયલના અને યહૂ દયાના લાેકાેઅે તેમની યુવાનીથી જ
મારી નજરમાં અયાે ય ગણાય અેવાં કાયા કયા છે અને ઇઝરાયલનાં લાેકાે
પાેતાના હાથની કૃ તથી મને રાેષ ચઢાવતા અા યા છે .'' અેવું યહાેવાહ કહે
છે . ૩૧ “કે મ કે તેઅાેઅે અા નગર બાં યું યારથી અાજ દન સુધી તે મને
રાેષજનક અને કાેપજનક થઈ ર ું છે . તેથી તેઅાેને મારી નજર અાગળથી દૂ ર

૨

કરનાર, તેનાે રચનાર અને તેને થર કરનાર છે . તેમનું નામ યહાેવાહ છે ; તે
કહે છે કે , ૩ ''તું મને હાંક માર અને હુ ં તને જવાબ અાપીશ. અને જે માેટી અને
ગૂઢ વાતાે તું

ણતાે નથી તે હુ ં તને જણાવીશ. ૪ અાથી અા નગરનાં ઘરાે

અને યહૂ દયાના રા અાેના મહે લાે જે માેરચાઅાેની સામે તથા તરવારની સામે
ર ણ મેળવવા માટે તાેડી નંખાયાં હતાં. તેઅાે વષે ઇઝરાયલના ઈ વર કહે
છે કે , ૫ તેઅાે ખાલદીઅાે વ

લડાઈ કરવા અા યા પણ જેઅાેને મ મારા

કાેપથી અને ાેધથી હ યા છે . અને જેઅાેના અાચરેલાં દુ કૃ યાેને લીધે મ અા
નગર છાેડી દીધું છે . તેઅાેના મૃતદેહાેથી તે ઘરાે ભરાઈ જશે. ૬ છતાંપણ
ે હુ ં તને અારાે ય તથા કુ શળતા બ ીશ અને તેઅાેને નીરાેગી કરીશ. હુ ં
તેઅાેને પૂણ શાં ત, ભરપુરી અને વ વાસુપણાનાે અનુભવ કરાવીશ. ૭ હુ ં
યહૂ દયા અને ઇઝરાયલને ફરીથી બાંધીશ અને તેઅાેની પરી થ ત ફે રવીને
તેઅાેને ઉ જવળ ભ વ ય અાપીશ. ૮ તેઅાેઅે મારી વ

જે બધાં પાપાે

અને દુ કૃ યાે કયા છે તેઅાેને શુ કરીશ તથા તેઅાેને મા અાપીશ. ૯ હુ ં
તેઅાેનું સવ વાતે હત ક ં છંુ તે વષે જયારે પૃ વી પરની બધી
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અા નગર મને અાનંદનું, તુ તનું અને ગાૈરવનું કારણ થઈ પડશે. અને તેનું

જવાશે તથા તને તેના હાથમાં સાપાશે. અને તારી અને બા બલના રા ની

જે હત અને ભલું હુ ં ક ં છંુ તેને લીધે તેઅાે ભયભીત થઈને કં પી ઊઠશે.''
૧૦ યહાેવાહ કહે છે ''જેને તું નજન, પશુહીન અને ઉ જડ થાન કહે છે .

અાંખેઅાંખ મળશે અને તે તારી સાથે માેઢામાેઢ વાત કરશે. અને તું બા બલમાં

અેવા અા થાનમાં અેટલે યહૂ દયાના નગરાેમાં અને ય શાલેમની નજન,
વ તીહીન, પશુહીન અને ઉ જડ શેરીઅાેમાં, ૧૧ હષ તથા અાનંદનાે સાદ,

હુ ં યહાેવાહ તારા વષે કહુ ં છંુ કે , તું તરવારથી મૃ યુ પામીશ ન હ. ૫ પરં તુ
તું તારા લાેકાે મ યે શાં તથી મૃ યુ પામશે. જેમ તેઅાેઅે તારા પતૃઅાેની

વરવધૂનાે ક લાેલ કરતાે સાદ અને સૈ યાેના યહાેવાહની તુ ત કરાે, કે મ કે

અેટલે તારા પહે લાંના રા અાેની દહન યાઅાે કરી તેમ તેઅાે તારી દહન યા

યહાેવાહ સારા છે તેમની કૃ પા સદાકાળ ટકે છે ,' અેવું કહે નારાેનાે સાદ અને

કરશે. અને તેઅાે તને દલાસાે અાપશે અને ગાશે કે , “અફસાેસ અાે અમારા

યહાેવાહના ઘરમાં અાભારાથાપણાે લાવનારાેનાે સાદ હ

જશે.' ૪ તેમ છતાં, હે યહૂ દયાના રા

સંભળાશે. કે મ કે

સદ કયા તું યહાેવાહનું વચન સાંભળ

ભુ!” અા યહાેવાહનું વચન છે .”' ૬ તેથી ય મયા બાેધકે યહૂ દયાના રા

અાગલા વખતમાં હતું તેમ હુ ં દેશનાે બંદીવાસ ફે રવી નાખીશ. અેમ યહાેવાહ

સદ કયાને અા સવ વચન કહી સંભળા યાં. ૭ તે સમયે બા બલનું સૈ ય

કહે છે . ૧૨ સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે કે ; વ તી વગરના અને પશુ વગરના

ય શાલેમની સામે તથા યહૂ દયાનાં બાકી રહે લાં નગરાે લાખીશ અને અઝે કા

ઉ જડ થયેલા અેવા અા થાનમાં તથા તેના નગરાેમાં ફરીથી ઘેટાંબકરાંને

નગરાેની સામે લડતું હતું. કે મ કે યહૂ દયાનાં નગરાેમાંનાં ક લેબંદીવાળાં

અારામ કરાવતાં ભરવાડાેનું અા ય થાન થશે. ૧૩ પહાડી દેશમાં, શફે લાનાં

નગરાે અા બે જ હતાં. ૮ યહૂ દયાના રા

નગરાેમાં અને નેગેબ અને બ યામીન દેશમાં, યહૂ દયાના નગરાેમાં અને

ગુલામાેને મુકત કરવાને લગતા કરાર કયા પછી ય મયાની પાસે યહાેવાહનું જે

ય શાલેમની ચારેતરફના થળાેઅે ઘેટાં ગણનારાના હાથ નીચે ટાેળાં ફરી

વચન અા યું તે અા છે . ૯ દરેક માણસ પાેતાના હ ૂ દાસ દાસીઅાેને છાેડી

હારબંધ ચાલશે.'' ૧૪ યહાેવાહ કહે છે કે , “જુ અાે! અેવાે સમય અાવશે કે ''

મૂકે. જેથી કાેઈ પણ માણસ તેઅાેની પાસે અેટલે પાેતાના હ ૂ ભાઈ બહે નાે

''જે સમયે ઇઝરાયલના તથા યહૂ દયાના હકમાં સા ં કરવાનું મ અાપેલું વચન

પાસે સેવા કરાવે ન હ. ૧૦ બધા જ અમલદારાે અને લાેકાે અેવા કરારના

હુ ં પૂણ કરીશ. ૧૫ તે સમયે હુ ં દાઉદના કુ ળમાં અેક યાયીપણાનાે અંકુર

બંધનમાં અા યા હતા કે , દરેક પાેતાના દાસ અને દાસીને મુકત કરે તથા તેઅાેને

ઉગાવીશ. જે ની ત અને યાયીપણાથી રાજ કરશે. ૧૬ તે સમયે યહૂ દયાનાે

હવે ગુલામ તરીકે ન રાખવા અે કરારનું પાલન કરી તેઅાેઅે તેઅાેને મુ ત કયા.

ઉ ાર થશે તથા ય શાલેમ નભય રહે શે. 'યહાેવાહ અાપ ં યાયીપ ં'

૧૧ પણ પાછળથી તેઅાેનાં મન બદલાઈ ગયાં અને જે દાસાે અને દાસીઅાેને

અે નામથી તેઅાે અાેળખાશે.”' ૧૭ કે મ કે યહાેવાહ અા માણે કહે છે ,

મુ ત કયા હતા તેઅાેને તેઅાેઅે ફરીથી પાેતાના ગુલામ બના યા. અને તેઅાેને

''ઇઝરાયલની ગાદીઅે બેસનાર પુ ષની ખાેટ દાઉદના કુ ટું બમાં કદી પડશે

ગુલામાે તરીકે રા યા. ૧૨ તેથી યહાેવાહ નું વચન ય મયાની પાસે અા યું અને

ન હ, ૧૮ તેમ જ મારી સમ દહનાપણ ચઢાવનાર, ખાઘાપણ બાળનાર અને

ક ું; ૧૩ યહાેવાહ, ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે ; 'જયારે હુ ં તમારા પતૃઅાેને

ન ય ય કરનારની ખાેટ લેવી યાજકાેમાં પડશે ન હ.” ૧૯ વળી યહાેવાહનું
વચન ય મયા પાસે અા માણે અા યું કે , ૨૦ ''યહાેવાહ કહે છે કે ;

સદ કયાઅે ય શાલેમના સવ

મસર દેશમાંથી અેટલે દાસ વના ઘરમાંથી બહાર કાઢી લા યાે. યારે મ
ે

તેઅાેની સાથે કરાર કરીને ક ું હતું કે , ૧૪ 'તારા જે હ ૂભાઈને ત વેચાતાે

તમે દવસ સાથેનાે તથા રાત સાથેનાે મારાે કરાર તાેડશાે, તાે દવસ અને

લીધાે છે . અને જેણે છ વષ તમારી ગુલામી કરી હાેય, તેને તમારે સાતમે વષને

રાત નયત સમયે થશે ન હ. ૨૧ અે જ માણે તેના રા યસન પર રાજ

અંતે છાેડી મૂકવાે.' પરં તુ તમારા પતૃઅાેેઅે મા ં ક ું સાંભ ું ન હ અને તેના

કરનાર કાેઈ દીકરાે ન હાેવાથી મારા સેવક દાઉદ સાથેના તથા મારા સેવકાે
લેવી યાજકાે સાથેનાે મારા કરારાેનાે ભંગ થાય. ૨૨ અાકાશમાંના અસં ય

પર યાન પણ અા યું ન હ. ૧૫ મ તમને ફરમા યું હતું તે માણે મારી ્ માં
જે યાે ય છે તે તમે હમણાં કયુ છે અને તમારા ગુલામાેને મુકત કયા છે . અને

તારાઅાેની જેમ અથવા સમુ ની અગ ણત રેતીની જેમ હુ ં મારા સેવક દાઉદના

જે ભ ત થાન મારા નામથી અાેળખાય છે તેમાં તમે મારી અાગળ કરાર કયા

વંશ ે અને મારી સેવા કરનાર લેવીઅાેની સં યામાં વૃ

કરીશ.” ૨૩ વળી

હતાે. ૧૬ પરં તુ હવે તમે ફરી ગયા અને મારા નામનું અપમાન કયુ. અને તમે

યહાેવાહનું વચન ય મયા પાસે અા યું કે , ૨૪ ''લાેકાે શું કહે છે તે તું યાનમાં

છાેડી મૂકેલાં દાસ દાસીઅાેને તમે પાછાં બાેલાવી લીધાં છે . અને ફરી તમારાં

લેતાે નથી? તેઅાે કહે છે કે 'જે બે ગાે ને યહાેવાહે પસંદ કયા હતાં તેઅાેનાે

ગુલામ બના યાં.” ૧૭ તેથી યહાેવાહ કહે છે ; તમે પાેતાના ભાઈઅાેને અને

તેણે અનાદર કયા છે ?' અને અેમ તેઅાે મારા લાેકની હાંસી કરે છે કે , તેઅાેની

પડાેશીઅાેને મુકત કયા નથી. તેથી યહાેવાહ કહે છે કે “હુ ં તમને તરવાર,

ગણતરીમાં ન ગણાય.' ૨૫ હુ ં યહાેવાહ અા કહુ ં છંુ કે ,
ે દવસ તથા રાત સાથેનાે મારાે કરાર ટકે ન હ. અને ે મ પૃ વી તથા

દુ કાળ અને મરકીને હવાલે કરીશ. પૃ વીના સવ રા યાેમાં હુ ં તેઅાેને વખેરી

અાકાશના નયમાે નધા રત કયા ન હ હાેય, ૨૬ યારે હુ ં યાકૂ બના અને મારા

ટુ કડા કરી તેના બે ભાગાે વ ચેથી જઈને મારી અાગળ કરાર કયા હતાે. પણ

સેવક દાઉદના સંતાનાેનાે અેટલે સુધી યાગ કરીશ કે , હુ ં તેઅાેના સંતાનાેમાંથી

તેનાં વચનાે પા ાં નથી. ૧૯ અેટલે યહૂ દયાના તથા ય શાલેમના સરદારાેને,

નજરમાં મારી

ઇ ા હમ, ઇસહાક અને યાકૂ બના વંશ ે પર સરદારાે થવા માટે કાેઈને પસંદ
કરીશ ન હ. કે મ કે હુ ં તેઅાેનાે બંદીવાસ ફે રવી નાખીશ અને તેઅાે પર દયા

નાખીશ. ૧૮ જેઅાેઅે મારા કરારનું ઉ લંઘન કયુ છે , જેઅાેઅે વાછરડાને બે

યાંના ખાે અાેને, યાજકાેને તથા વાછરડાના બે ભાગાે વ ચે થઈને ગયેલી
દેશની સવ

કરીશ ન હ.”'
બા બલનાે રા નબૂખાદને સાર તથા તેનું સવ સૈ ય તેના
૩૪ જયારે
તાબાનાં અા પૃ વી પરનાં સવ રા યાે તથા સવ લાેકાે ય શાલેમ
સામે તથા તેનાં સવ નગરાે સાથે યુ કરતાં હતાં, યારે યહાેવાહનું જે વચન
ય મયા પાસે અા યું તે અા; ૨ “યહાેવાહ, ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે ; '
અને યહૂ દયાના રા

સદ કયાને કહે કે , યહાેવાહ કહે છે કે ; હુ ં અા નગર

બા બલના રા ના હાથમાં સાપી દેનાર છંુ અને તે તેને અાગ લગાડીને બાળી
મૂકશે. ૩ તું તેના હાથમાંથી છૂટી શકશે ન હ. પણ તને બંદી બનાવી લઈ

ચ મયા

ને, ૨૦ હુ ં તેઅાેને તેઅાેના શ ુઅાેના હાથમાં તથા તેઅાેના

વ શાેધનારના હાથમાં સાપી દઈશ. અને તેઅાેનાં મૃતદેહ અાકાશનાં
પ ીઅાે અને ભૂ મનાં વાપદાે ખાશે. ૨૧ યહૂ દયાના રા

સદ કયાને તથા

તેના સરદારાેને પણ હુ ં તેઅાેના શ ુઅાેના હાથમાં, અેટલે જેઅાે તેઅાેનાે
સંહાર કરવા માગે છે તેઅાેના હાથમાં અને બા બલના રા નું જે સૈ ય તમારી
પાસેથી પાછંુ ગયું છે તેના હાથમાં સાપી દઈશ. ૨૨ યહાેવાહ કહે છે ; જુ અાે, હુ ં
અા ા કરીને તેઅાેને અા નગરની પાસે પાછા બાેલાવીશ. તેઅાે તેની સાથે
લડશે અને તેને

તી લેશે. અને તેઅાે તેને અાગ લગાડીને બાળી મૂકશે. અે

રીતે હુ ં યહૂ દયાના નગરાેને વ તીહીન તથા ઉ જડ કરી નાખીશ.''
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રા યાે શયાના દીકરા યહાેયાકીમના રા યકાળ દર યાન
૩૫ યહૂયહાેદયાના
વાહનું વચન ય મયા પાસે અા યું તે અા, ''તું રેખાબીઅાે
૨

યહૂ દયા તેમ જ બી

અાે વષે જે વચનાે મ તને ક ાં છે તે સવ અેક

અાે ળયું લઈને તેના પર લખ. ૩ કદાચ હુ ં યહૂ દયાના લાેકાે પર જે અાફતાે

ભ ત થાનના અેક અાેરડામાં લઈ અાવ અને તેઅાેને પીવા માટે ા ારસ

ઉતારવાનું વચા ં છંુ તે તેઅાે સાંભળે અને તેથી તેઅાે પાેતાના દુ માગાથી
ફરે અને હુ ં તેઅાેના અપરાધાે અને પાપ માફ ક ં .'' ૪ તેથી ય મયાઅે ને રયાના

અાપ.'' ૩ અાથી હબાસી યાના દીકરા ય મયાના દીકરા યાઝા યાને તથા તેના

દીકરા બા ખને બાેલા યાે અને ય મયાઅે લખા યું તે માણે બા ખે બધા

સવ ભાઈઅાે અને તેનાં સવ દીકરાઅાે તથા રેખાબીના સવ કુ ળાેને, ૪ હુ ં

ભ વ યવચનાે અાે ળયામાં લ યાં. ૫ યારબાદ ય મયાઅે બા ખને અા ા

યહાેવાહના ઘરમાં લા યાે. સરદારાેના અાેરડાઅાે પાસે દરવાન શા લુમના

અાપી અને ક ું કે , ''હુ ં કે દમાં છંુ અને મને યહાેવાહના ઘરમાં જવાનાે નષેધ

દીકરા માસેયાના અાેરડાની ઉપર ગદા યાના દીકરા હનાનના દીકરાના

છે . ૬ માટે તું

અાેરડામાં મ તેઅાેને ભેગા કયા. ૫ પછી મ રેખાબીઅાેની અાગળ યાલા તથા

યહાેવાહના વચનાે યહાેવાહનાં ઘરમાં ઉપવાસના દવસે લાેકાેની અાગળ અને

ગાે ીઅાેની પાસે જઈને તેઅાેને વાત કર, તેઅાેને બાેલાવીને યહાેવાહના

અને જે અાે ળયામાં ત મારા મુખના શ દાે લ યા છે , તેમાંથી

ા ારસ ભરેલા જગ મૂ ા અને તેઅાેને ક ું, ''અા ા ારસ પીઅાે.'' ૬ પરં તુ

પાેતપાેતાનાં નગરાેમાંથી અાવનાર યહૂ દયાની અાગળ વાંચી સંભળાવ. ૭

તેઅાેઅે ક ું, ''અમે ા ારસ ન હ પીઈઅે. કે મ કે અમારા પૂવજ રેખાબના

કદાચ તે લાેકાે યહાેવાહને વનંતી કરે અને ખાેટે માગેથ પાછા વળે; કે મ

દીકરા યાેનાદાબે અમને અા ા કરી છે કે , 'તમે તેમ જ તમારા દીકરાઅાે કાેઈ

કે , યહાેવાહે અે લાેકાેને ભારે રાેષ અને ાેધપૂવક ધમકી અાપેલી છે .'' ૮

કાળે ા ારસ પીશાે ન હ. ૭ વળી તેઅાેઅે અમને અેવું પણ ક ું કે , અમારે

ય મયાઅે ક ું હતું તે મુજબ ને રયાના દીકરા બા ખે કયુ અને ઘરમાં લાેકાેની

કદી ઘર બાંધવાં ન હ, કે અનાજ ઉગાડવું ન હ, તેમ જ ા ાવાડીઅાે રાેપવી

અાગળ સવ વચનાે વાંચી સંભળા યાં. ૯ યાે શયાના દીકરા યહાેયાકીમ

ન હ; તમારે અેવી કાેઈ મલકત રાખવી ન હ અેને બદલે તમારે

વનભર

રા ના અમલ દર મયાન પાંચમા વષના નવમા મ હનામાં ય શાલેમના બધા

તંબુઅાેમાં જ રહે વું; જેથી યાં તમે પરદેશીઅાે છાે, તે દેશમાં તમા ં દીઘાયુ ય

લાેકાેઅે તેમ જ યહૂ દયાના ગામાેમાંથી જેઅાે અા યા હતા તેઅાેને યહાેવાહ

થાય.' ૮ અમારા પૂવજ રેખાબના દીકરા યાેનાદાબે અમને અા ા અાપી છે કે ,

સમ ઉપવાસ કરવાનું ફરમા યું. ૧૦ યારે બા ખે પુ તકમાંનાં ય મયાના

તમે તમારી

વતાં સુધી ા ારસ

વચનાે યહાેવાહના ઘરમાં વાંચી સંભળા યાં. શાફાન ચટનીસના દીકરા

પીશાે ન હ. ૯ અને રહે વા ઘરાે બાંધશાે ન હ કે તમારી પાસે ા ાવાડી,

ગમાયાના ઉપરના અાંગણામાંના અાેરડામાં અને યહાેવાહના સભા થાનના

ખેતરાે કે , બી કં ઈ ન હાેય. ૧૦ અમે તંબુઅાેમાં ર ા છીઅે અને અમારા પતા

નવા દરવા ના અાેટલા પાસે તેણે સવ લાેકાેની અાગળ વાંચી સંભળા યાં.

યાેનાદાબે અમને જે સવ અા ાઅાે ફરમાવી હતી તે અમે સંપૂણપણે પાળી

૧૧ હવે શાફાનના દીકરા ગમાયાના દીકરા મીખાયાઅે યહાેવાહ તરફથી

છે , ૧૧ પણ યારે બા બલના રા

નબૂખાદને સારે અા દેશ પર ચઢાઈ કરી

અાવેલા અા સંદેશાઅાે સાંભ ા. ૧૨ યારે તે નીચે ઊતરીને મહે લના વહીવટી

ીઅાે, તમારા દીકરા દીકરીઅાે તમારા

યારે અમે ન ી કયુ કે , ખાલદીઅાેના અને અરામના સૈ યથી બચવા માટે

સભાખંડમાં ગયાે. યારે સવ સરદારાે અેટલે ચટનીસ અલીશામા, શમાયાનાે

અમે ક ું, 'ચાલાે, અાપણે ય શાલેમ જતા રહીઅે, તેથી અમે ય શાલેમમાં

દીકરાે દલાયા, અા બાેરનાે દીકરાે અે નાથાન શાફાનનાે દીકરાે ગમાયા,

રહીઅે છીઅે.” ૧૨ યારબાદ યહાેવાહનું વચન ય મયાની પાસે અા માણે

હના યાનાે દીકરાે સદ કયા તથા બી

અા યું અને ક ું કે ; ૧૩ સૈ યાેના યહાેવાહ ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે ;

યાં બા ખે લાેકાેની સમ

બધા અમલદારાે યાં બેઠા હતાં. ૧૩

વાંચી સંભળાવેલા પુ તકના જે વચનાે તેણે

યહૂ દયા અને ય શાલેમમાં જઈને કહે કે , 'શું તમે મારાં વચનાે સાંભળીને

સાંભ

શખામણ ન હ લાે?' અા યહાેવાહનું વચન છે . ૧૪ રેખાબીઅાે ા ારસ

સવ અમલદારાેઅે કૂ શીના દીકરા શેલે યાના દીકરા નથા યાના દીકરા યેહૂદીને

પીતા નથી, કારણ કે તેઅાેના પતા યાેનાદાબે તેઅાેને તેમ કરવાની મનાઈ કરી

બા ખ પાસે માેકલીને કહે વડા યું કે , ''જે અાે ળયામાંથી તે લાેકાેને વાંચી

છે . પણ હુ ં તમારી સાથે વારં વાર બાે યાે છંુ છતાં તમે મા ં સાંભળતાં નથી.

સંભળા યું છે , તે અાે ળયું તારા હાથમાં લઈને અહ અાવ.'' ૧૫ તેઅાેઅે તેને

૧૫ મ અેક પછી અેક બાેધકાેને તમારી પાસે માેકલીને કહે વડા યું કે , 'તમારા

ક ું કે , ''તું બેસીને તે અમને વાંચી સંભળાવ.'' અાથી બા ખે તેઅાેને તે વાંચી

દુ માગાથી પાછા ફરાે તથા અ ય દેવાેની પૂ

સંભળા યું. ૧૬ બા ખે તેઅાેની સામે જે વાંચન કયુ, તે જેવું તેઅાેઅે સાંભ ું

કરવાનું બંધ કરાે; તાે જે

ા હતાં તે સવ વષે મીખાયાઅે તેઅાેને કહી સંભળા યાં. ૧૪ પછી

દેશ મ તમને તથા તમારા પતૃઅાેને અા યાે છે તેમાં તમે વસશાે; પણ તમે

કે , તેઅાે અેકબી ની સામે ભયથી

કાન ધયા ન હ અને મા ં સાંભ

જે બધું વાં યું છે તેના વષે અાપણે જ ર રા ને જણાવવું

ું ન હ. ૧૬ રેખાબના દીકરા યાેનાદાબના

દીકરાઅાેઅે પાેતાના પતૃઅાેઅે જે અા ા તેઅાેને અાપી, તે માની લીધી છે ,

પછી તેઅાેઅે બા ખને પૂ

પરં તુ અા લાેકાેઅે મા ં સાંભ

ેવા લા યા અને બા ખને ક ું, ''ત
ેઈઅે.'' ૧૭

ું કે , અમને જણાવ કે , તે ય મયાના મુખમાંથી

ું નથી. ૧૭ તેથી યહાેવાહ, સૈ યાેના ઈ વર,

બાેલેલા અા સવ વચન કે વી રીતે લ યા?” ૧૮ તેથી બા ખે ખુલાસાે કયા,

ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે ; 'જુ અાે, હુ ં જે અાફતાે લાવવા બાે યાે છંુ તે

ય મયાઅે તેના મુખમાંથી અા સવ વચન ઉ ચાયા અને મ તે અાે ળયામાં

બધી હુ ં યહૂ દયા અને ય શાલેમના રહે વાસીઅાે પર ઉતારીશ. કે મ કે , મ

શાહીથી લખી લીધાં.” ૧૯ પછી અ ધકારીઅાેઅે બા ખને ક ું, ''તું અને

તેઅાેને ક ું યારે તેઅાેઅે સાંભ

ય મયા

ું ન હ. અને મ તેઅાેને હાકલ કરી યારે

તેઅાેઅે મને જવાબ અા યાે ન હ.”' ૧૮ પછી ય મયાઅે રેખાબીઅાેના કુ ળને

ાંક છુપાઇ અાે. તમે ાં છાે તે વષે કાેઈને પણ ણ કરશાે
ન હ'' ૨૦ યાર પછી ચટનીસ અલીશામાની અાેરડીમાં તે અાે ળયાને મૂકીને

ક ું, “સૈ યાેના યહાેવાહ, ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે ; તમે તમારા પૂવજ

તેઅાે ચાેકમાં રા ની પાસે ગયા. અને તે સવ વચન તેઅાેઅે રા ને કહી

યાેનાદાબની અા ા માની છે અને તમને જે કરવા ક ું તે માણે જ તમે બધું

સંભળા યાં. ૨૧ યારે રા અે યેહૂદીને અાે ળયું લઈ અાવવા માેક યાે, યેહૂદી

કયુ છે . ૧૯ માટે સૈ યાે યહાેવાહ, ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે , રેખાબના

તે અાે ળયું ચટનીસ અલીશામાની અાેરડીમાંથી લા યાે અને રા ના તથા

દીકરા યાેનાદાબના વંશમાં મારી સેવા કરનારની ખાેટ તને કદી પડશે ન હ.”'

રા ની અાસપાસ ઊભા રહે લા સવ સરદારાેના સાંભળતાં યેહુદીઅે તે વાંચી

યહૂ દયાના રા યાે શયાના દીકરા યહાેયાકીમના ચાેથા વષમાં
૩૬ વળી
યહાેવાહનું વચન ય મયાની પાસે અા યું કે , ''જે દવસથી મ તારી

સંભળા યું. ૨૨ તે સમયે નવમા મ હનામાં રા

૨

સાથે વાત કરી અેટલે કે યાે શયાના સમયથી તે અાજ સુધી, ઇઝરાયલ અને

તેના મહે લના હે મંતગૃહમાં

બેઠાે હતાે. અને તેની અાગળ સગડી બળતી હતી. ૨૩ જયારે યેહૂદીઅે
ણચાર પાનાં વાં યાં અેટલે રા અે છરીથી તેટલાે ભાગ કાપી લઈ સગડીમાં
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ચ મયા

ના યાે. અને અેમ અાખું અાે ળયું સગડીમાં હાેમાઈ ગયું. ૨૪ અા બધું જ

ભાગ લેવા બ યામીનના દેશમાં જવા ઊપ

સાંભ

ભાગળે પહા યાે યારે હના યાના દીકરા શેલે યાનાે દીકરાે ઇ રયા જે નાયક

ા પછી પણ રા અે કે તેના અમલદારાેઅે ન તાે ગભરાટ યકત

કયા કે ન તાે પાેતાના વ

ાે ફા

ાં. ૨૫

ાે. ૧૩ પરં તુ તે બ યામીનની

ે કે અે નાથાન, દલાયા અને

હતાે તેણે ય મયા બાેધકને પકડીને ક ું કે , “તું ખાલદીઅાેના પ માં જતાે

ગમાયાઅે રા ને અાે ળયું ન બાળવા વનંતી કરી, પણ તેણે તેના પર યાન

રહે છે .” ૧૪ ય મયાઅે ક ું, “અે ખાેટી વાત છે . હુ ં ખાલદીઅાેના પ માં જતાે

અા યું ન હ. ૨૬ પછી રા અે બા ખ લેખકને તથા ય મયાને પકડવા માટે

નથી. પરં તુ તેણે તેનું ક ું મા યું ન હ અને તેને પકડીને અમલદાર અાગળ

યરાહમઅેલને, અા ીઅેલના દીકરા સરાયાને તથા અા દઅેલના દીકરા

રજૂ કયા. ૧૫ સરદારાેઅે ય મયા પર કાેપાયમાન થઈને તેને માયા. અને તેને

શેલે યાને માેક યા. પરં તુ યહાેવાહે તેઅાેને સંતાડી રા યા હતા. ૨૭ બા ખે

યહાેનાથાન ચટનીસના ઘરમાં કે દ કયા. કે મ કે તે મકાન તેઅાેનું કે દખાનું

ય મયાના મુખના બાેલેલા શ દાે જે અાે ળયામાં લ યા હતા તે અાે ળયું

હતું. ૧૬ ય મયા કારાગૃહના ભાયરામાં ગયાે અને લાંબા સમય સુધી તે યાં

રા અે બાળી ના યું, પછી યહાેવાહનું વચન ય મયા પાસે અા યું કે , ૨૮

જ ર ાે. ૧૭ સમય જતાં સદ કયા રા અે ગુ ત રીતે તેને મહે લમાં તેડી

“પાછાે

મંગા યાે. રા અે તેને પૂ

, બીજું અાે ળયું લઈને તેના પર યહૂ દયાના રા

યહાેયાકીમે

ું કે , અાજના દવસાેમાં ''શું યહાેવાહ તરફથી કાેઈ

બાળી મૂકેલા પહે લાનાં અાે ળયામાં જે લ યું હતું તે બધું તેમાં લખ. ૨૯ પછી

વચન છે ?'' ય મયાઅે ક ું, હા, છે , ''વળી તને બા બલના રા ના હાથમાં

યહૂ દયાના રા

ન ે અાવીને દેશનાે

સાપવામાં અાવશે.'' ૧૮ યારબાદ ય મયાઅે સદ કયા રા ને ક ું, મ તમારાે

નાશ કરશે તથા તેમાંના માણસાેનાે અને પશુઅાેનાે નાશ કરશે' અેવું યહાેવાહ

કે તમારા સેવકાેનાે તથા તમારા લાેકાેનાે શાે અપરાધ કયા છે કે ત મને કે દ

કહે છે , અેવું ત શા માટે અા અાે ળયામાં લ યું છે , અેમ કહીને ત અે અાે ળયું

કયા છે ? ૧૯ જે બાેધકાેઅે તમને ક ું હતું કે , બા બલનાે રા

બાળી ના યું છે . ૩૦ અાથી યહૂ દયાના રા

તમારા દેશ પર હુ મલાે ન હ કરે, તેઅાે

યહાેયાકીમને કહે કે ; બા બલનાે રા

યહાેયાકીમ વષે યહાેવાહ કહે

તમારા પર કે

ાં ગયા? ૨૦ તેથી, મારા ઘણી મારા

છે કે , તેનાં વંશમાંનાે કાેઈ દાઉદની ગાદીઅે બેસશે ન હ. અને તેનાે મૃતદેહ

રા , મહે રબાની કરીને મને સાંભળાે, મારી ન

દવસે તાપમાં અને રા ે હમમાં બહાર પડી રહે શે. ૩૧ હુ ં તને, તારા વંશ ેને

પાછાે યહાેનાથાન ચટનીસને ઘરે ન માેકલશાે, રખેને હુ ં યાં મરણ પામું.'' ૨૧

તથા તારા અમલદારાેને તેઅાેનાં દુ કૃ યાે માટે સ

કરીશ. અને તમારા પર,

ય શાલેમના રહે વાસીઅાે પર અને યહૂ દયાના લાેકાે પર મ જે વપ

યારે સદ કયા રા અે અા ા કરી કે , ય મયાને ચાેકીમાં રહે . અને નગરમાંની

લાવવા

વષે ક ું હતું તે તમારી પર લાવીશ. મ તમને ચેત યા, પણ તમે સાંભ

સવ રાેટલી થઈ રહી યાં સુધી ભ ીયારાઅાેના મહાે લાઅાેમાંથી તેને રાેજ
ું

ન હ.'' ૩૨ યારબાદ ય મયાઅે બીજું અાે ળયું લીધું અને ને રયાના દીકરા
બા ખ લેખકને લખવા અા યું. અને જે પુ તક યહૂ દયાના રા

યહાેયાકીમે

અ નમાં બાળી ના યું હતું. તેમાંનાં ય મયાના મુખનાં બાેલેલાં સવ વચન
બા ખે તેમાં લ યાં. અને તેઅાેના જેવાં બી

ઘણાં વચનાે પણ તેમાં ઉમેયા.

ની યાે હતાે. ૨ પણ યહાેવાહે ય મયા બાેધક ારા

જે વચનાે કહે વડા યાં હતાં તે સદ કયા રા અે તથા તેના અ ધકારીઅાેઅે
તથા દેશમાં બાકી રહે લા લાેકાેઅે સાંભ

ાં ન હ. ૩ તેમ છતાં સદ કયાઅે

શેલે યાના દીકરા યહૂ કાલને તથા માસેયાના દીકરા યાજક સફા યાને ય મયા
પાસે માેકલીને કહે વડા યું કે , ''તું અમારે માટે યહાેવાહ અાપણા ઈ વર પાસે
ાથના કર.'' ૪ અે વખતે ય મયાને લાેકાેમાં જવા અાવવાની છૂટ હતી કે મ કે
હ

તેને કે દમાં નાખવામાં અા યાે નહાેતાે. ૫ ફા નના લ કરે મસરમાંથી

કૂ ચ કરી. અને જે ખાલદીઅાેઅે ય શાલેમને ઘેરાે ઘા યાે હતાે તેની

ણ

થતાં જ તેઅાે ય શાલેમમાંથી જતા ર ા. ૬ પછી યહાેવાહનું વચન ય મયા
બાેધકની પાસે અા માણે અા યું કે , ૭ “યહાેવાહ, ઇઝરાયલના ઈ વર કહે
છે કે ; યહૂ દયાના જે રા અે તમને મારી પાસે પૂછવા માેક યા, તેને કહાે કે ,
''જુ અાે, તમને સહાય કરવાને ફા નનું જે સૈ ય માેક યું છે , તે પાેતાના મસર
દેશમાં પાછંુ જશે. ૮ અને ખાલદીઅાે પાછા અાવશે. અને અા નગર સામે
લડશે. તેઅાે તેને કબજે કરી તેને અાગ લગાડી બાળી મૂકશે. ૯ યહાેવાહ
અા માણે કહે છે કે ; તમે પાેતાની

તને છે તરશાે ન હ કે , ''ખાલદીઅાે

અમારી પાસેથી ન ે પાછા જશે,'' પણ તેઅાે જવાના નથી. ૧૦

ે તમે

બા બલના સમ સૈ યનાે નાશ કરાે અને તેઅાેમાંના મુ ીભર માણસાે બચી
ય અને ઘાયલ થઈને પાેતાના તંબુઅાેમાં રહે તાેપણ તેઅાે ઊઠશે અને
તમને પરા જત કરશે. અને અા નગરને બાળી નાખશે."”' ૧૧ અને યારે,
ફા નના સૈ યની બીકને લીધે ખાલદીઅાેનું સૈ ય ય શાલેમમાંથી જતું ર ું.
૧૨ ય મયા ય શાલેમ છાેડીને પાેતાના કુ ટુ ં બીઅાેની મલકતમાંથી પાેતાના

ચ મયા

રાેટલીનાે અેક ટુ કડાે અાપવામાં અાવતાે હતાે. અામ ય મયા ચાેકીમાં ર ાે.
સવ વચનાે મા ાનના દીકરા શફાટયાઅે, પાશહૂ રના દીકરા
૩૮ અા
ગદા યાઅે, શેલે યાના દીકરા યુકાલે અને માિ ખયાના દીકરા પાશહૂ રે
સાંભ ા. ય મયાઅે લાેકાેને ક ું કે , ૨ “યહાેવાહ અા માણે કહે છે કે ; 'જે
કાેઈ અા નગરમાં રહે શે તે તરવાર, દુ કાળ કે મરકીથી મૃ યુ પામશે, પણ જે

યાકીમના દીકરા કાે નયાને થાને તેણે યાે શયાના દીકરા
૩૭ હવેસદયહાે
કયાઅે રાજ કયુ. તેને તાે બા બલના રા નબૂખાદને સારે
યહૂ દયા દેશનાે રા

વનં ત યાનમાં લાે. તમે મને

કાેઈ ખાલદીઅાેને શરણે જશે તે બચવા પામશે, અને તેનાે

વ લૂંટ તરીકે

ગણાશે. ૩ વળી યહાેવાહ અા માણે કહે છે કે ; અા નગર બા બલના રા ના
સૈ યના હાથમાં જશે, અને તેઅાે તેને

તી લેશે.” ૪ યારે તે અમલદારાેઅે

રા ને ક ું કે , “અા માણસને મારી નાખવાે

ેઈઅે, અાવી વાતાે કરીને અે

અાપણા યાે ાઅાેને અને નગરમાં બાકી રહે લા લાેકાેને ના હમત બનાવી દે
છે . તે અા લાેકાેનું હત કરવા માગતાે નથી પણ વનાશ કરવા માગે છે .”
૫ સદ કયા રા

અે ક ું, જુ અાે તે તમારાં હાથમાં છે , કે મ કે રા

ઇ છાને વ

કં ઈ કરી શકતાે નથી.” ૬ અાથી અે લાેકાેઅે ય મયાને

તમારી

પકડીને રા ના દીકરા માિ ખયાની ચાેકીના ટાંકામાં ના યાે, તેઅાેઅે તેને
દાેરડા વડે નીચે ઉતાયા. તે ટાંકામાં પાણી નહાેતું, પણ ફ ત કાદવ હતાે અને
ય મયા કાદવમાં ખૂંપી ગયાે. ૭ હવે રા ના મહે લમાં અેક હબસી ખાે
અેબેદમેલેખે સાંભ

ું કે તેઅાેઅે ય મયાને ટાંકામાં ના યાે છે . અને રા

બ યામીનના દરવા

અાગળ બેઠાે છે . ૮ અેવામાં અેબેદમેલેખે રા ના

મહે લમાંથી નીકળીને રા ની પાસે અાવી તેને ક ું કે , ૯ મારા મા લક, મારા
રા , અા લાેકાેઅે બાેધક ય મયા સાથે જે કયુ છે તે ઘ ં અ ન થયું છે ;
અે લાેકાેઅે તેને પાણીના ટાંકામાં ના યાે છે અને નગરમાં ખાેરાક તાે છે ન હ
અેટલે તે કદાચ ભૂખે મરી જશે.” ૧૦ અા સાંભળીને રા અે અેબેદમેલેખેને
અા ા કરી કે ''તું અહ થી ીસ માણસને તારી સાથે લઈને

. અને બાેધક

ય મયા મૃ યુ પામે તે પહે લાં તેને બહાર ખચી કાઢ.'' ૧૧ તેથી અેબેદમેલેખ
પાેતાની સાથે માણસાે લઈને મહે લના ભંડારમાં ગયાે. અને પાેતાની સાથે
કે ટલાક જૂ નાં ફાટેલાં લૂગડાં તથા ચ થરાં લઈને દાેરડા વડે બાંધીને ટાંકામાં
ય મયાને પહાચા
જૂ ના ફાટેલાં વ
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ાં. ૧૨ પછી હબસી અેબેદમેલેખે ય મયાને ક ું; અા
ાે તથા સડેલાં ચીથરાં તારી બગલમાં મૂક.” અેટલે ય મયા

અે તેમ કયુ. ૧૩ પછી તેઅાેઅે ય મયાને દાેરડા વડે ટાંકામાંથી બહાર ખચી

નીકળીને અરાબા તરફ અાગળ વ યા. ૫ પરં તુ ખાલદીઅાેના લ કરે તેમનાે

કાઢયાે યાર પછી ય મયા ચાેકીમાં ર ાે. ૧૪ પછી સદ કયા રા અે બાેધક

પીછાે કયા અને યરીખાેના મેદાનમાં સદ કયાને પકડી પા

ય મયાને યહાેવાહના ઘરમાં ી

કે દ પકડી હમાથના દેશમાં ર લામાં બા બલના રા

દરવાજે તેડાવી મંગા યાે અને તેને ક ું,

ાે. તેઅાે તેને

નબૂખાદને સાર

“મારે તને અેક વાત પૂછવી છે ; “મારાથી કશું છુપાવીશ ન હ.'' ૧૫ ય મયાઅે

સમ લઈ ગયા અને તેણે તેનાે ઇનસાફ કયા. ૬ પછી બા બલના રા અે

સદ કયાને ક ું, “હુ ં તમને સ ય હકીકત જણાવીશ તાે તમે મને ખરેખર મારી

રી લામાં સદ કયાની નજર સામે તેના દીકરાઅાેનાે વધ કયા તથા બા બલના

તાે ન હ નાખાે ને? અને

રા અે યહૂ દયાના સવ રાજવી અ ધકારીઅાેને પણ મારી ના યા. ૭

ે હુ ં સલાહ અાપું તાે પણ તમે મા ં સાંભળવાના

નથી.” ૧૬ યારે સદ કયા રા અે ગુ તમાં ય મયાને અેવું વચન અા યું કે ,

યારબાદ તેણે સદ કયાની અાંખાે ફાેડી નાખી, તેને સાંકળે બાંધી બા બલ

વન બ નાર સૈ યાેના યહાેવાહના સમ ખાઈને કહુ ં છંુ કે , હુ ં
તને મારી નાખીશ ન હ કે તારાે વ લેવા શાેધે છે તેઅાેના હાથમાં તને

માેકલી અા યાે. ૮ ખાલદીઅાેઅે રાજમહે લને અને લાેકાેનાં ઘરાેને બાળી

સાપીશ ન હ.” ૧૭ અેટલે ય મયાઅે સદ કયાને ક ું, ''સૈ યાેના યહાેવાહ

અને જેઅાે બા બલના લાેકાેને શરણે જતા ર ા હતા તેઅાેને ર કટુ કડીનાે

ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે ; ' ે તમે બા બલના રા ના શરણે જશાે, તાે

નાયક નબૂઝારઅદાન બંદીવાન કરીને બા બલમાં લઈ ગયાે. ૧૦ જે ગરીબ

તમે

લાેકાેની પાસે કશું જ નહાેતું, તેઅાેમાંના કે ટલાકને ર ક ટુ કડીના સરદાર

“અાપણને

મૂ

વતા રહે શાે અને અા નગરને અ નથી બાળી નાખવામાં અાવશે ન હ.

૧૮ પરં તુ

ે તમે બા બલના રા ના શરણે ન હ

અાે, તાે તેઅાેનું સૈ ય અા

ાં અને ય શાલેમની દીવાલ તાેડી નાખી. ૯ બાકી રહે લા લાેકાેને

નબૂઝારઅદાને યહૂ દયા દેશમાં રહે વા દીધા, તેઅાેને ા વાડીઅાે અને ખેતરાે

નગરને અાગ લગાડશે અને તમે તેઅાેના હાથમાંથી બચવા ન હ પામાે.” ૧૯

અા યાં. ૧૧ હવે બા બલના રા

અેટલે સદ કયા રા અે ય મયાને ક ું, ''પણ જે યહૂ દીઅાે ખાલદીઅાે પાસે

નબૂઝારઅદાનને ય મયા વષે અા ા અાપી ક ું કે , ૧૨ તેને લઈ

જતા ર ા છે તેઅાેની મને બીક લાગે છે . કદાચ મને તેઅાેનાં હાથમાં સાપી

તેની સંભાળ રાખ. તેને ઈ

દેવામાં અાવે અને તેઅાે મારી મ કરી કરે.” ૨૦ ય મયાઅે

યુ ર અા યાે

કરજે.” ૧૩ તેથી ર કટુ કડીનાે સરદાર નબૂઝારઅદાન તથા નબૂશાઝબાન.

ે તમે કે વળ યહાેવાહને

રાબસારીસ, નેગાલશારસેર, રાબમાગ અને બા બલના રા ના સવ મુ ય

કે , “તમને તેમના હાથમાં સાપવામાં ન હ અાવે.
અાધીન થશાે તાે તમારાે

વ બચી જશે અને તમા ં હત થશે. ૨૧ પરં તુ

ે

નબૂખાદને સાર ર ક ટુ કડીના સરદાર
અને

ન કર. તે તને જે કં ઈ કરવા કહે તે માણે તું

સરદારાેઅાેઅે માણસાે માેક યા. ૧૪ તેઅાેઅે ય મયાને ચાેકીમાંથી બહાર

તમે યાં જવાની ના પાડશાે, તાે યહાેવાહે જે વચન મને જણા યું તે અા છે ;

કા

૨૨ યહૂ દયાના રાજમહે લમાં જે

ીઅાે બાકી રહી છે તેઅાેને બા બલના

ગદા યાને વાધીન કયા, અામ તે પાેતાના લાેકાે સાથે જ ર ાે. ૧૫ જયારે

ાે. અને તેને ઘરે લઈ જવા સા શાફાનના દીકરા અ હકામના દીકરા

રા ના સરદારાે પાસે પકડીને લઈ જવામાં અાવશે. તેઅાે કહે શે કે , તારા

ય મયાને ચાેકીમાં રાખવામાં અા યાે હતાે યારે યહાેવાહનું વચન તેની પાસે

મ ાેઅે તને છે તયા છે ; તેઅાે તારા પર ફાવી ગયા છે . તમારા પગ કાદવમાં

અા માણે અા યું કે , ૧૬ તું જઈને હબસી અેબેદમેલેખને કહે કે , સૈ યાેના

ફસાઈ ગયા છે . અને તેઅાે તમને છાેડીને ભાગી ગયા છે . ૨૩ તેઅાે તમારી

યહાેવાહ, ઇઝરાયલના ઈ વર અા માણે કહે છે કે ; મ ક ા માણે અા

ીઅાેને અને તમારાં બાળકાેને ખાલદીઅાે સમ લઈ જશે. અને તમે પાેતે

નગરનું હત ન હ થાય, પણ હુ ં તેનાં શહે ર પર અાફત ઉતારનાર છંુ . ૧૭ પણ

પણ બચવા ન હ પામાે; પણ બા બલના રા ના હાથમાં પકડાઈ જશાે. અને

યહાેવાહ કહે છે તે દવસે હુ ં તને ઉગારી લઈશ. અને તું જેમનાંથી ડરે છે

તું અા નગરને બાળી નંખાવીશ.” ૨૪ અેટલે સદ કયાઅે ય મયાને ક ું, ''અા

તે માણસાેના હાથમાં તને સાપવામાં અાવશે ન હ. ૧૮ કે મ કે હુ ં તને ન ે

વચનાે કાેઈને કહીશ ન હ જેથી તું મરણ ન પામે. ૨૫

બચાવીશ, તું તરવારથી મરશે ન હ, તારાે

ે અમલદારાેને ખબર

વ તારી પાેતાની લૂંટ થશે, કે મ

પડે કે , મ તારી સાથે વાત કરી છે અને તેઅાે તને અાવીને પૂછે કે , અમને કહે કે

કે , ત મારા પર વ વાસ રા યાે છે .” અેમ યહાેવાહ કહે છે .

ત રા

મ અને યહૂ દયાના જે સવ બંદીવાનાેને બા બલના બંદીવાસમાં
૪૦ યલઈશાલે
જવામાં અા યા હતા તેઅાેમાં ય મયા હતાે અને તેને સાંકળે

સાથે શી વાત કરી છે . અમારાથી તે ગુ ત ન હ રાખશે, તાે અમે

તને મારી નાખીશું ન હ.' ૨૬ છતાં તું કે વળ અેટલું જ કહે જે કે , રા

મને

યહાેનાથાનના ઘરમાં મરવાને પાછાે માેકલે ન હ તેવી દીન વનંતી મ રા ને
કરી હતી.” ૨૭ પછી સવ અમલદારાેઅે ય મયા પાસે અાવીને તેને પૂ

ું અને

જે સવ વચનાે કહે વાનું રા અે તેને ફરમા યું હતું તે માણે જ બરાબર તેઅાેને
ક ું. તેઅાેઅે તેને પૂછવાનું બંધ કયુ. કે મ કે તેઅાેઅે રા
વાતચીત સાંભળી નહાેતી. ૨૮ તેથી ય શાલેમને

તથા ય મયાની

તી લેવામાં અા યું યાં

સુધી ય મયા ચાેકીમાં ર ાે.

૩૯ નબૂખાદને સાર તથા તેના સવ સૈ યઅે ય શાલેમ પર ચઢાઈ કરીને
યહૂ દયાના રા

સદ કયાના અમલના નવમા વષના દસમા મ હનામાં

બાંધવામાં અા યાે હતાે. તેને ર ક ટુ કડીના નાયક નબૂઝારદાને રામામાં છાેડી
દીધાે, યાર પછી યહાેવાહનું જે વચન તેની પાસે અા યું તે અા છે . ૨ ર ક
ટુ કડીના સરદારે ય મયાને બાેલા યાે અને તેને ક ું, ''યહાેવાહ તારા ઈ વરે અા
થાને અા વપ
અા વપ

લાવવાનું નમાણ કયુ હતું. ૩ અને તેમના બાે યા માણે તે

લા યા છે . કે મ કે તમે યહાેવાહની વ

પાપ કયુ છે અને તેમના

વચનનું પાલન કયુ નથી. તેથી અા દુ ઃખ તમારા પર અાવી પ

ું છે . ૪ પણ

હવે

ે હુ ં તારા હાથે પહે રેલી સાંકળાે છાેડી નાખીશ અને તને મુકત કરીશ.

તારે

ે મારી સાથે બા બલ અાવવું હાેય તાે અાવ, હુ ં તારી સંભાળ રાખીશ.

તેને ઘેરાે ઘા યાે. ૨ સદ કયાના શાસનના અ ગયારમા વષના ચાેથા મ હનાના

પરં તુ

નવમા દવસે તેઅાેઅે નગરની બધી દીવાલાેને તાેડી નાખીને ભંગાણ પા ું. ૩

તારી સમ પસંદગી કરવા માટે અાખાે દેશ પડેલાે છે . યાં જવું તને સા ં

બા બલના સૈ યના સવ અ ધકારીઅાે નગરમાં અા યા અને વજય ા ત

તથા યાે ય લાગે યાં તું જઈ શકે છે .'' ૫ પરં તુ ય મયાઅે જવાબ અા યાે ન હ

કરીને નગરના વચલા દરવા માં બેઠા, યારે નેગાલશારેસેર, સા ગારનબૂ,
સાસખીમ, રાબસારીસ, નેગાલશારેસેર, રાબમાગ વગેરે રા ના સવ
સદ કયાઅે તથા લડવૈયાઅાેઅે તેને

ે,

યારે નબૂઝારઅદાને ક ું, ''શાફાનના દીકરા, અ હકામના દીકરા, ગદા યાને
હાકે મ બના યાે છે તેની પાસે પાછાે

સરદારાે અાવીને શહે રના વચલા દરવા માં બેઠા. ૪ જયારે યહૂ દયાના
રા

ે તારે મારી સાથે બા બલ ન અાવવું હાેય તાે તેનાે વાંધાે નથી,

. અને તેની પાસે લાેકાેમાં રહે અથવા

યાં કઈ તને યાે ય લાગે યાં જઇ શકે છે .'' યારબાદ ર ક ટુ કડીના સરદારે

ેયાે, યારે તેઅાે નાસી ગયા અને

તેને ખાેરાક અને ભેટ અા યાં અને વદાય કયા. ૬ પછી ય મયા અ હકામના

રા ે રા ની વાડીને માગ બે કાેટની વ ચેના ારમાં થઈને નગરની બહાર

દીકરા ગદા યા પાસે મ પામાં ગયાે અને તેની સાથે જે લાેકાે દેશમાં બાકી
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હતા તેઅાેની સાથે ર ાે. ૭ હવે યારે સૈ યના સરદારાે તથા તેના માણસાે
જેઅાે સીમમાં હતા, તેઅાેઅે સાંભ

ું કે , બા બલના રા અે અ હકામના

દીકરા ગદા યાને હાકે મ તરીકે ની યાે છે . અને પુ ષાે,

ીઅાે, બાળકાે,

યારે નથા યાના દીકરા ઇ માઅેલે તથા તેની સાથેના માણસાેઅે તેઅાેને
મારી નાખીને તેઅાેને ટાંકામાં ફકી દીધા. ૮ પરં તુ તેઅાેમાંના દશ માણસાેઅે
ઇ માઅેલને ક ું, ''અમને મારી ન નાખ, કે મ કે ઘઉં, જવ, તેલ અને મધના

તથા દેશમાં બાકી રહે લા ગરીબ લાેક બા બલના બંદીવાસમાં લઈ જવામાં

ભંડારાે અમે ખેતરમાં સંતાડેલા છે .'' તેથી તેણે તેમને

અા યા ન હતા તેઅાેને તેના હાથમાં સાે યાં છે , ૮ યારે નથા યાનાે દીકરાે

અને તેઅાેને તેઅાેના સાથીઅાેની જેમ મારી ન ના યા. ૯ ગદા યાની સાથે

વતા રહે વા દીધા

ઇ માઅેલ, કારેઅાનાે દીકરાે યાેહાનાન અને યાેનાથાન તા હુ મેથનાે દીકરાે

અાવેલા માણસાેને ઇ માઅેલે મારી ના યા હતા તેઅાે સવના મૃતદેહાે તેણે

સરાયા, અેફાય નટાેફાથીના દીકરા; માખાથીનાે દીકરાે યઝા યા તથા તેઅાેના

અેક ટાંકામાં ના યા હતા, તે ટાંકું નાથા યાના દીકરા ઇ માઅેલે મૃતદેહાેથી

માણસાે મ પામાં ગદા યાની પાસે અા યા. ૯ શાફાનના દીકરા અ હકામના

ભયુ હતું. અને તે ટાંકું અાસા રા અે ઇઝરાયલના રા

દીકરા ગદા યાઅે તેઅાેની અને તેમના માણસાે સમ

ત ા લીધી કે ,

મેળવવા બંધા યું હતું. ૧૦ પછી મ પામાંના જે લાેકાે બાકી રહે લા હતા

''ખાલદીઅાેની સેવા કરતાં ડરશાે ન હ. અા દેશમાં રહીને બા બલના રા ની

તેઅાે સવને ઇ માઅેલ કે દ કરીને લઈ ગયાે, અેટલે રા ની કું વરીઅાે તથા

બાશાથી ર ણ

સેવા કરાે. તેથી તમા ં સા ં થશે. ૧૦ અને જુ અાે, ખાલદીઅાે અાપણી

મ પામાં બાકી રહે લા લાેકાે જેઅાેને ર ક ટુ કડીના સરદાર નબૂઝારઅદાને

પાસે અાવશે, તેઅાેની અાગળ હાજર થવા હુ ં મ પામાં વસીશ. પણ તમે

અ હકામના દીકરા ગદા યાના તાબામાં સાે યા હતા. અે સવને નથા યાનાે

ા ારસ, ફળ અને તેલ ભેગાં કરાે અને અેક પા માં ભરી રાખાે. અને તમે જે

દીકરાે ઇ માઅેલ કે દ કરીને લઈ ગયાે અને તે અા માેનીઅાે તરફ જવા અાગળ

ગામાે કબજે કયા છે તેઅાેમાં વસાે.'' ૧૧ તે ઉપરાંત માેઅાબ, અા માેન તથા

વ યાે. ૧૧ પરં તુ નથા યાના દીકરા ઇ માઅેલે જે સવ ભૂંડાં કાયા કયા હતાં,

અદાેમમાં અને તેની પાસેના દેશાેમાં વસતા સવઅે સાંભ

તે વષે યારે કારેઅાના દીકરા યાેહાનાઅે અને તેની સાથેના સૈ યના સવ

ું કે બા બલના

રા અે યહૂ દયામાંના કે ટલાકને હજુ પણ બાકી રહે વા દીધા છે . અને તેઅાે

અ ધકારીઅાેઅે સાંભ

પર શાફાનના દીકરા અ હકામના દીકરા ગદા યાને અ ધકારી તરીકે નીમવામાં

ઇ માઅેલની સામે યુ કરવા માટે ગયા. અને ગબયાેનમાં યાં પુ કળ

અા યાે છે . ૧૨ યાર પછી જે થળાેમાં તેઅાે વખેરાઈ ગયા હતા તે સવ

પાણી છે યાં તે તેઅાેને મ

થળાેઅેથી સવ યહૂ દઅાે પાછા ફરીને યહૂ દયા દેશમાંના મ પામાં ગદા યા

ું, ૧૨ યારે તેઅાે પાેતાના સવ માણસાેને લઈને
ાે. ૧૩ હવે ઇ માઅેલ સાથેના બધા માણસાે

કારેઅાના દીકરા યાેહાનાનને અને તેની સાથેના સૈ યાેના સવ સરદારાેને

ેઈને

પાસે અા યા. અને તેઅાેઅે પુ કળ ા ારસ તથા ઉનાળામાં પાકે લાં ફળ

સ ન થયા. ૧૪ ઇ માઅેલ જે બધા લાેકાેને મ પા પાસે બંધક બનાવીને લઈ

ભેગાં કયા. ૧૩ પછી કારેઅાનાે દીકરાે યાેહાનાન તથા જે સૈ યાેના સરદારાે

ગયાે હતાે તેઅાે સવ તેને છાેડીને કારેઅાના દીકરા યાેહાનાનની સાથે ગયા.

સીમમાં હતા, તેઅાે બધા મ પામાં ગદા યા પાસે અા યાં, ૧૪ તેઅાેઅે

૧૫ પરં તુ નથા યાનાે દીકરાે ઇ માઅેલ અાઠ માણસાે સાથે યાેહાનાનથી છટકી

તેને ક ું, ''શું તમને ખબર છે કે અા માેનીઅાેના રા

બા લસે નથા યાના

ગયાે અને અા માેનીઅાે પાસે ગયાે. ૧૬ પણ નથા યાનાે દીકરાે ઇ માઅેલ

દીકરા ઇ માઅેલને તા ં ખૂન કરવા માટે માેક યાે છે ?'' પરં તુ અ હકામના

અ હકામના દીકરા ગદા યાને મારી ના યા પછી બાકી રહે લા લાેકાેને યાેહાનાને

દીકરા ગદા યાઅે તેઅાેની વાત પર વ વાસ મૂ ાે ન હ. ૧૫ તેથી કારેઅાના

મ પામાં ઇ માઅેલના હાથમાંથી છાેડા યા હતા. અેટલે કે જે લડવૈયા પુ ષાે,

દીકરા યાેહાનાને મ પામાં ગદા યાને ખાનગીમાં ક ું, ''નથા યાના દીકરા

ીઅાે, બાળકાે અને ખાે અાેને તે ગબયાેનમાંથી પાછાં લઈ અા યાે હતાે

ઇ માઅેલને મારી નાખવા માટે મને જવા દે. અને તે વાતની કાેઈને ખબર

તેઅાેને કારેઅાના દીકરા યાેહાનાન તથા તેની સાથેના સૈ યાેના સવ સરદારાે

પડશે ન હ; તે શા માટે તને મારી નાખે? તેથી જે યહૂ દીઅાે તારી પાસે અેકઠા

પાેતાની સાથે લઈ ગયા. ૧૭ તેઅાેઅે મસરમાં જતાં ખાલદીઅાેના ડરને

થાય છે તેઅાે વખેરાઈ

ય. અને યહૂ દયાના બાકી રહે લા લાેક નાશ પામે?''

કારણે બેથલેહેમ પાસે ક હામમાં મુકામ કયા. ૧૮ કે મ કે બા બલના રા અે

૧૬ પરં તુ અ હકામના દીકરા ગદા યાઅે યાેહાનાનને ક ું, ''તું અા માણે

દેશના હાકે મ તરીકે નીમેલા અ હકામના દીકરા ગદા યાને નથા યાના દીકરા

કરીશ ન હ, કે મ કે ઇ માઅેલ વષે તું જૂ ઠું બાેલે છે .''

ઇ માઅેલે મારી ના યાે હતાે, તેથી તેઅાે તેમનાથી બીતા હતા.

અેમ બ યું કે સાતમા મ હનામાં અલીશામાનાે દીકરાે નથા યાનાે
સૈ યાેના સવ સરદારાે, કારેઅાનાે દીકરાે યાેહાનાન અને
૪૧ પણ
૪૨ પછી
દીકરાે ઇ માઅેલ જે રાજવંશી હતાે, તેમ જ રા ના મુ ય
હાેશાયાનાે દીકરાે યઝા યા નાના તેમ જ માેટા બધા લાેકાે ય મયા
અ ધકારીઅાેમાંનાે અેક હતાે. તે દશ માણસાે સાથે મ પામાં અ હકામના

બાેધક પાસે ગયા. ૨ તેઅાેઅે તેને ક ું, ''કૃ પા કરીને અમારી અરજ સાંભળાે,

દીકરા ગદા યાની પાસે અા યાે. તેઅાેઅે સાથે મ પામાં ભાેજન કયુ. ૨

અમારે સા અેટલે અા બાકી રહે લાને સા તમારા ઈ વર યહાેવાહને ાથના

પછી નથા યાનાે દીકરાે ઇ માઅેલ તથા તેની સાથેના દશ માણસાેઅે ઊઠીને

કર. ૩ તમે યહાેવાહ તમારા ઈ વરને અેવી ાથના કરાે અમારે કયે માગ

શાફાનના દીકરા અ હકામનાે દીકરાે ગદા યા કે જેને બા બલના રા અે દેશમાં

ચાલવું અને શું કરવું તે કહે .” ૪ તેથી ય મયા બાેધકે તેઅાેને ક ું, મ તમા ં

અ ધકારી ની યાે હતાે તેને તરવારથી મારી ના યાે. ૩ જે યહૂ દીઅાે ગદા યા

સાંભ ું છે . જુ અાે, હુ ં તમારી ઇ છા મુજબ તમારા ઈ વર યહાેવાહને ાથના

સાથે મ પામાં હાજર હતા તેઅાે સવને તથા યાં જે ખાલદીઅાેના યાે ાઅાે

કરીશ અને તે જે જવાબ અાપશે તે હુ ં તમને જણાવીશ અને કશું છુપાવીશ

મળી અા યા તેઅાેને ઈ માઅેલે મારી ના યા. ૪ ગદા યાને મારી ના યા

ન હ.'' ૫ યારે તેમણે ય મયાને ક ું, '' યહાેવાહ અમારા સાચા અને વ વાસુ

પછી બી

સા ી થાઅાે, કે જે કં ઈ તારા ઈ વર યહાેવાહ તમારી મારફતે અમને કહે શે તે

દવસે, અા વાતની કાેઈને ખબર પડે તે પહે લાં, ૫ શખેમમાંથી,

શીલાેમાંથી તથા સમ નમાંથી મૂંડાવેલી દાઢીવાળા, ફાટેલાં વ

ાેવાળા અને

મુજબ અમે પાલન કરીશું. ૬ અમારા ઈ વર યહાેવાહની પાસે તને માેકલીઅે

પાેતાના શરીરાે પર પાેતાને હાથે ઘા કરેલા અેવા અસી માણસાે પાેતાના

છીઅે અમે તેમનું ક ું કરીશું, પછી ભલે તે સા ં હાેય કે ખરાબ હાેય. અને અે

હાથમાં ખા ાપણ તથા ધૂપ લઈને યહાેવાહના ઘરમાં અા યા હતા. ૬ તેથી
નથા યાનાે દીકરાે ઇ માઅેલ તેઅાેને મળવા મ પામાંથી નીક
તેઅાે રડતાં રડતાં જતા હતા. તે તેઅાેને મ

ાે યારે

માણે અમારા ઈ વર યહાેવાહનું ક ું માનવાથી અમા ં હત થાય.'' ૭
દશ દવસ વીતી ગયા પછી ય મયાની પાસે યહાેવાહનું વચન અા યું. ૮

ાે યારે તેણે તેઅાેને ક ું,

યારે ય મયાઅે કારેઅાના દીકરા યાેહાનાનને, તેની સાથેના સવ સૈ યાેના

'' અ હકામના દીકરા ગદા યાની પાસે અાવાે.'' ૭ તેઅાે શહે રમાં અા યા

સરદારાેને તથા નાનામાેટા બધા લાેકાેને બાેલા યા. ૯ અને તેણે તેઅાેને ક ું

ચ મયા
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કે , ''ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવાહની અાગળ ાથના તથા નવેદન કરવા

ને રયાના દીકરા બા ખ અે બધાને લઈને કારેઅાનાે દીકરાે યહાેનાન તથા

માટે તમે મને માેક યાે હતાે, અેમ યહાેવાહ કહે છે ; ૧૦

ે તમે અા દેશમાં

સૈ યાેના સવ સરદારાે ૭ મસર દેશમાં રહે વા ગયા. તેઅાેઅે યહાેવાહની

નવાસ કરશાે તાે હુ ં તમને અાશીવાદ અાપીશ અને તાેડી પાડીશ ન હ,

અા ાનું ઉ લંઘન કયુ અને તેઅાે તાહપા હે સ પહા યા. ૮ તાહપા હે સમાં

તમને રાેપીશ અને ઉખેડી નાખીશ ન હ, કે મ કે તમારા પર મ અાફત ઉતારી

યહાેવાહનું વચન ય મયા પાસે અા માણે અા યું કે , ૯ “તું તારા હાથમાં માેટા

તેનાે મને પ તાવાે થાય છે . ૧૧ બા બલના રા થી તમે બીઅાે છાે પણ હવે

પ થરાે લે, તાહપા હે સમાં ફા નના મહે લના વેશ ાર અાગળ ફરસબંધીમાં

જરાય બીશાે ન હ, 'કે મ કે તમારાે બચાવ કરવા તથા તેના હાથમાંથી તમને

યહૂ દયાના દેખતાં અે માેટા પ થરને ચૂનાથી રં ગી સંતાડી દે. ૧૦ પછી

મુકત કરવા હુ ં તમારી સાથે જ છંુ . ૧૨ હુ ં તમારા પર અેવી દયા કરીશ કે તે

યહૂ દયાના માણસાેને અા માણે કહે , ''સૈ યાેના યહાેવાહ, ઇઝરાયલના

તમારા પર દયા કરશે અને તે તમને તમારાં વતનમાં પાછા જવા દેશે. ૧૩ પણ

ઈ વર, કહે છે ; 'જુ અાે, હુ ં મારા દાસ બા બલના રા

નબૂખાદને સારને

ે તમે કહે શાે કે , ''અમે અા દેશમાં રહીશું ન હ'' અથવા તમારા ઈ વર

સંદેશવાહક માેકલીને બાેલાવીશ. જે પ થરાે મ સંતા

ા છે તેના પર હુ ં તેનું

યહાેવાહની વાણી અમા ય કરશાે, ૧૪

ે તમે અેમ કહે શાે કે , ''ના, અમે

રા યાસન થાપન કરીશ. તેના પર તે પાેતાનાે ભ ય મંડપ ઊભાે કરશે.''

ેવી ન હ પડે કે , રણ શગડાનાે નાદ

૧૧ તે અાવીને મસર પર હુ મલાે કરશે; મરણને માટે નમાણ થયેલા તેઅાે

સાંભળવાે ન હ પડે અને યાં અમે ભૂ યા રહીશું ન હ. યાં અમે રહીશું.'' ૧૫

માયા જશે અને બંદીવાસને માટે નમાણ થયેલા બંદીવાસમાં જશે, તરવારને

યહૂ દયાના બાકી રહે લા લાેક યહાેવાહનું વચન સાંભળાે. સૈ યાેના યહાેવાહ,

સા

ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે ,

મં દરાેને અ નથી બાળીને ભ મ કરીશ, તે લાેકાેને બંદીવાન બનાવી લઈ

તાે મસર જઈશું, યાં અમારે લડાઈ

ે તમે મસર જવાની વૃ

રાખશાે અને યાં

નમાણ થયેલા તેઅાે તરવારથી માયા જશે. ૧૨ હુ ં મસરના દેવાેનાં

જઈને રહે શાે તાે, ૧૬ જે તરવારથી તમે ડરાે છાે તે મસરમાં પણ તમારાે

જશે. જેમ ભરવાડ પાેતાનું વ

પીછાે ન હ છાેડે, જે દુ કાળથી તમે ડરાે છાે તે મસરમાં પણ તમારાે પીછાે

શણગારશે. અને યાંથી તે વજયી બનીને પાછાે જશે. ૧૩ મસરમાંના બેથ

પકડશે. અને યાં તમે મરી જશાે. ૧૭ તમારામાંથી જે લાેકાે મસરમાં જઈને

શેમેશના તંભાેને તે તાેડી પાડશે; અને મસરનાં દેવ થાનાેને અાગ લગાડી

યાં વસવાનાે અા હ રાખે છે તે

યેક માટે અા વપ અાે રાહ

ેઈ રહી

છે . હા, તમે તરવાર, દુ કાળ અને મરકીથી મૃ યુ પામશાે. યાં હુ ં તમારા પર
જે સવ વપ અાે લાવીશ તેમાંથી કાેઈ પણ બચવા પામશે ન હ. ૧૮ કે મ
કે સૈ યાેના યહાેવાહ, ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે ; જેમ મારાે ાેધ અને
રાેષ ય શાલેમના રહે વાસીઅાે પર રેડાયાે છે તેમ તમે મસર જશાે યારે
મારાે ાેધ તમારાં પર રેડાશે. અને તમે ધ ાર પ, વ મય પ શાપ પ
તથા નદા પ થશાે. અને અા થળને તમે ફરી

ેવા પામશાે ન હ.' ૧૯ હે

યહૂ દયામાં બાકી રહે લા લાેકાે, તમારા વષે યહાેવાહ કહે છે કે , તમે મસર
જશાે ન હ. મ અાજે તમને ચેતવણી અાપી છે તેમ ન ે

ણ ે. ૨૦ કે મ કે

તમે તમારાં દયાેમાં કપટ કયુ છે . ' કારણ કે અમારા ઈ વર યહાેવાહની
અાગળ અમારે માટે ાથના કર. અને જે કં ઈ અમારા ઈ વર યહાેવાહ કહે છે
તે તું અમને કહે જે અને અમે તે કરીશું.' ૨૧ અાજે મ તમને તે જણા યું છે .
પરં તુ જે બાબતાે વષે તમારા ઈ વર યહાેવાહે મને તમારી પાસે માેક યાે છે .
તેમાંની અેક પણ બાબતમાં તમે યહાેવાહનું સાંભ ું નથી. ૨૨ અને તેથી તમે
ન ે

ણ ે કે , તમે યાં જવાનાે અા હ રાખાે છાે, તેમાં તમે તરવારથી,

દુ કાળથી અને મરકીથી મૃ યુ પામશાે.”

૪૩ માટે માેક યાે હતાે તે સવ વચન

અાેઢે છે તેમ તે મસર દેશની લૂંટથી પાેતાને

બાળી મૂકશે.
મસર દેશમાં, મ દાેલ, તાહપા હે સ, નાેફ અને
૪૪ જેપા સવાેસ યહૂદેશદીઅાે
માં રહે તા હતા, તેઅાે વષે જે વચન ય મયા પાસે અા યું
તે અા છે . ૨ ''સૈ યાેના યહાેવાહ, ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે ; 'જે સવ
વપ હુ ં ય શાલેમ અને યહૂ દયાના સવ નગરાે પર લા યાે છંુ તે તમે ેઈ
છે . જુ અાે, હમણાં તેઅાે ખંડેર હાલતમાં છે ; તેઅાેમાં કાેઈ માણસ રહે તું નથી.
૩ તેઅાેઅે પાપ કરીને મને રાેષ ચડા યાે છે અેટલે તેઅાે, તમે કે તમારા પતૃઅાે

જે અ ય દેવાેને

ણતા નહાેતા, તે દેવાેની અાગળ ઘૂપ બાળવા અને તેઅાેની

કરવા ગયા. ૪ તેમ છતાં જે ધ ારપા કૃ યાેનાે હુ ં તર કાર ક ં છંુ તે
કરશાે ન હ. અેવું મ વારં વાર મારા સેવકાે, બાેધકાે, માેકલીને કહા યું. ૫
પૂ

પરં તુ તેઅાેઅે સાંભ

ું ન હ. અને પાેતાના દુ માગાથી ફરીને અ ય દેવાેની

અાગળ ધૂપ ન હ બાળવાની મારી અા ા તરફ તેઅાેઅે કાન ધયા ન હ. ૬
અાથી મારાે કાેપ યહૂ દયાના નગરાેમાં અને ય શાલેમના મહાે લાઅાેમાં
અ નની જેમ ગટી ઊઠયાે. અને જેમ અાજ છે તેમ તેઅાે પાયમાલ થઈને
ઉ જડ થઈ ગયા છે . ૭ તેથી સૈ યાેના યહાેવાહ ઇઝરાયલના ઈ વર કહે
છે કે , તમે શા માટે પાેતાના

વની વ

અ ત દુ કામ કરીને

ીઅાે,

તેઅાેના ઈ વર યહાેવાહે તેઅાેની પાસે ય મયાને જે વચન કહે વા

પુ ષાે, બાળકાે અને દૂ ધ પીતાં નાનાં બાળકાેનાે નાશ યહૂ દયામાંથી કરાે છાે

યારે ય મયા લાેકાેની અાગળ

અને તમે શા માટે તમારી પાછળ કાેઈને બાકી રહે વા દેતા નથી? ૮ યાં

બાેલી ર ાે, ૨ યારે હાેશાયાના દીકરા અઝાયાઅે અને કારેઅાના દીકરા

તમે રહે વા ગયા છાે તે મસરમાં અ ય દેવાેની અાગળ ધૂપ બા

યાેહાનાને તથા બી

કરીને તમે મને કાેપાયમાન કયા છે અેથી તમારાે નાશ કરવામાં અાવશે. અને

અ ભમાની માણસાેઅે ય મયાને ક ું, ''તું જૂ ઠું બાેલે

ાે છે . તેમ

છે . અમે મસરમાં જઈઅે તેવું અમારા ઈ વર યહાેવાહે તને ક ું નથી.' ૩

સવ

પણ ખાલદીઅાે અમને મારી નાખે તથા અમને બા બલના બંદીવાસમાં લઈ

યહૂ દયાના રા અાે તથા રાણીઅાેનાં પાપ અને તમારા પાેતાના ારા તથા

ય. માટે તેઅાેના હાથમાં અમને સાપી દેવા ને રયાનાે દીકરાે બા ખ તને

તમારી પ નીઅાે ારા યહૂ દયા તથા ય શાલેમની શેરીઅાેમાં અાચરવામાં

અમારી વ

ઉ કે રે છે .'' ૪ તેથી કારેઅાના દીકરા યાેહાનાને, સૈ યના સવ

અાેમાં તમે શાપ પ તથા નદા પ થશાે. ૯ તમારા પતૃઅાેનાં પાપ,

અાવેલાં પાપ શું તમે ભૂલી ગયા? ૧૦ અાજ પયત તેઅાે દીન થયા નથી, કે

સરદારાેઅે અને સવ લાેકાેઅે યહૂ દયામાં રહે વા વષેનું યહાેવાહનું વચન મા યું

બીધા પણ નથી. મ તમારી અને તમારા પતૃઅાેની અાગળ મા ં નયમશા

ન હ. ૫ યાં યહૂ દીઅાેને નસાડી મૂકવામાં અા યા હતા તે સવ દેશાેમાંથી

અને વ ધઅાે મૂ

યહૂ દયામાં રહે વા માટે પાછા અાવેલા યહૂ દી લાેકમાં જે બાકી રહે લા હતા

ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે ; “જુ અાે, હુ ં તમારી વ

તેઅાે, ૬

અને વપ

ીઅાે, પુ ષાે અને બાળકાે અને રાજકુ મારીઅાે અને સવ લાેક

ા છે . તે માણે ચા યા નથી. ૧૧ તેથી સૈ યાેના યહાેવાહ
મા ં મુખ ફે રવીશ.

લાવીને અાખા યહૂ દયાના લાેકાેનાે નાશ કરીશ. ૧૨ યહૂ દયાના

જેને ર ક ટુ કડીના સરદાર નબૂઝારઅદાને જે માણસાેને શાફાનના દીકરા

બાકી રહે લા લાેકાે જેઅાેઅે મસર જઈને વસવાનાે નધાર કયા છે , તેઅાેને

અ હકામના દીકરા ગદા યાને સા યાં હતા, તેઅાે સવને, તથા ય મયા બાેધક,

હુ ં હતા ન હતા કરી નાખીશ. તેઅાે બધા જ મસર દેશમાં નાશ પામશે;
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તેઅાે તરવારથી તથા દુ કાળથી મરશે. નાનામાેટા સવ તરવારથી કે દુ કાળથી

દેશમાં રહે વા માટે ગયા છે તેઅાે

માયા જશે અને તેઅાે ધ ાર પ, વ મય પ, શાપ પ, નદા પ થઈ પડશે.

રહે છે . ૨૯ હુ ં તને અા ચ અાપીશ અેમ યહાેવાહ કહે છે , તમારા પર વપ

૧૩ જેમ મ ય શાલેમને શ ા કરી તેમ જેઅાે મસરમાં છે તેઅાેને પણ હુ ં

લાવવાનાં મારાં વચનાે ન ે કાયમ રહે શે. અે તમે

તરવાર, દુ કાળ અને મરકીથી સ

જ યાઅે શ ા કરીશ. ૩૦ યહાેવાહ કહે છે ; 'જુ અાે, જેમ મ યહૂ દયાના

કરીશ. ૧૪ તેથી યહૂ દયાના બાકી રહે લા

જે ફરી યહૂ દયા જઈને વસવાની અાશાઅે મસરમાં જઈને વ યા છે તેમાંથી

રા

કાેઈ પણ

તેમ હુ ં મસરના રા

વતાે રહે વાનાે નથી કે પાછાે યહૂ દયા જવા પામવાનાે નથી. કે મ કે

સદ કયાને બા બલના રા

ણશે કે કાેનું વચન, મા ં કે તેઅાેનું કાયમ
ણાે માટે હુ ં તમને અા

નબૂખાદને સારના હાથમાં સાપી દીધાે,

ફા ન હાે ાને તેના શ ુના હાથમાં તથા તેનાે

વ

થાેડા ભાગી છૂટેલા સવાય કાેઈ મારા કાેપમાંથી બચી શકવાના નથી.'' ૧૫

શાેધનારાઅાેના હાથમાં સાપીશ.'''

અા સાંભળીને જેઅાે

દયાના રા યાે શયાના દીકરા યહાેયાકીમના ચાેથા વષ દર યાન
૪૫ યહૂને રયાના
દીકરા બા ખે બાેધક ય મયાનાં બાેલેલાં અા સવ વચનાે

ણતા હતા કે તેમની પ નીઅાે બી

ચઢાવે છે તે બધાઅે અને યાં ઊભેલી બધી

દેવાેને બ લ

ીઅાે જેઅાે માેટા સમૂહમાં હતી

તેઅાે તેમ જ મસર દેશના પા ાેસમાં વસતા બધા માણસાેઅે ય મયાને ઉ ર
અા યાે, ૧૬ તેઅાેઅે ક ું, ''જે વચન ત યહાેવાહને નામે અમને ક ું છે . તે વષે
અમે તા ં સાંભળવાના નથી. ૧૭ અમે અમારા પૂવ ે, અમારા રા અાે અને
અમારા અાગેવાનાે યહૂ દયાના નગરાેમાં અને ય શાલેમના મહાે લાઅાેમાં
જેમ કરતા હતા, તેમ અાકાશની રાણીની અાગળ ધૂપ બાળવા વષે તથા
તેની અાગળ પેયાપણાે રેડવા વષે અમે જે માનતા લીધી છે તે માણે અમે
અવ ય કરીશું. કે મ કે તે વખતે અમારી પાસે પુ કળ રાેટલી હતી. અમે સુખી
અને સમૃ હતા. અને અમે વપ

ેઈ ન હતી. ૧૮ પરં તુ યારથી અમે

અાકાશની રાણીને અાહુ ત અાપવાનું અને પેયાપણાે ચઢાવવાનું બંધ કયુ,
યારથી અમે ભારે મુ કે લીઅાે ભાેગવીઅે છીઅે, તરવારથી અને દુ કાળથી
અમે નાશ પામીઅે છીઅે.'' ૧૯

ીઅાે બાેલી,

યારે અમે અાકાશની

રાણીની અાગળ ધૂપ બાળતાં હતાં તથા પેયાપણ રેડતી હતી, યારે શું અમે
અમારા પ તઅાેની સમં ત વગર તેને નૈવેદ ધરાવવાને રાેટલીઅાે તૈયાર કરતી
હતી તથા તેને પેયાપણ રેડતાં હતાં?” ૨૦ પછી

ીઅાેઅે અને પુ ષાેઅે

અેટલે સવ લાેકે તેને અાવાે ઉ ર અા યાે યારે સવ લાેકને ય મયાઅે ક ું કે ,
૨૧ ''તમે તથા તમારા વડીલાે તથા તમારા રા

અાે અને સરદારાે તેમ જ

દેશના બધા લાેકાે યહૂ દયાના નગરાેમાં અને ય શાલેમના મહાે લાઅાેમાં
મૂ તઅાે અાગળ ધૂપ બાળતા હતા, તે શું યહાેવાહના મરણમાં નહાેતું?
શું તેને લ માં લેવામાં અા યું નહાેતું? ૨૨ તમારાં દુ કમાને તથા તમારા
ધ ારપા કૃ યાેને યહાેવાહ સહન કરી શ ા ન હ; તેથી જેમ અાજે છે તેમ
તમારાે દેશ તેમણે ઉ જડ, વ મય પ, શાપ પ અને નજન કરી ના યાે. ૨૩
તમે ધૂપ બા

ાે તથા યહાેવાહની વ

પાપ કયુ અને યહાેવાહનું વચન

મા યું ન હ. અને તેમના નયમાે, કાયદાઅાે અને સા યાેઅાેનું પાલન પણ ન
કયુ, તેથી જેમ અાજ છે , તેમ અા વપ
પછી ય મયાઅે તે

તમારા પર અાવી પડી છે .'' ૨૪

ીઅાેને તથા સવ લાેકાેને ક ું, મસર દેશમાં અાવી

રહે લા સવ યહૂ દઅાે તમે યહાેવાહનું વચન સાંભળાે. ૨૫ સૈ યાેના યહાેવાહ,
ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે ; 'અાકાશની રાણી અાગળ ધૂપ બાળવાની
અને પેયાપણાે રેડીને લીધેલી
અને તમારી

ત ાઅાે અમે ચાે સ પાળીશું' અેવું તમે

ીઅાે બ ને તમારા મુખેથી બાે યા છાે. તથા તમારા બાેલવા

માણે તમારા હાથાેઅે કયુ છે ; તાે હવે તમારી

ત ાઅાે માણે તમે ભલે

વતા. ૨૬ માટે મસરમાં વસતા સવ યહૂ દીઅાે, તમે મારાં વચન યાનથી
સાંભળાે; જુ અાે, મ મારા માેટા નામના સમ ખાધા છે કે , '' ભુ યહાેવાહના
વના સમ'' અેમ કહીને હવે કાેઈ પણ યહૂ દી માણસ અાખા મસર દેશમાં
મા ં નામ તેમના હાેઠ પર લઈ શકશે ન હ. ૨૭ જુ અાે, હુ ં હત કરવા ન હ,
લાવવા સા તમારા પર મારી નજર રાખું છંુ . અને જે યહૂ દીઅાે
મસર દેશમાં છે . તેઅાે સમા ત થઈ જશે યાં સુધી તેઅાે તરવારથી તથા

પણ વપ

દુ કાળથી નાશ પામતા જશે. ૨૮ વળી તરવારથી બચેલા થાેડા માણસ મસર
દેશમાંથી યહૂ દયા પાછા અાવશે. અને જે બાકી રહે લા યહૂ દઅાે મસર

ચ મયા

પુ તકમાં લ યાં. પછી જે વચન ય મયા બાેધક બાે યાે તે અા છે , ૨ હે
બા ખ, ''યહાેવાહ, ઇઝરાયલના ઈ વર અા માણે કહે છે કે ; ૩ ત ક ું,
'મને અફસાેસ, યહાેવાહે મારા દુ ઃખમાં વધારાે કયા છે . હુ ં નસાસા નાખીને
થાકી ગયાે છંુ ; હુ ં અારામ અનુભવતાે નથી.' ૪ તેને તું કહે કે , ''યહાેવાહ અા
માણે કહે છે કે ; જે મ બાં યું છે , તેને હુ ં પાડી નાખીશ. જે મ રાે યું છે , તેને હુ ં
ઉખેડી નાખીશ. અને અા માણે અાખા દેશમાં કરીશ. ૫ તું શું પાેતાને
માટે મહ ા શાેધે છે ? તેવું કરીશ ન હ. કે મ કે , યહાેવાહ કહે છે , હુ ં મનુ ય
પર વપ

લાવીશ. પણ તું યાં જશે યાં હુ ં તારાે

વ લૂંટ તરીકે તને

અાપીશ.”'
વાહનું જે વચન ય મયા બાેધક પાસે અા યું તે
૪૬ અા છેઅાે. વષેમસરયહાેવષે
; '' મસરના રા ફા નનું સૈ ય ાત નદીની
૨

પાસે કાકમીશમાં હતું. જેને બા બલના રા
રા

વાત. ૩ તમારાં શ
પર

નબૂખાદને સારે યહૂ દયાના

યાે શયાના દીકરા યહાેયાકીમના ચાેથા વષમાં હરા યું તે સંગ વષેની
ાે સ ને યુ કરવા માટે અાગળ વધાે. ૪ ઘાેડાઅાે

ન બાંધાે અને હે સવારાે તમે તેના પર સવાર થાઅાે તમે ટાેપ પહે રીને

સ જ થાઅાે. ભાલાઅાેની ધાર તી ણ કરાે અને બખતર ધારણ કરાે. ૫
પરં તુ હુ ં અહ યાં શું ેઉં છંુ ? તેઅાે ભયભીત થઈ નાસે છે , તેઅાેના શૂરવીરાે
હારી ગયા છે . તેઅાે પાછંુ

ેયા વગર ઝડપથી ભાગે છે . ચારેકાેર ભય છે .''

અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૬ જે વેગવાન તે નાસી ન

ય. જે શૂરવીર તે બચી

શકે ન હ, તેઅાે ઉ ર તરફ ાત નદી પાસે ઠાેકર ખાઈને પ

ા છે . ૭ નીલ

નદીઅાેના પૂરની જેમ જે ચઢી અાવે છે જેનાં પાણી નદીઅાેના પૂરની જેમ
ઊછળે છે તે કાેણ છે ? ૮ મસર નીલની જેમ ચઢી અાવે છે , તેનાં પાણી
નદીઅાેનાં પૂરની જેમ ઊછળે છે . તે કહે છે , હુ ં ચઢી અાવીશ; અને અાખી
પૃ વીને ઢાકી દઈશ, હુ ં નગરાેને અને તેના રહે વાસીઅાેને ન કરીશ.' ૯ હે
ઘાેડાઅાે તમે દાેડી અાવાે, હે રથાે તમે ધૂમ મચાવાે, અને શૂરવીરાે અાગળ
અાવાે'' ઢાલ ધારણ કરેલા હબશીઅાે અને પૂટીઅાે તથા ધનુધારી લૂદીઅાે
બહાર અાવાે. ૧૦ સૈ યાેના ભુ યહાેવાહનાે વેર લેવાનાે દવસ છે અને
તે પાેતાના દુ મનાે ઉપર વેર વાળશે. અાજે તેમની તરવાર ધરાઈને તેમને
ખાઈ જશે અને તૃ ત થતાં સુધી તેમનું લાેહી પીશે. અમારા ભુ યહાેવાહને
ઉ રદેશમાં ાત નદીને કનારે બ લદાનાે અાપવામાં અાવે છે . ૧૧ હે મસરની
કુ મા રકા, ગ યાદ

અને શેરીલાેબાન લે. તું ઘણાં અાૈષધનાે ઉપચાર કરશે

પણ તું વ થ થશે ન હ. ૧૨ સવ

અાેમાં તારી અપકી ત સંભળાઈ

છે . તારાે વલાપ સમ પૃ વી પર સંભળાય છે ; કે મ કે શૂરવીર શૂરવીરની
સાથે અથડાય છે અને બ ને સાથે પ
કરવાને બા બલના રા

ા છે .'' ૧૩ મસર દેશને પાયમાલ

નબૂખાદને સાર ના અાવવા વષે, જે વચન યહાેવાહે

ય મયા બાેધકને ક ું તે; ૧૪ '' મસરમાં

હે ર કરાે, મ દાેલમાં અને નાેફમાં

તેમ જ તાહપા હે સમાં ઢં ઢેરાે પટાવાે, જણાવાે કે , હાે શયાર, તૈયાર તમારી
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અાસપાસ તરવારે વનાશ કયા છે . ૧૫ શા માટે તારા બહાદુ ર યાે ા નાસી

અને શાંત રહે . ૭ પણ યહાેવાહે તને અા ા અાપી છે તાે તું શી રીતે શાંત રહી

ગયા છે ? તેઅાે સામનાે ન કરી શ

શકે ? અા કલાેન તથા સમુ કાંઠાની વ

ા, કે મ કે યહાેવાહે તેઅાેને તેઅાેના

શ ુઅાેની સામે નીચા પાડી ના યા. ૧૬ તેણે તેઅાેને લથડતા કરી દીધા છે .
તેઅાે અેકબી

પર પડીને કહે વા લા યા કે , ''ચાલાે; ઊઠાે અા જુ લમગારની

તરવારથી બચવાને અાપણે અાપણા લાેકમાં અને અાપણી જ મભૂ મમાં
પાછા ઘરે જઈઅે.'' ૧૭ યાં તેઅાેઅે પાેકારીને ક ું કે , '' મસરનાે રા

ફા ન

કે વળ ઘાઘાટ છે તેણે અાવેલી તક ગુમાવી છે .'' ૧૮ જે રા નું નામ સૈ યાેના
ઈ વર યહાેવાહ છે , તે કહે છે , ''મારા

વના સમ'' તાબાેર પવત જેવાે, સમુ

પાસેના કામલ જેવાે તે ન ે અાવશે. ૧૯ હે મસરમાં રહે નારી દીકરીઅાે,
તમારાે સામાન બાંધાે અને બંદીવાસમાં જવાને તૈયાર થાઅાે. કે મ કે નાેફ
નગરનાે સંપૂણ નાશ થશે. અને તે વસ તહીન તથા ઉ જડ થશે. ૨૦ મસર
સુંદર યુવાન વાછરડી છે . પણ ઉ રમાંથી અેક વનાશ અાવે છે . તે અાવી
ર ાે છે . ૨૧ તેના ભાડૂ તી યાે ાઅાે પણ પાળેલા વાછરડા જેવા છે , પણ તેઅાે
બધા નાસી ગયા છે . કાેઈ ટકી ન શ ું, કે મ કે તેમની વપ નાે દવસ, તેમની
અાફતનાે સમય તેમના પર અાવી પ ાે છે . ૨૨ નાસી જતા સપ જેવાે તેઅાેનાે
અવાજ સંભળાશે. કે મ કે તેઅાે સૈ ય લઈને કૂ ચ કરશે. તેઅાે લાકડાં ફાડનારા
લાેકાેની જેમ કુ હાડા લઈ તેના પર અાવી પડશે. ૨૩ યહાેવાહ કહે છે કે તે
જં ગલાેને કાપી નાખશે'' '' ે કે તે ખૂબ ગીચ છે . તેઅાે તીડાેની જેમ અસં ય
છે , તેઅાે અગ ણત છે . ૨૪ મસરની દીકરીનું અપમાન થશે. તેને ઉ રના
લાેકના હાથમાં સાપવામાં અાવશે. ૨૫ સૈ યાેના યહાેવાહ, ઇઝરાયલના
ઈ વર કહે છે , ''જુ અાે, હવે હુ ં નાે શહે રના અામાેનને, ફા નને, મસરને, તેના
દેવાેને તથા તેના રા અાેને તથા ફા નને અને તેના પર વ વાસ રાખનારાઅાે
સવને સ
રા

કરીશ. ૨૬ હુ ં તેઅાેને તેઅાેનાે

વ લેવા તાકી રહે લા બા બલના

નબૂખાદને સારના હાથમાં સાપીશ. અને પછી મસરમાં પાછી પહે લાંની

માફક વ તી થશે.'' અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૨૭ ''હે મારા સેવક યાકૂ બ,
બીશ ન હ. હે ઇઝરાયલ તું ગભરાઈશ ન હ. કે મ કે , હુ ં તમને અને તમારા
વંશ ેને તમે યાં બંદી છાે તે દૂ રના દેશમાંથી છાેડાવી લાવીશ. અને તમે
પાછા સુખશાં તપૂવક રહે વા પામશાે. કાેઈ તમને ડરાવશે ન હ. ૨૮ યહાેવાહ
કહે છે કે , ''હે યાકૂ બ, મારા સેવક, ગભરાઈશ ન હ, કારણ, હુ ં તારી સાથે છંુ .
જે દેશાેમાં મ તમને વખેરી ના યા છે તે બધાનાે હુ ં અંત લાવનાર છંુ . પણ હુ ં
તમને મારીશ ન હ પણ હુ ં યાયની અે તને શ ા કરીશ. ન ે હુ ં તને શ ા
કયા વના છાેડવાનાે નથી."”'
માયા પહે લા પ લ તીઅાે વષે, યહાેવાહનું જે વચન
૪૭ ફાય મયાને ગાઝાને
બાેધક પાસે અા યું તે અા છે . યહાેવાહ કહે છે કે ; જુ અાે,
૨

તેણે તરવાર નમાણ કરી છે .''

ઈ વર યહાેવાહ માેઅાબ વષે અા માણે કહે છે કે ;
૪૮ ઇઝરાયલના
''નબાેને અફસાેસ, તે ન થઈ ગયું છે . કયાથાઈમ લિ જત થયું છે
અને પાયમાલ થયું છે . તેનાે ક લાે તાેડી પાડવામાં અા યાે છે . ૨ માેઅાબનું
ગાૈરવ હવે ર ું નથી, હે બાેનમાં માેઅાબના શ ુઅાેઅે અેના પતનની યાેજના
ઘડી છે . તેઅાે કહે છે 'ચાલાે, અાપણે તેને રા તરીકે ભૂંસી નાખીઅે. માદમેન
નગરને પણ ચૂપ કરવામાં અાવશે; શ ુઅાેની તરવાર તારાે પીછાે કરશે.' ૩
સાંભળાે! હાેરાેના યમમાંથી પાેકાર સંભળાય છે યાં લૂંટ અને ભારે વનાશ
છે . ૪ માેઅાબ ન થઈ ગયું છે , સાેઅાર સુધી તેનાં બાળકાેનું અા ં દ સંભળાય
છે . ૫ કે મ કે તેઅાે રડતાં રડતાં લૂહીથના ઢાેળાવાે પર ચઢે છે . અને તેઅાે દુ :
ખથી વલાપ કરતાં કરતાં હાેરાેના યમના ઢાેળાવાે ઊતરે છે . ૬ નાસાે, તમારાે
વ લઈને નાસાે. વગડાનાં જં ગલી વૃ જેવા થાઅાે. ૭ કે મ કે તમે પાેતાની
સંપ

અને કામાે પર વ વાસ રા યાે છે , તમને પણ પકડવામાં અાવશે.

તમારા મૂંગા દેવ કમાેશ દેશવટે જશે, તેના યાજકાે અને અમલદારાે તેની સાથે
જશે. ૮ દરેક નગર પર વનાશ ઊતરશે, અેક પણ શહે ર બચવા પામશે ન હ.
ખીણ નાશ પામશે અને મેદાન પાયમાલ થશે. અેવું યહાેવાહ કહે છે . ૯
માેઅાબને પાંખાે અાપાે કે તે ઊડી

ય. તેનાં નગરાે વ તી વનાના ઉ જડ

થઈ જશે. ૧૦ જે કાેઈ યહાેવાહનું કામ પૂરા દલથી કરતા નથી તે શા પત
થાઅાે! જે માણસ તરવારથી ર તપાત કરતા નથી તે શા પત થાઅાે! ૧૧
માેઅાબ પાેતાની ત ણાવ થાથી વ થ ર ાે છે . તે ા ારસ જેવાે છે . તેને
અેક પા માંથી બી

પા માં રેડવામાં અા યાે નથી. તેનાે વાદ હં મેશ જેવાે જ

ર ાે છે ; અને તેની સુગંધ બદલાઈ નથી. ૧૨ યહાેવાહ કહે છે કે , તેથી જુ અાે,
અેવાે સમય અાવે છે કે '' જે સમયે હુ ં તેઅાેની પાસે ઊલટસુલટ કરનારા
માેકલીશ. તેઅાે તેને ઊલટપાલટ કરશે. તેઅાે તેના પા ાે ખાલી કરશે. તેમની
બરણીઅાે ફાેડી નાખશે. ૧૩ જેમ ઇઝરાયલીઅાે બેથેલ પર વ વાસ રાખી
અને ફજેત થયા છે . તેમ કમાેશ પર વ વાસ રાખીને માેઅાબ ફજેત થશે. ૧૪
અમે શૂરવીરાે અને યુ માં પરા મી પુ ષાે છીઅે અેવું તમે કે વી રીતે કહી શકાે
છાે'? ૧૫ જે રા નું નામ સૈ યાેના યહાેવાહ છે તે કહે છે કે , માેઅાબ ઉ જડ
થયાે છે . અને તેનાં નગરાેમાં શ ુઅાે ઘૂસી ગયા છે . તેના ે જુ વાનાે, કતલ
થવા માટે જ ઊતરી ગયા છે . ૧૬ હવે માેઅાબનાે વનાશ હાથવતમાં છે ,
અેનું પતન વાયુવેગે અાવી ર ું છે . ૧૭ હે માેઅાબની અાસપાસના લાેક,
તેનું નામ

ણનારા, વલાપ કરાે. અને કહાે કે , શ તનાે દં ડ, સાદયની છડી

કે વી ભાગી ગઈ છે .' ૧૮ હે દીબાેનમાં રહે નારી દીકરી, તમારા સ માનજનક

ઉ રમાંથી પૂર અાવી ર ું છે ; અને પ લ તીઅાેના સમ દેશ પર તે ફરી

થાન ઉપરથી નીચે ઊતરી અને તરસી થઈને બેસ. કે મ કે માેઅાબનાે વનાશ

વળશે; તે તેઅાેનાં નગરાે તથા તેમાંના સવ વનાે નાશ કરશે. શૂરવીર પુ ષાે

કરનાર અાવી પહા યાે છે . અને તેણે તારા ક લાઅાેનાે નાશ કયા છે . ૧૯ હે

ભયથી બૂમાે પાડશે અને સવ

જનાે પાેક મૂકીને રડશે. ૩ બળવાન

અરાેઅેરના લાેકાે, ર તે ઊભા રહીને ચાેકી કરાે, નાસી જતા લાેકાેને પૂછાે. શું

ઘાેડાઅાેનાં દાબડાનાે અવાજ, રથાેનાે ધસારાે અને તેના પૈડાઅાેનાે ગડગડાટ

થયું છે ?' ૨૦ માેઅાબ લિ જત થઈ ગયું છે . તેની પાયમાલી થઈ ગઈ છે . રડાે

સાંભળી, પતાઅાે અેટલા ન: સહાય થશે કે તેઅાે પાેતાના સંતાનાે તરફ

વલાપ કરાે. અાનાનમાં ખબર અાપાે કે , માેઅાબ ઉ જડ થયાે છે . ૨૧ સપાટ

ેયા વગર નાસી જશે. ૪ કે મ કે , અેવાે દવસ અાવશે કે યારે

દેશ પરના નગરાે તે હાેલાેન, યાહસાહ, મેફાઅાથ, ૨૨ દીબાેન, નબાે, બેથ

બધા જ પ લ તીઅાેનાે સંહાર થશે. તૂર અને સદાેનની સાથે બચી ગયેલા

દ લાથાઈમ છે . ૨૩ યાથાઈમ, બેથગામૂલ, બેથમેઅાેન, ૨૪ કરીઅાેથ,

દરેક મદદગારને કાપી નાખવામાં અાવશે. કે મ કે યહાેવાહ પ લ તીઅાેનાે

બાે ાહ, અને માેઅાબના સવ નગરાે જે ન કમાં હાેય કે દૂ ર હાેય છે , અા

અેટલે સમુ કાઠે અાવેલા કાફતાેરના બચી ગયેલાઅાેનાે સંહાર કરશે. ૫

બધાને સ

ગાઝાનું માથું મૂંડેલુ છે . અા કલાેન અેટલે તેઅાેની ખીણમાનું જે બચી ગયેલું

તેનાે ભુજ ભાંગી નાખવામાં અા યાે છે .'' અેવું યહાેવાહ કહે છે . ૨૬ તેને

તે ન થયું છે . તું

ભાનભૂલેલાે બનાવી દાે, તેણે યહાેવાહની વ

પાછા ફરીને

તરવાર, તું

ાં સુધી પાેતાને કાપીને ઘાયલ કરશે? ૬ હે યહાેવાહની

ારે શાંત થઈશ? ફરી તું યાનમાં પાછી

અને અારામ કર

થઈ છે . ૨૫ માેઅાબનું શગ કાપી નાખવામાં અા યું છે , અને
બડાઈ મારી છે . માેઅાબ

પાેતાની ઊલટીમાં અાળાેટશે અને લાેકાેની હાંસીનું પા થશે. ૨૭ શું ત
ઇઝરાયલની હાંસી કરી નહાેતી? શું તે તેઅાેને ચાેરાેમાંથી મળી અા યાે હતાે?

431

ચ મયા

હા, યારે પણ ત તેમના વષે વાત કરી છે યારે ત તારી ગરદન હલાવી છે .

રહે શે અને અે ઉ જડ ટેકરી બની જશે. અને તેમની દીકરીઅાેને અ નમાં

૨૮ હે માેઅાબના લાેકાે, તમારાં નગરાે છાેડી ખડકાે પર વસાે. અને ખાડાના

બાળી નાંખવામાં અાવશે. અને જેઅાેઅે ઇઝરાયલનાે વારસાે ભાેગ યાે હતાે

માની બાજુ માં પાેતાના માળા બાંધીને કબૂતરાેના જેવા તમે થાઅાે. ૨૯ અમે

તેઅાેનાે વારસાે ઇઝરાયલ ભાેગવશે. અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૩ ''હે હે બાેન,

માેઅાબના ગવ વષે સાંભ ું છે . તે અ ત ગ વ છે . તેનું અ ભમાન, ઘમંડ,

વલાપ કર. અા માેનમાંનું અાય નગર નાશ પા યું છે ! રા બાહની દીકરીઅાે

અહં કાર, ઉ તાઈ વષે અમે સાંભ

ું છે .'' ૩૦ યહાેવાહ કહે છે કે ; હુ ં તેનાે

ં છંુ . તેની બડાઈ બધી ખાેટી છે , અને તેનાં કાયા બધાં પાેકળ
છે . ૩૧ અને તેથી હુ ં માેઅાબને માટે ચતા ક ં છંુ . સમ માેઅાબ માટે હુ ં
ાેધ

દન કરાે, શાેકનાં વ

ાે પહે રાે, રડતાં રડતાં વાડામાં અામતેમ દાેડાે, કે મ કે

મ કાેમ, તેના યાજકાે અને અમલદારાે સવ બંદીવાસમાં જશે. ૪ તમારા
બળનું તમને શા માટે અ ભમાન છે ? હે અ વ વાસી દીકરી તા ં બળ નાશ

પાેક મૂકીને રડું છંુ અને કીર હે રેસના માણસાે માટે હુ ં શાેક ક ં છંુ .'' ૩૨ હે
સ માહના ા ાવાડી, હુ ં યાઝે રના કરતાં પણ તારે માટે વધુ વલાપ ક ં છંુ .

પામશે, તું

તારી ડાળીઅાે સમુ ની પાર ફે લાયેલી છે . તેઅાે યાઝે રના સમુ સુધી પહાચી

''હુ ં દરેક બાજુ અેથી તારા પર વપ અાે લાવીશ. દરેક તેનાથી બીને નાસી

તથા ઉનાળાનાં તારાં ફળ પર તથા તારી

ાની ઊપજ પર વનાશ અાવી

જશે. અને નાસી જનારાઅાેની સંભાળ રાખના ં કાેઈ ન હ હાેય. ૬ પરં તુ

ાે છે . ૩૩ ફળ પુ ખેતરમાંથી તથા માેઅાબની ભૂ મમાંથી ખુશી અને

પાછળથી હુ ં અા માેનીઅાેનું ભા ય ફે રવી નાખીશ'' અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૭

પ

અાનંદ અ ય થઈ ગયાં છે , '' ા ાકું ડાેમાં ા ારસ પલાતાે બંધ પા

ાે

ય પર ભરાેસાે રાખીને કહે છે કે , મારી સામાે કાેણ અાવશે?' ૫

જુ અાે, પરં તુ સૈ યાેના ભુ યહાેવાહ કહે છે કે , હુ ં તમારા પર વપ

લાવીશ.

અદાેમના લાેકાે વષે સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે ; ''તેમાનમાં કશી બુ

રહી

છે . કાેઈ ા ગૂંદતા ગૂંદતાં અાનંદના પાેકારાે કરશે ન હ તેઅાેનાે લલકાર

નથી? તેમના સમજુ પુ ષાે સમજણ ખાેઈ બેઠા છે ? તેઅાેનું ડહાપણ શું જતું

અાનંદનાે હશે ન હ. ૩૪ હે બાેનથી અેલઅાલેહ સુધી અને યાંથી યાહાસ

ર ું છે ? ૮ હે દદાનના રહે વાસીઅાે, નાસાે, પાછા ફરાે. અેકાંત જ યામાં

સુધી સાેઅારથી હાેરાેના યમ સુધી, અને યાંથી અે લાથ શલીશીયા સુધી

અાે. કે મ કે અેસાવના વંશ ેની સ નાે સમય અા યાે છે અને હુ ં તેઅાેના

ભય અને વેદનાના પાેકારાે સંભળાય છે . ન ીમનાં પાણી સુકાઈ જશે. ૩૫

પર વનાશ ઉતારનાર છંુ . ૯ યારે ા

યહાેવાહ કહે છે કે , માેઅાબમાં જેઅાે ઉ ચ થાનમાં બ લદાનાે અાપે છે .

થાેડી ા વેલ પર રહે વા દેતા નથી?

અને જેઅાે પાેતાના દેવાે અાગળ ધૂપ બાળે છે . તે સવને હુ ં ન કરીશ.''

અેટલું શું ચાેરી ન હ

૩૬ અાથી મા ં

ગુ ત થાનાે ખુ લાં કયા છે . તેને સંતાવાની જ યા રહે શે ન હ, તેનાં બાળકાે,

દય માેઅાબ અને કીરહે રેસ માટે શાેક કરે છે . કે મ કે જે

પુ કળ ધન તેઅાેઅે ા ત કયુ હતું તેઅાેની સવ સંપ

નાશ પામી છે . ૩૭

ઉતારનાર અાવે છે યારે તેઅાે
ે રાતે ચાેર અાવે છે તાે તેને

ેઈઅે

ય? ૧૦ પરં તુ હુ ં અેસાવને ખાલી કરી નાખીશ. મ તેના

તેના ભાઈઅાે, તેના પડાેશીઅાે, સવ નાશ પામશે અને તેઅાે બધા સમા ત

હા, દરેક માણસનું માથું બાેડાયું છે અને બધા માણસની દાઢી મૂંડવામાં અાવી

થઈ જશે. ૧૧ તારાં અનાથ બાળકાેને અહ મૂકી

, હુ ં તેમને સંભાળીશ.

છે . તેઅાેના હાથે ઘા થયેલાે છે . અને દરેકની કમરે ટાટ વ ટળાયેલું છે . ૩૮

તારી વધવાઅાેઅે મારાે વ વાસ રાખવાે.'' ૧૨ યહાેવાહ કહે છે ; ''જુ અાે,

માેઅાબનાં સવ ધાબાંઅાે પર અને શેરીઅાેમાં બધે વલાપ સંભળાય છે , કે મ

જેણે સ નાે યાલાે પીવાે ન

કે , મ માેઅાબને અ ય પા ને પેઠે ભાંગી ના યાે છે .'' અેમ યહાેવાહ કહે છે .

વગર રહે શે? તારે સ

૩૯ ''તેઅાે વલાપ કરે છે કે , તેને કે વાે ભાંગી નાખવામાં અા યાે છે ! તેઅાેઅે

પીવાે જ પડશે. ૧૩ કે મ કે , હુ ં મારા

ેઈઅે તે પણ ન ે પીશે, શું તને સ

થયા

ચાે સ ભાેગવવી જ પડશે, તારે અે યાલાે ચાે સ

લજવાઈને કે વી રીતે પાેતાની પીઠ ફે રવી છે ! અાથી પાેતાની અાસપાસના સવ

વના સમ ખાઈને કહુ ં છંુ કે '' અેમ
યહાેવાહ કહે છે ''બાે ાહ વ મત, નદા પ, શાપ પ અને ઉ જડ થઈ

લાેકમાં માેઅાબ ઉપહાસ તથા વ મય પ થશે.'' ૪૦ યહાેવાહ અા માણે

જશે અને બધાં નગરાે સદા ઉ જડ થઈ જશે.'' ૧૪ મ યહાેવાહ પાસેથી

કહે છે કે , '' જુ અાે, તે ગ ડની જેમ ઊડી અાવશે. અને માેઅાબ સામે પાેતાની

અા સંદેશાે સાંભ

પાંખાે ફે લાવશે. ૪૧ કરીયાેથને

'''સવ અેક ત થાઅાે અને તેના પર ચઢાઈ કરાે; લડાઈ માટે ઊઠાે.' ૧૫

તી લેવામાં અા યું છે , તેના ક લાઅાે પર

ાે છે , તેમણે બધા દેશાેમાં સંદેશાવાહક માેક યા છે ;

છાપાે મારીને કબજે કયા છે . તે સમયે માેઅાબના શૂરવીરાેનું દય સૂ તની

કે મ કે જુ અાે, મ તને

વેદનાથી પીડાતી

તરીકે માેઅાબ ન થશે.

ખડકની ફાટાેમાં વસનાર, ઊંચા શખરાેને અાશરે રહે નાર, તારા અંતરના

બડાઈ કરી છે . ૪૩ યહાેવાહ કહે છે કે , હે

અ ભમાને તને ખાેટે ર તે દાેર યાે છે , તું તારાે માળાે ગ ડના જેટલાે ઊંચાે

ીના જેવું થશે. ૪૨ પછી

કે મ તેણે યહાેવાહની વ

માેઅાબના રહે વાસી, તારા માગમાં ભય, ફાંદા અને ખાડા અાવી પ

અાેમાં ક ન અને મનુ યમાં તુ છ કયા છે . ૧૬ હે

ા છે .''

બાંધે, તાેપણ હુ ં તને યાંથી નીચાે પાડીશ.'' અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૧૭ તેથી

૪૪ ''જે કાેઈ ભયથી નાસી જશે તે ખાડામાં પડશે, જે ખાડામાંથી ઊભાે થઈને

અદાેમ વ મયપા બનશે. યાં થઈને જતા અાવતા સવ વ મય પામશે. અને

બહાર અાવશે તે પકડાઈ જશે, કે મ કે હુ ં તેના પર અેટલે માેઅાબ પર તેના

તેની સવ વપ અાે

શાસનનું વષ લાવીશ. અેવું યહાેવાહ કહે છે . ૪૫ નાસી ગયેલા અસહાય

ગમાેરાનાે તથા તેમની અાસપાસના ગામાેનાે નાશ થયાે તેમ, તેમાં કાેઈ વસશે

ેઈને ફટકાર કરશે. ૧૮ યહાેવાહ કહે છે કે સદાેમ અને

નવા સતાે હે બાેનની છાયા તળે વસામાે લે છે , હે બાેનમાંથી અ ન અને

ન હ. યાં કાેઈ માણસ ફરી ઘર ન હ કરે. ૧૯ જુ અાે, સહ યદનની ઝાડીમાંથી

સીહાેનમાંથી વાળાઅાે નીકળીને, માેઅાબની સીમ અને ગ વ લાેકનાં માથાં

સદાય લીલાછમ ચરાણમાં ચઢી અાવે છે ! હુ ં પણ અચાનક અદાેમને યાંથી

ખાઈ

ય છે . ૪૬ હે માેઅાબ, તને અફસાેસ! કમાેશના લાેકાે ન થયા છે .

નસાડીશ અને જેને મ પસંદ કયા છે તેને હુ ં તેના પર ઠરાવીશ. કે મ કે , મારા

કે મ કે તમારા દીકરાઅાે અને દીકરીઅાેને બંદીવાસમાં લઈ જવામાં અા યા છે .

સમાન બીજું કાેણ છે ? અને મારે સા મુ ત બીજું કાેણ ઠરાવે છે . મારી

૪૭ પરં તુ યહાેવાહ કહે છે કે '' પાછલા વષામાં હુ ં માેઅાબનાે બંદીવાસ ફે રવી

બરાેબરી કરી શકે અેવાે ઘેટાંપાળક કાેણ છે ? ૨૦ તે માટે યહાેવાહનાે જે

નાખીશ,'' અહ માેઅાબ વષેની વાત પૂરી કરાય છે .

સંક પ તેણે અદાેમ વ

માેનના લાેકાે વષે યહાેવાહ અા માણે કહે છે ; ઇઝરાયલને
૪૯ અા
કાેઈ સંતાન નથી? શું તેને કાેઈ વારસ નથી? તાે પછી મ કાેમ ગાદનાે

રહે વાસીઅાે વ

દેશ શા માટે કબજે કરવા દે અને યાં વસવા દે? ૨ તેથી જુ અાે, અેવાે સમય
અાવી ર ાે છે યારે અા માેનના પાટનગર રા બાહમાં યુ નાે રણનાદ ગા

ચ મયા

કયા છે . તે સાંભળાે, જે ઇરાદા તેમણે તેમાનના

કયા છે . નાનામાં નાના ઘેટાંને પણ ઘસડી જવાશે અને

તેઅાેની સાથે તેઅાેનું રહે ઠાણ ઉ જડ કરી નંખાશે. ૨૧ અદાેમના પતનના
અવાજથી પૃ વી થથરશે; તેનાે અવાજ લાલ સમુ સુધી સંભળાય છે . ૨૨
જુ અાે, તે ગ ડની જેમ ઊડીને અાવશે અને બાે ાહ સામે પાેતાની પાંખાે
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ફે લાવશે. અને તે દવસે અદાેમના યાે ાઅાે સૂ તની વેદનાથી પીડાતી

ીની

તેની તરફ અાગળ વધશે. તેઅાે કહે શે, 'અાવાે, કદી ભૂલી ન જવાય તેવાે

જેમ ગભરાઈ જશે. ૨૩ દમ કસ વષેની વાત; ''હમાથ અને અાપાદ લિ જત

સનાતન કરાર કરીને અાપણે યહાેવાહ સાથેના સંબંધમાં

ેડાઈઅે. ૬ મારા

થયાં છે . કે મ કે તેમણે માઠા સમાચાર સાંભ ા છે . તેઅાે વખેરાઈ ગયા છે !

લાેકાે ખાેવાયેલાં ઘેટાં જેવાં હતા, તેઅાેનાં ઘેટાંને પાળકાેઅે ભૂલાં પડવા દીધા.

સમુ પર ખેદ છે તે શાંત રહી શકતાે નથી. ૨૪ દમ કસ લાચાર બની ગયું છે ;

અને પવતાે પર ગમે તેમ ભટકવા દીધાં, તેઅાે પાેતાના માગ ભૂલી ગયાં અને

તેના સવ લાેકાે પાછા ફરીને નાસે; સૂ તની વેદનાથી પીડાતી

ીની જેમ તેને

વાડામાં કઈ રીતે પાછા અાવવું તે તેઅાેને યાદ ર ું ન હ. ૭ જે કાેઈ તેઅાેને

ક તથા વેદના થાય છે . ૨૫ તેના લાેક કહે છે , ''અાનંદનું નગર જે અેક સમયે

મ ા, તે સવ તેઅાેને ખાઈ ગયા, તેઅાેના શ ુઅાેઅે ક ું કે , તેઅાેઅે પાેતાના

ખૂબ ગાૈરવવંતું હતું તે કે વું યાગી દેવામાં અા યું છે ?'' ૨૬ સૈ યાેના યહાેવાહ

યાયા પદ યહાેવાહ, હા, તેઅાેના પૂવ ેની અાશા યહાેવાહની વ

પાપ

કહે છે , ''તે દવસે તેના જુ વાન માણસાે મહાે લાઅાેમાં મૃ યુ પામશે. અને

કયુ છે . તેથી અમે દાેષપા ઠરીશું ન હ.' ૮ બા બલમાંથી નાસી

અાે

યાે ાઅાે નાશ પામશે. ૨૭ અને હુ ં દમ કસની દીવાલાે પર અાગ લગાડીશ

અને ખાલદીઅાેના દેશમાંથી નીકળી

અને તે બેનહદાદના મહે લાેને બાળીને ભ મ કરશે.'' ૨૮ કે દાર અને હાસાેરના

બકરાના જેવા થાઅાે. ૯ કે મ કે જુ અાે, હુ ં ઉ ર દશામાંથી માેટી

વષે યહાેવાહ બા બલના રા

સમુદાયને બા બલ વ

રા

નબૂખાદરે સારને કહે છે કે , હવે બા બલનાે

અાે. અને ટાેળાંની અાગળ ચાલનાર
અાેના

ઉ કે રીશ. તેઅાે તેની સામે માેરચાે માંડશે અને તેને

નબૂખાદરે સાર અા જ યાઅાેનાે નાશ કરશે; ''ઊઠાે અને કે દાર પર

કબજે કરશે. તેઅાેનાં તીર કુ શળ અને બહાદુ ર ધનુધારીઅાેના બાણ જેવાં

ચઢાઈ કરાે અને પૂવ તરફના લાેકનાે નાશ કરાે. ૨૯ તેનું સૈ ય તેઅાેના તંબુઅાે

થશે. કાેઈ ખાલી પાછંુ અાવશે ન હ. ૧૦ ખાલદી દેશને લૂંટી લેવામાં અાવશે

તથા ટાેળાને લઈ જશે. તેઅાેના સવ સામાનને તથા તેઅાેની કનાતાેને લઈ

અને જેઅાે તેને લૂંટશે. તેઅાે સવ લૂંટથી તૃ ત થશે.'' અેવું યહાેવાહ કહે છે .

જશે. તેઅાેનાં ઊંટાેને તેઅાે પાેતાને માટે લઈ જશે. તેઅાે પાેકારીને કહે શે કે

૧૧ હે મારી જ મભૂ મને લૂંટનારાઅાે, તમે અાનંદ માણાે છાે અને માેજ કરાે

ચારેબાજુ ભય છે .' ૩૦ યહાેવાહ કહે છે ; હે હાસાેરના વતનીઅાે, નાસાે, દૂ ર

છાે; તમે ગાેચરમાં કૂ દકા મારતા વાછરડાની જેમ દાેડાે છાે; તમે બળવાન

જતા રહાે, અેકાંત જ યામાં વસાે. ''કે મ કે બા બલના રા

ઘાેડાની જેમ હણહણાે છાે; ૧૨ તેથી તમારી માતા બહુ લિ જત થશે. તમારી

તમારી વ

નબૂખાદરે સારે

તમારાે નાશ કરવા માટે કાવત ં ર યું છે . નાસી

અાે, પાછા

જનેતા શરમાશે. જુ અાે, તે રણ, સૂકી ભૂ મ તથા ઉ જડ થઈને ક ન દેશ

ત છે તેના

ગણાશે. ૧૩ યહાેવાહના ાેધને કારણે તે નજન બની જશે, તે વેરાન બની

નથી કે ભૂંગળાે નથી અને જેઅાે અેકલા રહે

જશે. બા બલ પાસે થઈને જતાં સાૈ કાેઈ કાંપશે. અને તેની સવ વપ અાે

અાે. ૩૧ યહાેવાહ કહે છે , ઊઠાે અને જે
પર હુ મલાે કરાે. જેઅાેને દરવા

વ થ અને ન

છે . ૩૨ માટે તેઅાેનાં ઊંટાે લૂંટાશે અને તેઅાેની સવ સંપ

લૂંટાશે. અને

ેઈને ફટકાર કરશે. ૧૪ બા બલની અાસપાસ હારબંધ ગાેઠવાઈ

અાે,

જેઅાેની દાઢીના ખૂણા કાપેલા છે તેઅાેને હુ ં ચારેકાેર વખેરી નાખીશ, અને

સવ ધનુધારીઅાે તેને તાકીને બાણ મારાે. તમારાં તીર પાછાં ન રાખાે, કે મ કે

દરેક બાજુ અેથી તેઅાેના પર અાફત ઉતારીશ.'' અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૩૩

તેણે યહાેવાહ વ

''હાસાેર શયાળવાંની બાેડ બની જશે, સદાકાળ માટે તે વેરાન દેશ બની

શરણાગ ત વીકારી છે , તેના બુર ે પડી ગયા છે . તેના કાેટ પાડી નાખવામાં

જશે, કાેઈ યાં વસશે ન હ કે કાેઈ યાં ઘર ન હ બનાવે.'' ૩૪ યહૂ દયાના

અા યા છે . યહાેવાહે લીધેલાે બદલાે અે છે . તેની પાસેથી બદલાે લાે. જેવું

રા

સદ કયાના અમલની શ અાતમાં અેલામ વષે યહાેવાહનું જે વચન

તેણે બી અાેને કયુ હતું તેવું જ તેને કરાે! ૧૬ બા બલમાંથી વાવનારને તથા

ય મયા બાેધક પાસે અા યું તે અા છે , ૩૫ ''સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે ;

કાપણીની વેળા દાતરડું ચલાવનારને ન કરાે. જુ લમી તરવારને લીધે તેઅાે

જુ અાે, હુ ં તેઅાેના બળના મુ ય અાધાર અેલામના ધનુ યને ભાંગી નાખીશ.

પાેતપાેતાના લાેકની પાસે દાેડી અાવશે. અને પાેતપાેતાના વતનમાં નાસી

૩૬ અાકાશની ચારે દશાઅાેથી ચાર વાયુ હુ ં અેલામ પર માેકલીશ. અને અે

જશે. ૧૭ ઇઝરાયલ રખડેલ ઘેટાં સમાન છે અને સહાેઅે તેને નસાડી મૂ ાે

ચારે વાયુઅાે તરફ હુ ં તેઅાેને વખેરી નાખીશ. અને યાં અેલામથી નાઠેલા

છે . થમ તાે અા શૂરનાે રા

માણસાે ન હ

ય, અેવાે કાેઈ દેશ હશે ન હ. ૩૭ તેઅાેના શ ુઅાેથી તથા

રા

જેઅાે તેઅાેનાે

વ લેવા શાેધે છે . તેઅાેને હુ ં અેલામથી ભયભીત કરીશ. અને

યહાેવાહ, ઇઝરાયલના ઈ વર કહે છે કે , જુ અાે, મ જે રીતે અા શૂરના રા ને

હુ ં વપ , હા, મારાે ભારે ાેધ તેમના પર લાવીશ. અેવું યહાેવાહ કહે છે

શાસન અા યું છે તે રીતે બા બલના રા ને અને તેના દેશને પણ શાસન

''હુ ં તેઅાેનાે નાશ થતાં સુધી તેઅાેના પર તરવાર માેકલીશ. ૩૮ યહાેવાહ

અાપીશ. ૧૯ ઇઝરાયલને હુ ં પાછાે તેના બીડમાં લાવીશ, તે કામલ પવત અને

કહે છે કે , હુ ં અેલામમાં મા ં રા યાસન થાપીશ. અને તેમાંથી રા નાે

બાશાન પર ચઢશે. અને તેનાે

અને અમલદારાેનાે સંહાર કરીશ.'' અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૩૯ ''પણ પાછલા

૨૦ યહાેવાહ કહે છે કે , તે સમયાેમાં તથા તે દવસાેમાં, ઇઝરાયલનાે દાેષ

વષામાં હુ ં અેલામનાે બંદીવાસ ફે રવી નાખીશ.'' અેમ યહાેવાહ કહે છે .

શાેધશે, પણ તેઅાેને મળશે ન હ. હુ ં યહૂ દયાના પાપની તપાસ કરીશ, પણ તે

ખાલદીઅાેના દેશ વષે યહાેવાહે જે વચન ય મયા
૫૦ બાબાેબલધક અને
મારફતે ક ું તે અા છે .
'' અાેમાં ગટ કરીને

મળશે ન હ. કે મ કે , જેમને હુ ં

૨

સંભળાવાે. વ

ફરકાવી અને

હે ર કરાે. છુપાવશાે ન હ. કહાે કે , બા બલ

જતાયું છે . બેલ લિ જત થયાે છે . મેરાેદાખના ભાંગીને ટુ કડેટુકડા થઈ
ગયા છે . તેની મૂ તઅાેને લિ જત કરવામાં અાવી છે ; તેનાં પૂતળાંને ભાંગી
નાખવામાં અા યાં છે .' ૩ ઉ ર દશામાંથી લાેક તેના પર ચઢી અાવે છે , તેઅાે
તેના દેશને વેરાન બનાવી દેશે, માણસ કે પશુ તેમાં રહે શે ન હ, તેઅાે યાંથી
નાસી જશે. ૪ યહાેવાહ કહે છે , ''તે દવસાેમાં અને તે સમયે'' ઇઝરાયલપુ ાે
અને યહૂ દયાના લાેકાે સાથે મળીને અાવશે, તેઅાે રડતાં રડતાં અાવશે અને
તેમના ઈ વર યહાેવાહની શાેધ કરશે. ૫ તેઅાે સયાેનનાે માગ પૂછશે અને

પાપ કયુ છે . ૧૫ તેની ચારે બાજુ અેથી રણનાદ કરાે, તેણે

તેઅાેને ખાઈ ગયાે; પછી છે લે બા બલના

નબૂખાદરે સારે તેઅાેનાં હાડકાં ભાંગી ના યાં છે . ૧૮ તેથી સૈ યાેના

વ અે ાઇમ અને ગ યાદમાં સંતાેષાશે.

વતા રહે વા દઈશ તેમને હુ ં માફ કરીશ.'' ૨૧

''મેરાથાઈમ દેશ પર હા, તે જ દેશ પર અને પેકાેદના વતનીઅાે પર ચઢાઈ કર,
તેઅાેની પાછળ પડીને તેઅાેનાે ઘાત કર તેઅાેનાે સંહાર કરાે. ''મ તને જે સવ
કરવાનું ફરમા યું છે , તે માણે કર, અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૨૨ દેશમાં રણનાદ
અને ભયંકર યુ નાે પાેકાર સંભળાય છે . ૨૩ અાખા જગતનાે હથાેડાે કે વાે
કપાઈ ગયાે છે તથા ભાંગીતૂટી ગયાે છે . રા યાેમાં બા બલ કે વાે ઉ જડ થયાે
છે . ૨૪ હે બા બલ, મ તારા માટે
છે અને તને તેની ખબર નથી. તું મ

ળ બછાવી છે . તું તેમાં સપડાઈ ગયાે
ાે અને તું પકડાયાે છે , કે મ કે ત મને

અેટલે યહાેવાહને પડકાર અા યાે છે .'' ૨૫ યહાેવાહે પાેતાનાે શ

ભંડાર

ખાે યાે છે અને પાેતાના શ ુઅાે પર પાેતાનાે ાેધા ન ગટાવવા માટે શ

433

ાે

ચ મયા

બહાર કા

ાં છે . કે મ કે સૈ યાેના ભુ યહાેવાહે ખાલદીઅાેના દેશમાં કામ

છે ? ૪૫ માટે હવે બા બલ વષે યહાેવાહના મનમાં શી યાેજના છે તે સાંભળી

કરવાનું છે . ૨૬ છે ક છે ડેથી તેના પર ચઢી અાવાે. તેના અનાજના ભંડારાે

લાે, અને ખાલદીઅાે માટે મ ઘડેલી યાેજનાઅાે વષે સાંભળાે, નાનામાં નાના

ખાેલી નાખાે અને તેનાે ઢગલાે કરાે. તેનાે નાશ કરાે. તેમાંથી કશું પણ બાકી ન

ઘેટાંને પણ ઘસડી લઈ જશે. અને તે તેમની સાથે તેઅાેના ઘેટાંના વાડાને

રહે વા દાે. ૨૭ તેના સવ બળદાેને મારી નાખાે, તેઅાેની હ યા થવા માટે નીચે

ન ે ઉ જડ કરી નાખશે. ૪૬ બા બલના પતનથી પૃ વી કં પે છે અને તેનાે

ઊતરી જવા દાે. તેઅાેને અફસાેસ તેઅાેના દવસાે ભરાઈ ચૂ

અવાજ દૂ રના દેશાે સુધી સંભળાય છે .

ા છે તેઅાેની

સ નાે દવસ અાવી પહા યાે છે . ૨૮ અાપણા ઈ વર યહાેવાહે લીધેલું વૈર,
તેઅાેના સભા થાન વષે લીધેલું વૈર, સયાેનમાં

હે ર કરનારા બા બલ

દેશમાંથી છૂટેલાનાે સાદ સંભળાય છે . ૨૯ ''બા બલની સામે તીરં દા ેને
અેટલે ધનુ યબાણ ચલાવનારા સવને બાેલાવાે. તેને ચારે તરફથી ઘેરી લાે.
જેથી કાેઈ નાસી જવા પામે ન હ, તેનાં કૃ યાે માણે તેને બદલાે અાપાે, તેણે
બી ની જે દશા કરી છે તે માણે તેને કરાે. કે મ કે , યહાેવાહની અાગળ
ઇઝરાયલના પ વ ઈ વરની અાગળ તે ઉ ત થયાે છે . ૩૦ તેથી યુવાન
માણસાે મહાે લાઅાેમાં પડશે. અને તેના સવ યાે ાઅાે માયા જશે.'' અેવું
યહાેવાહ કહે છે . ૩૧ અાપણા ભુ સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે , જુ અાે, હે
છંુ . ''હે અ ભમાની લાેક, હવે તમને
શ ા કરવાનાે સમય અાવી ગયાે છે . તે સમયે હુ ં તમને શ ા કરીશ. ૩૨ હે

અ ભમાની લાેકાે, હુ ં તમારી વ
અ ભમાની

, તું ઠાેકર ખાઈને પડશે. કાેઈ તેઅાેને ઊભા ન હ કરે. હુ ં

તારાં નગરાેમાં અાગ લગાડીશ; અને તે અાસપાસનું બધું બાળીને ભ મ કરી
નાખશે.'' ૩૩ સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે ; ''ઇઝરાયલના અને યહૂ દયાના લાેકાે
પર જુ લમ ગુ રવામાં અાવી ર ાે છે . જેઅાે તેઅાેને બંદીવાસમાં લઈ ગયા
તેઅાે તેઅાેને પકડી રાખે છે ; તેઅાે તેમને છાેડી મૂકવાની ના પાડે છે . ૩૪ પરં તુ
તેઅાેનાે ઉ ારક બળવાન છે . તેમનું નામ સૈ યાેના યહાેવાહ છે . પૃ વી પર
શાં ત ફે લાવવાને માટે અને બા બલના રહે વાસીઅાેને કં પાવવાને તે ન ે
તેઅાેનાે પ રાખશે. ૩૫ યહાેવાહ અા માણે કહે છે કે , ખાલદીઅાે પર
''અને બા બલના સવ વતનીઅાે પર, તેના સરદારાે પર અને

ાનીઅાે પર

તરવાર ઝઝૂ મે છે . ૩૬ તેના જૂ ઠા યાજકાેને માથે પણ તરવાર ઝઝૂ મે છે ,
તેઅાેની અ લ બહે ર મારી જશે. તેના યાે ાઅાેને માથે પણ તરવાર ઝઝૂ મે
છે , તેથી તેઅાે ભયભીત થશે. ૩૭ તેના ઘાેડાઅાે તથા રથાે પર તથા તેના સવ
લાેક જેઅાે બા બલમાં છે તેઅાે પર તરવાર અાવી છે , જેથી તેઅાે
જેવા નબળ થશે. તેની સવ સંપ

ીઅાે

પર તરવાર અાવી છે અને તે લૂંટાઈ જશે.

૩૮ તેનાં જળાશયાે પર સુકવ ં અા યું છે . તેઅાે સુકાઈ જશે. કે મ કે સમ

દેશ મૂ તઅાેથી ભરપૂર છે અને લાેકાે તે મૂ તઅાે
અાથી યાં વગડાનાં

યે માે હત થયા છે . ૩૯

નવરાે અને જં ગલનાં વ અાે વાસાે કરશે, શાહમૃગાે

યાં વસશે. યાં ફરી કદી માણસાે વસશે ન હ અને યુગાેના યુગાે સુધી તે
અામ જ રહે શે. ૪૦ યહાેવાહ કહે છે કે , જેમ સદાેમ તથા ગમાેરા અને તેઅાેની
અાસપાસના નગરાેનાે નાશ કયા તેવી જ રીતે હુ ં યાં કરીશ. યાં કાેઈ વસશે
ન હ; અને તેમાં કાેઈ માણસ મુકામ કરશે ન હ. ૪૧ જુ અાે, ઉ ર દશામાંથી
લાેક અાવે છે , અેક બળવાન

અને ઘણા રા અાે અાવશે દૂ ર દેશમાં

યુ ની તૈયારી કરવામાં અાવી છે . ૪૨ લાેકાેઅે ધનુ ય અને તરવાર ધારણ
કરી છે ; તેઅાે ૂ ર અને ઘાતકી છે . ઘાેડે ચઢીને સાગરની જેમ દરેક માણસ
ગજના કરતા અાવે છે , હે બા બલ, તારી સામે યુ માટે સ જ છે . ૪૩
યારે બા બલના રા અે અા સમાચાર સાંભ
થઈને હે ઠા પ ા. સૂ તની વેદનાથી પીડાતી

ા યારે તેના હાથ લાચાર
ીની જેમ તે વેદનાથી પીડાવા

લા યાે. ૪૪ જુ અાે, સહ યદનના જં ગલમાંથી ચઢી અાવે છે . તેમ તે ગાૈચરની
જ યાઅે ચઢી અાવશે. હુ ં તેઅાેને અાે ચતા તેની પાસેથી નસાડીશ. અને જે
પસંદ થયેલા છે તેઅાેને હુ ં તેઅાેના પર નીમીશ. કે મ કે મારા સમાન કાેણ છે ?
અને કાેણ મને પડકારી શકે છે ?

ચ મયા

ાે ઘેટાંપાળક મારી વ

ઊભાે રહી શકે

વાહ કહે છે કે ; ''જુ અાે, હુ ં બા બલની વ , તથા લેકામાયમાં
૫૧ યહાે
વસનારા વ
વનાશક વાયુ લાવીશ. હુ ં વદેશીઅાેને બા બલમાં
૨

માેકલીશ; તેઅાે તેને વેર વખેર કરી અને તેને ઉ જડ કરશે, વપ ના દવસે
તેઅાે તેને ચારેબાજુ થી ઘેરી લેશે ૩ ધનુધારીઅાેને તેઅાેનું બાણ ખચવા
દેશાે ન હ; તેઅાેને બખતર પહે રવા દેશાે ન હ. તેઅાેના સૈ નકાે પર દયા ન
બતાવશાે; તેઅાેના સૈ યનાે નાશ કરાે. ૪ ખાલદીઅાેના દેશમાં તેઅાેની હ યા
થઈને પડશે અને તેની શેરીઅાેમાં તેઅાેના મૃતદેહાે પ

ા રહે શે. ૫ કે મ કે ,

ઇઝરાયલ અને યહૂ દયા તેઅાેના ઈ વર સૈ યાેના યહાેવાહથી ત યેલા
નથી.

ેકે તેઅાેની ભૂ મ ઈ વરની વ

બા બલમાંથી નાસી

કરેલાં અપરાધાેથી ભરેલી છે . ૬

અાે. સાૈ પાેતપાેતાના

વ બચાવવા નાસી

અાે!

બા બલના પાપે તમે મરશાે ન હ, કે મ કે બદલાે લેવાનાે યહાેવાહનાે અા સમય
છે . તે તેને ઘટતી સ

કરી ર ા છે . ૭ બા બલ તાે યહાેવાહના હાથમાં

સાેનાના યાલા સમું હતું. તેણે સમ સૃ ને તેનાે ા ારસ પીવડા યાે છે .
અાેઅે તે પીધાે અને લાેકાે ઘેલા થયા. ૮ પરં તુ હવે બા બલનું અચાનક
પતન થયું છે . તે ભાં યું છે . તેને માટે ચતા કરાે, તેના ઘા માટે અાૈષ ધ લઈ
અાવાે. કદાચ તે સાજું થાય પણ ખ ં . ૯ બા બલના ઘા ઝવવા અમારાથી
શ

તેટલાે ય ન અમે કયા, પરં તુ તે વ થ ન થયું. તેને છાેડી દાે, ચાલાે

અાપણે સહુ પાેતપાેતાના દેશમાં પાછા ફરીઅે, કે મ કે તેનું શાસન અાકાશ સુધી
પહા યું છે . તે ગગન સુધી ઊંચું ચ

ું છે . ૧૦ યહાેવાહે ક ું કે અાપણે યાયી

છીઅે. ચાલાે, અાપણા યહાેવાહે જે સવ કયુ છે તે અાપણે ય શાલેમમાં
જઈને કહી સંભળાવીઅે. ૧૧ તમારાં બાણને ધારદાર બનાવાે. તમારાં ભાથાં
ભરી લાે! ઢાલ ઊંચી કરાે! કે મ કે બા બલ પર ચઢાઈ કરી તેનાે વનાશ કરવા
યહાેવાહે માદીઅાેના રા અાેને ક ું છે , કે મ કે બા બલનાે નાશ કરવાનાે તેનાે
સંક પ છે , અ ન અાચરણ કરનાર મં દરને અપ વ કરનાર લાેકાે પર અા
રીતે યહાેવાહ વૈર વાળી ર ાં છે . ૧૨ બા બલની દીવાલાે પર અા મણ કરવા
માટે સંકેત અાપાે, સંર ણ મજબૂત કરાે. અને ચાેકીદારાેને શહે રની અાસપાસ
ગાેઠવાે; અાે ચતાે છાપાે મારવા માટે છુપાઈ રહાે, કે મ કે યહાેવાહે જે ક ું છે
તે સવ તે સંપૂણ કરશે. ૧૩ તમે બા બલની નદીઅાેને કાંઠે વસવાટ કરાે અને
તેની વપુલ સમૃ ને માણાે. તારાે અંત અા યાે છે ; તારી

વનદાેરી કપાઇ

જશે. ૧૪ સૈ યાેના યહાેવાહે પાેતાના નામના સમ ખાઈને

ત ા કરી છે કે ,

''હુ ં તીડાેનાં ટાેળાંની જેમ ગ યા ગણાય ન હ તેટલાં માણસાેને તારી સામે
લાવીશ અને તેઅાે તારાે પરાજય કરી વજયનાદ કરશે. ૧૫ યહાેવાહે પાેતાની
શ ત અને બુ થી પૃ વીનું સજન કયુ છે , પાેતાના ડહાપણથી તેને થર
કરીને થાપી છે અને પાેતાના કાૈશલથી અાકાશને વ તાયુ છે . ૧૬ યારે તે
બાેલે છે , યારે અાકાશમાં ગજના થાય છે . દુ નયાના દૂ ર દૂ રના ખૂણેથી તે
વાદળાેને ઉપર ચઢાવે છે . તે વરસાદ લાવે છે અને સાથે વીજળી ચમકાવે છે .
અનેે પવનને માેકલે છે . ૧૭ તેમની સરખામણીમાં સવ માણસાે મૂખ છે ,
તેઅાેને કશી ખબર નથી. દરેક પાેતે બનાવેલી મૂ ત

ેઈને લિ જત થાય છે ,

કે મ કે તે બધી મૂ તઅાે તાે ખાેટી છે . ાણ વગરની છે . ૧૮ મૂ તઅાે યથ છે ,
હાંસીપા છે , તે ખાેટી છે ; તેઅાેને સ

કરશે યારે તે સવનાે નાશ કરશે.

૧૯ પરં તુ યાકૂ બના ઈ વર અેવા નથી, તે તાે સમ

ઇઝરાયલીઅાેને તે પાેતાની
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સૃ ના સજક છે . અને

ગણે છે , તેમનું નામ સૈ યાેના યહાેવાહ છે .

૨૦ યહાેવાહ કહે છે , ''હે બા બલ નગરી, તું મારી ફરશી તથા યુ શ

તારા વડે હુ ં સવ

ાે છે .

અાેનું ખંડન કરીશ. અને તારા વડે હુ ં રા યાેનાે નાશ

જેમ કતલખાનામાં લઈ જઈશ. ૪૧ શેશાખને કે વાે

કરીશ. ૨૧ તારા વડે હુ ં સૈ યાેને, ઘાેડા તથા તેના સવારાેને અને રથ તથા
રથસવારાેને કચડી નાખીશ. ૨૨ તારાથી હુ ં પુ ષ તથા

ીનું ખંડન કરીશ.

તી લેવામાં અા યાે

છે ! અાખી પૃ વીમાં શ સત થયેલાે તે કે વાે પકડાયાે છે ! બા બલ અ ય
અાેમાં કે વાે ઉ જડ થયાે છે ! ૪૨ બા બલ પર સમુ ફરી વ ાે છે . તેનાં
માે અાેઅે તેને ઢાંકી દીધું છે . ૪૩ તેના નગરાે ખંડેર થ તમાં પ

ાં છે .

તારાથી વૃ ાે તથા જુ વાનાેને ન કરીશ. તારાથી હુ ં છાેકરાઅાે તથા ક યાઅાેનું

સમ દેશ સૂકા અર ય સમાન થઈ ગયાે છે . યાં કાેઈ રહે તું નથી અને તેમાં

ખંડન કરીશ. ૨૩ ઘેટાંપાળકાેને તથા ઘેટાબકરાનાં ટાેળાંને, ખેડૂતાેને તથા

થઈને યા ીઅાે પણ પસાર થતા નથી. ૪૪ યહાેવાહ કહે છે , ''હુ ં બા બલમાં

બળદાેને, ક તાનાેને તથા અ ધકારીઅાેને હુ ં કચડી નાખીશ. ૨૪ બા બલને

બેલને સ

તથા કા દીઅાેના બધા લાેકાેને, તેઅાેઅે સયાેનમાં અાચરેલા કુ કમાેન લીધે હુ ં
સ

કરીશ. તે હુ ં તમારી નજર સામે જ કરીશ.'' અેવું યહાેવાહ કહે છે . ૨૫

કરશે ન હ. અને બા બલની

ફરતે અાવેલી દીવાલાે પડી જશે. ૪૫ અાે મારી

યહાેવાહ કહે છે , જુ અાે, હે બળવાન પવત બા બલ, પૃ વીનાે નાશ કરનાર, હુ ં
તારી વ

કરીશ અને તે જે ગળી ગયાે છે તે તેના મુખમાંથી પાછંુ કાઢીશ.

અાે તેની પાસે અાવશે ન હ અને તેની પૂ

, બા બલમાંથી નાસી

અાે; યહાેવાહના ભયંકર રાેષમાંથી સાૈ પાેતપાેતાના

મારાે હાથ ઉગામીશ અને તારી ઊંચાઇઅાે પરથી તને નીચે

વ બચાવાે. ૪૬

હમત હારશાે ન હ, દેશમાં ફે લાતી અફવાઅાેથી ગભરાઈ જશાે ન હ, અેક

ગબડાવીશ. અને અ નથી ભ મ થયેલા પવત જેવાે કરી તને છાેડી દઈશ.

વષ અેક અફવા ફે લાય છે , અને બીજે વષ બી

૨૬ તારાે કાેઈ પણ પ થર બાંધકામ માટે કે પાયાના પ થર તરીકે પણ ન હ

અાંત રક યુ ાે અને જુ લમ ચાલી ર ા છે . ૪૭ તેથી, જુ અાે અેવા દવસાે

વપરાય. તું સદાને માટે ખંડેર રહે શે.'' અેવું યહાેવાહ કહે છે . ૨૭ પૃ વી પર

અાવી ર ા છે , કે યારે બા બલની મૂ તઅાેને હુ ં સ

ઝં ડાે ફરકાવાે, બધી

દેશ લિ જત થશે, અને તેના બધા માણસાે કપાઇને પ

અાેમાં રણ શગડા ફૂં કાવાે, વદેશીઅાેને સ જ કરાે.

ફે લાઈ છે . દેશમાં બધે
કરનાર છંુ . અાખાે
ા હશે. ૪૮ યારે

અરારાટ, મ ની અને અા કે નાઝના રા યાેને તેની સામે લડવા બાેલાવાે, તેની

અાકાશ અને પૃ વી તેમ જ તેમાંનું સવ બા બલના પતનથી હષના પાેકારાે

સામે હુ મલાે કરવાને સેનાપ ત નીમાે. તીડાેનાં ટાેળાંની જેમ ઘાેડેસવારાેને ભેગા

કરશે. અેવું યહાેવાહ કહે છે . ઉ રમાંથી લાેકાે અાવીને તેનાે નાશ કરશે, ૪૯

કરાે. ૨૮ તેની વ

''બા બલે જેમ ઇઝરાયલના કતલ થયેલાઅાેને પા

, માદીઅાેના રા અાે વ

અને તેના અ ધકારીઅાે

ા છે . તેમ બા બલના

અને અમલદારાે સાથે તે સવ દેશાેના લાેકાે જે તે તેના રા યનાે ભાગ છે

કતલ થયેલાઅાેને તેઅાેઅે પા

ા છે . ૫૦ તમે જેઅાે તેની તરવારનાે ભાેગ

તેઅાેની વ

બનતા બચી ગયા છાે, તે નાસી

અાે રાેકાશાે ન હ દૂ ર દેશમાં, યહાેવાહને

લડાઇને માટે તૈયારી કરાે. ૨૯ દેશ ૂ

છે , કે મ કે બા બલ વ

ઊઠે છે અને પીડાય

યહાેવાહનાે સંક પ ઢ છે . યહાેવાહ બા બલને

સંભાર ે અને ય શાલેમને ભૂલશાે ન હ.'' ૫૧ અમે નદા સાંભળી છે .

નજન વગડાે બનાવવાની તેમની પાેતાની યાેજના પાર પાડે છે . ૩૦ બા બલના

તેથી અમે લિ જત થયા છીઅે, કે મ કે , વદેશીઅાે યહાેવાહના ઘરમાં પેસી

અ ત પરા મી યાે ાઅાે હવે યુ કરતા નથી. તેઅાે ક લાઅાેમાં ભરાઈ ગયા

ગયા છે . ૫૨ તેથી યહાેવાહ કહે છે , જુ અાે, અેવાે સમય અાવી ર ાે છે કે

છે , તેઅાે હમત હારી ગયા છે . અને

ીઅાે જેવા થઈ ગયા છે . અા મણ

યારે હુ ં બા બલની મૂ તઅાેને સ

કરીશ અને સમ દેશમાં ઘાયલ થયેલા

કરનારાઅાેઅે તેઅાેનાં ઘરાે બાળી ના યાં છે અને નગરના દરવા અાે તાેડી

માણસાે નસાસા નાખશે. ૫૩

ના યા છે . ૩૧ અાખું શહે ર કબજે થઈ ગયું છે તેવું કહે વાને ચારેબાજુ થી

પાેતાના ઊંચા કાેટાેની ક લેબંધી કરે તાેપણ મારી પાસેથી તેના પર વનાશક

સંદેશાવાહકાે અેક પાછળ અેક બા બલના રા

અાવશે.' અેવું યહાેવાહ કહે છે . ૫૪ બા બલમાંથી અાવતા દનના વર અને

પાસે દાેડી અા યા છે . ૩૨

ે કે બા બલ અાકાશે પહાચે તાેપણ અને તે

નદી પાર કરવાના દરેક ર તાઅાે કબજે કરાયા છે . બ ની ઝાડીઅાેને અાગ

યાં ખાલદીઅાે શાસન કરે છે યાંથી અાવતા ભયંકર વનાશના અવા ે

લગાડવામાં અાવી છે , અને સૈ નકાે ગભરાઈ ગયા છે . ૩૩ સૈ યાેના યહાેવાહ,
ઇઝરાયલના ઈ વર, કહે છે કે ;'' બા બલની થ ત તાે ઘઉં ઝૂ ડવાની ખળી

સંભળાય છે . ૫૫ યહાેવાહ બા બલનાે વનાશ કરી ર ા છે . અને તેના

યાં ઘઉં ઝૂ ડવાના છે . થાેડી વાર પછી યાં લણણીની ઊપજને

ગજના અને ઘૂઘવાટા કરતું ધસી ર ું છે . ૫૬ કે મ કે તેના પર અેટલે બા બલ

જેવી છે

ધાેકાવાનું શ થશે. ૩૪ ય શાલેમ કહે છે , 'બા બલનાે રા

નબૂખાદરે સાર

કાેલાહલને શમાવી ર ા છે . શ ુઅાેનું સૈ ય મહાસાગરના તરં ગાેની જેમ
પર વનાશક અાવી પહા યાે છે . તેના યાે ાઅાે કે દ પકડાયા છે અને તેઅાેનાં

મને ખાઈ ગયાે છે તેણે મને ચૂસી લીધું છે , તેણે મને ખાલી યાલાની જેમ

ધનુ ય તાેડી પડાયાં છે , કે મ કે યહાેવાહ તાે

અેક બાજુ અે ફગાવી દીધું છે . તે મને અેક અજગરની જેમ અાખે અાખું

તે ન ે બદલાે લેશે. ૫૭ સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે , ''હુ ં તેના સરદારાેને,

ગળી ગયાે છે , અમારી સંપ થી તેણે પાેતાનું પેટ ભયુ છે અને અમારા

તફળ અાપનારા ઈ વર છે .;

ાની માણસાેને, રાજકતાઅાેને, અ ધકારીઅાેને તથા શૂરવીર યાે ાઅાેને

પાેતાના શહે રમાંથી અમને નસાડી મૂ ા છે .' ૩૫ ય શાલેમના લાેકાે બાેલી

ચકચૂર કરીશ, તેઅાે અનંત ન ામાં પાેઢી જશે, ફરી કદી

ઊઠશે, ''અમારી પર કરેલાં દુ કૃ યાે બદલ બા બલને સ

૫૮ બા બલની મજબૂત દીવાલાે ભાયભેગી થઈ જશે, તેના ઊંચા દરવા

મળાે! અમા ં

ગશે જ ન હ.
ને

જે લાેહી વહે વડાવવામાં અા યું છે તેની પૂરી કમત તેને ચૂકવવા દાે!'' ૩૬

અાગ ચાંપવામાં અાવશે, જે બાંધવા માટે ઘણા લાેકાેઅે પાેતાની

અાથી યહાેવાહ પાેતાના લાેકાેને કહે છે , હુ ં તમારાે પ લઈશ અને તમા ં વૈર

નાખી હતી તે બધું ભ મ થઈ જશે, લાેકાેઅે કરેલી બધી મહે નત ધૂળમાં મળી

વાળીશ. હુ ં બા બલની નદીને સૂકવી નાખીશ અને તેના ઝરણાને વહે તું બંધ

જશે.'' ૫૯ યહૂ દયાના રા

કરી દઈશ. ૩૭ અને બા બલના ઢગલા થશે. તે શયાળવાંની બાેડ થશે. તે

સાથે યહૂ દયાના રા

વ તીહીન થઈને વ મય તથા હાંસી ઉપ વે તેવું થશે. ૩૮ બા બલવાસીઅાે

ગયાે, યારે જે સૂચનાઅાે ય મયા બાેધકે સરાયાને અાપી તે અા છે . સરાયા

બધા ભેગા થઈને સહની જેમ ગજના કરે છે . સહના બ ચાની જેમ ઘૂરકાટ

તાે લ કરનાે વહીવટદાર હતાે. ૬૦ ય મયાઅે અેક પુ તકમાં બા બલ પર

કરે છે . ૩૯ યારે તેઅાે તપી જઈને મ ત બનશે યારે હુ ં તેઅાેને માટે ઉ ણી

અાવનારી અાફતનું પૂ ં વણન અહ જે બધું નાધવામાં અાવેલું છે તે લખી

કરીશ, જેમાં તેઅાે માેજ કરે અને સદાની ન ામાં પડે. તેઅાે સદાને માટે

કાઢયું હતું. ૬૧ તેણે સરાયાને ક ું, યારે તું બા બલ પહાચે યારે અામાંના

ઊંઘી જશે અને ફરીથી કદી

શ દે શ દ અચૂક વાંચી સંભળાવજે. ૬૨ અને કહે જે કે , હે યહાેવાહ, તમે

ગશે ન હ, માટે હુ ં તેઅાેને મ ન કરીશ અેવું

યહાેવાહ કહે છે . ૪૦ હુ ં તેઅાેને હલવાનાેની જેમ બકરાંસ હત ઘેટાંઅાેની
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તે

તને ઘસી

સદ કયાના શાસનના ચાેથા વષમાં યારે તેની

માસેયાના દીકરા ને રયાનાે દીકરા સરાયા બા બલ

હે ર કયુ છે કે , અા જ યાનાે નાશ કરવામાં અાવશે, અહ ફરી કાેઈ

ચ મયા

વાસાે કરશે ન હ. માણસ કે પશુ કાેઈ ન હ. તે સદાકાળ ઉ જડ રહે શે.'

તથા અેક સમુ તથા પાયાની નીચે પ ળના બાર બળદ સુલેમાન રા અે

યારે તું અા પુ તક વાંચી રહે યારે તેને પ થરાે બાંધીને ાત નદીની

યહાેવાહના મં દરને સા બના યા હતા તેઅાેને પણ તેઅાે લઈ ગયા. ૨૧ દરેક

૬૩

વ ચાેવ ચ નાખી દેજ.ે ૬૪ અને કહે જે કે , અાવા જ હાલ બા બલના થશે,
યહાેવાહ બા બલ પર અેવી અાફત લાવનાર છે જેથી તે ડૂ બી

ય અને ફરી

તંભ અઢાર હાથ ઊંચાે અને બાર હાથની દાેરી જેટલે પ રઘવાળાે હતાે; તે
પાેલાે હતાે અને તેનું પત ં ચાર અાંગળ

ડું હતું. ૨૨ વળી દરેક પર પ ળનાે

કદી ઉપર અાવે ન હ.''' અહ ય મયાનાં વચન પૂરાં થાય છે .

કળશ હતાે. દરેક કળશ પાંચ હાથ ઊંચાે હતાે. તેની ચારે બાજુ

લા યાે યારે તે અેકવીસ વષનાે હતાે; તેણે
૫૨ યસદશાલેકયામમાંરાજઅકરવા
ગયાર વષ રાજ કયુ. તેની માતાનું નામ હમૂટાલ હતું

નકશી તથા દાડમાે હતાં. તે સવ પ ળના હતાં. વળી બી ે તંભ તથા તે

અને તે લ નાહના ય મયાની દીકરી હતી. ૨ સદ કયાઅે યહાેયાકીમની
જેમ જ યહાેવાહની

માં ભૂંડું હતું તે કયુ. ૩ યહાેવાહના કાેપને લીધે
ય શાલમમાં અને યહૂ દયામાં અા સવ ઘટનાઅાે બનતી રહી, છે વટે તેમણે
તેઅાેને પાેતાના સા ન યમાંથી નસાડી મૂ
રા

ા. અને સદ કયાઅે બા બલના

સામે બંડ કયુ. ૪ સદ કયાના રા યકાળમાં નવમા વષના દસમા

મ હનાના દસમાં દવસે બા બલના રા

નબૂખાદરે સારે પાેતાના અાખા

સૈ ય સ હત અાવીને ય શાલેમ પર હુ મલાે કયા. તેઅાેઅે તેને ઘેરાે ઘાલી અને
તેની ચારેતરફ માેરચા બાં યાં. ૫ સદ કયા રા ના શાસનના અ ગયારમા
વષ સુધી અામ ચા યું. ૬ ચાેથા મ હનાના નવમે દવસે નગરમાં અ નની
ભારે તંગી વતાઈ અને લાેકાેને માટે ખાવાને બલકુ લ અ ન નહાેતું. ૭ પછી
નગરની દીવાલમાં અેક બાકાે ં પાડવામાં અા યું. અને સઘળા લડવૈયા
નાસી ગયા. બે દીવાલાે વ ચે રા ની વાડીની પાસે જે ભાગળ હતી તેમાં
થઈને રાતાેરાત નગરમાંથી નીકળીને નાસી ગયા. તે દર યાન ખાલદીઅાેઅે
નગરને ઘેરી લીધું હતું તેમ છતાં તેઅાે અરબાહને માગ અાગળ વ યા. ૮
પરં તુ કા દીઅાેના સૈ યઅે તેનાે પીછાે પક
પકડી પા

ાે અને યરીખાેના મેદાનમાં તેને

ાે. અને તેનું અાખું સૈ ય તેને છાેડીને વેર વખેર થઈ ગયું. ૯

બા બલનાે રા

હમાથ રા યના ર લાહ નગરમાં હતાે. તેઅાે સદ કયાને

યાં લઈ ગયા અને રા

અાગળ રજૂ કયા. અને તેણે તેનાે ઇનસાફ કયા. ૧૦

બા બલના રા અે સદ કયાની નજર અાગળ તેના દીકરાઅાેને મારી ના યા
અને યહૂ દયાના બધા અમલદારાેને પણ રી લામાં મારી ના યા. ૧૧ યારબાદ
તેણે સદ કયાની અાંખાે ફાેડી નાખી અને બા બલનાે રા

તેને સાંકળાેથી

બાંધીને બા બલ લઈ ગયાે. અને તેને અા વન કે દ કરવામાં અા યાે. ૧૨ હવે
પાંચમા મ હનાના દસમા દવસે અેટલે કે બા બલના રા

નબૂખાદરે સારના

શાસનના અાેગણીસમા વષમાં ર ક ટુ કડીનાે સરદાર નબૂઝારઅદાનને જે
બા બલના રા ની તહે નાતમાં રહે તાે હતાે તે ય શાલેમમાં અા યાે. ૧૩ તેણે

પરનાં દાડમાે પહે લાંના જેવાં જ હતાં. ૨૩ ચારેબાજુ છ નું દાડમ હતાં. અને
ળીદાર નકશી પર ચાેતરફ જડેલાં અેકંદરે સાે દાડમ હતાં. ૨૪ ર ક ટુ કડીના
સરદાર નબૂઝારઅદાને મુ ય યાજક સરાયાને, તેના મદદનીશ સફા યાને અને
ણ મુ ય ર કાેને પકડી લીધા. ૨૫ નગરમાંથી તેણે કે દીઅાેનાે અ ધકારી જે
સૈ નકાેનાે ઉપરી હતાે તેને અને રા ની હજૂ રમાં રહે નારા સાત માણસાે લીધા.
વળી તેઅાેને, સેનાપ તનાે ચટનીસ, જે સૈ યમાં દાખલ થનારની નાધ રાખતાે
હતાે તેને અને દેશના લાેકાેમાંના જે સાઠ નામાં કત માણસાે હાથ અા યા
તેઅાેને તેણે પકડી લીધા. ૨૬ ર કટુ કડીનાે સરદાર નબૂઝારઅદાન અે બધાને
ર લાહમાં બા બલના રા

અાગળ લઈ ગયાે. ૨૭ અને હામાથ દેશના

ર લાહમાં બા બલના રા અે તેમને મારી નંખા યા. અામ, યહૂ દયાના
લાેકાે પાેતાના દેશમાંથી બંદીવાસમાં લઈ જવામાં અા યા. ૨૮ જે લાેકાેને
નબૂખાદરે સારને બંદીવાસમાં લઈ ગયાે તેઅાેની સં યા નીચે મુજબ હતી;
સાતમા વષમાં ણ હ ર ેવીસ યહૂ દીઅાે. ૨૯ અને નબૂખાદરે સારના
અઢારમા વષમાં તે ય શાલેમમાંથી અાઠસાે બ ીસ લાેકાેને કે દ કરીને
લઈ ગયાે. ૩૦ નબૂખાદરે સારના ેવીસમા વષમાં ર કટુ કડીનાે સરદાર
નબૂઝારઅદાન સાતસાે પ તાળીસ યહૂ દીઅાેને કે દ કરીને બંદીવાસમાં લઈ
ગયાે હતાે. અામ કુ લ ચાર હ ર છસાે લાેકાે હતા. ૩૧ યહૂ દયાના રા
યહાેયાકીનના બંદીવાસના સાડ ીસમા વષના બારમા મ હનાના પચીસમે
દવસે બા બલના રા
યહૂ દયાના રા
સાથેના બી

અેવીલમેરાેદાખે પાેતાની કાર કદ ના પહે લા વષમાં

યહાેયાકીમને માફી અાપી અને તેને કારાવાસમાંથી મુકત

કયા. ૩૨ તેણે તેના

યે માયાળુ વતાવ રા યાે અને તેને બા બલમાં પાેતાની

રા અાે કરતાં ઊંચે અાસને બેસા ાે. ૩૩ અાથી યહાેયાકીમે

કારાવાસનાં વ

ાે ઉતારી નાખીને, તેણે અાપેલાં નવાં વ

શેષ વન રા ના અા ત તરીકે ગા ું. ૩૪ અને તે

ાે પહે યા. અને

યાે યાં સુધી રા અે

તેના નવાહ માટે કાયમી ભ થું બાંધી અા યું. જે તેને મૃ યુ સુધી નય મત રીતે
અાપવામાં અા યું.

યહાેવાહના સભા થાનને, રા ના મહે લને અને ય શાલેમના દરેક ઘરને
બાળી ના યાં; વળી તેણે દરેક માેટી ઇમારતાે બાળી નાખી. ૧૪ વળી ર ક
ટુ કડીના સરદાર સાથે ખાલદીઅાેનું જે સવ સૈ ય હતું તેણે ય શાલેમની
અાસપાસની દીવાલાેને તાેડી પાડી. ૧૫ લાેકાેમાંના કે ટલાક ગરીબ માણસાેને
તથા નગરના બાકી રહી ગયેલા લાેકાેને જેઅાે બા બલના રા ના પ માં
ચા યા ગયા હતા તેઅાેને અને બાકી રહી ગયેલા કારીગરાેને, ર ક ટુ કડીનાે
સરદાર નબૂઝારઅદાન બંદીવાસમાં લઈ ગયાે. ૧૬ પરં તુ ર ક ટુ કડીના સરદાર
નબૂઝારઅદાને વ તીના ગરીબમાં ગરીબ વગને મજૂ રી કરવા માટે ખેતરાે અને
ા નીવાડીઅાે અાપી. ૧૭ યહાેવાહના સભા થાનમાંના પ ળના તંભાે,
પાયાઅાે, પ ળના સમુ ને ખાલદીઅાેઅે ભાગીને ટુ કડેટુકડા કરી ના યા.
અને તેઅાેનું બધું પ ળ બા બલ લઈ ગયા. ૧૮ વળી કું ડાંઅાે, પાવડીઅાે,
દીવાની કાતરાે, વાટકા અને જે સવ પ ળના પા ાે વડે યાજકાે ઘરમાં સેવા
કરતા હતા તે સવ ખાલદીઅાે લઈ ગયા. ૧૯ યાલાઅાે, ધૂપદાનીઅાે, કટાેરા,
ઘડાઅાે, દીવીઅાે, તપેલાંઅાે, વાટકાઅાે અેટલે જે સાેનાનું બનેલું હતું તે અને
જે પાનું બનેલું હતું તે, ર ક ટુ કડીનાે સરદાર લઈ ગયાે. ૨૦ જે બે તંભાે

ચ મયા

ળીદાર
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ય મયાનાે વલાપ

નરાધાર છે , કારણ કે શ ુઅાેઅે તેમને હરા યાં છે . ૧૭ સયાેન પાેતાના હાથ

વ તીથી ભરેલું હતું, તે અેકલવાયું થઈ ગયું છે ! જે દેશ વદેશમાં
૧ જેમહાનનગરગણાતુ
ં હતું, તે વધવા જેવું થઈ ગયું છે ! જે દેશ વદેશમાં મહારાણી
જેવું હતું, તે બી

અાેનું ગુલામ થઈ ગયું! ૨ તે રા ે પાેક મૂકીને રડે છે

અને તેના ગાલ પર અ ુધારા વહે છે . તેના ેમીઅાેમાંથી તેને વાસન અાપનાર
કાેઈ નથી. તેના સવ મ ાેઅે તેને દગાે કયા છે . તેઅાે તેના શ ુઅાે થયા છે . ૩
દુ ઃખને લીધે તથા કપરી ગુલામીને લીધે યહૂ દા બંદીવાસમાં ગયાે છે . તે અ ય
દેશાેમાં રહે છે અને તેને વસામાે મળતાે નથી. તેની પાછળ પડનારા સવઅે
તેને સંકળામણમાં લાવીને પકડી પા

ાે છે . ૪ સયાેનના માગા શાેક કરે છે

કે મ કે યાંના ઉ સવાેમાં કાેઈ અાવતું નથી. તેના સવ દરવા

ઉ જડ થઈ

ગયા છે . તેના યાજકાે નસાસા નાખે છે . તેની કુ મા રકાઅાે અ ત ઉદાસ થઈ
ગઈ છે અને તે નગર ખ નતા અનુભવે છે . ૫ નગરના શ ુઅાે તેના સ ાધીશાે
થઈ ગયા; અને સમૃ થયા. તેના અસં ય પાપાેના કારણે યહાેવાહે તેને શ ા
કરીને તેને દુ : ખ દીધું છે . દુ મનાે તેનાં બાળકાેને ઢસડીને બંદીવાસમાં લઈ
ગયા છે . ૬ અને સયાેનની દીકરીની સુંદરતા જતી રહી છે . યાંના સરદારાે
ચારા વગરનાં હરણાે જેવા થયા છે ; અને તેની પાછળ પડનારાની અાગળ

લાંબા કરે છે ; પણ તેને દલાસાે અાપનાર કાેઈ નથી. યહાેવાહે યાકૂ બ વષે
અેવી અા ા અાપી છે કે તેની અાસપાસના રહે નારા સવ તેના શ ુઅાે થાય.
તેઅાેમાં ય શાલેમ તર કારપા વ તુ જેવું થયું છે . ૧૮ યહાેવા યાયી છે ,
મ તેમની અા ાઅાેનું ઉ લંઘન કયુ છે . હે સવ લાેકાે, કૃ પા કરીને સાંભળાે
અને મારા દુ ઃખને જુ અાે. મારી કું વારીઅાે તથા મારા જુ વાનાે બંદીવાસમાં
ગયા છે . ૧૯ મ મારા ેમીઅાે બાેલા યા, પણ તેઅાેઅે મારાે વ વાસઘાત
કયા. મારા યાજકાે તથા મારા વડીલાે પાેતાના

વ બચાવવા માટે અ નને

માટે વલખાં મારતા હતા, અેટલામાં તેઅાે નગરમાં મરણ પા યા. ૨૦ હે
યહાેવા, જુ અાે, કે મ કે હુ ં ભારે દુ : ખમાં છંુ ; મારી અાંતરડી કકળે છે . મારા
દયને ચેન પડતું નથી, કે મ કે મ ભારે વ ાેહ કયા છે . ર તા પર તરવાર મારાં
સંતાનાેનાે સંહાર કરે છે ; ઘરમાં પણ મરણ જેવું વાતાવરણ છે . ૨૧ મારા
નસાસા સાંભળાે. મને દલાસાે અાપનાર કાેઈ નથી. મારા સવ દુ મનાેઅે
મારા દુ : ખ વષે સાંભ ું છે . અા તમે જ કયુ છે , માટે તેઅાે ખુશ થાય છે . જે
દવસ તમે નમાણ કયા, તે દવસ તમે તેમના પર લાવાે અને તેઅાે મારા
જેવા થાય. ૨૨ તેઅાેની સવ દુ તા તમારી નજર અાગળ અાવે, મારા સવ
અપરાધાેને લીધે તમે મારા જેવા હાલ કયા છે ; તેવા હાલ તેઅાેના કરાે. કે મ કે

તેઅાે બળહીન થઈને ચા યા ગયા છે . ૭ ય શાલેમ નગર પાેતાના દુ : ખ તથા

હુ ં ઘણા નસાસા નાખું છંુ અને મા ં દય પી ડત થઈ ગયું છે .

વપ ના દવસાેમાં અગાઉના દવસાેમાંની પાેતાની સવ

ે ભરાઈને સયાેનની દીકરીને દુ ઃખના વાદળાેથી ઢાંકી દીધી
૨ છેભુ! તેઅમે ણેાેધઇઝરાયલની
શાેભાને અાકાશમાંથી પૃ વી પર નાખી દીધી

મરણ કરે છે . યારે તેના લાેકાે શ ુના હાથમાં પ
કરનાર કાેઈ નહાેતું, યારે શ ુઅાેઅે તેને

હાેજલાલીનું

ા અને તેને સહાય

ેયું અને તેની પાયમાલી

ેઈને

તેની મ કરી કરી. ૮ ય શાલેમે ઘાેર અપરાધ કયા છે ; તેથી તે તર કારપા
થઈ ગયું છે . જેઅાે તેને માન અાપતા હતા તેઅાે હવે તેને તુ છ ગણે છે , કારણ
કે તેઅાેઅે ન નતા જેવી તેની અવ થા નહાળી છે . તે પાેતે મુખ સંતાડીને
નસાસા ના યા કરે છે . ૯ તેની અશુ તા તેના વ

ાેમાં છે . તેણે પાેતાના

ભ વ યનાે વચાર કયા ન હ. તેથી અા યકારક રીતે તેની અધાેગ ત થઈ છે .
તેને દલાસાે અાપનાર કાેઈ નથી. હે યહાેવા, મારા દુ ઃખ પર

કરાે; કે મ કે

શ ુઅાે ચઢી અા યા છે . ૧૦ શ ુઅાેઅે તેની સવ કમતી વ તુઅાે પાેતાને
હ તગત કરી લીધી. જેઅાેને તમારી ભ ત થાનમાં અાવવાની તમે મના કરી
હતી, તે વદેશીઅાેને તમારા પ વ

થાનમાં પેસતા તેણે

ેયા છે . ૧૧ તેના

સવ લાેકાે નસાસા નાખે છે , તેઅાે રાેટલીને માટે અહ તહ ભટકે છે . તેઅાેઅે
પાેતાના

વ બચાવવાને સા અ ન મેળવવા માટે પાેતાની કમતી વ તુઅાે

અાપી દીધી છે . હે યહાેવા, નજર કરીને જુ અાે કે , મારાે કે વાે તર કાર થાય છે .
૧૨ રે પાસે થઈને સવ જનારા અને

ના

ેનારા, શું અા બધી બાબતાેમાં તમે

ેયું

ેયું કરાે છાે? મારા પર જે દુ : ખ પ ું છે , તે યાન અાપીને જુ અાે, જે વડે

યહાેવાહે પાેતાના ભારે કાેપના સમયે મને દુ ઃખી કયુ છે , તેના જેવું અ ય કાેઈ
દુ ઃખ છે ખ ં ? ૧૩ ઉપરથી ઈ વરે મારા હાડકાંમાં અ ન માેક યાે અને તેમણે
તેઅાેને નબળ કયા છે . તેમણે મારા પગને ફસાવવા માટે

ળ પાથરી છે

અને મને પાછંુ ફે ર યું છે . તેમણે મને અેકલું છાેડી દીધું છે અને અાખાે દવસ
નબળ કયુ છે . ૧૪ મારા અપરાધાેની ઝૂં સરીને તેમના હાથે જકડી લીધી છે .
તેઅાે અમળાઈને મારી ગરદન પર ચઢી બેઠા છે . તેમણે મા ં બળ અાેછંુ
કયુ છે . જેઅાેની સામે હુ ં ઊભી રહી શકતી નથી, તેઅાેના હાથમાં ભુઅે
મને સાપી છે . ૧૫ ભુઅે મારામાંના સવ ે યાે ાઅાેને તુ છકાયા છે .
મારા ે યાે ાઅાેને કચડી નાખવા માટે તેમણે મારી વ

સભા બાેલાવી

છે . ભુઅે ા ાકું ડમાં યહૂ દયાની કું વારી દીકરીને ખૂંદી નાખી છે . ૧૬ અાને
લીધે હુ ં રડું છંુ . તેથી મારી અાંખાેમાંથી અાંસુઅાે વહી ય છે . કે મ કે મને
દલાસાે અાપનાર તથા મારાે વ બચાવનાર મારાથી દૂ ર છે . મારાં સંતાનાે

છે . પાેતાના કાેપને દવસે પાેતાના પાયાસનનું મરણ કયુ નથી. ૨ ભુઅે
યાકૂ બનાં સવ નગરાેને ન કયા છે અને તેઅાે પર દયા રાખી નથી. તેમણે
ાેધે ભરાઈને યહૂ દયાની દીકરીના ક લાઅાેને ભાંગી ના યા છે ; તેમણે
તેઅાેને જમીનદાે ત કયા છે અને રા યને તથા તેના સરદારાેને

કયા છે . ૩

તેમણે ભારે કાેપથી ઇઝરાયલનું સઘળું બળ કાપી ના યું છે . તેમણે શ ુની
અાગળ પાેતાનાે જમણાે હાથ પાછાે ખચી લીધાે છે . જે ભડભડ બળતાે
અ ન ચારે તરફનું બાળી નાખે છે તેમ તેમણે યાકૂ બને બાળી ના યાે છે . ૪
શ ુની જેમ તેમણે પાેતાનું ધનુ ય ખ યું છે .

ણે સામાવાળાે હાેય તેમ તેઅાે

પાેતાનાે જમણાે હાથ ઉગામીને ઊભા ર ા છે . જે બધા દેખાવમાં સુંદર હતા,
તેઅાેનાે તેમણે નાશ કયા છે . સયાેનની દીકરીના મંડપમાં તેમણે પાેતાનાે કાેપ
અ નની જેમ સાયા છે . ૫ ભુ શ ુના જેવા થયા છે . તેમણે ઇઝરાયલને
પાયમાલ કયા છે . તેમના સવ રાજમહે લાેને તેમણે ન કયા છે અને તેમણે
તેમના ક લાઅાેનાે નાશ કયા છે . તેમણે યહૂ દયાની દીકરીનાે ખેદ તથા
વલાપ વધાયા છે . ૬
કરીને તેને તાેડી પા

ણે કે વાડીનાે મંડપ હાેય તેમ તેમણે પાેતાનાે હુ મલાે
ાે છે . તેમણે પાેતાનું પ વ

થાન ન કયુ છે . યહાેવાહે

સયાેનમાં નીમેલા પવ તથા સા બાથને વ મૃત કરા યાં છે , કે મ કે પાેતાના
ાેધમાં તેમણે રા ને તથા યાજકને તુ છકાયા છે . ૭ ભુઅે પાેતાની વેદીને
નકારી છે ; તે પાેતાના પ વ

થાનથી કં ટાળી ગયા છે . તેમણે દુ મનના હાથે

તેમના રાજમહે લની દીવાલાેનાે નાશ કરા યાે છે . જેમ પ વ

થાનને દવસે

ઘાઘાટ થાય છે તેમ તેઅાેઅે યહાેવાહના ભ ત થાનમાં ઘાઘાટ કયા છે . ૮
યહાેવાહે સયાેનની દીકરીની દીવાલાે તાેડી પાડવાનાે ન ય કયા છે . તેમણે
તેનું માપ લઈને તેનાે નાશ કરવાથી પાેતાનાે હાથ પાછાે પડવા દીધાે નથી.
તેમણે બુરજ તથા દીવાલાેને ખે દત કયા છે અને તેઅાે અેકસાથે ખ ન થાય
છે . ૯ તેના દરવા

ખંડેરાેની જેમ દટાયેલા પ ા છે ; તેમણે તેમની ભૂંગળાેને

ભાંગીને ભૂકાે કરી નાખી છે . જે વદેશીઅાેમાં મૂસાનું નયમશા
તેવા લાેકાેમાં તેમનાે રા

નથી હાેતું

તથા તેમના સરદારાે છે . વળી તેમના બાેધકાેને

પણ યહાેવા તરફથી દશન થતું નથી. ૧૦ સયાેનની દીકરીના વડીલાે મૂંગા
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થઈને ભૂ મ પર બેસે છે . તેઅાેઅે પાેતાના માથા પર ધૂળ નાખી છે ; તેઅાેઅે

મારા ર તાને વાંકાચૂંકા કયા છે . ૧૦ તેઅાે ર છની જેમ સંતાઈને મારી રાહ

ટાટનાે પ ાે કમરે બાં યાે છે . ય શાલેમની કું વા રકાઅાેઅે પાેતાના માથાં

જુ અે છે અને ગુ તમાં રહે નાર સહની જેમ મને પકડવા સંતાઈ રહે છે . ૧૧

જમીન સુધી નમા યાં છે . ૧૧ રડી રડીને મારી અાંખાે લાલ થઈ છે ; મારી

તેમણે મારા માગા મરડી ના યા છે . તેમણે મને ફાડીને નરાધાર કયા છે . ૧૨

અાંતરડી કકળે છે . મારા લાેકાેની દીકરીના ાસને લીધે મા ં કાળજું બળે

તેમણે પાેતાનું ધનુ ય ખ યું છે અને મને તીરના નશાન તરીકે ઊભાે રા યાે

છે , કે મ કે છાેકરાં તથા તનપાન કરતાં બાળકાે રાજમાગ પર મૂ છત થાય

છે . ૧૩ તેમણે પાેતાના ભાથાનાં બાણ મારા અંતઃકરણમાં માયા છે . ૧૪ હુ ં

છે . ૧૨ તેઅાે પાેતાની માતાઅાેને કહે છે , “રાેટલી અને ા ારસ

મારા લાેકાે સમ હાંસીપા થયાે છંુ અને તેઅાે અાખાે દવસ મને ચીડવતાં

ાં છે ?”

નગરની શેરીઅાેમાં ઘાયલ થયેલાની જેમ તેઅાેને મૂછા અાવે છે , તેઅાે તેઅાેની

ગીતાે ગાય છે . ૧૫ તેમણે મારા

માતાના ખાેળામાં મરણ પામે છે . ૧૩ હે ય શાલેમની દીકરી, હુ ં તારા વષે

કટુ ઝે રથી ભરી દીધાે છે . ૧૬ વળી તેમણે મારા દાંત કાંકરાથી ભાંગી ના યા

તને શું કહુ ં ? હે સયાેનની કું વારી દીકરી, હુ ં તને કાેની સાથે સરખાવું? તારાે ઘા

છે ; તેમણે મને રાખથી ઢાંકી દીધાે છે . ૧૭ તમે મારાે

સમુ જેટલાે ઊંડાે છે . તને કાેણ સા

કયા છે ; સમૃ

સા

કરશે? ૧૪ તારા બાેધકાેઅે તારે

નરથક તથા મુખામીભયા દશનાે

ેયાં છે . તેઅાેઅે તારાે અ યાય

ઉઘાડાે કયા ન હ, કે જેથી તારાે બંદીવાસ પાછાે ફે રવાઈ
માટે અસ ય વચનાે તથા લાેભનાે

ત, પણ તમારે

વ સુખશાં તથી દૂ ર

શું છે તે હુ ં ભૂલી ગયાે છંુ . ૧૮ તેથી મ ક ું, “મા ં બળ ખૂટી

ગયું છે , અેટલે યહાેવા તરફથી મારી અાશા ન થઈ ગઈ છે !” ૧૯ મા ં ક
તથા મા ં દુ ઃખ, મારી કટુ તા તથા કડવાસનું મરણ કરાે! ૨૦ મારાે

વ

ય છે

તેમનું મરણ કરીને મારામાં દીન થઈ ગયાે છે . ૨૧ પણ હુ ં તેનું મારા દયમાં

તાળી પાડે છે . તેઅાે ફટકાર કરીને ય શાલેમની

દીકરીની સામે માથાં હલાવીને કહે છે , “જે નગરને લાેકાે 'સુંદરતાની સંપૂણતા'

મરણ ક ં છંુ ; મારે મને અાશા છે . ૨૨ યહાેવાહની કૃ પાને લીધે અાપણે નાશ
પા યા નથી, કે મ કે તેમની દયાનાે કદી અંત નથી! ૨૩ દરરાેજ સવારે તમારી

તથા 'અાખી પૃ વીનું અાનંદ પદ કહે તા હતા, તે શું અા છે ?” ૧૬ તારા સવ

કૃ પા નવી થાય છે , તમા ં વ વાસુપ ં મહાન છે ! ૨૪ મારાે

શ ુઅાે તારા પર પાેતાનું મુખ ઉઘાડીને હાંસી ઉડાવે છે . તેઅાે તર કાર કરીને

“યહાેવા મારાે હ સાે છે ;” તેથી હુ ં તેમનામાં મારી અાશા મૂકું છંુ . ૨૫ જેઅાે

તથા દાંત પીસીને કહે છે , “અમે તેને ગળી ગયા છીઅે! જે દવસની અમે રાહ

તેમની રાહ જુ અે છે અને જે માણસ તેમને શાેધે છે તેઅાે

તેઅાે સવ તારી વ

ેયા છે . ૧૫ જેઅાે પાસે થઈને

વનને કડવાશથી ભરી દીધું છે અને મને

ેતા હતા તે ચાે સ અા જ છે ! તે અમને ા ત થયાે છે ! અમે તેને

ેયાે

વ કહે છે ,

યે યહાેવા ભલા

છે . ૨૬ યહાેવાહના ઉ ારની અાશા રાખવી અને શાં તથી તેમના અાવવાની

છે !” ૧૭ યહાેવાહે જે વચાયુ તે તેમણે કયુ છે . પાેતાનું જે વચન તેમણે ાચીન

રાહ

કાળમાં ફરમા યું હતું તે તેમણે પૂ ં કયુ છે . દયા રા યા વગર તેમણે તેને તાેડી

છે . ૨૮ યહાેવાહે તેના પર ઝૂં સરી મૂકી છે , તેથી તે અેકાંતમાં બેસીને શાંત રહે .

પા

ેઈને હરખાય, અેવું તેમણે કયુ છે ; તેમણે

૨૯ તે પાેતાનું મુખ ધૂળમાં નાખે, કદા ચત તેને અાશા ઉ પ ન થાય. ૩૦ જે તેને

તારા દુ મનાેનું શગ ઊંચું ચઢા યું છે . ૧૮ તેઅાેના દય ભુને પાેકારતા

મારે છે તેના તરફ તે પાેતાનાે ગાલ ધરે. તે અપમાનથી ભરપૂર થાય. ૩૧

હતા, “હે સયાેનની દીકરીના કાેટ, તારી અાંખમાંથી રાત દવસ અાંસુઅાે

કે મ કે ભુ અાપણને કદી પણ નકારશે ન હ! ૩૨ કે મ કે

નદીની જેમ વહે તાં

ય; પાેતાને વસામાે ન અાપ. તારી અાંખની કીકીને

અાપે, તાેપણ પાેતાની પુ કળ કૃ પા માણે તેઅાે દયા કરશે. ૩૩ કે મ કે તેઅાે

સુકાવા ન દે. ૧૯ તું રા ીના થમ પહાેરે ઊઠીને માેટેથી ાથના કર; ભુની

રા ખુશીથી કાેઈને પણ દુ : ખ દેતા નથી અને માણસાેને ખ ન કરતા નથી.

સમ

૩૪ પૃ વીના સવ કે દીઅાેને પગ નીચે કચડી નાખવા, ૩૫ પરા પરની સંમુખ

ું છે , તારાે શ ુ તારા હાલ

દયને પાણીની જેમ વહાવ. તારાં જે બાળકાે સવ શેરીઅાેના નાકાંમાં

ભૂખે મૂ છત થાય છે , તેઅાેના

વ બચાવવાને માટે તારા હાથ તેમની તરફ

ેવી તે સા ં છે . ૨૭ જુ વાનીમાં ઝૂં સરી ઉપાડવી અે માણસને માટે સા ં

ે કે તેઅાે દુ ઃખ

કાેઈનાે હક પડાવી લેવાે, ૩૬ કાેઈનાે દાવાે બગાડવાે, અે શું ભુ

ેતાં નથી?

ઊંચા કર.” ૨૦ હે યહાેવા, જુ અાે અને વચાર કરાે કે તમે કાેને અાવું દુ ઃખ

૩૭ ભુની અા ા ન છતાં કાેના ક ા માણે થાય? ૩૮ પરા પર ઈ વરના

અા યું છે . શું

મુખમાંથી દુ ઃખ તથા સુખ બ ને નીકળે કે ન હ? ૩૯

ીઅાે પાેતાના સંતાનાેને, અેટલે તનપાન કરાવેલા બાળકનાે

ભ કરે? શું યાજક તથા બાેધક ભુના પ વ

થાનમાં માયા

ય? ૨૧

ફ રયાદ કરે છે , પાેતાના પાપની સ

વતાે માણસ શા માટે

થવાથી તે શા માટે કચકચ કરે? ૪૦

જુ વાન તથા વૃ ાે શેરીઅાેમાં ભૂ મ પર પડેલા છે . મારી ક યાઅાે તથા મારા

અાપણે અાપણા માગા ચકાસીને તેમની કસાેટી કરીઅે અને અાપણે યહાેવા

યુવાનાેને તરવારથી કાપી નાખવામાં અા યાં છે . તમે તમારા કાેપના સમયમાં

તરફ પાછા ફરીઅે. ૪૧ અાપણે અાકાશમાંના ઈ વરની તરફ અાપણા હાથ

તેઅાેને મારી ના યાં છે ; તમે દયા કયા વગર તેમની કતલ કરી છે . ૨૨

ણે કે

અને અાપ ં દય ઊંચાં કરીને ાથના કરીઅે. ૪૨ “અમે અપરાધ તથા દં ગાે

પવના દવસને માટે તમે મારી અાસપાસ લડાઈની ધા તી ઊભી કરી છે ;

કયા છે અને તમે અમને માફ કયા નથી. ૪૩ તમે અમને કાેપથી ઢાંકી દીધા

યહાેવાહના કાેપને દવસે કાેઈ છૂ

તથા સતા યા છે . તમે અમારી કતલ કરી અને દયા રાખી નથી. ૪૪ અમારી

ખાેળામાં રમા

ાે અથવા બચી ગયાે નથી. જેઅાેને મ

ાં તથા ઉછે યા, તેઅાેને મારા શ ુઅાેઅે ન કયા છે .

ાથના પેલે પાર

ષ છંુ કે જેણે યહાેવાહના કાેપની સાેટીથી દુ ઃખ ભાેગ યું.
૩ હું તેઅેમકણેઅેમનેવાે પુ કાશમાં
ન હ પણ અંધકારમાં દાેરીને ચલા યાે. તેઅાે
૨

ચાે સ અાખાે દવસ મારી વ

૩

અવારનવાર પાેતાનાે હાથ ફે રવે છે . ૪

તેમણે મા ં માંસ તથા મારી ચામડીને નુકશાન પહાચા

ું છે ; તેમણે મારાં

હાડકાં ભાંગી ના યાં છે . ૫ દુ : ખ અને સંતાપની કાેટડીમાં પૂરીને તેમણે મને
બાંધીને ઘેરી લીધાે છે . ૬ તેમણે મને પુરાતન કાળના મરણ પામેલા અેક
પુ ષની જેમ અંધકારમાં પૂરી રા યાે છે . ૭ તેમણે મને દીવાલથી ઘેરી લીધાે
છે , જેથી મારાથી બહાર નીકળાય ન હ. તેમણે ભારે સાંકળાેથી મને બાંધી
દીધાે છે . ૮ યારે હુ ં પાેકાર કરીને સહાય માગુ છંુ , યારે તેઅાે મારી ાથના
પાછી વાળે છે . ૯ તેમણે ઘડેલા પ થરાેથી મારા માગાને બંધ કયા છે ; તેમણે

ય મયાનાે વલાપ

અમને
અમારી વ

ય ન હ, માટે તમે વાદળથી પાેતાને ઢાંકી દીધા. ૪૫ તમે

અાેની વચમાં કચરા અને ઉકરડા જેવા બનાવી મૂ

ા છે . ૪૬

મુખ ઉઘાડીને અમારા સવ શ ુઅાેઅે અમારી હાંસી કરી છે .

૪૭ ભય તથા ખાડાે, પાયમાલી તથા નાશ, અમારા પર અાવી પ

ાં છે .” ૪૮

મારા લાેકાેની દીકરીના નાશને લીધે મારી અાંખમાંથી અાંસુની નદીઅાે વહે છે .
૪૯ મારી અાંખાેમાંથી અાંસુ વ ા કરશે અને બંધ ન હ થાય, કે મ કે તેનાે અંત

નથી ૫૦ યાં સુધી યહાેવા અાકાશમાંથી
૫૧ મારા નગરની સવ કુ મા રકાઅાેની દશા

કરીને જુ અે ન હ યાં સુધી,
ેઈને મારી અાંખાે સૂ

ગઈ છે .

૫૨ તેઅાે કારણ વગર મારા શ ુ થયા છે અને પંખીની જેમ મારાે શકાર કયા

છે . ૫૩ તેઅાેઅે મને

વતાે ખાડામાં ના યાે છે અને તેમણે મારા પર પ થરાે

ફ ા છે . ૫૪ મારા માથા પર પાણી ફરી વ ાં; મ ક ું, “હુ ં મરી ગયાે છંુ !”
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૫૫ હે યહાેવા, કારાગૃહના નીચલા ભાયરામાંથી મ તમારા નામનાે પાેકાર કયા.

યારે મ ક ું, યારે તમે મા ં સાંભ

છે . ૧૮ દુ મનાે અમારી પાછળ પ

ા હતા અને અમે ર તે ચાલી નહાેતા

ું, “હુ ં મદદ માટે હાંક મા ં , યારે

શકતા. અમારાે અંત ન ક અા યાે હતાે અને અમારા દવસાે પૂરા થયા

તમે તમારા કાન બંધ ન કરશાે.” ૫૭ જે દવસે મ તમને હાંક મારી યારે તમે

હતા, કે મ કે અમારાે અંતકાળ અા યાે છે . ૧૯ અમારી પાછળ પડનારાઅાે

મારી પાસે અા યા અને મને ક ું, “ગભરાઈશ ન હ!” ૫૮ હે ભુ, તમે મારાે

અાકાશના ગ ડાે કરતાં વેગવાન હતા. પવતાે પર તેમણે અમારાે પીછાે કયા

બચાવ કયા છે અને મારાે ઉ ાર કયા છે . ૫૯ હે યહાેવા, તમે મને થયેલા

અને અર યમાં પણ અમારી પર તરાપ મારવા સંતાઈ ગયા. ૨૦ યહાેવાહથી

અ યાય

અ ભ ષ ત થયેલાે જે અમારા મુખનાે વાસ, અમારાે રા , જેના વષે

૫૬

મારી વ

ેયા છે . તમે મારાે યાય કરાે. ૬૦ મારા

યેની તેમની વેરવૃ

અને

ના સવ કાવતરાં તમે

ેયા છે . ૬૧ હે યહાેવા, તેઅાેઅે કરેલી

અમે ક ું કે , “તેની છાયામાં અમે દેશાેમાં

મારી નદા તથા તેઅાેઅે મારી વ

કરેલા સવ કાવતરાં તમે સાંભ ાં છે .

પકડાયાે.” ૨૧ અરે અદાેમની દીકરી, ઉસ દેશમાં રહે નારી, તું હષ તથા અાનંદ

૬૨ મારા વરાેધીઅાે અાખાે દવસ મારી વ

બાેલે છે . તમે તેમના ષ ં ાે

ણાે છાે. ૬૩ પછી ભલે તેઅાે બેઠા હાેય કે ઊભા હાેય, તેઅાે મારી મ કરી

વીશું, તે તેઅાેના ફાંદાઅાેમાં

કર, તારી પાસે યાલાે અાવશે. તું ચકચૂર થઈને પાેતાને નવ
સયાેનની દીકરી, તારા અ યાયની સ

ઉડા યે રાખે છે . ૬૪ હે યહાેવા, તમે તેમના હાથની કરણી માણે તેઅાેને

લઈ જશે ન હ. રે અદાેમની દીકરી, તે તારા અ યાયની સ

બદલાે અાપ ે. ૬૫ તમે તેઅાેની બુ

પાપ ગટ કરશે.

જડ બનાવી દે ે અને તેઅાેના પર

શાપ વરસાવ ે. ૬૬ ાેધે ભરાઈને પીછાે કરીને તમે તેઅાેનાે નાશ કર ે અને
હે યહાેવા, તમે તેઅાેનાે પૃ વી પરથી સંહાર કર ે!

૪ શેરીઅાેના ખૂણે વખેરાયેલા છે .
સાેનું કે વું ઝાંખું પ

થાનના પ થરાે

૨ સયાેનના અમૂ ય પુ ાે, જેઅાેનું

મૂ ય સાેના કરતાં પણ વધારે હતું. પણ તેઅાે કું ભારના હાથે ઘડેલા માટલાં
જેવા કે મ ગણાય છે ? ૩ શયાળ પણ પાેતાનાં બ ચાંને તનપાન કરાવે
છે , પણ મારા લાેકાેની દીકરીઅાે અર યમાંની શાહમૃગી જેવી નદય થઈ
ભ તરસને કારણે તાળવે ચાટી રહે

છે ; બાળકાે રાેટલી માગે છે , પણ કાેઈ તેમને કશું પણ અાપતું નથી. ૫
જેઅાે મ ા ન ખાતા હતા, તેઅાે શેરીઅાેમાં નરાધાર થયા છે ; જેઅાે રેશમી
વ

ાે પહે રતા હતા તેઅાે ઉકરડા પર ગંદકીમાં અાળાેટે છે . ૬ મારા લાેકાેઅે

સદાેમ કરતાં વધારે પાપ કયા છે . સદાેમમાં તાે અેક જ ણમાં બધું જ નાશ
પા યું હતું, તેના અ યાય કરતાં મારા લાેકાેની દીકરીઅાેનાે અ યાય માેટાે
છે . ૭ તેના સરદારાે બરફ કરતાં વ છ હતા, તેઅાે દૂ ધ કરતાં સફે દ હતા.
તેઅાેનાં શરીરાે માણેક કરતાં રાતાં હતાં, તેઅાેનું પ નીલમ જેવું હતું. ૮
પણ હાલ તેઅાેનું મુખ કાેલસા કરતાં કાળું થયું છે અને તેઅાે ફ ળયાંઅાેમાં
અાેળખાતા નથી, તેઅાેની ચામડી તેઅાેનાં હાડકાંને વળગી રહે લી છે . તે
સુકાઈને લાકડા જેવી થઈ ગઈ છે ! ૯ જેઅાે તરવારથી માયા ગયા તેઅાે
ભૂખે મરનાર કરતાં સુખી છે , કે મ કે ભૂ યા માણસાે ખેતરમાં પાક ન થવાથી
બળહીન થઈને ઝૂ રે છે . ૧૦ દયાળુ
બા

ીઅાેઅે પાેતાને હાથે પાેતાના બાળકાેને

ાં છે , મારા લાેકાેની દીકરીના નાશને સમયે અે જ તેઅાેનાે ખાેરાક હતાે.

૧૧ યહાેવાહે પાેતાનાે ાેધ પૂરાે કયા છે . તેમણે પાેતાનાે ભારે કાેપ વરસા યાે

છે ; તેમણે સયાેનમાં તેના પાયાઅાેને ખાઈ

ય અેવાે અ ન સળગા યાે છે .

૧૨ શ ુ કે વૈરી ય શાલેમના વેશ ારમાં પેસશે, અેવું પૃ વીના રા

અાે તથા

પૃ વીના રહે વાસીઅાે માનતા નહાેતા. ૧૩ પણ બાેધકાેના પાપના કારણે અને
યાજકાેના અ યાયને કારણે; તેઅાેઅે તેમાં યાયીઅાેનું ર ત વહે વડા યું છે .
૧૪ તેઅાે અાંધળાઅાેની જેમ મહાે લે મહાે લે ભટ

તાે લથબથ હતા કે કાેઈ તેઅાેનાં વ

કરશે. તે તારાં

યહાેવા, અમારા પર જે અાવી પ ું તેનું તમે મરણ કરાે. યાન
૫ હેઅાપીને
અમા ં અપમાન જુ અાે. અમા ં વતન પારકાઅાેના હાથમાં,
૨

ું છે અને બદલાઈ ગયું છે . પ વ

છે . ૪ તનપાન કરતાં બાળકાેની

કરીશ. ૨૨ રે

પૂરી થઈ છે . તે તને ફરી બંદીવાસમાં

ા. તેઅાે લાેહીથી અેવા

ાેને અડકી શકતું ન હતું. ૧૫ “હઠાે, હે

અમારાં ઘરાે વદેશીઅાેના હાથમાં ગયાં છે . ૩ અમે અનાથ અને પતા વહાેણા
થયા છીઅે અને અમારી માતાઅાે વધવા થઈ છે . ૪ અમે અમા ં પાણી પૈસા
અાપીને પીધું છે , અમે અમારાં પાેતાનાં લાકડાં પણ વેચાતાં લીધાં છે . ૫
જેઅાે અમારી પાછળ પ

ા છે તેઅાે અમને પકડી પાડવાની તૈયારીમાં છે .

અમે થાકી ગયા છીઅે અને અમને વ ામ મળતાે નથી. ૬ અમે રાેટલીથી
તૃ ત થવા માટે મસરીઅાેને તથા અા શૂરીઅાેને તાબે થયા છીઅે. ૭ અમારા
પતૃઅાેઅે પાપ કયુ અને તેઅાે ર ા નથી. અમારે તેઅાેના પાપની સ
ભાેગવવી પડે છે . ૮ ગુલામાે અમારા પર રાજ કરે છે , તેઅાેના હાથમાંથી
અમને મુ ત કરનાર કાેઈ નથી. ૯ અર યમાં ભટકતા લાેકાેની તરવારને લીધે
અમારાે

વ

ેખમમાં નાખીને અમે અમા ં અ ન ભેગું કરીઅે છીઅે. ૧૦

દુ કાળના તાપથી અમારી ચામડી ભ ીના જેવી કાળી થઈ છે . ૧૧ તેઅાેઅે
સયાેનમાં

ીઅાે પર અને યહૂ દયાનાં નગરાેમાં ક યાઅાે પર બળા કાર કયા

છે . ૧૨ તેઅાેઅે રાજકુ મારાેને હાથ વડે લટકાવી દીધા અને તેઅાેઅે વડીલાેનું
કાેઈ માન રા યું ન હ. ૧૩ જુ વાનાે પાસે દળવાની ચ ી પસાવવામાં અાવે છે .
છાેકરાઅાે લાકડાના ભારથી લથડી પડે છે . ૧૪ વય કાે હવે ભાગળમાં બેસતા
નથી જુ વાનાેઅે ગીતાે ગાવાનું છાેડી દીધું છે . ૧૫ અમારા દયનાે અાનંદ હવે
ર ાે નથી. નાચને બદલે રડાપીટ થાય છે . ૧૬ અમારા માથા પરથી મુગટ પડી
ગયાે છે ! અમને અફસાેસ! કે મ કે અમે પાપ કયુ છે . ૧૭ અાને કારણે અમારાં
દય બીમાર થઈ ગયાં છે અને અમારી અાંખાેઅે અંધારાં અાવી ગયાં છે . ૧૮
કારણ કે સયાેનનાે પવત ઉ જડ થઈ ગયાે છે તેના પર શયાળવાં શકારની
શાેધમાં ભટકે છે . ૧૯ પણ, હે યહાેવા, તમા ં રાજ સવકાળ સુધી રહે છે .
તમા ં રા યાસન પેઢી દરપેઢીનું છે . ૨૦ તમે શા માટે અમને હં મેશને માટે
ભૂલી

અાે છાે? અમને અાટલા બધા દવસ સુધી શા માટે ત

દીધા છે ?

૨૧ હે યહાેવા, અમને તમારી તરફ ફે રવાે, અેટલે અમે ફરીશું. ાચીન કાળમાં

હતા તેવા દવસાે અમને પાછા અાપાે. ૨૨ પણ તમે અમને સંપૂણ રીતે ત
દીધાં છે ; તમે અમારા પર બહુ કાેપાયમાન થયા છાે!

અશુ ાે!” અેવું લાેકાેઅે તેઅાેને પાેકારીને ક ું, “હઠાે, હઠાે! અને અમને
અડકશાે ન હ!” તેઅાે નાસીને ભટકવા લા યા યારે વદેશીઅાેઅે ક ું,
“તેઅાે ફરીથી અહ વદેશીઅાેની જેમ મુકામ કરશે ન હ!” ૧૬ યહાેવાહના
કાેપે તેઅાેને અેકબી થી જુ દા પા

ા છે ; તે તેઅાે પર ફરી

કરશે ન હ.

તેઅાેઅે યાજકાેનું મન રા યું ન હ અને તેઅાેઅે વડીલાે પર કૃ પા કરી ન હ. ૧૭
અમારી અાંખાે નરથક સહાયની રાહ

ેઈ

ેઈને થાકી ગઈ છે , અમને

બચાવી શકે અેવા દેશની અમે ઘણી અપે ા કરી છે , પણ તે યથ થઈ
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નીચે નમાવી દેતાં. ૨૫ યારે તેઅાે ઊભાં રહે તાં, યારે તેઅાેના માથા પરના

વષના ચાેથા મ હનાની પાંચમીઅે અેવું બ યું કે , યારે હુ ં
૧ બંીસમા
દીવાનાેની સાથે કબાર નદીની પાસે હતાે. તે સમયે અાકાશ ઊઘડી ગયું,
મને ઈ વરનું સંદશન થયું. ૨ યહાેયાકીન રા ના બંદીવાસના પાંચમા વષમાં,
મ હનાના પાચમાં દવસે, ૩ ખાલદીઅાેના દેશમાં કબાર નદીની પાસે બૂઝીના
દીકરા હઝ કયેલ યાજક પાસે યહાેવાહનું વચન અા યું; અને યહાેવાહનાે
હાથ તેના પર હતાે. ૪ યારે મ

ેયું, તાે ઉ રમાંથી અેક અાંધી પ માેટું

વાદળું અાવતું હતું, તેમાં અ ન ચમકતાે હતાે, તેની અાસપાસ કાશ હતાે,
અ નમાંથી તૃણમ ણના જેવું અજવાળું અાવતું હતું. ૫ તેની મ યમાંથી
ચાર

વંત પશુઅાે જેવું દેખાયું. તેઅાેનાે દેખાવ અાવાે હતાે: તેઅાેનું વ પ

માણસના જેવું હતું. ૬ તે પશુઅાેમાંના દરેકને ચાર મુખ તથા ચાર પાંખાે હતી.
૭ તેઅાેના પગ સીધા હતા, પણ તેઅાેના પગના પં

વાછરડાના પગના પં

જેવા હતા. અને તે કાંસાની માફક ચળકતા હતા. ૮ તેઅાેની પાંખાે નીચે
ચારે બાજુ અે માણસના જેવા હાથ હતા. તે ચારેયનાં મુખ તથા પાંખાે અા
માણે હતાં: ૯ તેઅાેની પાંખાે અેકબી ની પાંખાેને અડકતી હતી. તેઅાે
ચાલતાં ચાલતાં અામ કે તેમ ફરતાં નહાેતાં; દરેક સીધાં અાગળ ચાલતાં હતાં.
૧૦ તેઅાેના ચહે રાનાે દેખાવ માણસના ચહે રા જેવાે હતાે. ચારેયને જમણી

બાજુ અે સહનું મુખ અને ડાબી બાજુ અે બળદનું મુખ હતું. તેઅાેને ગ ડનું
મુખ પણ હતું, ૧૧ તેઅાેના મુખ અે માણે હતાં. તેઅાેની પાંખાે ઉપરની તરફ
સારેલી હતી, દરેકની બે પાંખાે બી

પશુને

ેડાયેલી હતી, બાકીની બે

પાંખાે તેઅાેના શરીરને ઢાંકતી હતી. ૧૨ દરેક પશુ સીધું ચાલતું હતું, અા માને
યાં જવું હાેય યાં તેઅાે જતાં હતાં, ચાલતાં તેઅાે અાડાઅવળાં વળતાં ન
હતાં. ૧૩ અા પશુઅાેનાે દેખાવ અ નના બળતા કાેલસા જેવાે તથા તેજ વી
મશાલ જેવાે હતાે. પશુઅાે વ ચે ચળકતાે અ ન ચઢઊતર કરતાે હતાે,
તેમાંથી વીજળીના ચમકારા થતા હતા. ૧૪ પશુઅાે વીજળીના ચમકારાની જેમ
અાગળ દાેડતા તથા પાછળ જતાં હતાં. ૧૫ હુ ં અે તેઅાેને
દરેક પશુની પાસે અેક અેમ ચાર પૈડાં જમીન પર

ેતાે હતાે, યારે મ

ેયાં. ૧૬ અા પૈડાંઅાેનાે

રં ગ પીરાેજના રં ગ જેવાે હતાે. તથા તેઅાેનાે અાકાર અેક સરખાે હતાે: ચારે
અેક સરખાં હતાં; અેક પૈડાની અંદર બીજુ પૈડું હાેય તેવું દેખાતું હતું. ૧૭ તેઅાે
ચાલતાં હાેય યારે, તેઅાે ચારે દશામાં અાડાંઅવળાં વ ા વગર ચાલતાં. ૧૮
ચારેય પૈડાની ધારાે ઊંચી તથા ભયંકર હતી. અે ચારેયની વાટાે ચારેબાજુ
અાંખાેથી ભરેલી હતી. ૧૯ યારે પશુઅાે ચાલતાં યારે પૈડાં તેઅાેની સાથે
ચાલતાં. યારે પશુઅાે પૃ વી પરથી ઊંચે જતાં યારે પૈડાં પણ પૃ વી પરથી
ઊંચે જતાં. ૨૦ યાં યાં અા મા જતાે યાં યાં તેઅાે પણ જતાં; પૈડાં
તેઅાેની સાથે ઊંચે ચઢતાં, કે મ કે , પશુઅાેનાે અા મા પૈડા પર હતાે. ૨૧ યારે
પશુઅાે ચાલતાં યારે પૈડાં પણ ચાલતાં, તેઅાે ઊભાં રહે તાં યારે પૈડાં પણ
ઊભાં રહે તાં; પશુઅાે પૃ વી પરથી ઊંચે જતાં યારે પૈડાં પણ તેમની સાથે
ઊંચે જતાં હતાં કે મ કે , પશુઅાેનાે અા મા પૈડામાં હતાે. ૨૨ તેઅાેનાં માથાં
ઉપર ઊંચે, અાકાશના ઘૂમટ જેવાે અ ભુત ફ ટકના તેજ જેવાે ચમકતાે ઘૂમટ
તાણેલાે હતાે. ૨૩ તે ઘૂમટની નીચે પશુઅાેની પાંખાે સીધી ફે લાયેલી હતી.
અને બી

બે પાંખાેથી દરેકનું શરીર ઢં કાયેલું હતું. દરેકની બે પાંખાે તેઅાેના

શરીરની અેક બાજુ ને ઢાંકતી અને બે પાંખાે બી

બાજુ ને ઢાંકતી. ૨૪ તેઅાે

ઊડતાં યારે તેઅાેની પાંખાેનાે અવાજ ધસમસતા પાણીના અવાજ જેવાે તથા
સવ શ તમાનના અવાજ જેવાે સંભળાતાે હતાે. યારે તેઅાે હલનચલન
કરતાં યારે તેઅાેનાે અવાજ અાંધીના અવાજ જેવાે થતાે હતાે. તે સૈ યના
કાેલાહલ જેવાે હતાે. યારે તેઅાે ઊભાં રહે તાં યારે તેઅાે પાેતાની પાંખાે
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ઘૂમટમાંથી અવાજ નીકળતાે અને તેઅાે તેમની પાંખાે નીચે તરફ નમાવી દેતાં.
૨૬ તેઅાેના માથા પરના ઘુમટ પર નીલમ જેવા દેખાવની રા યાસનની

તમા

દેખાઈ. અા રા યાસન પર અેક મનુ ય જેવા દેખાવનાે માણસ હતાે. ૨૭
તેની કમરની ઉપરનાે ભાગ ચળકતી ધાતુ જેવાે દેખાતાે હતાે, કમરની નીચેના
ભાગનાે દેખાવ અ નના જેવાે હતાે. તેની અાસપાસ ચળકાટ હતાે. ૨૮ તે
ચળકાટ ચાેમાસામાં થતા મેઘધનુષના અજવાળા જેવાે હતાે. અા યહાેવાહના
ગાૈરવનું

તમાનાે દેખાવ હતાે. યારે મ તે

ેયું, યારે હુ ં ઊંધાે પડી ગયાે.

અને કાેઈ બાેલતું હાેય અેવાે અવાજ મારા સાંભળવામાં અા યાે.
ું, “હે મનુ ય પુ , તારા પગ પર ઊભાે રહે , અેટલે હુ ં તારી
૨ તેસાથેણે મનેવાતકકરીશ.”
તે મારી સાથે વાત કરતાે હતાે યારે અા માઅે
૨

મારામાં વેશીને મને પગ પર ઊભાે કયા; મારી સાથે વાત કરનારની વાણી મ
સાંભળી. ૩ તેણે મને ક ું, “હે મનુ ય પુ , હુ ં તને જે બંડખાેર
વ

અે મારી

પાસે માેકલું છંુ , તેઅાે

બંડ કયુ તેની પાસે અેટલે ઇઝરાયલ

તથા તેઅાેના પતૃઅાે અાજ દવસ સુધી મારી વ

પાપ કરતા અા યા

છે . ૪ તેઅાેના વંશ ે ઉ ત તથા હઠીલા દયના છે . તેઅાેની પાસે હુ ં તને
માેકલું છંુ . તું તેઅાેને કહે જે કે , ભુ યહાેવાહ અેવું કહે છે કે , ૫ ભલે પછી
તેઅાે સાંભળે કે ન સાંભળે. તેઅાે બંડખાેર

છે , તાેપણ તેઅાે

ણશે કે

તેઅાેની વ ચે અેક બાેધક થઈ ગયાે છે . ૬ હે મનુ ય પુ , તારે તેઅાેથી કે
તેઅાેનાં વચનાેથી બીવું ન હ. ભલે તારે ઝાંખરાં તથા કાંટાઅાે વ ચે રહે વું પડે,
તારે વ છીઅાે સાથે રહે વું પડે, તાેપણ તું તેઅાેનાથી બીશ ન હ.
બંડખાેર

ે કે તેઅાે

છે તાેપણ તેઅાેના શ દાેથી તારે ગભરાવું ન હ, કે તેઅાેના

ચહે રાથી ભયભીત થવું ન હ. ૭

ેકે તેઅાે મારા શ દાે સાંભળે કે ન સાંભળે,

તાેપણ તારે તેઅાેને મારા વચન કહી સંભળાવવા, કે મ કે તેઅાે તાે બંડખાેર
છે . ૮ હે મનુ ય પુ , હુ ં જે કહુ ં છંુ તે સાંભળ. બંડખાેર
ની જેમ તું
બંડખાેર થઈશ ન હ. તા મુખ ઉઘાડ અને હુ ં તને અાપું છંુ તે તું ખાઈ !'”
૯ યારે મ

ેયું, તાે જુ અાે, અેક હાથ મારા તરફ લાંબાે કરવામાં અા યાે; તેમાં

અેક પુ તકનું અાે ળયું હતું. ૧૦ તેમણે તે મારી અાગળ ખુ લું કયુ; તેની
અાગળની બાજુ તથા પાછળની બાજુ લખેલું હતું, તેમાં વલાપ, શાેક તથા
દુ ઃખ લખેલા હતાં.
તેણે મને ક ું, “હે મનુ ય પુ , તને જે મળે છે તે ખા. ે, અા
૩ પછી
અાે ળયું ખા, પછી જઈને ઇઝરાયલી લાેકાે સાથે વાત કર.” તેથી મ
૨

મા ં મુખ ઉઘા

ું અને તેણે મને અાે ળયું ખવડા યું. ૩ તેણે મને ક ું, “હે

મનુ યપુ , અા અાે ળયું જે હુ ં તને અાપું છંુ તે ખા અને તા ં પેટ ભર.” મ તે
ખાધું અને તે મારા મુખમાં મધ જેવું મીઠું લા યું. ૪ પછી તેણે મને ક ું, “હે
મનુ યપુ , ઇઝરાયલી લાેકાે પાસે જઈને મારા શ દાે તેઅાેને કહે . ૫ તને
વ ચ બાેલી તથા મુ કે લ ભાષાવાળા લાેકની પાસે ન હ, પણ ઇઝરાયલી
પાસે માેકલવામાં અાવે છે . ૬ હુ ં તને કાેઈ અ ણી બાેલી તથા મુ કે લ
ભાષા બાેલનાર શ તશાળી

કે જેઅાેના શ દાે તું સમ

શકતાે નથી

તેઅાેની પાસે હુ ં તને માેકલત તાે તેઅાે અવ ય તા ં સાંભળત. ૭ પણ
ઇઝરાયલી લાેકાે તા ં સાંભળવા ઇ છતા નથી, કે મ કે , તેઅાે મા ં પણ
સાંભળવા ઇ છતા નથી. કે મ કે ઇઝરાયલી લાેકાે કઠાેર તથા હઠીલા દયના
છે . ૮

ે, હુ ં તા ં મુખ તેઅાેના મુખ જેટલું કઠણ અને તા ં કપાળ તેઅાેના

કપાળ જેટલું કઠાેર કરીશ. ૯ મ તા ં કપાળ ચકમક કરતાં વ
કયુ છે .

ે કે તેઅાે બંડખાેર

જેવું કઠણ

છે , તાેપણ તું તેઅાેથી બીશ ન હ, તેમ જ

તેમના ચહે રાથી ગભરાઈશ ન હ.” ૧૦ પછી તેણે મને ક ું, “હે મનુ યપુ ,
મારાં સવ વચનાે જે હુ ં તને કહુ ં તે તારા દયમાં વીકાર અને તારા કાને
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સાંભળ! ૧૧ પછી બંદીવાસીઅાે અેટલે તારા લાેકાે પાસે જઈને તેઅાેની

દવસાે પૂરા કયા પછી, ફરી તું તારા જમણા પડખા પર સૂઈ

સાથે વાત કરીને તેઅાેને કહે ; ' ભુ યહાેવાહ અેવું કહે છે ; પછી તાે તેઅાે

દવસ યહૂ દયાના લાેકાેના પાપનાે બાેજ ઉઠાવ. દરેક વરસને માટે અેક દવસ

, તું ચાલીસ

સાંભળે કે ન સાંભળે.'” ૧૨ પછી અા માઅે મને ઉપર ઊંચકી લીધાે, મ મારી

અે માણે તારે માટે મ ચાલીસ દવસ ઠરા યા છે . ૭ પછી તું તારાે હાથ

પાછળ યહાેવાહના થાનમાંથી, “યહાેવાહના ગાૈરવને ધ ય હાે.” અેવા માેટા

ખુ લાે રાખીને ય શાલેમના ઘેરા તરફ તા ં મુખ ફે રવ. તારે તે શહે રની

ગડગડાટનાે અવાજ સાંભ

ાે. ૧૪ પછી અા મા મને ઊંચે ચઢાવીને દૂ ર લઈ ગયાે; હુ ં દુ :

વ
ભ વ ય ભાખવું. ૮ કે મ કે ે, હુ ં તને દાેરડાં વડે બાંધું છંુ , ઘેરાના
દવસ પૂરા થતાં સુધી તું અેક પડખેથી બીજે પડખે ફરી ન હ શકે . ૯ તારે
પાેતાને સા ઘઉં, જવ, વટાણા, ચાેળા, બાજરી તથા મઠ લે. બાજરીનાે લાેટ

ખી થઈને તથા મારા અા મામાં ાેધી થઈને ગયાે, કે મ કે , યહાેવાહનાે હાથ

લઈને અેક જ વાસણમાં નાખી તેના રાેટલા બનાવ. જેટલા દવસ તું તારા

બળ રીતે મારા પર હતાે. ૧૫ હુ ં તેલ અબીબ કબાર નદીને કનારે રહે તા

પડખા પર સૂઈ રહે અેટલે ણસાેને નેવું દવસ સુધી તારે તે રાેટલા ખાવા.

બંદીવાનાેની પાસે ગયાે, હુ ં સાત દવસ સુધી તેઅાેની વ ચે ત ધ થઈને બેસી

૧૦ અા તારાે ખાેરાક છે જે તારે તાેળીને ખાવાે. રાેજના વીસ તાેલા માણે

ર ાે. ૧૬ સાત દવસ પૂરા થયા પછી યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને

ખાવું. નય મત સમયે તારે તે ખાવું. ૧૧ તારે પાણી પણ માપીને જ પીવું,

મને ક ું, ૧૭ “હે મનુ યપુ , મ તને ઇઝરાયલી લાેકાે પર ચાેકીદાર તરીકે

અેટલે અેક હનના છ ા ભાગ જેટલું. તારે તે નય મત પીવું. ૧૨ તારે તે

ની યાે છે ; તેથી મારા મુખમાંનાં વચન સાંભળ અને મારા તરફથી તેઅાેને

જવની રાેટલીની માફક ખાવું, પણ તારે તે મનુ ય વ ાથી શેકવું. ૧૩ કે મ કે

ચેતવણી અાપ. ૧૮ યારે હુ ં દુ ને કહુ ં કે , 'તું ન ે માયા જશે'

યહાેવાહ કહે છે કે “હુ ં જે

ાે. ૧૩ પેલા પશુઅાેની પાંખાે અેકબી

અથડાતાં તેનાે અવાજ સાંભ
અવાજ સાંભ

સાથે

ાે, તેઅાેની પાસેનાં પૈડાંનાે તથા ગડગડાટનાે

ે તું તેને ન હ

અાેમાં તેઅાેને હાંકી કાઢીશ તેઅાેમાં ઇઝરાયલી

ચેતવે કે , તેને બચાવવા સા તેને તેનાં દુ કાયાથી ફરવાની ચેતવણી ન હ

લાેકાે અા રીતે અશુ થયેલાે ખાેરાક ખાશે.” ૧૪ પણ મ ક ું, “અરેરે, ભુ

અાપે, તાે તે દુ તેના પાપને કારણે મરશે, પણ તેના ર તનાે જવાબ હુ ં તારી

યહાેવાહ, મ મારા અા માને અશુ કયા નથી, મ બાળપણથી તે અાજ સુધી

પાસેથી માગીશ. ૧૯ પણ

મૃ યુ પામેલું કે પશુઅે મારી નાખેલું પશુ ખાધું નથી, નાપાક માંસ મારા મુખમાં

ે તું તે દુ માણસને ચેતવે, તે પાેતાની દુ તાથી કે

પાેતાના દુ કાયાથી પાછાે ન ફરે, તાે તે પાેતાના પાપમાં મરશે, પણ ત તાે
તારા અા માને બચા યાે છે . ૨૦ અને

ે કાેઈ યાયી માણસ પાેતાની નેકીથી

વે યું નથી. ૧૫ યારે તેમણે મને ક ું, “ ે મ તને મનુ ય વ ાને બદલે
ગાયનું છાણ અા યું છે કે જેથી તું ગાયના છાણ પર રાેટલી શેકી શકે .” ૧૬

પાછાે ફરે અને દુ કમ કરે, યારે હુ ં તેની અાગળ ઠેસ મૂકું, તાે તે માયા જશે,

વળી તેમણે મને ક ું, “હે મનુ ય પુ ,

કે મ કે ત તેને ચેતવણી નથી અાપી. તે પાેતાના પાપને લીધે મરશે. તેણે કરેલાં

ખાલી કરીશ, તેઅાે તાેળીને તથા સંભાળ રાખીને રાેટલી ખાશે, માપીને તથા

સારાં કાયાનું મરણ કરવામાં અાવશે ન હ, પણ તેના ર તનાે જવાબ હુ ં તારી

બીને પાણી પીશે. ૧૭ કે મ કે તેઅાેને ખાેરાક તથા પાણીની અછત થશે, પછી

પાસે માગીશ. ૨૧ પણ

ે તું યાયી માણસને ચેતવે કે તે પાપ ન કરે અને તે

તેઅાે હતાશ થઈને પાેતાના ભાઈઅાે સામે

પાપ ન કરે તાે તે ન ે

વતાે રહે શે, કે મ કે તેણે ચેતવણી યાનમાં લીધી છે

કારણે ઝૂ રીઝૂ રીને તેઅાેનાે નાશ થશે.”

અને ત પાેતાને બચા યાે છે .” ૨૨ યાં યહાેવાહનાે હાથ મારા પર હતાે, તેમણે
મને ક ું, “ઊઠ, બહાર મેદાનમાં

, યાં હુ ં તારી સાથે વાત કરીશ!” ૨૩

તેથી હુ ં ઊઠીને બહાર મેદાનમાં ગયાે, જે ગાૈરવ મ કબાર નદીની પાસે

ેયું

હતું તેવું જ યહાેવાહનું ગાૈરવ યાં ઊભું હતું; હુ ં ઊંધાે પડી ગયાે. ૨૪ ઈ વરનાે
અા મા મારી પાસે અા યાે અને મને મારા પગ પર ઊભાે કયા; તેણે મારી
સાથે વાત કરીને મને ક ું, “ઘરે જઈને પાેતાને ઘરની અંદર વેશી

. ૨૫

કે મ કે હવે, હે મનુ યપુ , તેઅાે તને દાેરડાં વડે બાંધી દેશે, જેથી તું તેઅાે મ યે
જઈ શકે ન હ. ૨૬ હુ ં તારી

ભને તારા તાળવે ચાટાડી દઈશ, જેથી તું મૂક

થઈ જશે; તેઅાેને ઠપકાે અાપી શકશે ન હ; કે મ કે તેઅાે બંડખાેર

છે .

૨૭ પણ હુ ં તારી સાથે બાેલીશ, યારે હુ ં તા ં મુખ ખાેલીશ, તું તેઅાેને કહે જે

કે , ' ભુ યહાેવાહ અા માણે કહે છે .' જેને સાંભળવું હાેય તે સાંભળે, ન
સાંભળવું હાેય તે ન સાંભળે, કે મ કે તેઅાે બંડખાેર

છે .”

ે, હુ ં ય શાલેમના અનાજનાે ભંડાર

ેશે અને તેઅાેના અ યાયને

અ ા જેવી ધારદાર તરવાર તું લે. અને તેને
૫ હેતારામનુમાથાય પુપર, હઅને મના
તારી દાઢી પર ફે રવ, પછી ાજવાથી વજન કરીને
તારા વાળના ભાગ પાડ. ૨ ઘેરાના દવસ પૂરા થાય યારે ી
નગરની મ યમાં બાળી નાખવાે. બી
તરવારથી કાપી નાખ. વળી વાળના ી

અેક ી

ભાગના વાળ

ભાગને નગરની અાસપાસ

ભાગને પવનમાં ઉડાવી દેવા, અને

હુ ં લાેકાેની પાછળ તલવાર ખચીશ. ૩ પણ તેઅાેમાંથી થાેડી સં યામાં વાળ
લઈને તારી બાયમાં બાંધ. ૪ પછી તેમાંથી થાેડા વાળ લઈને અ નમાં નાખી
બાળી દે. તે અ ન ઇઝરાયલ લાેકાેમાં ફરી વળશે.” ૫ ભુ યહાેવાહ અેવું
કહે છે : “અા ય શાલેમ છે તેને મ
થા યું છે , તેની અાજુ બાજુ બી
મારા હુ કમાેની વ
વ

બી

અાેની મ યે થા યું છે , યાં મ તેને

દેશાે અાવેલા છે . ૬ પણ તેણે દુ તા કરીને
અાે કરતાં વધારે બંડ અને મારા વ ધઅાેની

તેની અાસપાસના મારા દેશાે કરતા વધારે બંડ કયુ છે . તેણે મારા

હે મનુ યપુ , અેક ઈંટ લઈને તારી અાગળ મૂક. તેના પર
૪ વળી
ય શાલેમનું ચ દાેર. પછી તેની સામે ઘેરાે ઘાલીને ક લા બાંધ. તેની

કાયદાઅાેનાે અનાદર કયા છે અને લાેકાે મારા વ ધઅાે માણે ચા યા નથી.”

સામે હુ મલાે કરવા માટે ર તા બનાવ અને તેની સામે છાવણીઅાે પણ ઊભી

કરતાં તમે વધારે હુ લડખાેર છાે; તમે મારા કાયદા માણે ચા યા નથી અને

કર. ચારેબાજુ કાેટનાે નાશ કરવાના યં ાે ગાેઠવ. ૩ તું લાેખંડનાે અેક તવાે લે,

મારા નયમાેનું પાલન કયુ નથી; કે તમારી અાસપાસની

તારી અને નગરની વ ચે લાેખંડની દીવાલ તરીકે મૂક. તું તા ં મુખ શહે રની

પણ પાલન નથી કયુ; ૮ તેથી, ભુ યહાેવાહ અેવું કહે છે કે , “જુ અાે! હુ ં

તરફ ફે રવ, તેનાે ઘેરાે ઘાલવામાં અાવશે. તું તેની વ

તમારી વ

૨

ઇઝરાયલી લાેકાે માટે ચ

ઘેરાે ઘાલશે! અા

પ થશે. ૪ પછી, તું તારે ડાબે પડખે સૂઈ

.

૭ તેથી ભુ યહાેવાહ અેવું કહે છે : “કે મ કે તમારી અાસપાસની

અાે

અાેના નયમાેનું

છંુ ! હુ ં અ ય
અાેના દેખતાં તમારી પર યાયશાસનનાે
અમલ કરીશ. ૯ તમારાં બધાં તર કારપા કૃ યાેને કારણે હુ ં તમને અેવી

અને ઇઝરાયલી લાેકાેનાં પાપ તેઅાેના પાેતાના પર મૂક; તું જેટલા દવસ

સ

ડાબે પડખે સૂઈ રહે શે તેટલા દવસ માટે તારે ઇઝરાયલનાં પાપાેનાે બાેજ

તમારા લાેકાેમાં પતા પાેતાના દીકરાને ખાશે, દીકરાે પાેતાના પતાને ખાશે; હુ ં

સહન કરવાે. ૫ મ ઠરા યું છે કે તેઅાેનાં પાપાેના વરસાે તેટલાં દવસાે સુધી,

તારા પર યાયશાસનનાે અમલ કરીશ અને તારા બાકી રહે લા સવને હુ ં ચારે

ણસાેને નેવું દવસ સુધી તું ઇઝરાયલી લાેકાેના પાપનાે બાેજ ઉઠાવશે. ૬ તે

કરીશ કે જેવી મ કદી કરી નથી અને ફરી કદી કરીશ ન હ. ૧૦ માટે

દશાઅાેમાં વેર વખેર કરી નાખીશ. ૧૧ અે માટે ભુ યહાેવાહ પાેતાના
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સમ ખાઈને કહે કે ,” તે તારી તર કારપા વ તુઅાેથી તથા ધ ારપા

યાં તેઅાેની વેદીઅાેની અાજુ બાજુ તેઅાેની મૂ તઅાે સાથે ભેળસેળ થશે,

વતનથી મારા પ વ

યારે તમે

થાનને અશુ કયુ છે , તેથી હુ ં તને સં યામાં અાેછાે

કરીશ, હુ ં ખામાેશી રાખીશ ન હ કે દયા બતાવીશ ન હ. ૧૨ તારાે ી ે ભાગ
મરકીથી માયા જશે, તેઅાે તારી મ યે દુ કાળથી નાશ પામશે. તારી અાસપાસ
ી ે તલવારથી માયા જશે. ી

ભાગને હુ ં ચારે દશામાં વેર વખેર કરી

નાખીશ, તરવારથી તેમનાે પીછાે કરીશ. ૧૩ અે રીતે મારાે ાેધ પૂરાે થશે. હુ ં
તેઅાેના પર મારાે રાેષ સમા ત કરીશ, યારે જ મને શાં ત થશે. મારાે ાેધ
હુ ં તેઅાેના પર પૂરાે કરીશ યારે તેઅાે
બાે યાે છંુ . ૧૪ તારી અાસપાસની

ણશે કે , હુ ં યહાેવાહ અાવેશમાં

અાે પાસે થઈને જનારાની નજરમાં હુ ં

તને વેરાન તથા નદા પ કરી દઈશ. ૧૫ હુ ં યારે તારી વ

ાેધમાં તથા

અાવેશમાં, સખત ધમકીથી તારા પર યાયશાસનનાે અમલ કરીશ યારે
ય શાલેમ તેની અાસપાસની

અાેને નદા પ, હાંસીપા , ચેતવણી પ

તથા ભય પ થઈ પડશે.” હુ ં યહાેવાહ અા બાે યાે છંુ . ૧૬ દુ કાળ પી તેજ
બાણાે ચલાવીને હુ ં તમારાે નાશ કરીશ. હુ ં તમારા પર દુ કાળની વૃ
અને તમારા અા

કરીશ.

વકાવૃ ને ભાંગી નાખીશ. ૧૭ હુ ં તમારી સામે દુ કાળ તથા

અાફત માેકલીશ, કે જેથી તમે ન: સંતાન રહાે. મરકી તથા ર તપાત તારા પર
ફરી વળશે, હુ ં તારા પર તલવાર લાવીશ. હુ ં યહાેવાહ અા બાે યાે છંુ .”

૬ ઇઝરાયલના પવતાે તરફ તા ં મુખ ફેરવ અને ભ વ યવાણી કર કે,

ણશાે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૧૪ હુ ં મા ં સામ ય બતાવીને તેઅાે

યાં યાં રહે છે તે બધી જ યાઅાેને દી લાહ તરફના અર ય કરતાં વધારે
ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ !'”

ઉ જડ કરી નાખીશ. યારે તેઅાે

વાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું કે , હે મનુ યપુ , ભુ
૭ યહાે
યહાેવાહ ઇઝરાયલને અામ કહે છે કે , દેશની ચારે સીમાઅાેનાે અંત
૨

અા યાે છે ! ૩ હવે તારાે અંત અા યાે છે , કે મ કે હુ ં તારા પર મારાે રાેષ રેડીશ,
હુ ં તારા માગા માણે તારાે યાય કરીશ; હુ ં તારાં સવ ધ ારપા કામાેનાે
બદલાે વાળીશ. ૪ કે મ કે મારી અાંખ તારા પર દયા કરશે ન હ; પણ હુ ં તારાં
અાચરણાેનાે બદલાે લઈશ, તારાં તર કારપા કૃ યાે તારી મ યે લાવીશ,
જેથી તું

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ ! ૫ ભુ યહાેવાહ અા માણે કહે છે :

અાફત! અાફત પછી અાફત! જુ અાે તે અાવે છે . ૬ અંત ન ે અાવી ર ાે છે .
અંતે તારી વ

ગૃત થાય છે !

ે, તે અાવે છે ! ૭ હે દેશના રહે વાસી તા ં

અાવી બ યું છે . સમય અાવી પહા યાે છે , વપ નાે દવસ ન ક છે , પવતાે
પર અાનંદનાે ન હ પણ ખેદ કરવાનાે દવસ અાવી પહા યાે છે . ૮ હમણાં જ
હુ ં મારાે રાેષ તારા પર રેડીશ અને તારા પરનાે મારાે કાેપ પૂરાે કરીશ હુ ં તારાં
અાચરણાે માણે તારાે યાય કરીશ અને તારાં સવ તર કારપા કૃ યાે

યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, ૨ “હે મનુ યપુ ,

તારા પર લાવીશ. ૯ કે મ કે મારી અાંખ તારા પર દયા કરશે ન હ કે , તને

૩ હે

છાેડશે ન હ. તું જે માણે વ યા છે તેવી રીતે હુ ં તારી સાથે વત શ; હુ ં તારાં

ઇઝરાયલના પવતાે, ભુ યહાેવાહનાં વચનાે સાંભળાે: ભુ યહાેવાહ અા

ધ ારપા કૃ યાે તારી નજર સમ લાવીશ, યારે તું

પવતાેને, ડું ગરાેને, વાહાેને તથા ખીણાેને કહે છે , જુ અાે, હુ ં તમારી વ

શ ા કરનાર છંુ . ૧૦ જુ અાે, દવસ અાવે છે . તારાે નાશ અાવે છે , લાકડીને

તલવાર લાવીશ અને તમારાં ઉ ચ થાનાેનાે નાશ કરીશ. ૪ તમારી વેદીઅાે

માેર અા યાે છે , ગવના ફણગા ફૂ ટી નીક

ઉ જડ થશે અને તમારા તંભાેનાે નાશ થશે, હુ ં તમારા મૃતદેહાેને તમારી

લાકડી જેવી થઈ છે , તેઅાેમાંનું, તેઅાેના સમુદાયમાંનું, તેઅાેના

મૂ તઅાે અાગળ નીચે ફકી દઈશ. ૫ હુ ં ઇઝરાયલી લાેકાેના મૃતદેહાે તેઅાેની

તેઅાેના મહ વનું કં ઈ બચશે ન હ! ૧૨ સમય અાવી ર ાે છે , દવસ પાસે

મૂ તઅાે અાગળ મૂકીશ, તમારાં હાડકાં તમારી વેદીઅાેની અાસપાસ વખેરી

અાવતાે

નાખીશ. ૬ તમારા નવાસ થાનાેનાં નગરાે ઉ જડ કરી દેવામાં અાવશે

મારાે કાેપ તેના અાખા સમુદાય પર છે . ૧૩ વેચનાર પાેતાના વેચાયેલા થળે

અને ઉ ચ થાનાેનાે નાશ કરવામાં અાવશે, જેથી તમારી વેદીઅાેનાે દુ યય

પાછાે અાવશે ન હ,

કરીને ઉ જડ કરવામાં અાવે. પછી તેઅાેને ભાંગી નાખવામાં અાવે અને

તાે અાખા સમુદાય વષે છે . તેઅાે પાછા ફરશે ન હ, કાેઈ માણસ પાેતાના

તેઅાેનાે અંત અાવે, તમારાં તંભાે કાપી નાખવામાં અાવે અને તમારા કાયાનાે

પાપમાં પાેતાનું

નાશ થાય. ૭ મૃ યુ પામેલાઅાે તમારી મ યે પડશે, યારે તમે

ણશાે કે

સઘળું તૈયાર કયુ છે , પણ કાેઈ યુ માં જતું નથી, કે મ કે મારાે રાેષ અાખા

હુ ં યહાેવાહ છંુ ! ૮ પરં તુ હુ ં તમારામાંના કે ટલાકને વતા રહે વા દઈશ,
અેટલે તમે જુ દાજુ દા દેશાેમાં વખેરાઈ જશાે યારે તમારામાંના કે ટલાક

સમુદાય પર છે . ૧૫ બહાર તલવાર છે , અંદર મરકી તથા દુ કાળ છે . જે કાેઈ

યાંની

અાે મ યે તલવારથી બચી જશે. ૯ પછી તમારામાંના જેઅાે

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ

ા છે . ૧૧ હસા વધીને દુ તાની
યમાંથી કે

ય છે , ખરીદનારે હરખાવું ન હ, વેચનારે શાેક કરવાે ન હ, કે મ કે ,
ેકે તેઅાે બંને

વતા હશે તાેપણ, કે મ કે , અા સંદશન

વન સાથક કરશે ન હ. ૧૪ તેઅાેઅે રણ શગડું વગાડીને

ખેતરમાં હશે તે તલવારથી માયા જશે, જેઅાે નગરમાં છે તેઅાેને મરકી તથા
દુ કાળ ગળી જશે. ૧૬ પણ તેઅાેમાંના અમુક લાેકાે નાસી જઈને દરેક માણસ

અાેમાં તેઅાેને બંદીવાન તરીકે લઈ જવામાં અાવશે

પાેતાના અ યાયને કારણે, શાેક કરતા તેઅાે ખીણમાંના કબૂતરાે જેવા પવતાે

તેઅાેમાં, મને યાદ કરશે અને મારાથી ફરી ગયેલાં તેમનાં દયથી તથા તેઅાેની

પર જશે. ૧૭ દરેકના હાથ અશ ત થઈ જશે અને દરેક ઘૂંટણ પાણીની જેમ

મૂ તઅાેની પાછળ માે હત થતી અાંખાેથી મા ં દય દુ ઃખી થશે. પાેતે સવ

ઢીલા થઈ જશે. ૧૮ તેઅાે શાેકનાં વ

તર કારપા કૃ યાે કરીને જે દુ તા તેઅાેઅે કરી છે તેને લીધે તેઅાે પાેતાની

બધાના ચહે રા પર શરમ હશે અને તેઅાે બધાનાં માથાં મૂંડાવેલા હશે. ૧૯

નજરમાં તર કારપા થશે. ૧૦ તેથી તેઅાે

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ . હુ ં
લાવીશ અેવું મ તેઅાેને મા કહે વા ખાતર ક ું નહતું. ૧૧

તેઅાે પાેતાનું ચાંદી શેરીઅાેમાં ફકી દેશે અને તેઅાેનું સાેનું અશુ વ તુના

તમારા પર વપ

જેવું થઈ જશે. કે મ કે યહાેવાહના કાેપને દવસે તેઅાેનું સાેનું કે ચાંદી તેઅાેને

બચી જશે તેઅાે જે

ભુ યહાેવાહ કહે છે કે : તાળી પાડીને તથા પગ પછાડીને કહે કે , “ઇઝરાયલ

બચાવી શકશે ન હ. તેઅાેનાં

ાે પહે રશે અને ાસ તેમને ઢાંકી દેશે.

વનાે બચશે ન હ. તેઅાે પાેતાનાં પેટ પણ

લાેકાેનાં સવ ધ ારપા દુ કૃ યાેને લીધે અફસાેસ!” કરણ કે તેઅાે તરવાર,

ભરી શકશે ન હ, કે મ કે તેઅાેના અ યાય તેઅાેને ઠાેકર પ થયા છે . ૨૦

દુ કાળ અને મરકીથી નાશ પામશે. ૧૨ દૂ ર રહે નારા મરકીથી માયા જશે, ન ક

તેઅાેનાં સુશાે ભત અાભૂષણાે તેઅાેનું ગવનું કારણ થયાં છે અને તેઅાે વડે

રહે નારા તલવારથી માયા જશે. બાકીના જેઅાેને ઘેરી લેવામાં અા યા છે તેઅાે

તેઅાેઅે પાેતાની તર કાર પ તથા ધ ારપા કૃ યાે દશાવતી મૂ તઅાેની

દુ કાળમાં માયા જશે; અા રીતે હુ ં તેઅાેના પરનાે મારાે ાેધ પૂરાે કરીશ. ૧૩

તમા બનાવી છે , તેથી મ તે તેઅાેનું સાેનું અને ચાંદી અશુ વ તુ જેવી

યારે તેઅાેના કતલ થયેલા માણસાે તમારી મ યે, દરેક ઊંચી ટેકરી પર,

બનાવી છે . ૨૧ હુ ં તેને પારકાઅાેના હાથમાં લૂંટ તરીકે અને પૃ વી પરના દુ ાેને

પવતનાં શખરાે પર, દરેક લીલા વૃ નીચે તથા ઘટાદાર અેલાેન વૃ નીચે,

લૂંટ તરીકે અાપીશ, તેઅાે અેને

અેટલે જે જગાઅે તેઅાે પાેતાની મૂ તઅાે અાગળ સૂગંધીદાર ધૂપ બાળતા હતા

કરશે યારે હુ ં તેઅાે તરફથી મા ં મુખ ફે રવી લઈશ; લૂંટા અાે તેમાં વેશ
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કરશે. ૨૨ તેઅાે મારા પ વ થાનને

કરીને તેને

કરશે. ૨૩ સાંકળાે બનાવાે, કે મ કે દેશ ર તના યાયથી,

અને નગર હસાથી ભરપૂર છે . ૨૪ તેથી હુ ં સાૈથી દુ

“હે મનુ યપુ , શું ત અા

ેયું? જે ધ ારપા કૃ યાે યહૂ દયાના લાેકાે અહ

ને લાવીશ, તેઅાે

કરે છે તે નાની બાબત છે ? કે મ કે તેઅાેઅે સમ દેશને હસાથી ભરી દીધાે છે ,

અા લાેકાેનાં ઘર પર કબ ે કરશે. હુ ં બળવાનાેના ઘમંડનાે અંત લાવીશ,

તેઅાે નાકે ડાળી અડકાડીને મને વધુ ગુ સે કરે છે . ૧૮ તેથી કાેપાયમાન થઈને

તેઅાેનાં પ વ

હુ ં પણ તેઅાેને શ ા કરીશ. મારી અાંખાે તેઅાેના પર દયા કરશે ન હ તેમ જ

થાનાે

કરવામાં અાવશે! ૨૫ ભય અાવશે, તેઅાે શાં ત

શાેધશે પણ તે મળશે ન હ! ૨૬ અાપ

પર અાપ

અાવશે, અફવા પર

હુ ં તેઅાેને છાેડીશ ન હ. તેઅાે માેટા અવાજે મારા કાનમાં પાેકારશે પણ હુ ં

અફવા ચાલશે, તેઅાે બાેધકાે પાસેથી સંદશન શાેધશે, પણ યાજકાેમાંથી

તેઅાેનું સાંભળીશ ન હ.”

નયમશા

તેણે માેટા અવાજે મારા કાનમાં ક ું, “નગરના ચાેકીદારાે પાેતપાેતાનું
૯ પછી
વનાશક શ પાેતાના હાથમાં લઈને પાસે અાવાે. પછી જુ અાે,

નાે અને વડીલાેમાંથી બુ ધનાે નાશ થશે. ૨૭ રા

શાેક કરશે

અને અમલદારાે પાયમાલીથી ઘેરાઈ જશે, દેશના લાેકાેના હાથ ભયથી કાંપી
ઊઠશે. તેઅાેનાં અાચરણ માણે હુ ં તેઅાેને સ

કરીશ! હુ ં તેઅાેના ગુણદાેષ

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ !”

મુજબ તેઅાેનાે યાય કરીશ. યારે તેઅાે

૮ યહૂ દયાના વડીલાે મારી અાગળ બેઠા હતા યારે યાં

૨

છ માણસાે પાેતાના હાથમાં પાેતપાેતાનું સંહારક શ

લઈને ઉ ર તરફ

અાવેલા ઉપરના દરવા થી અા યા. તેઅાેની મ યે શણનાં વ

પહે રેલાે અેક

છ ા વષના છ ા મ હનાના પાંચમા દવસે હુ ં મારા ઘરમાં બેઠાે હતાે.

માણસ હતાે. તેની કમર પર લ હયાનાે શાહીનાે ખ ડયાે લટકાવેલાે હતાે.

ભુ યહાેવાહના

તે બધા અંદર જઈને પ ળની વેદી અાગળ અાવીને ઊભા ર ા. ૩ યારે

તમા દેખાઈ,

ઇઝરાયલના ઈ વરનાે મ હમા ક બાે ઉપરથી ઊઠીને મં દરના વેશ ાર પાસે

હાથે મને પશ કયા. ૨ મ

ેયું, તાે જુ અાે, મનુ ય જેવી

તેની કમરથી નીચેનાે ભાગ અ ન જેવાે, કમરથી ઉપરનાે ભાગ કાશમય

ગયાે. અને તેમણે કમરે લ હયાના ખ ડયાે લટકાવેલા તથા શણના વ

તથા તૃણમ ણના તેજ જેવાે હતાે. ૩ તેણે હાથના જેવાે અાકાર લંબાવીને

પહે રેલા માણસને બાેલા યાે. ૪ યહાેવાહે તેને ક ું, “ય શાલેમમાં અેટલે

મારા માથાના વાળ પક ા પછી અા માઅે મને અાકાશ તથા પૃ વીની વ ચે

નગર મ યે સવ ફર અને જે માણસાે તેઅાેની અાસપાસ નગરમાં ચાલતાં

ાે

ઊંચકી લીધાે, ઈ વરના સંદશનમાં તે મને ય શાલેમમાં ભુઘરના ઉ ર

ધ ારપા કૃ યાેને લીધે રડતા અને શાેક કરતા હાેય તેઅાેના કપાળ પર

તરફના અંદરના દરવા

ચ કર.” ૫ પછી તેમણે બી

પાસે લા યાે, યાં ઈ વરને કાેપાયમાન કરે અેવી

માણસાેને મારા સાંભળતાં ક ું, “નગરમાં

મૂ તનું થાન હતું. ૪ યાં ઇઝરાયલના ઈ વરનું ગાૈરવ દેખાયું, તેનાે દેખાવ

તેઅાેની પાછળ જઈને સવ ફરીને હ યા કરાે, તમારી અાંખાે દયા કરે ન હ

મેદાનમાં સંદશન

તથા તેઅાેને છાેડશાે ન હ. ૬ વૃ પુ ષાેને, યુવાનાેને, યુવતીઅાેને, નાનાં

ેયું હતું તેના જેવાે હતાે. ૫ યારે તેમણે મને ક ું, “હે

મનુ યપુ , તારી નજર કરીને ઉ ર તરફ
ઉ ર તરફ

ે.” તેથી મ મારી નજર ઊંચી કરીને

ેયું, વેદીના ઉ ર તરફના વેશ ાર અાગળ રાેષજનક મૂ ત

બાળકાેને તથા

ીઅાેનાે નાશ કરાે. પણ જેઅાેના કપાળ પર ચ હાેય

તેવા કાેઈની પાસે જશાે ન હ. મારા પ વ

થાનથી જ શ અાત કરાે.” તેથી

દેખાઈ. ૬ તેથી તેમણે મને ક ું, “હે મનુ યપુ , તે લાેકાે શું કરે છે તે ત ેયું?
હુ ં મારા પ વ થાનથી દૂ ર થઈ ઉં તેથી ઇઝરાયલીઅાે જે ધ ારપા

તેઅાેઅે સભા થાન અાગળ ઊભેલા વડીલાેથી જ શ અાત કરી. ૭ તેમણે

કૃ યાે અહ કરે છે તે તું જુ અે છે . પણ તું ફરશે અને અાનાથી પણ વધુ અધમ

અાગળ વધાે, તેથી તેઅાેઅે જઈને નગર પર હુ મલાે કયા. ૮ યારે તે લાેકાે

કૃ યાે

હુ મલાે કરતા હતા યારે હુ ં અેકલાે હતાે. મ ઊંધા પડીને પાેકારીને ક ું, “હે

ેશે. ૭ પછી તે મને અાંગણાના ાર પાસે લા યાે. અને મ

ેયું,

તેઅાેને ક ું, “સભા થાનને

કરાે, મૃ યુ પામેલાંથી અાંગણાને ભરી દાે.

તાે યાં દીવાલમાં અેક કા ં હતું. ૮ તેમણે મને ક ું, “હે મનુ યપુ , અા

ભુ યહાેવાહ! શું ય શાલેમ પર તમારાે રાેષ વરસાવતાં તમે ઇઝરાયલમાં

દીવાલમાં ખાેદ.” તેથી મ દીવાલમાં ખાે ું તાે યાં બાર ં હતું! ૯ યારે તેમણે

બાકી રહે લાઅાેનાે નાશ કરશાે?” ૯ તેમણે મને ક ું: “ઇઝરાયલના તથા

મને ક ું, “

ે.” ૧૦

યહૂ દયાના લાેકાેના અપરાધ અ તશય માેટા છે . સમ દેશ ર તપાત તથા

તનાં પેટે ચાલનારાં સ ેવાે

અધમતાથી ભરપૂર છે . તેઅાે કહે છે કે 'યહાેવાહે દેશને છાેડી દીધાે છે ,'

અને તે લાેકાે જે ધ ારપા કૃ યાે અહ કરે છે તે

તેથી મ અંદર જઈને
તથા ઘૃણાજનક

ેયું તાે, જુ અાે, દરેક

નવરાે તથા ઇઝરાયલ લાેકાેની સવ મૂ તઅાે દીવાલ પર

'યહાેવાહ

ેતા નથી.' ૧૦ તેથી મારી અાંખ તેઅાેના પર દયા રાખશે ન હ કે

ચારેબાજુ કાેતરેલી હતી. ૧૧ ઇઝરાયલના સ ેર વડીલાે યાં હતા, શાફાનનાે

હુ ં તેઅાેને છાેડીશ ન હ. પણ તેને બદલે હુ ં સઘળું તેઅાેના માથા પર લાવીશ.”

દીકરાે યાઝ નયા તેઅાેની મ યે હતાે. તેઅાે બધા

તમાની અાગળ ઊભા

૧૧ અને જુ અાે, શણનાં વ ાે પહે રેલાે તથા કમરે શાહીનાે ખ ડયાે લટકાવેલાે

હતા, દરેકના હાથમાં પાેતાની ધૂપદાનીઅાે હતી જેથી ધૂપના ગાેટેગાેટા ઉપર

માણસ પાછાે અા યાે. તેણે અહે વાલ અાપીને ક ું, “તમારા હુ કમ માણે મ

ઊડતા હતા અને તેની સુગંધ બધે સરતી હતી. ૧૨ પછી તેમણે મને ક ું,

બધું જ કયુ છે .”

“હે મનુ યપુ , ત

મ ેયું તાે, ક બાેના માથા ઉપર જે ઘૂમટ હતાે, તેમાં તેના
૧૦ પછી
પર નીલમ ણના જેવું કં ઈક દેખાયું, અને તેનાે દેખાવ સહાસન જેવાે

ેયું કે ઇઝરાયલીઅાેના દરેક વડીલાે અહ અંઘારામાં

પાેતાની મૂ તવાળી અાેરડીઅાેમાં શું કરે છે ? કે મ કે તેઅાે કહે છે કે , 'યહાેવાહ
અમને
“તું ફરીને

ેતા નથી. યહાેવાહે દેશને ત

દીધાે છે .'” ૧૩ અને તેમણે મને ક ું,

ેઈશ કે તેઅાે અાના કરતાં પણ વધુ ધ ારપા કૃ યાે કરે છે .”

૧૪ યાર પછી તે મને યહાેવાહના સભા થાનના ઉ ર તરફના દરવા

લા યા, અને જુ અાે, યાં

ીઅાે તા મૂઝ (અ ાદી

નાે દેવ) માટે રડતી

બેઠેલી હતી. ૧૫ તેથી તેમણે મને ક ું, “હે મનુ યપુ , શું ત અા
પાછાે ફરીને તું અાના કરતાં વધારે ધ ારપા કૃ યાે તું

પાસે
ેયું છે ?

ેશે.” ૧૬ પછી તે

મને યહાેવાહના સભા થાનના અંદરના અાંગણામાં લા યાે, તાે જુ અાે, યાં
યહાેવાહના સભા થાનના વેશ ાર અાગળ, પરસાળ તથા વેદીની વ ચે
અાશરે પચીસ માણસાે યહાેવાહના સભા થાનની તરફ પીઠ ફે રવીને તથા
તેઅાેનાં મુખ પૂવ તરફ કરીને સૂરજની પૂ

કરતા હતા. ૧૭ તેમણે મને ક ું,

હતાે. ૨ પછી યહાેવાહે શણનાં વ
ક ું, “ક બની નીચેનાં પૈડાંઅાે વ ચે

પહે રેલા માણસ સાથે વાત કરીને
, ક બાે વ ચેથી તારા બે હાથને

સળગતા કાેલસાથી ભર અને તેઅાેને નગર પર નાખ.” યારે મારા દેખતાં તે
માણસ અંદર ગયાે. ૩ તે માણસ અંદર ગયાે યારે ક બાે સભા થાનની
જમણી બાજુ અે ઊભા હતા, અંદરનું અાંગ ં વાદળથી ભરાઈ ગયું. ૪ પછી
યહાેવાહનાે મ હમા ક બાે ઉપરથી ઊઠીને સભા થાનના વેશ ાર અાગળ
ઊભાે ર ાે; સભા થાન વાદળથી ભરાઈ ગયું અને અાંગ ં યહાેવાહના
ગાૈરવના તેજથી ભરપૂર થયું. ૫ ક બાેની પાંખાેનાે અવાજ બહારના અાંગણા
સુધી, સવશ તમાન ઈ વરના મુખમાંથી નીકળેલા અવાજ જેવાે સંભળાતાે
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હતાે. ૬ યારે ઈ વરે શણનાં વ

પહે રેલા માણસને અા ા કરી કે , “પૈડાં

પરદેશીઅાેના હાથમાં સાપી દઈશ, કે મ કે હુ ં તમારી વ

યાય લાવીશ. ૧૦

વ ચેથી અેટલે ક બાે વ ચેથી અ ન લે;” અેટલે માણસ અંદર જઈને પૈડાં

તમે તલવારથી પડશાે. ઇઝરાયલની સરહદથી તમારાે યાય કરીશ યારે તમે

પાસે ઊભાે ર ાે. ૭ ક બાે વ ચેથી અેક ક બે પાેતાનાે હાથ ક બાે વ ચેના

ણશાે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ ! ૧૧ અા નગર તમારી કઢાઈ પ થશે ન હ અને તમે
તેની અંદર માંસ પ થશાે ન હ. ઇઝરાયલની સરહદમાં હુ ં તમારાે યાય કરીશ.

અ ન તરફ લંબાવીને શણનાં વ

પહે રેલા માણસના હાથમાં મૂ

ાે. તે

લઈને તે બહાર ચા યાે ગયાે. ૮ ક બાેની પાંખાે નીચે માણસના હાથ જેવું કં ઈ
દેખાયું. ૯ તેથી મ

ેયું, કે અેક ક બની બાજુ અે અેક પૈડું અેમ ચાર ક બાે

ણશાે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ , જેના વ ધઅાે માણે તમે ચા યા
નથી અને જેના હુ કમાેનું તમે પાલન કયુ નથી. પણ તેને બદલે તમે તમારી
૧૨ યારે તમે

પાસે ચાર પૈડાં હતાં અને તે પૈડાંઅાેનાે દેખાવ પાેખરાજના પ થર જેવાે હતાે.

અાસપાસ રહે તી

૧૦ દેખાવમાં તેઅાેમાંના ચારેનાે અાકાર અેક સરખાે હતાે, અેક પૈડું બી

કરતાે હતાે યારે અેવું બ યું કે બનાયાનાે દીકરાે પલાટયા મરી ગયાે. હુ ં ઊંધાે

પૈડા

અાેના હુ કમાેનુ પાલન કયુ છે . ૧૩ હુ ં ભ વ યવાણી

સાથે ગાેઠ યું હાેય તેમ હતું. ૧૧ તેઅાે ચાલતાં યારે તેઅાે ચારે દશામાં ફરતા,

પ

ચાલતાં ચાલતાં તેઅાે અાડાઅવળાં ફરતાં ન હ પણ જે દશામાં માથું હાેય તે

ઇઝરાયલના બાકી રહે લાઅાેનાે પૂરેપૂરાે નાશ કરશાે?” ૧૪ યહાેવાહનું વચન

તરફ તેઅાે જતાં. ચાલતાં ચાલતાં તેઅાે અાડાઅવળાં જતા ન હ. ૧૨ તેઅાેનું

મારી પાસે અા યું અને ક ું, ૧૫ “હે મનુ યપુ , તારા ભાઈઅાેને અેટલે તારા

અાખું શરીર, તેઅાેની પીઠ અને તેઅાેની પાંખાે, અાંખાેથી ઢં કાયેલી હતી.

ભાઈઅાેને, તારા કુ ળના માણસાેને તથા સવ ઇઝરાયલી લાેકાેને ય શાલેમના

ચારે પૈડાં ચારેબાજુ અાંખાેથી ભરપૂર હતાં. ૧૩ મારા સાંભળતાં “પૈડાને

રહે વાસીઅાેઅે ક ું છે કે , તેઅાેને યહાેવાહથી દૂ ર કાઢવામાં અા યા છે ; અા

ફરતાં પૈડા” અેવું નામ અાપવામાં અા યું. ૧૪ તેઅાે દરેકને ચાર મુખ હતાં,

દેશ તાે અમને અમારી મલકત તરીકે સાપવામાં અા યાે છે .' ૧૬ તેથી કહે કે ,

પહે લું મુખ ક બનું હતું, બીજું મુખ માણસનું હતું, ીજું મુખ સહનું તથા
ચાેથું મુખ ગ ડનું હતું. ૧૫ ક બાે ઊડીને ઊંચે ચઢયા. કબાર નદી પાસે મ
જે પશુઅાે

ાે અને મ માેટે અવાજે પાેકારીને ક ું કે , “અરેરે, ભુ યહાેવાહ, શું તમે

ભુ યહાેવાહ કહે છે : ' ે કે મ તેઅાેને દૂ રની

અાેમાં કાઢી મૂ ા છે ,

ે કે

મ તેઅાેને દેશાે મ યે વખેરી ના યા છે , તાેપણ જે જે દેશાેમાં તેઅાે ગયા છે

ેયાં હતાં તે અા હતાં. ૧૬ યારે ક બાે ચાલતાં યારે પૈડાં

યાં હુ ં થાેડા સમય સુધી તેઅાેને માટે પ વ થાન પ થઈશ. ૧૭ તે માટે, ભુ

પણ તેઅાેની સાથે ચાલતા. યારે ક બાે પૃ વી પરથી ઊડવાને પાેતાની

યહાેવાહ કહે છે કે , 'હુ ં લાેકાેમાંથી તમને ભેગા કરીશ, જે જે દેશાેમાં તમે

પાંખાે ઊંચી કરતા યારે પૈડાંઅાે તેઅાેની પાસેથી ખસી જતાં ન હ. ૧૭ યારે

વખેરાઈ ગયા છાે યાંથી હુ ં તમને અેક કરીશ, હુ ં તમને ઇઝરાયલનાે દેશ

ક બાે ઊભા રહે તા યારે પણ પૈડાં ઊભાં રહે તાં, યારે તેઅાે ઊંચે ચઢતા

અાપીશ.' ૧૮ તેઅાે યાં અાવીને સવ ધ ારપા બાબતાે તથા તર કારપા

યારે પૈડાં તેઅાેની સાથે ઊંચે ચઢતાં, કે મ કે , પૈડામાં પશુઅાેનાે અા મા હતાે.

વ તુઅાે તેમાંથી દૂ ર કરશે. ૧૯ હુ ં તેઅાેને અેક દય અાપીશ, જયારે તેઅાે

૧૮ પછી યહાેવાહનાે મ હમા સભા થાનના વેશ ારથી જઈને ક બાે પર

મારી પાસે અાવશે યારે હુ ં તેઅાેમાં નવાે અા મા મૂકીશ, હુ ં તેઅાેના દેહમાંથી

અાવી ઊભાે ર ાે. ૧૯ ક બાેઅે પાેતાની પાંખાે સારીને તેઅાે તથા તેઅાેની

પ થરનું દય લઈને, તેઅાેને માંસનું દય અાપીશ, ૨૦ જેથી તેઅાે મારા

સાથેનાં પૈડાં મારા દેખતાં પૃ વી પરથી ઊંચે ચઢીને બહાર નીકળી અા યાં.

વ ધઅાે માણે ચાલે, તેઅાે મારા નયમાેનું પાલન કરે અને તેનાે અમલ કરે.

તેઅાે સભા થાનના પૂવ તરફના દરવા

અાગળ ઊભાં ર ાં. તેઅાેના ઉપર

યારે તેઅાે મારા લાેક થશે અને હુ ં તેઅાેનાે ઈ વર થઈશ. ૨૧ પણ જેઅાે

ઇઝરાયલના ઈ વરનું ગાૈરવ હતું. ૨૦ કબાર નદીના કનારે ઇઝરાયલના

પાેતાની ધ ારપા બાબતાે તથા તર કારપા વ તુઅાે તરફ ચાલે છે ,

ઈ વરની નીચે જે પશુઅાે મ

યું કે તેઅાે

તેઅાેની કરણીઅાેનાે બદલાે હુ ં તેઅાેને માથે લાવીશ. અા ભુ યહાેવાહનું

ક બાે હતા! ૨૧ દરેકને ચાર મુખ, દરેકને ચાર પાંખાે હતી, તેઅાેની પાંખાે

ેયાં હતાં તે અા હતાં, તેથી મ

વચન છે .” ૨૨ યારે ક બાેઅે પાેતાની પાંખાે સારી અને પૈડાં પણ તેઅાેની

નીચે માણસના જેવા હાથ હતા. ૨૨ તેમનાં મુખાેનાે દેખાવ કબાર નદીને

સાથે હતાં. ઇઝરાયલના ઈ વરનું ગાૈરવ ઊંચે તેઅાેના પર હતું. ૨૩ યહાેવાહનું

કનારે મ દશનમાં

ગાૈરવ નગરમાંથી ઉપડીને પૂવ બાજુ અે અાવેલા પવત પર ઊભું ર ું. ૨૪ અને

ેયેલાં મુખાે જેવાે હતાે, તેઅાેમાંનાે દરેક સીધાે અાગળ

ચાલતાે હતાે.

ઈ વરનાે અા મા મને ઊંચકીને સંદશનમાં ખાલદીઅાેના દેશમાં બંદીવાનાેની

અા મા મને ઊંચકીને યહાેવાહના સભા થાનના પૂવ દરવાજે
૧૧ પછી
લઈ ગયાે, પૂવ તરફ, જુ અાે, અા દરવા ના બારણા અાગળ પ ચીસ

પાસે લા યાે. અને જે સંદશન મ

માણસાે હતાં. મ તેઅાેની મ યે લાેકાેના સરદાર અાઝઝુ રના દીકરા યાઝ નયાને
તથા બનાયાના દીકરા પલાટયાને

ેયા. ૨ ઈ વરે મને ક ું, “હે મનુ યપુ ,

દુ કમા કરવાની યાેજના ઘડનાર તથા અાખા નગરમાં દુ સલાહ અાપનાર
માણસાે પણ અા જ છે . ૩ તેઅાે કહે છે કે , 'હમણાં ઘરાે બાંધવાનાે સમય
નથી, અા નગર કઢાઈ છે , અાપણે માંસ છીઅે.' ૪ માટે, તેઅાેની વ
ભ વ યવાણી કર, હે મનુ યપુ , ભ વ યવાણી કર!” ૫ યારે યહાેવાહનાે
અા મા મારા પર અા યાે અને તેમણે મને ક ું; “બાેલ, યહાેવાહ અામ કહે
છે ; હે ઇઝરાયલી લાેકાે, તમે અા માણે કહાે છાે, તમારા મનમાં જે વચારાે
અાવે છે તે હુ ં

ં છંુ . ૬ તમે અા નગરમાં મારી નંખાયેલા લાેકાેની સં યા

વધારી છે , તેની શેરીઅાે મૃતદેહાેથી ભરી દીધી છે . ૭ તેથી, ભુ યહાેવાહ
અેવું કહે છે કે , મારી નંખાયેલા લાેકાેને ય શાલેમની મ યે ના યા છે , તેઅાે
માંસ છે , અા નગર કઢાઈ છે . પણ તમને અા નગરમાંથી બહાર લાવવામાં
અાવશે. ૮ તમે તરવારથી બીતા હતા, તેથી ભુ યહાેવાહ કહે છે , હુ ં તમારા
ઉપર તલવાર લાવીશ'” ૯ “હુ ં તમને નગરમાંથી બહાર કાઢી લાવીને તમને

હઝ કયેલ

ેયું હતું તે મારી પાસેથી જતું ર ું. ૨૫ પછી

જે બાબતાે યહાેવાહે મને બતાવી હતી તે મ બંદીવાનાેને કહી સંભળાવી.
વાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, “હે મનુ યપુ , તું
૧૨ યહાે
બંડખાેર લાેકાે મ યે રહે છે . ેવાને માટે તેઅાેને અાંખાે હાેવા છતાં
૨

પણ તેઅાે દેખતા નથી અને કાન હાેવા છતાં પણ સાંભળતા નથી, કે મ કે
તેઅાે બંડખાેર લાેકાે છે . ૩ તેથી, હે મનુ યપુ , તું દેશવટે જવાને માટે સામાન
તૈયાર કર, તેઅાેના દેખતાં દવસે ચાલી નીકળ, કે મ કે તેઅાેના દેખતાં તું તારી
જ યાઅેથી બીજે જ યાઅે

.

ેકે તેઅાે બંડખાેર લાેક છે પણ કદાચ તેઅાે

જુ અે. ૪ તું દવસે તેઅાેના દેખતાં તારી મુસાફરીનાે સામાન બહાર કાઢી લાવ.
લાેકાે બંદીવાનની જેમ બહાર અાવે તેમ સાંજે તેઅાેના દેખતાં ચાલી નીકળ.
૫ તેઅાેના દેખતા દીવાલમાં કા ં પાડ, તેમાંથી બહાર નીકળ. ૬ તેઅાેના

દેખતાં તું તારાે સામાન ખભે ઊંચકીને અંધારામાં બહાર લઈ

. તારે તા ં

મુખ ઢાંકી દેવું, જેથી તું જમીન જુ અે ન હ, કે મ કે મ તને ઇઝરાયલી લાેકાેમાં
ચ તરીકે ઠરા યાે છે . ૭ તેથી મને જેમ અા ા અાપવામાં અાવી હતી તે
માણે મ કયુ. મ દેશવટે લઈ જવાનાે સામાન દવસે બહાર કાઢયાે, સાંજે મ
મારા હાથથી દીવાલમાં કા ં પા
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ું. મ મારાે સામાન અંધારામાંથી બહાર

કા

ાે. ૮ સવારમાં યહાેવાહનું

યહાેવાહને દવસે યુ માં સામનાે કરવા સા તમે દીવાલમાં પડેલા કાણા

વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, ૯ “હે મનુ યપુ , અા ઇઝરાયલી લાેકાે,

ાે. તેઅાેના દેખતાં તેને મારા ખભા પર મૂ

અાગળ ચઢી નથી ગયા. ઇઝરાયલી લાેકને સા વાડ નથી કરી. ૬ જેઅાેને

અેટલે બંડખાેર લાેકાેઅે, તને પૂ

ું નથી કે , 'તું શું કરે છે ?' ૧૦ તું તેઅાેને

યહાેવાહે માેક યા નથી તેમ છતાં તેઅાે કહે છે કે 'યહાેવાહ અામ કહે છે તેવા

કહે કે , ' ભુ યહાેવાહ કહે છે કે : અા ભ વ યવાણી ય શાલેમના સરદારને

લાેકાેને યથતાનું તથા જૂ ઠા શકુ નનું દશન થયું છે . તેઅાેઅે લાેકાેમાં અેવી

તથા તેમાં વસતા બધા ઇઝરાયલી લાેકાે માટે છે .' ૧૧ તું તેઅાેને કહે કે ,

અાશા ઉ પ ન કરી છે કે તેઅાેનાે સંદેશાે ફળીભૂત થશે. ૭ હુ ં બાે યાે નથી

'હુ ં તમારે માટે નશાની છંુ . મ જે કયુ છે , તેમ જ કરવામાં અાવશે, તેઅાે

તાેપણ તમે કહાે છાે કે , “યહાેવાહ અામ કહે છે ” તાે શું તમને યથ સંદશન

પરદેશમાં તથા બંદીવાસમાં જશે. ૧૨ તમારી મ યે જે સરદાર છે તે અંધારામાં

થયું નથી તથા તમે જૂ ઠા શકુ ન

પાેતાના ખભા પર પાેતાનાે સામાન ઊંચકીને દીવાલમાંથી બહાર જશે. તેઅાે

કે તમને જૂ ઠાં સંદશન થયા છે તથા તમે જૂ ઠી વાતાે બાે યા છાે, અા તમારી

ેયા નથી? ૮ માટે ભુ યહાેવાહ કહે છે , કે મ

દીવાલમાં કા ં પાડશે અને પાેતાનાે સામાન બહાર લાવશે. તે પાેતાનું મુખ

વ

ઢાંકી દેશે જેથી તે પાેતાની અાંખાેથી દેશ

તથા જૂ ઠા શકુ ન જુ અે છે તે બાેધકાે વ

મારી

ળ ફે લાવીશ અને તે મારી

ેઈ શકે ન હ. ૧૩ હુ ં તેના પર

ળમાં પકડાઈ જશે; યારે હુ ં તેને

ખાલદીઅાેના દેશમાં બા બલમાં લાવીશ, પણ તે તે

ેશે ન હ. તે યાં મૃ યુ

ભુ યહાેવાહનું વચન છે . ૯ “જે બાેધકાે જૂ ઠાં સંદશન જુ અે છે
મારાે હાથ રહે શે. તેઅાે મારા

લાેકાેની સભામાં રહે શે ન હ, ઇઝરાયલ લાેકાેના અહે વાલમાં નાધવામાં ન હ
અાવે, તેઅાે ઇઝરાયલના દેશમાં જશે ન હ. યારે તમે

ણશાે કે હુ ં ભુ

પામશે. ૧૪ તેની અાસપાસના સવ મદદગારાેને અને તેના અાખા સૈ યને હુ ં

યહાેવાહ છંુ . ૧૦

ચારે દશાઅાેમાં વખેરી નાખીશ, હુ ં તેમની પાછળ તલવાર માેકલીશ. ૧૫ હુ ં

લાેકાેને ભમા યા છે , તેઅાે દીવાલ બાંધે છે કે તેઅાે ચૂનાથી તેને ધાેળે.'” ૧૧

તેઅાેને યારે

ણશે

ચૂનાે ધાેળનારાઅાેને કહે કે ; 'તે દીવાલ પડી જશે; યાં મુશળધાર વરસાદ

કે હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૧૬ પણ હુ ં તેઅાેમાંના કે ટલાક માણસને તલવાર, દુ કાળ

વરસશે; માેટા કરા વરસશે અને તાેફાની વાવાઝાેડું તેને પાડી નાખશે. ૧૨

અાેમાં તથા દેશાેમાં વખેરી નાખીશ, યારે તેઅાે

તથા મરકીના ઉપ વથી

વતા રહે વા દઈશ, જેથી તેઅાે જે

અાેમાં હુ ં

ેકે શાં ત નથી તાેપણ તેઅાેઅે શાં ત છે અેમ કહીને મારા

ે, દીવાલ પડી જશે. શું તમને બી

લાેકાે પૂછશે ન હ કે , “તમે ધાે

ાે તે

તેઅાેને લઈ જઈશ યાં તેઅાે પાેતાનાં ધ ારપા કૃ યાે કહી બતાવે, યારે

ચૂનાે

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ .” ૧૭ યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું
અને ક ું, ૧૮ “હે મનુ યપુ , ુ રીસ હત તારી રાેટલી ખા. અને કં પારી

પવન લાવીશ, મારા ાેધમાં મુશળધાર વરસાદ થશે અને કરા તેઅાેનાે સંપૂણ

તથા ચતાસ હત તા ં પાણી પી. ૧૯ દેશના લાેકાેને કહે કે , ' ભુ યહાેવાહ

જમીનદાે ત કરી નાખીશ અને તેના પાયા ખુ લા થઈ જશે. તે પડી જશે અને

ય શાલેમના રહે વાસીઅાે તથા ઇઝરાયલના દેશ વષે અામ કહે છે : તેઅાે

તમે બધા તેની નીચે કચડાઈને મરી જશાે. યારે તમે

તેઅાે

ાં છે ?'” ૧૩ અે માટે ભુ યહાેવાહ કહે છે : 'હુ ં મારા ાેધમાં તાેફાની

નાશ કરશે. ૧૪ જે દીવાલને તમે ચૂનાે કયા છે તેને હુ ં તાેડી પાડીશ, હુ ં તેને
ણશાે કે હુ ં યહાેવાહ

દેશના સવ રહે વાસીઅાેની હસાને કારણે તેના દેશમાં જે બધું હશે તેનાે નાશ

છંુ . ૧૫ દીવાલ તથા તે પર ચૂનાે કરનારાઅાેનાે હુ ં મારા ાેધમાં નાશ કરીશ. હુ ં
તમને કહીશ કે , “દીવાલ તથા તેના પર ચૂનાે લગાવનારા પણ ટકશે ન હ

થશે. ૨૦ વસ તવાળાં નગરાે વેરાન કરવામાં અાવશે, દેશ ઉ જડ થઈ જશે;

૧૬ ઇઝરાયલના જે બાેધકાે ય શાલેમ વષે બાેધ કરે છે અને શાં ત ન

ણશાે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ .'” ૨૧ ફરીથી યહાેવાહનું વચન મારી

હાેવા છતાં શાં તના દશન જુ અે છે .” અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૧૭ હે

પાસે અા યું અને ક ું, ૨૨ “હે મનુ યપુ , ' દવસાેને વલંબ લાગે છે અને

મનુ ય પુ , તારા લાેકની જે દીકરીઅાે મન ક પત બાેધ કરે છે તેઅાેની

ુ રીસ હત પાેતાની રાેટલી ખાશે અને ચતાતુર થઈને પાણી પીશે, તેના

યારે તમે

દરેક સંદશન ન ફળ થાય છે ' અેવી કહે વત ઇઝરાયલ દેશમાં વધારે ચાલે છે

વ

તે શું છે ? ૨૩ માટે, તું તેઅાેને કહે , ભુ યહાેવાહ કહે છે : 'હુ ં અા કહે વતનાે

યહાેવાહ કહે છે : જે

અંત લાવીશ, જેથી ઇઝરાયલી લાેકાે તેનાે ફરીથી ઉપયાેગ કરે ન હ.'” તેઅાેને

ફસાવવા માટે દરેક કદના બુરખા બનાવે છે , તેઅાેને અફસાેસ, શું તમે મારા

કહે કે , “સમય ન ક અા યાે છે અને દરેક સંદશન પ રપૂણ થશે.” ૨૪ કે મ કે

લાેકાેના

હવે પછી ઇઝરાયલ લાેકાેમાં જૂ ઠાં સંદશન તથા ખુશકારક શકુ ન

મારા લાેકાે જે તમારી જૂ ઠી વાતાે સાંભળે છે તેઅાેની અાગળ જૂ ઠું બાેલીને,

ેવામાં

તા ં મુખ રાખ, તેઅાેની વ

બાેધ કર. ૧૮ તેઅાેને કહે કે ' ભુ

ીઅાે કાેણી પર કે કાંડા પર તાવીજ બાંધે છે , લાેકાેને

વનાે શકાર કરશાે, તમારા પાેતાના

વ બચાવી રાખશાે? ૧૯

અાવશે ન હ. ૨૫ કે મ કે હુ ં , યહાેવાહ છંુ , હુ ં બાેલીશ, હુ ં જે વચન બાેલીશ

જે લાેકાેને મરવું ન હતું તેઅાેને તમે મારી નાખીને, જે લાેકાેને

તે ફળીભૂત થશે. તેનાે વલંબ કરવામાં અાવશે ન હ. હે બંડખાેર લાેકાે,

તેઅાેના

હુ ં તમારા દવસાેમાં અા વચનાે બાેલીશ, તેને હુ ં ફળીભૂત કરીશ. અા ભુ

મને મારા લાેકાેમાં અપ વ કયા છે . ૨૦ તેથી ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે :

યહાેવાહનાં વચનાે છે . ૨૬ ફરીથી યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને

તમે તમારા દાેરાધાગાથી લાેકાેના

ક ું: ૨૭ “હે મનુ યપુ ,

તેઅાેની વ

વવું નહાેતું

વ બચાવી રાખવાને તમે મુ ીભર જવ તથા ટુ કડાે રાેટલી લઈને
વાેનાે પ ીઅાેની માફક શકાર કરાે છાે

છે તે તાે હમણાંથી ઘણા દવસાે પછીના વખતનું છે , તે ઘણા દૂ રના સમયાે

હુ ં છંુ . હુ ં તેઅાેને તમારા હાથ પરથી ફાડી નાખીશ, જે લાેકાેને
તમે પ ીઅાેની માફક શકાર કરાે છાે તેઅાેને હુ ં છાેડી મૂકીશ. ૨૧ તમારા

ે! ઇઝરાયલી લાેકાે કહે છે કે , તને જે દશન થયું

વષે ભ વ ય કહે છે . ૨૮ તેથી તેઅાેને કહે કે , ' ભુ યહાેવાહ કહે છે : મારાં

બુરખાઅાેને હુ ં ફાડી નાખીશ અને મારા લાેકાેને તમારામાંથી છાેડાવીશ, હવે

વચનાે પૂરાં કરવામાં વલંબ થશે ન હ, પણ દરેક વચન જે હુ ં બાે યાે છંુ તે

પછી તેઅાે તમારા હાથમાં ફસાશે ન હ. યારે તમે

ફળીભૂત થશે.' અા ભુ યહાેવાહનું વચન છે .

છંુ . ૨૨ કે મ કે જે યાયી માણસાેને મ દલગીર કયા નથી તેઅાેનાં દય તમે
જૂ ઠાણાથી નરાશ કયા છે . દુ માણસાે પાેતાનાં દુ અાચરણાેથી પાછા ન

યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું,
૧૩ ફરીથી
ઇઝરાયલમાં ભ વ યવાણી કરનાર બાેધકાે વ

૨ “હે મનુ યપુ ,

બાેધ કરીને

કહે , જેઅાે પાેતાના મનમાં ક પીને બાેધ કરે છે તેઅાેને કહે , યહાેવાહનું
વચન સાંભળાે. ૩ ભુ યહાેવાહ કહે છે : જે મૂખ બાેધકાે પાેતાના મનમાં
અાવે છે તેમ બાેધ કરે છે , પણ તેઅાે કં ઈ

ેતા નથી તેઅાેને અફસાેસ! ૪

ફરે અને પાેતાના

ણશાે કે હુ ં યહાેવાહ

વન ન બચાવે, તે માટે તમે તેમના હાથ બળવાન કયા છે .

૨૩ તેથી હવે પછી તમને યથ દશન થશે ન હ અને તમે શકુ ન

ેશાે ન હ, હુ ં

મારા લાેકાેને તમારા હાથમાંથી છાેડાવીશ. અને યારે તમે

ણશાે કે હુ ં

યહાેવાહ છંુ .'”

હે ઇઝરાયલ, તારા બાેધકાે ખંડેર જ યામાં વસતા શયાળ જેવા છે . ૫
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કે ટલાક અાગેવાનાે મારી પાસે અાવીને મારી અાગળ
૧૪ ઇઝરાયલના
બેઠા હતા.
યારે યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું કે , “હે

અેટલે દુ કાળ, તલવાર, જં ગલી પશુઅાે તથા મરકી માેકલીશ. ૨૨ તાેપણ

મનુ યપુ , અા માણસાેઅે પાેતાના દયમાં મૂ તઅાેની થાપના કરી છે ,

દીકરીઅાેને બહાર લઈ જવામાં અાવશે. જુ અાે, તેઅાે તમારી પાસે બહાર

પાેતાના અ યાય પી ઠેસ પાેતાના મુખ અાગળ મૂકી છે . શું હુ ં તેઅાેના

અાવશે, તમે તેઅાેનાં અાચરણ તથા કૃ યાે

૨

૩

નનાે

જુ અાે, તેમાંના અેક ભાગને

વતાે રાખવામાં અાવશે, તેઅાેને, દીકરા અને
ેશાે, જે શ ા મ ય શાલેમ પર

કં ઈ પણ જવાબ અાપું? ૪ અે માટે તેઅાેને કહે કે , ' ભુ યહાેવાહ કહે છે :

માેકલી છે તે વષે, અેટલે જે સવ મ દેશ પર માેક યું છે તે વષે તમારા મનમાં

ઇઝરાયલ લાેકાેનાે દરેક માણસ જે પાેતાના દયમાં મૂ ત સંઘરી રાખે છે ,

સાં વન થશે. ૨૩ યારે તમે તેઅાેનાં અાચરણ તથા કૃ યાે

પાેતાના અ યાય પી ઠેસ પાેતાના મુખ અાગળ મૂકે છે અને જે બાેધક પાસે

તમા ં મન સાં વન પામશે, યારે તમે

અાવે છે , તેને હુ ં યહાેવાહ તેની મૂ તઅાેની સં યા માણે જવાબ અાપીશ. ૫

વ

હુ ં તેઅાેના મનમાં અેવું ઠસાવું છંુ કે , તેઅાે તેઅાેની મૂ તઅાેને લીધે મારાથી દૂ ર

મારી પાસે અા યું અને ક ું, “હે મનુ યપુ ,
૧૫ યારેા ાવૃયહાેવઅેાહનુટલેં વચન
જં ગલના વૃ ાેમાં ા ાની ડાળી બી કાેઈ વૃ ની

થઈ ગયા હતા.' ૬ તેથી ઇઝરાયલી લાેકાેને કહે કે , ' ભુ યહાેવાહ અામ કહે
છે : પ તાવાે કરાે અને તમારી મૂ તઅાેથી પાછા ફરાે. તમારા મુખ તમારાં
સવ ધ ારપા કૃ યાેથી ફે રવાે. ૭ ઇઝરાયલ લાેકનાે દરેક તથા ઇઝરાયલ
લાેકમાં રહે નાર પરદેશીઅાેમાનાે દરેક, જે મારાે યાગ કરીને પાેતાના દયમાં
મૂ તઅાેને સંઘરી રાખતાે હશે અને પાેતાના મુખ અાગળ પાેતાના અ યાય પી
ઠેસ મૂકતાે હશે, જે બાેધક પાસે મને શાેધવા અાવે છે તેને હુ ં , યહાેવાહ, પાેતે
જવાબ અાપીશ. ૮ હુ ં મા ં મુખ તે માણસની વ

રાખીશ: તેને ચ તથા

કહે વત પ કરીશ, કે મ કે હુ ં મારા લાેકાે વ ચેથી તેને કાપી નાખીશ. યારે
તમે

ણશાે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૯

ે બાેધક છે તરાઈને સંદેશાે બાેલે, તાે

મ યહાેવાહે તે બાેધકને છે તયા છે ; હુ ં તેની વ

મારાે હાથ લંબાવીશ,

મારા ઇઝરાયલી લાેકાે મ યેથી હુ ં તેનાે નાશ કરીશ. ૧૦ અને તેઅાેને પાેતાના
અ યાયની શ ા વેઠવી પડશે, બાેધકના અ યાય પણ તેની પાસે જનારના
જેટલા જ ગણાશે. ૧૧ જેથી ઇઝરાયલી લાેકાે કદી મારાથી ભટકી ન

ય

અને ફરી કદી પાેતાનાં ઉ લંઘનાે વડે પાેતાને અપ વ કરે ન હ. તેઅાે મારી
થશે અને હુ ં તેઅાેનાે ઈ વર થઈશ.' અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૧૨
યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું કે , ૧૩ હે મનુ યપુ ,
દેશ અપરાધ કરીને મારી વ
લંબાવીને તેના અા

ે કાેઈ

પાપ કરે, તાે હુ ં મારાે હાથ તેની વ

ેશાે, યારે

ણશાે કે જે સવ બાબતાે મ તેની

કરી છે તે અમથી કરી નથી.” અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે .
૨

ડાળી કરતાં શું અ ધક છે ? ૩ શું લાેકાે કશું બનાવવા ા ાની ડાળીમાંથી
લાકડું લે? શું માણસ તેના પર કં ઈ ભરવવાને માટે ખીલી બનાવે? ૪
તેને બળતણ તરીકે અ નમાં નાખવામાં અાવે છે યારે

ે,

ે અ નથી તેના

બ ને છે ડા અને તેનાે વ ચેનાે ભાગ પણ સળગવા લાગે છે . શું તે કામને માટે
સા ં છે ? ૫ યારે તે અાખું હતું, યારે તે કાેઈ પણ વ તુ બનાવવાને લાયક
નહાેતું; હવે અ નઅે તેને બાળીને ભ મ કયુ છે , યારે તેમાંથી શું ઉપયાેગી
ચીજ બની શકે ?” ૬ તેથી ભુ યહાેવાહ કહે છે ; જેમ જં ગલની ા ાની
ડાળીને મ બળતણ તરીકે અ નને અાપી છે ; તે માણે હુ ં ય શાલેમના
રહે વાસીઅાે સાથે કરીશ. ૭ હુ ં મા ં મુખ તેઅાેની વ

કરીશ.

ેકે તેઅાે

અ નમાંથી બહાર નીકળી જશે તાેપણ અ ન તેઅાેને બાળી નાખશે. યારે
હુ ં મા ં મુખ તેઅાેની વ

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૮

કરીશ, યારે તેઅાે

તેઅાેઅે પાપ કયુ છે માટે હુ ં દેશને ઉ જડ કરીશ.” અેમ ભુ યહાેવાહ કહે
છે !
વાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, “હે મનુ યપુ ,
૧૬ યહાે
ય શાલેમને તેનાં તર કારપા કૃ યાે વષે જણાવ. તેને કહે કે ,
૨

૩

વકાવૃ ને ન કરીશ. તેઅાેના પર દુ કાળ માેકલીશ,

' ભુ યહાેવાહ ય શાલેમનગરીને અામ કહે છે : “તારી ઉ પ

તથા તારાે

ે કે નૂહ,

જ મ કનાનીઅાેના દેશમાં થયેલાં છે ; તારા પતા અમાેરી અને મા હ ી હતી.

દા નયેલ તથા અયૂબ અા માણસાે દેશમાં હાેય તાેપણ તેઅાે પાેતાના યાયથી

૪ તારાે જ મ જે દવસે થયાે તારી માઅે તારી નાળ કાપી ન હતી, કે તને

પાેતાનાે જ

પાણીથી શુ કરી ન હતી કે તને મીઠું લગા ું ન હતું, કે તને વ

અને બ નેનાે અેટલે માણસાે તથા પશુઅાેનાે નાશ કરીશ. ૧૪

વ બચાવશે.” અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૧૫ “ ે હુ ં હસક

ાેમાં લપેટી

પશુઅાેને તે દેશમાં સવ માેકલું અને તેઅાે અા દેશને અેવાે વેરાન કરી મૂકે કે ,

ન હતી. ૫ અામાંનુ કાેઈ પણ કામ કરવાની કાેઈઅે તારા પર કૃ પા

પશુઅાેને લીધે કાેઈ માણસ યાંથી પસાર થઈ શકે ન હ. ૧૬ ભુ યહાેવાહ

ન હ. જે દવસે તારાે જ મ થયાે તે દવસે તને ખેતરાેમાં નાખી દેવામાં અાવી

પાેતાના

હતી. તું તર કૃ ત હતી. ૬ પણ હુ ં યાંથી પસાર થયાે અને મ તને તારા ર તમાં

વના સમ ખાઈને કહે છે કે ,”

ેકે અા ણ માણસાે તેમાં હાેય,

“તાેપણ તેઅાે પાેતાના દીકરાઅાેને કે દીકરીઅાેને બચાવી શકશે ન હ. ફ ત

અાળાેટતી

પાેતાના

વ બચાવી શ

ખેતરમાં ઊગેલા છાેડની જેમ ઉછે રી. અને તું વૃ

અથવા,

ે હુ ં અા દેશ વ

ા હાેત. પણ અાખાે દેશ વેરાન થઈ જશે. ૧૭
તલવાર લાવીને કહુ ં કે , ' હે તલવાર,

દેશમાં

ેઈ; યારે મ તને ક ું, તારા ર તમાં પડેલી તું, ' વ!' ૭ મ તને

તેમ છતાં તું નવ

કર. ૧૮ ભુ યહાેવાહ પાેતાના

મ તને

ે અા

ણ માણસાે દેશમાં રહે તા હાેય, તાેપણ તેઅાે પાેતાના દીકરા કે દીકરીઅાેને

ાવ થામાં હતી. ૮ ફરી તારી પાસેથી હુ ં પસાર થયાે યારે

ેઈ, તારી ઉંમર ેમ કરવા યાે ય હતી, તેથી મ મારાે ઝ ભાે તારા

પર પસારીને તારી નવ

ા ઢાંકી. મ તારી અાગળ સમ ખાધા અને તારી

ે હુ ં

સાથે કરાર કયા,” “તું મારી થઈ. અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૯ મ તને

મરકી માેકલું અને મારાે કાેપ તે પર લાેહી પે રેડીને તેમાંના

પાણીથી નવડાવી અને તારા પરથી તા ં લાેહી ધાેઈ ના યું, મ તને તેલ

બચાવી ન હ શકે ; તેઅાે ફ ત પાેતાના જ ાણ બચાવશે. ૧૯ અથવા
અા દેશ વ

પામીને માેટી થઈ, ત

સાૈદય સંપાદન કયુ, તારાં તન ઉપસી અા યાં અને તારા વાળ પણ વ યા;

સવ ફરી વળ અને તેમાંથી બ નેનાે અેટલે માણસાે તથા પશુઅાેનાે સંહાર
વના સાેગન ખાઈને કહે છે કે ,”

કરી

માણસાે તથા પશુઅાેનાે સંહાર ક ં , ૨૦ ભુ યહાેવાહ પાેતાના
ખાઈને કહે છે કે ”

વના સમ

ેકે નૂહ, દા નયેલ તથા અયૂબ અા ણ માણસાે તે

લગા યું. ૧૦ વળી મ તને ભરતકામવાળાં વ

ાે તથા તારા પગમાં ચામડાનાં

ચંપલ પહે રા યાં. મ તારી કમરે શણનાે કમરબંધ બાં યાે અને તને રેશમી

દેશમાં રહે તા હાેય, તાેપણ તેઅાે પાેતાના દીકરા કે દીકરીઅાેને બચાવી શકશે

વ

ન હ; પાેતાના યાયીપણાને કારણે તેઅાે ફ ત પાેતાના ાણ બચાવશે.”

પહે રાવી અને તારા ગળામાં હાર પહે રા યાે. ૧૨ નાકમાં વાળી અને કાનમાં

૨૧ કે મ કે

બુ ી પહે રાવી અને માથે સુંદર મુગટ મૂ ાે. ૧૩ સાેનાચાંદીથી તને શણગારી

ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : “ય શાલેમમાંથી હુ ં બ નેનાે અેટલે

માણસાે તથા પશુઅાેનાે સંહાર કરવાને હુ ં તેના પર મારી ચાર સખત શ ાઅાે

હઝ કયેલ

ાે પહે રા યાં. ૧૧ મ તને કમતી અાભૂષણાેથી શણગારી હાથે બંગડીઅાે

તને શણ, રેશમ તથા ભરતકામનાં વ
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ાે પહે રા યાં; ત ઉ મ લાેટ, મધ તથા

તેલ ખાધાં, તું વધારે સુંદર લાગતી હતી, તું રાણી થઈ. ૧૪ તારી સુંદરતાને

તેઅાેને હુ ં ચારેબાજુ થી ભેગા કરીશ. તેઅાેની અાગળ તને ઉઘાડી કરીશ,

કારણે તારી કી ત સવ

જેથી તેઅાે તા ં સવ ઉઘાડું પ ં જુ અે. ૩૮ ખૂની તથા ય ભચારી

અાેમાં ફે લાઈ ગઈ છે , કે મ કે યહાેવાહ કહે છે કે ,

ીને જે

જે મારા તાપથી મ તને વે ત કરી હતી, તેથી કરીને તા ં સાૈદય પ રપૂણ

માણે શ ા થાય છે તેવી શ ા હુ ં તને કરીશ. હુ ં તારા પર મારાે ાેધ તથા

થયું હતું. ૧૫ “પણ ત તારી પાેતાની સુંદરતા પર ભરાેસાે કયા છે , તારી કી તને

અાવેશ ઉતારીશ. ૩૯ હુ ં તને તેઅાેના હાથમાં અાપી દઈશ જેથી તેઅાે તારાે

લીધે ય ભચારી

ઘૂમટ પાડી નાખશે અને તારાં મં દરાે તાેડી નાખશે, તેઅાે તારાં વ

૧૬ ત તારા વ

ી થઈ, ત પાસે થઈને જનાર દરેકની સાથે ય ભચાર કયા.
ાેમાંથી લઈને અલગ અલગ રં ગના વ

ાેથી પાેતાને માટે

તારા

શરીર પરથી ઉતારી લેશે. તારાં સુંદર ઘરેણાં લઈ લેશે; તેઅાે તને નવ

ઉ ચ થાનાે બના યાં, યાં ય ભચાર કયા. અેવું કદી થયું ન હતું અને થશે

તથા ઉઘાડી મૂકી જશે. ૪૦ તેઅાે તારી સામે ટાેળું લાવશે અને તને પ થરે

પણ ન હ. ૧૭ મારાં સાેનાચાંદીનાં તારાં જે ઘરેણાં મ તને અા યાં હતાં, તે

મારશે અને પાેતાની તલવારથી તને કાપી નાખશે. ૪૧ તેઅાે તારાં મકાનાે

લઈને ત પાેતાને માટે પૂતળાં બના યાં, તેની સાથે ય ભચાર કયા. ૧૮ ત

બાળી મૂકશે અને ઘણી

તારા ભરતભરેલાં વ

ાે લઈને તેઅાેને અાેઢા

ીઅાેના દેખતાં તને સ

કરશે. અામ, હુ ં તારા

ાં, મા ં તેલ તથા મારાે ધૂપ

ય ભચારનાે અંત લાવીશ અને યાર પછી તું કાેઈને કં ઈ પણ વેતન અાપશે

તેઅાેને ચઢા યાં. ૧૯ અને મારા ઉ મ લાેટની રાેટલી, મધ તથા તેલ જે તને

ન હ. ૪૨ યારે હુ ં તારા પરનાે મારાે રાેષ શાંત કરીશ; મારાે ગુ સાે શમી જશે,

ખાવા અા યાં હતાં, તે ત સુવા સત સુવાસને સા તેઅાેને ચઢાવી દીધાં.

કે મ કે મને સંતાેષ થશે અને યાર પછી હુ ં ગુ સાે કરીશ ન હ. ૪૩ પણ ત તારી

અેમ જ થયું!” અેવું ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૨૦ “વળી મ તને જે દીકરા

જુ વાનીના દવસાે યાદ ન કરતાં, અા બધી બાબતાેથી મને ગુ સાે ચડા યાે છે 

દીકરીઅાેના દાન અા યાં તેઅાેને લઈને ત તેઅાેને બ લદાન તરીકે અા યાં. શું

ે, હુ ં તને તારાં કૃ યાે માટે સ

કરીશ” અેવું ભુ યહાેવાહ કહે છે  “તારાં

તારાે અા ય ભચાર તને નાની વાત લાગે છે ? અેટલું જ શું તારે માટે પૂરતું

ધ ારપા કૃ યાે ઉપરાંત શું ત અા દુ કામ નથી કયુ? ૪૪

નહાેતું, ૨૧ ત મારાં બાળકાેને તેઅાેને માટે અ નમાં બ લદાન કરીને મારી

ઉપયાેગ કરનાર દરેક તારે માટે અા કહે વત કહે શે, જેવી મા તેવી દીકરી. ૪૫

ે, કહે વતાેનાે

ના યાં. ૨૨ તારાં સવ ધ ારપા કૃ યાે તથા ય ભચાર કરતી વખતે તારી

તું તારી માની દીકરી છે . જેણે પાેતાના પ તને તથા પાેતાના સંતાનાેને ધ ાયા

જુ વાનીના દવસાે વષે વચાર કયા ન હ, તારા બાળપણમાં તું ન ન અને

હતાં. તું તારી બહે નાેની બહે ન છે , જેઅાેઅે પાેતાના પ તને તથા સંતાનાેને

ર તમાં અાળાેટતી હતી ત તે દવસાેનું મરણ કયુ ન હ. ૨૩ “માટે, તારી સવ

ધ ાયા હતાં. તારી મા હ ી તથા પતા અમાેરી હતા. ૪૬ તારી માેટી બહે ન

દુ તાને કારણે, ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે , અફસાેસ, તને અફસાેસ!” ૨૪ ત

સમ ન હતી, જે પાેતાની દીકરીઅાે સાથે તારી ઉ ર બાજુ અે રહે છે , તારી

તારા પાેતાને માટે ઘૂમટ બંધા યાે છે , દરેક જ યાઅે ભ ત થાનાે બના યા

દ ણબાજુ રહે નારી તારી નાની બહે ન તે સદાેમ તથા તેની દીકરીઅાે છે . ૪૭

છે . ૨૫ ત ર તાના દરેક મથક અાગળ સભા થાનાે બંધા યા છે , પાેતાની

તેઅાેને પગલે ચાલીને તથા તેઅાેનાં જેવાં ધ ારપા કૃ યાે કરીને તું તૃ ત થઈ

સુંદરતાને કં ટાળાે અાવે અેવું ત કરી ના યું છે , કે મ કે ત પાસે થઈને જનાર

નથી; તે નાની બાબત હાેય તેમ સમ ને તું તારા સવ માગામાં તેઅાેના કરતાં

દરેકની અાગળ પાેતાના પગ ખુ લા કરીને ય ભચાર કયા છે . ૨૬ ત પુ કળ

વધારે

વલાસી ઇ છાવાળા મસરવાસીઅાે સાથે ય ભચાર કયા છે , ત મને ગુ સે

તથા તેની દીકરીઅાેઅે, તારી તથા તારી દીકરીઅાેના જેટલું દુ કાય કયુ નથી.

કરવા ઘણાે બધાે ય ભચાર કયા છે . ૨૭ તેથી

૪૯

ે, હુ ં તારી સામે મારાે

હાથ લંબાવીશ અને તારાે ખાેરાક અાેછાે કરી નાખીશ. હુ ં તા ં

વન તારા

થઈ છે . ૪૮ ભુ યહાેવાહ કહે છે કે , મારા

વના સમ” સદાેમ

ે, તારી બહે ન સદાેમનાં પાપ અા માણે હતાં: અ ભમાન, અાળસ

તથા અ નની પુ કળતા તથા

હાેજલાલીને લીધે તે તથા તેની દીકરીઅાે

શ ુઅાેના હાથમાં સાપી દઈશ. પ લ તીઅાેની પુ ીઅાે તારાં શરમજનક

અ ભમાની થઈ ગઈ હતી. વળી તેઅાે ગરીબાેને કે દુ : ખીઅાેને કદી મદદ કરતી

કાયાથી શરમાઈ ગઈ છે . ૨૮ તને સંતાેષ ન થતાં ત અાશૂરના લાેકાેની સાથે

નહાેતી. ૫૦ તે અ ભમાની હતી અને મારી અાગળ ધ ારપા કૃ યાે કરતી

પણ ય ભચાર કયા છે . તેઅાેની સાથે ય ભચાર કયા છતાંય તું સંતાેષ પામી

હતી, તેથી મને યાે ય લા યું તે માણે મ તેઅાેને દૂ ર કરી. ૫૧ સમ ને તાે

ન હ. ૨૯ વળી ત કનાન દેશથી માંડીને ખાલદી દેશ સુધી તારાે ય ભચાર

તારાથી માણમાં અડધા પાપ પણ કયા નથી; પણ ત તેઅાેઅે કયા તેના

વધારી દીધાે તેમ છતાં તને તૃ ત થઈ ન હ. ૩૦ “તું અાવાં બધાં કાયા અેટલે

કરતાં વધારે ધ ારપા કૃ યાે કયા છે , જે સવ ધ ારપા કૃ યાે ત કયા છે

વ છંદી ય ભચારી

ું છે ?

તેના કરતાં ત તારી બહે નાેને સારી બતાવી છે . ૫૨ ત બતા યું છે કે તારી

“અેવું ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૩૧ તું તારાે ઘૂમટ દરેક શેરીને મથકે બાંધે છે અને

બહે નાે તારા કરતાં ઉ મ છે , તેથી તું લિ જત થા; કે મ કે ત તેઅાેના કરતાં

દરેક જ યાઅે તું તારાં મં દરાે બાંધે છે , તું ખરેખર ગ ણકા નથી, કે મ કે તું

વધારે ધ ારપા કૃ યાે કયા છે . તારી બહે નાે તારા કરતાં ઉ મ છે . તું,

તારા કામના પૈસા લેવાનું ધ ારે છે . ૩૨ તું ય ભચારી

ી, તું તારા પ તને

લિ જત થા, અા માણે ત બતા યું છે કે તારા કરતાં તારી બહે નાે ઉ મ છે .

બદલે બી અાેનાે અંગીકાર કરનારી. ૩૩ લાેકાે દરેક ગ ણકાઅાેને પૈસા અાપે

૫૩ હુ ં સદાેમ તથા તેની દીકરીઅાેની, સમ ન તથા તેની દીકરીઅાેની અાબાદી

છે , પણ તું તા ં વેતન તારા ેમીઅાેને તથા જેઅાે ચારેબાજુ થી તારી સાથે

તેઅાેને પાછી અાપીશ. તારી અાબાદી તને પાછી અાપીશ. ૫૪ અાને કારણે

ય ભચાર કરવાને અાવે છે તેઅાેને લાંચ તરીકે અાપે છે . ૩૪ તેથી તારી અને

તું લિ જત થશે, ત જે જે કયુ છે , જેથી તું તેઅાેને દલાસા પ થઈ છે . તે

બી

ીનાં કાયા કરે છે માટે તા ં દય નબળું પ

ગ ણકાઅાે વ ચે તફાવત છે , કે મ કે કાેઈ તારી સાથે સૂવાને તારી

સવને લીધે તું અપમા નત થશે. ૫૫ તારી બહે નાે સદાેમ તથા તેની દીકરીઅાે

પાછળ અાવતું નથી, પણ તું તેઅાેને વેતન અાપે છે , કાેઈ તને અાપતું નથી.”

પાેતાની અગાઉની

૩૫ તેથી હે ગ ણકા, યહાેવાહનું વચન સાંભળ. ૩૬ ભુ યહાેવાહ અેવું કહે

પણ અગાઉની થ તમાં પાછી અાવશે. તેમ જ તું તથા તારી દીકરીઅાે પણ

છે : “તારી મ લનતા રેડવામાં અાવી અને તારા ેમીઅાે સાથેના ય ભચારથી

અગાઉની થ તમાં પાછાં અાવશાે. ૫૬ તારા ઘમંડના દવસાેમાં ત તારી

તારી નવ

બહે ન સદાેમ નું નામ તારા મુખેથી લીધું ન હતું, ૫૭ પણ હવે અરામની

તા ઉઘાડી થઈ છે તેને કારણે તથા તારાં બધા ધ ારપા

થ તમાં પાછી અાવશે, સમ ન તથા તેની દીકરીઅાે

કૃ યાેની બધી મૂ તઅાેને લીધે અને તારાં અપણ કરેલાં બાળકાેના લાેહીને

દીકરીઅાે અને પ લ તીઅાેની દીકરીઅાે જેઅાે ચારેબાજુ તને ધ ારે છે ,

લીધે; ૩૭

ે, હુ ં તારા ેમીઅાેનેજેઅાેને તું મળી હતી તેઅાેને, જે બધાઅાેને

તેઅાેઅે તા ં અપમાન કયુ યારે તારી દુ તા ગટ થઈ છે . ૫૮ તું તારાં

તું ેમ કરતી હતી, જે બધાને તું ધ ારતી હતી તેઅાેને પણ હુ ં ભેગા કરીશ,

શરમજનક કાયા તથા તારાં ધ ારપા કાયાની શ ા સહન કરે છે અેવું
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ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૫૯ ભુ યહાેવાહ કહે છે , “ત કરાર તાેડીને સમનાે

લંબાવીને કરાર કયા છે , પણ તેણે અા બધા કામાે કયા છે . તે બચવાનાે નથી.
વનના સમ ખાઈને કહુ ં છંુ કે , મારા
ા છે અને મારાે કરાર તેણે ભા યાે છે ? તેથી હુ ં તેના

તર કાર કયા છે , માટે હુ ં તને શ ા કરીશ. ૬૦ પણ હુ ં તારી જુ વાનીમાં તારી

૧૯ અાથી ભુ યહાેવાહ કહે છે : ' મારા

સાથે કરેલાે કરાર યાદ રાખીને, હુ ં તારી સાથે સદાકાળનાે કરાર થાપીશ. ૬૧

સાેગન જે તેણે તાે

યારે તું તારા માગા યાદ કરશે અને શરમાશે, યારે તું તારી માેટી બહે ન તથા

પર શ ા લાવીશ. ૨૦ હુ ં તેના પર મારી

ળ નાખીશ, તે મારા ફાંદામાં

તારી નાની બહે નનાે વીકાર કરશે. ૬૨ હુ ં તારી સાથે મારાે કરાર થાપીશ

સપડાશે. હુ ં તેને બા બલમાં લાવીને તેણે મારી સાથે જે વ વાસઘાત કયા તેને

યારે તું ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૬૩ યારે હુ ં તને તારાં બધાં કૃ યાેની માફી
અાપીશ યારે તને તે બધાં યાદ અાવશે અને તું શરમના લીધે પાેતાનું મુખ

લીધે તેની સાથે વવાદ કરીશ. ૨૧ તેના નાસી ગયેલા સવ લાેકની ટુ કડી

પણ ફરીથી ન હ ખાેલે.”' અેવું ભુ યહાેવાહ કહે છે .”

તમે

વાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક
૧૭ યહાે
ઇઝરાયલી લાેકાેને ઉખા ં કહીને તેઅાેને અા

ું, ૨ હે મનુ ય પુ ,
ાંત અાપ. ૩ તેઅાેને

કહે કે , ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે , માેટી પાંખાેવાળાે તથા લાંબા નખવાળાે
રં ગબેરંગી પ છાવાળાે, માેટાે ગ ડ ઊડીને લબાનાેન પર અા યાે અને તેણે
અેરેજવૃ ની ટાેચની ડાળી તાેડી. ૪ વૃ ની ટાેચે રહે લી ડાળીઅાે તાેડીને તેને
તે કનાન દેશમાં લઈ ગયાે; તેણે તે વેપારીઅાેના નગરમાં રાેપી. ૫ તેણે જમીન
પરથી કે ટલાંક બીજ પણ લીધાં, તેને વાવણી માટે તૈયાર જમીન પર વા યા.
તેણે તે દેશનું બી લઈને ફળ પુ જમીનમાં માેટા જળાશય પાસે ઊગેલા વૃ ની

તલવારથી પડશે, બાકી રહે લાઅાે ચારે દશામાં વેર વખેર થઈ જશે. યારે
ણશાે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ ; હુ ં તે બાે યાે છંુ .” ૨૨ ભુ યહાેવાહ કહે છે :
“વળી હુ ં અેરેજ વૃ ની ટાેચ પરની ડાળી લઈને તેને રાેપીશ, હુ ં તેની ઊંચી
કૂ પળાેમાંથી કાપી લઈને ઊંચામાં ઊંચા પવતના શખર પર રાેપીશ. ૨૩ હુ ં
તેને ઇઝરાયલના ઊંચામાં ઊંચા પવતની ટાેચે રાેપીશ, તેને ડાળીઅાે ફૂ ટશે,
ફળ બેસશે, તે

યાત અેરેજવૃ બનશે. તમામ કારનાં પ ીઅાે તેની નીચે

વાસાે કરશે. તેઅાે તેની ડાળીઅાેની છાયામાં માળા બાંધશે. ૨૪ વનનાં સવ
ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ , હુ ં ઊંચાં વૃ ાેને નીચાં ક ં છંુ અને નીચાં
વૃ ાેને ઊંચાં ક ં છંુ ; હુ ં લીલાં વૃ ને સૂકવી નાખું છંુ અને હુ ં સૂકા વૃ ને લીલાં
બનાવું છંુ , હુ ં યહાેવાહ છંુ ; મ તે ક ું છે અને હુ ં તે કરીશ!”
વૃ ાે

કદનાે ફાલેલાે ા ાવેલાે બ યાે. તેની ડાળીઅાે તેની તરફ વળી અને તેનાં મૂળ

યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, “તમે શા
૧૮ ફરી
કારણથી, ઇઝરાયલ દેશ વષે અા કહે વતનાે ઉપયાેગ કરાે છે ?

તેની નીચે હતાં. તે ા ાવેલાે બ યાે, તેને ડાળીઅાે અાવી અને કૂં પળાે ફૂ ટી

' પતાઅાેઅે ખાટી ા ા ખાધી છે અને છાેકરાઅાેના દાંત ખટાઈ ગયા છે ?”

નીકળી. ૭ પણ બી ે માેટી પાંખવાળાે તથા ઘણાં પ છાવાળાે અેક ગ ડ

૩ “ ભુ યહાેવાહ પાેતાના

હતાે. અને જુ અાે, પેલા ા વેલાઅે પાેતાના મૂ ળયાં ગ ડ તરફ વા ાં, તેને

તમને અા કહે વતનાે ઉપયાેગ કરવાનાે સંગ ન હ અાવે. ૪ જુ અાે, અેકેઅેક

માફક રાે યું. ૬ તે બીજમાંથી વેલાે ઊગીને વધવા લા યાે અને તે વધીને નીચા

જે

૨

વ મારાે છે , જેમ પતાનાે

ારામાં ઉગાવવામાં અા યાે હતાે યાંથી તેની ડાળીઅાે ગ ડ તરફ વળી,

વના સમ ખાઈને કહે છે ” હવેથી ઇઝરાયલમાં
વ તેમ પુ નાે

વ પણ મારાે છે . જે માણસ

જેથી તે વધારે પાણી સચે. ૮ તેને સારી જમીનમાં માેટા જળાશય પાસે

પાપ કરશે તે મૃ યુ પામશે, ૫ કે મ કે

રાેપવામાં અા યાે હતાે, જેથી તેને પુ કળ ડાળીઅાે ફૂ ટે અને ફળ લાગે, તે

યાયીપણા તથા ામા ણકપણે ચાલશે. ૬ જેણે પવતાેનાં મં દરમાં ભાેજન

મ નાે ા ાવેલાે બને!'” ૯ લાેકાેને કહે કે , ' ભુ યહાેવાહ અેવું કહે છે : શું તે

કયુ ન હ હાેય, જેણે ઇઝરાયલી લાેકાેની મૂ તઅાે તરફ પાેતાની અાંખાે ઊંચી

ફાલશે? ઘ ં બળ કે ઘણાં લાેકને કામે લગા

કરી ન હ હાેય, પાેતાના પડાેશીની

ા સવાય તે તેને સમૂળગાે

ીને

ી સાથે ગયાે ન હ હાેય; ૭

ે કાેઈ માણસ યાયી હશે, તે

કરી ન હ હાેય, મા સક ધમ

ઉખેડી ન હ નાખે? તેનાં મૂળ ઉખેડી નાખીને અને તેનાં ફળાે તાેડીને તેના

સમયે તે

ે તેણે કાેઈના પર જુ લમ કયા ન

બધાં લીલાં પાંદડાં ચીમળાવી ન હ નાખે? ૧૦ હા જુ અાે, તેને રાે યાે છે તાે

હાેય, પણ દેણદારે ગીરાે મૂકેલી વ તુ પાછી અાપી હાેય; ચાેરી થઈ ગયેલું

ખરાે પણ શું તે ફાલશે ખરાે? યારે પૂવનાે પવન વાશે યારે અે સુકાઈ ન હ

લીધું ન હાેય, પણ તેને બદલે ભૂ યાંને અ ન અને વ

હીનને વ

અા યું

ારામાં તે ઊ યાે છે યાં તે ચીમળાઇ જશે.'” ૧૧ યહાેવાહનું

હાેય; ૮ જે યાજ લેતાે ન હાેય, કે અ તશય નફાે લેતાે ન હાેય, દુ રાચારથી દૂ ર

વચન મારી પાસે અા યું અને મને ક ું, ૧૨ “તું બંડખાેર લાેકાેને કહે કે : અા

રહે તાે હાેય, વાદી તવાદી વ ચે અદલ યાય ચૂકવતાે હાેઈ અને માણસ

વાતાેનાે અથ શાે છે તે તમે

ણતા નથી? જુ અાે, તું તેઅાેને સમ વ કે

માણસ વ ચે વ વાસુપ ં થા પત હાેય, ૯ જે મારા વ ધઅાે માણે

ય શાલેમ અાવીને તેના રા ને તથા અાગેવાનાેને પકડીને

ચાલતાે હાેય અને મારા કાયદાઅાેનું વ વાસપૂવક પાલન કરતાે હાેય, તે

ય? જે

બા બલનાે રા

તેઅાેને પાેતાની પાસે બા બલ નગરમાં લઈ ગયાે. ૧૩ તેણે રાજવંશમાંથી

માણસ યાયી છે ; તે

અેક માણસ સાથે કરાર કયા, તેની પાસે વચન પણ લીધું. અને તે દેશના

અેક અેવાે દીકરાે હાેય, જે લૂંટારાે, ખૂની તથા અા કામાેમાંનું કાેઈ પણ કરનારાે

વશે.” અા ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૧૦ પણ

ે તેને

બળવાન લાેકાેને દૂ ર લઈ ગયાે, ૧૪ તેથી રા ય નબળ થાય અને પાેતે ઊભું

હાેય, ૧૧ પતાઅે કદી કયુ ન હાેય અેવું બધું કરતાે હાેય; પણ પવતાે પરની

થઈ શકે ન હ. પણ તેની સાથે કરેલાે કરાર પાડીને નભી રહે . માટે તે દેશના

મૂ તઅાેના ભાેજનમાંથી ખાતાે હાેય તથા પડાેશીની પ નીને

કરી હાેય, ૧૨

અાગેવાનાેને તે તેની સાથે લઈ ગયાે. ૧૫ ય શાલેમના રા અે ઘાેડાઅાે તથા

ે તે ગરીબાે તથા નરાધારાે પર જુ લમ ગુ રતાે હાેય, લૂંટ કરતાે હાેય,

માેટું સૈ ય મેળવવા માટે રાજદૂ તાેને મસર માેકલીને ય શાલેમના રા અે

પાેતાના દેણદારાેની ગીરાે મૂકેલી વ તુ પાછી ન અાપતાે હાેય, મૂ તઅાે તરફ

તેની વ

પાેતાની નજર કરી હાેય કે ધ ારપા કૃ યાે કયા હાેય, ૧૩ નાણાં યાજે

બળવાે કયા. શું તે સફળ થશે ખરા? અાવાં કામાે કરીને શું

તે બચી જશે? શું તે કરાર તાેડીને બચી જશે? ૧૬ ભુ યહાેવાહ પાેતાના

અાપતાે હાેય અને અાકરાે વટાવ લેતાે હાેય, તાે શું તે

વના સમ ખાઈને કહે છે કે , 'હુ ં ખાતરી પૂવક કહુ ં છંુ કે જે રા અે તેને
રા બના યાે છે , જેના સાેગનને તેણે ધ ાયા છે , જેના કરારનાે તેણે ભંગ

તેણે અા બધાં ધ ારપા કૃ યાે કયા છે . તે ન ે માયા જશે; તેનું લાેહી તેના

કયા છે , તે રા ના દેશમાં અેટલે બા બલમાં મૃ યુ પામશે. ૧૭ યારે ઘણા

કરેલાં સવ પાપાે

લાેકાેનાે સંહાર કરવા માેરચા ઉઠાવવામાં અાવશે તથા ક લાઅાે બાંધવામાં

૧૫ પવતાે પરના સભા થાનનું ખાતાે ન હાેય, ઇઝરાયલી લાેકાેની મૂ તઅાે

અાવશે, યારે ફા ન તથા તેનું માેટું સૈ ય તેની મદદ કરી શકશે ન હ. ૧૮ કે મ

તરફ નજર કરી ન હાેય, પાેતાના પડાેશીની

કે રા અે કરાર તાેડીને સાેગનને તુ છ ગ યા છે . જુ અાે, તેણે પાેતાનાે હાથ

કાેઈના પર જુ લમ કયા ન હાેય, ગીરવે મૂકેલી વ તુ લીધી ન હાેય, ચાેરી કરેલી

હઝ કયેલ

વશે? તે ન હ

વે!

શરે. ૧૪ પણ જુ અાે, તેને અેક અેવાે દીકરાે જ મે કે જે પાેતાના પતાનાં
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ેઈને, તે ઈ વરથી બીતાે હાેય, અેવાં કામ કરતાે ન હાેય,
ીને

કરી ન હાેય; ૧૬ તેણે

વ તુ લીધી ન હાેય, પણ ભૂ યાઅાેને અ ન અા યું હાેય તથા નવ

ને વ

કયા, નગરાેને ખં ડયેર બનાવી દીધાં. અને તેની ગજનાના અવાજથી દેશ તથા

અાેઢા ું હાેય, ૧૭ ગરીબને સતા યાે ન હાેય, જેણે યાજ કે વટાવ લીધાે ન
હાેય, મારી અા ાઅાે પાળી હાેય અને મારા વ ધઅાે માણે ચા યા હાેય, તાે
તે તેના પતાનાં પાપાેને લીધે માયા જશે ન હ. તે ન ે

વશે. ૧૮ તેના

તેની સમૃ

નાશ પા યાં. ૮ પણ વદેશી

અાેના લાેકાે અાજુ બાજુ ના

ાંતાેમાંથી તેના પર ચઢી અા યા. તેઅાેઅે તેના પર

ળ નાખી. તે તેઅાેના

ફાંદામાં સપડાઈ ગયાે. ૯ તેઅાેઅે તેને સાંકળે બાંધી પાંજરામાં પૂયા અને

પતાઅે ૂ રતા કરીને જુ લમ કયા હાેય, પાેતાના ભાઈને લૂં ાે હાેય, પાેતાના
લાેકાેમાં જે સા ં ન હ તે કયુ હાેય, તાે જુ અાે, તે પાેતાના અ યાયને કારણે

તેને બા બલના રા

માયા જશે. ૧૯ પણ તમે કહાે છાે “શા માટે પતાનાં પાપાેની શ ા દીકરાે

માતા તારા જેવી સુંદર અને પાણીના ઝરા પાસે રાેપેલા ા ના વેલા જેવી

ભાેગવતાે નથી?”

હતી. પુ કળ પાણી મળવાથી તે ફળ પુ અને ડાળીઅાેથી ભરપૂર હતી. ૧૧

ે દીકરાઅે નેકીથી તથા મા ણકપણે મારા નયમાેનું

પાલન કયુ હશે, તે માણે કયુ હશે. તેથી તે ન ે

પાસે લા યા. તેનાે અવાજ ઇઝરાયલના પવતાે પર

સાંભળવામાં ન અાવે માટે તેઅાેઅે તેને પવતાેના ક લામાં રા યાે. ૧૦ તારી

વતાે રહે શે. ૨૦ જે પાપ

સ ાધારીઅાેના રાજદં ડાેને લાયક તેને મજબૂત ડાળીઅાે થઈ હતી. તેની

કરશે તે માયા જશે. દીકરાે પાેતાના પતાના અ યાયની શ ા ભાેગવશે ન હ,

ડાળીઅાેના જ થાસ હત તે ઊંચી દેખાતી હતી. ૧૨ પણ તે ા ાવેલાને

કે પતા પાેતાના દીકરાના અ યાયની શ ા ભાેગવશે ન હ. યાયી માણસની

ઈ વરના કાેપને લીધે ઉખેડી નાખીને જમીનદાે ત કરવામાં અા યાે, પૂવના

નેકી તેને શરે અને બૂરાની બૂરાઈ તેને શરે. ૨૧ પણ

ે દુ પાેતે પાેતાનાં

પવનાેઅે તેનાં ફળાે સૂકવી ના યાં. તેની સુકાઈ ગયેલી ડાળીઅાે ભાંગી

કરેલાં સવ પાપાે કરવાનું છાેડી દેશે અને મારા બધા વ ધઅાે પાળશે, નેકીથી

નાખવામાં અાવી અને તે ચીમળાઈ ગઈ; તેને અ નથી ભ મ કરવામાં અાવી.

તથા ામા ણકપણે વતશે તાે તે ન ે

વશે, તે મરશે ન હ. ૨૨ તેણે કરેલાં

૧૩ હવે તેને અર યમાં સૂકા તથા નજળ દેશમાં રાેપવામાં અાવી છે . ૧૪

સવ ઉ લંઘનાે ફરી યાદ કરવામાં અાવશે ન હ. તે તેનાં કરેલા યાયીપણાને

તેની માેટી ડાળીઅાેમાંથી અ ન ગટીને તેનાં ફળાેને ભ મ કયા. તેના પર

લીધે

મજબૂત ડાળી રહી ન હ કે તેમાંથી સ ાધારી માટે રાજદં ડ બને.' અા તાે

વશે. ૨૩ અેવું ભુ યહાેવાહ કહે છે ” “શું દુ માણસના મૃ યુથી મને

કં ઈ અાનંદ છે ?”

ે તે પાેતાના માગથી પાછાે ફરીને વતાે રહે તાે અેના
કરતાં હુ ં વશેષ રા ન થાઉં? ૨૪ પણ ે યાયી માણસ પાેતાની નેકી

વલાપગાન છે અને વલાપ તરીકે તે ગવાશે.”

છાેડી દઈને અ યાય કરે, જે ધ ારપા કૃ યાે દુ માણસ કરે છે તેઅાેનું

વષના પાંચમા મ હનાના દસમા દવસે ઇઝરાયલના અાગેવાનાે
૨૦ સાતમા
યહાેવાહને સલાહ પૂછવા મારી સમ અાવીને બેઠા.
યારે

અનુસરણ કરે, તાે શું તે

વશે? તેણે કરેલાં નેક કામાેમાંનું કાેઈ પણ યાદ

કરવામાં અાવશે ન હ. તેણે પાેતે કરેલાં પાપાેને લીધે તે મૃ યુ પામશે. ૨૫
પણ તમે કહાે છાે કે , ' ભુનાે યવહાર અદલ નથી.' હે ઇઝરાયલી લાેકાે
સાંભળાે. શું મારાે યવહાર અદલ નથી? તમારા માગા અવળા નથી શું?
૨૬

ે યાયી માણસ પાેતાની નેકીથી પાછાે ફરી

ય, અ યાય કરે અને

તેના કારણે તે મૃ યુ પામે, તાે તેણે પાેતે કરેલા અ યાયને કારણે જ તે મૃ યુ
પામે. ૨૭ પણ

ે દુ માણસ પાેતે કરેલી દુ તાથી પાછાે ફરીને યાયથી તથા

ામા ણકપણે વત તાે તે પાેતાનાે

વ બચાવશે. ૨૮ તે વચાર કરીને પાેતે

કરેલા સવ અપરાધાેમાંથી પાછા ફરે. તેથી તે ન ી

વશે, તે મૃ યુ પામશે

ન હ. ૨૯ પણ ઇઝરાયલી લાેકાે કહે છે કે , ' ભુનાે યવહાર અદલ નથી.' હે
ઇઝરાયલી લાેકાે, શું મારાે યવહાર અદલ નથી? શું તમારા માગા અવળા
નથી? ૩૦ અે માટે, હે ઇઝરાયલી લાેકાે,” ભુ યહાેવાહ કહે છે કે , હુ ં તમારા
દરેકનાે યાય તમારાં અાચરણ માણે કરીશ. “પ તાવાે કરાે અને તમારાં
ઉ લંઘનાેથી પાછા ફરાે, જેથી દુ તા તમારા વનાશનું કારણ થઈ પડશે ન હ.
૩૧ જે અપરાધાે તમે કયા છે તેને તમારી પાસેથી ફકી દાે; તમારે માટે નવું દય

તથા નવાે અા મા મેળવાે. હે ઇઝરાયલી લાેકાે, તમે શા માટે માયા

અાે

છાે? ૩૨ ભુ યહાેવાહ અેવું કહે છે કે , મરનારના માેતથી મને કં ઈ અાનંદ થતાે
નથી.” માટે પ તાવાે કરાે અને

વતા રહાે!”

૧૯ કાેણ હતી? તે તાે સહણ હતી, તે સહાેની સાથે પડી રહેતી હતી;

“તું ઇઝરાયલના અાગેવાનાે માટે વલાપ કર. ૨ અને કહે , 'તારી માતા

૨

યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, ૩ “હે મનુ યપુ , તું ઇઝરાયલના
અાગેવાનાેને અા માણે કહે : ' ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : તમે મારી સલાહ
વના સમ ખાઈને કહુ ં છંુ કે , હુ ં તમને સલાહ ન હ
અાપું'” ભુ યહાેવાહ અેવું કહે છે . ૪ “હે મનુ યપુ ! શું તું તેઅાેનાે યાય
પૂછવા અાવાે છાે? હુ ં મારા

કરશે? શું તું યાય કરશે? તેઅાેના પતૃઅાેનાં ધ ારપા કૃ યાે વષે તેઅાેને
જણાવ. ૫ તેઅાેને કહે , ભુ યહાેવાહ કહે છે : “જે દવસે મ ઇઝરાયલને
પસંદ કયા, મ યાકૂ બના વંશ ેની અાગળ સમ ખાધા, હુ ં મસર દેશમાં
તેઅાેની અાગળ ગટ થયાે, યારે મ તેઅાેની અાગળ સમ ખાધા હતા કે , 'હુ ં
યહાેવાહ તમારાે ઈ વર છંુ ' ૬ તે દવસે મ તેઅાેની અાગળ સમ ખાધા હતા કે ,
હુ ં તેઅાેને મસર દેશમાંથી બહાર કાઢીને જે દેશ મ તેઅાેને માટે પસંદ કયા છે
તેમાં લાવીશ. તે દૂ ધ તથા મધથી રેલછે લવાળાે દેશ છે ; તે બધા દેશાેનું સાૈથી
સુંદર ઘરે ં છે . ૭ મ તેઅાેને ક ું, 'તમે બધા તમારી નજરમાં જે ધ ારપા
વ તુઅાે છે તેઅાેને તથા મસરની મૂ તઅાેને ફકી દાે. તમારી

તને અશુ ન

કરાે; હુ ં યહાેવાહ તમારાે ઈ વર છંુ .'”' ૮ પણ તેઅાેઅે મારી વ

બંડ

કયુ, મા ં વચન સાંભળવા ચા ું ન હ. દરેક માણસે પાેતાની નજરમાંથી
ધ ારપા કૃ યાે ફકી દીધાં ન હ કે મસરની મૂ તઅાેનાે યાગ કયા ન હ.
યારે મ વચાયુ કે હુ ં તેઅાેના પર મારાે ાેધ રેડીને મસર દેશમાં મારાે અા ાેશ
પૂરાે કરીશ. ૯ પણ મસર દેશમાંથી તેઅાેને બહાર કાઢી લાવતાં,

અાેના

દેખતાં તથા જેઅાે તેમની સાથે રહે તા હતા તેઅાેની નજરમાં તેને લાંછન લાગે
અેવું મ મારા નામની ખાતર કયુ ન હ. ૧૦ અાથી હુ ં તેઅાેને મસરમાંથી બહાર

તે સહાેનાં ટાેળાંમાં રહીને પાેતાના સંતાન ઉછે રતી હતી. ૩ તેણે પાેતાનાં

કાઢીને અર યમાં લા યાે. ૧૧ યારે મ તેઅાેને મારા નયમાે અા યા અને મારી

બ ચાંમાંના અેકને ઉછે યુ અને તે જુ વાન સહ બ યાે, તે શકાર પકડતાં

અા ાઅાે જણાવી. જે માણસ તેનું પાલન કરે તે તેનાથી

શી યાે. તે માણસાેનાે ભ કરવા લા યાે. ૪ બી

તેઅાેને મારી અને તેઅાેની વ ચે વ ામવારાે ચ

સાંભ ું. તે તેઅાેની
લા યા. ૫ યારે તેણે

અાેઅે તેના વષે

ળમાં સપડાયાે, તેઅાે તેને સાંકળાે પહે રાવીને મસરમાં
ેયું કે તેની અાશાઅાે રદ થઈ છે યારે તેણે પાેતાનાં

વન પામે. ૧૨ મ

પે અા યા, તેથી તેઅાે

ણે કે , હુ ં યહાેવાહ તેમને પ વ કરનાર ઈ વર છંુ . ૧૩ પણ ઇઝરાયલી
લાેકાેઅે અર યમાં પણ મારી વ

બંડ કયુ. તેઅાે મારા નયમમાં ચા યા

બ ચાંમાંનું બીજું અેક બ ચું લઈને તેને ઉછે રીને જુ વાન સહ બના યાે. ૬ તે

ન હ; પણ, જેનું પાલન કરવાથી માણસ

સહાેની સાથે ફરવા લા યાે. તે જુ વાન સહ બ યાે અને તે શકાર પકડતાં

ઇનકાર કયા. તેઅાેઅે ખાસ સાબા થાેને અપ વ કયા, અાથી, મ તેઅાેના

શી યાે; માણસાેનાે ભ કરવા લા યાે. ૭ તેણે વધવાઅાે પર બળા કાર

પર મારાે રાેષ ઉતારીને અર યમાં જ તેઅાેનાે સંહાર કરવાનાે નણય કયા.
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વન પામે છે , તે મારા હુ કમાેનાે

હઝ કયેલ

૧૪ પણ મ મારા નામની ખાતર અેવું કયુ કે , જે

અાેના દેખતાં હુ ં તેને

ચલાવીશ. ૩૪ તમે જે

અાેમાં વખેરાઈ ગયા છાે યાંથી હુ ં તમારા પર

મસરમાંથી બહાર કાઢી લા યાે હતાે તેમની નજરમાં મા ં નામ અપ વ ન

મારાે ાેધ રેડીને તથા મારા પરા મી હાથ વડે બહાર લાવીને ભેગા કરીશ. ૩૫

થાય. ૧૫ અાથી મ સમ ખાધા કે , મ તેઅાેને જે દેશ અાપવાનું ન ી કયુ હતું,

હુ ં તમને વદેશી

જે દૂ ધ તથા મધની રેલછે લવાળાે દેશ હતાે અને જે સાૈથી સુંદર ઘરેણા જેવાે

વાદ કરીશ. ૩૬ જેમ મ મસરના અર યમાં તમારા પૂવ ેનાે વાદ કયા, તેમ હુ ં

હતાે, તેમાં લઈ જઈશ ન હ. ૧૬ કે મ કે , તેઅાેઅે મારા કાનૂનનાે તર કાર

તમારી સાથે વાદ કરીશ ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે . ૩૭ “'“હુ ં તમને મારી

કયા, મારા વ ધઅાેમાં ચા યા ન હ, તેઅાેઅે મારા સાબા થને અપ વ કયા

લાકડી નીચેથી પસાર કરીશ અને હુ ં તમને મારા કરારના બંધનમાં લાવીશ.

છે , પણ તેઅાેનાં દય મૂ તઅાે તરફ ખચાતાં હતાં. ૧૭ પણ મ તેઅાેના પર

૩૮ હુ ં મારી વ

દયા કરીને તેઅાેનાે નાશ ન કયા, અર યમાં તેઅાેનાે પૂરેપૂરાે સંહાર ન કયા.

અલગ કરીશ અને હુ ં તમારામાંથી તેઅાેને જુ દા કરીશ યાં તેઅાે બંદીવાન છે

૧૮ મ તેઅાેનાં દીકરાઅાેને તથા દીકરીઅાેને અર યમાં ક ું, 'તમે તમારા

તે દેશાેમાંથી હુ ં તેઅાેને બહાર લાવીશ, પણ તેઅાે ઇઝરાયલ દેશમાં વેશ

પતાઅાેના નયમાે માણે ચાલશાે ન હ, તેઅાેના હુ કમાેને અનુસરશાે ન હ

કરશે ન હ. યારે તમે

કે તેઅાેની મૂ તઅાેથી તમારી

તને અશુ કરશાે ન હ. ૧૯ હુ ં યહાેવાહ

અાેના અર યમાં લાવીશ અને હુ ં યાં માેઢામાેઢ તમારાે

બંડ કરનારાને તથા મારી વ

અપરાધ કરનારાઅાેને

ણશાે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ .”'” ૩૯ હવે, હે ઇઝરાયલના
લાેકાે, ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : “ અાે, તમે સવ પાેતપાેતાની મૂ તઅાેની

તમારાે ઈ વર છંુ . મારા વ ધઅાે માણે ચાલાે; મારી અા ાઅાે પાળાે અને

પૂ

કરાે.

તેમનું પાલન કરાે. ૨૦ સાબા થને પ વ ગણાે, જેથી તે તમારી અને મારી

પૂ

કરવાનું ચાલુ રાખાે, પણ તમે તમારી મૂ તઅાેથી તથા ભેટાેથી મારા

વ ચે ચ

પ બને, જેથી તમે

ણશાે કે હુ ં યહાેવાહ તમારાે ઈ વર છંુ .' ૨૧

પણ તેઅાેના દીકરાઅાેઅે તથા દીકરીઅાેઅે મારી વ

ે તમે મા ં સાંભળવાનાે ઇનકાર કરાે છાે તાે તમે મૂ તઅાેની

પ વ નામને અશુ કરશાે ન હ. ૪૦ ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે કે , “મારા

બંડ કયુ. તેઅાે

પ વ પવત પર, ઇઝરાયલના પ વ પવત પર, સવ ઇઝરાયલી લાેકાે મારી

મારા નયમાે માણે ચા યા ન હ અને મારા કાનૂનાેને અનુસયા ન હ, તેમ જ

સેવા કરશે. યાં હુ ં તેમનાે વીકાર કરીશ, તમારાં અપણાે, તમારી ખંડણી

મારા કાયદાઅાેનું પાલન કરીને તેનાે અમલ કયા ન હ. વળી તેઅાેઅે મારા

તરીકે નાં થમફળાે તમારી પ વ વ તુઅાે સ હત માગીશ. ૪૧ હુ ં તમને બી

સાબા થને અપ વ કયા,

ે કાેઈ માણસ તેઅાેને પાળે તાે તે તેઅાે વડે

વે,

અાેમાંથી બહાર લાવીશ, તમે જે દેશાેમાં વખેરાઈ ગયા હતા યાંથી હુ ં

યારે મ તેઅાે પર મારાે કાેપ રેડીને તેઅાેના પર મારાે અા ાેશ પૂરાે કયા.

તમને ભેગા કરીશ, યારે હુ ં તમને સુવા સત ધૂપની જેમ વીકારીશ. સવ

૨૨ પણ મ મારાે હાથ પાછાે ખચી લીધાે, મારા નામની ખાતર અેવું કયુ, જે

અાેના દેખતાં હુ ં તમારી મ યે પ વ મનાઈશ. ૪૨ હુ ં તમને ઇઝરાયલના

અાેના દેખતાં હુ ં તેઅાેને મસરમાંથી બહાર લા યાે હતાે તેઅાેની નજરમાં

દેશમાં અેટલે જે દેશ તમારા પતૃઅાેને અાપવાના મ સમ ખાધા હતા તે દેશમાં

મા ં નામ અપ વ ન કયુ. ૨૩ તેઅાેને
તથા દેશદેશ સવ

અાેમાં વેર વખેર કરી નાખવાને

વખેરી નાખવાને, મ તેઅાેની અાગળ અર યમાં સમ

હુ ં તમને લાવીશ. યારે તમે

ણશાે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૪૩ યાં તમને પાેતાના

અાચરણ તથા જે દુ કૃ યાે કરીને તમે પાેતાને

કયા છે તે યાદ અાવશે,

ખાધા. ૨૪ કે મ કે તેઅાેઅે મારા કાનૂનાેનાે અમલ કયા નથી, તેઅાેઅે મારી

તમે જે દુ કૃ યાે કયા છે તેને લીધે તમે પાેતાની નજરમાં પાેતાને ધ ારશાે.

અા ાઅાેનાે અનાદર કયા છે , મારા સાબા થાેને અપ વ કયા છે . તેઅાેના

૪૪ ભુ યહાેવાહ કહે છે કે , હે ઇઝરાયલી લાેકાે, તમારાં અાચરણ તથા તમારાં

પતાઅાેની મૂ તઅાેની તરફ તેઅાેની

દુ કૃ યાે માણે, હુ ં મારા નામની ખાતર તમારી સાથે અાવું ન હ ક ં !'” યારે

હતી. ૨૫ મ તેઅાેને અેવા નયમાે

ન હ. ૨૬ તેઅાેઅે પાેતાના થમ જ મેલાને અ નમાં ચલા યા, તેમ મ તેઅાેને

ણશાે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૪૫ પછી યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું
અને ક ું, ૪૬ હે મનુ યપુ , તું તા ં મુખ દ ણ તરફ ફે રવીને દ ણ તરફ

પાેતાની ભેટાે ારા અશુ કયા. હુ ં તેઅાેને ાસ અાપું જેથી તેઅાે

બાેલ; નેગેબના જં ગલ વ

અા યા કે જે સારા ન હતા, અેવી અા ાઅાે અાપી કે જેઅાે વડે તેઅાે

વે

ણશે કે

તમે

ભ વ ય વાણી કર. ૪૭ નેગેબના જં ગલને કહે

હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૨૭ માટે, હે મનુ યપુ , તું ઇઝરાયલી લાેકાેને કહે ; ' ભુ

કે ; 'યહાેવાહની વાણી સાંભળ; ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે ; જુ અાે, હુ ં તારી

યહાેવાહ અેવું કહે છે કે : “તારા પૂવ ેઅે મા ં અપમાન કરીને અ વ વાસુ

મ યે અ ન સળગાવીશ, તે તારાં દરેક લીલાં વૃ ને તેમ જ સૂકાં વૃ ને ભ મ

ર ાં છે . તેઅાેઅે અા માણે કયુ. ૨૮ મ તેઅાેને જે દેશ અાપવાના સમ ખાધા

કરી જશે. અ નની વાળા હાેલવાશે ન હ. દ ણથી ઉ ર સુધીના સવ

હતા તે માણે હુ ં તેઅાેને દેશમાં લા યાે. યાં તેઅાેઅે ઊંચા પવતાે તથા

મુખાે બળી જશે. ૪૮ યારે બધા માણસાે

ઘટાદાર વૃ ાે

યહાેવાહ હુ ં છંુ અને તે હાેલવી શકાશે ન હ.'” ૪૯ પછી મ ક ું, “અરે! ભુ
યહાેવાહ, તેઅાે મારા વષે કહે છે કે , 'શું તે ાંતાે બાેલનારાે નથી?'”

ેયાં, તેઅાેઅે યાં બ લદાનાે, સુવા સત ધૂપ તથા પેયાપણાે

અપણ કરી મને ાે ધત કયા. ૨૯ મ તેઅાેને ક ું; 'જે ઉ ચ થાને તમે અપણ
લાવાે છાે તેનાે હે તુ શાે છે ?' તેથી તેનું નામ અાજ સુધી બામાહ (ઉ ચ થાન)
પ

ું છે .”' ૩૦ તેથી ઇઝરાયલી લાેકાેને કહે કે , ' ભુ યહાેવાહ કહે છે કે :

“તમે તમારા પતાઅાેની જેમ પાેતાને અશુ કે મ કરાે છાે? અને ગ ણકાની
જેમ ધ ારપા કાયા કે મ કરાે છાે? ૩૧ યારે તમે તમારાં અપણાે ચઢાવાે
છાે અને તમારાં બાળકાેને અ નમાં થઈને ચલાવાે છાે, યારે તમે તમારી
સવ મૂ તઅાેથી અાજ સુધી પાેતાને અશુ કરાે છાે. તેમ છતાં હે ઇઝરાયલી
લાેકાે, શું હુ ં તમારા

નાેના ઉ ર અાપું? હુ ં મારા

વના સમ ખાઈને કહુ ં

છંુ , હુ ં તમારા નાેના ઉ ર અાપનાર નથી. ૩૨ તમે કહાે છાે, અમે બી
અાેની જેમ, બી દેશાેના કુ ળાેની જેમ, લાકડાના તથા પ થરના દેવાેની
પૂ

કરીશું જે વચાર તમારા મનમાં અાવે છે તે સફળ થશે ન હ. ૩૩ ભુ

વના સમ ખાઈને કહુ ં છંુ કે , “'“હુ ં મારાે
હાથ લંબાવીને અને મારા પરા મી હાથ વડે, કાેપ રેડીને તમારા પર શાસન
યહાેવાહ કહે છે કે , “'“હુ ં મારા

હઝ કયેલ

ણશે કે અ ન સળગાવનાર

વાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, “હે મનુ યપુ , તા ં
૨૧ યહાે
મુખ ય શાલેમ તરફ ફે રવ, પ વ થાન સામે બાેલ; ઇઝરાયલ દેશ
૨

વ

ભ વ યવાણી કર. ૩ ઇઝરાયલ દેશને કહે , યહાેવાહ અામ કહે છે :

છંુ . હુ ં મારી તરવાર યાનમાંથી ખચીને તમારામાંથી
યાયી માણસાેનાે તથા દુ ાેનાે સંહાર કરીશ. ૪ તમારામાંથી યાયી માણસાેનાે

જુ અાે, હુ ં તારી વ

તથા દુ ાેનાે સંહાર કરવા માટે મારી તરવાર યાનમાંથી બહાર નીકળીને
દ ણથી તે ઉ ર સુધી સવ માણસાે ઉપર ધસી અાવશે. ૫ યારે સવ
માણસાે

ણશે કે મ યહાેવાહે યાનમાંથી મારી તલવાર ખચી છે . તે કદી

પાછી જશે ન હ!' ૬ હે મનુ યપુ , નસાસા નાખ તારી કમર ભાંગવાથી
તથા દુ : ખથી તેઅાેનાં દેખતાં નસાસા નાખ. ૭ યારે તેઅાે તને પૂછે કે , 'તું
શા માટે નસાસા નાખે છે ?' યારે તારે કહે વું, 'જે અાવે છે તેના સમાચારને
લીધે અેમ થશે કે , યારે દરેક દય ભાંગી પડશે અને સવ હાથ કમ ેર થઈ
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જશે. દરેક નબળ થઈ જશે, દરેક ઘૂંટણ પાણી જેવાં ઢીલાં થઈ જશે. જુ અાે!

છે , તલવાર, તલવાર ઘાત કરવાને તાણેલી છે , તે કતલ કરીને નાશ કરે માટે

ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે , તે અાવે છે અને તે માણે કરવામાં અાવશે”

તેને ધારદાર બનાવી છે , જેથી તે વીજળીની જેમ ચમકે છે . ૨૯ જે દુ ાેને

૮ યારે યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, ૯ હે મનુ યપુ ,

ાણઘાતક ઘા વાગેલા છે , જેઅાેની શ ાનાે સમય તથા અ યાયનાે સમય

ભ વ યવાણી કરીને કહે , ભુ અામ કહે છે , હે તલવાર, હે તલવાર, હા,

પાસે અાવી પહા યાે છે તેઅાેની ગરદન પર નાખવાને તેઅાે યથ સંદશનાે

તને ધારદાર તથા ચમકતી બનાવવામાં અાવી છે . ૧૦ માેટાે સંહાર કરવા

કહે છે તથા જૂ ઠા શકુ ન જુ અે છે . ૩૦ પછી તલવારને યાનમાં મૂક. તારી

માટે તને ધારદાર બનાવેલી છે . વીજળીની જેમ ચમકારા મારવા માટે તેને

ઉ પ ની જગાઅે, જ મભૂ મમાં, હુ ં તારાે યાય કરીશ. ૩૧ હુ ં મારાે કાેપ તારા

ધારદાર બનાવી છે . મારા દીકરાના રાજદં ડમાં શું અાપણે અાનંદ મનાવીશું?

પર રેડીશ, મારાે કાેપ પી અ ન હુ ં તમારા પર ફૂં કીશ. સંહાર કરવામાં કુ શળ

અાવનાર તલવાર દરેક રાજદં ડને તુ છકારે છે . ૧૧ તેનાે ઉપયાેગ કરવા માટે

તથા પશુવત માણસાેના હાથમાં હુ ં તને સાપી દઈશ. ૩૨ તું અ નમાં બળવાનું

તલવાર ચકચકતી બનાવી છે . સંહારકના હાથમાં સાપવા માટે તેને ધારદાર

બળતણ થશે. તા ં લાેહી તારા દેશમાં રેડાશે. તને યાદ કરવામાં અાવશે

તથા ચકચકતી બનાવી છે . ૧૨ હે મનુ યપુ , પાેક મૂક તથા વલાપ કર, કે મ

ન હ, કે મ કે હુ ં યહાેવાહ અા બાે યાે છંુ !'”

કે તલવાર મારા લાેકાે પર અાવી પડી છે . તે ઇઝરાયલના સવ અાગેવાનાે પર

વાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, “હે મનુ યપુ , શું
૨૨ યહાે
તું યાય કરશે? શું ખૂની નગરનાે યાય કરશે? તેને તેના ધ ારપા

અાવી પડી છે જેઅાેને તલવારને વાધીન કરવામાં અા યા છે તેઅાે મારા
લાેકાે છે , તેથી દુ ઃખમાં તારી

ંઘાે પર થબડાકાે માર. ૧૩ કે મ કે અા તાે

કસાેટી છે , ભુ યહાેવાહ કહે છે રાજદં ડનાે અંત અાવશે તાે શું?' ૧૪ હે
મનુ ય પુ , ભ વ યવાણી કરીને તારા હાથથી તાળીઅાે પાડ, ાણઘાતક ઘા
કરનારી તલવારને ણ ઘણી તેજ કર. અે તાે કતલ કરનારી તલવાર છે ,
ચારેબાજુ ઘા કરનાર તલવારથી ઘણાંઅાેની કતલ થાય છે . ૧૫ તેઅાેનાં દય
પીગળાવવા તથા તેઅાેનાં લથ ડયાં વધી

ય માટે, મ તેઅાેના દરવા

સામે તલવાર મૂકી છે . અને, તેને વીજળી જેવી કરે છે અને સંહાર કરવાને
સ જ છે . ૧૬ હે તલવાર, તું તારી ડાબી બાજુ તથા તારી જમણી બાજુ
સંહાર કર. જે બાજુ તા ં મુખ રાખેલું હાેય તે બાજુ

. ૧૭ હુ ં પણ મારા

હાથથી તાળી પાડીશ અને મારા ાેધને શાંત પાડીશ, હુ ં યહાેવાહ અા બાે યાે
છંુ .” ૧૮ ફરીથી યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, ૧૯ “હવે, હે
મનુ યપુ , બા બલના રા ની તલવાર અાવવાને બે માગ ઠરાવ. તે બ ને અેક
જ દેશમાંથી નીકળે, માગના મુ ય નગરમાં જવાના માગમાં નશાન મૂક. ૨૦
અા માેનીઅાેના નગર રા બાહમાં બા બલીઅાેના સૈ યને અાવવાનાે અેક માગ
બનાવ. બી ે માગ યહૂ દયામાં અેટલે કાેટવાળા ય શાલેમમાં અાવવાનાે
માગ બનાવ. ૨૧ કે મ કે બા બલનાે રા
મથક અાગળ શકુ ન

યાં ર તાે ફં ટાય છે યાં બે માગના

ણવા ઊભાે છે . તે અામતેમ તીર હલાવે છે અને

મૂ તઅાેની સલાહ લે છે . તે ઘરમૂ તઅાેનું અવલાેકન કરે છે . ૨૨ તેના જમણા
હાથમાં ય શાલેમ સંબંધી શકુ ન અા યા હતા, યાં ક લાે તાેડવાનાં યં ાે
ગાેઠવવા, હ યાનાે હુ કમ કરવા મુખ ઉઘાડવાં. માેટે ઘાંટે હાેકારાે પાડવા,
દરવા

તાેડવાના યં ાે ગાેઠવવા, માેરચા ઉઠાવવા, ક લાઅાે બાંધવા! ૨૩

બા બલીઅાેઅે ય શાલેમના સંબંધી સમ ખાધા છે તે તેમની નજરમાં યથ
શકુ ન જેવા લાગશે, પણ રા

તેઅાેને સપડાવવા સા તેઅાેનાે અ યાય

મરણમાં લાવશે. ૨૪ તેથી ભુ યહાેવાહ કહે છે કે , કે મ કે તમે તમારાં પાપ
મારા મરણમાં લા યા છાે, તમારા ઉ લંઘનાે ગટ કરવામાં અા યા છે .
તારા અેકેઅેક કાયમાં તારા પાપ ગટ થાય છે . તમે યાદ અા યા છાે, તે
માટે તમે તમારા દુ મનાેના હાથથી પકડાશાે. ૨૫ હે ઇઝરાયલના અપ વ
અને દુ સરદાર, તારી શ ાનાે અં તમ દવસ અાવી પહા યાે છે , અ યાય
કરવાના સમયનાે અંત અા યાે છે . ૨૬ ભુ યહાેવાહ કહે છે : તારી પાઘડી
કાઢી નાખ અને મુગટ ઉતાર. હવે અગાઉના જેવી થ ત રહે વાની નથી.
જે નીચે છે તે ઊંચે જશે અને જે ઊંચે છે તેને નીચે પાડવામાં અાવશે. ૨૭
હુ ં બધાનાે વનાશ કરીશ. વનાશ, વનાશ, પણ અા નગરીને સ

કરવા

માટે જે માણસ ન ી થયાે છે તે અાવે ન હ યાં સુધી અા બનવાનું નથી.
હુ ં તે સવ તેને અાપીશ.” ૨૮ હે મનુ યપુ , ભ વ યવાણી કરીને કહે કે ,
અા માેનીઅાે વષે તથા તેઅાેઅે મારેલાં મહે ણા વષે ભુ યહાેવાહ અામ કહે

૨

કૃ યાે જણાવ. ૩ તારે કહે વું કે , ' ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : હે પાેતાનાે
કાળ લાવવા સા પાેતાની મ યે લાેહી વહે વડાવનાર, પાેતાને અશુ કરવા
મૂ તઅાે બનાવનાર નગર! ૪ જે લાેહી ત વહે વડા યું છે તેથી તું દાે ષત થયું છે ,
તારી જ બનાવેલી મૂ તઅાેથી તું અશુ થયું છે . તું તારાે કાળ ન ક લા યું છે
અને તારા વષનાે અંત અાવી પહા યાે છે . તેથી જ મ તને બધી

અાેની

નજરમાં મહે ણા પ તથા બધા દેશાેના અાગળ હાંસીપા બના યું છે . ૫
હે અશુ નગર, હે અાબ હીન તથા સંપૂણ ગૂંચવણભયા નગર, તારાથી
દૂ રના તથા ન કના તારી હાંસી ઉડાવશે. ૬

ે, ઇઝરાયલના સરદારાે

પાેતાના બળથી લાેહી વહે વડાવાને તારી અંદર અાવે છે . ૭ તેઅાેઅે તારા
માતા પતાનાે અાદર કયા નથી, તારી મ યે વદેશીઅાેને સુર ા માટે નાણાં
અાપવા પડે છે . તેઅાે અનાથાે તથા વધવાઅાે ઉપર ાસ ગુ રે છે . ૮ તું
મારી પ વ વ તુઅાેને ધ ારે છે . અને મારા વ ામવારાેને અપ વ કયા
છે . ૯ તારી મ યે ચા ડયા લાેહી વહે વડાવનારા થયા છે , તેઅાે પવત પર ખાય
છે . તેઅાે તારી મ યે

તીય પાપાે અાચરે છે . ૧૦ તારી અંદર તેઅાેઅે પાેતાના

પતાઅાેની અાબ ઉઘાડી કરી છે .

ીની અશુ તા સમયે તેઅાેઅે તે અશુ

ી સાથે બળા કાર કયા છે . ૧૧ માણસાેઅે પાેતાના પડાેશીની પ નીઅાે
સાથે ધ ારપા કૃ યાે કયા છે , તેઅાેઅે લંપટતાથી પાેતાની પૂ વધુને
કરી છે ; ી અે પાેતાની બહે ન સાથે અેટલે કે પાેતાના બાપની દીકરી સાથે
બળા કાર કયા છે . ૧૨ તારી મ યે લાેકાેઅે લાંચ લઈને લાેહી વહે વડા યું છે .
ત તેઅાેની પાસેથી યાજ તથા નફાે લીધા છે , ત જુ લમ કરીને તારા પડાેશીને
નુકસાન કયુ છે , મને તું ભૂલી ગયાે છે .” અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૧૩ “તે
માટે

ે, અ ામા ણક લાભ ત મેળ યાે છે તથા તારી મ યે લાેહી વહે વડા યું

છે , તેથી મ મારાે હાથ પછા ાે છે . ૧૪ હુ ં તારી ખબર લઈશ યારે તા ં દય
ઢ રહે શે? તારા હાથ મજબૂત રહે શે? કે મ કે હુ ં યહાેવાહ તે બાે યાે છંુ અને હુ ં
તે કરીશ. ૧૫ હુ ં તને બી

અાેમાં વેર વખેર કરી નાખીશ અને દેશાે મ યે

તને વખેરી નાખીશ. હુ ં તારી મ લનતા તારામાંથી દૂ ર કરીશ. ૧૬ બી
અાે અાગળ તું અપમા નત થશે અને યારે તું

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ

છંુ !” ૧૭ પછી યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, ૧૮ “હે મનુ ય
પુ , ઇઝરાયલી લાેકાે મારે માટે નકામા કચરા જેવા છે . તેઅાે ભ ીમાં રહે લા
પ ળ, કલાઈ, લાેખંડ તથા સીસા જેવા છે . તેઅાે તારી ભ ીમાં ચાંદીના
કચરા જેવા છે . ૧૯ અાથી ભુ યહાેવાહ કહે છે કે , 'તમે બધા નકામા કચરા
જેવા છાે, માટે જુ અાે, હુ ં તમને ય શાલેમમાં ભેગા કરીશ. ૨૦ જેમ લાેકાે
ચાંદી, પ ળ, લાેખંડ, સીસા તથા કલાઈને ભેગા કરીને ભ ીમાં નાખીને
અ ન સળગાવીને ગાળે છે , તેવી જ રીતે હુ ં તમને મારા રાેષમાં તથા ાેધમાં
ભેગા કરીને ભ ીમાં નાખીને અાેગાળીશ. ૨૧ હુ ં તમને ભેગા કરીશ અને મારાે
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ાેધ પી અ ન તમારા પર ફૂં કીશ, જેથી તમે મારા રાેષની ભ ીમાં અાેગળી
જશાે. ૨૨ જેમ ચાંદી ભ ીમાં અાેગળી
અાવશે, યારે તમે

અાેહાેલીબાહઅે અા બધું

ય છે , તેમ તમને તેમાં પગળાવવામાં

ણશાે કે મ યહાેવાહે મારાે રાેષ તમારા પર રે

ેયું, તેમ છતાં તે પાેતાના વલાસીપણામાં વધુ

થઈ અને પાેતાની બહે ન કરતાં વધુ ગ ણકાવૃ

કરી. ૧૨ તે અા શૂરીઅાે

ાે છે !'”

કે જેઅાે સૂબા તથા રા યપાલ હતા, જેઅાે ભભકાદાર પાેશાક પહે રનારા

૨૩ ફરીથી યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, ૨૪ “હે મનુ યપુ ,

તથા ઘાેડેસવારાે હતા. તેમાંના બધા ખૂબસૂરત તથા મજબૂત હતા તેમના પર

તેને કહે : 'તું તાે અેક અશુ ન હ કરાયેલાે દેશ છે . કે જેના પર કાેપના દવસે

માે હત થઈ. ૧૩ મ

કદી વરસાદ વર યાે નથી. ૨૫ શકાર ફાડી ખાનાર ગજના કરતા સહની

બહે નાેનાે અેક જ માગ હતાે. ૧૪ તેણે પાેતાની ગ ણકાવૃ

જેમ તારા બાેધકાે અે તારી વ

દીવાલ પર કાેતરેલા માણસાે, અેટલે લાલ રં ગથી કાેતરેલી ખાલદીઅાેની

ષ

ફાડી ખાધા છે અને તેઅાેઅે કમતી
ખ નાે અને સંપ

ં ર યું છે , તેઅાેઅે ઘણા

ય લઈ લીધું છે . તેઅાે બળજબરીથી

પડાવી લે છે . તેઅાેઅે તેમાં વધવાઅાેની સં યા વધારી

છે . ૨૬ તેના યાજકાેઅે મારા નયમશા
અ પત વ તુઅાેને

વાેને

નાે ભંગ કયા છે , તેઅાેઅે મારી

કરી છે . તેઅાેઅે પ વ વ તુ તથા અપ વ વ તુ વ ચે

તમા

ેયું કે તેણે પાેતાની

તને અશુ કરી છે . તે બ ને
વધારી. તેણે

ેઈ, ૧૫ તેઅાેઅે કમરે કમરબંધ બાંધેલા હતા અને માથે સુંદર સાફા

બાંધેલા હતા. તેઅાેમાંના બધા દેખાવમાં રા યઅમલદારાે જેવા લાગતા હતા.
તેઅાેની જ મભૂ મ ખાલદી દેશ છે , તે બા બલના વતની જેવા લાગતા હતા.
૧૬ તેણે જેમ તેઅાેને

ેયા કે તરત જ તેઅાેની અાશક થઈ, તેથી તેણે તેઅાેની

તફાવત રા યાે નથી. તેઅાે શુ અને અશુ વ ચેનાે ભેદ શીખવતા નથી.

પાસે ખાલદી દેશમાં સંદેશાવાહકાે માેક યા. ૧૭ યારે બા બલવાસીઅાે

તેઅાે મારા વ ામવાર તરફ નજર કરતા નથી તેથી હુ ં તેઅાેની વ ચે અપ વ

અા યા અને તે

થયાે છંુ . ૨૭ તેના અમલદારાે શકાર ફાડીને લાેહી વહે વડાવનાર વ અાે જેવા

કરીને તેને

છે ; તેઅાે હસાથી લાેકાેને મારી નાખીને અ ામા ણક લાભ મેળવનારા છે .

ખુ લી રીતે ય ભચાર કયા અને પાેતાને ઉઘાડી કરી, જેમ મા ં મન તેની

૨૮ તેઅાે કહે છે , ભુ યહાેવાહ બાે યા ન હાેય તાેપણ “યહાેવાહ બાે યા છે ”

બહે ન પરથી પણ ઊઠી ગયું હતું, તેમ મા ં મન તેના પરથી ઊઠી ગયું.

અેમ કહીને યથ સંદશનાે કહીને તથા જૂ ઠા શકુ ન

૧૯ પછી તેણે મસર દેશમાં પાેતાની જુ વાનીમાં ય ભચાર કયા હતાે, તે

ેઈને તેઅાેના બાેધકાેઅે

ીને લઈને પથારીમાં સૂઈ ગયા, તેઅાેઅે તેની સાથે ય ભચાર
કરી, પછી તેનું મન તેઅાેના પરથી ઊઠી ગયું. ૧૮ તેણે

તેઅાેને ચૂનાનાે લપેડાે કયા છે . ૨૯ દેશના લાેકાેઅે જુ લમ ગુ યા છે અને

દવસાે યાદ કરીને તેણે પુ કળ ય ભચાર કયા. ૨૦ તે પાેતાના ેમીઅાે

લૂંટ કરી છે , તેઅાેઅે ગરીબાે તથા જ રતમંદાે સાથે દુ યવહાર કયા છે ,

માટે ેમીકા હતી, જેઅાેની ઈં યાે ગધેડાની ઈં યાે જેવી હતી અને જેઅાેનું

વદેશીઅાેને યાયથી વં ચત રાખીને તેઅાેની સાથે જુ લમ કયા છે . ૩૦ મ

બીજ ઘાેડાના બીજ જેવું હતું. ૨૧ યારે મસરવાસીઅાેથી તેની ડીટડીઅાે

અેવાે માણસ શાે યાે છે જે અાડ પ થઈને મારી તથા દેશની વ ચે બાકાેરામાં

છાેલાઈ યારે તેણે પાેતાની જુ વાનીનાં લંપટતાના કાયા યાદ કરીને ફરીથી

ઊભાે રહીને મને તેનાે નાશ કરતા રાેકે, પણ મને અેવાે અેકે માણસ મ

શરમજનક કાય કયુ, ૨૨ માટે, અાેહાેલીબાહ, ભુ યહાેવાહ અામ કહે

ાે

ન હ. ૩૧ અાથી હુ ં મારાે ાેધ તેઅાે પર રેડી દઈશ! હુ ં મારા ાેધ પી અ નથી

છે : ' ે, હુ ં તારા ેમીઅાેને તારી વ

તમને બાળીને ભ મ કરીશ. તેમણે તેઅાેઅે કરેલાં સવ દૂ રા અાચરણાેનું હુ ં

ઊઠી ગયું છે , તેઅાેને હુ ં ચારેબાજુ થી તારી વ

તેઅાેને માથે લાવીશ.' અેવું ભુ યહાેવાહ કહે છે .”

બધા બા બલવાસીઅાેને તથા બધા ખાલદીવાસીઅાેને પકાેદને, શાેઅાને

વાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક
૨૩ યહાે
બે ીઅાે, અેક જ માતાની દીકરીઅાે હતી.

ું, ૨ હે મનુ યપુ ,
૩ તેઅાેઅે મસરમાં

પાેતાની જુ વાનીમાં ય ભચાર કયા. તેઅાેઅે યાં ય ભચાર કયા. યાં તેઅાેના
તન દાબવામાં અા યા, અને યાં તેઅાેની કું વારી અવ થાની ડીટડીઅાે
છાેલાઈ. ૪ તેઅાેમાંની માેટી બહે નનું નામ અાેહાેલાહ હતું અને નાની બહે નનું
નામ અાેહાેલીબાહ હતું. તેઅાે બ ને મારી થઈ અને તેઅાેને દીકરાઅાે તથા
દીકરીઅાે થયાં. તેઅાેનાં નામાેના અથ અા છે : અાેહાેલાહનાે અથ સમ ન અને
અાેહાેલીબાહનાે અથ ય શાલેમ છે . ૫ “અાેહાેલાહ મારી હતી, છતાં તેણે
ગ ણકાવૃ

ચાલુ રાખી. તે પાેતાના ેમીઅાે, અેટલે અાશૂરના યાે ાઅાે

ઉપર માેહી પડી હતી. ૬ તેઅાે

ંબુ ડયા રં ગના વ

પહે રનારા સૂબાઅાે

તથા અમલદારાે હતા. જેઅાે મજબૂત અને ખૂબસૂરત હતા, તેમાંના બધા
ઘાેડેસવારાે હતા. ૭ તેણે તેઅાેને અેટલે અાશૂરના માણસાેને પાેતાની

તને

ગ ણકા તરીકે સાપી દીધી, જે સવ વડે તે વલાસી થઈ હતી. તેઅાે અાશૂરના
સવા મ દલપસંદ પુ ષાે હતા. તેણે તેઅાેની મૂ તઅાે વડે પાેતાને અશુ
કરી. ૮ યારે તે મસરમાંથી નીકળી યારે પણ તેણે પાેતાની ગ ણકાવૃ ત
છાેડી ન હ, યારે તે નાની હતી યારે માણસાેઅે તેની સાથે સૂઈને તેની કું વારી
અવ થાની ડીટડીઅાે છાેલી નાખી, તેઅાેઅે તેની સાથે ય ભચાર કરવાનું
ચાલુ રા યું. ૯ તેથી મ તેને તેના ેમીઅાેના હાથમાં, અેટલે અાશૂરીઅાેના
માણસાે જેના માટે તે વલાસી હતી, તેઅાેના હાથમાં સાપી દીધી. ૧૦ તેઅાેઅે
તેની નવ

તા ઉઘાડી કરી. તેઅાેઅે તેના દીકરાઅાે તથા દીકરીઅાે લઈ

લીધાં, તેઅાેઅે તેને તલવારથી મારી નાખી, તે બી

ીઅાેમાં શરમ પ

થઈ ગઈ, કે મ કે તેઅાેઅે તેનાે યાય કરીને તેને શ ા કરી. ૧૧ તેની બહે ન

હઝ કયેલ

કરીશ. જેઅાેના પરથી તા ં મન
લાવીશ. ૨૩ અેટલે હુ ં

તથા કાેઅાને તેમ જ બધા અાશૂરવાસીઅાેને, બધા ખૂબસૂરત જુ વાનાેને,
અમલદારાેને તથા અ ધકારીઅાેને, ઘાેડેસવારાેને તથા મં ીઅાેને ભેગા કરીશ.
૨૪ તેઅાે તારી વ

હ થયારાે, રથાે તથા ગાડાઅાે, અને લાેકાેનાં માેટાં

ટાેળાં સ હત અાવશે. તેઅાે માેટી ઢાલાે, નાની ઢાલાે તથા ટાેપાે પહે રીને તારી
સામે અાવીને તને ચારેબાજુ થી ઘેરી લેશે. હુ ં તેઅાેને તને શ ા કરવાની તક
અાપીશ અને તેઅાે પાેતાનાં કાયાથી તને શ ા કરશે. ૨૫ કે મ કે હુ ં તારા પર
મારાે કાેપ રેડી દઈશ, તેઅાે ગુ સાથી તારી સાથે વતશે, તેઅાે તારા નાક તથા
કાન કાપી નાખશે, તારા બચેલા તલવારથી નાશ પામશે! તેઅાે તારા દીકરા
દીકરીઅાેને લઈ લેશે, જેથી તારા વંશ ે અ નથી ભ મ થઈ જશે. ૨૬ તેઅાે
તારાં વ

ાે ઉતારી લેશે અને તારાં અાભૂષણાે તારી પાસેથી લઈ લેશે! ૨૭ હુ ં

તારામાંથી તારા શરમજનક કાયાનાે અને મસર દેશમાં કરેલાં ય ભચારનાે
અંત લાવીશ. જેથી તું તારી નજર તેઅાેના તરફ ઉઠાવશે ન હ અને મસરને
મરણમાં લાવશે ન હ.' ૨૮ કે મ કે ભુ યહાેવાહ કહે છે : ' ે, જે લાેકાેને તું
ધ ારે છે અને જેઅાેના પરથી તા ં મન ઊઠી ગયું છે તેઅાેના હાથમાં હુ ં તને
સાપી દઈશ. ૨૯ તેઅાે તને ધ ારશે; તેઅાે તારી બધી સંપ
તને ઉઘાડી કરી મૂકશે. તારા ય ભચારની

લઈ લેશે અને

તા અેટલે તારાં શરમજનક

કાયા તથા તારાે ય ભચાર ઉઘાડાં થશે. ૩૦ ત ગ ણકા જેવું કાય કયુ છે ,
અાેની પાછળ જઈને તેમની ેમીકા થઈ છે અને તેઅાેની મૂ તઅાેથી ત
પાેતાને અપ વ કરી છે , માટે અા સવ દુ ઃખાે તારા પર લાવવામાં અાવશે. ૩૧
તું તારી બહે નને પગલે ચાલી છે , તેથી હુ ં તેની શ ાનાે યાલાે તારા હાથમાં
અાપીશ.' ૩૨ ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : 'તું તારી બહે નનાે યાલાે પીશે, તે
ઊંડાે અને માેટાે છે ; તું હાંસીપા થશે અને તું મ કનાે વષય બનશે તે
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યાલામાં ઘ ં સમાય છે . ૩૩ તું ભયાનક તથા વનાશના યાલાથી, અેટલે

છે , તેણે તેને જમીન પર રે

ું નથી જેથી તે ધૂળથી ઢં કાય

ય, ૮ તે ઢં કાય

નશાથી તથા ચતાથી ભરાઈ જશે. અા તારી બહે ન સમ નનાે યાલાે છે ! ૩૪

ન હ માટે મ તેને ખુ લા ખડક પર રા યું છે . જેથી મારાે કાેપ સળગે અને હુ ં

તું પીશે અને તેને ખાલી કરી નાખશે; પછી તું તેને ભાંગી નાખશે અને તારાં

વૈર વાળું. ૯ તેથી ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : ખૂની નગરીને અફસાેસ, હુ ં

તનને કાપીને ટુ કડા કરી નાખશે. ૩૫ માટે, ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : 'કે મ

લાકડાંનાે માેટાે ઢગલાે પણ કરીશ. ૧૦ લાકડાંને વધારાે, અ ન સળગાવાે,

કે તું મને ભૂલી ગઈ છે અને મને તારી પીઠ પાછળ ફકી દીધાે છે , તેથી તું તારી

માંસને બરાબર ઉકાળાે. રસાે

લંપટતા અને ય ભચારની શ ા સહન કરશે.” ૩૬ યહાેવાહે મને ક ું, “હે

ખાલી કઢાઈને અંગારા પર મૂકાે, જેથી તે ગરમ થાય અને તેનું પ ળ તપી

મનુ યપુ , શું તું અાેહાેલાહ અને અાેહાેલીબાહનાે યાય કરશે? તાે તેઅાેઅે

ડાે કરાે! હાડકાંને બળી જવા દાે! ૧૧ પછી

ય, તેની અંદરનાે તેનાે મેલ પીગળીને તેનાે કાટ પીગળી

ય. ૧૨ તે સખત

જે ધ ારપા કૃ યાે કયા છે તે તેઅાેને જણાવ. ૩૭ તેઅાેઅે ય ભચાર

પ ર મથી કં ટાળી ગઈ છે , પણ તેનાે કાટ અેટલાે બધાે છે કે તે અ નથી

કયા છે , તેઅાેના હાથમાં લાેહી છે . તેઅાેઅે મૂ તઅાે સાથે ય ભચાર કયા

પણ જતાે નથી. ૧૩ તારી અશુ તામાં લંપટતા સમાયેલી છે , કે મ કે મ શુ

છે , તેઅાેઅે મારાથી તેઅાેને થયેલા દીકરાઅાેને અ નમાં ભ મ થવા સા

કરવાનાે ય ન કયા, પણ તું શુ થઈ ન હ. હુ ં તારા પર મારાે પૂરાે રાેષ

સા યા છે . ૩૮ વળી તેઅાેઅે સતત મારી સાથે અા કયુ છે ; તેઅાેઅે મારા

ઉતારીશ ન હ યાં સુધી તું ફરી શુ થશે ન હ. ૧૪ મ, યહાેવાહે તે ક ું

પવ

થાનને અપ વ કયુ છે , તે જ દવસે તેઅાેઅે મારા વ ામવારાેને

છે અને તે માણે થશે અને હુ ં તે પૂ ં કરીશ, હુ ં પીછે હઠ કરીશ ન હ. દયા

અશુ કયા છે . ૩૯ કે મ કે તેઅાેઅે પાેતાનાં બાળકાે મૂ તઅાેને ચઢા યાં પછી

રાખીશ ન હ. તારાં અાચરણ માણે અને તારાં કૃ યાે માણે તેઅાે યાય

તે જ દવસે તેઅાે મારા સભા થાનને અશુ કરવા અા યા જુ અાે, તેઅાેઅે

કરશે.” અેવું ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૧૫ યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું

મારા સભા થાનની વ ચે જે કયુ છે તે અા છે . ૪૦ વળી તમે સંદેશાવાહકાે

અને ક ું, ૧૬ “હે મનુ યપુ , જે તારી અાંખાેને

માેકલીને દૂ ર દૂ રથી માણસાેને બાેલા યા હવે જુ અાે! તેઅાે અા યા, તેઅાેને

પાસેથી લઈ લઈશ. પણ તારે રડવું કે શાેક કરવાે ન હ, અાંસુ પાડવાં ન હ.

માટે ત નાન કયુ, અાંખાેમાં કાજળ લગા યું અને ઘરેણાંથી પાેતાને સુશાે ભત

૧૭ તું ચૂપચાપ નસાસા નાખજે. મૃ યુ પામેલા માટે અં તમ યા ાની યવ થા

કરી. ૪૧ અને તું સુંદર ભભકાદાર પલંગ પર બેઠી અને તેની અાગળ મેજ

કરતાે ન હ. તારા માથે પાઘડી બાંધ અને તારા પગમાં ચંપલ પહે ર. તું તારા

બછાવી. પછી ત તેના પર ધૂપ તથા મા તેલ મૂ ું. ૪૨ તમારા અાેરડામાંથી

હાેઠને ઢાંકતાે ન હ કે જે માણસ પાેતાની પ ની ગુમા યાને કારણે શાેક કરે છે

માેટી ઉ ણીના અવા ે સંભળાતા હતા. અને અર યમાંથી નશાથી ચૂર

તેની રાેટલી ખાતાે ન હ.” ૧૮ સવારમાં મ મારા લાેકાેને ક ું, સાંજે મારી પ ની

લાેકાેને લાવવામાં અા યા હતા. તેઅાેઅે તેમના બંનેના હાથાેમાં બંગડીઅાે

મૃ યુ પામી. મને અા ા અાપી હતી તે માણે મ સવારે કયુ. ૧૯ લાેકાેઅે

પહે રાવી હતી અને તેઅાેના માથે સુંદર મુગટાે પહે રા યા હતા. ૪૩ યારે જે

મને પૂ

ય છે તે હુ ં અેક ઝપાટે તારી

ું, “તું જે બાબતાે કરે છે , તે બધાનાે શાે અથ છે તે અમને ન હ

ય ભચાર કરીને વૃ થઈ ગઈ હતી તેને વષે મ વચાર કયા, 'હવે તેઅાે તેની

કહે ?” ૨૦ યારે મ તેઅાેને ક ું, “યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને

સાથે ય ભચાર કરશે, હા તેઅાે તેની સાથે ય ભચાર કરશે.' ૪૪ જેમ લાેકાે

ક ું, ૨૧ 'ઇઝરાયલી લાેકાેને કહે , ભુ યહાેવાહ કહે છે કે , જુ અાે, મા ં

વે યા પાસે

પવ

ય છે તેમ તેઅાે તેની પાસે ગયા, અા રીતે તેઅાેઅે તે ગ ણકા

ીઅાે અાેહાેલાહ તથા અાેહાેલીબાહ પાસે જવાનું ચાલું રા યું. ૪૫ પણ
યાયી માણસાે તાે તેમને ય ભચારી તથા ખૂની

ીઅાેની સ

થાન, જે તમારા સામ યનું ગવ છે , જે તમારી અાંખાેની ઇ છા છે , જે

તમારા અા માની અ ભલાષા છે તેને હુ ં

કરીશ. તમારા જે દીકરા તથા

કરશે, કે મ કે ,

દીકરીઅાેને તમે પાછળ છાેડી અા યા છાે તેઅાે તલવારથી મરશે. ૨૨ યારે

તેઅાેઅે ય ભચાર કયા છે અને તેમના હાથમાં લાેહી છે .” ૪૬ ભુ યહાેવાહ

જેમ મ કયુ છે તેમ તમે કરશાે: તમારા હાેઠને ઢાંકશાે ન હ કે શાેકની રાેટલી

અામ કહે છે : “હુ ં તેઅાેના ઉપર ચઢાઈ કરવા અેક સૈ ય માેકલીશ, તેઅાેને

ખાશાે ન હ. ૨૩ તમારી પાઘડી તમારા માથા પર, તમારાં ચંપલ તમારા પગમાં

લૂંટવા તથા ાસ પ થવા સાપી દઈશ. ૪૭ તે સૈ ય તેઅાેને પ થરથી મારશે

હશે. શાેક કરશાે કે રડશાે ન હ, તમે તમારા અ યાયમાં પીગળી જશાે, દરેક

અને તલવારાેથી તેમને કાપી નાખશે. તેઅાે તેઅાેના દીકરા તથા દીકરીઅાેને

માણસ પાેતાના ભાઈને માટે નસાસા નાખશે. ૨૪ હઝ કયેલ તમારે માટે

મારી નાખશે અને તેઅાેના ઘરાેને બાળી મૂકશે. ૪૮ હુ ં દેશમાંથી શરમજનક

ચ

કાયાનાે અંત લાવીશ. જેથી બધી

કાય કરે ન હ. ૪૯ તેઅાે તમારાં શરમજનક કાયાનાે બદલાે તમને અાપશે.

યારે તમે ણશાે કે હુ ં ભુ યહાેવાહ છંુ !'” ૨૫ “પણ હે મનુ ય પુ , જે
દવસે હુ ં તેઅાેનું સામ ય, જે તેઅાેનાે અાનંદ છે , તેઅાેનાે ગવ, જે તેઅાે જુ અે

મૂ તપૂ ના પાપનાં ફળ તમારે ભાેગવવા પડશે. યારે તમે

છે અને તેઅાેની ઇ છા છે તેને કબ માં લઈ લઈશ અને તેઅાેના દીકરા તથા

ીઅાે શ તમાં રહે અને તેઅાે ગ ણકાનું
ણશાે કે હુ ં ભુ

પ થશે. યારે તે અાવશે યારે જે સવ તેણે કયુ તે માણે તમે કરશાે.

યહાેવાહ છંુ .”

દીકરીઅાેને લઈ લઈશ. ૨૬ તે દવસે અેમ ન હ થશે કે , બચી ગયેલાે તારી

વષના દશમા માસના દશમા દવસે યહાેવાહનું વચન મારી
૨૪ નવમા
પાસે અા યું અને ક ું, “હે મનુ યપુ , તું દવસનું અેટલે અાજના

પાસે અાવીને તને તે સમાચાર કહી સંભળાવે. ૨૭ તે જ દવસે તા ં મુખ

૨

દવસનું નામ લખ, કે મ કે , અાજના દવસે બા બલના રા અે ય શાલેમનાે

ખૂલશે અને તું બચી ગયેલાઅાે સાથે વાત કરશે. યાર પછી તું શાંત રહે શે
ન હ. તું તેઅાે માટે ચ

પ થશે યારે તેઅાે

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ !”

'' ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : કઢાઈ ચઢાવાે, તેને ચઢાવીને તેમાં પાણી રેડાે,

વાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું,
૨૫ યહાે
અા માેનીઅાે તરફ તા ં મુખ ફે રવ અને તેઅાેની વ

૪ તેમાં માંસના ટુ કડા,

કર. ૩ અા માેન લાેકાેને કહે : ' ભુ યહાેવાહનું વચન સાંભળાે. ભુ યહાેવાહ

ઘેરાે ઘા યાે છે . ૩ અા બંડખાેર

ને

ાંત અાપીને સંભળાવ. તેને કહે કે ,

ંઘ તથા ખભાના દરેક સારા ટુ કડા નાખાે. સારાં

કહે છે કે :

નાખાે, તેને ખૂબ ઉકાળાે, હાડકાંને બફાવા દાે. ૬ માટે ભુ યહાેવાહ કહે છે :

ઇઝરાયલનાે દેશ વેરાન થયાે હતાે યારે તમે તેની હાંસી ઉડાવી અને યારે

કઢાઈની માફક જેની અંદર મેલ છે , જેમાંથી મેલ કદી નીક

યહૂ દયાના લાેકાે બંદીવાસમાં ગયા યારે તમે તેઅાેની વ

કરવામાં અા યું,

યારે

ક ું છે કે ,

“વાહ!” ૪ તેથી જુ અાે! હુ ં તમને પૂવના લાેકાેને તેઅાેના વારસા તરીકે અાપું

ખૂની નગરીને અફસાેસ. તેમાંથી ટુ કડે ટુ કડે લાે, પણ તેના પર ચ ી નાખવાની
નથી. ૭ કે મ કે તેનું લાેહી તેની અંદર છે . તેણે તેને ખુ લા ખડક પર પા

થાનને અશુ

ભ વ યવાણી

હાડકાંથી તેને ભરાે! ૫ ટાેળામાંથી અેક ઉ મ ઘેટું લાે, પેલાં હાડકાં તેની નીચે
ાે નથી અેવી

યારે મારા પ વ

૨ હે મનુ યપુ ,

ું

છંુ ; તેઅાે તમારી વ ચે છાવણી નાખશે અને તમારામાં પાેતાના તંબુઅાે
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બાંધશે. તેઅાે તમારાં ફળ ખાશે અને તેઅાે તમા ં દૂ ધ પીશે. ૫ હુ ં રા બા

તારી દીવાલ કં પી ઊઠશે. ૧૧ તે ઘાેડાઅાેની ખરીઅાેથી તારી સવ શેરીઅાેને

નગરને ઊંટાેને ચરવાની જ યા કરીશ અને અા માેનીઅાેના દેશને ઘેટાંબકરાંને

કચડી નાખશે; તે તલવારથી તારા લાેકાેને મારી નાખશે અને તારા મજબૂત

ણશાે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૬ કે મ કે

બેસવાની જ યા કરીશ, યારે તમે

ભુ યહાેવાહ કહે છે કે : ત ઇઝરાયલ દેશની વ

તંભાે જમીનદાે ત થઈ જશે. ૧૨ અા રીતે તેઅાે તારી સંપ

અને તારાે માલ

હાથથી તાળીઅાે પાડી

લૂંટી લેશે, તેઅાે તારી દીવાલ તાેડી પાડશે અને તારા વૈભવશાળી ઘરાેને તાેડી

છે ખુશ થઈને નાચી છે , તેના પરની તારી સંપૂણ ઈષાને લીધે તું મનમાં

પાડવામાં અાવશે. તારા પ થરાેને, લાકડાંને અને ધૂળને પાણીમાં નાખી દેશે.

ખુશ થઈ છે . ૭ તેથી જુ અાે, હુ ં મારાે હાથ લંબાવીને તમને મારીશ અને

૧૩ હુ ં તારાં ગીતાેનાે અવાજ બંધ કરી દઈશ અને તારી વીણાના અવાજ ફરી

લૂંટ થવા માટે તમને

કદી સંભળાશે ન હ. ૧૪ કે મ કે હુ ં તને ઉઘાડાે ખડક બનાવી દઈશ, તું

અાેના હાથમાં સાપી દઈશ. હુ ં બી

લાેકાેમાંથી

તમારાે નાશ કરીશ. હુ ં રા ાેમાંથી તમારાે નાશ કરીશ યારે તમે

ળ

ણશાે

પાથરવાની જગા થશે. તેને ફરીથી કદી બાંધવામાં અાવશે ન હ, કે મ કે હુ ં

કે હુ ં યહાેવાહ છંુ !'” ૮ ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : કે મ કે માેઅાબ તથા

યહાેવાહ તે બાે યાે છંુ !'” અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૧૫ “ ભુ યહાેવાહ

સેઈર કહે છે , “જુ અાે, યહૂ દયાના લાેક તાે બી

અાે જેવા છે !” ૯

તૂરને કહે છે : તારામાં ભયાનક કતલ થયાથી ઘાયલ થયેલા નસાસા નાખશે,

તેથી જુ અાે! હુ ં માેઅાબના ઢાેળાવાે, તેની સરહદ પરનાં નગરાે અેટલે બેથ

તારા પતનથી ીપાે ન હ કાંપશે? ૧૬ કે મ કે સમુ ના બધા સરદારાે તેઅાેની

યશીમાેથ, બઅાલ મેઅાેન તથા કયા થાઈમ જે દેશની શાેભા છે . ૧૦ તે

રાજગાદી પરથી નીચે ઊતરશે અને પાેતાના ઝ ભાઅાે કાઢી નાખશે અને

નગરાેથી માંડીને હુ ં માેઅાબના પડખામાં અા માેનીઅાેની વ

પાેતાનાં સુંદર વ

પૂવના લાેકાેને

ાે ઉતારશે, તેઅાે બીકનાં વ

ાે પહે રશે, તેઅાે જમીન પર

સા ખાેલી અાપીશ, હુ ં તેઅાેને વારસા તરીકે અા માેનીઅાેને અાપી દઈશ,

બેસશે અને તું નરં તર ૂજશે અને તારા વષે વ મય પામશે. ૧૭ તેઅાે

જેથી અા માેનીઅાેનું નામ નશાન રહે શે ન હ. ૧૧ અે રીતે હુ ં માેઅાબનાે યાય

તારે માટે વલાપ કરશે અને કહે શે, તું અેક વ યાત નગરી હતી! તારામાં

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ ! ૧૨ ભુ યહાેવાહ

ખલાસીઅાે રહે વાસીઅાે હતા, તું અને તારા વતનીઅાે સમુ માં પરા મી

કરીને સ

કરીશ યારે તેઅાે

અામ કહે છે : “અદાેમે યહૂ દયાના લાેકાે પર વૈર વાળીને તેનું નુકસાન કયુ છે ,
ને તેના પર વૈર વાળીને માેટાે ગુનાે કયા છે .” ૧૩ તેથી ભુ યહાેવાહ કહે છે ;
“હુ ં અદાેમ વ

મારાે હાથ લંબાવીને તેનાં મનુ યાે તથા

હતા. તેમણે તેમાં રહે તા દરેક પર ધાક બેસા
ીપાે ૂ

નવરાેનાે નાશ

ાે છે , ૧૮ તારા પતન વખતે

ઊઠશે, સમુ ના બધા ીપાે તારા સવનાશથી ભયભીત થશે. ૧૯

ભુ યહાેવાહ અા માણે કહે છે , યારે હુ ં તને વ તી વગરનાં નગરાેની

કરીશ. હુ ં તેમાનથી માંડીને દેદાન સુધી તેને વેરાન કરીશ. તેઅાે તલવારથી

માફક ઉ જડ કરીશ, યારે હુ ં તારી વ

મરશે. ૧૪ મારા ઇઝરાયલી લાેકાે ારા હુ ં અદાેમ પર મા ં વૈર વાળીશ, તેઅાે

મહાજળાશય તને ઢાંકી દેશે, ૨૦ યારે હુ ં તને નીચે નાખી દઈને કબરમાં

અદાેમ સાથે મારા રાેષ તથા ાેધ માણે વતાવ કરશે, તેઅાે મારા વૈરનાે

ઊતરી જનારા, અેટલે ાચીન કાળના લાેકાે ભેગાે કરીશ, તને પાતાળમાં

અનુભવ કરશે!”

ણશે કે મ વૈર વા

ું છે .” ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે .

૧૫ ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : “પ લ તીઅાેઅે તેઅાેનાં દયના તર કાર

તથા જૂ ની દુ મનાવટને કારણે યહૂ દયા પર વૈર વાળીને તેનાે નાશ કયા છે .
૧૬ અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે : જુ અાે! હુ ં પ લ તીઅાે વ

ઊંડાણાેને ફે રવી વાળીશ,

ાચીન કાળથી ઉ જડ પડેલી જગાઅાેમાં, કબરમાં ઊતરી ગયેલાઅાે ભેગાે
વસાવીશ કે , ફરીથી તારામાં વ તી નથાય,

વતાઅાેની ભૂ મમાં તા ં ગાૈરવ

થાપીશ ન હ. ૨૧ હુ ં તારા પર અાફત લાવીશ, તા અ ત વ રહે શે ન હ.

મારાે હાથ

ે કાેઈ તારી શાેધ કરે તાેપણ તું ફરી કદી મળશે ન હ.” અામ ભુ યહાેવાહ

લંબાવીશ, હુ ં કરેથીઅાેનાે તથા દ રયા કનારાના બાકીના ભાગનાે નાશ કરીશ.

કહે છે .

૧૭ હુ ં સખત ધમકીઅાે સ હત તેઅાેના પર વૈર વાળીશ.

યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, “હવે, હે
૨૭ ફરીથી
મનુ ય પુ , તું તૂર વષે વલાપ કર, અને તૂરને કહે , 'હે સમુ ના

યારે હુ ં તેઅાેના પર

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ !

મા ં વૈર વાળીશ યારે તેઅાે

વષમાં, મ હનાના થમ દવસે, યહાેવાહનું વચન મારી
૨૬ અપાસેગયારમા
અા યું અને ક ું, “હે મનુ યપુ , તૂરે ય શાલેમ નગરી વ
૨

ક ું કે , “અાહા,

અાેના દરવા

ભાંગી ગયા છે ! તે મારી તરફ વળી છે ;

અેના વનાશથી હુ ં સમૃ થઈશ.' ૩ તેથી ભુ યહાેવાહ કહે છે : 'હે તૂર,

ે હુ ં

છંુ , હુ ં ઘણી
અાેને સમુ ના ઉછળતાં માે ની જેમ તારા
ઊભી કરીશ! ૪ તેઅાે તૂરના ક લાઅાેનાે નાશ કરશે અને બુર ે

તારી વ
વ

તાેડી પાડશે. હુ ં તેની બધી રેતીને દૂ ર કરીશ અને ખુ લા ખડક રહે વા દઈશ.
૫ તે

ળાે પાથરવાની જગા થશે, કે મ કે ભુ યહાેવાહ કહે છે , '

અાે તેને

લૂંટી લેશે. ૬ તેની દીકરીઅાે જે ખેતરમાં છે તેઅાે તલવારથી મરશે, યારે
તેઅાે
વ

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ ! ૭ ભુ યહાેવાહ કહે છે : જુ અાે! હુ ં તૂરની
બા બલના રા , રા અાેના રા

નબૂખાદને સારને ઉ રમાંથી

ઘાેડાઅાે, રથાે, ઘાેડેસવારાે તથા ઘણા લાેકાેનાં જૂ થાે સ હત લાવીશ. ૮ તે
તારી દીકરીઅાેને ખેતરમાં તલવારથી નાશ કરશે અને તારી વ
બાંધશે. તે માેરચા રચશે અને તારી વ
દીવાલ વ

દીવાલ

ઢાલ ઊંચી કરશે. ૯ તે તારી

યં ાેથી મારાે ચલાવશે અને અાે રાેથી તારા બુર ે તાેડી

પાડશે. ૧૦ તેના ઘાેડાઅાે ઘણાં હાેવાથી તેમની ધૂળ તને ઢાંકી દેશે, નગરના
દરવા

પર હુ મલાે થાય છે યારે જેમ લાેકાે તેમાં પેસી

ય છે , તેમ તે તારા

દરવા અાેમાં વેશ કરશે યારે ઘાેડેસવારાેના, રથાેનાં પૈડાંના અવાજથી

હઝ કયેલ

૨

૩

તટ પર રહે નારા, ઘણા ટાપુઅાેના લાેકાેના વેપારી, ભુ યહાેવાહ કહે છે : હે
તૂર, ત ક ું છે કે હુ ં સાદયમાં સંપૂણ છંુ .”' ૪ તારી સરહદાે સમુ માં છે ;
તારા બાંધનારાઅાેઅે તા ં સાદય સંપૂણ કયુ છે . ૫ તેઅાેઅે તારાં પા ટયાં
સનીર પવતના દેવદારના બના યાં છે ; તારા માટે ડાેલ બનાવવા માટે તેઅાેઅે
લબાનાેનના અેરેજવૃ ાે લીધાં હતાં. ૬ તેઅાેઅે તારાં હલેસાં બાશાનના
અેલાેનકા નાં બના યાં હતાં; તા ં તૂતક સાય સ બેટાેથી સરળ કા ની
તથા હાથીદાંતથીજ ડત બનાવવામાં અા યું હતું. ૭ તારાં સઢ મસરના
ભરતભરેલા વ

માંથી બના યાં હતાં, તે તારી નશાનીની ગરજ સારતાે

હતાે, તારી છત અલીશા ટાપુઅાેના નીલ તથા

ંબુ ડયાં વ

ની હતી. ૮

તારાં હલેસાં મારનારા સદાેન તથા અાવાદના રહે વાસીઅાે હતા. તારામાં જે
તૂરના કુ શળ પુ ષાે હતા તેઅાે તારા ખલાસીઅાે હતા. ૯ ગેબાલથી અાવેલા
કુ શળ કારીગરાે તા ં સમારકામ કરતા હતા. દેશપરદેશથી સમુ ના બધાં
વહાણાે તથા ખલાસીઅાે તારે યાં વેપાર કરવા માટે અાવતા હતા. ૧૦ ઈરાન,
લૂદ તથા પૂટના તારા સૈ યમાં તારા યાે ા હતા. તેઅાેઅે તારી અંદર ઢાલ
અને ટાેપ લટકા યા હતા અને તેઅાે તારી શાેભા વધારતા હતા! ૧૧ તારા
સૈ ય સાથે અાવાદ તથા સ સલના માણસાે તારા ક લાની ચારેબાજુ હતા.
ગા માદીઅાે તારા બુર ેમાં હતા! તેઅાેઅે પાેતાની ઢાલાે તારી દીવાલાે પર
ચારેબાજુ લટકાવેલી હતી, તેઅાેઅે તા ં સાદય સંપૂણ કયુ છે . ૧૨ તારી પાસે

454

સવ કારની પુ કળ સમૃ

હાેવાથી તારી સાથે તાશ શ વેપાર કરતું હતું:

પર બેઠાે છંુ .”

ેકે ત તારા મનને દેવને દર જે બેસા ું છે , તાેપણ તું માણસ

તેઅાે તારા માલના માટે ચાંદી, લાેખંડ, કલાઈ તથા સીસું લાવતા હતા. ૧૩

છે , ઈ વર ન હ. ૩ તું અેમ માને છે કે તું દા નયેલ કરતાં ાની છે . તને અા ય

યાવાન, તુબાલ તથા મેશેખથી તેઅાે તારી સાથે વેપાર કરતા હતા, તેઅાે

પમાડે અેવું કશું અ

ગુલામાે તથા પ ળનાં વાસણાે અાપીને બદલામાં તારાે માલ લઈ જતા હતા.

છે , ત સાેનાચાંદીના ભંડાર ભયા છે . ૫ તારા પુ કળ ડહાપણથી તથા તારા

૧૪ બેથ તાેગામાના લાેકાે તારા માલના બદલામાં ઘાેડા, યુ ઘાેડાઅાે તથા

વેપારથી, ત તારી સમૃ

ખ ચર અાપતા હતા. ૧૫ દેદાનવાસીઅાે તથા ટાપુઅાે તારી સાથે વેપાર

છે . ૬ તેથી ભુ યહાેવાહ કહે છે : ત તા ં મન ઈ વરના મન જેવું કયુ છે . ૭

કરતા હતા. માલ તારા હાથમાં હતાે, તેઅાે હાથીદાંત તથા અબનૂસ નજરાણાં

તેથી હુ ં પરદેશીઅાેને, નદય

તારે સા લાવતા. ૧૬ તારી પાસે બનાવેલાે માલ ઘણાે હાેવાને લીધે અરામ

ડહાપણની શાેભા વ

તારી સાથે વેપાર કરતું હતું. તેઅાે નીલમ ણ, મૂ યવાન

યું નથી. ૪ ત ડહાપણથી તથા બુ થી સમૃ

મેળવી

વધારી છે , તારી સમૃ ને લીધે તા ં મન ગ વ થયું
અાેને તારી વ

લાવીશ. તેઅાે તારા

તલવાર ખચશે, તેઅાે તારા વૈભવને અપ વ

ંબુ ડયાં રં ગના

કરશે. ૮ તેઅાે તને ખાડામાં નાખશે, સમુ માં કતલ થયેલાઅાેના જેમ માેત

ાે, ભરતકામ, બારીક શણ, માેતી તથા માણેક અાપીને તારાે માલ લેતા

પામશે. ૯ યારે પણ શું તું તને મારી નાખનારને અેમ કહીશ કે , “હુ ં ઈ વર

હતા. ૧૭ યહૂ દયા તથા ઇઝરાયલી લાેકાે તારી સાથે વેપાર કરતા હતા. તેઅાે
મ નીથનાં ઘઉં, બાજરી, મધ, તેલ, લાખ તથા બાેળ અાપતા હતા. ૧૮ તારી

છંુ ?” પણ તને વધ કરનારાઅાેનાં હાથમાં તું તાે માણસ છે , ઈ વર નથી. ૧૦
તું બેસુ નતીઅાેની જેમ વદેશીઅાેના હાથે મૃ યુ પામશે. કે મ કે ભુ યહાેવાહ

સવ કારની પુ કળ સમૃ ને લીધે દમ કસ તારી સાથે વેપાર કરતું હતું, તારી

કહે છે !' હુ ં તે બાે યાે છંુ .” ૧૧ ફરીથી યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું

પાસે કારીગરીનાે ઘણાે માલ હતાે તેને બદલે હે બાેનનાે ા ારસ તથા સફે દ

અને ક ું, ૧૨ “હે મનુ ય પુ , તૂરના રા ને માટે વલાપગીત ગા. તેને કહે

ઊન અાપતા હતા. ૧૯ ઉઝાલથી દેદાન તથા યાવાન તને ઘડતરનું લાેઢું,

કે , ' ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : તું સંપૂણતાનાે નમૂનાે હતાે, તું ડહાપણથી

દાલચીની તથા સૂતરનાે માલ અાપતાં હતાં. અા માલ તારાે હતાે. ૨૦ દેદાન

ભરપૂર અને સાૈદયમાં સંપૂણ હતાે. ૧૩ તું ઈ વરના અેદન બગીચામાં હતાે, તું

તારી સાથે સવારીના ધાબળાનાે વેપાર કરતાે હતાે. ૨૧ અર બયા તથા કે દારના

બધી

સવ અાગેવાનાે તારી સાથે વેપાર કરતા હતા; તેઅાે હલવાનાે, ઘેટાં તથા

ગાેમેદ, યાસ પસ, લીલમ ણ તથા અ નમ ણથી અાભૂ ષત હતાે. તારાં

બકરાનાે વેપાર કરતા હતા. ૨૨ શેબા તથા રામાહના વેપારીઅાે સવ કારના

અાભૂષણાે સાેનાનાં હતાં. તારા જ મ દવસે તારે માટે બનાવવામાં અા યાં

ઉ મ

હતાં. ૧૪ તું ર ણ કરનાર અ ભ ષ ત ક બ હતાે; મ તને ઈ વરના પ વ

વ

તના તે ના, ર નાે તથા સાેનું અાપીને તારાે માલ લઈ જતા. ૨૩

તનાં મૂ યવાન ર નાે, હીરા, માણેક, પાેખરાજ, નીલમ ણ, પીરાેજ,

હારાન, કા નેહ તથા અેદેન, શેબા, અા શૂર તથા ખ માદના વેપારીઅાે તારી

પવત પર થા યાે હતાે. અ નના ચળકતા પ થરાે પર ચાલતાે હતાે. ૧૫

સાથે વેપાર કરતા હતા. ૨૪ તારા માલની સાથે તેઅાે ઉ મ વ તુઅાે, નીલ

તારી ઉ પ તના દવસથી તારામાં દુ તા માલૂમ પડી યાં સુધી તા ં અાચરણ

તથા ભરતકામના તાકા, દાેરડાથી બાંધેલા, અેરેજકા ની બનાવેલી કમતી

ન કલંક હતું. ૧૬ તારા વધતા જતા યાપારથી તું હસાખાેર થઈ ગયાે, ત

વ

પાપ કયુ. અાથી મ તને

ની પેટીઅાેથી તારી સાથે વેપાર કરતા હતા. ૨૫ તાશ શનાં વહાણાે

ગણીને ઈ વરના પ વ પવત પરથી ફકી દીધાે

તારા માલનાં પ રવાહકાે હતાં. તું ભરસમુ માં સમૃ હતાે. ૨૬ તારા હલેસાં

છે . હે ર ણ કરનાર ક બ, અ નના પ થરાેમાંથી મ તારાે વનાશ કયા છે .

મારનારા તને ભરસમુ માં લા યા છે ; પૂવના પવનાેઅે તને સમુ ની વ ચે

૧૭ તારા સાૈદયને કારણે તા ં મન ગ વ થયું હતું; તારા વૈભવને કારણે ત

ભાંગી ના યું છે . ૨૭ તા ં

તારી બુ

ય, તારાે માલ, તારાે વેપાર, તારા ના વકાે,

કરી છે . મ તને જમીનદાે ત કરી ના યાે છે ! બી

રા અાે

તારા ખલાસીઅાે તારા મરામત કરનારાઅાે, તારા માલનાે વેપાર કરનારાઅાે

તને જુ અે માટે મ તને તેઅાેની અાગળ બેસા

અને તારી અંદરના યાે ાઅાે, તારા સવ સૈ નકાે તારા નાશના દવસે સમુ ના

અને તારા વેપારમાં દગા કરીને, ત તારા પ વ થાનાે

કયા છે ! અાથી, મ

ઊંડાણાેમાં ગરક થઈ જશે. ૨૮ તારા ના વકાેની બૂમાેથી દ રયા કનારાે કં પી

તારામાં અ ન સળગા યાે છે ; તે તને ભ મ કરશે. તને

ેનારા સાૈની નજરમાં

ઊઠશે. ૨૯ તારા હલેસાં મારનારાઅાે પાેતપાેતાનાં વહાણાે પરથી ઊતરી

મ તને રાખ કરી ના યાે છે . ૧૯ જે

જશે; ના વકાે તથા ખલાસી સવ કનારા પર ઊભા રહે શે. ૩૦ તેઅાે તા ં દુ :
ખ

ેઈને વલાપ કરશે અને દુ : ખમય દન કરશે; તેઅાે માથા પર ધૂળ

ાે છે . ૧૮ તારાં ઘણાં પાપાેથી

અાે તને અાેળખે છે તે બધી તને

ેઈને કં પી ઊઠશે; તેઅાે ભયભીત થશે, સદાને માટે તારાે નાશ થશે.'” ૨૦
યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, ૨૧ “હે મનુ યપુ , તું તા ં

નાખશે અને રાખમાં અાળાેટશે. ૩૧ તેઅાે તારે લીધે પાેતાના માથાં મૂંડાવશે.

મુખ સદાેન તરફ ફે રવ અને તેની વ

તેઅાે પાેતાના શરીર પર ટાટ પહે રશે, પાેતે હૈ યાફાટ તથા દુ ઃખમય વલાપ

કે , ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : જુ અાે, હે સદાેન, હુ ં તારી વ

કરીને તારા માટે રડશે. ૩૨ તેઅાે તારા માટે દન કરશે અને વલાપગીત

કે હુ ં તારામાં મારાે મ હમા પામીશ, હુ ં તેનાે યાય કરીને સ

ગાશે, તૂર સમુ માં શાંત કરી નંખાયું છે , તેના જેવું કાેણ છે ? ૩૩ યારે

લાેકાે

તારાે માલ સમુ માંથી ઊતરતાે યારે તું ઘણી
માલથી તથા પુ કળ

યથી રા અાે ધના

અાેને સંતાેષતું હતું. તારા
થતા હતા. ૩૪ યારે સમુ નાં

માે ંઅાેઅે તને ભાંગી ના યું, યારે તારાે બધાે માલ તથા તારા બધા માણસાે
તારી સાથે નાશ પા યા છે . ૩૫ ીપાેના સવ રહે વાસીઅાે તારી દશા
ચહે રાઅાે પર ગભરાટ છવાયેલાે છે . ૩૬

અાેના વેપારીઅાે ડરીને બૂમાે

છંુ . કે મ
કરીશ યારે

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ . હુ ં તારામાં પ વ મનાઈશ. ૨૩ હુ ં તારી
અંદર મરકી તથા તારી શેરીઅાેમાં ખૂનામરકી માેકલીશ, હ યા કરાયેલા તેમાં
પડશે. યારે તલવાર તારી વ

ચારેબાજુ થી અાવશે, યારે તું

ણશે કે

હુ ં યહાેવાહ છંુ ! ૨૪ ઇઝરાયલી લાેકાેનાે તર કાર કરનારી અાજુ બાજુ ની

ેઈને

ત ધ થઈ ગયા છે , તેઅાેના રા અાે ભયભીત થઈ ગયા છે અને તેઅાેના

ભ વ યવાણી કરીને કહે . ૨૨ કહે

અાે હવે કદી તેઅાેને ભાકાતા કાંટા કે ઝાંખરાંની જેમ હે રાન ન હ કરે,
યારે તેઅાે

ણશે કે હુ ં ભુ યહાેવાહ છંુ !' ૨૫ ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે :

'ઇઝરાયલી લાેકાે જે

અાેમાં વેર વખેર થઈ ગયેલા છે , તેમાંથી હુ ં તેઅાેને

પાડે છે ; તું ભય પ થયું છે , તું ફરી કદી હયાતીમાં અાવશે ન હ!”

અેક કરીશ, અને યારે હુ ં

વાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, “હે મનુ ય પુ ,
૨૮ યહાે
તૂરના અ ધકારીને કહે કે , ' ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : તા ં મન

તેઅાે પાેતાના દેશમાં અેટલે જે દેશ મ મારા સેવક યાકૂ બને અા યાે હતાે તેમાં

૨

અાેના દેખતાં તેઅાેમાં પ વ મનાઈશ, યારે

ઘરાે બનાવશે. ૨૬ તેઅાે તેમાં સુર ત રહે શે અને ઘરાે બાંધશે, ા ાવાડીઅાે

ગ વ થયું છે ! ત ક ું છે , “હુ ં ઈ વર છંુ ! હુ ં ભરસમુ પર ઈ વરના અાસન
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રાેપશે, તેઅાેની સાથે દુ યવહાર કરનારી અાજુ બાજુ ની
હુ ં સ

કરીશ; યારે તેઅાે

અાેનાે યાય કરીને

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ તેઅાેનાે ઈ વર છંુ !'”

દવસે ઇઝરાયલી લાેકાેમાં અેક શગ ફૂ ટી નીકળશે અેવું હુ ં કરીશ, હુ ં તેઅાે
ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ .”

મ યે તને બાેલતાે કરીશ, યારે તેઅાે

વષના દશમા મ હનાના બારમા દવસે યહાેવાહનું વચન મારી
વાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, હે મનુ યપુ ,
૨૯ દશમા
૩૦ યહાે
પાસે અા યું અને ક ું, હે મનુ યપુ , મસરના રા ફા ન તરફ
ભ વ યવાણી ઉ ચાર અને કહે કે , ભુ યહાેવાહ કહે છે : 'અાવનાર
૨

૨

મુખ ફે રવ; તેની અને તેના અાખા મસરની વ
અને કહે કે , ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે :

ભ વ યવાણી ઉ ચાર. ૩
ે, હે મસરના રા

ફા ન, હે

દવસ દુ ઃખમય છે !' અેવું બૂમાે પાડીને કહાે, ૩ તે દવસ, અેટલે યહાેવાહનાે
દવસ ન ક છે . તે મેઘાેમય દવસ છે , તે

અાે માટે અાફતનાે દવસ થશે.

નદીમાં પડી રહે નાર, “અા નદી મારી છે , મારે પાેતાને માટે બનાવી છે .” અેવું

૪ મસર વ

છંુ ! ૪ કે મ કે હુ ં તારા જડબામાં
અાંકડી પરાેવીશ, તારી નાઇલ નદીની માછલીઅાે તારાં ભગડાને ચાટાડીશ;

તાેડી પાડવામાં અાવશે. ૫ કૂ શ, પૂટ તથા લૂદ અને બધા પરદેશીઅાે, તેમ

તારા ભગડાંમાં ચાટેલી તારી નદીની બધી માછલીઅાે સાથે હુ ં તને નદીમાંથી

જ તેઅાેની સાથે કરારથી

બહાર ખચી કાઢીશ. ૫ હુ ં તને તથા તારી સાથેની નદીની બધી માછલીઅાેને

યહાેવાહ અામ કહે છે : મસરને ટેકાે અાપનારાઅાે પડી જશે અને તેઅાેના

અર યમાં ફકી દઈશ. તું ખેતરની જમીન ઉપર પડી રહે શે. કાેઈ તારી ખબર

સામ યનું અ ભમાન ઊતરી જશે. મ દાેલથી તે સૈયેને સુધી તેઅાેના સૈ નકાે

કરશે ન હ કે કાેઈ તને ઊંચકશે ન હ. મ તને પૃ વીનાં

વતાં પશુઅાેને

તલવારથી પડી જશે.” અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૭ ઉ જડ થઈ ગયેલા

તથા અાકાશનાં પ ીઅાેને ખાેરાક તરીકે અા યાે છે . ૬ યારે મસરના બધા

દેશાેની જેમ તેઅાે ઉ જડ થશે, વેરાન થઈ ગયેલા દેશની જેમ તેઅાે વેરાન

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ , તેઅાે ઇઝરાયલીઅાેને માટે બ ની

થઈ જશે. ૮ હુ ં મસરમાં અ ન સળગાવીશ અને તેના બધા મદદગારાે નાશ

કહે નાર માેટા મગરમ છ, હુ ં તારી વ

રહે વાસીઅાે

લાકડીના ટેકા જેવા થયા છે . ૭ યારે તેઅાેઅે તને હાથમાં પક
નાસી છૂ

ાે યારે તું

ાે, ત સવના ખભા ચીરી ના યા. યારે તેઅાેઅે તારા પર ટેકાે

તલવાર અાવશે, મારી નંખાયેલા લાેકાે મસરમાં પડશે,

યારે કૂ શમાં દુ ઃખ થશે યારે તેઅાે તેની સંપ

પામશે, યારે તેઅાે

લઈ જશે અને તેના પાયા

ેડાયેલા લાેકાે પણ તલવારથી પડી જશે.” ૬

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ ! ૯ તે દવસે ન

ત રહે નારા

કૂ શીઅાેને ભયભીત કરવા માટે સંદેશાવાહક મારી અાગળથી વહાણાેમાં જશે,

લીધાે, યારે ત તેઅાેના પગ ભાગી ના યા અને તેઅાેની કમરાે ઢીલી કરી

મસરના દવસે અાફત અાવી હતી તેમ તેઅાે મ યે અાફત અાવી પડશે. તે

નાખી. ૮ તેથી ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : હે , મસર, હુ ં તારી વ

દવસ અાવી ર ાે છે . ૧૦ ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : “હુ ં બા બલના રા

ઉઠાવીશ; તારામાંથી માણસ તથા

તલવાર

નવરાે બંનેનાે નાશ કરીશ. ૯ મસર દેશ

વેરાન તથા ઉ જડ થઈ જશે; યારે લાેકાે

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ , કે મ કે તે

બાે યાે છે કે “નદી મારી છે અને મ તે બનાવી છે .” ૧૦ તેથી,

નબૂખાદને સારને હાથે મસરના સમુદાયનાે અંત લાવીશ. ૧૧ તે તથા તેની
સાથેનું તેનું સૈ ય, જે

અાે માટે ાસ પ છે , તેઅાેને દેશનાે નાશ કરવા માટે

ે, હુ ં તારી

લાવવામાં અાવશે; તેઅાે મસર સામે પાેતાની તરવાર ખચશે અને મૃ યુ

છંુ , હુ ં મસરને મ દાેલથી સૈયેને સુધી અેટલે છે ક
કૂ શની સરહદાે સુધી વેરાન તથા ઉ જડ બનાવી દઈશ. ૧૧ કાેઈ માણસનાે

પામેલા લાેકાેથી દેશને ભરી દેશે. ૧૨ હુ ં નદીઅાેને સૂકવી નાખીશ અને હુ ં

પગ તેમાં ફરશે ન હ, કાેઈ પશુનાે પગ તેમાં ફરશે ન હ, અને ચાળીસ વષ

બધાને પરદેશીઅાેને હાથે વેરાન કરી દઈશ. હુ ં યહાેવાહ તે બાે યાે છંુ .” ૧૩

અને તારી નદીની વ

દેશને દુ માણસાેના હાથમાં વેચી દઈશ. હુ ં દેશને તથા તેની અંદર જે છે તે

સુધી તેમાં કાેઈ વ તી પણ રહે શે ન હ. ૧૨ રહે વાસીઅાેના દેશાે વ ચે હુ ં

ભુ યહાેવાહ કહે છે : “હુ ં મૂ તઅાેનાે નાશ કરીશ, હુ ં નાેફના પૂતળાંઅાેનાે

મસર દેશને ઉ જડ બનાવીશ, તેનાં નગરાે પાયમાલ થઈ ગયેલાં નગરાેની

અંત લાવીશ. યાર પછી મસર દેશમાં કાેઈ રાજકતા ન હ રહે , હુ ં મસર

જેમ ચાળીસ વષ સુધી ઉ જડ થઈ જશે, હુ ં મસરવાસીઅાેને

દેશમાં ભય મૂકી દઈશ. ૧૪ હુ ં પા ાેસને વેરાન કરીશ અને સાેઅાનમાં અ ન

અાેમાં

વખેરી નાખીશ, અને તેઅાેને દેશાેમાં વેરી નાખીશ. ૧૩ ભુ યહાેવાહ અામ

સળગાવીશ, નાેનાે યાય કરીને સ

કહે છે : ચાળીસ વષને અંતે મસરીઅાે જે

ક લા સીન પર મારાે કાેપ રેડી દઈશ, નાેનાે સમુદાયનાે નાશ કરીશ. ૧૬ હુ ં

અાેમાં વેર વખેર થઈ ગયેલા

હશે તેઅાેમાંથી તેઅાેને પાછા અેક કરીશ. ૧૪ હુ ં મસરની

કરીશ. ૧૫ હુ ં મસરના સાૈથી મજબૂત

હાેજલાલી

મસરમાં અ ન સળગાવીશ, સીનમાં ભારે અાફત અાવશે, નાેનાે ભાંગી

પુન: થા પત કરીશ અને હુ ં તેઅાેને પા ાેસ દેશમાં, તેઅાેની જ મભૂ મમાં

પડશે. નાેફને દુ મનાે રાત દવસ હે રાન કરશે. ૧૭ અાવેનના તથા પીબેસેથના

પાછા લાવીશ. યાં તેઅાે અે નબળા રા યમાં રહે શે. ૧૫ તે સાૈથી નીચું

જુ વાનાે તલવારથી માયા જશે, તેઅાેનાં નગરાે ગુલામગીરીમાં જશે. ૧૮

રા ય હશે, અને તે કદી બી

અાે સામે ઊંચું કરવામાં અાવશે ન હ.

હુ ં તેઅાેને અેવા ઘટાડી દઈશ કે તેઅાે બી

અાે પર રાજ કરી શકશે

ન હ. ૧૬ તેઅાે કદી ઇઝરાયલી લાેકાેને ભરાેસાપા થશે ન હ, અ યાયનું

યારે હુ ં તાહપ હે સમાં મસરે મૂકેલી ઝૂં સરીઅાે તાેડી ભાંગી નાખીશ, યારે
તેના સામ યનું અ ભમાન સમા ત થઈ જશે. યાં વાદળ તેને ઢાંકશે, તેની
દીકરીઅાે ગુલામીમાં જશે. ૧૯ હુ ં મસરનાે નાશ કરીને તેને સ

કરીશ

હુ ં ભુ યહાેવાહ છંુ !” ૧૭ સ ાવીસમા વષના પહે લા મ હનાના પહે લા દવસે

યારે તેઅાે ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ .” ૨૦ અ ગયારમા વષના પહે લા
મ હનાના સાતમા દવસે યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, ૨૧

યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, ૧૮ “હે મનુ યપુ , બા બલના

“હે મનુ યપુ , મ મસરના રા

રા

સખત મહે નત

ફરીથી તલવાર પકડી જશે અેવાે મજબૂત કરવા સા દવા લગાડીને તેના પર

ા અને તેઅાેના ખભા છાેલાઈ ગયા. તેમ

પાટાે બાંધી લીધાે નથી.” ૨૨ તેથી ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે , કે “જુ અાે,

મરણ કરીને તેઅાે પાેતાનાં મુખ મસર તરફ ફે રવશે. યારે તેઅાે

નબૂખાદને સારે પાેતાના સૈ ય પાસે તૂરના સૈ ય વ

કરાવી છે . તેઅાેના વાળ ખરી પ

ણશે કે

ફા નનાે હાથ ભાંગી ના યાે છે . જુ અાે, તને

સૈ યને તૂર પાસેથી કશું વેતન મ ું ન હ. ૧૯ તેથી ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે

ફા નની વ
છંુ . હુ ં તેના બ ને હાથ અેટલે મજબૂત
તથા ભાંગેલાે હાથ ભાંગી નાખીશ, તેના હાથમાંથી તલવાર પાડી નાખીશ.

કે , જુ અાે, હુ ં મસરનાે દેશ બા બલના રા

૨૩ હુ ં મસરીઅાેને

છતાં તૂરની વ

તેની સવ સંપ

તેઅાેઅે જે સખત મહે નત કરી તેના બદલામાં તેને કે તેના
નબૂખાદને સારને અાપીશ, તે

હુ ં મસરના રા

અાેમાં વખેરી નાખીશ અને દેશાેમાં વેર વખેર કરી

લઈ લેશે, તેની લૂંટનાે કબ ે કરશે, તેને જે મ ું છે તે બધું

નાખીશ. ૨૪ હુ ં બા બલના રા ના હાથ બળવાન કરીશ અને તેના હાથમાં

લઈ લેશે; તે તેના સૈ યનું વેતન થશે. ૨૦ તેણે જે કામ કયુ છે તેના બદલામાં

મારી તલવાર અાપીશ જેથી હુ ં ફા નના હાથ ભાંગી નાખીશ. ાણઘાતક

મ તેને મસરનાે દેશ અા યાે છે .”' અા ભુ યહાેવાહ બાે યા છે . ૨૧ “તે

ઘા વાગેલાે માણસ જેમ નસાસા નાખે તેમ તે બા બલના રા ની અાગળ

હઝ કયેલ
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નસાસા નાખશે. ૨૫ કે મ કે હુ ં બા બલના રા ના હાથ બળવાન બનાવીશ,

તલવારથી કતલ થયેલાઅાેની સાથે બેસુ નતીઅાેમાં પ

ફા નના હાથ નીચા પડશે, હુ ં બા બલના રા ના હાથમાં મારી તલવાર

તથા તેના ચાકરાે છે .” અામ ભુ યહાેવાહ બાે યા છે .

અાપીશ, તે તેનાથી મસર દેશ પર હુ મલાે કરશે, યારે તેઅાે

યારબાદ અેવું થયું કે બારમા વષના બારમા માસની પહે લીઅે
૩૨ યહાે
વાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, “હે મનુ યપુ ,

યહાેવાહ છંુ . ૨૬ હુ ં મસરીઅાેને

સવ વેર વખેર કરી નાખીશ. યારે તેઅાે

૩૧ મારી પાસે અા યું અને ક
અ ગયારમા વષના, ી

ણશે કે હુ ં

અાેમાં વખેરી નાખીશ અને દેશાેમાં
ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ .”

ાે રહે શે. અે ફા ન

૨

મસરના રા

ફા ન વષે વલાપ કરીને તેને કહે કે , 'તું

અાે મ યે જુ વાન

મ હનાના, પહે લા દવસે યહાેવાહનું વચન

સહ જેવાે છે , તું સમુ માંના મહામ છ જેવાે છે ; ત પાણીને હલાવી ના યાં

ું, ૨ “હે મનુ યપુ , મસરના રા

છે , ત તારા પગથી પાણીને ડહાેળીને તેઅાેનાં પાણી ગંદાં કયા છે !'” ૩ ભુ

તથા તેના ચાકરાેને કહે , 'તમારા જેવાે બી ે માેટાે કાેણ છે ? ૩

ફા નને
ે, અાશૂરી

લબાનાેનના અેરેજવૃ જેવાે હતાે, તેની ડાળીઅાે સુંદર, તેની છાયા ઘટાદાર,

યહાેવાહ અામ કહે છે કે : “હુ ં ઘણા લાેકાેની સભામાં મારી
સારીશ, તેઅાે તને મારી

ળ તારા પર

ળમાં બહાર ખચી લાવશે. ૪ હુ ં તને જમીન પર

તેનું ઊંચાઈ ઘણી હતી! અને તે વૃ ની ટાેચ ડાળીઅાે કરતાં ઉપર હતી.

પડતાે મૂકીશ, હુ ં તને ખેતરમાં ફકી દઈશ, અાકાશનાં સવ પ ીઅાેને તારી

૪ ઘણાં પાણીઅાેઅે તેને ઊંચું કયુ; જળાશયાેઅે તેને વધાયુ. નદીઅાે તેના

પર બેસાડીશ; પૃ વીનાં બધા જ

રાેપાઅાેની અાસપાસ વહે તી હતી, તેના વહે ળાથી ખેતરનાં સવ વૃ ાેને પાણી

કે હુ ં તા ં માંસ પવત પર નાખીશ, તારા બચી ગયેલાંઅાેથી ખીણાે ભરી

મળતું હતું. ૫ તેની ઊંચાઈ ખેતરના બી

દઈશ. ૬ યારે હુ ં તા ં લાેહી પવત પર રેડીશ, નાળાંઅાેને તારા ર તથી

વૃ ાે કરતાં ઘણી ઊંચી હતી, તેને

પુ કળ ડાળીઅાે થઈ; તેની ડાળીઅાે ફૂ ટી યારે પુ કળ પાણી મ

વતાં પશુઅાે તારાથી તૃ ત થશે. ૫ કે મ

ાથી તે

ભરી દઈશ. ૭ હુ ં તને હાેલવી દઈશ યારે હુ ં અાકાશને ઢાંકી દઈશ અને

લાંબી વધી. ૬ અાકાશનાં પ ીઅાે તેની ડાળીઅાે પર માળા બાંધતાં હતાં,

તારાઅાેને અંધકારમય કરી નાખીશ. હુ ં સૂયને વાદળાેથી ઢાંકી દઈશ અને

તેનાં પાંદડાં નીચે દરેક ખેતરનાં સવ

ચં

હતા. તેની છાયામાં ઘણી

નવરાે પાેતાનાં બ ચાંને જ મ અાપતાં

અાે રહે તી હતી. ૭ તે પાેતાના મહ વમાં તથા

કાશશે ન હ. ૮ હુ ં અાકાશના બધાં ન

ાેને અંધકારમય કરી દઈશ,

તારા દેશમાં અંધકાર ફે લાવીશ.” અેમ ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૯ યારે જે

પાેતાની ડાળીઅાેની લંબાઈમાં સુંદર હતું, તેનાં મૂળાે મહા જળ પાસે હતાં. ૮

અાેને તું

ણતાે નથી તેઅાેના દેશાેમાં હુ ં તારાે વનાશ કરીશ, યારે હુ ં

ઈ વરના બગીચામાંના અેરેજવૃ ાે તેને ઢાંકી શકતા ન હતા. દેવદારવૃ ાે તેની

ઘણા લાેકાેનાં દયાેને પણ ાસ પમાડીશ. ૧૦ તારા વષે હુ ં ઘણા લાેકાેને

ડાળીઅાે સમાન પણ ન હતાં, લેનવૃ ાે પણ તેની ડાળીઅાે સમાન ન હતાં.

અાઘાત પમાડીશ, યારે હુ ં મારી તલવાર તેઅાેની અાગળ ફે રવીશ, યારે

સુંદરતામાં પણ ઈ વરના બગીચામાંનું અેક પણ વૃ તેની સમાન ન હતું! ૯

તેઅાેના રા અાે તારે લીધે ભયથી કાંપશે. તારા પતનના દવસે તેઅાે બધા

મ તેને ઘણી ડાળીઅાેથી અેવું સુંદર બના યું હતું કે ; ઈ વરના બગીચામાંના

સતત કાંપશે.” ૧૧ કે મ કે ભુ યહાેવાહ કહે છે ; “બા બલના રા ની તલવાર

અેટલે અેદનનાં સવ વૃ ાે તેની અદેખાઈ કરતાં હતાં.'” ૧૦ માટે ભુ યહાેવાહ

તારી સામે અાવશે. ૧૨ હુ ં તારા ચાકરાેને યાે ાઅાેની તલવારથી પાડીશ,

અામ કહે છે : “કારણ કે તે ઊંચું હતું, તેણે પાેતાની ટાેચ વાદળ સુધી પહાચાડી

તેઅાે

છે અને તેનું દય કદમાં ઊંચું થયું છે . ૧૧ તેથી હુ ં તેને

અાેમાં જે પરા મી

તેના લાેકાેનાે નાશ કરશે. ૧૩ કે મ કે હુ ં મહાજળ પાસેથી તેનાં બધાં પશુઅાેનાે

પગલું ભરશે મ તેને તેની

પણ નાશ કરીશ; માણસનાે પગ પાણીને ડહાેળશે ન હ કે પશુઅાેની ખરીઅાે

છે તેના હાથમાં સાેપી દઈશ. અ ધકારી તેની વ
દુ તાને લીધે હાંકી કા

ું છે . ૧૨ પરદેશીઅાે જે બધી

છે , અેવા પરદેશીઅાેઅે તેનાે સંહાર કયા છે , તેને ત

અાે માટે ાસ પ

તેઅાેને ડહાેળશે ન હ! ૧૪ યારે હુ ં તેઅાેની નદીઅાેને શાંત કરી દઈશ અને

દીધું છે . તેની ડાળીઅાે

તેઅાેની નદીઅાેને તેલની જેમ વહે વડાવીશ.” અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે !

પવતાે પર તથા ખીણાેમાં પડેલી છે , તેની ડાળીઅાે ઝરણાંઅાે પાસે ભાંગી
પડેલી છે . પછી પૃ વીની સવ

૧૫ હુ ં મસર દેશને પૂરેપૂરાે ઉ જડ તથા ત

અાેઅે તેની છાયામાંથી જતા રહીને તેને

છાેડી દીધું છે . ૧૩ અાકાશનાં સવ પ ીઅાે તેનાં ભાંગી તૂટેલા અંગાે પર
અારામ કરે છે , ખેતરનાં સવ

અાેમાં સાૈથી નદય છે . અા યાે ાઅાે મસરનું ગાૈરવ ઉતારશે અને

દીધેલું થાન બનાવી દઈશ;

યારે હુ ં તેના બધા રહે વાસીઅાે પર હુ મલાે કરીશ, યારે તેઅાે
યહાેવાહ છંુ . ૧૬ અા ગીત ગાઈને તેઅાે વલાપ કરશે.

ણશે કે હુ ં
ની દીકરીઅાે

નવરાે તેની ડાળીઅાે પર રહે શે. ૧૪ અેવું બને

વલાપગાન ગાઈને દન કરશે; તેઅાે મસર માટે વલાપ કરશે. તેઅાે અાખા

કે પાણી પાસેનાં વૃ ાે તથા પાણી પીનારાં સવ વૃ ાેમાંના કાેઈ પણ કદમાં

સમુદાય માટે વલાપ કરશે.” અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૧૭ વળી બારમા

ઊંચા ન થઈ

વષમાં, તે મ હનાના પંદરમા દવસે યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને

પીનારા વૃ બી

ય, પાેતાની ટાેચ વાદળ સુધી ના પહાચાડે, કે મ કે પાણી
વૃ કરતાં કદી ઊંચે ન હ થાય. કે મ કે તેઅાે બી

મનુ યાે

ક ું, ૧૮ “હે મનુ યપુ , મસરના અાખા સમુદાય માટે દન કર. તેને તથા

સાથે કબરમાં ઊતરી જનારાઅાેના ભેગા માેતને અધાેલાેકને વાધીન કરવામાં

તેની

અા યા છે .” ૧૫ ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : “તે દવસે યારે તે શેઅાેલમાં

તેઅાેને અધાેલાેકમાં નાખ. ૧૯ તેઅાેને કહે , 'શું તું ખરેખર બી

ઊતરી ગયાે યારે મ પૃ વી પર શાેક પળા યાે. મ તેના પર ઊંડાણ ઢાં ું, મ

સુંદર છે ? નીચે

સમુ ના પાણી રાે ાં. અને મહાજળ થં યા, મ તેને લીધે લબાનાેન પાસે શાેક

કતલ થયેલાઅાેની મ યે જઈ પડશે. મસર તલવારને અાપવામાં અાવે છે ;

પળા યાે. તેને લીધે ખેતરનાં સવ વૃ ાે મૂ છત થઈ ગયાં. (Sheol h7585) ૧૬

તેના દુ મનાે તેને તથા તેના સમુદાયને ખચી લઈ જશે. ૨૧ પરા મીઅાેમાં

યારે મ તેને કબરમાં ઊતરી જનારાઅાેની સાથે શેઅાેલમાં ફકી દીધાે યારે

જેઅાે બળવાન છે તેઅાે તેની તથા તેના સાથીઅાેની સાથે શેઅાેલમાંથી

તેના પતનથી મ

યાત

ની દીકરીઅાેને શેઅાેલમાં નીચે ઉતારનારાઅાેની સાથે તું
અને બેસુ નતીઅાેની સાથે સૂઈ

કરતાં અ ત

!' ૨૦ તેઅાે તલવારથી

અાેને ુ વી દીધી, સવ પાણી પીનારા અેદનનાં તથા

બાેલશે: 'તેઅાે અહ નીચે અા યા છે ! તેઅાે તલવારથી મારી નંખાયેલા

લબાનાેનનાં ર ળયામણાં તથા ે વૃ ાે અધાેલાેકમાં દલાસાે પા યાં. (Sheol

બેસુ નતીઅાે સાથે સૂઈ ગયા છે . (Sheol h7585) ૨૨ અાશૂર પાેતાના લાેકાેની

h7585) ૧૭ જેઅાે તેના બળવાન હાથ પ હતા, જેઅાે

અાેની છાયામાં

સાથે યાં છે ! તેની કબરાે તેની અાસપાસ છે . તેઅાે સવની તલવારથી કતલ

રહે તા હતા, તેઅાે પણ તેની સાથે શેઅાેલમાં તલવારથી કતલ થયેલાઅાેની

થઈ હતી. ૨૩ તેઅાેની કબરાે નીચે નરકમાં છે અને તેનાે સમુદાય તેની કબરની

પાસે ગયા. (Sheol h7585) ૧૮ મ હમામાં તથા માેટાઈમાં અેદનનાં વૃ ાેમાં

અાસપાસ છે . જેઅાે પૃ વી પર ાસદાયક હતા, જેઅાે તલવારથી કતલ

તારા જેવું કાેણ હતું? કે મ કે તું અેદનનાં વૃ ાેની સાથે અધાેલાેકમાં પડશે, તું

થઈને પ
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ા તેની અાસપાસ તેની કબરાે છે . ૨૪ તેની કબરાેની અાસપાસ

હઝ કયેલ

અેલામ તથા તેનાે સમુદાય છે : તેઅાેમાંના બધા માયા ગયા છે . જેઅાે પૃ વી
પર માણસાેમાં ાસદાયક હતા, તેઅાે બધા તલવારથી કતલ થઈ પ

ા

ીણ થતા જઈઅે છીઅે, અમે શી રીતે
યહાેવાહ કહે છે મારા

વીશું?' ૧૧ તેઅાેને કહે કે , ' ભુ

વના સમ, દુ માણસના મૃ યુથી મને અાનંદ થતાે

છે , તેઅાે બેસુ નત થ તમાં અધાેલાેકમાં ઊતરી ગયા છે , કબરમાં ઊતરી

નથી, પણ દુ માણસ દુ રાચરણથી પાછાે ફરે, તાે તે

જનારાઅાેની સાથે લિ જત થયા છે . ૨૫ તેની અાસપાસ તેની કબરાે છે .

તમારાં દુ રાચરણથી પાછા ફરાે, હે ઇઝરાયલી લાેકાે, તમે શા માટે મૃ યુ પસંદ

તેઅાેઅે અેલામ તથા તેના સમુદાય માટે કતલ થયેલાઅાેની વચમાં પથારી

કરાે છાે?' ૧૨ હે મનુ યપુ , તારા લાેકાેને કહે કે , ' યાયી માણસ પાપ કરશે

કરી છે ; તેઅાેમાંના બધા બેસુ નતીઅાે તથા તલવારથી કતલ થયેલા છે . તેઅાે

તાે તેનું યાયીપ ં તેને બચાવશે ન હ,

પૃ વીમાં ાસ લા યા હતા. તેઅાે કબરમાં ઊતરી જનારાઅાેની સાથે લિ જત

ફરે તાે તેની દુ તાને લીધે તેનાે નાશ થશે ન હ. તેમ જ યાયી માણસ પાપ

થશે. તેઅાેને મારી નંખાયેલા મ યે મૂકવામાં અા યા છે . ૨૬ મેશેખ, તુબાલ

કરશે તાે તે પાેતાના યાયીપણાથી

તથા તેનાે સમુદાય પણ યાં છે ! તેની અાસપાસ તેની કબરાે છે . તેઅાેમાંના

કહુ ં કે , “તે ન ે

બધા બેસુ નત તથા કતલ થયેલા છે , કે મ કે તેઅાે દેશમાં ાસ લા યા હતા!

અ યાય કરે, તાે હુ ં તેનું યાયીપ ં યાદ કરીશ ન હ; તેણે કરેલી દુ તાને લીધે

૨૭ બેસુ નતીઅાેમાં જે યાે ાઅાે માયા ગયા છે , તેઅાે પાેતાના યુ શ

તે માયા જશે. ૧૪ અને

ાે

વશે.” અને

વતાે રહે . પાછા ફરાે,

ે દુ માણસ પાેતાના પાપથી પાછાે
વશે ન હ. ૧૩

ે હુ ં યાયી માણસને

ે તે પાેતાના યાયીપણામાં ભરાેસાે રાખીને

ે હુ ં દુ માણસને કહુ ં કે , “તું ન ે મૃ યુ પામશે.”

સ હત શેઅાેલમાં ઊતરી ગયા છે , અને પાેતાની તલવારાે પાેતાના માથા નીચે

પણ

મૂકી છે . તેઅાેના ભાલાઅાે પાેતાના હાડકા પર મૂ ા છે ? કે મ કે તેઅાે પૃ વી

કરે. ૧૫

પર માણસાેમાં શૂરવીરાે ાસદાયક હતા. (Sheol h7585) ૨૮ હે મસર,
તારાે પણ બેસુ નતીઅાેની સાથે નાશ થશે. તલવારથી કતલ થયેલાઅાેની

પાછંુ અાપે, ે તે વન અાપનાર નયમાે માણે ચાલે અને પાપ ન કરે, તાે
તે ન ે વશે, તે મરશે ન હ. ૧૬ તેણે કરેલાં કાેઈ પણ પાપ મરણમાં

સાથે તું પ

અાવશે ન હ. કે મ કે તે યાયપણાથી તથા સ ચાઈથી વ યા છે ; અેટલે તે

ાે રહે શે. ૨૯ અદાેમ પાેતાના રા અાે તથા સેનાપ તઅાે સ હત

યાં છે . તેઅાે પરા મી હતા. પણ તેઅાે કતલ થયેલાઅાેની સાથે પ

ા છે ,

બેસુ નતીઅાે સાથે તથા કબરમાં ઊતરનારાઅાે સાથે પડી રહે શે. ૩૦ યાં

ન ે

ે તે પાેતાના પાપાેથી પાછાે ફરે અને જે યાયસંગત તથા સાચું છે તે
ે તે યાજે મૂકેલી વ તુ પાછી અાપે, તેણે જે કં ઈ ચાેરી લીધું છે તે

વશે. ૧૭ પણ તારા લાેકાે કહે છે કે , “ ભુ યહાેવાહનાે માગ અદલ

નથી!” પણ તેઅાેના માગા અદલ નથી. ૧૮ યારે યાયી માણસ પાેતાના

ઉ રના સવ સરદારાે છે તથા સદાેનીઅાે જેઅાે મૃ યુ પામેલાઅાેની સાથે નીચે

યાયીપણાથી પાછાે ફરીને પાપ કરે, તાે તે તેમાં મૃ યુ પામશે. ૧૯ અને યારે

ગયા છે . તેઅાે પરા મી હતા અને બી ને ભય પમાડતા હતા, પણ તેઅાે

પાપી માણસ પાેતાની દુ તાથી પાછાે ફરીને યાય તથા ની ત માણે વત, તાે

લિ જત થયા છે , તેઅાે બેસુ નત થ તમાં તલવારથી કતલ થયેલાઅાેની

તેની તે બાબતાેને કારણે તે

સાથે પડેલા છે . તેઅાે કબરમાં ઊતરી જનારાઅાેની સાથે લિ જત થયા

અદલ નથી.” હે ઇઝરાયલી લાેકાે, હુ ં તમારામાંના દરેકનાે તમારા અાચરણ

છે . ૩૧ ફા ન તેઅાેને

વશે. ૨૦ પણ તમે લાેકાે કહાે છાે, “ ભુનાે માગ

ેઈને તલવારથી માયા ગયેલા પાેતાના સમુદાય

માણે યાય કરીશ.”' ૨૧ અમારા બંદીવાસના બારમા વરસના દસમા

માટે દલાસાે પામશે.” અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૩૨ મ પૃ વી પરનાં

મ હનાના પાચમા દવસે ય શાલેમથી નાસી છૂટેલા અેક માણસે મારી પાસે

માણસાેમાં મારાે ાસ બેસા

અાવીને ક ું, “નગર કબજે કરવામાં અા યું છે .” ૨૨ નાસી છૂટેલાે માણસ

ાે છે , પણ જેઅાે તલવારથી માયા ગયેલા છે

તેવા બેસુ નતીઅાેની મ યે સૂઈ જશે.” અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે !

અાવે તે પહે લાં સાંજે યહાેવાહનાે હાથ મારા પર હતાે, સવારમાં તે મારી પાસે

વાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, “હે મનુ યપુ , તું
૩૩ યહાે
તારા લાેકાે સાથે વાત કરીને કહે , ' યારે હુ ં કાેઈ દેશ સામે તલવાર

અાવે તે પહે લાં મા ં મુખ ખુ લું હતું. અને હવે પછી હુ ં મૂંગાે નહાેતાે. ૨૩

૨

લાવું, યારે તે દેશના લાેકાે પાેતામાંના અેક પુ ષને પસંદ કરીને તેને પાેતાના
ચાેકીદાર તરીકે નીમે. ૩

ે તે તલવારને દેશ પર અાવતી

ચેતવણી અાપવા સા રણ શગડું વગાડે. ૪ યારે

ેઈને તે લાેકાેને

ે કાેઈ રણ શગડાંનાે

અવાજ સાંભળીને યાન ન અાપે અને તલવાર અાવીને તેને મારી નાખે તાે તેનું
લાેહી તેને પાેતાને માથે. ૫

ે કાેઈ રણ શગડાંનાે અવાજ સાંભળીને યાન ન

અાપે, તાે તેનું ર ત તેને માથે; પણ
બચાવશે. ૬ પણ

ે કાેઈ યાન અાપશે, તાે તે પાેતાનાે

ે તલવારને અાવતી

ન હ, લાેકાેને ચેતવણી મળે ન હ,

વ

ેઈને ચાેકીદાર રણ શગડું વગાડે

ે તલવાર અાવીને કાેઈનાે

વ લે, તાે

તે ય ત પાેતાના પાપને લીધે મૃ યુ પામશે, પણ હુ ં તેના લાેહીનાે બદલાે
ચાેકીદાર પાસેથી માંગીશ.' ૭ હે મનુ યપુ , મ તને ઇઝરાયલી લાેકાે માટે
ચાેકીદાર બના યાે છે ; મારા મુખથી વચન સાંભળીને મારી વતી તેને ચેતવણી
અાપ. ૮
પણ

ે હુ ં કાેઈ દુ

ય તને કહુ ં , હે દુ માણસ, તું ન ે મૃ યુ પામશે.'

ે તું દુ માણસને પાેતાના દુ રાચરણથી ફરવા ચેતવણી ન અાપે, તાે તે

દુ માણસ પાેતાના પાપમાં મરશે, પણ હુ ં તેના લાેહીનાે બદલાે તારી પાસેથી
માગીશ. ૯ પણ

ે, તું દુ માણસને પાેતાના દુ રાચરણથી ફરવાની ચેતવણી

અાપે, જેથી તે તેનાથી પાછાે ફરે,

ે તે તેના દુ રાચરણથી પાછાે ન ફરે, તાે તે

પાેતાના પાપમાં મૃ યુ પામશે, પણ તું પાેતાનાે

વ બચાવશે. ૧૦ વળી, હે

મનુ યપુ , ઇઝરાયલી લાેકાેને કહે , 'તમે અા માણે કહાે છાે કે : અમારાં
ઉ લંઘનાે તથા અમારાં પાપ અમારા માથા પર અાવી પ

હઝ કયેલ

ાં છે , અમે તેમાં

પછી યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, ૨૪ હે મનુ યપુ , જેઅાે
ઉ જડ થયેલા ઇઝરાયલ દેશમાં વસેલા છે તેઅાે અેમ કહે છે , 'ઇ ા હમ
અેકલાે માણસ હતાે, છતાં તેણે દેશનાે કબ ે મેળ યાે. પણ અમે તાે ઘણા
છીઅે, અમને દેશ વારસામાં અાપવામાં અા યાે છે .' ૨૫ માટે તેઅાેને કહે ,
ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : “તમે લાેહી પીઅાે છાે, તમે તમારી નજર મૂ ત
તરફ ઉઠાવી છે , તમે લાેકાેનું લાેહી વહે વડાવાે છાે. છતાં શું તમે દેશનું વતન
પામશાે? ૨૬ તમે તલવાર પર અાધાર રા યાે છે અને ધ ારપા કાયા કયા
છે , દરેક માણસે પાેતાના પડાેશીની પ નીને

કરી છે , છતાં શું તમે દેશનાે

વારસાે પામશાે?”'” ૨૭ તું તેઅાેને કહે ; “ ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે કે , મારા
વના સમ કે , જેઅાે ઉ જડ નગરાેમાં રહે છે , તેઅાે તલવારથી માયા જશે.
જેઅાે ખેતરાેમાં રહે છે તેઅાેને હુ ં

વતાં પશુઅાે માટે ખાેરાક તરીકે અાપીશ,

જેઅાે ગઢમાં તથા ગુફાઅાેમાં રહે છે તેઅાે મરકીથી મૃ યુ પામશે. ૨૮ હુ ં અા
દેશને ઉ જડ તથા ાસ પ કરીશ અને તેના સામ યના અ ભમાનનાે અંત
અાવશે, ઇઝરાયલના પવતાે વેરાન થશે, તેમાં થઈને કાેઈ પસાર થશે ન હ.'”
૨૯ તેઅાેઅે કરેલાં ધ

ારપા કૃ યાેને કારણે હુ ં દેશને વેરાન તથા ઉ જડ

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૩૦ હે મનુ યપુ , તારા
લાેકાે તારા વષે ભ તાે પાસે તથા ઘરના બારણા પાછળ વાતાે કરે છે ; તેઅાે
બનાવી દઈશ યારે લાેકાે

અેકબી નેદરેક પાેતાના ભાઈને કહે છે , “ચાલાે જઈને યહાેવાહ તરફથી
અાવેલું વચન બાેધક ારા સાંભળીઅે.” ૩૧ મારા લાેકાે વારં વાર કરતા હાેય
તે માણે તારી પાસે અાવે છે , તારી અાગળ બેસીને તા ં સાંભળે છે , પણ
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તેઅાે તે પાળતા નથી. તેઅાેના મુખમાં સાચા શ દાે છે પણ દય ખાેટા લાભ

અને તમારા પગથી ડહાેળેલું પાણી પીવે છે .” ૨૦ તેથી ભુ યહાેવાહ તેઅાેને

પાછળ

ય છે . ૩૨ કે મ કે તું તેઅાેને કાેઈ સુંદર અવાજવાળાે અને કુ શળ

કહે છે : “ ે, હુ ં પાેતે અા પુ તથા પાતળાં ઘેટાં વ ચે યાય કરીશ, ૨૧ કે મ કે

રીતે વા જ વગાડનારાે હાેય તેના જેવાે લાગે છે . તારા સંદેશાઅાે તેઅાેના

તમે પાસાથી તથા ખભાથી ધ ાે મારીને તથા માંદાંને શગડાં મારીને દૂ ર સુધી

માટે મનાેરંજન જેવા હાેય છે . કારણ કે તેઅાે તારાં વચનાે સાંભળે છે , પણ

નસાડી મૂ

તેઅાેમાંના કાેઈ તેનાે અમલ કરતાે નથી. ૩૩ પણ યારે અા બધું થશે જુ અાે,

લૂંટશે ન હ. અને ઘેટાં વ ચે યાય કરીશ. ૨૩ હુ ં તેઅાેના પર અેક ઘટાપાળક

તે થશે! યારે તેઅાે

ઊભાે કરીશ, મારાે સેવક દાઉદ તેઅાેનું પાેષણ કરશે. તે તેઅાેનું પાેષણ

ણશે કે તેઅાેની મ યે અેક બાેધક થઈ ગયાે છે .

યારે યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, “હે મનુ યપુ ,
૩૪ ઇઝરાયલના
ઘેટાંપાળકાેની વ
ભ વ યવાણી કરીને તેમને કહે ,
૨

' ભુ યહાેવાહ ઘેટાંપાળકાેને કહે છે , “ઇઝરાયલના ઘેટાંપાળકાેને અફસાેસ,
કે મ કે તેઅાે પાેતાનું પાેષણ કરે છે . શું ઘેટાંપાળકાેઅે ઘેટાંનું પાેષણ ન કરવું
ેઈઅે? ૩ તમે ચરબીવાળાે ભાગ ખાઅાે છાે અને ઊનનાં વ

પહે રાે

છાે. તમે ચરબીવાળા ઘેટાંંનાે સંહાર કરાે છાે, પણ તમે તેને ચરાવતા નથી.
૪ તમે રાે ગ ને બળવાન કયા નથી, તમે બીમારને સા

ં કયા નથી. તમે

ભાંગી ગયેલાને પાટાે બાં યાે નથી, નસાડી મુકાયેલાને તમે પાછાં લા યા નથી
કે ખાેવાઈ ગયેલાંની શાેધ કરી નથી: પણ તેઅાેના પર બળજબરી તથા
સખતાઈથી શાસન ચલા યું છે . ૫ તેઅાે ઘટાપાળક વના વખેરાઈ ગયાં,
તેઅાે વખેરાઈ ગયાથી તેઅાે ખેતરનાં પશુઅાેનાે ખાેરાક બ યાં છે . ૬ મારાં
ઘેટાં દરેક પવતાે પર તથા દરેક ટેકરીઅાે પર રખડતાં ફરે છે , તે ઘેટાં અાખી
પૃ વીની સપાટી પર વેર વખેર થઈ ગયાં છે . તેઅાેને શાેધનાર કાેઈ નથી.”
૭ માટે હે ઘેટાંપાળકાે, યહાેવાહનું વચન સાંભળાે: ૮ ભુ યહાેવાહ કહે

છે , “મારા

વના સમ” “મારાં ઘેટાં જં ગલી પશુઅાેનાે શકાર બ યાં છે ,

ખેતરનાં સવ પશુઅાેનાે ખાેરાક બ યાં છે , કારણ, તેઅાેનાે કાેઈ ઘટાપાળક
નહાેતાે અને મારા ઘેટાંપાળકાેઅે મારાં ઘેટાં માટે પાેકાર કયા નથી, પણ
ઘેટાંપાળકાેઅે પાેતાનું ર ણ કયુ છે , મારાં ટાેળાંનું પાેષણ કયુ નથી.” ૯
તેથી હે ઘેટાંપાળકાે, તમે યહાેવાહનું વચન સાંભળાે, ૧૦ ભુ યહાેવાહ કહે

ાં છે . ૨૨ તેથી હુ ં મારાં ઘેટાંને બચાવીશ; હવે પછી તેઅાેને કાેઈ

કરશે; તે તેઅાેનાે ઘટાપાળક બનશે. ૨૪ કે મ કે હુ ં , યહાેવાહ, તેઅાેનાે ઈ વર
થઈશ અને મારાે સેવક દાઉદ તેઅાેની મ યે સરદાર થશે. હુ ં યહાેવાહ અામ
બાે યાે છંુ . ૨૫ હુ ં તેઅાેની સાથે શાં તનાે કરાર કરીશ અને દેશમાંથી જં ગલી
પશુઅાેને હાંકી કાઢીશ, જેથી મારાં ઘેટાં ખુ લા અર યમાં સુર ત રહે શે
અને શાં તથી જં ગલમાં સૂઈ જશે. ૨૬ હુ ં તેઅાેની તથા મારી અાસપાસની
ટેકરી પર અાશીવાદ લાવીશ, વળી હુ ં ઋતુ માણે વરસાદ માેકલીશ. અા
અાશીવાદનાે વરસાદ થશે. ૨૭ પછી ખેતરનાં વૃ ાેને ફળ અાવશે અને પૃ વી
પાેતાની ઊપજ અાપશે. મારાં ઘેટાં પાેતાના દેશમાં સુર ત રહે શે; યારે હુ ં
તેઅાેની ઝૂં સરી ભાંગી નાખીશ અને તેઅાેને ગુલામાેના હાથમાંથી છાેડાવીશ
યારે તેઅાે ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૨૮ હવે પછી કદી તેઅાે
અાેની લૂંટ
કરશે ન હ, હવે પછી પૃ વીનાં જં ગલી પશુઅાે તેઅાેને ખાઈ જશે ન હ, કે મ કે
તેઅાે ન

ત રહે શે અને બીશે ન હ. ૨૯ હુ ં તેઅાેને ફળ પુ જ યામાં થાપીશ

કે તેઅાે ફરી ભૂખથી ભૂખે મરશે ન હ, કે કાેઈ વદેશી
કરશે ન હ. ૩૦ યારે તેઅાે

તેઅાેનું અપમાન

ણશે કે , હુ ં , યહાેવાહ તેઅાેનાે ઈ વર છંુ , હુ ં

તેઅાેની સાથે છંુ . ઇઝરાયલી લાેકાે મારા લાેકાે છે .” અામ ભુ યહાેવાહ
બાે યા છે . ૩૧ “કે મ કે તમે મારાં ઘેટાં છાે, મારા ચારાના ઘેટાં અને મારા લાેકાે
છાે, હુ ં તમારાે ઈ વર છંુ .” અામ ભુ યહાેવાહ બાે યા છે .'”
વાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક
૩૫ યહાે
સેઈર પવત તરફ તા ં મુખ ફે રવ અને તેની વ

ું, ૨ “હે મનુ યપુ ,
ભ વ યવાણી કર,

છંુ , હુ ં મારા ઘેટાંની જવાબદારી તેમના
હાથમાંથી લઈ લઈશ. મારા ઘેટાંને પાળવાનું કામ તેમની પાસેથી લઈ લઈશ;

૩ તેને કહે , ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે , હે સેઈર પવત, હુ ં તારી વ

જેથી ઘેટાંપાળકાે પાેતાનું પાેષણ કરી શકે ન હ, હુ ં મારા ઘેટાંઅાેને તેમના

તારાં નગરાેને ઉ જડ બનાવી દઈશ અને તું ત ન વેરાન થઈ જઈશ; યારે

મુખમાંથી લઈ લઈશ, જેથી મારા ઘેટાં તેમનાે ખાેરાક બનશે ન હ.” ૧૧

તું

છે , જુ અાે! હુ ં ઘેટાંપાળકાેની વ

મારાે હાથ તારી વ

છંુ , હુ ં
ઉગામીશ અને તને વેરાન તથા ાસ પ કરીશ. ૪

કે મ કે ભુ યહાેવાહ કહે છે : “જુ અાે, હુ ં પાેતે જ મારાં ઘેટાંને શાેધી કાઢીશ

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૫ કે મ કે ત ઇઝરાયલી લાેકાે સાથે સતત
દુ મનાવટ રાખી છે . ઇઝરાયલી લાેકાેની અાપ ના સમયે, તેઅાેની માેટી

અને તેઅાેની સંભાળ રાખીશ. ૧૨ જેમ ભરવાડ તે દવસે પાેતાનાં વેર વખેર

સ ના સમયે, તમે તેઅાેને તલવારને વાધીન કયા છે . ૬ તેથી ભુ યહાેવાહ

થયેલાં ઘેટાં સાથે હાેય તેમ દવસે પાેતાના ટાેળાને શાેધી કાઢશે. હુ ં મારાં

કહે છે , મારા

ઘેટાંને શાેધીશ અને વાદળવાળા તથા અંધકારમય દવસે તેઅાે યાં યાં

પાછળ લાગશે. ત ર તપાતનાે ધ ાર કયા નથી, માટે ર તપાત તારી પાછળ

વના સમ' 'હુ ં તને ર તપાત માટે તૈયાર કરીશ, ર તપાત તારી

વખેરાઈ ગયાં હશે તે સવ જ યાઅેથી તેઅાેને છાેડાવીશ. ૧૩ યારે હુ ં તેઅાેને

લાગશે. ૭ હુ ં સેઈર પવતને વેરાન કરી દઈશ અને યાંથી પસાર થનારા અને

લાેકાે મ યેથી બહાર લાવીશ; હુ ં તેમને અ ય દેશાેમાંથી ભેગાં કરીને પાેતાના

પાછા અાવનારનાે સંહાર કરીશ. ૮ અને હુ ં તેના ડું ગરાેને મૃ યુ પામેલાથી ભરી

દેશમાં લાવીશ. હુ ં તેમને ઇઝરાયલના પવતાે પર, ઝરણાં પાસે તથા દેશની

દઈશ. તારા ડું ગરાે, ખીણાે તથા તારા ઝરણામાં તલવારથી કતલ થયેલાઅાે

દરેક વસ તવાળી જ યાઅાેમાં ચરાવીશ. ૧૪ હુ ં તેઅાેને સારી જ યાઅાેમાં

પડશે. ૯ હુ ં તને સદાને માટે વેરાન બનાવી દઈશ. તારા નગરાેમાં વ તી થશે

ચરાવીશ; ઇઝરાયલના ઊંચા પવતાે તેઅાેની ચરવાની જ યાઅાે થશે. યાં

ન હ, યારે તું

તેઅાે સારી ચરવાની જ યાઅાેમાં સૂઈ જશે, તેઅાે ઇઝરાયલના પવતાે પર

સાથે હતા, યારે તમે ક ું અા બે

ચરશે. ૧૫ હુ ં પાેતે મારાં ટાેળાંને ચારીશ, હુ ં તેઅાેને સુવાડીશ.” અામ ભુ

કબ ે મેળવીશું. ૧૧ માટે ભુ યહાેવાહ કહે છે , મારા

યહાેવાહ કહે છે . ૧૬ હુ ં ખાેવાયેલાની શાેધ કરીશ, કાઢી મૂકેલાંને હુ ં પાછંુ
લાવીશ. હુ ં ઈ પામેલાં ઘેટાંને પાટાે બાંધીશ, માંદાંને સા ં કરીશ. અને પુ

તર કારને લીધે જે ાેધ તથા ઈષા તેઅાેના

સાથે વત શ, યારે હુ ં તેઅાેનાે યાય કરીશ, યારે હુ ં તેઅાે મ યે ગટ થઈશ.

તથા બળવાનનાે નાશ કરીશ. હુ ં તેઅાેનું યાયથી પાેષણ કરીશ. ૧૭ હે મારાં

૧૨ યારે તમે

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૧૦ “ યારે યહાેવાહ યાં તેઅાેની
તથા અા બે દેશાે મારા છે , અમે તેનાે
વના સમ, ત તારા

યે કયા છે , તે માણે હુ ં તારી

ઘેટાં,” ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે ” જુ અાે, “હુ ં ઘેટાં, તથા બકરાંઅાે વ ચે

ણશાે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ ! ઇઝરાયલના પવતાેની વ
જે
દુ ભાષણાે કરીને તું બાે યાે છે , ત ક ું છે , “તેઅાે વેરાન છે , તેઅાે અમને ભ

યાય કરીશ. ૧૮ સારાે ચારાે ચરીને બાકીનાે બચેલાે ચારાવાળાે ભાગ પગ નીચે

થવાને અાપવામાં અા યા છે .” ૧૩ તમે તમારા મુખે મારી વ

ખૂંદવાે, અથવા વ છ પાણી પીને બાકીનું પાણી પગથી ડહાેળી નાખવું અે શું

છે , મારી વ

નાની બાબત છે ? ૧૯ પણ મારાં ઘેટાં તમારા પગનાે કચડેલાે ચારાે ખાય છે

અામ કહે છે : ' યારે અાખી પૃ વી અાનંદ કરતી હશે યારે હુ ં તને વેરાન
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ઘ ં બધું બાે યા છાે. ત મ સાંભ ું છે .' ૧૪ ભુ યહાેવાહ

હઝ કયેલ

કરીશ. ૧૫ જેમ તું ઇઝરાયલને ઉ જડ થતું

ેઈને અાનંદ કરતાે હતાે, અેવું

અાેમાં ગયા. યાં યાં તેઅાે ગયા, યાં તેઅાેઅે મારા પ વ નામને

જ હુ ં તારી સાથે પણ કરીશ. હે સેઈર પવત, તું વેરાન થશે, અાખું અદાેમ પણ

અપ વ કયુ છે , લાેકાે તેઅાે વષે કહે તા હતા કે , ' શું અા ખરેખર યહાેવાહના

વેરાન થશે, યારે તેઅાે

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ .'”

લાેકાે છે ? કે મ કે તેઅાે પાેતાના દેશમાંથી કાઢી મૂકવામાં અા યા છે .' ૨૧

મનુ યપુ , ઇઝરાયલના પવતાેને ભ વ યવાણી કરીને કહે ; હે
૩૬ “હેઇઝરાયલના
પવતાે યહાેવાહનું વચન સાંભળાે,
ભુ યહાેવાહ
૨

અામ કહે છે ; દુ મન તમારે વષે “વાહ, વાહ” કહે છે અને “અા ાચીન
ઉ ચ થાનાે અમારા ક

માં છે .'” ૩ માટે ભ વ યવાણી કરીને કહે કે ,

' ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે , તમારાે દેશ ઉ જડ થઈ ગયાે તેને કારણે,
ચારેબાજુ થી તમારા પર થયેલા હુ મલાને કારણે તથા બી

અાેઅે તમારાે

કબ ે લીધાે, અેટલે તમે લાેકાે વષે નદા કરનાર હાેઠ તથા

ભ બની

ગયા છાે. ૪ માટે, હે ઇઝરાયલના પવતાે, ભુ યહાેવાહનું વચન સાંભળાે.
પવતાે તથા ઊંચી ટેકરીઅાે, ઝરણાં તથા ખીણાે, ઉ જડ મેદાનાે તથા ત
દેવાયેલાં નગરાે જે તેઅાેની અાસપાસની
પ

અાેને લૂંટ તથા હાંસી પ થઈ

ાં છે , તેઅાેને ભુ યહાેવાહ અેમ કહે છે , ૫ માટે ભુ યહાેવાહ કહે છે ,

બાકી રહે લી

અાે તથા અાખું અદાેમ જેઅાેઅે ષ
ે બુ થી મારા દેશને

લૂંટી લેવા માટે તેને પાેતાના દયના પૂરા હષથી પાેતાને માટે વતન તરીકે
હુ ં ન ી ઈષાના અાવેશથી બાે યાે છંુ . ૬ તેથી

ઠરા યાે છે , તેઅાેની વ

ઇઝરાયલ દેશ વષે ભ વ યવાણી કર અને ઇઝરાયલના પવતાેને તથા ઊંચી
ટેકરીઅાેને, ખીણાેને તથા ઝરણાંને કહે કે : ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે :
જુ અાે! તમે

અાેનું અપમાન સહન કયુ છે , માટે હુ ં મારા ાેધમાં તથા

રાેષમાં બાે યાે છંુ . ૭ માટે ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે , મ સમ ખાઈને ક ું કે
જે

અાે તારી અાસપાસની છે તેઅાેને ન ે મહે ણાં મારવામાં અાવશે.

૮ પણ, હે ઇઝરાયલના પવતાે, તમારાં વૃ ાેને ડાળીઅાે ફુ ટશે અને તમે

મારા ઇઝરાયલી લાેકાે માટે ફળ અાપશાે, તેઅાે ઉતાવળે તમારી પાસે પાછા
અાવશે. ૯ કે મ કે

ે, હુ ં તમારા પ માં છંુ , હુ ં તમારી તરફ ફરીશ, તમારામાં

ખેડાણ તથા વાવેતર થશે; ૧૦ હુ ં તમારી સાથે ઘણાં માણસાેને વસાવીશ,
ઇઝરાયલના અાખા કુ ળને, બધાંને હુ ં વસાવીશ. શહે રાેમાં ફરી વ તી થશે
અને ઉ જડ જગાઅાે ફરી બાંધવામાં અાવશે. ૧૧ હુ ં તમારી સાથે મનુ યાેની
તથા પશુઅાેની વ તી વધારીશ, તેઅાે ફળ પુ થશે. હુ ં તમને તમારી અગાઉની
થ ત માણે વસાવીશ, ભૂતકાળમાં તમે જે કયુ તેના કરતાં હુ ં તમને વધારે
સમૃ બનાવીશ, યારે તમે

ણશાે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૧૨ હુ ં માણસાેને,

મારા ઇઝરાયલી લાેકાેને તમારા પર ચઢાઈ કરાવીશ. તેઅાે તમારાે કબ ે
કરશે અને તમે તેઅાેનાે વારસાે થશાે, હવે પછી કદી તમે તેઅાેનાં સંતાનાેને
મારશાે ન હ. ૧૩ ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : કે મ કે તેઅાે તને કહે છે , “તમે
લાેકાેનાે નાશ કરશાે, તારી

નાં સંતાનાે મરી જશે,” ૧૪ માટે હવે તું

મનુ યાેનાે નાશ કરીશ ન હ, તારી

ને તેઅાેનાં સંતાનાેના મૃ યુને કારણે

શાે કત કરીશ ન હ. અેમ ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૧૫ હવે પછી હુ ં તને કદી
અાેનું અપમાન સાંભળવા દઈશ ન હ; તું ફરી કદી લાેકાેની નદાને સહન
કરીશ ન હ કે તારી

ને ફરીથી કદી ઠાેકર ખવડાવીશ ન હ.' અામ ભુ

યહાેવાહ બાે યા છે . ૧૬ યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, ૧૭

ઇઝરાયલી લાેકાે જે

અાેમાં ગયા યાં તેઅાેઅે મારા નામને અશુ કયુ છે ,

માટે હુ ં મારા પ વ નામની ચતા ક ં છંુ . ૨૨ માટે તું ઇઝરાયલી લાેકાેને
કહે , ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : 'હે ઇઝરાયલી લાેકાે, હુ ં તમારી ખાતર અા
કરતાે નથી, પણ મારા પ વ નામની ખાતર ક ં છંુ , જે જે
અાેમાં તમે
ગયા હતા તેઅાેની વ ચે તમે મારા નામને અશુ કયુ છે . ૨૩ કે મ કે તમે
મારા મહાન પ વ નામને,

અાેમાં અપ વ કયુ છે , હા

અપ વ કયુ છે . યહાેવાહ કહે છે , યારે હુ ં તે

અાેમાં તેને

અાેની નજર અાગળ

ણશે કે હુ ં ભુ યહાેવાહ છંુ . ૨૪ હુ ં
અાેમાંથી લઈને તથા દરેક દેશમાંથી ભેગા કરીને, તમારા પાેતાના

તમારામાં પ વ મનાઈશ, યારે તેઅાે
તમને

દેશમાં પાછા લાવીશ. ૨૫ હુ ં તમારા પર શુ પાણી છાંટીશ, તમે તમારી
બધી અશુ અાેથી શુ થશાે. અને હુ ં તમને તમારી સવ મૂ તઅાેથી શુ
કરીશ. ૨૬ હુ ં તમને નવું દય અાપીશ, તમારામાં હુ ં નવાે અા મા મૂકીશ.
હુ ં તમારામાંથી પ થર સમાન દય દૂ ર કરીશ કે મ કે હુ ં તમને માંસનું દય
અાપીશ. ૨૭ હુ ં તમારામાં મારાે અા મા મૂકીશ અને તમને મારા નયમાે
માણે ચલાવીશ, તમે મારી અા ાઅાે પાળશાે, તેમને અમલમાં મૂકશાે. ૨૮
તમારા પૂવ ેને અાપેલા ઇઝરાયલ દેશમાં વસશાે. તમે મારા લાેક થશાે અને
હુ ં તમારાે ઈ વર થઈશ. ૨૯ કે મ કે હુ ં તમને સવ અશુ અાેથી બચાવીશ. હુ ં
અનાજને અા ા કરીશ અને તેની વૃ

કરીશ. હુ ં તમારે યાં દુ કાળ કદી પડવા

દઈશ ન હ. ૩૦ હુ ં વૃ ાેનાં ફળ અને ખેતીની પેદાશમાં વૃ

કરીશ તેથી

લાેકાેમાં તમારે કદી દુ કાળનું મહે ં સાંભળવું પડે ન હ. ૩૧ યારે તમને તમારાં
અાચરણાે તથા તમારાં કાયા જે સારાં નથી તે યાદ અાવશે, તમારાં પાપાે તથા
તમારા ધ ારપા કૃ યાેને લીધે તમે પાેતાને ધ ારશાે. ૩૨ ભુ યહાેવાહ
કહે છે , હુ ં તમારી ખાતર અે ન હ ક ં .' 'અે તમે

ણ ે. હે ઇઝરાયલી લાેકાે,

તમારાં અાચરણાેને કારણે તમે શરમજનક તથા કલંક પ થાઅાે.' ૩૩ ભુ
યહાેવાહ કહે છે : ' તે દવસે હુ ં તમને તમારા અ યાયાેથી શુ કરીશ, હુ ં
તમને નગરાેમાં વસાવીશ અને ઉ જડ જગાઅાેમાં બાંધીશ. ૩૪ વળી જે
ભૂ મ વેરાન પડી હતી અને તેની પાસેથી પસાર થનારા સવની નજરમાં વેરાન
લાગતી હતી, તાેપણ તેમાં ફરી ખેડાણ થશે. ૩૫ યારે તેઅાે કહે શે, “અા
ભૂ મ વેરાન હતી, પણ તે હમણાં અેદનવાડી જેવી થઈ ગઈ છે ; ઉ જડ તથા
વેરાન નગરાેની અાસપાસ કાેટ બાંધેલાે છે તથા તેમાં લાેકાે વસે છે .” ૩૬ યારે
અાે ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ , મ ઉ જડ નગરાેને ફરી
બાં યાં છે અને વેરાન જ યાઅાેમાં વાવેતર કયુ છે . હુ ં યહાેવાહ છંુ . હુ ં તે
તારી અાસપાસની

બાે યાે છંુ અને હુ ં તે કરીશ.' ૩૭ ભુ યહાેવાહ કહે છે : 'ઇઝરાયલી લાેકાેની
વનંતી સાંભળીને હુ ં તેઅાેના માટે અા માણે કરીશ, હુ ં તેઅાેનાં ઘેટાંના
ટાેળાંની જેમ લાેકાેની વૃ

કરીશ. ૩૮ ય ના ટાેળાની જેમ, ઠરાવેલા પવાને

સમયે ય શાલેમમા ટાેળાની જેમ, વેરાન નગરાે લાેકાેનાં ટાેળાંથી ભરાઈ
જશે, યારે તેઅાે

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ .'”

તેઅાેઅે પાેતાના અાચરણથી તથા પાેતાના કાયાથી તેને અશુ કયા છે . મારી

વાહનાે હાથ મારા પર અા યાે, તે યહાેવાહના અા મા ારા મને
૩૭ યહાે
બહાર લઈ ગયાે, મને નીચે અેક ખીણમાં મૂ ાે, તે ખીણ હાડકાંથી

અાગળ તેઅાેનાં અાચરણ મા સક ધમવાળી

ીના જેવાં અશુ હતાં. ૧૮

ભરેલી હતી. ૨ તેમણે મને તે હાડકાંની અાજુ બાજુ ફે ર યાે, જુ અાે, ખીણમાં તે

તેઅાેઅે જે લાેહી દેશ પર વહે વડા યું હતું તેને લીધે તથા તેઅાેઅે તેને પાેતાની

ઘણાં બધાં હતાં. તેઅાે ઘણાં સૂકાં હતાં. ૩ તેણે મને ક ું, “હે મનુ યપુ ,

મૂ તઅાે વડે અશુ કયા હતાે. તેથી મ મારાે રાેષ તેઅાે પર રે

શું અા હાડકાં ફરીથી

“હે મનુ યપુ , યારે ઇઝરાયલી લાેકાે પાેતાના દેશમાં રહે તા હતા, યારે

તેઅાેને

ાે. ૧૯ મ

અાેમાં વેર વખેર કરી ના યા; તેઅાે અાખા દેશમાં વખેરાઈ

ગયા. હુ ં તેઅાેનાં અાચરણ તથા કૃ યાે માણે યાય કરીશ. ૨૦ પછી તેઅાે

હઝ કયેલ

અેકલા જ

વત થશે?” તેથી મ ક ું, “ ભુ યહાેવાહ, તમે

ણાે છાે!” ૪ તેણે મને ક ું, “તું અા હાડકાંઅાેને ભ વ યવાણી

કરીને તેમને કહે . 'હે સૂકાં હાડકાંઅાે, તમે યહાેવાહનું વચન સાંભળાે. ૫
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ભુ યહાેવાહ અા હાડકાંઅાેને કહે છે : “જુ અાે, 'હુ ં તમારામાં અા મા મૂકીશ
અને તમે

હતાે અને જેમાં તમારા પૂવ ે રહે તા હતા તેમાં તેઅાે રહે શે. તેઅાે તથા

વતા થશાે. ૬ હુ ં તમારા પર નાયુઅાે મૂકીશ, તમારા પર માંસ

તેઅાેનાં સંતાનાે અને તેઅાેનાં સંતાનાેના સંતાન તેમાં સદા રહે શે. મારાે સેવક

લાવીશ. હુ ં તમને ચામડીથી ઢાંકી દઈશ અને તમારામાં વાસ પૂરીશ અેટલે

દાઉદ સદાને માટે તેઅાેનાે સરદાર થશે. ૨૬ હુ ં તેઅાેની સાથે શાં તનાે કરાર

તમે

વતાં થશાે. યારે તમે

ણશાે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ !''' ૭ તેથી મને અા ા

થાપીશ. તે તેઅાેની સાથે સદાનાે કરાર થશે. હુ ં તેઅાેને લઈને તેમની વૃ

કરવામાં અાવી હતી તે માણે મ કયુ; હુ ં ભ વ યવાણી કરતાે હતાે યારે અેક

કરીશ અને તેઅાેની મ યે સદાને માટે મા ં પ વ

અવાજ અા યાે, ધરતીકં પ થયાે. યારે હાડકાં

નવાસ થાન તેઅાેની સાથે થશે; હુ ં તેઅાેનાે ઈ વર થઈશ અને તેઅાે મારા

લગતા બી

હાડકા સાથે

ેડાઈ ગયું. ૮ હુ ં

ેડાઈ ગયાં દરેક હાડકું તેને
ેતાે હતાે, તાે જુ અાે, તેમના પર

લાેક થશે. ૨૮ યારે મા ં પ વ

નાયુઅાે દેખાયા, માંસ અાવી ગયું. અને તેમના પર ચામડી ઢાંકી દેવામાં
અાવી, પણ હજુ તેમનામાં

વન અા યું ન હતું. ૯ પછી યહાેવાહે મને ક ું,

“હે મનુ યપુ , તું પવનને ભ વ યવાણી કર, તું પવનને કહે કે , ભુ યહાેવાહ
અામ કહે છે , હે પવન, ચારે દશામાંથી અાવ અને અા મૃતદેહાેમાં ફૂં ક માર
જેથી તેઅાે ફરીથી

વતા થાય.''' ૧૦ તેથી મને અા ા કરવામાં અાવી હતી

તે માણે મ ભ વ યવાણી કરી; તેમનામાં વાસ અા યાે અને તેઅાે

વતાં

થયાં. બહુ માેટું સૈ ય થઈને તેઅાે પાેતાના પગ પર ઊભાં થયાં. ૧૧ અને
ભુના અા માઅે મને ક ું, “હે મનુ યપુ , અા બધા તાે ઇઝરાયલી લાેકાે છે .
ે, તેઅાે કહે છે , 'અમારાં હાડકાં સુકાઈ ગયાં છે , અમારી અાશા નાશ પામી
છે , અમારાે વનાશ થયાે છે .' ૧૨ તેથી બાેધ કરીને તેઅાેને કહે કે , ' ભુ
યહાેવાહ કહે છે : હે મારા લાેક, જુ અાે, 'હુ ં તમારી કબરાે ખાેલીશ અને તમને
તેમાંથી ઊભા કરીને બહાર કાઢી લાવીશ અને હુ ં તમને ઇઝરાયલ દેશમાં
પાછા લાવીશ. ૧૩ હે મારા લાેક, હુ ં તમારી કબરાે ખાેલીને તમને બહાર કાઢી
લાવીશ યારે તમે

ણશાે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ . ૧૪ હુ ં મારાે અા મા તમારામાં

મૂકીશ અને તમે

વતા થશાે, તમે તમારા પાેતાના દેશમાં અારામ પામશાે,

યારે તમે

ણશાે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ . હુ ં બાે યાે છંુ અને તે કરીશ.”' અામ

ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૧૫ પછી યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું,
૧૬ “હવે, હે મનુ યપુ , તારા માટે અેક લાકડી લે અને તેના પર લખ કે ;

'યહૂ દયાના લાેકાે માટે તથા તેના સાથી ઇઝરાયલી લાેકાે માટે. પછી બી
લાકડી લઈને તેના પર લખ કે , 'અે ાઇમની ડાળી જે યૂસફ તથા તેના સાથી
ઇઝરાયલી લાેકાેને માટે.' ૧૭ પછી તેઅાે બ નેને

ેડીને અેક લાકડી બનાવ

અેટલે તેઅાે તારા હાથમાં અેક જ લાકડી થઈ

ય. ૧૮ તારા લાેકાે તારી

સાથે વાત કરીને તને પૂછે કે , તું અે લાકડીઅાે વડે શું દશાવવા માગે છે તે શું તું
અમને ન હ કહે ? ૧૯ યારે તેઅાેને કહે જે કે , ' ભુ યહાેવાહ કહે છે : જુ અાે,
અે ાઇમના હાથમાં જે યૂસફની ડાળી છે તેને તથા તેના સાથી જે ઇઝરાયલના
કુ ળ છે તેને હુ ં લઈશ અને તેમને યહૂ દયાની ડાળી સાથે

ેડીને, અેક ડાળી

બનાવીશ, તેઅાે મારા હાથમાં અેક થઈ જશે.' ૨૦ જે લાકડીઅાે પર તું લખે
છે તેમના તારા હાથમાં રાખીને તેઅાેની નજર અાગળ રાખ. ૨૧ પછી તેઅાેને
કહે , ' ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે , જુ અાે, જે

અાેમાં ઇઝરાયલી લાેકાે ગયા

છે યાંથી હુ ં તેઅાેને લઈશ. હુ ં તેઅાેને અાસપાસના દેશાેમાંથી અેક કરીશ.
હુ ં તેઅાેને પાેતાના દેશમાં પાછા લાવીશ. ૨૨ હુ ં તેઅાેને પાેતાના દેશમાં,
ઇઝરાયલના પવત પર અેક
ફરી કદી બે

બનાવીશ; તે બધાનાે અેક રા

થશે. તેઅાે

થશે ન હ; તેઅાે ફરી કદી બે રા યાેમાં વહચાશે ન હ.

૨૩ તેઅાે ફરી કદી પાેતાની મૂ તઅાેથી, પાેતાની ધ

ારપા વ તુઅાેથી, કે

તેઅાેનાં કાેઈ પણ પાપાેથી પાેતાને અપ વ કરશે ન હ. કે મ કે હુ ં તેઅાેને
તેઅાેનાં સવ અ વ વાસી કાયા કે જેનાથી તેઅાેઅે પાપ કયુ તેનાથી બચાવી
લઈશ, હુ ં તેઅાેને શુ કરીશ, યારે તેઅાે મારા લાેક થશે અને હુ ં તેઅાેનાે
ઈ વર થઈશ. ૨૪ મારાે સેવક દાઉદ તેઅાેનાે રા

થશે. તે જ બધાનાે અેક

પાળક થશે, તેઅાે મારી અા ાઅાે અનુસાર ચાલશે, મારા વ ધઅાે પાળશે
અને તેમનું પાલન કરશે. ૨૫ વળી મારા સેવક યાકૂ બને મ જે દેશ અા યાે

અાે

થાન થાપીશ. ૨૭ મા ં

થાન તેઅાે મ યે સદાને માટે થશે યારે

ણશે કે , ઇઝરાયલને શુ કરનાર યહાેવાહ હુ ં છંુ !'”

વાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, “હે મનુ યપુ ,
૩૮ યહાે
માગાેગ દેશનાે ગાેગ, જે મેશેખ તથા તુબાલનાે મુ ય સરદાર છે તેની
૨

તરફ તા ં મુખ ફે રવ અને તેની વ

ભ વ યવાણી કર. ૩ તેને કહે કે ,

ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે , હે મેશેખ તથા તુબાલના સરદાર ગાેગ,

ે,

છંુ . ૪ હુ ં તને પાછાે ફે રવીશ અને તારા જડબામાં અાંકડી
નાખીને તને બહાર ખચી કાઢીશ અને તારાં સવ સૈ ય, ઘાેડા, ઘાેડેસવારાે, પૂરા
હુ ં તારી વ
શ

સ જ, નાનીમાેટી ઢાલાેથી સ જ થયેલાે માેટાે સમુદાય, જેમાંના બધા

હાથમાં તલવારાે છે તેઅાે, ૫ તેઅાેની સાથે ઇરાન, કૂ શ તથા પૂટના માણસાે
બધા ઢાલ તથા ટાેપથી સ જ છે . ૬ ગાેમેર તથા તેના સવ સૈ નકાે, ઉ રનાે
ઘણાે દૂ રનાે ભાગ બેથતાેગામા તથા તેનું અાખું સૈ ય! ઘણાં લાેકાે પણ તારી
સાથે છે તે બધાંને હુ ં બહાર કાઢીશ. ૭ તૈયારી કર, હા, તું તથા તારી સાથે
અેક થયા છે તેઅાેને તૈયાર કરીને, તું તેઅાેનાે સેનાપ ત થા. ૮ લાંબા સમય
પછી તને યાદ કરવામાં અાવશે, ઘણાં વષા પછી તું તલવારથી બચી ગયેલા
તથા ઘણી

અાેમાંથી ભેગા થયેલા લાેકાેના દેશમાં, અેટલે ઇઝરાયલના

ઉ જડ પડેલા પવતાે પર અાવશે. પણ દેશના લાેકાેને વદેશીઅાેમાંથી બહાર
કાઢી લાવેલા છે , તેઅાે નભય રહે શે! ૯ તું, તા ં સઘળું સૈ ય તથા તારી
સાથેના ઘણા સૈ નકાે અાવશે, તું તાેફાનની જેમ અાવશે, દેશમાં વાદળની જેમ
છવાઈ જશે. ૧૦ ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે ; તે સમયે તારા મનમાં કે ટલાક
વચારાે અાવશે અને તું દુ યાેજના યાે ને.' ૧૧ તું કહે કે , હુ ં ખુ લા દેશ
પર અેટલે જેઅાે કાેટ વગરના થળે રહે છે , જેમને દીવાલાે કે દરવા

નથી

પણ શાં ત તથા સલામતીમાં રહે તા લાેકાે પર હુ ં ચઢાઈ ક ં . ૧૨ કે જેથી હુ ં
તેઅાેને લૂંટી લઉં તથા પકડી લઉં, જે ઉ જડ નગરાેમાં વ તી થયેલી છે ,
અાેમાંથી ભેગા કરવામાં અાવેલા લાેકાે જેઅાેને

નવર તથા મલકત

ા ત કરવામાં અાવેલા છે અને જેઅાે પૃ વીના મ ય ભાગમાં રહે છે તેઅાેના
વ

હુ ં મારાે હાથ લાવું. ૧૩ શેબા, દેદાન, તાશ શના વેપારીઅાે તથા

તેઅાેના જુ વાન યાે ાઅાે તને પૂછશે, 'શું તું લૂંટ ચલાવવા અા યાે છે ? શું ત
સાેનું, ચાંદી,

નવરાે તથા સંપ

લઈ જવાને, ભારે લૂંટ કરવાને તા ં સૈ ય

અેક કયુ છે ?' ૧૪ તેથી હે મનુ યપુ , ભ વ યવાણી કરીને ગાેગને કહે , ભુ
યહાેવાહ કહે છે : યારે મારા ઇઝરાયલી લાેકાે સુર ત રહે શે, તે દવસે
તને ખબર ન હ પડે. ૧૫ તું ઉ રના સાૈથી દૂ ર અાવેલા થાનેથી અાવશે, તું
તથા માેટું સૈ ય, સવ ઘાેડેસવાર માેટાે સમુદાય થઈને તથા માેટું સૈ ય બનીને
અાવશે. ૧૬ તું મારા ઇઝરાયલી લાેકાે ઉપર દેશને ઢાંકી દેનાર વાદળની જેમ
ચઢી અાવશે. પાછલા દવસાેમાં હુ ં તને મારા દેશની વ
ગાેગ મારી પ વ તા

ેશે અને

અાે મને

માેકલીશ, યારે

ણશે. ૧૭ ભુ યહાેવાહ

અામ કહે છે : મારા સેવકાે, ઇઝરાયલના બાેધકાે, જેઅાે તે સમયે અેવું
ભ વ ય કહે તા હતા કે વષા સુધી હુ ં તને તેઅાેના પર અા મણ કરાવીશ,
તેઅાેની મારફતે ાચીન કાળમાં હુ ં જેના વષે બાે યાે હતાે તેઅાેમાંનાે તું અેક
નથી? ૧૮ યહાેવાહ મારા ભુ કહે છે : તે દવસે, યારે ગાેગ ઇઝરાયલ
પર હુ મલાે કરશે, યારે મારા રાેષનાે ધુમાડાે ઊંચે ચઢીને મારા નસકાેરામાં
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ત ા ક ં છંુ કે , તે દવસે
ઇઝરાયલમાં ભયંકર ધરતીકં પ થશે. ૨૦ સમુ ની માછલીઅાે, અાકાશનાં

સરદારાેનું લાેહી પીઅાે; મઢાંઅાેનું, હલવાનાેનું, બકરાઅાેનું તથા બળદાેનું

પ ીઅાે, જં ગલનાં પશુઅાે તથા પેટે ચાલનારા

પેસશે. ૧૯ મારા કાેપમાં તથા મારા ાેધા નમાં હુ ં

લાેહી પણ પીઅાે. તેઅાે બાશાનનાં પુ

નવરાે છે . ૧૯ જે બ લદાન મ

વાે તેમ જ પૃ વી પરનાં

તમારે સા ં કયુ છે , તેની ચરબી તમે તૃ ત થાઅાે યાં સુધી ખાઅાે; યાં સુધી

ઊઠશે. પવતાે તૂટી પડશે અને ખડકાે ધસી

નશાે ચઢે યાં સુધી તમે લાેહી પીઅાે. ૨૦ તમે મારા જમણમાં ઘાેડાઅાે, રથાે,

પડશે અને ભ ત પડીને જમીનદાે ત થઈ જશે. ૨૧ કે મ કે હુ ં તલવારને અા ા

શૂરવીર તથા દરેક યાે ાઅાેથી તૃ ત થશાે.”' અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે .

અાપીને મારા સવ પવતાે પર તેની વ

૨૧ 'હુ ં

બધાં માણસાે મારી અાગળ ૂ

બાેલાવીશ, અેવું ભુ યહાેવાહ કહે

છે ; 'દરેક માણસની તલવાર તેના ભાઈની વ

થશે. ૨૨ હુ ં મરકી, લાેહી,

અાે મ યે મારાે મ હમા ગટ કરીશ. સવ

અાે કે જેઅાેનાે

યાય કરીને મ તેઅાેને શ ા કરી છે તે તથા તેઅાેના પર મ હાથ નાખેલાે છે

પૂર તથા અ નના કરાથી તેને શ ા કરીશ. હુ ં તેની ઉપર તેના સૈ ય ઉપર,

તે

તેની સાથેના બધા લાેકાે ઉપર ગંધક વરસાવીશ. ૨૩ હુ ં મા ં માહા મય તથા

ઈ વર છંુ . ૨૩ બધી

મારી પ વ તા બતાવીશ અને ઘણી

સાથે વ વાસઘાત કયા છે તેઅાે તેઅાેના અ યાયને લીધે બંદીવાસમાં જશે,

અાેની

માં પાેતાને ગટ કરીશ

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ છંુ !'”

યારે તેઅાે

ેશે. ૨૨ તે દવસથી ઇઝરાયલી લાેકાે
અાે

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ તેઅાેનાે

ણશે કે ઇઝરાયલી લાેકાે જેઅાેઅે મારી

તેથી હુ ં મા ં મુખ તેઅાેનાથી અવળું ફે રવીશ અને તેઅાેને તેમના શ ુઅાેના

યપુ , ગાેગની વ
ભ વ યવાણી કરીને કહે , ' ભુ
૩૯ “હેયહાેવમનુાહ અામ
કહે છે , હે મેશેખ તથા તુબાલના સરદાર ગાેગ, ે, હુ ં
છંુ . ૨ હુ ં તને પાછાે ફે રવીને દાેરી લઈ જઈશ; હુ ં તને ઉ રના
દૂ રના ભાગાેમાંથી ઇઝરાયલના પવતાે પર લાવીશ. ૩ હુ ં તારા ડાબા હાથમાંનું
તારી વ

ધનુ ય તાેડી પાડીશ અને તારા જમણા હાથમાંનાં તારાં બાણ પાડી નાખીશ.
૪ તું, તા ં અાખું સૈ ય તથા તારી સાથેના બધા સૈ નકાે ઇઝરાયલના પવતાે

પર માયા જશે. હુ ં તને શકારી પ ીઅાે તથા જં ગલી પશુઅાેને ખાેરાક તરીકે
અાપીશ. ૫ તું ખુ લી જમીન પર મૃ યુ પામેલાે પડશે, કે મ કે હુ ં તે બાે યાે છંુ .'
અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૬ યારે હુ ં માગાેગ પર તથા સમુ કનારે સુર ત
વસેલા લાેકાે પર અ ન વરસાવીશ, યારે તેઅાે

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ

છંુ . ૭ હુ ં મારા ઇઝરાયલી લાેકાેમાં મા ં નામ પ વ છે તે જણાવીશ, હુ ં
હવે કદી મા ં નામ અપ વ થવા દઈશ ન હ; યારે
અાે ણશે કે હુ ં

હાથમાં સાપી દઈશ જેથી તેઅાે બધા તલવારથી માયા

ય. ૨૪ તેઅાેની

અશુ તા તથા પાપાેને માણે મ તેઅાેની સાથે કયુ અને તેઅાેનાથી મ મા ં
મુખ અવળું ફે ર યું.' ૨૫ માટે ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : હુ ં યાકૂ બની હાલત
ફે રવી નાખીશ, ઇઝરાયલી લાેકાે પર ક ણા કરીશ, હુ ં મારા પ વ નામ
વષે અાવેશી થઈશ. ૨૬ તેઅાે શરમથી તથા મારી અાગળ કરેલા પાેતાના
અ યાયને ભૂલી જશે. તેઅાે પાેતાના દેશમાં સલામતીથી રહે શે અને તેમનાથી
કાેઈ ાસ પામશે ન હ. ૨૭ યારે હુ ં તેઅાેને

અાે મ યેથી પાછા લાવીશ

અને તેઅાેને તેઅાેના શ ુઅાેના દેશમાંથી ભેગા કરીશ, યારે હુ ં સવ
સમ પ વ મનાઈશ. ૨૮ યારે મારા લાેકાે
ઈ વર છંુ , કે મ કે , મ તેઅાેને અ ય

અાે

ણશે કે હુ ં યહાેવાહ તેઅાેનાે

અાેમાં બંદીવાસમાં માેક યા હતા અને

હુ ં તેઅાેને પાેતાના દેશમાં ભેગા કરીને પાછાે લા યાે. હુ ં કાેઈને પડતા મૂકીશ
ન હ. ૨૯ હુ ં ઇઝરાયલી લાેકાે પર મારાે અા મા રેડીશ. તે પછી ફરી કદી

યહાેવાહ, ઇઝરાયલનાે પ વ ઈ વર છંુ . ૮ જુ અાે, જે દવસ વષે હુ ં બાે યાે

તેઅાેનાથી મા ં મુખ અવળું ફે રવીશ ન હ.' અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે .”

છંુ તે અાવે છે , તે અમલમાં અાવશે.' અામ ભુ યહાેવાહ બાે યા છે . ૯
ઇઝરાયલનાં નગરાેના રહે વાસીઅાે બહાર અાવીને, યુ શ ાે, નાની ઢાલાે,

બંદીવાસના પચીસમા વષ તે વષની શ અાતના મ હનાના
૪૦ અમારા
દસમા દવસે અેટલે નગરનાે પરાજય થયા પછી ચાૈદમા દવસે

માેટી ઢાલાે, ધનુ યાે, તીરાે, હાથભાલા તથા ધનુ યાેને અ નથી સળગાવી દેશે

યહાેવાહનાે હાથ મારા પર અા યાે અને તે મને યાં લા યાે. ૨ સંદશનમાં

અને તેઅાે તેને સાત વરસ સુધી બાળશે. ૧૦ તેઅાે વનમાંથી લાકડાં ભેગાં

યહાેવાહ મને ઇઝરાયલ દેશમાં લા યા. ઊંચા પવત પર દ ણે અેક નગર

કરશે ન હ અને જં ગલમાંથી કાપી લાવશે ન હ, તેઅાે હ થયારાે બાળશે;

જેવું મકાન હતું તેના પર મને બેસા

તેઅાેને લૂંટનારાઅાેને તેઅાે લૂટશે અને પાયમાલ કરનારાઅાેને પાયમાલ

પ ળની જેમ અેક ચળકતાે માણસ હતાે. તેના હાથમાં માપવા માટે શણની

કરશે. અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૧૧ તે દવસે ઇઝરાયલમાં કબરને માટે

દાેરી તથા માપદં ડ હતાં, તે નગરના દરવા

ગાેગને સમુ ને પૂવ કનારે થઈને જનારાઅાેની ખીણ હુ ં અાપીશ; તે યાં

મને ક ું, “હે મનુ યપુ , તારી અાંખાેથી

થઈને જનારાઅાેનાે ર તાે રાેકશે. તેઅાે યાં ગાેગ તથા તેના સમ સમુદાયને

કં ઈ બતાવું તેના પર તા ં મન લગાડ, કે મ કે , હુ ં તને તે બતાવું અે માટે હુ ં

દફનાવશે. તેઅાે હામાેન ગાેગની ખીણના નામથી અાેળખાશે. ૧૨ વળી દરેકને

તને અહ લા યાે છંુ . તું જે જુ અે છે તે બધું ઇઝરાયલી લાેકાેને જણાવ.”

દફનાવતાં તથા દેશને શુ કરતાં ઇઝરાયલીઅાેને સાત મ હના લાગશે.

૫ સભા થાનની ચારે તરફ દીવાલ હતી. અેનાે માપદં ડ માણસના હાથમાં

૧૩ કે મ કે દેશના સવ લાેકાે તેઅાેને દફનાવશે;

ભુ યહાેવાહ કહે છે કે ,

હતાે, અેક હાથ અને ચાર અાંગળાનાે અેક, અેવા છ હાથનાે લાંબાે માપવાનાે

યારે હુ ં મ હમાવાન થઈશ.' યારે તે દવસ તેઅાેના માટે યાદગાર દવસ

માપદં ડ તે માણસના હાથમાં હતાે; તેણે તે દીવાલની પહાેળાઈ માપી, તે અેક

થશે. ૧૪ 'તેઅાે અમુક માણસાેને જુ દા કરશે, યાં થઈને જનારાઅાેના જ
મૃતદેહાે પૃ વીની સપાટી પર રહી ગયા હાેય તેઅાેને દફનાવીને દેશને સવ

લાકડી જેટલી હતી, ઊંચાઈ પણ અેક લાકડી જેટલી હતી. ૬ યાર બાદ તે
પૂવ તરફના દરવાજે ગયાે અને તેના પગ થયાં ચઢીને તેણે ઉંબરાનું માપ લીધું

શુ કરે. તેઅાે અા કાય સાત મ હના પછી કરે. ૧૫ દેશમાં સવ ફરનારા

તાે તે અેક માપ પહાેળાે હતાે. ૭ ર કાેની ખંડ અેક માપ દં ડ જેટલી લાંબી

માણસાે

ે કાેઈ મનુ યનું હાડકું જુ અે તાે તેમણે હાડકા પર ચ કરવું, પછી

અને અેક માપ દં ડ જેટલી પહાેળી હતી. ર ક ખંડાેની વ ચે પાંચ હાથનું

કબર ખાેદનારાઅાે અાવીને તેને હામાેન ગાેગની ખીણમાં દફનાવી દે. ૧૬

અંતર હતું, સભા થાન તરફ જતી અંદરની પરસાળ અેક માપ દં ડ લાંબી હતી.

યાં જે નગર છે તે હામાેનાહ કહે વાશે. અામ તેઅાે દેશને શુ કરશે. ૧૭
હે મનુ ય પુ , ભુ યહાેવાહ કહે છે , દરેક

તનાં પ ીઅાેને તથા જં ગલી

૮ તેણે દરવા

ાે. ૩ તે મને યાં લા યા. જુ અાે, યાં
અાગળ ઊભાે હતાે. ૪ તે માણસે

ની પરસાળ માપી. અને તે અેક માપ દં ડ લાંબી હતી. ૯ પછી

તેણે દરવા ની માેટી પરસાળ માપી; તે અાઠ હાથ થઈ. અને તેના થાંભલા

પશુઅાેને કહે , “તમે અેક થઈને અાવાે, તમારે માટે હુ ં જે બ લદાન, મહા

બે હાથ લંબાઈ જેટલા

બ લદાન, ઇઝરાયલના પવતાે પર ક ં છંુ , યાં માંસ ખાવાને તથા લાેહી
પીવાને ચારેબાજુ થી અાવાે. ૧૮ તમે યાે ાઅાેનું માંસ ખાઅાે અને પૃ વીના

૧૦ ર કાેની ખંડાે અા બાજુ અે ણ અને બી

હઝ કયેલ

ે, કાનથી સાંભળ, હુ ં તને જે

ડા હતા. અા પરસાળ સભા થાન તરફ જતી હતી.
બાજુ અે ણ હતી, તે અેક જ

માપની હતી, તેમની દીવાલાેનું માપ પણ બધી બાજુ અે સરખું હતું. ૧૧ તે
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પછી તેણે દરવા ના વેશ ભાગની પહાેળાઈ માપી, તે દસ હાથ તથા તેની

દરવા અાેના માપ માણે હતું. ૩૬ તેની ખંડાે, દીવાલાે, પરસાળ પણ બી

લંબાઈ તેર હાથ હતી. ૧૨ દરેક ખંડ અાગળ અેક હાથ ઊંચી અને અેક હાથ

દરવા ના માપ માણે હતા, તેની અાસપાસ બારીઅાે હતી. અા દરવા ની

પહાેળી પાળી હતી. ખંડાે અા બાજુ છ હાથ લાંબા અને છ હાથ પહાેળા

લંબાઈ પણ પચાસ હાથ અને પહાેળાઇ પચીસ હાથ હતી. ૩૭ પરસાળનું

હતા. ૧૩ પછી તેણે દરવા ે અેક ખંડના છાપરાથી તે બી

મુખ બહારના અાંગણાની સામે હતું; અને તેની બ ને તરફ ખજૂ રીવૃ ની

સુધી મા યાે, અેક દરવા થી સામેના દરવા

ખંડના છાપરા

સુધીનું માપ પચીસ હાથ હતું.

કાેતરણી હતી. યાં અાઠ પગ થયાં ચઢીને જવાતું હતું. ૩૮ અંદરના દરવા

૧૪ તેણે દીવાલ બનાવી હતી, તે સાઠ હાથની હતી; તેનું અાંગ ં દીવાલ

પાસે વેશ ારવાળી અેક અાેરડી હતી. યાં દહનીયાપણ ધાેવામાં અાવતાં

સુધી પહાચેલું હતું, તે દરવા ની અાસપાસ હતું. ૧૫ દરવા ના અાગળના

હતાં, ૩૯ યાં દરેક અાેસરીની અા બાજુ અે બે અને પેલી બાજુ અે બે મેજ

ભાગથી પરસાળના છે ડા સુધીનું માપ, પચાસ હાથ હતું. ૧૬ પરસાળની

અેમ ચાર મેજ હતાં, તેની ઉપર દહનીયાપણ, પાપાથાપણ તથા દાેષાથાપણ

બ ને તરફ તથા ખંડની ચારે તરફ

કાપવામાં અાવતાં હતા. ૪૦ અાંગણાની દીવાલ પાસે, ઉ રના દરવાજે ચઢી

ળીઅાે હતી. તે પરસાળને પણ હતી,

અંદરની બાજુ અે બારીઅાે હતી. યાં દીવાલાે પર ખજૂ રીનાં વૃ ાે કાેતરેલાં

જવાની સીડી અાગળ બે મેજ હતી. બી

હતાં. ૧૭ યાર બાદ તે માણસ મને સભા થાનના બહારના અાંગણાંમાં

મેજ હતી. ૪૧ દરવા ની અા બાજુ અે ચાર મેજ અને પેલી બાજુ અે ચાર

લા યાે. તાે જુ અાે, અાંગણાંની ચારેબાજુ અાેરડીઅાે તથા ફરસબંધી બનાવેલી

મેજ; અેમ દરવા ની બાજુ અે કુ લ અાઠ મેજ હતી. જેના ઉપર પશુઅાેને

હતી ફરસબંધી પર ીસ અાેરડીઅાે હતી. ૧૮ ફરસબંધી દરવા ની બાજુ

કાપવામાં અાવતાં હતાં. ૪૨ યાં દહનીયાપણ માટે ટાંકેલા પ થરની ચાર મેજ

હતી, તેની પહાેળાઈ દરવા ની લંબાઈ જેટલી હતી. અા નીચલી ફરસબંધી

હતી. તે દાેઢ હાથ લાંબી, દાેઢ હાથ પહાેળી અને અેક હાથ ઊંચી હતી. તેના

હતી, ૧૯ નીચલા દરવા ની અાગળના ભાગથી તે અંદરના દરવા ની

ઉપર દહનીયાપણા તથા બ લદાન કાપવાનાં હ થયારાે મૂકાતાં હતાં. ૪૩

અાગળ ભાગ સુધીનું તેણે અંતર મા યું; તે પૂવ તરફ સાે હાથ હતું, ઉ ર તરફ

પરસાળની ભ તે અેક વત લાંબી કડીઅાે લગાડેલી હતી અને મેજ ઉપર

પણ સરખું હતું. ૨૦ યારે તેણે બહારના અાંગણાનાે દરવા ે જેનું મુખ

અપણ માટેનું માંસ હતું. ૪૪ અંદરના દરવા ની પાસે, અંદરના અાંગણામાં

ઉ ર તરફ છે તે મા યાે, તેની લંબાઈ તથા તેની પહાેળાઈ તેણે માપી. ૨૧

ગાયકાેને સા અાેરડીઅાે હતી. અેક અાેરડી ઉ ર બાજુ અને બી

તેની ખંડાે અા બાજુ અે ણ અને બી

અને

દ ણ બાજુ હતી. ૪૫ પેલા માણસે મને ક ું, “દ ણ તરફના મુખવાળી

પરસાળનાં માપ પૂવ તરફના દરવા ના માપ માણે જ હતાં, લંબાઈ પચાસ

અાેરડી ઘરમાં સેવા કરનાર યાજકાે માટે છે . ૪૬ ઉ ર તરફ મુખવાળી અાેરડી

હાથ અને પહાેળાઈ પચીસ હાથ હતી. ૨૨ તેની બારીઅાે, પરસાળ, ખંડ

વેદીની સંભાળ રાખનાર યાજકાે માટે છે , તેઅાે સાદાેકના વંશ ે છે , જેઅાે

તથા તેના ખજૂ રીવૃ ની કાેતરણી, પૂવના દરવા ના જેવી હતી. યાં સાત

યહાેવાહની સેવા કરવા પાસે જઈ શકે છે , તેઅાે લેવીના વંશ ે છે ,” ૪૭ પછી

પગ થયાં ચઢીને જવાતું હતું, તેની પરસાળ તેમની અાગળ હતી. ૨૩ અંદરના

તેણે અાંગ ં મા યું તે સાે હાથ લાંબુ અને સાે હાથ પહાેળું હતું. સભા થાનની

અાંગણાને દરવા ે હતાે, તે ઉ રના તથા પૂવના દરવા ની સામે હતાે; તેણે

અાગળ વેદી હતી. ૪૮ પછી તે માણસ મને સભા થાનની અાેસરીમાં લા યાે

અેક દરવા થી બી

વ ચેનું અંતર મા યું તે સાે હાથ હતું. ૨૪

અને તેની બારસાખાે માપી તાે તે પાંચ હાથ લાંબી તથા પાંચ હાથ પહાેળી

પછી તે માણસ મને દ ણના દરવાજે લા યાે, તેની દીવાલાે તથા પરસાળનું

હતી. દરેક બાજુ ની દીવાલ ણ હાથ પહાેળી હતી. ૪૯ અાેસરીની લંબાઈ

માપ બી

દરવા અાેના માપ જેટલું હતું. ૨૫ તેમાં અને તેની પરસાળમાં

વીસ હાથ તથા પહાેળાઇ અ ગયાર હાથ હતી. યાં પગ થયાં પર ચઢીને

પણ બી

દરવા અાેની જેમ બારીઅાે હતી. દ ણનાે દરવા ે તથા તેની

જવાતું હતું. તેની બ ને બાજુ અે અેક અેક થાંભલાે હતાે.

દરવા

બાજુ અે ણ હતા, દરવા

પરસાળની લંબાઈ પચાસ હાથ અને પહાેળાઈ પચીસ હાથ હતી. ૨૬ યાં
સાત પગ થયાં ચઢીને જવાતું હતું, તેની અાગળ પરસાળ હતી. દીવાલાે પર
ખજૂ રીનાં વૃ ાે કાેતરેલાં હતાં. ૨૭ દ ણ તરફ અંદરના અાંગણાંમાં દરવા ે
હતાે. પેલા માણસે અા બી

દરવા

સુધીનું અંતર મા યું તાે તે સાે હાથ

હતું. ૨૮ યાર બાદ તે માણસ મને દ ણના દરવા માં થઈને અંદરના
અાંગણાંમાં લા યાે. તેણે તે દરવા ે મા યાે તાે તેનું માપ બી

દરવા

માણે હતું; પરસાળની અાસપાસ બારીઅાે હતી. અંદરનાે દરવા ે

તથા તેની પરસાળની લંબાઈ પચાસ હાથ અને પહાેળાઈ પચીસ હાથ હતી.
૩૦ ચાેગરદમ પરસાળ હતી. દરેક પચીસ હાથ લાંબી અને પાંચ હાથ પહાેળી.
૩૧ તેની પરસાળનું મુખ બહારના અાંગણાં તરફ હતું તેના પર પણ ખજૂ રીવૃ

કાેતરેલાં હતાં. યાં અાઠ પગ થયાં ચઢીને જવાતું હતું. ૩૨ પછી તે મને
અંદરના અાંગણાંમાં પૂવ તરફ લા યાે; તેણે તે દરવા ે મા યાે; તે ઉપરના માપ
માણે થયાે. ૩૩ તેની ખંડાે, દીવાલાે અને પરસાળનું માપ બી

દરવા ના

માપ જેટલાં જ હતાં, તેની અાસપાસ બારીઅાે હતી. અંદર દરવા ની અને
પરસાળની લંબાઈ પચાસ હાથ અને પહાેળાઈ પચીસ હાથ હતી. ૩૪ તેની
પરસાળનું મુખ બહારના અાંગણાંની સામેનું હતું. તેની બ ને બાજુ ખજૂ રીનાં
વૃ ાે કાેતરેલાં હતાં. અાઠ પગ થયાં ચઢીને ઉપર જવાતું હતું. ૩૫ પછી તે
માણસ મને ઉ ર તરફના દરવાજે લા યાે. તેણે તે મા યાે; તેનું માપ બી

અાેરડી

તે મને પ વ થાનમાં લા યાે અને વેશ ારની બારસાખનું માપ
૪૧ પછી
લીધું તાે તે અેક બાજુ અે છ હાથ પહાેળું અને બી બાજુ અે છ હાથ
પહાેળું હતું. ૨ વેશ ારની પહાેળાઈ દસ હાથ હતી. દીવાલની દરેક બાજુ
પાંચ હાથ લાંબી હતી. તેણે લંબાઈ માપી તાે ચાળીસ હાથ હતી અને પહાેળાઈ
વીસ હાથ હતી. ૩ પછી તે અંદરના ભાગમાં ગયાે અેટલે પ વ થાનમાં ગયાે.
તેણે વેશ ારના તંભાે મા યા. તે દરેક બે હાથ હતા; વેશ ાર છ હાથ

જેટલું જ હતું. ૨૯ અા દરવા ની ખંડાે, દીવાલાે તથા પરસાળનું માપ બી
દરવા

બાજુ અે દરવા ની અાેસરીમાં બે

પહાેળાે હતાે. તેની બ ને તરફની દીવાલ સાત હાથ પહાેળી હતી. ૪ પછી
તેણે તેના અાેરડાની લંબાઈ માપી તાે તે વીસ હાથ હતી. અને તેની પહાેળાઈ
પણ વીસ હાથ હતી. પછી તેણે મને ક ું, “અા પ વ ા તપ વ
૫ યાર પછી તેણે સભા થાનની દીવાલની

થાન છે .”

ડાઈ માપી તાે તે છ હાથ

હતી. તેની ચારેબાજુ ના અાેરડાની પહાેળાઈ ચાર હાથ હતી. ૬ તે અાેરડીઅાે
હારબંધ અેમ ીસ હતી. તેમના ણ માળ હતા. ચારેબાજુ અાેરડીઅાેને માટે
સભા થાનની જે દીવાલ હતી તે તેની અંદર ઘૂસેલી હતી, અે માટે કે તેમના પર
તેનાે અાધાર રહે અને સભા થાનની દીવાલ પર તેમનાે અાધાર ન રહે . ૭
અાેરડીની ચારેબાજુ ની દીવાલ જેમ જેમ ઊંચી થતી તેમ તેમ વધારે પહાેળી
થતી હતી. સભા થાન જેમ જેમ ઊંચું થતું તેમ તેમ પહાેળું થતું હતું. તેથી
નીચેના માળથી વચલા અને ઉપલા માળે જઈ શકાતું હતું. ૮ મ

ેયું કે

સભા થાનની ચારેબાજુ ઊંચાે અાેટલાે હતાે. અાેરડીઅાેના પાયાની ઊંચાઈનું
માપ છ હાથ હતું. ૯ અા અાેરડીઅાેની બહારની દીવાલ પાંચ હાથ હતી. જે
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જગા ખુ લી પડી રહે તી હતી તે સભા થાનની અાજુ બાજુ ની અાેરડીઅાે હતી.

૯ બહારના અાંગણામાથી અાેરડીઅાેમાં અાવતા નીચે થઈને પૂવ બાજુ અે

૧૦ અા અાેરડીઅાેની તથા યાજકાેની અાેરડીઅાે વ ચે સભા થાનની ચારેબાજુ

જવાતું હતું. ૧૦ બહારના અાંગણાની પૂવ તરફ, પ વ

વીસ હાથ પહાેળી ખુ લી જ યા હતી. ૧૧ અાેરડીઅાેનાં બાકી રહે લાં બારણાં

ભાગના અાંગણામાં અાેરડીઅાે હતી. ૧૧ તેમની અાગળનાે માગ ઉ ર તરફની

અાેટલા તરફ હતાં, અેટલે અેક બાર ં ઉ ર તરફ અને બીજુ દ ણ તરફ.

અાેરડીઅાે જેવાે લંબાઈમાં અને પહાેળાઈમાં સરખાે હતાે. તેઅાેનાં સવ ારાે

અને ફાજલ પડેલી જ યાની પહાેળાઈ ચાેતરફ પાંચ હાથ હતી. ૧૨ અલગ

તેમના ઘાટ માણે તથા તેમના દરવા

જગાની સામેની ઇમારત જે પ

મ દશા તરફ હતી તે સ ેર હાથ પહાેળી

દ ણ તરફનાં બારણાં જેવા જ ઉ ર તરફ હતાં. અંદરના માગ બાર ં હતું,

હતી. તે ઇમારતની ચાેતરફનાે અાેસરી પાંચ હાથ હતાે, તેની લંબાઈ નેવું

તે માગ અલગ અલગ અાેરડીઅાેમાં ખૂલતાે હતાે. પૂવ તરફ માગના અંતે

હાથની હતી. ૧૩ તે માણસે સભા થાનનું માપ લીધું, તે સાે હાથ લાંબુ હતું.

બાર ં હતું. ૧૩ તે માણસે મને ક ું, “ઉ ર તરફની અાેરડીઅાે તથા દ ણ

અને અલગ જગા, તેની દીવાલ અને અાંગણાનું માપ પણ સાે હાથ લાંબું હતું.

તરફની અાેરડીઅાે પ વ અાેરડીઅાે છે , યાં યહાેવાહની સેવા કરનાર

૧૪ વળી મં દરમાં માેખરાની તથા પૂવ તરફ અલગ જગાની પહાેળાઈ સાે

યાજકાે પરમપ વ અપણાે ખાય છે . તેઅાે યાં અ ત પ વ વ તુઅાે અપણ

હાથ હતી. ૧૫ પછી તેણે પ વ થાનની પાછળની ઇમારતની લંબાઈ માપી,

કરે છે અેટલે ખા ાપણાે, પાપાથાપણાે તથા દાેષાથાપણાે, કે મ કે તે પ વ

તેની અા બાજુ ની તથા બી
પવ

થાનના અાગળના

માણે હતાં. ૧૨ અાેરડીઅાેના

બાજુ ની અાેસરી માપી તાે તે સાે હાથ હતી.

થાન છે . ૧૪ યાજકાેઅે તેમાં વેશ કયા પછી તેઅાેઅે પ વ

થાનમાંથી

થાન તથા ારમંડપ, ૧૬ અંદરની દીવાલાે, બારીઅાે તથા પરસાળની

બહારના અાંગણાંમાં જવું ન હ, સેવા કરતી વખતે પહે રવાનાં વ

ાે તેઅાેઅે

સામેના અને અાેસરીના ણ માળ તે ચારેબાજુ જમીનથી તે બારીઅાે સુધી
તકતીઅાે જડેલી હતી. બારીઅાે ઢાંકેલી હતી. ૧૭ પ વ

થાનના વેશ ાર

યાં જ રાખવાં, કે મ કે તેઅાે પ વ છે . જેથી તેઅાેઅે લાેકાેની પાસે જતા
પહે લાં બી ં વ

ાે પહે રવા.” ૧૫ યારે તેણે અંદરના ભાગનું માપ લેવાનું

પર અને તેની ચારેબાજુ ની દીવાલ પર ક બાે તથા ખજૂ રીનાં વૃ ાે કાેતરેલાં

પૂ ં કયુ તે પછી, મને પૂવ તરફના મુખવાળા દરવા માંથી બહાર લા યાે અને

હતા. ૧૮ પા ટયા ખજૂ રીનાં વૃ ાે તથા ક બાેથી શણગારેલાં હતાં; દરેક

ચારે બાજુ નું માપ લીધું. ૧૬ તેણે માપદં ડ લીધાે અને પૂવ બાજુ માપી; તે

ક બ વ ચે અેકઅેક ખજૂ રીનું વૃ હતું. અને દરેક ક બને બે મુખ હતાં:

પાંચસાે હાથ હતી. ૧૭ તેણે માપદં ડથી ઉ ર બાજુ માપી; તે પાંચસાે હાથ

૧૯ માણસનું મુખ અેક બાજુ ના ખજૂ રીના વૃ

હતી. ૧૮ તેણે માપદં ડથી દ ણ બાજુ માપી; તે પાંચસાે હાથ હતી. ૧૯ તેણે

બી

તરફ હતું અને સહનું મુખ

બાજુ ના ખજૂ રીના વૃ તરફ હતું. અાખું ઘર ચારેબાજુ શણગારેલું

માપદં ડથી પ

મ બાજુ માપી; તે પાંચસાે હાથ હતી. ૨૦ તેણે ચારેબાજુ

હતું. ૨૦ જમીનથી તે બારણાના ઉપર સુધી સભા થાનની દીવાલાે ઉપર

માપી. પ વ તથા અપ વ ભાગાેને જુ દા પાડવા માટે તેને ચારેબાજુ અેક

ક બાે તથા ખજૂ રીનાં વૃ ાે શણગારેલાં હતાં. ૨૧ પ વ થાનનાં બારણાંની

દીવાલ હતી, જેની લંબાઈ પાંચસાે હાથ અને પહાેળાઈ પાંચસાે હાથ હતી.

બારસાખાે ચાેરસ હતી. અને તેઅાે બધા દેખાવમાં અેક જેવા હતા. ૨૨

પેલાે માણસ મને પૂવ તરફ ખૂલતા દરવાજે લા યાે, જુ અાે,
૪૩ પછી
ઇઝરાયલના ઈ વરનાે મ હમા પૂવ તરફથી અા યાે, તેમનાે અવાજ

પરમપ વ થાનમાં લાકડાની વેદી હતી, તે દરેક બાજુ થી ણ હાથ ઊંચી અને
બે હાથ પહાેળી હતી. તેના ખૂણા, તેનું ત ળયું, તથા તેના ચાેકઠાં લાકડાનાં
બનેલાં હતાં. તે માણસે મને ક ું કે , “અા યહાેવાહની હજૂ રની મેજ છે .” ૨૩
પ વ થાન તથા પરમપ વ થાનને બે બારણાં હતાં. ૨૪

યેક બારણાને બે

કમાડ હતાં, બે ફરતાં કમાડ હતાં; અેક બારણાને બે કમાડ, બી
પણ બે. ૨૫ પ વ

થાનના દરવા

બારણાને

પર, જેમ દીવાલાે પર કાેતરેલાં હતાં,

તેમ ક બાે તથા ખજૂ રીઅાે કાેતરેલાં હતાં, અાેસરીની અાગળની બાજુ અે
લાકડાના

ડા ભારાેટીયા હતા. ૨૬ તે અાેસરીની બ ને બાજુ અે બારીઅાે

હતી અને બ ને તરફ ખજૂ રીવૃ ની કાેતરણી હતી. સભા થાનની બાજુ ની
અાેરડીઅાે પર પણ

ડા ભારાે ટયા હતા.

૪૨ અને ઉ ર બાજુ ના મકાન તરફના બહારના અાંગણાની સામેના

૨

ઘણાં પાણીના અવાજ જેવાે હતાે અને પૃ વી ઈ વરના મ હમાથી કાશતી
હતી. ૩ જે સંદશન મને થયું હતું, અેટલે હુ ં નગરનાે નાશ કરવાને અા યાે, મ
કબાર નદીને કનારે જે સંદશન
હુ ં ઊંધાે પ

ેયું હતું, તેના જેવાં તે સંદશનાે હતાં યારે

ાે! ૪ તેથી યહાેવાહનાે મ હમા પૂવ તરફ ખૂલતા દરવાજેથી

ઘરમાં અા યાે. ૫ પછી અા મા મને ઊંચકીને અંદરના અાંગણામાં લઈ ગયાે.
જુ અાે, યહાેવાહના મ હમાથી અાખું ઘર ભરાઈ ગયું હતું. ૬ મ સાંભ

ુ

કે સભા થાનની અંદરથી મારી સાથે કાેઈ વાત કરી ર ું હતું. તે માણસ
મારી બાજુ માં ઊભાે હતાે. ૭ તેણે મને ક ું, “હે મનુ યપુ , અા મા ં
સહાસન તથા મારા પગના ત ળયાની જ યા છે . યાં હુ ં ઇઝરાયલી લાેકાે

પછી પેલાે માણસ મને ઉ ર તરફના બહારના અાંગણામાં લા યાે.

વ ચે સદાકાળ સુધી રહીશ. ઇઝરાયલી લાેકાે ફરી કદી મારા પ વ નામને

અાેરડાઅાેમાં લા યાે. ૨ અા અાેરડાની પહાેળાઇ પચાસ હાથ અને લંબાઈ

અપ વ કરશે ન હ, તેઅાે કે તેઅાેના રા અાે તેઅાેના ય ભચારથી તથા
તેઅાેના રા અાેના મૃતદેહાેથી
કરશે ન હ. ૮ તેઅાેઅે પાેતાના ઉંબરા

સાે હાથ હતી. ૩ અંદરનાં અાંગણા પ વ

થાનથી વીસ હાથ દૂ ર હતાં.

મારા ઉંબરા પાસે તથા પાેતાની બારસાખાે મારી બારસાખાે પાસે બેસાડી

બહારનાં અાંગણાંની સામે અાેસરીમાં ણ માળ હતા. ૪ અાેરડીની અાગળ

હતી. મારી તથા તેમની વ ચે મા અેક જ દીવાલ હતી. તેઅાેઅે પાેતાનાં

અેક ર તાે હતાે તે દસ હાથ પહાેળાે તથા તેની લંબાઈ સાે હાથ હતી.

ધ ારપા કૃ યાેથી મારા પ વ નામને અપ વ કયુ છે , તેથી હુ ં તેઅાેને

અાેરડાના દરવા

ઉ ર બાજુ તરફ હતા. ૫ પણ ઉપરના અાેરડા નાના હતા,

મારા ાેધમાં નાશ કરીશ. ૯ હવે તેઅાે પાેતાનાે ય ભચાર તથા તેઅાેના

ઇમારતની ત ળયાની અાેરડીઅાે તથા વચલી અાેરડીઅાેમાંથી ઘણીબધી

રા અાેના મૃતદેહાેને મારી અાગળથી દૂ ર કરે તાે હુ ં તેઅાેની મ યે સદાકાળ

જ યા અાેસરીઅે રાેકી હતી. ૬ તેમને ણ માળ હતા, અાંગણાને જેમ થાંભલા

વસીશ. ૧૦ હે મનુ યપુ , તું ઇઝરાયલી લાેકાેને અા સભા થાન વષે બતાવ

હતા તેમ તેમને થાંભલા ન હતા. ઉપરનાે માળ નીચેના માળ તથા વ ચેના

જેથી તેઅાે પાેતાના અ યાયથી શરમાય. તેઅાે અા વણન વષે વચાર કરે. ૧૧

માળ કરતા કદમાં નાનાે હતાે. ૭ જે દીવાલ અાેરડીની બહારના અાંગણામાં,

ે તેઅાેઅે જે કયુ તેને લીધે તેઅાે શરમાતા હાેય તાે તું તેઅાેને સભા થાનની

અેટલે અાેરડીના અાગળના ભાગના અાંગણા તરફ હતી, તે પચાસ હાથ

અાકૃ ત, તેની યાેજના, તેના દાખલ થવાના તથા બહાર નીકળવાના દરવા ,

લાંબી હતી. ૮ બહારના અાંગણા તરફ અાવેલી અાેરડીની લંબાઈ પચાસ

તેનું બંધારણ તથા તેના બધા નયમાે તથા વ ધઅાે તેઅાેને જણાવ. અા

હાથ હતી, પ વ

બધું તું તેઅાેના દેખતાં લખી લે, જેથી તેઅાે તેની રચના તથા તેના બધા

હઝ કયેલ

થાન તરફ અાવેલ અાેરડીઅાેની લંબાઈ સાે હાથ હતી.
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નયમાેનું પાલન કરે. ૧૨ અા સભા થાનનાે નયમ છે : પવતનાં શખરાે પરની

કહે કે ' ભુ યહાેવાહ કહે છે : હે ઇઝરાયલી લાેકાે તમે તમારાં ધ ારપા

ચારેબાજુ ની સરહદાે પરમપ વ ગણાય.

ે, અા સભા થાનનાે નયમ છે .

કૃ યાેમાં જે કમ કયુ છે તે બંધ કરાે તાે સા ં , ૭ તમે રાેટલી, ચરબી તથા ર ત

૧૩ વેદીનું માપ હાથ મુજબ નીચે માણે છે : (અેક હાથ અને ચાર અાંગળાનાે

અપણ કરતી વખતે વદેશીઅાેને કે , જેઅાે દયમાં તથા શરીરમાં બેસુ નત

સમજવાે; ) વેદીના પાયાની ચારેબાજુ અેક હાથ ઊંડી અને અેક હાથ પહાેળી

છે , તેવા લાેકાેને મારા પ વ

નીક હતી. તેની ચારેબાજુ ની કનારી પર અેક વત પહાેળી કાેર હતી. ૧૪

મારા કરારનાે ભંગ કરીને તમારાં ધ ારપા કાયામાં વધારાે કયા છે . ૮

જમીનના નીચેના ભાગથી તે પાયા સુધીનું માપ બે હાથ હતું. તે પછી વેદીના

તમે મારા

યેની તમારી ફરજમાં જવાબદારી પૂવક કામ કયુ નથી, તમે

નાના પાયાનું તથા માેટા પાયાનું માપ ચાર હાથ હતું, માેટાે પાયાે અેક હાથ

મારા પ વ

થાનની સંભાળ રાખવાનું કામ બી ને સાપી દીધું છે . ૯ ભુ

પહાેળાે હતાે. ૧૫ વેદીનું મથાળું કે જેના ઉપર દહનીયાપણ ચઢાવવામાં

યહાેવાહ અામ કહે છે : ઇઝરાયલી લાેકાેમાં જે વદેશીઅાે છે , તેઅાેમાંનાે

અાવતું હતું તે ચાર હાથ ઊંચું હતું. તેના મથાળા ઉપર ચાર શગડાં હતા. ૧૬

કાેઈ પણ દય તથા શરીરમાં બેસુ નત હાેય તે મારા ઘરમાં વેશ ન કરે.

વેદીનું મથાળું બાર હાથ લાંબુ તથા પહાેળાઇ બાર હાથ સમચાેરસ હતી. ૧૭

૧૦

તેની કનારી ચારે બાજુ ચાૈદ હાથ લાંબી તથા ચાૈદ હાથ પહાેળી હતી, તેની

દૂ ર જતા ર ા, મારાથી દૂ ર જઈને પાેતાની મૂ તઅાે પાછળ ગયા, માટે હવે

કનારી અડધાે હાથ પહાેળી. તેની નીક ચારેબાજુ અેક હાથ પહાેળી હતી, તેનાં

તેઅાેનું પાપ તેઅાેને માથે. ૧૧ તાેપણ તેઅાે મારા પ વ થાનમાં સેવકાે થાય,

પગ થયાં પૂવ બાજુ અે હતાં.” ૧૮ પછી તેણે મને ક ું, “હે મનુ યપુ , ભુ

સભા થાનના દરવા ની અાગળ ચાેકી કરે અને ઘરમાં સેવા કરે. તેઅાે

યહાેવાહ કહે છે , વેદી બનાવવામાં અાવે તે દવસે તેના ઉપર દહનીયાપણ

લાેકાેને માટે દહનીયાપણ તથા બ લદાન ચઢાવે; તેઅાે તેમની સેવા કરવા

ચઢાવવા વષે તથા તેના પર ર ત છાંટવા વષે અા નયમાે છે ” ૧૯ ભુ

તેમની અાગળ ઊભા રહે . ૧૨ પણ તેઅાેઅે તેઅાેની મૂ તઅાે અાગળ સેવા

યહાેવાહ કહે છે , સાદાેકના વંશ ેના લેવી યાજકાે જે મારી અાગળ સેવા

બ વી હતી. તેઅાે ઇઝરાયલી લાેકાે માટે પાપ પી ઠેસ પ થયા હતા. તેથી

કરવા અાવે તેને તમારે પશુઅાેમાંથી અેક બળદ પાપાથાપણને સા અાપવાે.
ાય

ત બ લ તરીકે ચઢાવવા તેઅાેને અેક વાછરડાે અાપવાે. ૨૦ તારે

થાનમાં લાવીને સભા થાનને અશુ કયુ છે ,

યારે ઇઝરાયલીઅાે મારાથી દૂ ર ગયા, યારે લેવીઅાે પણ મારાથી

ભુ યહાેવાહ કહે છે મ તેઅાેની વ
તેઅાેના માથે અાવશે. ૧૩ મારા

સમ ખાધા છે , 'તેઅાેનાં પાપાેની સ
યે યાજકપદની સેવા બ વવા તથા મારી

તેમાંથી કે ટલુંક ર ત લઈને વેદીનાં ચાર શગડાને તથા વેદીના ચાર ખૂણાને

કાેઈ પ વ વ તુઅાે પાસે, પરમ પ વ વ તુઅાે પાસે અાવવા તેઅાે મારી

તથા તેની કનારીને લગાડવું. અા રીતે તારે તેને શુ કરીને તેના માટે ાય

ત

હજૂ રમાં ન હ અાવે. પણ, તેઅાે પાેતાનાં દાેષપા તથા ધ ારપા કૃ યાેનાં

કરવું. ૨૧ યાર પછી તારે પાપાથાપણનાે બળદ લેવાે અને તેને સભા થાનની

ફળ ભાેગવશે. ૧૪ પણ હુ ં તેઅાેને તેઅાેની સઘળી ફર ે તથા તેમાં થયેલા

બહાર ન ી કરેલી જ યાઅે બાળી દેવાે. ૨૨ બીજે દવસે તારે ખાેડખાંપણ

દરેક કામ વષે સભા થાનના ર ક તરીકે રાખીશ. ૧૫ અને સાદાેકના દીકરા,

વગરનાે બકરાે પાપાથાપણ તરીકે ચઢાવવાે, જેમ બળદના ર તથી વેદીને શુ

અેટલે લેવી યાજકાે, યારે ઇઝરાયલી લાેકાે મારાથી વમુખ થયા યારે

કરી હતી તેમ યાજકાેઅે વેદીને શુ કરવી. ૨૩ વેદીને શુ કરી ર ા પછી

તેઅાે મારી હજૂ રમાં અાવીને મારી સેવા કરે, મને ચરબી તથા ર ત ચઢાવવાને

તારે ખાેડખાંપણ વગરનાે વાછરડાે તથા ટાેળામાંથી ખાેડખાંપણ વગરનાે

મારી અાગળ ઊભા રહે .' અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૧૬ તેઅાે મારા ઘરમાં

ઘેટાે અપણ કરવાે. ૨૪ તેઅાેને યહાેવાહ સમ અપણ કરવા, યાજકાેઅે

અાવશે; તેઅાે મારી સેવા કરવાને મારી મેજ પાસે અાવે અને તેઅાેને સાપેલી

તેમના પર મીઠું ભભરાવવું અને તેમનું યહાેવાહના દહનીયાપણ તરીકે અપણ

મારી ફર ે બ વે. ૧૭ તેઅાે યારે સભા થાનના અંદરના અાંગણામાં

કરવું. ૨૫ સાત દવસ સુધી રાેજ તમારે ખાેડખાંપણ વગરનાે જુ વાન બકરાે

વેશ કરે યારે મા શણનાં વ

ાે પહે રે. સભા થાનના અંદરના અાંગણામાં

પાપાથાપણ તરીકે તૈયાર કરવાે, યાજકાેઅે ટાેળામાંથી ખાેડખાંપણ વગરનાે

અથવા મં દરમાં સેવા કરતી વખતે ઊનનાં વ

વાછરડાે તથા ખાેડખાંપણ વગરનાે ઘેટાે અપણ કરવા. ૨૬ સાત દવસ સુધી

માથે શણની પાઘડી પહે રવી અને કમરે શણની ઇ ર પહે રવી. જે વ

તેઅાે વેદીને સા

પહે રવાથી પરસેવાે થાય તેવાં વ

ાય

ત કરીને તેને શુ કરે, અા રીતે તેઅાે તેની

ત ા

ાે પહે રે ન હ. ૧૮ તેઅાેઅે
ાે

ાે તેઅાેઅે પહે રવાં ન હ. ૧૯ યારે તેઅાે

કરે. ૨૭ તેઅાે તે દવસાે પૂરા કરી રહે પછી, અાઠમા દવસથી અને યારથી

બહારનાં અાંગણામાં, અેટલે બહારના અાંગણામાં લાેકાે પાસે

દરરાેજ યાજકાે વેદી પર તમારા દહનીયાપણાે શાં યાપણા ચઢાવે અને હુ ં

તેઅાે સેવા કરતી વખતે પહે રેલાં વ

તેઅાેનાે વીકાર કરીશ. અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે .

મૂકે. જેથી તેઅાેનાં પાેતાનાં ખાસ વ

તે માણસ મને પાછાે સભા થાનની પૂવ તરફ જેનું મુખ છે તે
૪૪ પછી
પ વ થાનના બહારના દરવા અાગળ લા યાે. તે દરવા ે બંધ

તેઅાે પાેતાનાં માથાંનું મુંડન કરાવે ન હ કે પાેતાના વાળને વધવા ન દે, પણ તે

હતાે. ૨ યહાેવાહે મને ક ું, “અા દરવા ે બંધ રહે ; તે ઉઘાડવાે ન હ. કાેઈ
માણસ તેમાં થઈને અંદર ન અાવે, કારણ, કે ઇઝરાયલના ઈ વર તેમાં થઈને
અંદર અા યા હતા તેથી તે બંધ રાખવામાં અાવે. ૩ ઇઝરાયલનાે સરદાર
યહાેવાહની અાગળ રાેટલી ખાવાને તેમાં બેસે. તે દરવા ની અાેસરીને માગ
વેશ કરે અને તે જ માગ બહાર નીકળે.” ૪ પછી તે માણસ મને ઉ રના
દરવાજેથી સભા થાનની અાગળ લા યાે. મ

ેયું તાે જુ અાે યહાેવાહના

ગાૈરવથી સભા થાન ભરાઈ ગયું હતું. હુ ં ઊંધાે પ

ાે. ૫ યારે યહાેવાહે

મને ક ું, “હે મનુ ય પુ , હુ ં તને યહાેવાહના સભા થાનના નયમાે તથા
સવ વ ધઅાે વષે કહુ ં તે બધું બરાબર યાનમાં લે. તારી નજરથી

ે, તારા

કાનાેથી સાંભળ. ઘરમાં વેશ કરવાના તથા પ વ થાનના બહાર નીકળવાના
દરેક માગ પર પણ ખાસ યાન અાપ. ૬ અા બંડખાેર ઇઝરાયલી લાેકાેને

ય, યારે

ાે ઉતારીને તેમને પ વ અાેરડીમાં
ાેથી લાેકાે પ વ થઈ

ય ન હ. ૨૦

પાેતાના માથાના વાળ કપાવે. ૨૧ કાેઈ પણ યાજક ા ારસ પીને અાંગણામાં
અાવે ન હ, ૨૨ તેઅાે વધવા કે છૂટાછે ડા લીધેલી

ી સાથે લ ન ન કરે; પણ

ફ ત ઇઝરાયલમાંથી કું વારી તથા અગાઉ યાજકની સાથે લ ન કરેલી વધવા
સાથે લ ન કરી શકે . ૨૩ તેઅાે મારા લાેકાેને પ વ તથા અપ વ વ ચેનાે ભેદ
શીખવે; તેઅાેઅે શુ તથા અશુ વ ચેનાે ભેદ સમ વવાે. ૨૪ તકરારમાં
તેઅાે મારા કાયદા અનુસાર યાય કરવા ઊભા રહે ; તેઅાે મારા કાનૂનાે માણે
યાય કરે. અને તેઅાે દરેક ઉ સવાેમાં મારા નયમાે તથા કાનૂનાે પાળે; તેઅાે
મારા વ ામવારાે પાળે. ૨૫ તેઅાે માણસના મૃતદેહની પાસે જઈને પાેતાને
અશુ કરે ન હ, તેમ જ તેઅાેના પતા, માતા, દીકરા, દીકરી, ભાઈ કે બહે ન
પણ તે માણસ સાથે સૂઈ ગયા ના હાેય, ન હ તાે તેઅાે અશુ થશે. ૨૬
યાજક શુ થયા પછી લાેકાે તેને માટે સાત દવસ ગણે. ૨૭ જે દવસે તે
પ વ થાનમાં અાવે, અેટલે અંદરના અાંગણામાં પ વ થાનમાં અાવે, યારે
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તે પાેતાના માટે પાપાથાપણ લાવે.' અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૨૮ 'અને

માટે પાપાથાપણ ચઢાવવું. ૧૯ યાજક પાપાથાપણનું કે ટલુંક ર ત લઈને તે

અા તેઅાેનાે વારસાે છે : હુ ં તેઅાેનાે વારસાે છંુ , તમારે તેઅાેને ઇઝરાયલમાં

સભા થાનની બારસાખ પર, વેદીના ચાર ખૂણા પર તથા અંદરના અાંગણાના

કં ઈ મલકત અાપવી ન હ; હુ ં તેઅાેની મલકત છંુ ! ૨૯ તેઅાે ખા ાપણ,

દરવાજે લગાડે. ૨૦ દરેક ય તઅે અ ણતાંથી તથા અ ાનતાથી પાપ કયુ

પાપાથાપણ તથા દાેષાથાપણ ખાય, ઇઝરાયલમાં અપણ કરેલી દરેક વ તુ

હાેય તાે તેણે તે મ હનાના સાતમા દવસે પણ અા માણે કરવું. સભા થાન

તેઅાેને મળે. ૩૦ દરેક પેદાશમાંનાં થમફળમાંનાે ઉ મ ભાગ, દરેક હ સાે,

માટે અા રીતે તમારે ાય

હા, સવ વ તુઅાેનાે હ સાે યાજકાેનાે થાય, તમારા અનાજનાે ઉ મ ભાગ

પા ખાપવ પાળવું. સાત દવસ સુધી પા ખાપવ પાળવું. તારે બેખમીર રાેટલી

યાજકાેને અાપવાે, જેથી તમારા ઘર પર અાશીવાદ રહે . ૩૧ યાજકાેઅે મૃ યુ

ખાવી. ૨૨ તે દવસે સરદારે પાેતાના તથા ઇઝરાયલી લાેકાેના પાપને માટે અેક

પામેલું કે ફાડી નંખાયેલું પ ી કે પશુ ન ખાવું.

બળદને પાપાથાપણ તરીકે તૈયાર કરવાે. ૨૩ અે પવના સાત દવસ સરદાર

યારે તમે ચ ી નાખીને વારસાે વહચી લાે યારે તમારે યહાેવાહને
૪૫ અપણ
ચઢાવવું; અેટલે કે તે દેશનાે અમુક ભાગ અપણ કરવાે. તે

યહાેવાહ માટે દહનીયાપણ તૈયાર કરે સાત દવસ ખાેડખાંપણ વગરના સાત

ભાગ પચીસ હ ર હાથ લાંબાે તથા દસ હ ર હાથ પહાેળાે હાેય. તેની ચારે
બાજુ નાે ભાગ પ વ ગણાય. ૨ અામાંથી પ વ

થાનની ચારેબાજુ પાંચસાે

હાથ લાંબી તથા પાંચસાે હાથ પહાેળી ચાેરસ જગા રાખવી તેની અાસપાસ
પચાસ હાથ પહાેળી જગા રાખવી. ૩ અા ભાગમાંથી તારે પચીસ હાથ
લાંબી અને દશ હાથ પહાેળી જગા માપવી તે તારે માટે પ વ
પરમપ વ

થાન અેટલે

થાન થાય. ૪ તે જમીનનાે પ વ ભાગ છે . જેઅાે યહાેવાહની

સેવા કરવા સા પાસે અાવે છે , તે યાજકાેને સા રહે . તે જગા તેઅાેનાં
ઘરાે માટે તથા પ વ

થાનને સા થાય. ૫ પચીસ હાથ લાંબી અને દશ

હાથ પહાેળી જગા, લેવીઅાે કે જેઅાે સભા થાનની સેવા કરતા લેવીઅાે
માટે વતન પી થાય. ૬ “પ વ ભૂ મની પાસે લગાેલગ પાંચહ ર હાથ
પહાેળાે અને પચીસહ ર હાથ લાંબાે ભાગ નગરને માટે નયુ ત કરવાે. અા
નગર બધા ઇઝરાયલી લાેકાે માટે છે . ૭ સરદારને માટે પ વ
નગરની બ ને બાજુ અે તથા પ

થાનની તથા

મ દશાઅે તથા પૂવ દશાઅે જમીન હાેય.

લંબાઈમાં ભાગાેમાંના અેકની બરાબર, પ

મ તરફની સીમા પૂવ તરફની

સીમા સુધી હાેય. ૮ સરદારને અા જમીન ઇઝરાયલમાં સંપ

તરીકે મળે,

મારા સરદારાે ફરી કદી મારા લાેકાે પર જુ લમ કરે ન હ; પણ, તેઅાે ઇઝરાયલી
લાેકાેને, તેઅાેનાં કુ ળ માણે જમીન અાપે.' ૯ ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : 'હે
ઇઝરાયલના સરદારાે, ' અાટલું બસ કરાે, હસા તથા ઝઘડાે દૂ ર કરાે; યથાથ
ઇ સાફ કરાે! મારા લાેકાે પરથી તમારાે જુ લમ બંધ કરાે.' અામ ભુ યહાેવાહ
કહે છે . ૧૦ 'તમારે સાચાં ાજવાં, સાચાે અેફાહ, સાચા બાથ રાખવા. ૧૧
અેફાહ તથા બાથ અેક જ માપના હાેવા

ેઈઅે. બાથમાં હાેમેરનાે દસમાે ભાગ

હાેય, અેફાહમાં હાેમેરનાે દસમાે ભાગ હાેય. તેનું માપ હાેમેરના ભાગ જેટલું
હાેય. ૧૨ અેક શેકેલ વીસ ગેરાહનાે હાેય; માનેહ સાઠ શેકેલનાે હાેવાે

ેઈઅે.

તમારાે માનેહ વીસ શેકેલ, પચીસ તથા પચાસ શેકેલનાે હાેવાે ેઈઅે. ૧૩
તમારે નીચે દશા યા માણે અપણ કરવું: દરેક હાેમેર ઘઉંમાંથી અેફાહનાે
છ ાે ભાગ, દરેક હાેમેર જવમાંથી છ ાે ભાગ તમારે અાપવાે. ૧૪ તેલનાે
નીમેલાે ભાગ અા માણે અેટલે દરેક કાેર માટે, દરેક હાેમેર માટે તથા દર
હાેમેર અેક દશાંશ બાથ તેલનાે હાેવાે

ેઈઅે, કે મ કે દશ બાથનાે અેક હાેમેર

થાય છે . ૧૫ ઇઝરાયલના પાણીવાળા દેશમાંનાં બસાે પશુઅાેમાંથી અેક
ઘેટું કે બકરાે ખા ાપણ તરીકે , દહનીયાપણ તરીકે અને શાં યાપણ તરીકે
અાપવું. અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૧૬ દેશના બધા લાેકાેઅે ઇઝરાયલના
સરદારને અા હ સાે અાપવાે. ૧૭ પવામાં, ચં દશનાેમાં તથા વ ામવારાેમાં,
ઇઝરાયલી લાેકાેના ખાસ તહે વારાેમાં દહનીયાપણાે, ખા ાપણાે તથા
પેયાપણાે અાપવાં અે સરદારાેની જવાબદારી છે . તે ઇઝરાયલી લાેકાેનાં
ાય

ત માટે પાપાથાપણાે, ખા ાપણાે, દહનીયાપણ તથા શાં યપણાે

પૂરા પાડશે.' ૧૮ ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : 'પહે લા મ હનાના પહે લા
દવસે તમારે ખાેડખાંપણ વગરનાે અેક વાછરડાે લેવાે અને પ વ

હઝ કયેલ

થાનને

ત કરવું. ૨૧ પહે લા મ હનાના ચાૈદમા દવસે તમારે

બળદાે તથા ખાેડખાંપણ વગરના સાત ઘેટાને, પાપાથાપણ તરીકે દરરાેજ
અેક બકરાને રજૂ કરે. ૨૪ સરદાર દરેક બળદ અેક અેફાહ તથા ઘેટા માટે અેક
અેફાહ, દરેક અેફાહ અેક હન તેલ ખા ાપણ તરીકે રજૂ કરે. ૨૫ સાતમા
મ હનાના પંદરમા દવસે, સરદાર પવમાં સાત દવસ અે જ માણે કરે; અેટલે
પાપાથાપણ, દહનીયાપણ, ખા ાપણ તથા તેલનાં અપણ ચઢાવવાં.'
યહાેવાહ અામ કહે છે : 'અંદરના અાંગણાંનાે દરવા ે જેનું મુખ
૪૬ પૂભુવ તરફ
છે તે કામ કરવાના છ દવસ બંધ રહે , પણ વ ામવારને
દવસે અને ચં દશનને દવસે તેે ખાેલવામાં અાવશે. ૨ સરદાર બહારના
દરવા ની અાેસરીના માગ અંદર વેશ કરીને દરવા ની બારસાખ અાગળ
ઊભાે રહે , યાજક તેનું દહનીયાપણ તથા તેનાં શાં યાપણાે તૈયાર કરે. તે
દરવા ના ઉંબરા પર ઊભાે રહીને ભજન કરે, પછી બહાર ય, પણ
દરવા ે સાંજ સુધી બંધ ન કરવાે. ૩ વ ામવારાેના દવસે તથા ચં દશનના
દવસે દેશના લાેકાે દરવા

અાગળ ઊભા રહીને યહાેવાહનું ભજન કરે. ૪

વ ામવારને દવસે સરદાર દહનીયાપણ તરીકે યહાેવાહ અાગળ ખાેડખાંપણ
વગરનાં છ હલવાન તથા ખાેડખાંપણ વગરનાે અેક ઘેટાે ચઢાવે. ૫ દરેક
હલવાન માટે અેક અેફાહ ખા ાપણ તથા દરેક હલવાન માટે ખા ાપણ
પાેતાની શ ત મુજબ અાપવું, દરેક અેફાહ દીઠ હીન તેલ અાપે. ૬ ચં દશનના
દવસે તે ખાેડખાંપણ વગરનાે અેક વાછરડાે, ખાેડખાંપણ વગરનાં છ
હલવાનાે તથા અેક ઘેટાે ચઢાવે. ૭ અેક અેફાહ બળદ માટે તથા અેક અેફાહ
મઢા માટે અને પાેતાની શ ત માણે હલવાનાે માટે દરેક અેફાહ દીઠ અેક
હીન તેલ ચઢાવે. ૮ સરદાર વેશ કરે યારે તેણે દરવા ની અાેસરીમાં થઈને
જવું અને તે જ ર તે બહાર નીકળવું. ૯ પણ પવાના દવસે યારે લાેકાે
યહાેવાહની અાગળ અાવે યારે જેઅાે ઉ રને દરવાજેથી ભજન કરવા વેશ
કરે તે દ ણને દરવાજેથી બહાર
કરે તેઅાે ઉ રના દરવાજેથી બહાર
પાછાે ન
તેઅાે અંદર

ય, અને જેઅાે દ ણના દરવાજેથી વેશ
ય, તે જે ર તેથી અા યાે હાેય તે ર તે

ય, પણ તે સીધાે ચા યાે જઈને બહાર નીકળે. ૧૦ અને જયારે
ય યારે સરદાર તેઅાેની સાથે અંદર

ય, તેઅાે બહાર નીકળે

યારે તે તેઅાેની સાથે બહાર નીકળે. ૧૧ અને ઉ ણીઅાેમાં તથા મુકરર
પવામાં ખા ાપણ તરીકે બળદ માટે અેક અેફાહ અને દરેક ઘેટા માટે અેક
અેફાહ તથા હલવાન માટે તેની શ ત માણે ચઢાવવું. દર અેફાહ દીઠ અેક
હીન તેલ હાેય. ૧૨ સરદાર અૈ છકાપણ તરીકે યહાેવાહને સા દહનીયાપણ
તથા શાં યપણ ચઢાવે, યારે તેને માટે પૂવ તરફનાે દરવા ે અેક ય ત
ખાેલે, તે વ ામવારના દવસે રજૂ કરે, તેમ તે પાેતાનું દહનીયાપણ તથા
શાં યાપણ રજૂ કરે; પછી તે બહાર નીકળે અને તેના બહાર નીક ા પછી તે
દરવા ે બંધ કરે. ૧૩ દરરાેજ યહાેવાહને દહનીયાપણ તરીકે ખાેડખાંપણ
વગરનાે અેક વષનાે હલવાન ચઢાવવાે, રાેજ સવારે અા અપણ કરવું. ૧૪
અને રાેજ સવારે ખા ાપણ તરીકે અેક અેફાહનાે છ ાે ભાગ અને મેદાને
માેવણ માટે અેક હીન તેલનાે ી ે ભાગ, કાયમનાં વ ધ માણે યહાેવાહને
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સા ખા ાપણ છે . ૧૫ રાેજ સવારે દહનીયાપણ તરીકે હલવાન, ખા ાપણ

કદી બંધ થશે ન હ. દર મ હને તેમને નવાં ફળ અાવશે, કે મ કે , તેમને પાણી

તથા તેલ ચઢાવે.' ૧૬ ભુ યહાેવાહ અેમ કહે છે , ' ે કાેઈ સરદાર પાેતાના

પ વ થાનમાંથી મળે છે , તેમના ફળ ખાવા માટે અને પાંદડાં સા પણા માટે

દીકરાને કં ઈ ભેટ અાપે, તાે તે તેનાે વારસાે છે . તે તેના દીકરાની સંપ

થાય,

છે . ૧૩ ભુ યહાેવાહ અામ કહે છે : 'અા ર તેથી અમારે ઇઝરાયલનાં બાર

ે તે પાેતાના વારસામાંથી પાેતાના કાેઈ ચાકરને

કુ ળાે માટે જમીનનાે વારસાે વહચી લેવાે: યૂસફને બે ભાગ મળે. ૧૪ અને તમે

ભેટ અાપે, તાે મુ ત કરવાના વષ સુધી તે ચાકરની મા લકીમાં રહે , પછી

તમારા ભાઈઅાેઅે તે વારસાે વહચી લેવાે. કે મ કે તમારા પતૃઅાેને અા દેશ

તે સરદારની પાસે પાછી અાવે. તેનાે વારસાે તેના દીકરાઅાેને માટે જ રહે .

અાપવાના મ સમ ખાધા હતા અને તેઅાેને તેનાે વારસાે મળશે. ૧૫ ભૂ મની

૧૮ સરદારે લાેકાેને વારસાે લઈને તેઅાેને પાેતાના વતનમાંથી કાઢી મૂકવા

સરહદ ઉ ર બાજુ અે મહા સમુ થી હે લાેન તથા લબાે હમાથથી સદાદ સુધી

નહ , તેણે પાેતાના દીકરાઅાેને પાેતાની સંપ માંથી જ વારસાે અાપવાે, જેથી

છે . ૧૬ હમાથ બેરાેથાહ, દમ કસની સરહદ તથા હમાથની સરહદ વ ચેનું

તે તેનાે વારસાે છે . ૧૭ પણ

મારા લાેકાે પાેતાના વતનમાંથી વખેરાઈ

ય ન હ. ૧૯ પછી તે માણસ મને

સ ાઇમ હાૈરાનની સરહદે અાવેલા હાસેરહ ીકાેન સુધી છે . ૧૭ સમુ થી

દરવા ના વેશ ારથી ઉ ર તરફના મુખવાળી અાેરડીઅાે જે યાજકાેને

સરહદ દમ કસની સરહદ પરના હસાર અેનાેન સુધી છે , ઉ ર બાજુ અે

સા હતી તેમાં લા યાે, જુ અાે યાં પ

મ તરફ અેક થળ હતું. ૨૦ “તેણે

હમાથની સરહદ છે . અા ઉ ર બાજુ છે . ૧૮ પૂવબાજુ , હાૈરાન, દમ કસ,

મને ક ું, અા જ યાઅે યાજકાે દાેષાથાપણ તથા પાપાથાપણ બાફે અને

ગ યાદ તથા ઇઝરાયલના દેશ વ ચે યદન નદી અાવે છે . અા સરહદ છે ક

ખા ાપણ પકાવે. તેઅાે તેમને બહારના અાંગણામાં લાવે ન હ કે , રખેને લાેકાે

તામાર સુધી

પ વ કરી દેવાય.” ૨૧ પછી તે મને બહારના અાંગણામાં લા યાે અને તેણે

પાણી સુધી, મસરનાં ઝરણાંથી મહા સમુ સુધી હાેય, અા દ ણ તરફની

મને અાંગણાના ચારે ખૂણામાં ફે ર યાે, જુ અાે, યાં બહારના અાંગણાંના દરેક

સરહદ છે . ૨૦ પ

મ સરહદ હમાથના ઘાટની સામે સુધી મહા સમુ અાવે

ખૂણામાં અેકઅેક અાંગ ં હતું. ૨૨ બહારના અાંગણાંના ચાર ખૂણામાં

યાં સુધી. અા પ

મ બાજુ છે . ૨૧ અા રીતે તું તારાં અને ઇઝરાયલનાં

ય છે . ૧૯ દ ણ બાજુ , દ ણ તામારથી મરીબાેથકાદેશના

અાંગણાં હતા; દરેક અાંગ ં ચાળીસ હાથ લાંબું અને ીસ હાથ પહાેળું

કુ ળાે માટે દેશ વહચી લે. ૨૨ તમારા પાેતાના માટે તથા તમારી મ યે વસતા

હતું. ખૂણાઅાેમાંના ચાર અાંગણાં અેક જ માપનાં હતા. ૨૩ તેઅાે ચારેની

પરદેશીઅાે, જેઅાેને તમારા દેશમાં સંતાન થશે અને જેઅાે તારી સાથે છે ,

અાસપાસ ઇમારતાેની હાર હતી, ઇમારતાેની હાર નીચે ખાવા બનાવવાના

અેટલે ઇઝરાયલ દેશના મૂળ વતનીઅાે જેવા, તેઅાેને માટે અા દેશ વારસા

ચૂલા હતા. ૨૪ તે માણસે મને ક ું, “અા તે જ યા છે , યાં સભા થાનના

તરીકે ચ ીઅાે નાખીને વહચી લેવાે. તમારે ઇઝરાયલનાં કુ ળાે મ યે વારસા

સેવકાે લાેકાેનાં બ લદાનાે બાફે .”

માટે ચ ીઅાે નાખવી. ૨૩ યારે અેવું થશે કે જે કુ ળમાં પરદેશી રહે તાે હાેય.

તે માણસ મને સભા થાનના વેશ ાર પાસે પાછાે લા યાે,
૪૭ પછી
મ ેયું તાે જુ અાે, સભા થાનના ઉંબરા નીચેથી નીકળીને પાણી પૂવ

તમારે તેને વારસાે અાપવાે.' અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે .”

તરફ વહે તું હતું, કે મ કે તે સભા થાનનાે અાગળનાે ભાગ પૂવ તરફ હતાે.

ાં નામ અા માણે છે . દાનનું કુ ળ દેશનાે અેક ભાગ ા ત કરશે:
૪૮ કુતેળાેનીનસરહદ
ઉ રની સરહદથી હે લાેનના ર તાની બાજુ અે લબાે

પાણી નીચેથી સભા થાનની જમણી બાજુ અેથી વહીને વેદીની દ ણે અાવતું

હમાથ સુધી. દમ કસની સરહદ ઉપરના હસાર અેનાન સુધી અને ઉ રે હમાથ

હતું. ૨ પછી તે માણસ મને ઉ રને દરવાજેથી બહાર લા યાે અને ફે રવીને

સુધી, તે દેશની પૂવ તથા પ

પૂવ તરફના દરવાજે લઈ ગયાે. જુ અાે, દ ણ બાજુ અેથી પાણી વહી જતાં

બાજુ માં પૂવથી પ

હતાં. ૩ તે માણસ માપવાની દાેરી હાથમાં લઈને પૂવ તરફ ગયાે, અેક હ ર

લગાેલગ પૂવ બાજુ થી તે છે ક પ

હાથનું અંતર મા યું અને તેણે મને પાણીમાં ચલા યાે. પાણી ઘૂંટણ સુધી હતાં.

૪ નફતાલીની સરહદની લગાેલગ પૂવ બાજુ થી પ

૪ પછી તેણે બી

મના શાનાે. ૫ મના શાની સરહદની લગાેલગ પૂવથી પ

અેક હ ર હાથ અંતર મા યું અને ફરી મને પાણીમાં

મ તરફની અા સરહદાે છે . ૨ દાનની સરહદની

મ સુધીનાે અેક ભાગ અાશેરનાે છે . ૩ અાશેરની સરહદની
મ બાજુ સુધીનાે અેક ભાગ નફતાલીનાે.
મ બાજુ નાે અેક ભાગ
મ સુધીનાે અેક

ચલા યાે, પાણી ઘૂંટી સુધી હતાં. ફરીથી તેણે અેક હ ર હાથ અંતર મા યું,

ભાગ અે ાઇમનાે છે . ૬ અે ાઇમની સરહદની લગાેલગ પૂવથી પ

મ સુધીનાે

મને પાણીમાં ચલા યાે, અહ પાણી કમરસુધી હતું. ૫ પછી તેણે અેક હ ર

અેક ભાગ બેનનાે છે . ૭ બેનની સરહદની લગાેલગ પૂવથી પ

મ સુધીનાે

હાથ અંતર મા યું, યાં અેક નદી હતી હુ ં તેમાં થઈને જઈ શકતાે ન હતાે, તે

અેક ભાગ યહૂ દયાનાે છે . ૮ યહૂ દયાની સરહદની લગાેલગ પૂવથી પ

ઘણી ઊંડી હતી. તેમાં તરી શકાય ન હ. ૬ તે માણસે મને ક ું “હે મનુ યપુ ,

સુધીનાે ભાગ તમારે અપણ કરવાે; તે પચીસ હ ર હાથ પહાેળાે હતાે. તેની

શું ત અા

લંબાઈ વંશ ેને અાપેલા ભાગ જેટલી પૂવથી તે પ

ેયું?” તે મને બહાર લા યાે અને મને નદી કનારે ચલા યાે. ૭ હુ ં

મ

મ તરફ લાંબી હશે. તેની

પાછાે અા યાે યારે જુ અાે તાે, નદીને બ ને કનારે પુ કળ વૃ ાે હતાં. ૮ તે

મ યમાં સભા થાન અાવશે. ૯ યહાેવાહને અપણ કરે તે ભૂ મ પચીસ હ ર

માણસે મને ક ું, “અા પાણી પૂવ તરફના દેશમાં અને નીચે અારાબાહ

હાથ લાંબી તથા દસ હ ર હાથ પહાેળી હશે. ૧૦ અા પ વ ભાગ યાજકાેને

સુધી જશે; તે પાણી વહીને ખારા સમુ માં જશે અને તેનાં પાણી મીઠાં થઈ

મળશે. તે ઉ ર તરફ તેની લંબાઈ પચીસ હ ર હાથ તથા પ

જશે. ૯ યાં તે પાણી વહે શે યાં બધી

તનાં પશુઅાેનાં ટાેળાં થશે. તેઅાે

પહાેળાઈ દસ હ ર હાથ, પૂવ તરફ પહાેળાઈ દસ હાથ, દ ણ તરફ લંબાઈ

વતાં રહે શે. અા પાણીને કારણે તેમાં માછલાંઅાે થશે, ખારા સમુ નું

પચીસ હ ર હાથ હાેય, યહાેવાહનું સભા થાન તેની મ યે અાવશે. ૧૧

પાણી મીઠું થઈ જશે. યાં યાં અા નદી ગઈ છે યાં દરેક વ તુમાં ચૈત ય

અા સાદાેકના વંશના પ વ થયેલા યાજકાે જેઅાે મારી સેવા કરતા હતા,

અાવશે. ૧૦ અને અેવું થશે કે પાણી પાસે માછીમારાે ઊભા રહે શે, અેન
ગેદીથી અેનઅે લાઈમ સુધી

મ તરફ તેની

યારે ઇઝરાયલી લાેકાે ભટકી ગયા યારે જેમ લેવીઅાે ભટકી ગયા તેમ

ળાે પાથરવાની જગા થશે. યાં મહાસમુ ની

ભટકી ન ગયા, તેઅાેને સા થાય. ૧૨ તાે ભૂ મના અપણમાંથી તેઅાેના હકનું

માછલીઅાેની જેમ તેમાં વ વધ કારની માછલીઅાે થશે. ૧૧ પણ ખારા

પરમ પ વ અપણ, લેવીઅાેની સરહદ લગાેલગ થાય. ૧૩ યાજકાેના દેશની

સમુ ની ભેજવાળી જમીન તથા કાદવકીચડનાં પાણી મીઠાં ન હ થાય, પણ

સરહદની લગાેલગ લેવીઅાેનાે દેશ છે , તે પચીસ હાથ લાંબાે અને દસ હ ર

તેમાંથી મીઠું પકવવામાં અાવશે. ૧૨ નદીના બ ને કનારાઅાે પર ખાવાલાયક

હાથ પહાેળાે છે . તેની અાખી લંબાઈ પચીસ હ ર હાથ લાંબી અને વીસ

ફળ અાપનાર વૃ થશે. તેઅાેનાં પાંદડાં કરમાશે ન હ અને તેમને ફળ અાવતાં

હ ર હાથ પહાેળી છે . ૧૪ તેઅાે તેનાે કાેઈ ભાગ વેચે ન હ, તેમ જ બદલે
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ન હ; ઇઝરાયલ દેશનું થમ ફળ અા વ તારથી અલગ હશે, કે મ કે અા બધું
યહાેવાહને પ વ છે . ૧૫ બાકી રહે લી ભૂ મ પચાસ હ ર હાથ પહાેળી અને
પચીસ હ ર હાથ લાંબી છે , પણ લાેકાેના સામા ય ઉપયાેગ માટે છે . લાેકાે
યાં રહે અને જમીનનાે ઉપયાેગ કરે; તેની મ યમાં શહે ર છે . ૧૬ અા નગરનું
માપ: તેની ઉ ર બાજુ ચાર હ ર પાંચસાે હાથ લાંબી; તેની દ ણ બાજુ
ચાર હ ર પાંચસાે લાંબી; તેની પૂવ બાજુ ચાર હ ર હાથ લાંબી; તેની
પ

મ ચાર હ ર પાંચસાે હાથ લાંબી. ૧૭ નગરના ગાૈચરાે ઉ ર તરફ

અઢીસાે હાથ ઊંડાં, દ ણે અઢીસાે હાથ ઊંડાં, પૂવ અઢીસાે હાથ ઊંડાં તથા
પ

મે અઢીસાે હાથ ઊંડાં થશે. ૧૮ પ વ અપણનાે બચેલાે ભાગ પૂવ તરફ

દસ હ ર હાથ અને પ

મ તરફ દસ હ ર હાથ હાેય. તે પ વ અપણની

લગાેલગ હાેય, તે નગરમાં કામ કરતા લાેક માટે ખાેરાકને અથ થાય. ૧૯
નગરમાં કામ કરતા લાેકાે, જેઅાે ઇઝરાયલ કુ ળના છે તેઅાે તે જમીન ખેડે.
૨૦ અા બધી અપણની લંબાઈ પચીસ હ

ર હાથ અને પહાેળાઈ પચીસ

હ ર હાથ હાેય, અા રીતે તું બધા સાથે મળીને નગરની ભૂ મ માટે પ વ
અપણ કરે. ૨૧ પ વ અપણની બી

બાજુ ની બાકીની ભૂ મ તથા નગરનાે

ભાગ તે સરદારનાે ગણાશે. સરદારની ભૂ મનાે વ તાર પૂવબાજુ પૂવ સરહદ
સુધીનાે દેશ પચીસ હ ર હાથ અને અે જ માણે પ

મ બાજુ પ

મ

સરહદ સુધીનાે દેશ પચીસ હ ર હાથ વધારવાે. અા બ ને દેશાેની મ યમાં
પ વ મં દર અને પ વ ભૂ મ અાવશે. ૨૨ લેવીઅાેની સંપ
સંપ

તથા નગરની

જેઅાે સરદારની મ યે છે તેઅાેમાંથી પણ સરદારને યહૂ દયાની તથા

બ યામીનની સરહદની વ ચે મળે. ૨૩ બાકીનાં કુ ળાેને અાપવામાં અાવેલાે
જમીનનાે ભાગ અા માણે છે : પૂવ બાજુ થી પ

મ બાજુ સુધીનાે અેક ભાગ

બ યામીનનાે. ૨૪ બ યામીનના સરહદની દ ણે પૂવ બાજુ થી પ

મ બાજુ

સુધીનાે અેક ભાગ શમયાેનનાે. ૨૫ શમયાેનની સરહદની લગાેલગ, પૂવથી
પ

મ સુધીનાે અેક ભાગ ઇ સાખારનાે. ૨૬ ઇ સાખારની સરહદની લગાેલગ

પૂવથી પ

મ સુધીનાે અેક ભાગ ઝબુલાેનનાે. ૨૭ ઝબુલાેનની સરહદની

લગાેલગ પૂવથી પ

મ સુધીનાે અેક ભાગ ગાદનાે. ૨૮ ગાદની સરહદની

લગાેલગ તામારથી મરીબાેથ કાદેશનાં પાણી સુધી અને અાગળ મસરના
ઝરણાં સુધી અને મહાસમુ સુધી હાેય. ૨૯ અા અે દેશ છે જેના માટે તમે
ચ ીઅાે નાખી હતી, તે ઇઝરાયલના દેશનાે વારસાે છે . અા તેમના હ સા છે .
અામ ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૩૦ નગરના દરવા

અા માણે છે : ઉ રની

બાજુ નું માપ ચાર હ ર પાંચસાે હાથ લાંબું છે . ૩૧ નગરના દરવા નાં
નામ ઇઝરાયલનાં કુ ળાેનાં નામાે માણે રાખવાં; ઉ રે ણ દરવા

અેક

બેનનાે દરવા ે, અેક યહૂ દયાનાે દરવા ે, અેક લેવીનાે દરવા ે; ૩૨ પૂવ
બાજુ ની દીવાલનું માપ ચાર હ ર પાંચસાે હાથ હશે. તેના ણ દરવા અાે:
યૂસફનાે દરવા ે, બ યામીનનાે દરવા ે તથા દાનનાે દરવા ે. ૩૩ દ ણ
બાજુ ની દીવાલની લંબાઈ ચાર હ ર પાંચસાે હાથ છે . તેના ણ દરવા
શમયાેનનાે દરવા ે, ઇ સાખારનાે દરવા ે તથા ઝબુલાેનનાે દરવા ે. ૩૪
પ

મ બાજુ ની દીવાલની લંબાઈ ચાર હ ર પાંચસાે હાથ છે અને તેના ણ

દરવા

ગાદનાે દરવા ે, અાશેરનાે દરવા ે, અને નફતાલીનાે દરવા ે. ૩૫

નગરની ચારેતરફનું માપ અઢાર હ ર હાથ થાય, અને તે દવસથી તે નગરનું
નામ 'યહાેવાહ શા માહ' અેટલે “યહાેવાહ યાં છે . “અેવું પડશે.
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ખાદને સાર રા ના શાસનના બી વષ તેને વ નાે અા યાં. તેનું મન
૨ નબૂ
ગભરાયું, તે ઊંઘી શ ાે ન હ. યારે રા અે દુ ગરાે તથા મેલી વ ા

દા રયેલ

રા યહાેયાકીમના શાસનના ી વષ બા બલના રા
૧ યહૂનબૂખદયાના
ાદને સારે ય શાલેમ અાવીને તેની ચારેબાજુ ઘેરાે ઘા યાે.
ભુઅે યહૂ દયાના રા

૨

કરનારને બાેલા યા. તેણે મં વ ા
૨

યહાેયાકીમને, ઈ વરના સભા થાનનાં કે ટલાંક પા ાે

સ હત નબૂખાદને સારના હાથમાં સા યાે. તે તેને શનઅાર દેશમાં, તેના દેવના
મં દરમાં લા યાે. તેણે તે પા ાે પાેતાના દેવના મં દરના ભંડારમાં મૂકી દીધાં. ૩
રા અે પાેતાના મુ ય ખાે

અા પનાઝને ક ું, “તારે કે ટલાક રાજવંશી

તથા અમીર કુ ટું બાેના ઇઝરાયલી જુ વાનાેને લાવવા. ૪ અે જુ વાનાેમાં કશી
ખાેડખાંપણ ન હાેય, તેઅાે ઉણપ વગરનાં, દેખાવમાં મનાેહર, સવ બાબતમાં
ાનસંપ ન, વ ાપારં ગત, વ ાનમાં વીણ, રાજમહે લમાં રહે વાને લાયક
હાેય. તેઅાેને તારે ખાલદીઅાેની ભાષા તથા વ ા શીખવવી. ૫ રા અે
તેઅાેને માટે પાેતાની વાનગીઅાેમાંથી તથા પીવાના ા ારસમાંથી તેઅાેને માટે
રાેજનાે હ સાે ઠરાવી અા યાે. ણ વષ સુધી તેઅાેનું પાેષણ કરાય અને તે
પછી, તેઅાે રા

સમ હાજર થાય, અેવાે નણય કરાયાે. ૬ અા જુ વાનાેમાં

યહૂ દાના કુ ળના દા નયેલ, હના યા, મીશાઅેલ તથા અઝાયા હતા. ૭ મુ ય
ખાે અે તેઅાેને નામ અા યાં: તેણે દા નયેલનું નામ બે ટશા સાર, હના યાનું
નામ શા ાખ, મીશાઅેલનું નામ મેશાખ તથા અઝાયાનું નામ અબેદનગાે
પા

ાં. ૮ દા નયેલે પાેતાના મનમાં ન ી કયુ કે , તે રા ના ભાેજનથી તથા

જે ા ારસ તે પીઅે છે તેનાથી પાેતાને
ખાે

પાસે પાેતાને

કરશે ન હ. તેથી તેણે મુ ય

ન કરવાની પરવાનગી માગી. ૯ હવે ઈ વરની કૃ પાથી

દા નયેલ ઉપર મુ ય ખાે ની કૃ પા

થઈ. તેણે તેના પર કૃ પા કરી. ૧૦

ણનારાઅાેને તથા ખાલદીઅાેને પણ

તેડા યા. તે ઇ છતાે હતાે કે તેઅાે તેના વ ન વષે તેને કહી જણાવે. તેઅાે
અંદર અાવીને રા

અાગળ ઊભા ર ા. ૩ રા અે તેઅાેને ક ું, “મને અેક

વ ન અા યું છે અથ

ણવાને મા ં મન અાતુર છે .” ૪ યારે ખાલદીઅાેઅે

રા ને અરામી ભાષામાં ક ું, “રા , સદા

વતા રહાે! અાપના સેવકાેને

તે વ ન કહી સંભળાવાે અને અમે તેનાે અથ બતાવીશું.” ૫ રા અે
ખાલદીઅાેને જવાબ અા યાે કે , “અે વ નની વાત મારા મરણમાંથી જતી
રહી છે .

ે તમે મને તે વ ન તથા તેનાે અથ ન હ જણાવાે તાે તમારા શરીરના

ટુ કડે ટુ કડા કરવામાં અાવશે અને તમારા ઘરાેના ભંગારના ઢગલા કરવામાં
અાવશે. ૬ પણ

ે તમે મને વ ન અને તેનાે અથ જણાવશાે, તાે તમને મારી

પાસેથી ભેટાે, ઇનામ અને માેટું માન મળશે. માટે મને વ ન અને તેનાે અથ
જણાવાે.” ૭ તેઅાેઅે ફરીથી તેને જણા યું કે , “હે રા

અાપ પાેતાના દાસાેને

વ ન કહી સંભળાવાે તાે અમે તેનાે અથ જણાવીઅે.” ૮ રા અે જવાબ
ં છંુ કે તમે સમય મેળવવા ઇ છાે છાે, કે મ કે તમે
જુ અાે છાે કે અા વષે મારાે નણય શાે છે . ૯ પણ ે તમે મને વ ન ન હ
અા યાે, “હુ ં ન ી

જણાવશાે તાે તમારે માટે ફ ત અેક જ કાયદાે છે . મા ં મન બદલાય યાં
સુધી મને કહે વા માટે તમે જૂ ઠી તથા કપટી વાતાે ન ી કરી રાખી છે . માટે
તમે મને વ ન કહાે અેટલે હુ ં
૧૦ ખાલદીઅાેઅે રા

ણી શકું કે તમે પણ અથ કહી શકશાે.”

ને જવાબ અા યાે, “પૃ વી ઉપર અેવાે કાેઈ માણસ

નથી કે જે રા ના વ નની વાત કહી શકે . કાેઈ રા અે કે મહારા અે

મુ ય ખાે અે દા નયેલને ક ું, “મને મારા મા લક રા ની બીક લાગે છે .

અાજ સુધી કાેઈ

તેમણે તમારે શું ખાવું તથા શું પીવું તે ન ી કરી અા યું છે . શા માટે તે તને
તારી ઉંમરના બી જુ વાનાેના કરતાં કદ પાે જુ અે? ે અેવું થાય તાે રા

માણસાેની મ યે રહે તા નથી તેઅાેના સવાય બી ે કાેઈ રા ને અા વાત કહી

સમ મા ં શર

ેખમમાં મુકાય.” ૧૧ યારે જે કારભારીને મુ ય ખાે અે

દા નયેલ, હના યા, મીશાઅેલ તથા અઝાયાની ઉપર ની યાે હતાે તેને દા નયેલે
ક ું, ૧૨ “કૃ પા કરીને, તારા દાસાેની દસ દવસ પરી ા કર. અમને ખાવાને
માટે ફ ત શાકભા

તથા પીવાને માટે પાણી અાપ ે. ૧૩ પછી જે યુવાનાે

રા ની ઠરાવેલી વાનગીઅાે ખાય છે તેમના દેખાવ અને અમારાે દેખાવની
સરખામણી કર ે, પછી તમે જે માણે જુ અાે તે માણે તારા દાસાે સાથે
વત ે.” ૧૪ તેથી ચાેકીદાર તેઅાેની સાથે અા માણે કરવાને સંમત થયાે,
તેણે દસ દવસ સુધી તેઅાેની પરી ા કરી. ૧૫ દસમા દવસને અંતે જે જુ વાનાે
રા ની વાનગીઅાે ખાતા હતા તેઅાેના કરતાં અા જુ વાનાે વધારે સુંદર તથા
વધારે

પૃ દેખાયા. ૧૬ તેથી કારભારીઅે રા અે ઠરાવેલી વાનગીઅાે

તથા ા ારસને બદલે તેઅાેને ફ ત શાકભા

અાપવા માં ું. ૧૭ અા ચાર

જુ વાનાેને ઈ વરે સવ વ ામાં તથા ડહાપણમાં કાૈશ ય અા યું. દા નયેલ સવ
સંદશનાે તથા વ નાેનાે મમ સમજતાે હતાે. ૧૮ તેઅાેને પાેતાની હજૂ રમાં
લાવવાને માટે રા અે જે સમય ઠરા યાે હતાે તે સમય પૂરાે થયાે યારે મુ ય
ખાે ે તેઅાેને નબૂખાદને સારની અાગળ લા યાે. ૧૯ રા અે તેઅાેની સાથે
વાતચીત કરી તાે સવમાં દા નયેલ, હના યા, મીશાઅેલ તથા અઝાયાના જેવા
બી

કાેઈ માલૂમ પ

ા ન હ. તેઅાે રા ની હજૂ રમાં તેની સેવા કરવા માટે

ઊભા ર ા. ૨૦ ડહાપણ તથા સમજની દરેક બાબતાે વષે રા અે તેઅાેને
જે પૂ

ું તે બધામાં તેઅાે રા યના બધા

દસગણા ે માલૂમ પ
દા નયેલ યાં ર ાે.

દુ ગરાે તથા મેલી વ ા કરતા

ા. ૨૧ કાેરેશ રા ના શાસનના પહે લા વષ સુધી

દુ ગરને, મં વ ા

વાત પૂછી નથી. ૧૧ જે માગણી રા

ણનારને કે ખાલદીને અાવી કાેઈ
કરે છે તે મુ કે લ છે , દેવાે કે જેઅાે

શકે ન હ. ૧૨ અા સાંભળીને રા ને ઘણાે ગુ સાે ચ
થયાે. તેણે બા બલના બધા

ાે અને તે કાેપાયમાન

ાનીઅાેનાે નાશ કરવાનાે હુ કમ અા યાે. ૧૩

અે હુ કમ બહાર પાડવામાં અા યાે. બધા

ાનીઅાેને મારી નાખવાના હતા;

તેથી તેઅાેઅે દા નયેલ તથા તેના સાથીઅાેને પણ મારી નાખવા માટે શાે યા.
૧૪ અા સમયે બા બલના

ાનીઅાેને મારી નાખવા રા ના અંગર કાેના

નાયક અાયાખને દા નયેલે ડહાપણ અને વવેકબુ થી જવાબ અા યાે.
૧૫ દા નયેલે રા

ના નાયકને પૂ

ું, “રા નાે હુ કમ તાકીદનાે કે મ છે ?”

તેથી અાયાખે બધી વાત જણાવી. ૧૬ તેથી દા નયેલે રા ની સમ જઈને
અરજ કરી કે , અાપ મને થાેડાે સમય અાપાે અેટલે હુ ં અાપના વ નનાે અથ
જણાવીશ. ૧૭ પછી દા નયેલે પાેતાના ઘરે જઈને હના યા, મીશાઅેલ તથા
અઝાયાને અા વાત જણાવી. ૧૮ તેણે તેઅાેને વનંતી કરી કે તેઅાે અા રહ ય
માટે અાકાશના ઈ વરની દયા માગે કે જેથી તેઅાે બા બલના બધા
માણસાે સાથે માયા

ાની

ય ન હ. ૧૯ તે રા ે સંદશનમાં દા નયેલને અા વષે

મમ ગટ કરવામાં અા યાે. તેથી દા નયેલે અાકાશના ઈ વરની તુ ત કરી.
૨૦ અને ક ું, “ઈ વરનું નામ સદાસવકાળ તુ ય હાે; કે મ કે ડહાપણ તથા

પરા મ તેમના છે . ૨૧ તે સમયાેને તથા ઋતુઅાેને બદલે છે ; તે રા અાેને
પદ

કરે છે વળી રા અાેને રાજગાદીઅે બેસાડે છે . તે ાનીને ડહાપણ

તથા બુ માનને સમજ અાપે છે . ૨૨ તે ઊંડી તથા ગુ ત વાતાે ગટ કરે
છે . કે મ કે તે

ણે છે કે અંધારામાં શું છે , કાશ તેમની સાથે રહે છે . ૨૩

હે મારા પૂવ ેના ઈ વર, હુ ં તમારાે અાભાર માનું છંુ અને તમારી તુ ત
ક ં છંુ , કે મ કે , તમે મને ડહાપણ અને સામ ય અા યાં છે . અમે જે તમારી
પાસેથી મા યું હતું તે હવે તમે અમને જણા યું છે ; તમે અમને રા ની વાત
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દા રયેલ

જણાવી છે .” ૨૪ પછી દા નયેલ અાયાખ કે જેને રા અે બા બલના બધા

શકતી નથી, તેમ તેઅાે ભેગા રહી શકશે ન હ. ૪૪ તે રા અાેના શાસન

ાનીઅાેને મારી નાખવાનાે હુ કમ અા યાે હતાે તેની પાસે ગયાે. તેણે જઈને

દર યાન, અાકાશના ઈ વર અેક અેવું રા ય થાપશે જેનાે કદી નાશ થશે

તેને ક ું, “બા બલના
લઈ

ાનીઅાેને મારી નાખીશ ન હ. મને રા ની સમ

ન હ. તે રા ય કદી બી

અને હુ ં રા ને તેના વ નનાે અથ કહી સંભળાવીશ.” ૨૫ યારે

કાેઈ

ના હાથમાં જશે ન હ. તે બી

ભાંગીને ભૂકાે કરી નાખશે. અને સવકાળ ટકશે. ૪૫ તમે

રા યને

ેયું કે , પેલાે પ થર

અાયાખ દા નયેલને ઉતાવળથી રા ની હજૂ રમાં લઈ ગયાે અને ક ું, “મને

કાેઈ માણસના હાથ અ

યહૂ દયામાંથી પકડી લાવેલા માણસાેમાંથી અેક માણસ મળી અા યાે છે

લાેખંડ, કાંસુ, માટી, ચાંદી અને સાેનાના ટુ કડે ટુ કડા કરી ના યા. તે પરથી હવે

જે રા ના વ નનાે અથ ગટ કરશે.” ૨૬ રા અે દા નયેલને (જેનું નામ

પછી શું થવાનું છે તે મહાન ઈ વરે તમને જણા યું છે . તે વ ન સાચું છે અને

બે ટશા સાર હતું) તેને ક ું, “મ જે વ ન

તેનાે અથ વ વસનીય છે .” ૪૬ નબૂખાદને સાર રા અે દા નયેલને સા ાંગ

ેયું છે તે તથા તેનાે અથ કહી

ા વગર પવતમાંથી કાપી કાઢવામાં અા યાે. તેણે

બતાવવાને શું તું સમથ છે ?” ૨૭ દા નયેલે રા ને જવાબ અાપતાં ક ું,

દં ડવત ણામ કયા. અને પૂ

“જે રહ ય વષે અાપ

ણનારા,

તથા સુગંધીઅાેનાે ધૂપ ચઢાવાે. ૪૭ રા અે દા નયેલને ક ું, “સાચે જ તમારા

ણવા માગાે છાે તે ાનીઅાે, મં વ ા

કરી; તેણે અા ા કરી કે દા નયેલને અપણ

દુ ગર કે યાે તષીઅાે ગટ કરી શકતા નથી. ૨૮ પણ અાકાશમાં અેક

ઈ વર દેવાેના પણ ઈ વર છે , રા અાેના ભુ અને રહ યાે ગટ કરનાર

ઈ વર છે , જે રહ યાે ગટ કરે છે , તેમણે નબૂખાદને સાર રા ને હવે પછીના

છે . કે મ કે તેમનાથી તું અા રહ ય ગટ કરવાને સમથ થયાે છે . ૪૮ પછી

સમયમાં શું થવાનું છે તે જણા યું છે . તમા ં વ ન તથા તમારા પલંગ પર

રા અે દા નયેલને ઊંચી પદવી અાપી, તેને ઘણી કમતી ભેટાે અાપી. તેણે

થયેલાં તમારા મગજનાં સંદશનાે અા છે . ૨૯ હે રા , હવે પછી શું થવાનું છે

તેને સમ બા બલના ાંતનાે અ ધકારી બના યાે. દા નયેલ બા બલના સવ

તેના વષે તમને તમારા પલંગ પર વચારાે અા યા, રહ યાે ગટ કરનારે
ભ વ યમાં શું થવાનું છે તે તમને જણા યું છે . ૩૦ બી

ય તઅાે કરતાં

ાની માણસાે ઉપર મુ ય અ ધકારી બ યાે. ૪૯ દા નયેલે રા ને વનંતી
કરી, તેથી રા અે શા ાખ, મેશાખ અને અબેદનગાેને બા બલના વ વધ

મારામાં વધારે ડહાપણ છે અેટલે અા રહ ય મને ગટ થયું છે અેવું તાે નથી.

ાંતના રાજકારભારીઅાે ની યા. પણ દા નયેલ તાે રા ના દરબારમાં ર ાે.

પણ અેટલા માટે કે , રા ને તેનાે અથ સમજવામાં અાવે અને તમે પાેતાના

ખાદને સાર રા અે છ હાથ ઊંચી અને છ હાથ પહાેળી સાેનાની મૂ ત
૩ નબૂ
બનાવી હતી. તેણે બા બલના ાંતમાંના દૂ રાના મેદાનમાં તેની થાપના

વચારાે

ણાે. ૩૧ હે રા

તમે વ નમાં અેક માેટી મૂ ત

ેઈ. અા મૂ ત

શ તશાળી અને તેજ વી હતી. તે અાપની અાગળ ઊભી હતી. તેનાે દેખાવ
ભયંકર હતાે. ૩૨ તે મૂ તનું માથું શુ સાેનાનું બનેલું હતું. તેની છાતી તથા હાથ
ચાંદીનાં હતાં. તેનું પેટ અને

ંઘાે કાંસાનાં હતાં. ૩૩ તેના પગ લાેખંડના બનેલા

હતાં. તેના પગના પં નાે કે ટલાેક ભાગ લાેખંડનાે અને કે ટલાેક ભાગ માટીનાે
હતાે. ૩૪ અાપ

ેઈ ર ા હતા અેટલામાં કાેઈ માણસનાં હાથ અ

ા વગર

અેક પ થર કાપી કાઢવામાં અા યાે. તેણે મૂ તની પગનાે પં ે જે લાેખંડનાે
તથા માટીની બનેલાે હતાે તેના પર ાટકીને તેના ટુ કડે ટુ કડા કરી ના યા. ૩૫
પછી લાેખંડ, માટી, કાંસું, ચાંદી અને સાેનું બધાના ટુ કડેટુકડા થઈ ગયા. અને
તે ઉનાળામાં ખળામાંના ભૂસાની માફક થઈ ગયાં. પવન તેમને અેવી રીતે
ઉડાડીને લઈ ગયાે કે

ાંય તેમનું નામાે નશાન ર ું ન હ. પણ જે પ થર મૂ ત

સાથે પછડાયાે હતાે તે માેટાે પવત બની ગયાે અને તેનાથી અાખી પૃ વી
ભરાઈ ગઈ. ૩૬ અા તમા ં વ ન હતું. હવે અમે તમને તેનાે અથ જણાવીશું.
૩૭ હે રા

, તમે રા

ધરાજ છાે. અાપને અાકાશનાં ઈ વરે રા ય, સ ા,

ગાૈરવ તથા તાપ અા યાં છે . ૩૮ યાં યાં માણસાે વસે છે તે જ યા તેમણે
અાપના હાથમાં સાપી છે . તેમણે વનચર પશુઅાે તથા અાકાશના પ ીઅાે
અાપના હાથમાં સા યાં છે , તેમણે અાપને તે સવની ઉપર અ ધકાર અા યાે છે .
તે સાેનાનું માથું તાે તમે છાે. ૩૯ તમારા પછી તમારા કરતાં ઊતરતું અેવું અેક
બીજું રા ય અાવશે. અને તે પછી કાંસાનું ીજું રા ય થશે તે અાખી પૃ વી
ઉપર શાસન ચલાવશે. ૪૦ ચાેથું રા ય લાેખંડ જેવું મજબૂત હશે, કે મ કે
લાેખંડ બી

વ તુઅાેને ભાંગીને ભૂકાે કરે છે અને બધું કચડી નાખે છે . તેમ તે

બધી વ તુઅાેને ભાંગી નાખશે અને કચડી નાખશે. ૪૧ જેમ તમે

ેયું કે ,

પગના પં નાે અને અાંગળાંનાે કે ટલાેક ભાગ લાેખંડનાે અને કે ટલાેક ભાગ
માટીનાે બનેલાે હતાે, તે માણે તે રા યના ભાગલા પડી જશે; જેમ તમે
લાેખંડ સાથે નરમ માટી ભળેલી

ેઈ, તેમ તેમાં કે ટલેક અંશે લાેખંડનું બળ

હશે. ૪૨ જેમ પગના અાંગળાંનાે કે ટલાેક ભાગ લાેખંડનાે અને કે ટલાેક ભાગ
માટીનાે બનેલાે હતાે, તેમ તે રા યનાે કે ટલાેક ભાગ બળવાન અને કે ટલાેક
ભાગ તકલાદી થશે. ૪૩ વળી જેમ અાપે લાેખંડ સાથે માટી ભળેલી
તેમ લાેકાે અેકબી

દા રયેલ

ેઈ,

સાથે ભેળસેળ થશે; જેમ લાેખંડ સાથે માટી ભળી

કરાવી. ૨ પછી નબૂખાદને સારે ાંતના અ ધકારીઅાેને, રાજયપાલાેને,
સૂબાઅાેને, યાયાધીશાેને, ભંડારીઅાેને, સલાહકારાેને, અમલદારાેને તથા
ાંતાેના સવ અ ધકારીઅાેને અેક કરવા માટે સંદેશા માેક યા કે , જેથી તેણે
જે મૂ ત થાપી હતી તેની

ત ા વ ધમાં તેઅાે હાજર રહે વા માટે અાવે. ૩

યારે ાંતના હાકે માે, સૂબાઅાે, નાયબસૂબાઅાે, સલાહકારાે, ભંડારીઅાે,
યાયાધીશાે, અમલદારાે તથા ાંતના સવ મુ ય અ ધકારીઅાે નબૂખાદને સારે
જે મૂ તની થાપના કરી હતી તેની

ત ા કરવા માટે અેક થયા. તેઅાે તેની

અાગળ ઊભા ર ા. ૪ યારે ચાેકીદારે માેટે અવાજે પાેકાર કયા, “હે લાેકાે,
અાે તથા જુ દી જુ દી ભાષાઅાે બાેલનારા માણસાે તમને હુ કમ કરવામાં
અાવે છે કે , ૫ જે સમયે તમે રણ શગડાંઅાે, વાંસળીઅાે, વીણાઅાે, સતારાે,
સારં ગીઅાે તથા સવ કારનાં વા જ ાેનાે અવાજ તમે સાંભળાે તે સમયે તમારે
નબૂખાદને સારે થાપેલી સાેનાની મૂ તને નમન કરીને સા ાંગ દં ડવત ણામ
કરવા. ૬ જે કાેઈ માણસ સા ાંગ દં ડવત ણામ કરીને પૂ

ન હ કરે, તેને

તેજ ણે બળબળતા અ નની ભ ીમાં નાખવામાં અાવશે.” ૭ તેથી યારે
સવ લાેકાેઅે રણ શગડાંઅાે, શરણાઈઅાે, વીણાઅાે, સતારાે, સારં ગીઅાે
તથા સવ કારના વા જ ાેનાે અવાજ સાંભ

ા યારે લાેકાેઅે,

અાેઅે

તથા ભાષાઅાેઅે નબૂખાદને સારે થાપેલી સાેનાની મૂ તને સા ાંગ દં ડવત
ણામ કયા. ૮ હવે તે સમયે કે ટલાક ખાલદીઅાે રા ની પાસે અા યા અને
તેઅાેઅે યહૂ દીઅાે સામે અારાેપ મૂ
ક ું, “હે રા , સદા

ાે. ૯ તેઅાેઅે નબૂખાદને સાર રા ને

વતા રહાે.” ૧૦ તમે અેવાે હુ કમ ફરમા યાે કે , દરેક

માણસ કે જે રણ શગડાં, શરણાઈઅાે, વીણાઅાે, સતારાે, સારં ગીઅાે તથા
સવ કારના વા જ ાેનાે અવાજ સાંભળે તેણે સાેનાની મૂ તને સા ાંગ દં ડવત
ણામ કરવા. ૧૧ જે કાેઈ સા ાંગ દં ડવત ણામ કરીને સાેનાની મૂ તની પૂ
ન હ કરે, તેને બળબળતા અ નની ભ ીમાં નાખવામાં અાવશે. ૧૨ હવે
કે ટલાક યહૂ દીઅાેને જેને અાપે બા બલ ાંતનાે વહીવટ સા યાે છે ; તેમનાં નામ
શા ાખ, મેશાખ તથા અબેદનગાે છે . હે રા , અા માણસાેઅે અાપની વાતાે
પર યાન અા યું નથી. તેઅાે તમારા દેવાેની સેવા કરતા નથી કે , તમે થાપેલી
સાેનાની મૂ તને સા ાંગ દં ડવત ણામ કરીને પૂ
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કરતા નથી.” ૧૩ યારે

નબૂખાદને સાર કાેપાયમાન થયાે. તેણે શા ાખ, મેશાખ અને અબેદનગાેને

વ

પાેતાની અાગળ લાવવાનાે હુ કમ કયા. માટે તેઅાે અા માણસાેને રા ની

તાેડીને ઢગલાે કરી નાખવામાં અાવશે, કે મ કે , અા રીતે માણસાેને છાેડાવી

અાગળ લા યા. ૧૪ નબૂખાદને સારે તેઅાેને ક ું, “હે શા ાખ, મેશાખ તથા

શકે અેવા બી

અબેદનગાે, શું તમે મનમાં ન ી કયુ છે કે , તમે મારા દેવાેની ઉપાસના અને મ

અબેદનગાેને બા બલ ાંતમાં વધારે ઊંચું થાન અા યું.

થાપન કરેલી સાેનાની મૂ તને સા ાંગ દં ડવત ણામ ન હ કરાે? ૧૫ હવે
ે તમે રણ શગડાં, શરણાઈ, વીણા, સતાર, સારં ગી તથા સવ કારના
વા જ ાેનાે અવાજ સાંભળાે યારે સા ાંગ દં ડવત ણામ કરીને મારી થાપેલી
મૂ તની પૂ

કરવા તૈયાર થશાે, તાે સારી વાત છે . પણ

ે તમે પૂ

નહ

કરાે તાે તમને તેજ ણે બળબળતા અ નની ભ ીમાં નાખવામાં અાવશે.
મારા હાથમાંથી તમને છાેડાવવાને સમથ અેવાે દેવ કાેણ છે ?” ૧૬ શા ાખ,
મેશાખ તથા અબેદનગાેઅે રા ને જવાબ અા યાે, “હે નબૂખાદને સાર, અા
બાબતમાં તમને જવાબ અાપવાની અમને કાેઈ જ ર નથી. ૧૭

ે કાેઈ

જવાબ હાેય તાે, તે અમારા ઈ વર કે જેમની અમે સેવા કરીઅે છીઅે તે
અાપશે. તે અમને બળતા અ નની ભ ીથી સલામત રાખવાને શ તમાન છે ,
હે રા , તે અમને તમારા હાથમાંથી છાેડાવશે. ૧૮ પણ
તાેપણ, હે રા

તમે

ે ન હ છાેડાવે,

ણી લાે કે , અમે તમારા દેવાેની સેવા ન હ કરીઅે કે ,

તમે થાપેલી સાેનાની મૂ તને સા ાંગ દં ડવત ણામ ન હ કરીઅે.” ૧૯ યારે
નબૂખાદને સાર વધારે રાેષે ભરાયાે; શા ાખ, મેશાખ અને અબેદનગાે સામે
તેનાે ચહે રાે બદલાઈ ગયાે. તેણે હુ કમ કયા કે , ભ ીને હં મેશાં ગરમ કરવામાં
અાવે છે તેના કરતાં સાતગણી વધારે ગરમ કરવામાં અાવે. ૨૦ પછી તેણે
પાેતાના સૈ યના કે ટલાક બળવાન માણસાેને હુ કમ કયા કે , શા ાખ, મેશાખ
તથા અબેદનગાેને બાંધીને તેઅાેને બળબળતા અ નની ભ ીમાં નાખી દાે.
૨૧ તેઅાેઅે તેઅાેને ઝ ભા, પાઘડી તથા બી

ંવ

ાે સ હત બાંધીને અ નની

ભ ીમાં નાખી દીધા. ૨૨ રા ના હુ કમને સખત રીતે અનુસરવામાં અા યાે
હતાે. ભ ી ઘણી ગરમ હતી. જે માણસાે શા ાખ, મેશાખ તથા અબેદનગાેને
લા યા હતા તેઅાેને અ નની વાળાઅાેની ઝાળ લાગી. તેઅાે બળીને મરી
ગયા. ૨૩ અા ણ માણસાે અેટલે શા ાખ, મેશાખ તથા અબેદનગાે, તેઅાે
જેવા બંધાયેલા હતા તેવા જ બળબળતી અ નની ભ ીમાં પ ા. ૨૪ યારે
નબૂખાદને સાર રા
સલાહકારાેને પૂ

અા ય પામીને તરત જ ઊભાે થઈ ગયાે. તેણે પાેતાના
ું, “શું અાપણે ણ માણસાેને બાંધીને અ નમાં ના યા

નહાેતા?” તેઅાેઅે રા ને જવાબ અા યાે, “હા રા , ચાે સ અેવું જ છે .”
૨૫ પછી તેણે ક ું, “પણ હુ ં તાે ચાર માણસાેને અ નમાં ચારેબાજુ છૂટા

ફરતા

ેઉં છંુ અને તેઅાેને કં ઈ ઈ

થયેલી નથી. ચાેથાનું વ પ તાે દેવપુ

જેવું દેખાય છે .” ૨૬ પછી નબૂખાદને સાર સળગતી ભ ીના દરવા

પાસે

અા યાે અને ક ું, “શા ાખ, મેશાખ તથા અબેદનગાે, પરા પર ઈ વરના
સેવકાે, બહાર અાવાે, અહ અાવાે! “ યારે શા ાખ, મેશાખ તથા અબેદ
નગાે અ નમાંથી નીકળીને બહાર અા યા. ૨૭ ાંતાેના હાકે માે, સૂબાઅાે,
નાયબસૂબાઅાે તથા રા ના દરબારીઅાેઅે અેક થઈને અા માણસાેને

ેયા.

અ નથી તેઅાેના શરીર ઉપર ઈ

થઈ ન હતી. તેઅાેના માથાના વાળ બ ા

નહાેતા, તેઅાેના ઝ ભાઅાેને ઈ

થઈ ન હતી; તેઅાેના પરથી અ નની ગંધ

પણ અાવતી નહાેતી. ૨૮ નબૂખાદને સારે ક ું, “શા ાખ, મેશાખ તથા
અબેદનગાેના ઈ વરની તુ ત હાે! જેમણે પાેતાના દૂ તને માેકલીને પાેતાના
સેવકાેને છાેડા યા છે . જયારે તેઅાેઅે મારી અા ા ન ફળ કરી યારે તેઅાેઅે
તેમના પર ભરાેસાે રા યાે, પાેતાના ઈ વર સવાય બી

કાેઈપણ દેવની સેવા

કરવા કે તેઅાેને સા ાંગ દં ડવત ણામ કરવાને બદલે તેઅાેઅે પાેતાનાં શરીરાે
અ નને અા યાં. ૨૯ માટે હુ ં અેવાે હુ કમ ફરમાવું છંુ કે , કાેઈપણ લાેક,
વ વધ ભાષા બાેલનારાઅાે

કે

ે શા ાખ, મેશાખ તથા અબેદનગાેના ઈ વરની

કં ઈપણ બાેલશે, તાે તેઅાેને કાપી નાખવામાં અાવશે. તેઅાેનાં ઘરાેને
કાેઈ ઈ વર નથી.” ૩૦ પછી રા અે શા ાખ, મેશાખ તથા

સારે અા હુ કમ પૃ વી પર રહે તા સવ લાેકાેમાં,
અાેમાં
૪ રાતથા નબૂવ વધખાદનેભાષાઅાે
બાેલનારાઅાેમાં માેક યાે: “તમને અ ધકા ધક
શાં ત હાે. ૨ પરા પર ઈ વરે જે ચ ાે તથા ચમ કારાે મારી સાથે કયા તે
વષે તમને કહે વું અે મને સા ં લા યું છે . ૩ તેમનાં ચ ાે કે વાં મહાન છે ,
તેમના ચમ કારાે કે વા મહાન છે ! તેમનું રા ય અનંતકાળનું રા ય છે , તેમનાે
અ ધકાર પેઢી દરપેઢીનાે છે .” ૪ હુ ં , નબૂખાદને સાર મારા ઘરમાં સુખશાં તમાં
રહે તાે હતાે. હુ ં મારા મહે લમાં વૈભવ માણતાે હતાે. ૫ પણ મને વ ન અા યું
તેથી હુ ં ગભરાયાે. હુ ં સૂતાે હતાે યારે જે
મગજમાં હુ ં

તમાઅાે તથા સંદશનાે મારા

ેતાે હતાે તેણે મને ગભરાવી દીધાે. ૬ તેથી મ હુ કમ કયા કે ,

બા બલના બધા

ાની પુ ષાેને મારી અાગળ લાવાે કે , જેથી તેઅાે મારા

વ નનાે અથ જણાવે. ૭ યારે

દુ ગરાે, મં વ ા

ણનારા, ખાલદીઅાે

તથા યાે તષીઅાે મારી અાગળ અા યા. મ તેઅાેને વ ન કહી સંભળા યું,
પણ તેઅાે મને તેનાે અથ જણાવી શ

ા ન હ. ૮ પણ અાખરે દા નયેલ

જેનું નામ મારા દેવના નામ પરથી બે ટશા સાર પા

ું હતું, જેનામાં પ વ

દેવાેનાે અા મા છે તે મારી અાગળ અા યાે. મ તેને વ નની વાત કહી. ૯ “હે
દુ ગર, હુ ં
ં છંુ કે , તારામાં પ વ દેવાેનાે અા મા
છે , કાેઈપણ રહ ય સમ વવું તારા માટે મુ કે લ નથી. મારા વ નમાં મ શું
બે ટશા સાર, મુ ય

ેયું છે અને તેનાે અથ શાે છે તે તું મને કહે . ૧૦ હુ ં મારી પથારી પર સૂતાે હતાે
યારે મારા મગજમાં મ અા સંદશન

ેયાં: મ

ેયું, તાે જુ અાે પૃ વીની મ યમાં

અેક વૃ હતું, તેની ઊંચાઈ ઘણી માેટી હતી. ૧૧ તે વૃ વધીને મજબૂત થયું.
તેની ટાેચ અાકાશે પહાચી અને તે પૃ વીને છે ડેથી નજરે પડતું હતું. ૧૨ તેનાં
પાંદડાં સુંદર હતાં, તેને ઘણાં ફળ હતા, તેથી બધાંને ખાેરાક મળતાે હતાે,
જં ગલી પશુઅાે તેની છાયા નીચે અા ય પામતાં, અાકાશનાં પ ીઅાે તેની
ડાળીઅાેમાં વાસાે કરતા હતા. બધા

વાેને તેનાથી પાેષણ મળતું હતું. ૧૩

મારા પલંગ પર હુ ં મારા મગજમાં અા સંદશન

ેતાે હતાે, યારે અેક પ વ

દૂ ત વગમાંથી નીચે ઊતરી અા યાે. ૧૪ તેણે માેટે અવાજે ક ું, 'અા વૃ ને
કાપી નાખાે; તેની ડાળીઅાે પણ કાપી નાખાે, તેનાં પાંદડાં ખંખેરી નાખાે
અને તેનાં ફળ તાેડી નાખાે. તેની છાયામાંથી પશુઅાે નાસી
ડાળીઅાે ઉપરથી પ ીઅાે ઊડી

અાે અને તેની

અાે. ૧૫ તેના મૂળની જડને પૃ વીમાં,

લાેખંડ તથા સાંકળાેથી બાંધીને તેને ખેતરના કુ મળા ઘાસ મ યે રહે વા દાે. તેને
અાકાશના ઝાકળથી પલળવા દાે. તેને ભૂ મ પરના ઘાસમાં પશુઅાે મ યે
રહે વા દાે અને પશુઅાે સાથે પૃ વી પરના ઘાસમાંથી તેને હ સાે મળે. ૧૬
તેનું માણસનું દય બદલાઈને, તેને પશુનું દય અાપવામાં અાવે અામ સાત
વષ વીતે. ૧૭ અા નણય
દૂ તાેના વચનથી છે . જેથી

ગૃત રહે નારાના હુ કમથી છે . તે અા ા પ વ
વતા માણસાે

રા ય પર અ ધકાર ચલાવે છે , પાેતાની મર

ણે કે પરા પર ઈ વર લાેકાેના
હાેય તેને તે અાપે છે , ન

માણસાેને તેના પર અ ધકારી ઠરાવે છે .' ૧૮ મ, રા
વન

નબૂખાદને સારે, અા

ેયું હતું. હવે હે બે ટશા સાર, તું મને તેનાે અથ જણાવ, કે મ કે મારા

રા યના ાની માણસાે મને તેનાે અથ સમ વી શકે તેમ નથી. પણ તું તે
કરવાને સમથ છે , કે મ કે તારામાં પ વ દેવનાે અા મા રહે છે .” ૧૯ યારે
દા નયેલ, જેનું નામ બે ટશા સાર પણ હતું, તે કે ટલીક વાર સુધી ઘણાે
ત ધ થઈ ગયાે. તેના મનમાં જે વચારાે અા યા તેનાથી તે ભયભીત થઈ
ગયાે. પણ રા અે તેને ક ું, “બે ટશા સાર, વ નથી કે તેના અથથી તું
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ગભરાઈશ ન હ.” બે ટશા સારે જવાબ અા યાે, “મારા વામી, તે વ ન

મને ઘ ં માહા ય મ

તમારા ષ
ે ીઅાેને તથા તેનાે અથ તમારા દુ મનાેને લાગુ પડાે. ૨૦ જે વૃ

તુ ત ક ં છંુ , તેમની શંસા ક ં છંુ , તેમનું સ માન ક ં છંુ , કે મ કે , તેમના
બધાં કાયા સાચાં છે , તેમના માગા યાયી છે . જેઅાે પાેતાના ઘમંડમાં ચાલે છે

તમે

ેયું, જે વધીને મજબૂત થયું, જેની ટાેચ અાકાશ સુધી પહાચતી હતી,

ું. ૩૭ હવે હુ ં , નબૂખાદને સાર, અાકાશના રા ની

જે પૃ વીના છે ડે દેખાતું નહતું ૨૧ જેનાં પાંદડાં સુંદર હતાં, જેને ઘણાં ફળ

તેઅાેને તે નીચા પાડે છે .

લા યાં હતાં, જેનાથી બધાને ખાેરાક પૂરાે પડતાે હતાે, જેની નીચે ખેતરનાં

અેક હ ર અમીર ઉમરાવાેને માેટી ઉ ણી
૫ રાઅાપી.બેઅનેશા તેસારેહ પાેરાેતનાનાી અાગળ
તેણે ા ારસ પીધાે. બે શા સાર

પશુઅાે અા ય પામતાં હતાં, જેની ડાળીઅાેમાં અાકાશનાં પ ીઅાે વાસ
કરતાં હતાં, ૨૨ હે રા , તે વૃ તમે છાે, તમે વધીને ઘણા બળવાન થયા
છાે. તમારી મહાનતા વધીને અાકાશ સુધી પહાચી છે , તમારી સ ા પૃ વીના
છે ડા સુધી પહાચી છે . ૨૩ હે રા , તમે પ વ દૂ તને અાકાશમાંથી નીચે
ઊતરતાે

ેયાે અને કહે તાે હતાે કે , 'અા વૃ ને કાપીને તેનાે નાશ કરાે, પણ

તેના મૂળની જડને લાેખંડ તથા પ ળથી બાંધીને ખેતરના કુ મળા ઘાસમાં
રહે વા દાે. સાત વષ પસાર થાય યાં સુધી તેને અાકાશમાંથી પડતા ઝાકળથી
પલળવા દાે. તેને ખેતરના જં ગલી પશુઅાે સાથે રહે વા દાે.' ૨૪ હે રા , તેનાે
અથ અા છે : મારા વામી રા ની પાસે જે અા યું છે તે તાે પરા પર ઈ વરનાે
હુ કમ છે . ૨૫ તમને માણસાેમાંથી નસાડી મૂકવામાં અાવશે, તમે ખેતરનાં
જં ગલી પશુઅાે સાથે રહે શાે. તમને બળદની જેમ ઘાસ ખવડાવવામાં અાવશે,
અાકાશમાંથી વરસતા ઝાકળથી તમે પલળશાે. પરા પર ઈ વર મનુ યાેના
સવ રા યાે ઉપર અ ધકાર ચલાવે છે અને જેને ચાહે તેને તે સાપે છે તે

ણ

થતાં સુધી સાત વષ પસાર થશે. ૨૬ જેમ વૃ ના મૂળની જડને જમીનમાં
રહે વા દેવાની અા ા કરી તેમ, તે પરથી અાકાશનાે અ ધકાર ચાલે છે તે અાપ
ણશાે પછી તમને તમા ં રા ય પાછંુ મળશે. ૨૭ માટે, રા , મારી સલાહ
તમારી અાગળ મા ય થાઅાે. પાપ છાેડાે અને જે સ ય છે તે કરાે. ગરીબાે
પર દયા દશાવીને તમારા અ યાયથી પાછા ફરાે, જેથી તમારી
લાંબા કાળ સુધી ટકે .” ૨૮ અા બધું નબૂખાદને સાર રા

હાેજલાલી

સાથે બ યું. ૨૯

બાર મ હના પછી તે બા બલના રાજમહે લની અગાશીમાં ફરતાે હતાે. ૩૦
રા

બાે યાે કે , “અા મહાન બા બલ જે મ મારા રા યગૃહને માટે તથા

મારા ગાૈરવ તથા મ હમા વધારવા માટે બાં યું નથી?” ૩૧ હ

તાે રા

અા કહે તાે હતાે, યાં તાે અાકાશમાંથી અવાજ અા યાે “હે નબૂખાદને સાર
રા , તારા માટે અા હુ કમ છે કે અા રા ય હવે તારી પાસે ર ું નથી. ૩૨ તને
માણસાેમાંથી નસાડી મૂકવામાં અાવશે, તારે ખેતરનાં પશુઅાે સાથે રહે વું
પડશે. તને બળદની જેમ ઘાસ ખવડાવવામાં અાવશે. સાત વષ પસાર થતાં
સુધી તું સમજશે કે પરા પર ઈ વર લાેકાેના રા ય ઉપર રાજ કરે છે અને જેને
ચાહે તેને તે અાપે છે .” ૩૩ તે જ સમયે અા વચન નબૂખાદને સારના બાબતમાં
ફળીભૂત થયું. તેને લાેકાેમાંથી હાંકી કાઢવામાં અા યાે. તેણે બળદની જેમ
ઘાસ ખાધું, તેનું શરીર અાકાશના ઝાકળથી પલળી ગયું. તેના વાળ ગ ડના
પ છા જેવા લાંબા થઈ ગયા, તેના નખ પ ીઅાેના પં

જેવા થઈ ગયા. ૩૪ તે

દવસાેને અંતે મ નબૂખાદને સારે, મારી અાંખાે અાકાશ તરફ ઊંચી કરી,
મારી સમજશ કત મને પાછી અાપવામાં અાવી. મ પરા પર ઈ વરની તુ ત
કરી. જે સદાકાળ

વે છે તેમની તુ ત કરી અને તેમને માન અા યું. કે મ કે

તેમનું રાજ અનંતકાળનું છે , તેમનું રા ય પેઢી દરપેઢીનું છે . ૩૫ પૃ વીના સવ
રહે વાસીઅાે તેમની અાગળ કશી વસાતમાં નથી. અાકાશના સૈ યમાં તથા
પૃ વી પરના રહે વાસીઅાેમાં, તે પાેતાની ઇ છા માણે કરે છે . તેમને કાેઈ રાેકી
શકતું નથી કે કાેઈ પડકાર અાપી શકતું નથી. તેમને કાેઈ કશું કહી શકતું નથી
કે , 'તમે અા શા માટે કયુ?'” ૩૬ તેજ સમયે મારી બુ

મારી પાસે પાછી

અાવી, મારા રા યના તાપને કારણે મા ં ગાૈરવ તથા મારાે વૈભવ મારી
પાસે પાછાં અા યાં. મારા સલાહકારાે અને મારા અમીર ઉમરાવાેઅે મારા
પ માં પાેકાર કયા. મને મારા સહાસન પર પાછાે બેસાડવામાં અા યાે અને
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૨

ા ારસ ચાખતાે હતાે યારે, તેણે તેના પતા નબૂખાદને સારે ય શાલેમના
સભા થાનમાંથી સાેના ચાંદીના જે પા ાે લૂંટી લા યા હતા તે લાવવાની
અા ા કરી, જેથી તે, તેના અમીરઉમરાવાે, તેની પ નીઅાે તથા ઉપપ નીઅાે
તે પા ાેથી ા ારસ પીવે. ૩ ય શાલેમના ભ ત થાનમાંથી લાવવામાં
અાવેલાં સાેનાના પા ાે ચાકરાે લા યા. રા અે, તેના અમીરઉમરાવાેઅે,
તેની પ નીઅાેઅે તથા ઉપપ નીઅાેઅે તેઅાેમાંથી પીધું. ૪ તેઅાેઅે ા ારસ
પીને સાેનાચાંદીની, કાંસાની, લાેખંડની, લાકડાની તથા પ થરની બનાવેલી
મૂ તઅાેની પૂ

કરી. ૫ તે જ ણે માણસના હાથની અાંગળીઅાે દેખાઈ

અને દીપવૃ ની સામે અાવેલી રાજમહે લની દીવાલ પર અેક લેખ લખવામાં
અા યાે, હાથનાે જે ભાગ લેખ લખતાે હતાે તે રા અે

ેયાે. ૬ યારે

રા નાે ચહે રાે બદલાઈ ગયાે અને તેના વચારાેથી તે ગભરાઈ ગયાે; તેની
ંઘાેના સાંધા શ થલ થઈ ગયા તેનાં ઘૂંટણાે અેકબી

સાથે અથડાવા

લા યાં. ૭ રા અે માેટેથી બૂમ પાડીને ક ું, મં વ ા
ખાલદીઅાેને તથા

ણનારાંઅાેને,

ેષીઅાેને બાેલાવી લાવાે. રા અે બા બલના ાનીઅાેને

ક ું, “જે કાેઈ અા લખાણ વાંચીને તેનાે અથ મને જણાવશે, તેને

ંબુ ડયા

રં ગનાે ઝ ભાે તથા ગળામાં સાેનાનાે હાર પહે રાવવામાં અાવશે. તે રા યમાં
ી ે અ ધકારી થશે.” ૮ યારે રા ના સવ ાનીઅાે અંદર અા યા, પણ
તેઅાે તે લખાણ વાંચી શ
શ

ા ન હ. ૯ તેથી રા

ા ન હ કે તેનાે અથ પણ રા ને સમ વી
બે શા સાર ખૂબ ભયભીત થયાે અને તેનાે

ચહે રાે ઊતરી ગયાે. તેના અમીરઉમરાવાે પણ ગૂંચવણમાં પ
રા

ા. ૧૦ યારે

તથા તેના અમીરઉમરાવાેઅે જે ક ું તે રાજમાતાઅે સાંભ

તે ભાેજનગૃહમાં અાવી. રાજમાતાઅે ક ું, “હે રા , સદા
તારા વચારાેથી ગભરાઈશ ન હ. તારાે ચહે રાે બદલાઈ ન

ું અને

વતાે રહે !
અાે. ૧૧ તારા

રા યમાં અેક માણસ છે , જેનામાં પ વ ઈ વરનાે અા મા છે . તારા પતાના
સમયમાં તેનામાં ઈ વરી ાન, બુ

તથા સમજણ માલૂમ પ ાં હતાં. તારા

પતા નબૂખાદને સાર રા અે, હા તારા પતાઅે તેને
ણનારાઅાેનાે, ખાલદીઅાેનાે તથા

દુ ગરાેનાે, મં વ ા

ેષીઅાેનાે અ ધપ ત ઠરા યાે હતાે. ૧૨

તે જ દા નયેલ જેનું નામ રા અે બે ટશા સાર પા

ું હતું. તેનામાં ઉ મ

અા મા, ડહાપણ, સમજશ ત તેમ જ વ નાેનાે અથ કરવાના, ગૂઢ વાતાેનું
રહ ય બતાવવાના તથા સંદેહ દૂ ર કરવાના ગુણાે માલૂમ પ ા. હવે દા નયેલને
બાેલાવ, અેટલે તે તને જે લખેલું છે તેનાે અથ કહી બતાવશે.” ૧૩ યારે
દા નયેલને રા

પાસે લાવવામાં અા યાે. રા અે તેને પૂ

મારા પતા નબૂખાદને સાર રા

ું, “યહૂ દયામાંથી

યહૂ દી બંદીવાનાેને લા યા હતા, તેઅાેમાંનાે

દા નયેલ તે તું છે ? ૧૪ મ તારા વષે સાંભ ું છે કે , તારામાં ઈ વરનાે અા મા
છે , તારામાં ઈ વરી ાન, સમજણ તથા ઉ મ ડહાપણ માલૂમ પ ાં છે . ૧૫
અા લખાણ વાંચવા તથા તેનાે અથ સમ વવા માટે બુ માન માણસાેને
તથા મં વ ા

ણનારાઅાેને મારી પાસે લાવવામાં અા યા, પણ તેઅાે મને

તેનાે અથ સમ વી શ

ા ન હ. ૧૬ મ સાંભ

તથા સમ યા દૂ ર કરી શકે છે . હવે
બતાવી શકે , તાે હુ ં તને

ું છે કે , તું અથ કહી શકે છે

ે તું લખેલું વાંચી શકે અને મને તેનાે અથ

ંબુ ડયા રં ગનાે ઝ ભાે તથા તારા ગળામાં સાેનાનાે

હાર પહે રાવીશ, તું રા યમાં ી ે અ ધકારી થશે.” ૧૭ યારે દા નયેલે
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રા ને જવાબ અા યાે, “અાપની બ સાે અાપની પાસે જ રહે વા દાે, અાપના

વહીવટદારાે, સૂબાઅાે, નાયબસૂબાઅાે, અમલદારાે તથા સલાહકારાેઅે ભેગા

ઈનામ બી

મળીને ચચા કરીને નણય કયા છે કે , અાપે અેવાે હુ કમ બહાર પાડવાે

કાેઈને અાપાે. તેમ છતાં, હે રા , હુ ં અાપને અા લખાણ વાંચી

ેઈઅે

સંભળાવીશ તથા તેનાે અથ કહી બતાવીશ. ૧૮ હે રા , પરા પર ઈ વરે

કે , જે કાેઈ અાવતા ીસ દવસ સુધી અાપના સવાય બી

અાપના પતા નબૂખાદને સાર રા ને રા યાે, મહ ા, તાપ તથા ગાૈરવ

કે , માણસની અાગળ અરજ કરે, તેને સહાેના બલમાં નાખવામાં અાવશે.

અા યાં હતાં. ૧૯ ઈ વરે તેમને જે મહ ા અાપી હતી તેનાથી, બધા લાેકાે,

૮ હવે, હે રા

અાે તથા વ વધ ભાષાઅાે બાેલનારા તેનાથી બીતા તથા ૂજતા હતા. તે
ચાહતા તેને મારી નાખતા, ચાહતા તેને

વતા રહે વા દેતા. તે ચાહતા તેને

કાેઈ પણ દેવ

, અેવાે મનાઈ હુ કમ કરાે અને તેના સહી સ ા કરાે જેથી

તે બદલાય ન હ, માદીઅાેના તથા ઇરાનીઅાેના લાેકાેના કાયદાઅાે રદ કરી
શકાતા નથી.” ૯ તેથી રા

ઊંચે ઉઠાવતા અને તે ચાહતા તેને નીચે પાડતા. ૨૦ પણ યારે તેમનું દય

યારે દા નયેલને

દાયાવેશે મનાઈ હુ કમ ઉપર સહી કરી. ૧૦

ણ થઈ કે હુ કમ ઉપર સહી કરવામાં અાવી છે , યારે

અ ભમાની થયું અને તેમનાે અા મા કઠાેર થયાે, તે અહં કારી રીતે વ યા, યારે

તે ઘરે અા યાે તેના ઉપલા માળના અાેરડાની બારીઅાે ય શાલેમની તરફ

તેમને રા યાસન પરથી દૂ ર કરવામાં અા યા અને તેમનાે મ હમા લઈ લેવામાં

ખુ લી રહે તી હતી. તે અગાઉ કરતાે હતાે તે માણે દવસમાં ણ વાર

અા યાે. ૨૧ પરા પર ઈ વરનાે અ ધકાર લાેકાેના રા ય ઉપર છે , જેને ચાહે

ઘૂંટ ણયે પડીને ાથના કરીને અને પાેતાના ઈ વરનાે અાભાર મા યાે. ૧૧

તેની તે નમ ૂક કરે છે , અેવું યારે તેમણે

યું કે તેમને માણસાેમાંથી

યારે અા માણસાે જેઅાેઅે ષ

ં ર યું હતું તેઅાેઅે દા નયેલને પાેતાના

હાંકી કાઢવામાં અા યા, યારે તેમનું મન પશુ સમાન થઈ ગયું. તે બળદની

ઈ વરની ાથના કરતાે અને તેમની સહાય માટે યાચના કરતાે

જેમ ઘાસ ખાતા હતા, તેમને જં ગલી ગધેડા ભેગા રહે વું પ

તેઅાેઅે રા

ું અને તેમનું

ેયાે. ૧૨ તેથી

પાસે જઈને તેના હુ કમ વષે ક ું, “હે રા , શું તમે અેવાે હુ કમ

શરીર ખુ લા અાકાશ નીચે ઝાકળથી પલળતું હતું. ૨૨ હે બે શા સાર તેમના

ફરમા યાે ન હતાે કે જે કાેઈ ીસ દવસ સુધી અાપના સવાય બી

પુ અા બધું

યા છતાં અાપ ન થયા નથી. ૨૩ પણ તમે અાકાશના

દેવ કે , માણસને અરજ કરશે તેને સહાેના બલમાં નાખવામાં અાવશે?”

ઈ વરની સામે ગવ કયા છે . તેમના ભ ત થાનમાંથી પા ાે લાવીને તમે,

રા અે જવાબ અા યાે, “અા વાત સાચી છે , માદીઅાે તથા ઇરાનીઅાેનાે

તમારા અમીરઉમરાવાેઅે, તમારી પ નીઅાેઅે અને ઉપપ નીઅાેઅે તેમાંથી

કાયદા માણે તે છે ; જે કદી રદ થતા નથી.” ૧૩ તેઅાેઅે રા ને જવાબ

ા ારસ પીધાે છે . તમે સાેના, ચાંદી, લાેખંડ, લાકડા તથા પ થરની મૂ તઅાે કે
જે મૂ તઅાે

ેતી નથી, સાંભળતી નથી કે

ણતી નથી તેઅાેની પૂ

અા યાે, “યહૂ દયાના કે દીઅાેમાંનાે અેક દા નયેલ, હે રા

કરી છે .

જે ઈ વરના હાથમાં અાપનાે વાસાે છવાસ છે જે તમારા સઘળા માગા

ણે

છે , તે ઈ વરને તમે માન અા યું નથી. ૨૪ તેથી તેમની પાસેથી અા હાથને

કાેઈપણ

તમારી વાતાે પર

કે તમે સહી કરેલા હુ કમ પર યાન અાપતાે નથી. તે દવસમાં ણ વખત
પાેતાના ઈ વરને ાથના કરે છે .” ૧૪ યારે રા અે અા સાંભ

ું, યારે

તેને ખૂબ જ દુ : ખ થયું, દા નયેલને બચાવવાનાે ર તાે શાેધવાનાે મનમાં

માેકલવામાં અા યાે અને અા લખાણ લખાવામાં અા યું. ૨૫ તે લખાણ અા

વચાર કરવા લા યાે. સૂયા ત થતાં સુધી દા નયેલને બચાવવાનાે ય ન ચાલુ

છે : 'મેને, મેને, તકે લ, ઉફાસ ન.' ૨૬ તેનાે અથ અા છે : 'મેને' અેટલે ઈ વરે

રા યાે. ૧૫ અા માણસાે જેઅાેઅે અેક થઈને રા

સાથે ષ

અાપના રા યની ગણના કરી છે અને તેનાે અંત લા યા છે . ૨૭ 'તકે લ' અેટલે

તેઅાેઅે અાવીને તેને ક ું, “હે રા , અાપે

ેઈઅે કે , માદીઅાે અને

તમને ાજવામાં તાેળવામાં અા યા છે , તમે અાેછા મૂ યના માલૂમ પ ા છાે.

ઇરાનીઅાેના કાયદા અેવા છે કે , રા અે કરેલાે કાેઈ હુ કમ કે , કાયદાે બદલી

૨૮ 'ઉફાસ ન' અેટલે તમારા રા યના વભાગ પાડવામાં અા યા છે અને

શકાતાે નથી.” ૧૬ યારે રા અે હુ કમ કયા, તેઅાેઅે દા નયેલને લાવીને તેને

ણવું

ં ર યું હતું

માદીઅાેને તથા ઇરાનીઅાેને અાપવામાં અા યા છે .” ૨૯ યારે બે શા સારે

સહાેના બલમાં ના યાે. રા અે દા નયેલને ક ું, “જે ઈ વરની તું સતત

અા ા અનુસાર દા નયેલને

ઉપાસના કરે છે તે તને બચાવાે.” ૧૭ અેક માેટાે પ થર લાવીને બલના

ંબુ ડયા રં ગના વ

ાે અને ગળામાં સાેનાનાે

હાર પહે રાવવામાં અા યાે. રા અે તેના વષે ઢં ઢેરાે પટા યાે કે , દા નયેલને

વેશ ાર પર મૂકવામાં અા યાે, રા અે તેના ઉપર પાેતાની તથા પાેતાના

રા યમાં ી ે મુ ય અ ધકારી ગણવાે. ૩૦ તે જ રા ે બા બલનાે રા
બે શા સાર માયા ગયાે. ૩૧ તેનું રા ય માદી રા દાયાવેશ કે જેની ઉંમર

અમીરાેની મુ ા વડે સ ાે માયા, જેથી દા નયેલની બાબતમાં કં ઈ પણ ફે રફાર

અાશરે બાસઠ વષ હતી તેના હાથમાં અા યું.

ખાધું ન હ. તેમ વા જ ાે પણ તેની અાગળ લાવવામાં કે વગાડવામાં અા યાં

શને રા ય પર અેકસાે વીસ સૂબાઅાે નીમવાનું ઠીક લા યું કે
૬ રાજેઅાેદાયાવે
જુ દે જુ દે થળે રહે અને અાખા રા ય પર રાજ કરે. તેઅાેના પર

ન હ, તેની ઊંઘ ઊડી ગઈ. ૧૯ પછી રા

૨

દાયાવેશે ણ વહીવટદાર ની યા. તેઅાેમાંનાે અેક દા નયેલ હતાે. કે જેથી
પેલા અ ધ કાે તેને જવાબદાર રહે અને રા ને કં ઈ નુકસાન થાય ન હ. ૩
દા નયેલ બી

વહીવટદારાે તથા ાંતના સૂબાઅાે કરતાં વધારે નામાં કત થયાે

કે મ કે તેનામાં અદભુત અા મા હતાે. રા

તેને અાખા રા ય પર નીમવાનાે

વચાર કરતાે હતાે. ૪ યારે મુ ય વહીવટદારાે તથા સૂબાઅાે રા ય માટે
કરેલા કામમાં દા નયેલની ભૂલ શાેધવા લા યા, પણ તેઅાેને તેના કાયમાં કાેઈ
ાચાર કે ન ફળતા મળી અાવી ન હ, કે મ કે તે વ વાસુ હતાે. કાેઈ ભૂલ કે
બેદરકારી તેનામાં માલૂમ પડી ન હ. ૫ યારે અા માણસાેઅે ક ું, “ યાં સુધી
અાપણે તેના ઈ વરના નયમની બાબતમાં તેની વ
યાં સુધી અા દા નયેલ વ

અાપણને કં ઈ ન મ મળવાનું નથી.” ૬

પછી અા વહીવટદારાે તથા સૂબાઅાે રા
તેઅાેઅે રા ને ક ું, “હે રા

કં ઈ ન મ શાેધીઅે,

દાયાવેશ, સદા

પાસે યાેજના લઈને અા યા.
વતા રહાે! ૭ રા યના બધા

થાય ન હ. ૧૮ પછી રા

પાેતાના મહે લમાં ગયાે અને અાખી રાત તેણે કં ઈ
બી

દવસે વહે લી સવારે ઊઠીને

સહાેના બલ અાગળ ગયાે. ૨૦ યારે તે બલ અાગળ પહા યાે યારે
વેદનાભયા અવાજે તેણે દા નયેલને હાંક મારી. તેણે દા નયેલને ક ું, “હે
દા નયેલ,

વતા ઈ વરના સેવક, જેમની તું સતત સેવા કરે છે , તે તારા

ઈ વર તને સહાેથી બચાવી શ
અા યાે, “હે રા , સદા

ા છે ?” ૨૧ યારે દા નયેલે રા ને જવાબ

વતા રહાે. ૨૨ મારા ઈ વરે પાેતાના દૂ તને માેકલીને
નથી કરી શ

ા.

કે મ કે , હુ ં તેઅાેની નજરમાં તથા તમારી અાગળ પણ નદાષ માલૂમ પ

સહાેનાં મા બંધ કરી દીધાં અેટલે તેઅાે મને કશી ઈ

ાે

છંુ . અને હે રા , મ અાપનાે પણ કાેઈ ગુનાે કયા નથી.” ૨૩ યારે રા ને
ઘણાે અાનંદ થયાે. તેણે હુ કમ કયા કે , દા નયેલને બલમાંથી બહાર કાઢવામાં
અાવે. તેથી દા નયેલને બહાર કાઢવામાં અા યાે. તેના શરીર ઉપર કાેઈપણ
ઈ

ેવા મળી ન હ, કે મ કે તેણે પાેતાના ઈ વરમાં વ વાસ રા યાે હતાે.

૨૪ પછી જે માણસાેઅે દા નયેલ પર તહાેમત મૂ

ાં હતા તેઅાેને રા ના

હુ કમથી પકડી લાવીને તેઅાેને, તેઅાેનાં સંતાનાેને અને તેઅાેની પ નીઅાેને
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સહાેના બલમાં નાખવામાં અા યા. તેઅાે બલમાં નીચે પહાચે તે પહે લાં જ

તેની સ ા સનાતન છે તે કદી લાેપ થશે ન હ, તેનું રા ય જે કદી નાશ ન હ

સહાેઅે તેમના પર તરાપ મારીને તેઅાેનાં હાડકાંના ચૂરેચૂરા કરી ના યા.

પામે. ૧૫ હુ ં દા નયેલ, મારા અા મામાં દુ ઃખી થયાે, મારા મગજમાં મ સંદશનાે

૨૫ પછી રા

અાેને તથા

ેયાં તેનાથી હુ ં ભયભીત થયાે. ૧૬ યાં ઊભા ર ા હતા તેઅાેમાંના અેકની

વ વધ ભાષા બાેલનારાઅાેને પ લ યાે કે , “તમને અ ધકા ધક શાં ત થાઅાે.

દાયાવેશે અાખી પૃ વી પર રહે તા લાેકાેને,

પાસે જઈને મ તેને ક ું કે , અા બાબતનાે અથ શાે છે તે મને બતાવ. ૧૭

૨૬ હુ ં હુ કમ ક ં છંુ કે , મારા અાખા રા યના લાેકાેઅે દા નયેલના ઈ વરની

'અા ચાર માેટા પશુઅાે ચાર રા અાે છે , તેઅાે પૃ વી પર ઊભા થશે. ૧૮

અાગળ કાંપવું તથા બીવું. કે મ કે તે

પણ પરા પરના સંતાે રા ય મેળવશે અને તેઅાે સદા સવકાળ સુધી રાજ

વતા તથા સદાકાળ

વંત ઈ વર છે .

તેમના રા યનાે નાશ થશે ન હ; તેમની સ ાનાે અંત અાવતાે નથી. ૨૭ તે

કરશે.' ૧૯ પછી મ ચાેથા પશુનું રહ ય

અાપણને સંભાળે છે અને મુ ત કરે છે , તે અાકાશમાં અને પૃ વી પર, ચ ાે

બધા કરતાં જુ દું હતું, તેના લાેખંડના દાંત અને પ ળના નખ ઘણા ભયંકર

ણવાની ઇ છા ગટ કરી, તે બી

તથા ચમ કારાે કરે છે ; તેમણે દા નયેલને સહાેના પં માંથી ઉગાયા છે .” ૨૮

હતા; તે લાેકાેને ભ કરતું, ભાંગીને ટુ કડા કરતું, બાકી રહે લાને તેના પગ

અામ, દાયાવેશના રા યકાળ દર યાન તથા ઇરાની કાેરેશના રા યકાળ

તળે કચડી નાખતું હતું. ૨૦ વળી તેના માથા પરનાં દસ શગડાં તથા બી

દર યાન દા નયેલે અાબાદાની ભાેગવી.

શગડાં અાગળ પેલા ણ શગડાં પડી ગયાં તેના વષે

રા બે શા સારના થમ વષ દા નયેલ પાેતાના પલંગ પર
૭ બાસૂતબલના
ેલાે હતાે યારે તેને વ ન અા યું અને તેના મગજમાં સંદશનાે થયાં.

હતી. જે શગડાને અાંખાે તથા બડાશ મારતું મુખ હતું, જે બી

પછી વ નમાં તેણે જે

ેયું હતું તે લ યું. તેણે ઘણી અગ યની ઘટનાઅાે

લખી: ૨ દા નયેલે ક ું કે , “રા ે મને થયેલાં સંદશનાેમાં મ

ેયું તાે, જુ અાે,

અાકાશના ચાર પવનાે માેટા સમુ ને હલાવી ર ા હતા. ૩ અેકબી થી જુ દાં
અેવા ચાર માેટાં ાણીઅાે સમુ માંથી બહાર નીક ાં. ૪ પહે લું સહના જેવું
હતું પણ તેને ગ ડના જેવી પાંખાે હતી. હુ ં

ેતાે હતાે અેટલામાં, તેની પાંખાે

ખચી લેવામાં અાવી અને તેને જમીન પરથી ઊંચકવામાં અા યું. તેને બે પગ
પર માણસની જેમ ઊભું રાખવામાં અા યું. તેને મનુ યનું દય અાપવામાં
અા યું. ૫ વળી જુ અાે બીજું અેક પશુ ર છ જેવું હતું, તે પં ે ઉપાડીને ઊભું
હતું. તેના મુખમાં તેના દાંતાેની વ ચે ણ પાંસળીઅાે હતી. તેને કહે વામાં
અા યું, 'ઊભું થા અને ઘણા લાેકાેનાે ભ કર.' ૬ અા પછી મ ફરીથી

ેયું.

યાં બીજું અેક પશુ હતું, તે ચ ાના જેવું દેખાયું. તેની પીઠ પર પ ીના
જેવી ચાર પાંખાે હતી, તેને ચાર માથાં હતાં. તેને રા યા ધકાર અાપવામાં
અા યાે હતાે. ૭ અા પછી રા ે મ મારા વ નમાં ચાેથું પશુ

ેયું. તે ભયાનક,

ડરામ ં અને ઘ ં બળવાન હતું. તેને માેટા લાેખંડના દાંત હતા; તે ભ
કરતું, ભાંગીને ટુ કડેટુકડા કરતું હતું અને બાકી રહે લાઅાેને પાેતાના પગ નીચે
કચડી નાખતું હતું. તે બી

પશુઅાે કરતાં અલગ હતું અને તેને દસ શગડાં

હતાં. ૮ યારે હુ ં અે શગડાં વષે વચાર કરતાે હતાે તેવામાં, મ

ેયું તાે,

જુ અાે તેઅાેની મ યે બીજું નાનું શગડું ફૂ ટી નીક ું. અગાઉના ણ શગડાં
મૂળમાંથી ઊખડી ગયાં. અા શગડામાં મ માણસની અાંખાે જેવી અાંખાે
અને માેટી બાબતાે વષે બડાઈ કરતું મુખ

ેયું. ૯ હુ ં

ેતાે હતાે યારે,

કરતાં માેટું દેખાતું હતું, તેને વષે પણ

ણવાની મને ઇ છા
શગડાં

ણવાની ઇ છા દશાવી. ૨૧ હુ ં

હતાે, યાં તાે તે શગડું પ વ લાેકાેની વ

પરા જત કરતું હતું. ૨૨ પેલાે પુરાતનકાલીન અા યાે, પરા પરના સંતાેને યાય
અાપવામાં અા યાે. પછી સમય અા યાે કે સંતાેને રા ય ા ત થયું. ૨૩ તે
ય તઅે ચાેથા પશુ માટે અા માણે ક ું, ' કે , તે પૃ વી પર ચાેથું રા ય છે
તે બી ં બધાં રા યાે કરતાં જુ દું હશે. તે અાખી પૃ વીને ભ

કરી જશે,

તેને કચડી નાખશે ભાંગીને ટુ કડે ટુ કડા કરી નાખશે. ૨૪ તે દસ શગડાં
અેટલે અા રા યમાંથી દસ રા અાે ઊભા થશે, તેમના પછી બી ે રા
ઊભાે થશે. તે અગાઉનાં કરતાં અલગ હશે, તે ણ રા અાેને
તે પરા પરની વ

તશે. ૨૫

બાેલશે. પરા પર ઈ વરના પ વ ાે પર જુ લમ કરશે,

ધા મક ઉ સવાેમાં તથા નયમાેમાં ફે રફાર કરવાનાે ય ન કરશે. અેક વષ
માટે, બે વષ માટે તથા અડધા વષ માટે અા બાબત તેના હાથમાં સાપી દેવામાં
અાવશે. ૨૬ પણ યાયસભા ભરાશે, તેઅાે તેનું રા ય છીનવી લેશે અને
અંતે તેનાે સંપૂણ નાશ થશે. ૨૭ રા ય તથા સ ા, અાખા અાકાશ નીચેના
રા યાેનું માહા ય, લાેકાેને સાપવામાં અાવશે જે પરા પરના પ વ ાેનું થશે.
તેમનું રા ય સદાકાળનું રા ય છે , બી

બધાં રા યાે તેમને તાબે થશે અને

તેમની અા ામાં રહે શે.' ૨૮ અહ અા બાબતનાે અંત છે . હુ ં , દા નયેલ, મારા
વચારાેથી ઘણાે ભયભીત થયાે અને મારા ચહે રાનાે દેખાવ બદલાઈ ગયાે.
પણ અા વાત મ મારા દયમાં રાખી.”
રા યના ી વષ મ, દા નયેલે અગાઉ જે સંદશન
૮ બે ેયશાું હતુસારં તેનરાા જેનાવું બીજુ
ં સંદશન ેયું. સંદશનમાં મ ેયું, કે હુ ં
૨

સહાસનાે ગાેઠવવામાં અા યાં, અેક પુરાતન કાલીન માણસ તેના પર બેઠાે

અેલામ ાંતના ક લા સુસાના નગરમાં હતાે. સંદશનમાં મારા

હતાે, તેનાં વ

કે હુ ં ઉલાઈ નદીને કનારે ઊભાે હતાે. ૩ મ મારી નજર ઉપર કરીને

ાે હમ જેવાં સફે દ હતાં, તેના માથાના વાળ શુ ઊન જેવા

હતાં. તેનું સહાસન અ નની વાળા પ હતું, તેનાં પૈડાં સળગતા અ નનાં

ેતાે

યુ કરવા લા યું, તેઅાેને

ેવામાં અા યું
ેયું તાે

મારી અાગળ બે શગડાંવાળાે બકરાે નદી અાગળ ઊભેલાે હતાે. તેનું અેક

હતાં. ૧૦ તેમની અાગળથી ધગધગતા અ નનાે ધાેધ નીકળીને વહે તાે હતાે.

શગડું બી

હ રાેહ ર લાેકાે તેમની સેવા કરતા હતા લાખાે લાેકાે તેમની અાગળ ઊભા

તે પાછળથી લાંબું થયું. ૪ મ તે બકરાને પ

હતા. યાયસભા ભરાઈ હતી, પુ તકાે ખાેલવામાં અા યાં હતાં. ૧૧ પેલું

તરફ શગડાં મારતાે

શગડું બડાઈની વાતાે કરતું હતું તે હુ ં

નહાેતું. તેની પાસેથી કાેઈ પાેતાને છાેડાવી શકે અેમ નહાેતું. તે પાેતાની મર

ેતાે હતાે, અેટલામાં તે પશુને મારી

નાખવામાં અા યું. તેનું શરીર નાશ પા યું, તેને બાળી નાખવામાં અા યું યાં
સુધી મ

ેયું. ૧૨ બાકીનાં ચાર પશુઅાેનાે રા યા ધકાર છીનવી લેવામાં

કરતાં લાંબું હતું, પણ લાંબું શગડું ધીમેથી વૃ

પામતું હતું અને

મ તરફ, ઉ ર તરફ અને દ ણ

ેયાે; તેની અાગળ બીજું કાેઈ પશુ ઊભું રહી શકતું

માણે કરતાે હતાે અને ઘમંડ કરતાે હતાે. ૫ અા વષે હુ ં વચારતાે હતાે, તાે
મ

ેયું કે પ

મ તરફથી અેક બકરાે અ તશય વેગથી પૃ વી પર અા મણ

વતાં રહે વા દેવામાં અા યાં. ૧૩ તે

કરતાે ઘસી અા યાે, તેના પગ જમીનને અડકતા પણ નહાેતા. તે બકરાની

રા ે મારા સંદશનમાં, મનુ યપુ જેવા અેક પુ ષને અાકાશના વાદળાે સાથે

અાંખાે વ ચે અેક માેટું શગડું હતું. ૬ જે શગડાવાળા બકરાને મ નદીકાંઠે

ઊતરતાે મ

ઊભેલાે

અા યાે, પણ તેઅાેને લાંબા સમય સુધી

ેયાે. તે પુરાતનકાલીન પુ ષની પાસે અા યાે, તેમની સમ

ેસથી ઘસી ગયાે. ૭ મ બકરાને તેની ન ક અાવતાે

હાજર થયાે. ૧૪ તેને સ ા, મ હમા તથા રા યા ધકાર અાપવામાં અા યાે,
જેથી બધા લાેકાે,

દા રયેલ

અાે તથા વ વધ ભાષા બાેલનારાઅાે તેને તાબે થાય.

ેયાે હતાે, તેની પાસે તે અા યાેતે બકરાે પેલા બકરા તરફ પૂરા
ેયાે. તે બકરા પર

ાેધે ભરાયાે હતાે, તેણે પેલા બકરા ઉપર હુ મલાે કયા અને તેના બ ને શગડાં
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ભાંગી ના યાં. અે બકરાે તેની અાગળ ઊભાે રહે વાને અશ ત હતાે. અાવેલા

તેમને શાેધવાને મા ં મુખ ભુ ઈ વર તરફ ફે ર યું. ૪ મ યહાેવાહ મારા

બકરાઅે તેને નીચે પછાડી દીધાે અને તેને કચડી ના યાે. કે મ કે તેની શ તથી

ઈ વરને ાથના કરીને તથા પાપાેને કબૂલ કરીને ક ું, “હે ભુ, જેઅાે તમારા

તેને બચાવનાર કાેઈ જ ન હતું. ૮ યારે તે બકરાઅે ઘ ં મહ વ ધારણ કયુ.

કરારને વળગી રહે છે , તમારા ઉપર ેમ રાખે છે અને તમારી અા ાઅાેનું

પણ યારે તે બળવાન થયાે યારે તેનું માેટું શગડું ભાંગી ગયું, તેની જ યાઅે

પાલન કરે છે તેઅાેના પર દયા રાખનાર મહાન તથા ભયાવહ ઈ વર છાે. ૫

અાકાશના ચાર પવન તરફ ચાર માેટા શગડાં ફૂ ટી નીક

ાં. ૯ તેઅાેમાંથી

અમે પાપ કયુ છે અને જે ખાેટું છે તે કયુ છે . તમારી અા ાઅાે તથા તમારા

અેક નાનું શગડું ફૂ ટી અા યું, પણ દ ણ તરફ, પૂવ તરફ તથા ર ળયામણા

હુ કમાેથી ફરીને દુ તા કરી છે અને બળવાે કયા છે . ૬ અમારા રા અાેને,

દેશ ઇઝરાયલ તરફ તે લંબાઈને ઘ ં માેટું થયું. ૧૦ તે વધીને અાકાશના સૈ ય

અમારા અાગેવાનાેને, અમારા પૂવ ેને તથા દેશના બધા લાેકાેને તમારા નામે

સુધી પહા યું. સૈ યાેમાંના અને તારાઅાેમાંના કે ટલાકને તેણે પૃ વી પર ફ ા

ઉપદેશ અાપનાર તમારા સેવકાે બાેધકાેની વાત અમે સાંભળી નથી. ૭ હે

અને તેમને પગ નીચે કચડી ના યા. ૧૧ તે વધીને ઈ વરીય સૈ યના સરદાર

ભુ, યાયીપ ં તમા ં છે . પણ અાજની મુખ પરની શરમ તાે અમારી છે 

જેટલું માેટું થયું. તેણે તેની પાસેથી દરરાેજનું દહનાપણ લઈ લીધું અને તેના

યહૂ દયાના માણસાેની, ય શાલેમના રહે વાસીઅાેની, સવ ઇઝરાયલીઅાેની

પવ

તથા તમારી વ

થાનને

કયુ. ૧૨ બંડને કારણે સૈ ય તથા દહનાપણ તેને અાપી

કરેલા અપરાધને કારણે અેટલે પાસેના દૂ રના દેશાેમાં

દેવામાં અા યું. સ યને જમીન પર ફકી દીધું, પાેતાની ઇ છા માણે વ યુ અને

રહે તા સવ દેશાેમાં યાં તમે તેઅાેને નસાડી મૂ

સફળ થયું. ૧૩ યારે મ અેક પ વ ને બાેલતાે સાંભ

ા છે તેઅાેની છે . ૮ હે

ાે અને બી

પવ ે

યહાેવાહ, અમારા મુખની શરમ અમારી, અમારા રા અાેની, અાગેવાનાેની

તેને જવાબ અા યાે, “દહનાપણનાે અને વનાશ કરનાર પાપ પ વ

થાનને

અને અમારા પૂવ ેની છે . કે મ કે , અમે તમારી વ

પાપ કયુ છે . ૯ દયા

તેમ જ અાકાશના સૈ યને તેના પગ નીચે કચડી નાખવા વષેના સંદશનનાે

તથા મા ભુ અમારા ઈ વરની છે , કે મ કે અમે તમારી સામે બળવાે કયા

કે ટલાે સમય છે ?” ૧૪ તેણે મને ક ું, “બે હ ર ણસાે રા

દવસ સુધી,

છે . ૧૦ યહાેવાહ અમારા ઈ વરની વાણી અમે માની નથી તેમના જે નયમાે

થાનને શુ કરાશે.” ૧૫ યારે, મ દા નયેલે અા સંદશન

તેમણે પાેતાના સેવક બાેધકાે ારા અમને અા યા હતા તે માણે અમે

ેયું, યારે મ તેને સમજવાનાે ય ન કયા. અેક માણસ જેવી અાકૃ ત મારી

ચા યા નથી. ૧૧ સવ ઇઝરાયલે ફરી જઈને તમારી વાણી માની નથી અને

યાર પછી પ વ

સામે ઊભી હતી. ૧૬ મ ઉલાઈ નદીના કનારા વ ચેથી મનુ યનાે અવાજ

તમારા નયમનું ઉ લંઘન કયુ છે . તેથી ઈ વરના સેવક મૂસાના નયમશા

સાંભ

લખેલી

ાે. તેણે ક ું, “ગા યેલ, અા માણસને સંદશન સમજવામાં મદદ

કર.” ૧૭ તેથી તે યાં હુ ં ઊભાે હતાે યાં મારી પાસે અા યાે. તે પાસે અા યાે;
યારે હુ ં ડરીને નીચે જમીન પર પડી ગયાે. તેણે મને ક ું, “હે મનુ યપુ ,
સમજ, અા સંદશન અંતના સમયનું છે .” ૧૮ તે યારે બાેલતાે હતાે યારે હુ ં

તેમની વ

માં

ત ા માણે અમારા પર શાપ રેડી દેવામાં અા યાે છે , કે મ કે અમે
પાપ કયુ છે . ૧૨ અમારા પર માેટી અાપ

અમારા રાજકતાઅાે વ

લાવીને અમારી તથા

તેમણે જે વચનાે કહે લા હતાં તે યહાેવાહે પ રપૂણ

કયા છે . કે મ કે ય શાલેમને જે કરવામાં અા યું છે તેવું અાખા અાકાશ નીચે

જમીન પર ઊંધાે પડીને ભર ન ામાં પ ાે. યારે તેણે મને પશ કરીને ઊભાે

ાંય કરવામાં અા યું નથી. ૧૩ મૂસાના નયમશા

માં લખેલી બધી અાફતાે

કયા. ૧૯ તેણે ક ું, “ ે, હુ ં તને જણાવું છંુ કે , કાેપને અંતે શું થવાનું છે , કે મ

અમારા પર અાવી છે , તાેપણ તમારા અ યાયાેથી પાછા ફરવા માટે, તમા ં

કે અા સંદશન ઠરાવેલા અંતના સમય વષે છે . ૨૦ જે બે શગડાવાળાે બકરાે

સ ય સમજવા માટે, અમે યહાેવાહ તમારા ઈ વરની દયા માટે વનંતી કરી

તે

નથી. ૧૪ માટે યહાેવાહ અમારા પર અાપ

ેયાે, તેઅાે માદી દેશના અને ઇરાનના રા અાે છે . ૨૧ પેલાે નર બકરાે
ીસનાે રા

છે . તેની અાંખાે વ ચેનું માેટું શગડું તે તાે પહે લાે રા

છે . ૨૨

જે શગડું ભાંગી ગયું તેની જ યાઅે બી ં ચાર શગડાં ઊ યાં તે અે છે
કે તે

અમારા પર અાપ

લાવવાને તૈયાર હતા અને

લા યા પણ ખરા. કે મ કે યહાેવાહ અમારા ઈ વર પાેતે

કરેલા બધા કામાેમાં યાયી છે , અમે તેમની વાણી માની નથી. ૧૫ હવે, હે

માંથી ચાર રા યાે ઊભાં થશે, પણ પાેતાના બળથી ન હ. ૨૩

ભુ અમારા ઈ વર, પરા મી હાથ વડે તમે તમારા લાેકાેને મસરમાંથી બહાર

તેઅાેના રા યના અંતે, યારે તેઅાેનાં ઉ લંઘનાે તેની મયાદા સુધી પહાચશે

લાવીને અાજની જેમ તમારા નામનાે મ હમા મેળ યાે છે . પણ હ ય અમે તાે

યારે અેક વકરાળ ચહે રાવાળાે તથા બુ શાળી રા

ઊભાે થશે. ૨૪ તે

પાપ કયુ અને દુ તા કરી છે . ૧૬ હે ભુ, તમારાં સવ યાયીકૃ યાેને કારણે,

મહા બળવાન થશે પણ પાેતાના બળથી ન હ. તે યાપક રીતે વનાશ કરશે,

તમારાે ાેધ તથા ગુ સાે તમારા નગર ય શાલેમ પરથી તમારા પ વ પવત

તે જે પણ કરશે, તેમાં તે સફળ થશે. તે શ તશાળી તથા પ વ લાેકાેનાે

પરથી પાછાે ફે રવાે. અમારાં પાપાેને કારણે તથા અમારા પતૃઅાેના અપરાધાેને

નાશ કરશે. ૨૫ તે પાેતાની હાે શયારીથી પાેતાના પંચમાં વજયી થશે. તે

કારણે ય શાલેમ તથા તમારા લાેકાે અમારી અાસપાસના લાેકાેની નજરમાં

રા અાેના રા

વ

ઊભાે થશે, તે તેઅાેને તાેડી નાખશે પણ માનવ

નદાપા બ યા છે . ૧૭ હવે, હે અમારા ભુ ઈ વર, તમારા સેવકની ાથના

બળથી ન હ. ૨૬ સવાર અને સાંજ વષે જે સંદશન કહે વામાં અા યું છે તે

સાંભળાે અને દયા માટેની અમારી વનંતી પર કાન ધરાે; તમારા ઉ જડ

સાચું છે . પણ તે સંદશનને ગુ ત રાખ, કે મ કે તે ભ વ યના ઘણા દવસાે વષે

થયેલા પ વ થાન પર, અાપના નામની ખાતર, તમા ં મુખ કા શત કરાે.,

છે .” ૨૭ પછી હુ ં દા નયેલ, અા સાંભળીને મૂ છત થયાે અને ઘણા દવસાે

૧૮ હે મારા ઈ વર, કાન દઈને સાંભળાે, તમારી અાંખ ઉઘાડીને અમારા ઉપર

સુધી બીમાર ર ાે. યારબાદ હુ ં સા ે થયાે અને રા નું કામકાજ કરવા

નજર કરાે. અમારાે વનાશ થયાે છે ; તમારા નામે અાેળખાતાં નગર તરફ

લા યાે. પણ તે સંદશનથી હુ ં યાકુ ળ હતાે પરં તુ કાેઈને તેની સમજ પડી ન હ.

જુ અાે. અમે તમારી સહાય અમારા યાયીપણાને લીધે ન હ, પણ તમારી માેટી

ના વંશનાે અહા વેરાેશનાે દીકરાે દાયાવેશ હતાે. અે અહા વેરાેશ
૯ માદીઅાે
બા બલીઅાેના વ તારનાે રા હતાે. તેની કાર કદ ના થમ વષમાં હુ ં

દયાને કારણે માગીઅે છીઅે. ૧૯ હે ભુ, સાંભળાે, હે ભુ, મા કરાે, હે ભુ,

૨

દા નયેલ, 'યહાેવાહની જે વાણી ય મયા બાેધકની પાસે અાવી હતી' તે
પુ તકાેનાે અ યાસ કરતાે હતાે. તેમાંથી હુ ં ય શાલેમની પાયમાલીના અંતનાં
સતેર વષા વષેની ગણતરી પ વ શા

પરથી સમ યાે. ૩ પછી મ ઉપવાસ

કરીને, ટાટ પહે રીને, રાખના ઢગલા પર બેસીને, ાથના તથા વનંતીઅાે કરીને

સાંભળાે અને અમારી અરજ ફળીભૂત કરાે! હે મારા ઈ વર તમારી પાેતાની
ખાતર વલંબ ન કરાે, કે મ કે તમારા લાેકાે અને તમા ં નગર તમારા નામથી
અાેળખાય છે .” ૨૦ હુ ં બાેલતાે હતાે અને ાથના કરતાે હતાે, મારા અને મારા
ઇઝરાયલ લાેકાેનાં પાપ કબૂલ કરતાે હતાે, મારા ઈ વરના પ વ પવતને સા
યહાેવાહ મારા ઈ વરની અાગળ મારી અર ે રજૂ કરતાે હતાે. ૨૧ હુ ં ાથના
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કરતાે હતાે યારે, ગા યેલ જેને મ થમ સંદશનમાં

ેયાે હતાે, તે સાંજના

અાવનાર દવસાેને લગતું છે .” ૧૫ યારે તે મને અા શ દાેનાે ઉપયાેગ કરીને

અપણના સમયે ઝડપથી મારી તરફ ઊડી અા યાે. ૨૨ તેણે મને સમજણ

વાતાે કરવા લા યાે, યારે હુ ં નીચું

પાડી અને મને ક ું, “હે દા નયેલ, હુ ં તને બુ

ેઈને મૂંગાે ર ાે. ૧૬ જેનું વ પ માણસ

તથા સમજ અાપવા અા યાે

જેવું લાગતું હતું. તેણે મારા હાેઠને પશ કયા, મ મા ં મુખ ખાે યું અને જે

છંુ . ૨૩ તે દયા માટે વનંતી કરવા માંડી, યારે અા ા થઈ તેથી હુ ં જવાબ
અાપવા અા યાે છંુ , કે મ કે તું અ ત ય છે . માટે તું અા વાતનાે વચાર કર અને

મારી સામે ઊભાે હતાે તેને ક ું, “હે મારા ભુ, સંદશનને કારણે મને ખૂબ

ગટીકરણ સમજ. ૨૪ અપરાધનાે અંત લાવવાને, પાપનાે અંત લાવવાનાે,

મારા ભુ સાથે વાત ક ં ? કે મ કે મારામાં શ ત નથી અને મારામાં દમ પણ

દુ તાનું ાય

વેદના થઈ છે . મારામાં શ ત રહી નથી. ૧૭ હુ ં તાે તારાે દાસ છંુ . હુ ં શી રીતે

ત કરવાને, અનંતકાળનું યાયીપ ં લાવવાને, સંદશન તથા

ર ાે નથી.” ૧૮ માણસના વ પના જેવાે દેખાવે મને ફરીથી પશ કયા અને

ભ વ યવાણી અમલમાં મૂકવાનું, પરમપ વ નાે અ ભષેક કરવાનું તારા લાેકાે

મને શ ત અાપી. ૧૯ તેણે ક ું, “હે અ ત વહાલા માણસ, બીશ ન હ, તને

અને તારા નગરને માટે નમાણ કરેલાં છે . ૨૫ માટે

શાં ત થાઅાે. બળવાન થા; બળવાન થા!” યારે તેણે મારી સાથે વાત કરી,

ણ તથા સમજ કે

ય શાલેમની મરામત કરવાનાે તથા તેને બાંધવાનાે હુ કમ થયાના સમયથી તે
અ ભ ષ તના સમય સુધી સાત અઠવા ડયાં લાગશે. બાસઠ અઠવા ડયામાં
ય શાલેમની શેરીઅાે તથા ખાઈ અાપ ના સમયમાં પણ ફરી બંધાશે. ૨૬
બાસઠ અઠવા ડયાં પછી અ ભ ષ તનાે નાશ કરવામાં અાવશે અને તેની

યારે હુ ં બળવાન થયાે. અને મ ક ું, “મારા ભુ બાેલાે, કે મ કે તમે મને બળ
ણે છે હુ ં શા માટે તારી પાસે અા યાે છંુ ?
હવે હુ ં ઇરાનના રાજકુ માર સાથે યુ કરવા પાછાે જઈશ. યારે હુ ં જઈશ,
અા યું છે .” ૨૦ તેણે ક ું, “તું

યારે ીસનાે રાજકુ માર અાવશે. ૨૧ પણ સ યના પુ તકમાં શું લખેલું છે અે

પાસે કં ઈ રહે શે ન હ. અેક સેનાપ ત સૈ ય સાથે અાવશે. અને નગરનાે તથા

હુ ં તને કહીશ. અને તેઅાેની વ

પ વ થાનનાે નાશ કરશે. તેનાે અંત રેલની જેમ અાવશે અને અંત સુધી યુ

સવાય કાેઈ મને મદદ કરતાે નથી.

ચાલશે. વનાશ નમાણ થયેલાે છે . ૨૭ તે અેક અઠવા ડયા સુધી કરારને

દાયાવેશના થમ વષ, હુ ં મખાયેલને મદદ કરવા તથા મજબૂત
૧૧ માદી
કરવા અા યાે. હવે હુ ં તને સ ય ગટ કરીશ. ણ રા અાે ઇરાનમાં

પાકાે કરશે. તે અઠવા ડયાની વ ચેના દવસાેમાં બ લદાન તથા અપણ બંધ
કરાવશે. તર કારપા ની પાંખ પર વેરાન કરનાર અાવશે. જે નમાણ થયેલું
છે તે પૂ ં થતા સુધી વેરાન કરનાર પર કાેપ રેડવામાં અાવશે.”

૧૦ હતું તેને સંદેશ
ઇરાનના રા

કાેરેશના ી

યુ કરવામાં તારા સરદાર મખાયેલ

૨

ઊભા થશે, ચાેથાે રા

તે બી

રા અાે કરતાં ઘણાે વધારે ધનવાન થશે.

તે પાેતાના ધનનાે ઉપયાેગ કરીને ીસના રા ય વ

વષ દા નયેલ જેનું નામ બે ટશા સાર

૩ અેક શ તશાળી રા

બધાને ઉ કે રશે.

ઊભાે થશે તે મહા તાપથી રા ય ઉપર સ ા

ગટ કરવામાં અા યાે, અા સંદેશાે સ ય હતાે. તે અેક

ભાેગવશે અને પાેતાની ઇ છા માણે કરશે. ૪ યારે તે ઊભાે થશે, યારે

વષેનાે હતાે. દા નયેલ યારે સંદશનમાં હતાે યારે તેણે તે સંદેશાે

તેનું રા ય ભાંગી પડશે અને અાકાશના ચાર પવનાે તરફ તેના વભાગ

લીધાે. ૨ તે દવસાેમાં, હુ ં દા નયેલ ણ અઠવા ડયાંનાે શાેક પાળતાે

પડશે, પણ તે તેના વંશ ેને અાપવામાં અાવશે ન હ. તેમ જ જે પ તથી તે

હતાે. ૩ ણ અઠવા ડયાં પૂરાં થતાં સુધી મ ભાેજન કયુ ન હ, મ માંસ ખાધું

રાજ કરતાે હતાે, તે રાજપ ત માણે ચાલશે, કે મ કે તેનું રા ય ઉખેડી

ન હ, મ ા ારસ પીધાે ન હ અને મ તેલથી પાેતાનાે અ ભષેક કયા ન હ. ૪

નાખવામાં અાવશે અને જેઅાે તેના વંશ ે નથી તેઅાેને તે અાપવામાં અાવશે.

પહે લા મ હનાના ચાેવીસમા દવસે, હુ ં મહાનદી અેટલે કે , હદેકેલ (તી સ)

૫દ

નદીને કનારે હતાે, ૫ મ નજર ઊંચી કરીને

ેયું, તાે જુ અાે અેક માણસ

વધારે બળવાન થશે, સ ા ભાેગવશે અને તેનું રા ય પણ માેટું હશે. ૬ થાેડાં

પહે રીને ઊભાે હતાે, તેની કમરે ઉફાઝનાે શુ સાેનાનાે પ ાે

વષા પછી સાચા સમયે તેઅાે સુલેહ કરશે. મસરના રા ની દીકરી ઉ રના

મહાન યુ
સમ

શણનાં વ

ણનાે રા

બળવાન થશે; પણ તેના સરદારાેમાંનાે અેક તેના કરતાં

બાંધેલાે હતાે. ૬ તેનું શરીર પાેખરાજના જેવું હતું, તેનાે ચહે રાે વીજળીના જેવાે

રા

હતાે. તેની અાંખાે બળતી મશાલ જેવી હતી. તેના હાથ અને પગ પ ળના

દેવામાં અાવશે. તે તથા જેઅાે તેને લા યા હતા તેઅાેને તથા તેના પતાને તથા

જેવા હતા. તેના શ દાેનાે અવાજ માેટા ટાેળાંના અવાજ જેવાે હતાે. ૭ મ

તે દવસાેમાં તેને બળ અાપનારને પણ ત

દા નયેલે અેકલાઅે જ તે સંદશન

ેયું, મારી સાથેના માણસાેઅે તે સંદશન

જડમાંથી નીકળેલી ડાળીમાંથી અેક જણ ઊભાે થશે. તે સૈ ય પર હુ મલાે

ેયું ન હ. પણ, તેમના પર માેટાે ાસ અા યાે, તેઅાે નાસીને સંતાઈ ગયા. ૮

કરશે અને ઉ રના રા ના ક લામાં વેશ કરશે. તે તેઅાેની સાથે લડશે

હુ ં અેકલાે રહી ગયાે અને અા મહાન સંદશન

પાસે કાેલકરાર કરવાને અાવશે. પણ તે પાેતાનું બળ ખાેશે, તેને ત
દેવામાં અાવશે. ૭ પણ તેની

ેયું. મારામાં શ ત રહી ન હ;

તેઅાેને પરા જત કરશે. ૮ તે તેઅાેના દેવાેને, તેઅાેની ઢાળેલી મૂ તઅાેને તથા

ભયથી મારાે દેખાવ ફ ાે પડી ગયાે, હુ ં શ તહીન થઈ ગયાે. ૯ યારે મ

સાેનાચાંદીના કમતી પા ાેને કબજે કરીને પાેતાની સાથે મસરમાં લઈ જશે.

તેમના શ દાે સાંભ ા, તેમને સાંભળતાં જ હુ ં ભર ન ામાં જમીન પર ઊંધાે

થાેડાં વષ સુધી તે ઉ રના રા

પડી ગયાે. ૧૦ યારે અેક હાથે મને પશ કયા, તેણે મને મારાં ઘૂંટણાે તથા

રા

મારા હાથની હથેળીઅાે પર ટેક યાે. ૧૧ દૂ તે મને ક ું, “હે દા નયેલ, અ ત

૧૦ તેના દીકરાઅાે યુ

વહાલા માણસ, જે વાત હુ ં તને કહુ ં તે સમજ. ટ ાર ઊભાે રહે , કે મ કે મને

ધસમસતા પૂરની જેમ ફરી વળીને અા છે ડાથી પેલા છે ડા સુધી જશે, તે પાછાે

તારી પાસે માેકલવામાં અા યાે છે .” તેણે મને અા ક ું, અેટલે હુ ં ૂજતાે

અાવીને તેના ક લા સુધી હુ મલાે કરશે. ૧૧ મસરનાે રા

ૂજતાે ઊભાે થયાે. ૧૨ પછી તેણે મને ક ું, “હે દા નયેલ, બીશ ન હ, કે મ કે ,

દ ણના રા

ઉપર હુ મલાે કરવાનું બંધ રાખશે. ૯ ઉ રનાે

ઉપર ચઢી અાવશે, પણ તે પાેતાના દેશમાં પાછાે જશે.
કરશે અને માેટાં સૈ યાે ભેગાં કરશે, તેમાંનાે અેક તાે

ચઢી અાવશે અને ઉ રના રા

ભારે ાેધમાં

સામે યુ કરશે. ઉ રનાે રા

ત તા ં મન સમજવામાં તથા તારા ઈ વરની અાગળ ન થવામાં લગા ું તે

માેટું સૈ ય
ઊભું કરશે અને તે લ કર દ ણના રા ના હાથમાં સાપવામાં અાવશે. ૧૨

દવસથી જ તારી ાથના સાંભળવામાં અાવી છે . તારી વનંતીને કારણે હુ ં

સૈ યને લઈ જવામાં અાવશે, યારે દ ણના રા નું મન ગવથી ભરાઈ જશે,

અહ અા યાે છંુ . ૧૩ ઇરાનના રા યના રાજકુ મારે મારી સામે ટ ર લીધી,
ઇરાનના રા સાથે મને અેકવીસ દવસ સુધી રાખવામાં અા યાે. પણ મુ ય

પાેતાના હ રાે દુ મનાેને મારી નાખશે, પણ તે સફળ થશે ન હ. ૧૩ ઉ રનાે

રાજકુ મારાેમાંનાે અેક અેટલે મખાયેલ, મારી મદદે અા યાે. ૧૪ હુ ં તને તારા

રા

લાેકાે પર ભ વ યમાં શું વીતવાનું છે તે સમ વવા અા યાે છંુ . કે મ કે , સંદશન

દા રયેલ

રા

અગાઉના કરતાં બીજું માેટું સૈ ય ઊભું કરશે. થાેડાં વષા પછી, ઉ રનાે

માેટું સૈ ય તથા પુ કળ સામ ી લઈને ચઢી અાવશે. ૧૪ તે સમયમાં
દ ણના રા ની વ
ઘણા ઊભા થશે. તારા લાેકાેમાંના કે ટલાક તાેફાની
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માણસાે પણ તે સંદશનને સાચું પાડવા માટે ઊભા થશે, પણ તેઅાે ઠાેકર
ખાશે. ૧૫ તેથી ઉ રનાે અરામનાે રા
ક લાબંધ નગરાેને

ેડાશે. ૩૫ કે ટલાક

અાવશે અને ઊંચી પાળ બાંધીને

ાની તેઅાેને પ વ કરવા સા , વેત કરવા સા ,

તથા શુ કરવા સા અંતના સમય સુધી ય ન કરશે પણ ઠાેકર ખાશે. કે મ

તી લેશે. દ ણનાં લ કરાે ટકી શકશે ન હ, તેમ જ

કે ઠરાવેલાે સમય હ

અાવનાર છે . ૩૬ તે રા

પાેતાની મર

માણે

તેના ઉ મ સૈ નકાેમાં પણ ટકી રહે વાની શ ત રહે શે ન હ. ૧૬ પણ ઉ રનાે

કરશે. સવ દેવાે કરતાં તે પાેતાનાં વખાણ કરશે અને પાેતાને માેટાે માનશે,

રા

સવા મ ઈ વરની વ

પાેતાની મર

માણે દ ણના રા

વ

યુ કરશે, તેને કાેઈ રાેકી

અા યકારક વાતાે બાેલશે. તેનાે ાેધ પૂરાે થતાં તે

શકશે ન હ; અે ર ળયામણા દેશમાં તેની સ ા થપાશે. અને તે તેનાે કબ ે

સફળ થશે. કે મ કે જે નમાણ થયેલું છે તે જ પૂ ં કરવામાં અાવશે. ૩૭

મેળવશે. ૧૭ ઉ રનાે રા

તે પાેતાના પૂવ ેના દેવાે કે દેવીને કે બી

દ ણના રા

પાેતાના અાખા રા યના બળ સ હત અાવશે, તે

સાથે કરાર કરશે. તે દ ણના રા યનાે નાશ કરવા માટે

કાેઈ દેવને ગણકારશે ન હ. તે

ગવથી વતશે અને બધાના કરતાં પાેતાને માેટાે ગણશે. ૩૮ તેઅાેને બદલે તે

દ ણના રા ને પાેતાની દીકરી લ ન કરવા માટે અાપશે, પણ તે યાેજના

ક લાઅાેના દેવનાે અાદર કરશે. જેને તેના પૂવ ે

સફળ થશે ન હ કે તેને મદદ મળશે ન હ. ૧૮ તે પછી, દ ણનાે રા

સાેનાંચાંદી, મૂ યવાન પ થરથી તથા કમતી ભેટસાેગાદાેથી અાદર કરશે.

ટાપુઅાે

પર યાન અાપશે અને તેઅાેમાંના ઘણાનાે કબ ે કરશે. પણ સેનાપ ત તેની

ણતા નહાેતા તેનાે તે

૩૯ પરદેશી દેવની મદદ વડે તે સાૈથી મજબૂત ક લાઅાેને

તી લેશે. તેને

ઉ તાઈનાે અંત લાવશે અને તેણે કરેલી ઉ તાઈ પાછી વાળીને તેના પર

વીકારનારાઅાેને તે અાદર અાપશે. તે તેઅાેને ઘણા લાેકાે પર અ ધકારી

લાવશે. ૧૯ પછી તે પાેતાનું યાન પાેતાના દેશના ક લાઅાે તરફ અાપશે,

બનાવશે અને મૂ ય લઈને જમીન વહચી અાપશે. ૪૦ અંતના સમયે દ ણનાે

પણ તે ઠાેકર ખાઈને પડશે અને તે ફરી કદી મળશે ન હ. ૨૦ પછી તેની

મસરનાે રા

જ યાઅે અેક અેવાે ઊભાે થશે, જે જુ લમથી કર લેનારને તાપી રા યમાં

ઘણાં વહાણાે લઈને તેના ઉપર વાવાઝાેડાની જેમ ઘસી અાવશે. તે ઘણા

તેના ઉપર હુ મલાે કરશે. ઉ રનાે રા

રથાે, ઘાેડેસવારાે તથા

સવ ફે રવશે. પણ થાેડા જ દવસાેમાં તેનાે અંત અાવશે, પણ ાેધમાં કે

દેશાે પર ચઢી અાવશે પૂરની જેમ બધે ફરી વળીને પાર નીકળી જશે. ૪૧ તે

યુ માં ન હ. ૨૧ તેની જ યાઅે અેક તર કારપા પુ ષ ઊભાે થશે કે જેને

ર ળયામણા દેશમાં અાવશે; ઘણા ઠાેકર ખાશે, પણ અદાેમ, માેઅાબ તથા

લાેકાેઅે રા યસ ાનાે અ ધકાર અા યાે નહાેતાે, તે શાં તથી અાવશે અને

અા માેનીઅાેના અાગેવાનાે તેના હાથમાંથી બચી જશે. ૪૨ તે પાેતાનું સામ ય

ખુશામતથી રા ય મેળવશે. ૨૨ તેની અાગળથી માેટું સૈ ય પૂરના પાણીની

ઘણા દેશાે પર લંબાવશે; મસર દેશ પણ બચશે ન હ. ૪૩ સાેનાચાંદીના

જેમ તણાઈ જશે. કરારમાં દાખલ થયેલા સૈ ય તથા અાગેવાન પણ નાશ

ભંડારાે તથા મસરની બધી કમતી વ તુઅાે તેના અ ધકારમાં હશે; લુ બીઅાે

પામશે. ૨૩ તેની સાથે સુલેહ કયા પછી તે કપટ કરશે; તે લાેકાે નાના છતાં તે

તથા કૂ શીઅાે તેની સેવા કરશે. ૪૪ પણ પૂવ તથા ઉ ર તરફથી અાવતી

બળવાન થશે. ૨૪ તે ાંતના સમૃ ભાગમાં ચેતવણી અા યા વગર ચઢાઈ

અફવાઅાેથી તે ભયભીત થઈ જશે, ઘણાઅાેનાે નાશ કરવાને, ઘણાઅાેનાે

કરશે, તેના પતૃઅાેઅે કે તેના પતૃઅાેના પતૃઅાેઅે કદી કયુ નહાેતું તેવું તે

વનાશ કરવાને ભારે ાેધમાં ચાલી અાવશે. ૪૫ સમુ તથા ર ળયામણા

કરશે; તે તેઅાે મ યે લૂંટફાટનાે માલ તથા

પ વ પવતની વ ચે પાેતાના બાદશાહી તંબૂઅાે બાંધશે. તેનાે અંત અાવશે

ય વેરશે. તે થાેડા સમય માટે જ

ક લેબંદીવાળા નગરાે પર ચઢાઈ કરવાની યાેજના કરશે. ૨૫ તે પાેતાની

અને તેને કાેઈ મદદ કરશે ન હ.”

શ ત તથા હમત ભેગી કરીને દ ણના રા ની સામે માેટા સૈ ય સાથે

લાેકાેની ર ા કરનાર મહાન રાજસરદાર મખાયેલ
૧૨ “તેઊભાેસમયેથશેતારા
. અને સંકટનાે અેવાે સમય અાવશે કે
અાે ઉ પ ન

અાવશે. દ ણનાે રા

પણ બળવાન સૈ ય સાથે તેની સામે યુ કરશે,

પણ તે ટકશે ન હ, કે મ કે તેઅાે તેની વ

કાવતરાં કરશે. ૨૬ જે રા ના

મેજ ઉપરથી ખાશે તે તેનાે નાશ કરશે. તેનું સૈ ય પૂરની માફક તણાઈ જશે,
તેઅાેમાંના ઘણા માયા જશે. ૨૭ અા બે રા અાે, પાેતાના દયમાં અેકબી
વ
અેકબી

દુ તા કરવાનાે વચાર કરશે. તેઅાે અેક જ મેજ પર બેસશે અને
અાગળ જૂ ઠું બાેલશે, પણ તેઅાેની ઇ છા પૂણ થશે ન હ. કે મ કે ,

તેઅાેનાે અંત ન ી સમયે જ થશે. ૨૮ પછી ઉ રનાે રા

પુ કળ

પાેતાને દેશ પાછાે જશે; પણ તેઅાેનું દય પ વ કરાર વ

ય લઈને
રહે શે. તે

પાેતાની ઇ છા માણે કરશે અને પાેતાના દેશમાં પાછાે જશે. ૨૯ પછી તે
ન ી કરેલા સમયે ફરીથી દ ણ પર ચઢાઈ કરશે. પણ અગાઉ જેમ થયું તેમ
તે સમયે થશે ન હ. ૩૦ કે મ કે ક ીમનાં વહાણાે તેની વ
નરાશ થઈને પાછાે જશે, પ વ કરારને ત

અાવશે; તેથી તે

દેનાર પર તે કૃ પા રાખશે. ૩૧

તેનાં લ કરાે ઊભાં થશે અને પ વ થાનને તથા ક લાઅાેને અપ વ કરશે;
ઉ લંઘન કરનારને તે ખુશામતથી ધમ

કરશે,

પણ પાેતાના ઈ વરને અાેળખનારા લાેકાે તાે મજબૂત થશે અને પરા મી
કામાે કરશે. ૩૩ લાેકાેમાં જે

ાની હશે તેઅાે ઘણાઅાેને સમ વશે.

ે

કે , તાે પણ તેઅાે ઘણા દવસાે સુધી તલવાર તથા અ ન વાળાથી માયા
જશે. તેઅાેમાંના ઘણાને બંદીવાન તરીકે લઈ જવામાં અાવશે અને તેઅાેની
સંપ ને લૂંટી લેવામાં અાવશે. ૩૪ યારે તેઅાે ઠાેકર ખાશે, યારે તેઅાેને
થાેડી મદદ કરવામાં અાવશે; પણ ઘણાઅાે ખુશામત કરીને તેઅાેની સાથે

લાેકાે જેઅાેનાં નામ

વનના પુ તકમાં લખાયેલાં માલૂમ પડશે છે તેઅાે

બચી જશે. ૨ જેઅાે પૃ વીની ધૂળમાં સૂઈ ગયા છે તેઅાેમાંના ઘણા બેઠા
થશે, કે ટલાકને અનંત વન મળશે, કે ટલાક અનંતકાળ સુધી શર મદા તથા
તર કારપા થશે. ૩ જેઅાે ાની છે તેઅાે અંત ર ના અજવાળાની જેમ
કાશશે. જેઅાેઅે ઘણાને યાયીપણા તરફ વા ા છે તેઅાે તારાઅાેની જેમ
સદાકાળ ચમકશે. ૪ પણ હે દા નયેલ, અંતના સમય સુધી તું અા વચનાેને
ગુ ત રાખીને અા પુ તકને મહાેર માર જે ઘણા લાેકાે અહ તહ દાેડશે અને
ડહાપણની વૃ

થશે. ૫ યારે મ દા નયેલે

ેયું તાે, યાં બી

બે માણસાે

હતા. અેક નદીને અા કનારે અને બી ે નદીને સામે કનારે. ૬ જે શણનાં વ
પહે રીને નદી પર ઊભાે હતાે, તેને તેઅાેમાંના અેકે પૂ

ું, “અા અા યજનક

ઘટનાઅાેનાે અંત અાવતાં કે ટલાે સમય લાગશે?” ૭ યારે જે માણસ શણનાં

તેઅાે ન યનું દહનાપણ લઈ લેશે, તેઅાે વેરાનકારક ધ ારપા વ તુ યાં
થાપશે. ૩૨ કરારની વ

થઈ યારથી અ યાર સુધીમાં અેવાે સમય કદી અા યાે નથી. તે સમયે તારા

વ

પહે રીને નદી પર ઊભાે હતાે તેણે પાેતાનાે જમણાે અને ડાબાે હાથ

અાકાશ તરફ ઊંચાે કરીને

વતા ઈ વરના સમ ખાધા કે , સમય, સમયાે અને

અડધાે સમય સુધીની તે મુદત છે . યારે તેઅાે પ વ

ના સામ યનાે અંત

લાવશે, યારે અા બધી બાબતાે સમા ત થશે. ૮ મ સાંભ ું, પણ હુ ં સમ
શ ાે ન હ. અેટલે મ પૂ

ું, “હે મારા મા લક, અા સવ બાબતાેનું પ રણામ

શું અાવશે? ૯ તેણે ક ું, “હે દા નયેલ, તું તારે માગ ચા યાે

, કે મ કે ,

અંતના સમય સુધી અા વાતાે બંધ તથા મુ ત કરવામાં અાવેલી છે . ૧૦ ઘણા
લાેકાે પાેતાને શુ અને વેત કરશે. અને તેઅાેને નમળ કરાશે, પણ દુ ાે
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પાેતાની દુ તા ચાલુ રાખશે. તેઅાેમાંનાે કાેઈ પણ દુ સમજશે ન હ, પણ
જેઅાે ાની છે તેઅાે સમજશે. ૧૧

ત દન ચઢતાં દહનાપણા બંધ કરવામાં

અાવશે, વેરાન કરનાર ધ ારપા વ તુ યાં થા પત કરવામાં અાવશે.
તે સમયથી અેક હ ર બસાે નેવું દવસાે હશે. ૧૨ જે માણસ અેક હ ર
ણસાે પાં ીસ દવસ સુધી રાહ

ેશે અને ટકી રહે શે તેને ધ ય છે . ૧૩ પરં તુ

અંત અાવે યાં સુધી તું તારે માગ ચા યાે

. કે મ કે તું અારામ પામશે. નયત

દવસાેને અંતે તને સાપવામાં અાવેલા થાનમાં તું ઊભાે રહે શે.”

દા રયેલ
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નજર અાગળ તેને ઉઘાડી કરીશ, મારા હાથમાંથી તેને કાેઈ બચાવી શકશે

દયાના રા અાે ઉ ઝયા, યાેથામ, અાહાઝ તથા હઝકયા તથા
૧ યહૂઇઝરાયલના
રા યાેઅાશના દીકરા યરાેબામના શાસન દર યાન
બસેરીના દીકરા હાે શયાની પાસે યહાેવાહનું વચન અા યું તે અા છે : ૨
યારે યહાેવાહ થમ વખત હાે શયા મારફતે બાે યા, યારે તેમણે તેને ક ું,
“ , ગ ણકા સાથે લ ન કર. તેને બાળકાે થશે અને તેને પાેતાનાં કરી લે.
કે મ કે મને ત ને દેશ ય ભચારનું માેટું પાપ કરે છે .” ૩ તેથી હાે શયાઅે
જઈને દ લાઈમની દીકરી ગાેમેર સાથે લ ન કયા. તે ગભવતી થઈ અને તેણે
દીકરાને જ મ અા યાે. ૪ યહાેવાહે હાે શયાને ક ું, “તેનું નામ ય અેલ રાખ.
કે મ કે થાેડા જ સમયમાં ય અેલના લાેહીના બદલા માટે હુ ં યેહૂના કુ ટું બનાે
નાશ કરીશ, હુ ં ઇઝરાયલના રા યનાે અંત લાવીશ. ૫ તે દવસે અેવું થશે કે
હુ ં ઇઝરાયલનું ધનુ ય ય અેલની ખીણમાં ભાગી નાખીશ.” ૬ ગાેમેર ફરીથી
ગભવતી થઈ અને દીકરીને જ મ અા યાે. યહાેવાહે હાે શયાને ક ું, “તેનું નામ
લાે હામા પાડ, કે મ કે હવે પછી હુ ં કદી ઇઝરાયલ લાેકાે પર દયા રાખીશ ન હ
તેઅાેને કદી માફ કરીશ ન હ. ૭ પરં તુ હુ ં યહૂ દયાના લાેકાે પર દયા કરીશ,
યહાેવાહ તેમનાે ઈ વર થઈને હુ ં તેઅાેનાે ઉ ાર કરીશ. ધનુ ય, તલવાર, યુ ,
ઘાેડા કે ઘાેડેસવારાેથી હુ ં તેઅાેનાે ઉ ાર ન હ ક ં . ૮ લાે હામાને તનપાન
છાેડા યા પછી ગાેમેર ફરીથી ગભવતી થઈ અને તેણે દીકરાને જ મ અા યાે.
૯ યારે યહાેવાહે ક ું, “તેનું નામ લાેઅા મી પાડ, કે મ કે તમે મારા લાેકાે

નથી, હુ ં તમારાે ઈ વર નથી.” ૧૦ તાેપણ ઇઝરાયલ લાેકાેની સં યા સમુ ની
રેતી જેટલી થશે, જે ન તાે માપી શકાશે કે ન ગણી શકાશે. તેઅાેને અેવું
કહે વામાં અા યું હતું કે , “તમે મારા લાેકાે નથી,” તેને બદલે અેવું કહે વામાં
અાવશે કે , “તમે

વંત ઈ વરના લાેકાે છાે.” ૧૧ યહૂ દયાના લાેકાે તથા

ઇઝરાયલના લાેકાે અેક થશે. તેઅાે પાેતાના માટે અેક અાગેવાન નીમીને,

ન હ. ૧૧ હુ ં તેનાે તમામ અાનંદ, તેના ચં દશનના દવસાે, તેના સા બાથાે
તથા તેનાં મુકરર પવા તે સવનાે હુ ં અંત અાણીશ. ૧૨ “હુ ં તેની ા ાવાડીઅાે
તથા અં રનાં વૃ ાેનાે નાશ કરીશ, જેના વષે તે અેમ કહે છે કે , 'અા તાે
મારા ેમીઅાેઅે મને અાપેલું વેતન છે .' હુ ં તેઅાેને જં ગલ બનાવી દઈશ,
ખેતરનાં પશુઅાે તેને ખાઈ જશે. ૧૩ જે દવસાેમાં તે બાલીમની અાગળ
ધૂપ બાળતી હતી તે દવસાેને માટે હુ ં તેને સ

કરીશ. કે મ કે તે બુ ી તથા

અાભૂષણાેનાે શણગાર કરીને, ેમીઅાેની પાછળ ફરતી હતી અને મને ભૂલી
ગઈ હતી.” અેવું યહાેવાહ કહે છે . ૧૪ તેથી હુ ં તેને ફાેસલાવીને. તેને અર યમાં
લાવીશ અને તેની સાથે ન તાથી બાેલીશ ૧૫ તેની ા વાડીઅાે હુ ં તેને પાછી
અાપીશ, અાશાના ાર તરીકે અાખાેરની ખીણ પણ અાપીશ. જેમ તે પાેતાની
જુ વાનીના દવસાેમાં, મસરમાંથી બહાર નીકળી અાવી તે દવસાેમાં કરતી
હતી તેમ તે ઉ ર અાપશે. ૧૬ અા યહાેવાહની ઘાેષણા છે કે , “તે દવસે અેવું
થશે” “કે તે મને 'મારા પ ત' કહીને બાેલાવશે, ફરીથી 'મારા બાલ' અેવું
કહીને ન હ બાેલાવશે. ૧૭ કે મ કે હુ ં તેના મુખમાંથી બાલના નામાે દૂ ર કરીશ;
ારેય તેનાં નામાેનું મરણ કરવામાં અાવશે ન હ.” ૧૮ “તે દવસે હુ ં તેઅાેને
માટે, જં ગલનાં પશુઅાે સાથે, અાકાશનાં પ ીઅાે સાથે, જમીન પર ચાલનારાં
પશુઅાે સાથે કરાર કરીશ કે , હુ ં દેશમાંથી ધનુ ય, તલવાર તથા યુ નું ખંડન
કરીશ, હુ ં તેઅાેને સુર ત રીતે સુવાડીશ. ૧૯ હુ ં સદાકાળને માટે તારી સાથે
મારી સગાઈ કરીશ. હુ ં નેકીથી, યાયીપણાથી, વ વાસયાે યતા તથા કૃ પાથી
તારી સાથે મારી સગાઈ કરીશ. ૨૦ હુ ં વ વાસુપણાથી તારી સાથે સગાઈ
કરીશ. અને તું યહાેવાહને અાેળખશે. ૨૧ અને તે દવસે, હુ ં જવાબ અાપીશ”
અા યહાેવાહની ઘાેષણા છે . “હુ ં અાકાશાેને જવાબ અાપીશ, તેઅાે પૃ વીને
જવાબ અાપશે. ૨૨ પછી પૃ વી અનાજને, ા ારસને તથા તેલને જવાબ
અાપશે, તેઅાે ય અેલને જવાબ અાપશે. ૨૩ હુ ં મારા માટે તેને દેશમાં

દેશમાંથી ચાલી નીકળશે, કે મ કે ય અેલનાે દવસ માેટાે થશે.

રાેપીશ. લાે હામા જે કૃ પા પામેલી ન હતી તે પર હુ ં કૃ પા કરીશ. જેઅાે મારા

૨ કહીને બાેલાવાે, “તું તેના પર દયા રાખશે.”

અમારા ઈ વર છાે.”'

“મારા લાેકાે! તમારા ભાઈઅાેને અા મી અને, તમારી બહે નાેને હામા
૨ તમારી માતાને અા

કરાે, તેને સમ વાે, કે મ કે તે મારી પ ની નથી, હુ ં તેનાે પ ત નથી. તેને
સમ વાે કે તે પાેતાની અાગળથી તેની ગ ણકાવૃ ત અને પાેતાના તનાેમાંથી
ય ભચારના કાયા દૂ ર કરે. ૩

ે તેમ ન હ, તાે હુ ં તેને નવ

જ મ દવસે તે હતી તેવી તેની નવ

કરી દઈશ તેના

દશા હુ ં બતાવીશ. હુ ં તેને અર ય

સમાન કરીને, સૂકી ભૂ મ જેવી કરી દઈશ, હુ ં તેને પાણી વગર તરસે મારી
નાખીશ. ૪ હુ ં તેનાં સંતાન પર દયા રાખીશ ન હ, કે મ કે તેઅાે અેક ગ ણકાનાં
સંતાનાે છે . ૫ કે મ કે તેમની માતા ગ ણકા છે , તેમનાે ગભધારણ કરનારીઅે
શરમજનક કાય કયુ છે . તેણે ક ું, “હુ ં મારા ીતમાેની પાછળ જઈશ, કે મ કે ,
તેઅાે મને મારી રાેટલી, પાણી, મા ં ઊન, મા ં શણ, મા ં તેલ અને પી ં
અાપે છે .” ૬ તેથી, હુ ં તેના માગમાં કાંટાની વાડ બાંધીશ. હુ ં તેની વ
દીવાલ બાંધીશ, જેથી તે કાેઈ માગ શાેધી શકે ન હ. ૭ તે પાેતાના ેમીઅાેની
પાછળ જશે, પણ તે તેઅાેને પામી શકશે ન હ. તે તેઅાેને શાેધશે, પણ તેઅાે
તેને મળશે ન હ. યારે તે કહે શે કે , “હુ ં મારા પ તને ઘરે પાછી જઈશ, કે મ
કે હમણાંના કરતાં તે વખતે મને વધારે સા ં હતું.” ૮ કે મ કે તે

ણતી

નહાેતી કે , હુ ં તેને અનાજ, નવાે ા ારસ અને તેલ અાપનાર હતાે, જે સાેનું
તથા ચાંદી તેઅાે બઅાલ માટે વાપરતા હતા, તે મબલખ માણમાં અાપતાે
હતાે. ૯ તેથી ફસલના સમયે હુ ં તેનું અનાજ અને મારાે નવાે ા ારસ તેની
માેસમમાં પાછા લઈ લઈશ. તેની નવ

તા ઢાંકવા, મ જે મા ં ઊન તથા

શણ અા યાં હતાં તે પણ હુ ં પાછાં લઈ લઈશ. ૧૦ પછી હુ ં તેના ેમીઅાેની

લાેકાે નથી તેઅાેને કહીશ કે , 'તમે મારા લાેકાે છાે,' અને તેઅાે કહે શે, 'તમે
, ઇઝરાયલ લાેકાે બી દેવાે તરફ વળી
૩ યહાેયવછેાહેઅનેમને સૂક કીું, “ફરીથી
ા ાેને ેમ કરે છે છતાં તેમના યહાેવાહ તેમના પર
ેમ કરે છે તેવી જ રીતે તું તેના ેમીને યારી તથા ય ભચારી

ી પર ી ત

કર.” ૨ તેથી મ તેને પાેતાને માટે પંદર સ ા ચાંદી અને સાત મણ જવ
અાપીને વેચાતી લીધી. ૩ મ તેને ક ું, “ઘણા દવસ સુધી તું મારી સાથે
રહે જ.ે તું ય ભચાર કરીશ ન હ, બી

કાેઈ પુ ષની

ી થઈશ ન હ. અે જ

રીતે હુ ં તારી સાથે છંુ .” ૪ કે મ કે ઇઝરાયલી લાેકાે ઘણા દવસાે સુધી રા
વગર, અાગેવાન વગર, બ લદાન વગર, ભજન તંભ વગર, અેફાેદ વગર કે
ઘરની મૂ તઅાે વગર રહે શે. ૫ યારબાદ ઇઝરાયલી લાેકાે પાછા અાવીને
યહાેવાહ પાેતાના ઈ વરની અને પાેતાના રા

દાઉદની શાેધ કરશે. અને

પાછલા દવસાેમાં તેઅાે ભયસ હત યહાેવાહની અાગળ અાવશે અને તેમની
ઉદારતાનાે અા ય લેશે.
લાેકાે, યહાેવાહનું વચન સાંભળાે. અા દેશના રહે વાસીઅાે
૪ હેસામેઇઝરાયલી
યહાેવાહ દલીલ કરવાના છે , કે મ કે દેશમાં સ ય કે વ વાસુપ ં કે
ઈ વરનું ડહાપણ નથી. ૨ શાપ અાપવાે, જૂ ઠું બાેલવું, ખૂન કરવું, ચાેરી કરવી
અને ય ભચાર કરવાે તે સવાય બીજું કં ઈ જ ચાલતું નથી. લાેકાે સીમાઅાે
તાેડે છે અને ર તપાત પાછળ ર તપાત છે . ૩ તેથી દેશ વલાપ કરશે, તેમાં
રહે નાર દરેક નબળ થઈ જશે જં ગલનાં બધાં પશુઅાે, અાકાશમાંના બધાં
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હાે શયા

પ ીઅાે સમુ માંનાં માછલાં સુ ાં મરતાં
કરવી ન હ; તેમ કાેઈઅે બી

ય છે . ૪ પણ કાેઈઅે દલીલ

માણસ પર અારાેપ કરવાે ન હ. હે યાજકાે,

અમે તારી પાછળ છીઅે!' ૯ શ ાના દવસે અે ાઇમ વેરાન થઈ જશે. જે
ન ે થવાનું જ છે તે મ ઇઝરાયલના કુ ળાેને

હે ર કયુ છે . ૧૦ યહૂ દયાના

મારી દલીલ તમારી સામે છે . ૫ હે યાજક તું દવસે ઠાેકર ખાઈને પડશે; તારી

અાગેવાનાે સરહદના પ થર ખસેડનારના જેવા છે . હુ ં મારાે ાેધ પાણીની

સાથે બાેધકાે પણ રા ે ઠાેકર ખાઈને પડશે, હુ ં તારી માતાનાે નાશ કરીશ. ૬

જેમ તેઅાેના પર રેડીશ. ૧૧ અે ાઇમ કચડાઈ ગયાે છે , તે યાયની અે

મારા લાેકાે ડહાપણને અભાવે નાશ પામતા

કચડાઈ ગયાે છે , કે મ કે તે મૂ તઅાેની પાછળ ચાલવા રા

ય છે , કે મ કે તમે ડહાપણનાે

હતાે, ૧૨ તેથી હુ ં

અનાદર કયા છે તેથી હુ ં પણ તને મારા યાજકપદથી દૂ ર કરી દઈશ. કે મ કે તું,

અે ાઇમને ઊધઇ સમાન, યહૂ દયાના લાેકાેને સડા પ છંુ . ૧૩ યારે અે ાઇમે

તારા ઈ વરના નયમ ભૂલી ગયાે છે , અેટલે હુ ં પણ તારા વંશ ેને ભૂલી

પાેતાની બીમારી

જઈશ. ૭ જેમ જેમ યાજકાેની સં યા વધતી ગઈ, તેમ તેમ તેઅાે મારી વ

અાશૂરની પાસે ગયાે અને માેટા રા

વધારે પાપાે કરતા ગયા. હુ ં તેઅાેની શાેભાને શરમ પ કરી નાખીશ. ૮ તેઅાે

પણ તે તમને સા

મારા લાેકાેનાં પાપ પર નવાહ કરે છે ; તેઅાે દુ તા કરવામાં મન લગાડે છે . ૯

નથી. ૧૪ કે મ કે હુ ં અે ાઇમ

લાેકાે સાથે તથા યાજકાે સાથે અેવું જ થશે. હુ ં તેઅાેને તેઅાેનાં દુ કૃ યાે

સહ જેવાે થઈશ. હુ ં , હા હુ ં જ, તેઅાેને ફાડી નાખીને જતાે રહીશ; હુ ં તેમને

માટે સ

કરીશ તેઅાેનાં કામનાે બદલાે અાપીશ. ૧૦ તેઅાે ખાશે પણ

પકડી લઈ જઈશ, તેઅાેની ર ા કરનાર કાેઈ હશે ન હ. ૧૫ તેઅાે પાેતાનાે

ધરાશે ન હ, તેઅાે ય ભચાર કરશે પણ તેઅાેનાે વ તાર વધશે ન હ, કે મ કે

અપરાધ કબૂલ કરીને મા ં મુખ શાેધશે; પાેતાના દુ : ખના સમયે તેઅાે મને

તેઅાે મારાથી અેટલે યહાેવાહથી દૂ ર ગયા છે અને તેઅાેઅે મને ત

અાત તાથી શાેધશે, યારે હુ ં મારે થાને પાછાે જઈશ.”

દીધાે

છે . ૧૧ ય ભચાર, ા ારસ તથા નવાે ા ારસ તેમની સમજને ન કરે
છે . ૧૨ મારા લાેકાે લાકડાંની મૂ તઅાેની સલાહ પૂછે છે , તેઅાેની લાકડીઅાે
તેઅાેને ભ વ યવાણીઅાે કહે છે . કે મ કે અ ન છનીય સંગતે તેઅાેને અવળે
માગ દાેયા છે , તેઅાેઅે પાેતાના ઈ વરને છાેડી દીધા છે . ૧૩ તેઅાે પવતાેનાં
શખરાે પર બ લદાન કરે છે ; ડું ગરાે પર, અેલાેનવૃ ાે, પીપળવૃ ાે તથા
અેલાહવૃ ાેની નીચે ધૂપ બાળે છે . તેથી તમારી દીકરીઅાે ય ભચાર કરે છે ,
તમારી પુ વધૂઅાે અનૈ તક કમ કરે છે . ૧૪ યારે તમારી દીકરીઅાે ય ભચાર
કરશે, કે તમારી પુ વધૂઅાે અનૈ તક કમ કરશે યારે હુ ં તેઅાેને શ ા કરીશ
ન હ. કે મ કે પુ ષાે પાેતે જ ગ ણકાઅાે સાથે યવહાર રાખે છે , દેવદાસીઅાેની
સાથે મં દરમાં ય ાે કરે છે . અા રીતે જે લાેકાે સમજતા નથી તેઅાેનાે વનાશ
થશે. ૧૫ હે ઇઝરાયલ,

ેકે તું ય ભચાર કરે, પણ યહૂ દયાને દાે ષત

થવા દઈશ ન હ. તમે લાેકાે ગ ગાલ જશાે ન હ; બેથઅેવેન પર ચઢશાે
ન હ. અને “ વતા યહાેવાહના સમ” ખાશાે ન હ. ૧૬ કે મ કે ઇઝરાયલ
અ ડયલે વાછરડીની જેમ હઠીલાઈ કરી છે . પછી લીલા બીડમાં હલવાનની
જેમ યહાેવાહ તેઅાેને ચારશે. ૧૭ અે ાઇમે મૂ તઅાે સાથે સંબંધ

ે

ાે છે .

તેને રહે વા દાે. ૧૮ મ પાન કરી ર ા પછી, તેઅાે ય ભચાર કરવાનું ચાલુ
રાખે છે ; તેના અ ધકારીઅાે માેહમાં અંધ થઈ ગયા છે . ૧૯ પવને તેને પાેતાની
પાંખાેમાં વ ટી દીધી છે ; તેઅાે પાેતાનાં બ લદાનાેને કારણે શરમાશે.
, તમે અા સાંભળાે. હે ઇઝરાયલ લાેકાે, યાન અાપાે. હે
૫ “હેરાજકુયાજકાે
ટું બ તું સાંભળ. કે મ કે તમારી વ
ચુકાદાે અાવી ર ાે છે .
મ પાહમાં તમે ફાંદા પ બ યા હતા, તાબાેર પર
બંડખાેરાે

ળની જેમ સરેલા છાે. ૨

ાચારમાં નમ ન થયા છે , પણ હુ ં તમને સવને શ ા કરનાર છંુ .

૩ હુ ં અે ાઇમને અાેળખું છંુ , ઇઝરાયલ મારાથી છુપાયેલું નથી. કે મ કે હે ,

અે ાઇમ તું તાે ગ ણકાના જેવું છે ; ઇઝરાયલ અપ વ છે . ૪ તેમનાં કામાે
તેમને પાેતાના ઈ વર તરફ પાછા ફરતાં રાેકશે, કે મ કે તેઅાેમાં ય ભચારનાે
અા મા છે , તેઅાે યહાેવાહને

ણતા નથી. ૫ ઇઝરાયલનાે ગવ તેની વ

સા ી અાપે છે ; ઇઝરાયલ તથા અે ાઇમ પાેતાના અપરાધમાં ઠાેકર ખાશે;
યહૂ દયા પણ તેમની સાથે ઠાેકર ખાશે. ૬ તેઅાે યહાેવાહની શાેધ કરવા
પાેતાનાં ઘેટાંબકરાં તથા

નવર લઈને જશે, પણ તે તેઅાેને મળશે ન હ, કે મ

કે તે તેઅાેની પાસેથી જતા ર ા છે . ૭ તેઅાે યહાેવાહને અ વ વાસુ થયા છે ,
કે મ કે તેઅાેઅે બી

કાેઈનાં સંતાનાેને જ મ અા યાે છે . હવે ચં દશનનાે

દવસ તેઅાેને તેમના વતન સ હત નાશ કરશે. ૮ ગબયાહમાં શગ તથા
રામામાં રણ શગડું વગાડાે. બેથઅાવેનમાં ભયસૂચક વગાડાે: 'હે બ યામીન

હાે શયા

ેઈ, અને યહૂ દયાઅે પાેતાનાે ઘા

ેયાે, યારે અે ાઇમ

યારેબની પાસે સંદેશાવાહક માેક યાે.

કરી શકે અેમ નથી કે , તમારા ઘા ઝાવી શકે અેમ
યે સહની જેમ, યહૂ દયાના લાેકાે

યે જુ વાન

અાપણે યહાેવાહની પાસે પાછા જઈઅે. કે મ કે તેમણે અાપણને
૬ “અાવાે
ચીરી ના યા છે , તેઅાે જ અાપણને સા કરશે; તેમણે અાપણને ઘા
કયા છે , તેઅાે જ અાપણને પાટાે બાંધશે. ૨ બે દવસ પછી તેઅાે અાપણને
સચેત કરશે; ીજે દવસે તેઅાે અાપણને ઉઠાડશે, અાપણે તેમની અાગળ
વતા રહીશું. ૩ ચાલાે અાપણે યહાેવાહને

ણીઅે, યહાેવાહને અાેળખવાને

ખંતથી મહે નત કરીઅે. તેમનું અાવવું ઊગતા સૂરજની જેમ ન

ત છે .

તે વરસાદની જેમ, વસંતઋતુમાં પૃ વીને સચનાર છે લા વરસાદની જેમ
અાવશે. ૪ હે અે ાઇમ હુ ં તને શું ક ં ? હે યહૂ દયા હુ ં તને શું ક ં ? તમારી
વ વાસનીયતા સવારના વાદળ જેવી છે , ઝડપથી ઊડી જનાર ઝાકળ જેવી
છે . ૫ માટે મ તેઅાેને બાેધકાે ારા કતલ કયા છે , મ મારા મુખનાં વચનાેથી
તેઅાેનાે સંહાર કયા છે . મારા યાયચુકાદા ગટતા અજવાળા પ છે . ૬ કે મ કે
હુ ં વ વાસુપ ં ચાહુ ં છંુ અને બ લદાન ન હ, દહનાપણાે કરતાં ઈ વરનું
ડહાપણ ચાહુ ં છંુ . ૭ તેઅાેઅે અાદમની જેમ મારા કરારનું ઉ લંઘન કયુ છે ;
તેઅાે મારી સાથે અ વ વાસુ ર ા છે . ૮ ગ યાદ દુ કમ અાેનું નગર છે ,
ર તના નશાનથી ભરેલું છે . ૯ જેમ લૂંટારાઅાેનાં ટાેળાં કાેઈની રાહ જુ અે
છે , તેમ યાજકાેનું ટાેળું શખેમના ર તા પર લાેકાેનું ખૂન કરે છે ; તેઅાેઅે
શરમજનક અપરાધાે કયા છે . ૧૦ ઇઝરાયલ લાેકાેમાં મ ભયાનક બાબત
ેઈ છે ; યાં અે ાઇમમાં ય ભચાર
૧૧ હે યહૂ દયા,

ેવા મ ાે છે , ઇઝરાયલ

થયાે છે .

યારે હુ ં મારા લાેકાેને ગુલામગીરીમાંથી પાછા લાવીશ, યારે

તારા માટે કાપણી ઠરાવેલી છે .
સા
૭ પાપ,યારેસમહું ઇઝરાયલને
નનાં દુ કૃ યાે

ે કરવા ઇ છતાે હતાે, યારે અે ાઇમનાં
ગટ થયાં. કે મ કે તેઅાે દગાે કરે છે , ચાેર

અંદર ઘૂસીને, શેરીઅાેમાં લૂંટફાટ ચલાવે છે . ૨ તેઅાે પાેતાના મનમાં વચાર
કરતા જ નથી કે , તેઅાેનાં સવ દુ કાયા મારા મરણમાં છે . તેઅાેનાં પાેતાનાં
કાયાઅે તેઅાેને ચારે તરફથી ઘેરી લીધા છે ; તેઅાે મારી નજર અાગળ જ છે .
૩ તેઅાેની પાેતાની દુ તાથી રા

ને, પાેતાનાં જૂ ઠાણાંથી સરદારાેને રા

કરે

છે . ૪ તેઅાે બધા જ ય ભચારીઅાે છે ; તેઅાે ભ ઠયારાઅે સળગાવેલી ભ ી
જેવા છે , લાેટને મસળે યારથી તેને ખમીર ચઢે યાં સુધી અાગને બંધ કરે છે .
૫ અમારા રા

ના જ મ દવસે સરદારાે મ પાનની ગરમીથી માંદા પ

ા

છે . તેણે હાંસી ઉડાવનારાઅાે સાથે સહવાસ રા યાે છે . ૬ કે મ કે પાેતાનું
દય ભ ીની જેમ તૈયાર કરીને, તેઅાે કપટભરી યાેજના ઘડે છે . તેઅાેનાે
ાેધ અાખી રાત બળતાે રહે છે ; સવારમાં તે અ નના ભડકાની પેઠે બળે
છે . ૭ તેઅાે બધા ભ ીની જેમ ગરમ છે , તેઅાે પાેતાના યાયાધીશાેને ભ મ
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કરી

ય છે . તેઅાેના બધા રા અાે માયા ગયા છે ; તેઅાેમાંનાે કાેઈ મને

વનંતી કરતાે નથી. ૮ અે ાઇમ વ વધ લાેકાે સાથે ભળી

ય છે , તે તાે

ફે ર યા વગરની પૂરી જેવાે છે . ૯ પરદેશીઅાેઅે તેનું બળ ન કયુ છે , પણ તે તે
ણતાે નથી. તેના માથાના વાળ સફે દ થયા છે , પણ તે
ઇઝરાયલનું ગવ તેની વ

ણતાે નથી. ૧૦

સા ી અાપે છે ; તેમ છતાં, તેઅાે યહાેવાહ

પાેતાના ઈ વરની પાસે પાછા અા યા નથી, અા બધું છતાં, તેઅાેઅે તેમને
શાે યા પણ નથી. ૧૧ અે ાઇમ મૂખ કબૂતરનાં જેવાે ભાેળાે છે , મસરને
બાેલાવે છે , તેઅાે અાશૂરની તરફ
તેઅાેના પર મારી

ય છે . ૧૨ યારે તેઅાે જશે, યારે હુ ં

ળ પાથરીશ, હુ ં તેઅાેને અાકાશના પ ીઅાેની જેમ નીચે

લાવીશ. તેઅાેની જમાતને કહી સંભળા યું તે માણે હુ ં તેઅાેને સ

કરીશ.

૧૩ તેઅાેને અફસાેસ! કે મ કે તેઅાે મારી પાસેથી ભટકી ગયા છે . તેઅાેનાે નાશ

થાઅાે! તેઅાેઅે મારી વ
પણ તેઅાેઅે મારી વ

બંડ કયુ છે . હુ ં તેઅાેને બચાવવા ઇ છતાે હતાે,
જૂ ઠી વાતાે કરી છે . ૧૪ તેઅાે પાેતાના દયથી મને

પાેકારતા નથી, પણ તેઅાે પથારીમાં પ ા પ ા વલાપ કરે છે . તેઅાે અનાજ
અને ા ારસ મેળવવા પાેતાના પર હાર કરે છે , તેઅાે મારાથી પાછા ફરે છે .
૧૫ મ તેઅાેના હાથાેને તાલીમ અાપીને બળવાન કયા છે , છતાં પણ તેઅાે

મારી વ

ઈ

કરવાની યાેજના કરે છે . ૧૬ તેઅાે પાછા અાવે છે , પણ

તેઅાે મારી તરફ, અેટલે અાકાશવાસી તરફ પાછા ફરતા નથી. તેઅાે નશાન
ચૂકી જનાર ધનુ ય જેવા છે . તેઅાેના સરદારાે પાેતાની તાેછડી

ભને કારણે

તલવારથી નાશ પામશે. અા કારણે મસર દેશમાં તેઅાેની મ કરી થશે.
શગડું તારા મુખમાં મૂક. તેઅાે ગ ડની જેમ યહાેવાહના લાેકાેની
૮ “રણ
સામે અાવે છે . કે મ કે તેઅાેઅે મારા કરારનાે ભંગ કયા છે , મારા નયમ
વ

બંડ કયુ છે . ૨ તેઅાે મને હાંક મારીને કહે શે કે , 'હે ઇઝરાયલના

ઈ વર, અમે તમને

ણીઅે છીઅે.' ૩ પણ જે સા ં છે તેનાે ઇઝરાયલે યાગ

કયા છે , શ ુ તેની પાછળ પડશે. ૪ તેઅાેઅે રા અાે ની યા છે , પણ મારી
સંમ તથી ન હ. તેઅાેઅે સરદારાે ઠરા યા છે , પણ હુ ં તે

ણતાે ન હતાે.

તેઅાેઅે પાેતાના માટે, સાેના ચાંદીની મૂ તઅાે બનાવી છે , પણ મારી મદદ
તેઅાેને મળી શકે તેમ નથી.” ૫ બાેધક કહે છે , હે સમ ન, યહાેવાહે તારા
વાછરડાને ફકી દીધાે છે .” યહાેવાહ કહે છે કે , “મારાે કાેપ તેઅાેની વ
સળગી ઊ

ાે છે . કે મ કે તેઅાેને નદાષ થતાં સુધી કે ટલાે સમય લાગશે? ૬

કે મ કે અે પણ ઇઝરાયલથી થયું છે ; કારીગરે તે બના યું છે ; તેઅાે ઈ વર
નથી. સમ નના વાછરડાના ટુ કડે ટુ કડા કરવામાં અાવશે. ૭ કે મ કે લાેકાે
પવન વાવે છે , અને વંટાે ળયાે લણશે, તેના કણસલામાંથી અનાજ ન હ મળે,
તેની ઊપજમાંથી લાેટ નીકળશે ન હ.

ે કદાચ તેમાંથી કં ઈ નીકળશે, તાે

વદેશીઅાે તેનાે નાશ કરશે. ૮ ઇઝરાયલ ગરક થઈ ગયું છે . વદેશીઅાેમાં
અાજે તેઅાે અળખામણા વાસણ જેવા છે . ૯ કે મ કે અેકલા રખડતા જં ગલી
ગધેડા જેવા, તેઅાે અાશૂરની પાસે દાેડી ગયા. અે ાઇમે પૈસા અાપીને પાેતાના
માટે ીતમાે રા યા છે . ૧૦

ે કે તેઅાે

અાેમાં પૈસા અાપીને ેમીઅાે રાખે

છે , તાેપણ હુ ં તેઅાેને ઠેકાણે લાવીશ. જેથી તેઅાે થાેડી વાર સુધી રા ના
સરદારાેને અ ભષેક કરવાનું બંધ કરે. ૧૧ કે મ કે અે ાઇમે વેદીઅાે વધારીને
પાપ વધાયા છે , પણ તે તાે પાપ કરવાની વેદીઅાે છે . ૧૨ મે તેઅાેને માટે મારા
નયમમાં દશ હ ર વ ધઅાે લ યા હાેય, પણ તે તેઅાેના માટે વ ચ લાગે
છે . ૧૩ મને બ લદાન ચઢાવતી વખતે, તેઅાે માંસનું બ લદાન કરે છે અને તે
ખાય છે , પણ હુ ં , યહાેવાહ તેઅાેને વીકારતાે નથી. હવે હુ ં તેઅાેના અપરાધ
યાદ કરીશ અને તેઅાેનાં પાપની સ

કરીશ. તેઅાેને પાછા મસર જવું પડશે.

૧૪ ઇઝરાયલના લાેકાે પાેતાના સરજનહારને ભૂલી ગયા છે , તેઅાેઅે મં દરાે

બાં યાં છે . યહૂ દયા પાસે કાેટબંધ નગરાે ઘણાં છે . પણ હુ ં તેઅાેનાં નગરાે
ઉપર અ ન માેકલીશ. તે તેઅાેના ક લાઅાેને ભ મ કરી નાખશે.
બી લાેકાેની જેમ અાનંદ ન કર. કે મ કે તું તારા ઈ વરને
૯ હેભૂલઇઝરાયલ,
ીને યહાેવાહને વ વાસુ નથી ર ાે. દરેક ખળીમાં ત વેતન અાપવા
ચા ું છે . ૨ પણ ખળીઅાે તથા ા ાવાડીઅાે તેઅાેનું પાેષણ કરશે ન હ; તેને
નવા ા ારસની ખાેટ પડશે ન હ. ૩ તેઅાે યહાેવાહના દેશમાં રહી શકશે
ન હ; પણ અે ાઇમ ફરીથી મસર જશે. અાશૂરમાં તેઅાે અપ વ અ ન
ખાશે. ૪ તેઅાે યહાેવાહને ા ારસના અપણાે ચઢાવશે ન હ, કે તેઅાેનાં
અપણાે તેઅાેને ખુશ કરશે ન હ. તેઅાેનાં બ લદાનાે શાેક કરનારાઅાેનાં
ખાેરાક જેવાં થઈ પડશે. જેઅાે તે ખાશે તેઅાે અપ વ થશે. કે મ કે તેઅાેનું
અ ન ફ ત તેઅાેના પૂરતું છે ; તે યહાેવાહના ઘરમાં દાખલ થશે ન હ. ૫ તમે
ઠરાવેલા પવના દવસાેમાં અેટલે યહાેવાહના ઉ સવાેના દવસાેમાં શું કરશાે?
૬ કે મ કે ,

ે તેઅાે વનાશમાંથી જતા ર ા છે , તાેપણ મસર તેઅાેને અેક

કરશે, મે ફસ તેમને દફનાવશે. તેઅાેના સુંદર ચાંદીના દાગીના કાંટાળા છાેડને
હવાલે થશે, તેઅાેના તંબુઅાેમાં કાંટા ઊગી નીકળશે. ૭ શ ાના દવસાે
અા યા છે , બદલાે લેવાના દવસાે અા યા છે ; ઇઝરાયલ તે

ણશે; તારા

પુ કળ અ યાયને કારણે તારા માેટા વૈરને કારણે “ બાેધક મૂખ ગણાય
છે , અને જે માણસમાં ઈ વરનાે અા મા છે તે ઘેલાે છે .” ૮ બાેધક જે
મારા ઈ વરની સાથે છે તે અે ાઇમનાે ચાેકીદાર છે , પણ તેના બધા માગામાં
પ ીઅાેની

ળ છે , તેના ઈ વરના ઘરમાં વૈર છે . ૯ ગબયાહના દવસાેમાં

થયા હતા તેમ, તેઅાે અ ત
કરીને, તેઅાેનાં પાપાેની સ

થયા છે . ઈ વર તેઅાેના અપરાધાેને યાદ
કરશે. ૧૦ યહાેવાહ કહે છે કે , “જેમ અર યમાં

ા ા મળે તે જ રીતે મને ઇઝરાયલ મ
ફળ મળે તેમ મ તમારા પૂવ ેને

ું. અં રીની માેસમમાં જેમ થમ

ેયા. પણ તેઅાે બઅાલપેઅાેર પાસે ગયા,

તેઅાે શરમજનક વ તુને સમ પત થયા. તેઅાે પાેતાની

ય મૂ તઅાેના જેવા

ધ ારપા થયા. ૧૧ અે ાઇમની કી ત પ ીની જેમ ઊડી જશે. યાં કાેઈ
જ મ, કાેઈ ગભવતી અને કાેઈ ગભાધાન થશે ન હ. ૧૨

ેકે તેઅાે બાળકાે

ઉછે રે, તાેપણ અેકપણ પણ માણસ ન રહે યાં સુધી હુ ં તેઅાેને દૂ ર લઈ
જઈશ. યારે હુ ં તેઅાેનાથી દૂ ર જઈશ યારે તેઅાેને અફસાેસ! ૧૩ મ તૂરને
ેયું છે તેવી રીતે અે ાઇમ ફળ પુ જમીનમાં રાેપાયેલાે છે , પણ અે ાઇમ
પાેતાનાં સંતાનને સંહારકની પાસે બહાર લાવશે.” ૧૪ હે યહાેવાહ, તેઅાેને
અાપાે. તમે તેઅાેને શું અાપશાે? ગભપાત કરનાર ગભ થાન તથા દૂ ધ વગરનાં
તન તેઅાેને અાપાે. ૧૫ ગ ગાલમાં તેઅાેનાં બધાં દુ કાયાને કારણે. યાં હુ ં
તેઅાેને ધ ારવા લા યાે. તેઅાેનાં દુ કૃ યાેને કારણે, હુ ં તેઅાેને મારા ઘરમાંથી
નસાડી મૂકીશ. હવે પછી હુ ં તેઅાેના પર ેમ ન હ રાખું. તેઅાેના બધા સરદારાે
બંડખાેર છે . ૧૬ અે ાઇમ રાેગ
અાવશે ન હ.

ત છે , તેઅાેનું મૂળ સુકાઈ ગયું છે ; તેમને ફળ

ેકે તેઅાેને સંતાન થાય, તાે પણ હુ ં તેઅાેના વહાલાં સંતાનનાે

સંહાર કરીશ. ૧૭ મારા ઈ વર તેઅાેને તરછાેડી નાખશે કે મ કે તેઅાેઅે તેમનું
સાંભ ું નથી. તેઅાે પરદેશીઅાે મ યે ભટકનારા થશે.
ફાલેલાે તથા ફળતાે ા ાવેલાે છે . તેણે ફળની અ ધકતા
૧૦ ઇઝરાયલ
માણે, વધારે અને વધારે વેદીઅાે બાંધી છે . તેની જમીનની ફળ પુ તાના
માણમાં, તેણે સુશાે ભત પ વ તંભાે બના યા છે . ૨ તેઅાેનું દય કપટી છે ;
હવે તેઅાે પાેતાના અપરાધની સ

ભાેગવશે. યહાેવાહ તેઅાેની વેદીઅાે તાેડી

નાખશે; તે તેઅાેનાં ભજન તંભાેનાે નાશ કરશે. ૩ કે મ કે હવે તેઅાે કહે શે,
“અમારે કાેઈ રા

નથી, કે મ કે અમે યહાેવાહથી બીતા નથી. અને રા

પણ

અમારે માટે શું કરી શકે છે ?” ૪ તેઅાે મ યા વચનાે બાેલે છે કરાર કરતી
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વખતે જૂ ઠા સમ ખાય છે . તેઅાેના ચુકાદાઅાે ખેતરના ચાસમાં ઊગી નીકળતા

પ ીની જેમ, અાશૂરમાંથી કબૂતરની જેમ ૂ રીસ હત અાવશે. હુ ં તેઅાેને

ઝે રી છાેડ જેવા હાેય છેે . ૫ બેથઅાવેનના વાછરડાઅાેને કારણે, સમ નના

ફરીથી તેઅાેનાં ઘરાેમાં વસાવીશ.” અા યહાેવાહનું વચન છે . ૧૨ અે ાઇમે મને

લાેકાે ભયભીત થશે. કે મ કે તેના માટે શાેક કરે છે , તેઅાેના દબદબાને લીધે,

જૂ ઠથી, અને ઇઝરાયલી લાેકાેઅે ઠગાઈ કરીને મને ઘેરી લીધાે. પણ યહૂ દા

ય ભચારી યાજકાે અાનંદ કરતા હતા, પણ તેઅાે યાં ર ા નથી. ૬ કે મ કે

હ

મહાન રા ને માટે બ સ તરીકે તેને અાશૂર લઈ જવામાં અાવશે. અે ાઇમ
બદનામ થશે, ઇઝરાયલ પાેતાની જ સલાહને લીધે લિ જત થશે. ૭ પાણીની
સપાટી પરના લાકડાના પા ટયાની જેમ, સમ નનાે રા

નાશ પા યાે છે ૮

ઇઝરાયલના પાપના કારણે ભ ત થાનાે નાશ પામશે. તેમની વેદીઅાે ઉપર
કાંટા અને ઝાંખરાં ઊગી નીકળશે. લાેકાે પવતાેને કહે શે કે , “અમને ઢાંકી
દાે!” અને ડું ગરાેને કહે શે કે , અમારા પર પડાે!” ૯ “ઇઝરાયલ, ગબયાના
દવસાેથી તું પાપ કરતાે અા યાે છે ; શું ગબયામાં દુ કૃ યાે કરનારાઅાે સામે
યુ કરવું ન પડે અે મતલબથી તેઅાે યાં પડી ર ા છે ! ૧૦ મારી મર માં
અાવશે યારે હુ ં તેઅાેને શ ા કરીશ. યારે તેઅાે પાેતાના બે અ યાયને
કારણે બંધનમાં હશે યારે

અાે તેઅાેની વ

અેક થશે. ૧૧ અે ાઇમ

અેક તાલીમ પામેલી વાછરડી કે જેને અનાજ મસળવાના ખળામાં ફરવાનું
ગમે છે તેના જેવાે છે , મ તેની સુંદર ગરદન પર ઝૂં સરી મૂકી છે . હુ ં અે ાઇમ પર
ઝૂં સરી મૂકીશ; યહૂ દા ખેડશે; યાકૂ બ કઠણ જમીન તાેડશે. ૧૨ પાેતાને સા
તેઅાે અાવે અને તમારા પર નેકી વરસાવે યાં સુધી, યહાેવાહને શાેધવાનાે
સમય છે . ૧૩ તમે દુ તા ખેડી છે ; તમે અ યાયના ફળની કાપણી કરી છે . તમે
કપટનાં ફળ ખાધાં છે . કે મ કે ત તારી યાેજનાઅાે પર, તારા માેટા સૈ ય પર
ભરાેસાે રા યાે છે . ૧૪ તારા લાેકાે મ યે કાેલાહલ થશે, જેમ યુ ને દવસે
શા માને બેથઅાબલનાે નાશ કયા, તેમ તારા ક લેબંધ નગરાેનાે નાશ થશે.
માતાઅાે તેઅાેનાં બાળકાેને પછાડીને તેઅાેના ચૂરેચૂરા કરશે. ૧૫ કે મ કે , તારી
અ તશય દુ તાને કારણે, હે બેથેલ, તારી સાથે પણ અેવું જ કરશે. યારે તે
દવસ અાવશે યારે ઇઝરાયલના રા નાે સંપૂણ નાશ થઈ જશે.
૨ જેમ જેમ તેઅાેને બાેલા યા,

તેમ તેમ તેઅાે દૂ ર જતા ર ા. તેઅાેઅે બાલીમને બ લદાનાે અા યાં મૂ તઅાેની
ાે. ૩

બાથમાં લીધા, પણ તેઅાે

ે કે , મ અે ાઇમને ચાલતાં શીખ યાે. મ તેઅાેને
ણતા ન હતા કે તેઅાેની સંભાળ રાખનાર હુ ં

હતાે. ૪ મ તેઅાેને માનવીય બંધનાેથી, ેમની દાેરીઅાેથી દાેયા. હુ ં તેઅાેના
માટે તેઅાેની ગરદન પરની ઝૂં સરી ઉઠાવી લેનારના જેવાે હતાે, હુ ં પાેતે વાંકાે
વ

ાે અને મ તેઅાેને ખવડા યું. ૫ શું તે મસર દેશમાં પાછાે ફરશે ન હ?

અાશૂર તેઅાેના પર રાજ કરશે. કે મ કે , તેઅાેઅે મારી તરફ પાછા ફરવાનાે
ઇનકાર કયા છે . ૬ તેઅાેની પાેતાની યાેજનાઅાેને કારણે, તલવાર તેઅાેનાં
નગરાે પર અાવી પડશે. તેઅાેના નગરની ભાગળાેનાે નાશ કરશે; તે તેઅાેનાે
નાશ કરશે. ૭ મારા લાેકાેનું વલણ મારાથી પાછંુ હઠી જવાનું છે ,

ેકે તેઅાે

અાકાશવાસી ઈ વરને પાેકારે છે , પણ કાેઈ તેઅાેને માન અાપશે ન હ. ૮
હે અે ાઇમ, હુ ં શી રીતે તારાે યાગ ક ં ? હે ઇઝરાયલ, હુ ં તને કે વી રીતે
બી ને સાપી દઉં? હુ ં શી રીતે તારા હાલ અાદમાના જેવા ક ં ? હુ ં શી રીતે
સબાેઇમની જેમ તારી સાથે વતુ? મા ં મન પાછંુ પડે છે ; મારી બધી ક ણા
બળ થાય છે . ૯ હુ ં મારા ાેધના અાવેશ મુજબ વત શ ન હ, હુ ં ફરીથી
અે ાઇમનાે નાશ કરીશ ન હ, કે મ કે હુ ં ઈ વર છંુ , માણસ નથી; હુ ં તારી
વ ચે રહે નાર પરમપ વ ઈ વર છંુ . હુ ં કાેપાયમાન થઈને અાવીશ ન હ. ૧૦
યહાેવાહ સહની જેમ ગજના કરશે, તેઅાે તેમની પાછળ ચાલશે. હા તે ગજના
કરશે, અને લાેકાે પ
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યે, અ થર છે .

મસરમાં જૈતૂનનું તેલ લઈ જવામાં અાવે છે . ૨ યહૂ દયા વ
દલીલ છે તેઅાે યાકૂ બને તેનાં કૃ યાેની સ

યહાેવાહને

અાપશે; તેનાં કૃ યાે માણે તે તેને

સ અાપશે. ૩ ગભ થાનમાં તેણે પાેતાના ભાઈની અેડી પકડી, અને પુ ત
ઉંમરે તેણે ઈ વર સાથે બાથ ભીડી. ૪ તેણે દેવદૂ ત સાથે બાથ ભીડી અને
યાે. તે ર ાે અને કૃ પા માટે યાચના કરી. તે બેથેલમાં ઈ વરને મ ાે; યાં
ઈ વરે તેની સાથે વાત કરી. ૫ હા, યહાેવાહ, સૈ યાેના ઈ વર છે ; “યહાેવાહ”
તે તેમનું મારક નામ છે જેના ઉ ચારથી તેમને બાેલાવવામાં અાવે છે . ૬ માટે
તમારા ઈ વરની તરફ પાછા ફરાે. યાય અને વ વાસુપણાને વળગી રહાે,
તમારા ઈ વરની રાહ

ેતા રહાે. ૭ વેપારીઅાેના હાથમાં તાે ખાેટાં ાજવાં

છે , તેઅાેને છે તર પડી ગમે છે . ૮ અે ાઇમ કહે છે , “ખરેખર, હુ ં તાે ધનવાન
મળી છે . મારાં સવ કાયમાં તેઅાેને કાેઈ પણ અ યાય

જડશે ન હ, કે જેનાથી પાપ થાય.” ૯ “ મસર દેશથી હુ ં યહાેવાહ તમારાે
ઈ વર છંુ . જેમ મુકરર પવના દવસાેમાં તું વસતાે હતાે, તેમ હુ ં તને ફરીથી
મંડપાેમાં વસાવીશ. ૧૦ મ બાેધકાે સાથે વાત કરી છે . મ તેઅાેને ઘણાં
સંદશનાે અા યાં છે . મ તેઅાેને બાેધકાે મારફતે

ાંતાે અા યા છે .” ૧૧

ે

ગ યાદમાં દુ તા છે , લાેકાે ત ન યથતા પ છે . તેઅાે ગ ગાલમાં બળદાેનું
બ લદાન કરે છે ; તેઅાેની વેદીઅાે ખેતરના ચાસમાંના પ થરના ઢગલા જેવી
છે . ૧૨ યાકૂ બ અરામ દેશમાં નાસી ગયાે છે ; ઇઝરાયલે પ ની મેળવવા માટે
કામ કયુ, તેણે પ ની મેળવવા માટે ઘેટાંને ચરા યાં. ૧૩ બાેધક મારફતે
યહાેવાહ ઇઝરાયલી લાેકાેને મસરમાંથી બહાર લા યા, બાેધક ારા તેઅાેનું

ઇઝરાયલ બાળક હતાે યારે હુ ં તેના પર ેમ રાખતાે હતાે, મ મારા

અાગળ ધૂપ બા

યે, તેના વ વાસુ પ વ ઈ વર

વાયુ પર નવાહ કરે છે . પૂવના પવન પાછળ ય છે . તે જૂ ઠ
૧૨ અેતથાાઇમહસાની
વૃ કરે છે , તેઅાે અાશૂરની સાથે કરાર કરે છે , અને

થયાે છંુ , મને સંપ

નેકી વાવાે, વ વાસનીયતાનાં ફળ લણાે. તમારી પડતર જમીન ખેડાે, કે મ કે

૧૧ દીકરાને મસરમાંથી બાેલા યાે હતાે.

પણ ઈ વર

મથી ૂજતા ૂજતા અાવશે. ૧૧ તેઅાે મસરમાંથી

ર ણ થયું. ૧૪ અે ાઇમે યહાેવાહને ઘણા ગુ સે કયા છે . તેના ર તપાત માટે
ભુ તેને જ જવાબદાર ઠેરવશે અને તેઅાેઅે જે અપરાધાે કયા છે તેનાે દાેષ
તેઅાેના માથે નાખશે.
ૂ રી છૂટતી. ઇઝરાયલમાં તે સ માન પામતાે,
૧૩ અેપણાઇમબાલનીબાેલપૂતાે યારે
કરવાને કારણે તે અપરાધી ઠયા અને માયા ગયાે.
૨

હવે તેઅાે અ ધકા ધક પાપ કરતા

ય છે . તેઅાે પાેતાની ચાંદીની ઢાળેલી

મૂ તઅાે બનાવે છે , પાેતાને માટે પાેતાની કુ શળતા માણેની મૂ તઅાે બનાવે
છે , અે બધી તાે કારીગરે બનાવેલી છે , લાેકાે તેઅાેના વષે કહે છે કે , “અા
બ લદાન ચઢાવનાર માણસાે વાછરડાઅાેને ચુંબન કરે છે .” ૩ તેઅાે સવારના
વાદળના જેવા, જલદી ઊડી જતા ઝાકળના જેવા, પવનથી ખળામાંના તણાઈ
જતા ભૂસા જેવા, ધુમા ડયામાંથી નીકળતા ધુમાડા જેવા થશે. ૪ પણ તમને
મસરમાંથી બહાર લાવનાર હુ ં યહાેવાહ તમારાે ઈ વર છંુ . મારા સવાય
તમે કાેઈ બી

ઈ વરને

ણતા નથી. મારા સવાય તમારા બી

કાેઈ

તારણહાર નથી. ૫ મ તને અર યમાં, મહાન સુકવણાના દેશમાં અાેળ યાે.
૬ યારે તેઅાેને ઘાસચારાે મ

ાે યારે તેઅાે ધરાયા; યારે તેઅાે તૃ ત થયા,

યારે તેઅાેનું દય ગ વ થયું તે કારણથી તેઅાે મને ભૂલી ગયા. ૭ અેટલે હુ ં
તમારા માટે સહ જેવાે થઈશ, દીપડાની જેમ હુ ં ર તાની બાજુ અે રાહ

ેઈને

બેસી રહીશ. ૮ જેનાં બ ચાં છીનવી લેવાયાં હાેય તેવી ર છણની જેમ હુ ં
તેઅાેના પર હુ મલાે કરીશ; હુ ં તેઅાેની છાતી ચીરી નાખીશ, યાં સહની
જેમ હુ ં તેઅાેનાે ભ કરીશ. જં ગલનાં

નવર તેઅાેને ફાડી નાખશે. ૯ હે

ઇઝરાયલ, તારાે વનાશ અાવી ર ાે છે , કે મ કે તું તથા તારા મદદગારાે મારી
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વ

થયા છાે. ૧૦ તારાં બધાં નગરાેમાં તા ં ર ણ કરનાર, તારાે રા
ાં છે ? “મને રા

તારા અ ધકારીઅાે

તથા સરદારાે અાપાે” જેના વષે ત મને ક ું હતું તે
ાં છે ? ૧૧ મ મારા ગુ સામાં તમને રા

અા યાે હતાે,

પછી ાેધમાં મ તેને લઈ લીધાે. ૧૨ અે ાઇમના અ યાયનાે સં હ કરવામાં
અા યાે છે ; તેનું પાપ ભંડારમાં ભરી રા યું છે . ૧૩ તેના પર સૂતાનું દુ ઃખ
અાવશે, પણ તે મૂખ દીકરાે છે , કે મ કે જ મ થવાના સમયે તે અટકવું ન
ેઈઅે અેવાે સમય અા યાે છે . ૧૪ શું હુ ં મૂ ય ચૂકવીને તેઅાેને શેઅાેલમાંથી
છાેડાવી લઈશ? હુ ં તેઅાેને મૃ યુમાંથી છાેડાવીશ? હે મૃ યુ, તારી પીડા
છે ? હે શેઅાેલ, તારાે વનાશ
જશે. (Sheol h7585) ૧૫

ાં

ાં છે ? પ ાતાપ મારી અાંખાેથી છુપાઈ

ેકે અે ાઇમ તેના સવ ભાઈઅાેમાં ફળ પુ હશે,

તાેપણ પૂવનાે પવન અાવશે, અેટલે યહાેવાહનાે પવન અર યમાંથી અાવશે,
અે ાઇમના ઝરા સુકાઈ જશે, તેના કૂ વામાં પાણી રહે શે ન હ. તેના શ ુઅાે
ભંડારની દરેક કમતી વ તુઅાે લૂંટશે. ૧૬ સમ ને ઈ વરની વ

બંડ કયુ

છે ; માટે તેણે પાેતાના અપરાધનું ફળ ભાેગવવું પડશે. તેઅાે તલવારથી માયા
જશે; તેઅાેનાં બાળકાેને પછાડીને ટુ કડે ટુ કડા કરવામાં અાવશે, તેઅાેની
ગભવતી

ીઅાેનાં પેટ ચીરી નાખવામાં અાવશે.

યહાેવાહ તારા ઈ વરની પાસે પાછાે અાવ, કે મ કે તારા
૧૪ હેઅઇઝરાયલ,
યાયને લીધે તું પડી ગયાે. તારી સાથે પ તાવાના શ દાે લઈને
૨

યહાેવાહની પાસે પાછાે અાવ. તેમને કહાે, “અમારાં પાપાે દૂ ર કરાે, કૃ પાથી
અમારાે વીકાર કરાે, જેથી અમે તમને તુ તના અપણ ચઢાવીઅે. ૩ અાશૂર
અમને બચાવી શકશે ન હ; અમે યુ માટે ઘાેડાઅાે પર સવારી કરીશું ન હ.
હવે પછી કદી અમે હાથે ઘડેલી મૂ તને કહીશું ન હ, 'કે તમે અમારા દેવાે છાે,'
કે મ કે અનાથાે પર તમારી રહે મનજર છે .” ૪ “તેઅાેના પાછા ફરવાથી હુ ં
તેઅાેને સ

કરીશ ન હ. હુ ં ઉદારપણાથી તેઅાેના પર ેમ કરીશ, કે મ કે

મારાે ાેધ તેઅાેના પરથી પાછાે ફયા છે . ૫ હુ ં ઇઝરાયલને માટે ઝાકળ જેવાે
થઈશ; તે કમળની જેમ ખીલશે, લબાનાેનનાં વૃ ાેની જેમ તેના મૂળ ઊંડા
નાખશે. ૬ તેની ડાળીઅાે ફે લાઇ જશે, તેનાે દેખાવ સુંદર જૈતૂનવૃ ના જેવાે
હશે, અને તેની સુવાસ લબાનાેનના જેવી હશે. ૭ તેના છાયામાં રહે નારા લાેકાે
પાછા ફરશે; તેઅાે અનાજના છાેડની જેમ ફળવાન થશે, ા ાવેલાની જેમ
ખીલશે; તેની સુગંધ લબાનાેનના ા ારસ જેવી થશે. ૮ અે ાઇમ કહે શે,
'મારે મૂ તઅાે સાથે શાે લાગભાગ? હુ ં તેની સંભાળ રાખીશ અેવાે મ તેને
જવાબ અા યાે. હુ ં દેવદારના લીલા વૃ જેવાે છંુ ; મારી પાસેથી જ તને ફળ
મળે છે .” ૯ કાેણ ાની હશે કે તે અા બાબતાેને સમજે? કાેણ બુ શાળી
ય ત હાેય કે તેને અા બાબતનું ાન થાય? કે મ કે યહાેવાહના માગા સ ય
છે , યાયી માણસ તેના ઉપર ચાલશે, પણ બંડખાેરાે તેમાં ઠાેકર ખાશે.
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હાે શયા

યાેઅેલ

સુધી, બી

વાહનું જે વચન પથુઅેલના દીકરા યાેઅેલ પાસે અા યું તે અા છે ;
૧ યહાેહે વડીલાે
, તમે અા સાંભળાે અને દેશના સવ વતનીઅાે તમે પણ યાન
૨

અાપાે. અા તમારા સમયમાં બ યું છે કે , તમારા પૂવ ેના સમયમાં? ૩ તમારાં
સંતાનાેને અે વષે કહી સંભળાવાે, અને તમારાં સંતાનાે તેમના સંતાનાેને કહે ,
અને તેઅાેના સંતાનાે તેઅાેની પછીની પેઢીને તે કહી જણાવે. ૪

વડાંઅાેઅે

રહે વા દીધેલું તીડાે ખાઈ ગયાં; તીડાેઅે રહે વા દીધેલું તે કાતરાઅાે ખાઈ ગયા;
અને કાતરાઅાેઅે રહે વા દીધેલું તે ઈયળાે ખાઈ ગઈ છે . ૫ હે નશાબા ે, તમે
ગાે અને વલાપ કરાે; સવ ા ારસ પીનારાઅાે, પાેક મૂકીને રડાે, કે મ કે ,
વા દ

ા ારસ તમારા મુખમાંથી લઈ લેવાયાે છે . ૬ અેક બળવાન

કે

જેના માણસાેની સં યા અગ ણત છે . તે મારા દેશ પર ચઢી અાવી છે . અે
નાં દાંત સહના દાંત જેવા છે , તેની દાઢાે સહણની દાઢાે જેવી છે . ૭ તેણે
મારી ા વાડીનાે નાશ કયા છે અને મારી અં રી છાેલી નાખી છે . તેણે તેની
છાલ સંપૂણ ઉતારી નાખી છે અને તેની ડાળીઅાેને સફે દ કરી નાખી છે . ૮
જેમ કાેઈ કુ મા રકા પાેતાના જુ વાન પ તના અવસાનથી શાેકનાં વ

ાે પહે રીને

વલાપ કરે છે તેમ તમે વલાપ કરાે. ૯ યહાેવાહના ઘરમાં ખા ાપણાે અને
પેયાપણાે અાવતાં નથી. યહાેવાહના સેવકાે, યાજકાે, શાેક કરે છે . ૧૦ ખેતરાે

કાેઈ પેઢીઅાેમાં કદી થશે ન હ, અેવી માેટી તથા બળવાન

અાવશે. ૩ અ ન તેઅાેની અાગળ ભ મ કરે છે , અને તેઅાેની પાછળ
વાળાઅાે બળે છે . તેઅાેની સમ ભૂ મ અેદન બાગ જેવી છે , અને તેઅાેની
પાછળ તે ઉ જડ અર ય જેવી થાય છે . તેમના હાથમાંથી કાેઈ પણ બચી
જતું નથી. ૪ તેમનાે દેખાવ ઘાેડાઅાેનાં દેખાવ જેવાે છે , અને

ણે ઘાેડેસવાર

હાેય તેમ તેઅાે દાેડે છે . ૫ પવતાેનાં શખરાે પર ગડગડાટ રથાેની જેમ ખૂંપરા
ભ મ કરતી અ નની જવાળાઅાેની જેમ અને યુ ભૂ મમાં શ તશાળી
સેનાની જેમતેઅાે અાગળ વધે છે . ૬ તેઅાેને

ેતાં

અને ભયને કારણે સાૈના ચહે રા ન તેજ થઈ

ય છે . ૭ તેઅાે સૈ નકાેની

અાે ૂ

માફક દાેડે છે અને લડવૈયાની જેમ તેઅાે કાેટ ઉપર ચઢી

ઊઠે છે .

ય છે . તેઅાે

બધા પાેતપાેતાને માગ ચાલે છે અને પાેતાની હરાેળ તાેડતા નથી. ૮ તેઅાે
અેકબી ની સાથે ધ ાધ ી કરતા નથી, પણ સીધે માગ
સૈ ય મ યે થઈને પાર ધસી

ય છે . તેઅાે

ય છે . તેઅાે પાેતાનાે માગ બદલતા નથી. ૯

તેઅાે નગરમાં ઉમ ા છે . તેઅાે દીવાલાે પર દાેડે છે . તેઅાે ઘરાેની અંદર પેસી
ય છે . અને ચાેરની જેમ અંદર બારીઅાેમાં થઈને વેશે છે . ૧૦ તેઅાેની
અાગળ ધરતી ુજે છે અને અાકાશાે થરથરે છે ; સૂય અને ચં અંધારાઈ
છે અને તારાઅાે ઝાંખા પડી

ય

ય છે . ૧૧ યહાેવાહ તેઅાેનાં સૈ યાેને માેટે સાદે

પાેકારે છે , તેઅાેનું સૈ ય માેટું છે ; અને જેઅાે તેમની અા ા પાળે છે તેઅાે

લૂંટાઈ ગયાં છે , ભૂ મ શાેક કરે છે . કે મ કે અનાજનાે નાશ થયાે છે . નવાે

શ તશાળી છે . યહાેવાહનાે દવસ ભારે અને ભયંકર છે તેને કાેણ સહન કરી

ા ારસ સુકાઈ ગયાે છે . તેલ સુકાઈ ય છે . ૧૧ હે ખેડૂતાે, તમે લિ જત
થાઅાે. હે ા વાડીના માળીઅાે, ઘઉંને માટે તથા જવ માટે પાેક મૂકાે; કે મ કે

પાછા અાવાે. ઉપવાસ કરાે, દન અને વલાપ કરાે.” ૧૩ તમારાં વ

ખેતરાેના પાકનાે નાશ થયાે છે . ૧૨ ા વેલા સુકાઈ ગયા છે અને અં રી
પણ સુકાઈ ગઈ છે . દાડમડીના ખજૂ રીનાં તેમ જ સફરજનનાં વૃ ાેસ હત,
ખેતરનાં બધાં વૃ ાે સુકાઈ ગયાં છે . કે મ કે માનવ
જતાે ર ાે છે . ૧૩ હે યાજકાે શાેકનાં વ

તના વંશ ેમાંથી અાનંદ

ાે ધારણ કરાે, તમારા વ

ાેને

બદલે દય ફાળાે. હે વેદીના સેવકાે, તમે બૂમ પાડીને રડાે. હે મારા ઈ વરના
સેવકાે, ચાલાે, શાેકના વ

ાેમાં સૂઈ જઈને અાખી રાત પસાર કરાે. કે મ

કે ખા ાપણ કે પેયાપણ તમારા ઈ વરના ઘરમાં અાવતાં બંધ થઈ ગયા
છે . ૧૪ પ વ ઉપવાસ કરાે. અને ધા મક સંમેલન ભરાે, વડીલાેને અને
દેશના સવ રહે વાસીઅાેને તમારા ઈ વર યહાેવાહના ઘરમાં ભેગા કરાે, અને
યહાેવાહની અાગળ વલાપ કરાે. ૧૫ તે દવસને માટે અફસાેસ! કે મ કે
યહાેવાહનાે દવસ ન ક છે . તે દવસ સવશ તમાન તરફથી વનાશ પે
અાવશે. ૧૬ શું અાપણી નજર સામેથી જ અાપ ં અ ન નાશ થયું નથી?
અાપણા ઈ વરના મં દરમાંથી અાનંદ અને ઉ સાહ જતાં ર ાં નથી? ૧૭
જમીનના દગડાં નીચે બી સડી

ય છે . અનાજના પુરવઠા ખાલી થઈ ગયા

છે . કાેઠારાે તાેડી નાખવામાં અા યા છે . કે મ કે અનાજ સુકાઈ ગયું છે . ૧૮
પશુઅાે કે વી ચીસાે પાડે છે !

નવરાેના ટાેળાં નસાસા નાખે છે . કે મ કે તેમને

શકે ? ૧૨ તાેપણ હમણાં, યહાેવાહ કહે છે , સાચા દયથી તમે મારી પાસે
ાે ન હ

પણ તમારા દયાે ફાળાે, તમારા ઈ વર યહાેવાહ પાસે પાછા ફરાે, તેઅાે
દયાળુ અને કૃ પાળુ છે , તેઅાે કાેપ કરવામાં ધીમા અને દયાના સાગર છે ;
વપ ને લીધે તેમને પ ા ાપ થાય છે . ૧૪ કાેણ

ણે કદાચ તે પ ાતાપ

કરીને પાછા અાવે, અને પાેતાની પાછળ અાશીવાદ, અેટલે તમારા ઈ વર
યહાેવાહને માટે ખા ાપણ અને પેયાપણ રહે વા દે. ૧૫ સયાેનમાં રણ શગડું
વગાડાે, પ વ ઉપવાસ

હે ર કરાે, અને ધા મક સંમેલન ભરાે. ૧૬ લાેકાેને

ભેગા કરાે, સમુદાયને પાવન કરાે, વડીલાેને ભેગા કરાે, શશુઅાેને અેકઠા કરાે
અને તનપાન કરતાં બાળકાેને પણ ભેગા કરાે. વર પાેતાના અાેરડામાંથી
બહાર અાવે, અને ક યા પાેતાના લ ન મંડપમાંથી બહાર નીકળીને યાં

ય.

૧૭ યાજકાે, જેઅાે યહાેવાહના સેવકાે છે , તેઅાે પરસાળ અને વેદીની વ ચે

રડાે. તેઅાે અેમ કહે કે , હે યહાેવાહ, તમારા લાેકાે પર દયા કરાે, અને તમારા
વારસાને બદનામ થવા ન દાે, જેથી વદેશીઅાે તેમના પર રાજ ન કરે. દેશમાં
અેવું શા માટે કહે વા દેવામાં અાવે કે , તેઅાેના ઈ વર કયાં છે ?” ૧૮ યારે
યહાેવાહને પાેતાના લાેકને માટે લાગણી થઈ, અને તેમને પાેતાના લાેકાે પર
દયા અાવી. ૧૯ પછી યહાેવાહે પાેતાના લાેકાેને જવાબ અા યાે; “જુ અાે, હુ ં
તમારે માટે અનાજ, ા ારસ, અને તેલ માેકલીશ. તમે તેઅાેથી તૃ ત થશાે.

માટે બલકુ લ ઘાસચારાે ર ાે નથી. ઘેટાંનાં ટાેળાંઅાે નાશ પામે છે . ૧૯ હે

અને હુ ં હવે પછી કદી તમને વદેશીઅાેમાં નદાપા થવા દઈશ ન હ. ૨૦

યહાેવાહ, હુ ં તમને વનંતી ક ં છંુ . કે મ કે અ નઅે વનનાં ગાૈચરાેને ભ મ કયા
છે અને અ નની વાળાઅાેઅે ખેતરનાં બધા વૃ ાેને બાળી ના યાં છે . ૨૦

ઉ જડ તથા વેરાન દેશમાં માેકલી દઈશ. અને તેઅાેની અ હરાેળના ભાગને

હા, વનચર પશુઅાે પણ હાંફીને તમને પાેકારે છે , કે મ કે પાણીના વહે ળાઅાે

પણ હુ ં ઉ રના સૈ યાેને તમારામાંથી ઘણે દૂ ર હાંકી કાઢીશ અને હુ ં તેઅાેને
સમુ માં, અને અં તમ હરાેળના સૈ યને પ

મ સમુ તરફ ધકે લી દઈશ. તેની

સુકાઈ ગયા છે , અને અ નઅે વનનાં ગાૈચરાે ભ મ કયા છે .

દુ ગધ ફે લાશે, અને તેની બદબાે ઊંચી ચઢશે. હુ ં માેટા કાયા કરીશ.” ૨૧

સયાેનમાં રણ શગડું વગાડાે, અને મારા પ વ પવત પર ભયસૂચક
૨ નગા
ં વગાડાે. દેશના સવ રહે વાસીઅાે, તમે કાંપાે કે મ કે યહાેવાહનાે

મહાન કાયા કયા છે . ૨૨ હે વનચર પશુઅાે, તમે ડરશાે ન હ; કે મ કે ગાૈચરની

દવસ અાવે છે ; તે દવસ ત ન ન ક અાવી પહા યાે છે . ૨ અંધકાર અને
વષાદનાે દવસ, વાદળ અને અંધકારનાે દવસ. તે દવસ પવતાે પર દેખાતાં
ઝળઝળાં જેવાે થશે. અેવું પહે લાં કદી બ યું નથી કે , હવે પછી ઘણી પેઢીઅાે

યાેઅેલ

હે ભૂ મ, ગભરાઈશ ન હ, હવે ખુશ થા અને અાનંદ કર, કે મ કે યહાેવાહે
જ યાઅાે ફરીથી હ રયાળી થશે. વૃ ાે પાેતાના ફળ ઉપ વશે, અં રવૃ ાે
અને ા ાવેલાઅાે ફરીથી ફળવંત થશે. ૨૩ હે સયાેનપુ ાે, ખુશ થાઅાે,
અને યહાેવાહ તમારા ઈ વરના નામે અાનંદ કરાે. કે મ કે તે તમને શ અાતનાે
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ેઈઅે તેટલાે માેકલી અાપે છે . તે તમારા માટે વરસાદ વરસાવશે,

લાેકાેના ટાેળેટાેળાં માેટાે જનસમુદાય છે કે મ કે યાયચુકાદાની ખીણમાં

અેટલે ારં ભનાે અને અંતનાે વરસાદ અગાઉની જેમ વરસાવશે. ૨૪ ખળીઅાે
ફરીથી ઘઉંથી ભરાઈ જશે અને કું ડાે જૈતતેલ અને ા ારસથી છલકાઈ જશે.

યહાેવાહનાે દવસ પાસે છે . ૧૫ સૂય અને ચં અંધારાય છે , અને તારાઅાેનાે

૨૫ “તીડાે, કાતરાઅાે, ઈયળાે તથા

વડાઅાેની માેટી ફાેજ, મ મારા તરફથી

ય શાલેમમાંથી પાેકાર કરશે, પૃ વી અને અાકાશ કાંપશે, પણ યહાેવાહ

તમારામાં માેકલી હતી, તે જે વષાનાે પાક ખાઈ ગઈ છે તે પાક હુ ં તમને પાછાે

તેમના લાેકાે માટે સુર ત થળ થશે, તેઅાે ઇઝરાયલ લાેકાે માટે ક લાે

અાપીશ. ૨૬ તમે પુ કળ ભાેજનથી તૃ ત થશાે, અને તમારા ઈ વર યહાેવાહ

થશે. ૧૭ તેથી તમે

જે તમારી સાથે અા યકારક રીતે વ યા છે , તેમના નામની તમે તુ ત કરશાે,

યહાેવાહ તમારાે ઈ વર છંુ . પછી ય શાલેમ પ વ બનશે, અને વદેશીઅાે

અને ફરી કદી મારા લાેક શરમાશે ન હ. ૨૭ પછી તમને ખબર પડશે કે , હુ ં

તેના પર ફરી અા મણ કરશે ન હ. ૧૮ તે દવસે અેમ થશે કે , પવતાેમાંથી

ઇઝરાયલમાં છંુ , અને હુ ં તમારાે ઈ વર યહાેવાહ છંુ , અને બી

કાેઈ ઈ વર

મીઠાે ા ારસ ટપકશે, અને ડું ગરાેમાંથી દૂ ધ વહે શે, યહૂ દયાની સુકાઈ

નથી, અને મારા લાેકાે કદી શરમાશે ન હ. ૨૮ યારે અેમ થશે કે હુ ં મારાે

ગયેલી ધારાઅાે પાણીથી ભરપૂર થશે. શ ીમની ખીણને પાણી પહાચાડવા,

અા મા સવ મનુ ય પર રેડી દઈશ. તમારા દીકરાઅાે અને દીકરીઅાે બાેધ

યહાેવાહના પ વ

કરશે, તમારા વૃ ાેને વ નાે અાવશે તમારા યુવાનાેને સંદશનાે થશે. ૨૯ વળી

અને અદાેમ ઉ જડ બનશે, કે મ કે અા લાેકાેઅે યહૂ દાના વંશ ે પર ઉ પાત

તે સમયે દાસાે અને દાસીઅાે ઉપર, હુ ં મારાે અા મા રેડીશ. ૩૦ વળી હુ ં પૃ વી

ગુ યા હતાે, તેઅાેઅે પાેતાના દેશમાં નદાષ લાેહી વહે વડા યું છે . ૨૦ પણ

પર અને અાકાશમાં અા યજનક કાયા બતાવીશ, અેટલે કે લાેહી, અ ન

યહૂ દયા સદાકાળ માટે, અને ય શાલેમ પેઢી દર પેઢી માટે ટકી રહે શે. ૨૧

તથા ધુમાડાના તંભાે. ૩૧ યહાેવાહનાે મહાન અને ભયંકર દવસ અાવે તે

તેઅાેનું લાેહી કે જેને મ નદાષ ગ યું નથી તેને હુ ં નદાષ ગણીશ,” કે મ કે

પહે લાં, સૂય અંધકાર પ, અને ચં લાેહી પ થઈ જશે. ૩૨ તે સમયે અેમ

યહાેવાહ સયાેનમાં રહે છે .

કાશ ઝાંખાે પ

ાે છે . ૧૬ યહાેવાહ સયાેનમાંથી ગજના કરશે, અને

ણશાે કે મારા પ વ પવત સયાેન ઉપર રહે નાર હુ ં

થાનમાંથી ઝરાે નીકળશે. ૧૯ મસર વેરાન થઈ જશે,

થશે કે , જે કાેઈ યહાેવાહને નામે વનંતી કરશે તે ઉ ધાર પામશે. કે મ કે જેમ
યહાેવાહે ક ું છે તેમ, સયાેન પવત પર અને ય શાલેમમાં કે ટલાક બચી
જશે, અને શેષમાંથી, જેને યહાેવાહ બાેલાવે છે તેઅાેનાે પણ બચાવ થશે.
માં અેટલે કે તે સમયે,
૩ જુય અાેશાલે, તેમનીદવસાે
ગુલામગીરી ફે રવી નાખીશ,

યારે હુ ં યહૂ દયા અને
૨ યારે હુ ં બધી

અાેને

અેક કરીશ, અને તેઅાેને યહાેશાફાટની ખીણમાં નીચે લઈ અાવીશ. કે મ કે
મારા લાેક, અેટલે મારાે વારસાે ઇઝરાયલ, જેઅાેને તેઅાેઅે વ વધ દેશાેમાં
વખેરી ના યા, અને મારી ભૂ મ વભા જત કરી નાખી છે તેને લીધે, હુ ં
તેઅાેનાે યાં યાય કરીશ. ૩ તેઅાેઅે ચ ીઅાે નાખી મારા લાેકાેને વહચી
લીધા છે , છાેકરાઅાે અાપીને તેઅાેઅે ગ ણકાઅાે લીધી છે , અને મ પાન
કરવા તેઅાેઅે છાેકરીઅાે વેચી છે . જેથી તેઅાે મ પાન કરી શકે . ૪ હે તૂર,
સદાેન તથા ફલીશીયાના બધા ાંતાે, તમે મારા પર શાથી ગુ સે થયા છાે?
તમારે અને મારે શું છે ? શું તમે મારા પર વેર વાળશાે?

ે તમે મારા પર વેર

વાળશાે તાે, બહુ ઝડપથી હુ ં તમા ં જ વૈર તમારા માથા પર પાછંુ વાળીશ. ૫
તમે મારા સાેના અને ચાંદી લઈ લીધાં છે , તથા મારી સવ કમતી વ તુઅાે
તમારા સભા થાનાેમાં લઈ ગયા છાે. ૬ વળી તમે યહૂ દયાના વંશ ેને
અને ય શાલેમના લાેકાેને, ીકાેને વેચી દીધા છે , જેથી તમે તેઅાેને પાેતાના
વતનમાંથી દૂ ર કરી શકાે. ૭ જુ અાે, યાં તમે તેઅાેને વે યાં છે યાંથી હુ ં તેમને
છાેડાવી લાવીશ. અને તમા ં વૈર તમારા જ માથા પર પાછંુ વાળીશ. ૮ હુ ં
તમારા દીકરાઅાેને અને દીકરીઅાેને, યહૂ દયાના લાેકાેના હાથમાં અાપીશ.
તેઅાે તેમને શેબાના લાેકાેને અેટલે ઘણે દૂ ર દેશના લાેકાેને વેચી દેશે, કે મ કે
યહાેવાહ અે બાે યા છે . ૯ તમે વદેશી
તૈયારી કરાે. ે યાે ાઅાેને

અાેમાં અા

હે ર કરાે; યુ ની

ગૃત કરાે, તેઅાેને પાસે અાવવા દાે, સવ

લડવૈયાઅાે કૂ ચ કરાે. ૧૦ તમારા હળની કાેશાેને ટીપીને તેમાંથી તરવારાે
બનાવાે અને તમારાં દાંતરડાંઅાેના ભાલા બનાવાે. દુ બળ માણસાે કહે કે હુ ં
બળવાન છંુ . ૧૧ હે અાજુ બાજુ ની સવ

અાે, જલદી અાવાે, અેક થાઅાે''

હે યહાેવાહ, તમારા યાે ાઅાેને યાં ઉતારી લાવાે. ૧૨ ''

અાે ઊઠાે. અને

યહાેશાફાટની ખીણમાં અાવાે. કે મ કે અાસપાસની સવ

અાેનાે, યાય

કરવા માટે હુ ં યાં બેસીશ. ૧૩ તમે દાતરડા ચલાવાે, કે મ કે કાપણીનાે સમય
અા યાે છે . અાવાે, ા ાઅાેને ખૂંદાે, ા ચ ી ભરાઈ ગઈ છે , ા ાકું ડાે
ઉભરાઈ

ય છે , કે મ કે તેમની દુ તા માેટી છે .” ૧૪ યાયચુકાદાની ખીણમાં
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તેઅાેને ખાેટે માગ દાેયા છે . ૫ હુ ં યહૂ દયા પર અાગ લગાડીશ અને અે અાગ

રા ઉ ઝયાના શાસનમાં અને ઇઝરાયલના રા યાેઅાશના
૧ યહૂદીકરાદયાના
યરાેબામના શાસનમાં ધરતીકં પ થયાે. તે પહે લાં બે વષ અગાઉ
તકાેઅાના ગાેવાળાેમાંના અામાેસને જે વચન ા ત થયાં તે. ૨ તેણે ક ું,
યહાેવાહ સયાેનમાંથી ગજના કરશે; ય શાલેમમાંથી પાેકાર કરશે; અને
કામલ શખર પરનાે ઘાસચારાે સુકાઈ જશે. અને ભરવાડાે શાેકાતુર થઈ
જશે.'' ૩ યહાેવાહ અા માણે કહે છે ; દમ કસના ણ ગુનાને લીધે. હા
ચાર ગુનાને લીધે, હુ ં તેઅાેને શ ા કયા વગર રહીશ ન હ. કે મ કે તેઅાેઅે
ગ યાદને અનાજ ઝૂ ડવાના લાેખંડના સાધનાેથી માયા છે . ૪ પરં તુ હુ ં યહાેવાહ
હઝાઅેલના ઘરમાં અ ન માેકલીશ, અને તે બેનહદાદના મહે લાેને ભ મ
કરી દેશે. ૫ વળી હુ ં દમ કસના દરવા અાે તાેડી નાખીશ અને અાવેનની
ખીણમાંથી તેના રહે વાસીઅાેનાે નાશ કરીશ, બેથઅેદેનમાંથી રાજદં ડ ધારણ
કરનારને ન કરીશ; અને અરામના લાેકાે કીરમાં ગુલામગીરીમાં જશે,”
અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૬ યહાેવાહ અા માણે કહે છે કે ; “ગાઝાના ણ
ગુનાને લીધે, હા, ચારને લીધે, તેઅાેને શ ા કરવાનું હુ ં ચૂકીશ ન હ, કે મ કે
અદાેમના લાેકાેને સાેપી દેવા માટે, તેઅાે અાખી

ને ગુલામ કરીને લઈ

ગયા. ૭ હુ ં ગાઝાની દીવાલાેને અાગ લગાડીશ, અને તે તેના ક લેબંધી
મહે લાેને ન કરી નાખશે. ૮ હુ ં અા દાેદના બધા રહે વાસીઅાે મારી નાખીશ,
અને અા કલાેનમાંથી રાજદં ડ ધારણ કરનારનાે નાશ કરીશ. હુ ં અે ાેનની
વ

મારાે હાથ ફે રવીશ, અને બાકી રહે લા પ લ તીઅાે નાશ પામશે,”

અેવું ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૯ યહાેવાહ અા માણે કહે છે ; તૂરના ણ
ગુનાને લીધે, હા ચારને લીધે, હુ ં તેને શ ા કયા વના છાેડીશ ન હ, તેઅાેઅે
ભાઈચારાના કરારનાે ભંગ કયા છે , અને સમ

અદાેમને સાપી દીધી. ૧૦

હુ ં તૂરની દીવાલાેને અાગ લગાડીશ, અને તે તેના સવ ક લેબંધી ઘરાેને ન
કરી નાખશે.” ૧૧ યહાેવાહ અા મુજબ કહે છે ; અદાેમના ચાર ગુનાને લીધે, હા
ણને લીધે, હુ ં તેમને શ ા કયા વના છાેડીશ ન હ. કે મ કે હાથમાં તરવાર
લઈને તે પાેતાના ભાઈઅાેની પાછળ પ ાે. અને તેણે દયાનાે છે ક યાગ કયા,
અને ન ય ાેધના અાવેશમાં તે મારફાડ કરતાે હતાે. અને તેનાે રાેષ કદી શમી
ગયાે ન હ. ૧૨ હુ ં તેમાન પર અ ન માેકલીશ, અને તે બાે ાના મહે લાેને ભ મ
કરી નાખશે.” ૧૩ યહાેવાહ અા માણે કહે છે , ''અા માેનીઅાેના ણ ગુનાને
લીધે, હા ચારને લીધે, હુ ં તેઅાેને શ ા કરવાનું માંડી વાળીશ ન હ. કે મ
કે પાેતાના દેશની સરહદ વ તારવા માટે તેઅાેઅે ગલયાદમાં ગભવતી
ીઅાેને ચીરી નાખી છે . ૧૪ પણ હુ ં રા બાના કાેટમાં અાગ લગાડીશ, અને
તે યુ ના સમયે તથા હાકારાસ હત, અને વાવાઝાેડાં તથા તાેફાનસ હત, તેના
મહે લાેને ભ મ કરશે. ૧૫ તેઅાેનાે રા

પાેતાના સરદારાે સાથે, ગુલામગીરીમાં

જશે,” અેમ યહાેવાહ કહે છે .

કહે છે ; ''ઇઝરાયલના ણ ગુનાને લીધે, હા ચારને લીધે, હુ ં તેઅાેને શ ા
કયા વના છાેડીશ ન હ, કે મ કે તેઅાેઅે પાને સા
અને ગરીબાેને પગરખાંની

યાયી લાેકાેને વે યા છે

ેડના બદલામાં વે યા છે . ૭ તેઅાે ગરીબાેના

માથા પરની પૃ વીની ધૂળને માટે તલપે છે , અને ન લાેકાેને સાચા માગમાંથી
દૂ ર ધકે લી દે છે . પતા અને પુ અેક જ
નામ પર બ ાે લગા
વ

ાે પર સૂઈ

ી પાસે ગયા છે અને મારા પ વ

ાે છે . ૮ તેઅાે દરેક વેદીની બાજુ માં ગીરવે લીધેલાં

ય છે . અને તેઅાે ઈ વરના સભા થાનમાં અાવતા લાેકાે

પાસેથી દં ડ તરીકે લીધેલા નાણાંનાે ા ારસ પીઅે છે . ૯ તાેપણ અમાેરીઅાે
જેઅાેની ઊંચાઈ અેરેજવૃ ાેની ઊંચાઈ જેટલી હતી; અને જે અેલાેન વૃ ના
જેવા મજબૂત હતા, તેઅાેનાે મ તેઅાેની અાગળથી નાશ કયા, મ ઉપરથી
તેઅાેનાં ફળનાે, અને નીચેથી તેઅાેના મૂ ળયાંઅાેનાે નાશ કયા. ૧૦ વળી, હુ ં
તમને મસરમાંથી બહાર લઈ અા યાે, અને મ તમને અર યમાં ચાળીસ વષ
સુધી દાેરીને, અમાેરીઅાેના દેશનું વતન અા યું. ૧૧ મ તમારા દીકરાઅાેમાંથી
કે ટલાકને બાેધકાે અને તમારા જુ વાનાેમાંથી કે ટલાકને નાઝીરીઅાે તરીકે
ઊભા કયા.'' યહાેવાહ અેમ

હે ર કરે છે કે , ''હે ઇઝરાયલી લાેકાે, શું અેવું

નથી?'' ૧૨ “પણ તમે નાઝીરીઅાેને ા ારસ પાયાે અને બાેધકાેને અા ા
કરી કે , બાેધ કરશાે ન હ. ૧૩ જુ અાે, જેમ અનાજના પૂળાથી ભરેલું ગાડું
કાેઈને દબાવી દે છે , તેમ હુ ં તમને તમારી જ યાઅે દબાવી દઈશ. ૧૪ અને
વેગવાનની દાેડવીરની શ ત ખૂટી જશે; બળવાનની તાકાત લુ ત થઈ જશે;
અને શૂરવીર પાેતાનાે બચાવ કરી શકશે ન હ. ૧૫ ધનુધારીઅાે ટકી શકશે
ન હ; અને ઝડપથી દાેડનાર પાેતાનાે બચાવ કરી શકશે ન હ; અને ઘાેડેસવારાે
પણ પાેતાનાે
તે દવસે શ

વ બચાવી શકશે ન હ. ૧૬ યાે ાઅાેમા સાૈથી બહાદુ ર પણ,
ાે મૂકી નાસી જશે.” અેવું યહાેવાહ

હે ર કરે છે .

ઇઝરાયલના લાેકાે, તમારી વ
અેટલે જે અાખી
ને હુ ં
૩ હેમસરમાં
થી બહાર કાઢી લા યાે, તેની વ
અા જે વચનાે યહાેવાહ
બાે યા તે સાંભળાે, ૨ ''પૃ વી પરના સવ લાેકાેમાંથી ફ ત તમને જ મ પસંદ
કયા છે . તેથી હુ ં તમારા સવ ગુનાઅાે માટે તમને શ ા કરીશ.'' ૩ શું બે
જણા સંપ કયા વગર, સાથે ચાલી શકે ? ૪ શું શકાર હાથમાં અા યા વગર,
સહ જં ગલમાં ગજના કરે? શું કં ઈ પણ પક ા વગર, સહનું બ ચું પાેતાની
ગુફામાંથી ાડ પાડેે? ૫ પ ીને
પકડી શકાય?

ળ ના યા વગર, તેને ભૂ મ પર કે વી રીતે

ળ જમીન પરથી છટકીને, કં ઈ પણ પક ા વના રહે શે શું?

૬ રણ શગડું નગરમાં વગાડવામાં અાવે, તાે લાેકાે ડયા વના રહે ખરા? શું

યહાેવાહના હાથ વના, નગર પર અાફત અાવી પડે ખરી? ૭ ન ે ભુ
યહાેવાહ, પાેતાના મમા પાેતાના સેવક બાેધકાેને

ણ કયા વના રહે શે

ન હ. ૮ સહે ગજના કરી છે ; કાેણ ભયથી ન હ ૂજ?ે ભુ યહાેવાહ બાે યા

વાહ અા માણે કહે છે ; “માેઅાબના ણ ગુનાને લીધે, હા ચારને
૨ યહાે
લીધે, હુ ં તેઅાેને શ ા કરવાનું ચૂકીશ ન હ. કે મ કે તેઅાેઅે અદાેમના
રા ના હાડકાં બાળીને ચૂનાે કરી ના યાે. ૨ હુ ં માેઅાબ પર અ ન માેકલીશ.
અને તે ક રયાેથના ક લેબંધીવાળા મહે લાેને ભ મ કરી દેશે. માેઅાબ
હુ લડમાં, ઘાઘાટમાં, તથા રણ શગડાના અવાજમાં નાશ પામશે. ૩ હુ ં તેના
યાયાધીશને ન કરી નાખીશ અને તેની સાથે તેના સવ સરદારાેને મારી
નાખીશ,” અેમ યહાેવાહ કહે છે ; ૪ યહાેવાહ અા માણે કહે છે ; ''યહૂ દયાના
ણ ગુનાને લીધે, હા ચારને લીધે, હુ ં તેઅાેને શ ા કયા વગર રહીશ ન હ.
કે મ કે તેઅાેઅે યહાેવાહના નયમાેનાે અનાદર કયા છે , અને તેમની અા ાઅાે
પાળી નથી. જે જૂ ઠાણાંની પાછળ તેઅાેના પૂવ ે ફરતા હતા તે જૂ ઠાણાંઅે

અામાેસ

ય શાલેમના ક લેબંધીવાળા મહે લાેને ન કરશે.” ૬ યહાેવાહ અા માણે

છે ; તાે કાેણ બાેધ કયા વગર રહી શકે ? ૯ અા દાેદના મહે લાેમાં, અને
મસર દેશના મહે લાેમાં

હે ર કરાે કે , ''સમ નના પવત ઉપર તમે ભેગા

થાઅાે. અને જુ અાે યાં કે વી અંધાધૂંધી, અને ભારે જુ લમ થઈ ર ા છે . ૧૦
યહાેવાહ અા માણે કહે છે કે ; ''તેઅાેને યાયથી વતવાની ખબર નથી”
તેઅાે હસાનાે સં હ કરે છે અને લૂંટથી પાેતાના ઘર ભરે છે .” ૧૧ તેથી ભુ
યહાેવાહ કહે છે ; દેશની અાસપાસ શ ુ ફરી વળશે; અને તે તમારા ક લાઅાે
તાેડી પાડશે. અને તમારા મહે લાેને લૂંટી લેશે.” ૧૨ યહાેવાહ કહે છે કે ; “જેમ
ભરવાડ સહના મામાંથી, તેના શકારના બે પગ કે કાનનાે ટુ કડાે પડાવી લે છે ,
તેમ સમ નમાં પલંગાેના ખૂણા પર, તથા રેશમી ગાદલાના બછાના પર
બેસનાર ઇઝરાયલ લાેકાેમાંથી, કે ટલાકનાે બચાવ થશે. ૧૩ ભુ યહાેવાહ
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અેમ કહે છે કે , તમે સાંભળાે અને યાકૂ બના વંશ ે સામે સા ી પૂરાે. ૧૪ કે મ

નીકળતા હતા, યાં ઇઝરાયલના વંશના મા સાે જ લાેકાે બ યા હશે. અને

કે જયારે હુ ં ઇઝરાયલને તેનાં પાપાે માટે શ ા કરીશ, તે દવસે હુ ં બેથેલની

યાંથી સાે બહાર અા યા હતા યાં મા દસ જ બ યા હશે.” ૪ કે મ કે

વેદીઅાેને પણ શ ા કરીશ, વેદી પરના શગડાં કાપી નાખવામાં અાવશે.

યહાેવાહ ઇઝરાયલી લાેકાેને કહે છે કે , “મને શાેધાે અને તમે

વશાે! ૫

અને તેઅાે જમીન પર પડી જશે. ૧૫ હુ ં શયાળાના મહે લાે, તથા ઉનાળાના

બેથેલની શાેધ ન કરાે; ગ ગાલમાં ન જશાે; અને બેરશેબા ન

અાે. કે મ

મહે લાે બ નેનાે નાશ કરીશ. અને હાથીદાંતના મહે લાે નાશ પામશે અને ઘણાં

કે ન ે ગ ગાલના લાેકાેને બંદીવાસમાં લઈ જવામાં અાવશે, અને બેથેલ

ઘરાે પાયમાલ થશે.'' અેવું યહાેવાહ કહે છે .

અ તશય દુ : ખમાં અાવી પડશે.'' ૬ યહાેવાહને શાેધાે અેટલે

સમ નના પવત પરની ગરીબાેને હે રાન કરનારી, દુ બળાેને સતાવનારી,
૪ હે“લાવાે
અાપણે પીઅે.'' અેમ પાેતાના મા લકાેને કહે નારી બાશાનની

તે યૂસફના ઘરમાં, અ નની પેઠે ગટે, તે ભ મ કરી નાખે, અને બેથેલ પાસે

ગાયાે તમે અા વચન સાંભળાે. ૨ ભુ યહાેવાહે પાેતાની પ વ તાને નામે
ત ા લીધી છે કે ; ''જુ અાે, તમારા પર અેવા અાપ ના દવસાે અાવી પડશે
કે , યારે તેઅાે તમને કડીઅાે ઘાલીને, તથા તમારામાંના બાકી રહે લાઅાેને
માછલી પકડવાના ગલ વડે ઘસડી જવામાં અાવશે. ૩ નગરની દીવાલના
બાકાેરામાંથી, તમે દરેક

ીઅાે સરળ રીતે નીકળી જશાે, અને તમને

હામાનમાં ફકવામાં અાવશે” અેમ યહાેવાહ કહે છે . ૪ “બેથેલ અાવીને પાપ
કરાે, અને ગ ગાલમાં પાપ વધારતા

અાે. રાેજ સવારે તમારાં બ લદાન

લાવાે, અને ણ ણ દવસે તમારાં દશાંશાે લાવાે. ૫ ખમીરવાળી રાેટલીનું
ઉપકારાથાપણ કરાે, અને અૈ છકાપણાેના ઢં ઢેરાે પટાવી;

હે રાત કરાે,

કે મ કે ભુ યહાેવાહ કહે છે કે , હે ઇઝરાયલ લાેકાે અેવું તમને ગમે છે . ૬
મ પણ તમને તમારાં સવ નગરાેમાં અ ન અને દાંતને વેર કરા યું છે . અને
તમારાં થાનાેમાં રાેટલીનાે દુ કાળ પા

ાે. તેમ છતાં તમે મારી પાસે પાછા

અા યા ન હ” અેવું યહાેવાહ કહે છે . ૭ “હ

કાપણીને ણ મ હનાનાે સમય

હતાે, યારથી મ તમારે યાં વરસાદ વરસતાે અટકાવી દીધાે. મ અેક નગરમાં
વરસાદ વરસા યાે અને બી
વરસતાે, અને બી
૮ તેથી બે કે

નગરમાં ન વરસા યાે. દેશના અેક ભાગ પર

ભાગમાં વરસાદ ન વરસતા તે ભાગ સુકાઈ જતાે હતાે.

ણ નગરાેના લાેકાે લથ ડયાં ખાતાં પાણી માટે બી

અેક

નગરમાં ગયા. પણ યાં તમે તરસ છપાવી શ ા ન હ. તેમ છતાં મારી પાસે
તમે પાછા અા યા ન હ'' અેવું યહાેવાહ કહે છે . ૯ “મ તમારા પર ફૂ ગની તથા
ઝાકળની અાફત અાણી. તમારા સં યાબંધ બાગ, તમારા ા ના બગીચાઅાે
તમારાં અં રનાં વૃ ાેને અને તમારાં જૈતૂનનાં વૃ ાેને,

વડાંઅાે ખાઈ ગયાં

છે . તાેપણ તમે મારી તરફ પાછા ફયા ન હ” અેવું યહાેવાહ કહે છે . ૧૦ “મ
મસરની જેમ તમારા પર મરકી માેકલી છે . મ તમારા જુ વાનાેનાે તરવારથી
સંહાર કયા છે . અને તમારા ઘાેડાઅાેનું હરણ કરા યું છે , મ તમારી છાવણીની
દુ ગધ તમારાં નસકાેરામાં ભરી છે . તાેપણ તમે મારી પાસે પાછા અા યા ન હ''
અેવું યહાેવાહ કહે છે . ૧૧ “ઈ વરે સદાેમ અને ગમાેરાની પાયમાલી કરી,
તેમ મ તમારા કે ટલાક પર ાસદાયક અાફતાે માેકલી, તમે બળતામાંથી
ખચી કાઢેલા ખાેયણાના જેવા હતા. તેમ છતાં તમે મારી પાસે પાછા અા યા
ન હ” અેવું યહાેવાહ કહે છે . ૧૨ “અે માટે, હે ઇઝરાયલ; હુ ં તને અે જ
માણે કરીશ, અને તેથી હુ ં તને અેમ જ કરીશ, માટે હે ઇઝરાયલ, તારા
ઈ વરને મળવા તૈયાર થા! ૧૩ માટે

ે, જે પવતાેને બનાવનાર તથા વાયુનાે

સજનહાર છે . મનુ યના મનમાં શું છે તે ગટ કરનાર, ભાતને અંધકારમાં
ફે રવી નાખનાર, અને જે પૃ વીના ઉ ચ થાનાે પર ચાલનાર છે , તેમનું નામ
સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ છે .”

૫

વશાે, રખેને

તેને બુઝાવવા માટે કાેઈ હાેય ન હ. ૭ જે લાેકાે યાયને કડવાશ પ કરી નાખે
છે , અને નેકીને પગ નીચે છંૂ દી નાખે છે ! ૮ જે ઈ વરે કૃ તકા અને મૃગશીષ
ન

ાે બના યાં; તે ગાઢ અંધકારને ભાતમાં ફે રવી નાખે છે ; અને દવસને

રાત વડે અંધકારમય કરી નાખે છે ; જે સાગરના જળને હાંક મારે છે ; તેમનું
નામ યહાેવાહ છે ! ૯ તે બળવાનાે પર અચાનક વનાશ લાવે છે . અને તેઅાેના
ક લા તાેડી પાડે છે . ૧૦ જેઅાે નગરના દરવા માં તેઅાેને ઠપકાે અાપે છે ,
ામા ણકપણે બાેલનારનાે તેઅાે તર કાર કરે છે . ૧૧ તમે ગરીબાેને પગ
તળે કચડાે છાે. અને તેઅાેની પાસેથી અનાજ પડાવી લાે છાે, તમે ઘડેલા
પ થરાેના ઘર તાે બાં યાં છે , પણ તેમાં તમે રહે વા ન હ પામાે. તમે રમણીય
ા ાવાડીઅાે રાેપી છે , પણ તેનાે ા ારસ તમે પીવા ન હ પામાે. ૧૨ કે મ
ં છંુ કે તમારા ગુના પુ કળ છે અને તમારાં પાપ ઘણાં છે , કે મ કે
તમે યાયીઅાેને દુ ઃખ અાપાે છાે, તમે લાંચ લાે છાે, અને દરવા માં બેસીને
કે હુ ં

ગરીબ માણસનાે હક ડુ બાવાે છાે. ૧૩ અાથી, શાણાે માણસ અાવા સમયે
ચૂપ રહે શે, કે મ કે અા સમય ભૂંડાે છે . ૧૪ ભલાઈને શાેધાે, બૂરાઈને ન હ,
જેથી તમે કહાે છાે તેમ, સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ તમારી સાથે રહે શે. ૧૫
બૂરાઈને ધ ારાે, અને ભલાઈ ઉપર ેમ રાખાે, દરવા માં યાયને થા પત
કરાે. તાે કદાચ સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ યૂસફના બાકી રહે લા ઉપર દયા
કરે. ૧૬ સૈ યાેના ઈ વર, ભુ; યહાેવાહ અા માણે કહે છે કે , “શેરીને
દરેક ખૂણે શાેક થશે, અને બધી શેરીઅાેમાં તેઅાે કહે શે, હાય! હાય! તેઅાે
ખેડૂતાેને શાેક કરવાને, વલાપ કરવાને બાેલાવશે. અને વલાપ કરવામાં
વીણ લાેકાેને પણ બાેલાવશે. ૧૭ સવ ા ની વાડીઅાેમાં શાેક થશે, કે મ
કે હુ ં અા સવ જ યાઅાેમાંથી પસાર થઈશ,” અેવું યહાેવાહ કહે છે . ૧૮
તમે જેઅાે યહાેવાહનાે દવસ ઇ છાે છાે તેઅાેને અફસાેસ! શા માટે તમે
યહાેવાહનાે દવસ ઇ છાે છાે? તે દવસ અંધકાર પ છે કાશ પ ન હ. ૧૯ તે
તાે જેમ કાેઈ માણસને સહ પાસેથી જતાં, અને ર છનાે ભેટાે થઈ
અથવા ઘરમાં

ય છે ,

ય અને ભ તનાે ટેકાે લે, અને તેને સાપ કરડે તેવાે દવસ

છે . ૨૦ શું અેમ ન હ થાય કે યહાેવાહનાે દવસ અંધકારભયા થશે અને
કાશભયા ન હ? અેટલે ગાઢ અંધકાર કાશમય ન હ? ૨૧ “હુ ં ધ ા ં છંુ ,
હુ ં તમારા ઉ સવાેને ધ ા ં છંુ , અને તમારાં ધા મક સંમેલનાેથી હરખાઈશ
ન હ. ૨૨ ે કે તમે તમારાં દહનીયાપણ અને ખા ાપણ લાવશાે. તાેપણ
હુ ં તેનાે વીકાર કરીશ ન હ, હુ ં તમારાં પુ પશુઅાેનાં શાં યપણાેની સામે
ેઈશ પણ ન હ. ૨૩ તમારા ગીતાેનાે ઘાઘાટ મારાથી દૂ ર કરાે; કે મ કે હુ ં
તમારી સારં ગીનું ગાયન સાંભળીશ ન હ. તમા ં વા સંગીત તમને ગમે તેટલું
કણ ય લાગે પણ હુ ં તે સાંભળીશ ન હ. ૨૪ પણ યાયને પાણીની પેઠે,
અને નેકીને માેટી નદીની જેમ વહે વા દાે. ૨૫ હે ઇઝરાયલના વંશ ે, શું તમે
ચાળીસ વષ સુધી અર યમાં મને બ લદાનાે તથા અપણ ચઢા યાં હતા? ૨૬

હે ઇઝરાયલના વંશ ે તમારા માટે હુ ં દુ : ખનાં ગીતાે ગાઉં છંુ તે સાંભળાે.
૨ ''ઇઝરાયલની કુ મા રકા પડી ગઈ છે ; તે ફરીથી ઊભી થઈ શકશે

ન હ; તેને પાેતાની જમીન પર પાડી નાખવામાં અાવી છે ; તેને ઊઠાડનાર
કાેઈ નથી. ૩ કે મ કે ભુ યહાેવાહ કહે છે કે ; જે નગરમાંથી હ રાે બહાર

તમે તમારા રા

સ ૂ થને અને તમારા તારા પી દેવ કીયૂનની મૂ તઅાેને
માથે ચઢાવી છે . અા મૂ તઅાેને તમે તમારે માટે જ બનાવી છે . ૨૭ તેથી હુ ં
તમને દમ કસની હદ પાર માેકલી દઈશ,” અેવું યહાેવાહ કહે છે , જેમનું નામ
સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ છે .
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અામાેસ

સયાેનમાં અેશઅારામથી રહે નારા, તથા સમ નના પવતાેમાં નભયપણે
૬ વસનારા,
મુ ય
અાેના નામાં કત માણસાે જેઅાે પાસે ઇઝરાયલના

યરાેબઅામના વંશની વ

લાેકાે અાવે છે , તે તમને અફસાેસ! ૨ તમારા અાગેવાનાે કહે છે , “કા નેમાં જઈ

લાેકાેમાં તારી વ

અને જુ અાે; યાંથી માેટા નગર હમાથમાં

સહન કરી શકશે ન હ.'' ૧૧ કે મ કે અામાેસ કહે છે કે ; ''યરાેબઅામ તરવારથી

ગાથમાં

અાે, અને યાંથી પ લ તીઅાેના

અાે, શું તેઅાે અા રા યાે કરતાં સારા છે ? અથવા શું તેઅાેનાે

ઇઝરાયલના રા

ઊઠીશ.” ૧૦ પછી બેથેલના યાજક અમા યાઅે

યરાેબઅામને કહાવી માેક યું કે ,'' અામાેસે ઇઝરાયલી
કાવત ં ર યું છે . અા સવ વચનાે કદાચ દેશના લાેક

માયા જશે, અને ઇઝરાયલના લાેકાેને ન

ત પાેતાના દેશમાંથી ગુલામ કરીને

વ તાર તમારાં રા યાે કરતાં વશાળ છે ?” ૩ તમે ખરાબ દવસ દૂ ર રાખવા

લઈ જશે.”' ૧૨ અમા યાઅે અામાેસને ક ું કે , “હે

માગાે છાે, અને હસાનું રા ય ન ક લાવાે છાે. ૪ તમે હાથીદાંતના પલંગાે

દેશમાં નાસી

ા,

, યહૂ દયાના

પર સૂઅાે છાે વળી તમે પાેતાના બછાનામાં લાંબા થઈને અાળાેટાે છાે અને

પછી કદી બેથેલમાં ભ વ ય ભાખતાે ન હ, કે મ કે અે તાે રા નું પ વ થાન

ટાેળામાંથી હલવાનનું, અને કાેડમાંથી વાછરડાનું ભાેજન કરાે છાે. ૫ તમે

છે અને અે રા નું ભ ત થાન છે .” ૧૪ પછી અામાેસે અમા યાને ક ું,

અથ વગરનાં ગીતાે વીણાના સૂર સાથે ગાઅાે છાે; તમે પાેતાના માટે દાઉદની

“હુ ં બાેધક નથી કે બાેધકનાે દીકરાે પણ નથી, હુ ં તાે મા ભરવાડ અને

માફક નવાં નવાં વા જ ાે બનાવાે છાે. ૬ તેઅાે યાલામાંથી ા ારસ પીવે છે .
અને પાેતાના શરીરે માઘામાં માઘાં અ ર લગાવે છે , પણ તેઅાે યૂસફની

ગુ લર વૃ ની સંભાળ રાખનાર છંુ . ૧૫ હુ ં ઘેટાનાં ટાેળાં સાચવતાે હતાે
યારે યહાેવાહે મને બાેલા યાે અને વળી મને ક ું, ' , મારા ઇઝરાયલ

વપ થી દુ ઃખી થતા નથી. ૭ તેથી જેઅાે ગુલામગીરીમાં જશે તેમાં સાૈ

લાેકાેને બાેધ કર.' ૧૬ અેટલે હવે તું યહાેવાહનું વચન સાંભળ. તું કહે છે કે ,

થમ તમે ગુલામગીરીમાં જશાે, જેઅાે લાંબા થઈને સૂઈ રહે તા હતા. તેઅાેના

ઇઝરાયલ વ

અને યાં રાેટલી ખાજે તથા યાં બાેધ કરજે. ૧૩ પણ હવે

બાેધ કરીશ ન હ અને ઇસહાકના વંશ ે વ

અેક

અેશઅારામનાે અંત અાવશે. ૮ ભુ યહાેવાહ, સૈ યાેના ઈ વર કહે છે ; હુ ં ,
ભુ યહાેવાહ મારા પાેતાના સાેગન ખાઉં છંુ કે , “હુ ં યાકૂ બના ગવને ધ ા ં

પણ શ દ બાેલીશ ન હ.' ૧૭ માટે યહાેવાહ અામ કહે છે કે ; તારી પ ની

છંુ . અને તેઅાેના મહે લાેનાે તર કાર થશે. અેટલે તેઅાેના નગરને અને તેમાં જે
કઈ છે તે બધાને હુ ં દુ મનાેના હાથમાં સાપી દઈશ.” ૯ ે અે ઘરમાં દશ

માયા જશે; તારી ભૂ મ દાેરીથી માપીને બી અાેને વહચાશે; તું પાેતે અપ વ

માણસાે પાછળ રહી ગયા હશે તાે તેઅાે મરી જશે. ૧૦ યારે કાેઈ માણસનાં

બનાવીને ન ે લઈ જવામાં અાવશે.”'

સગામાંથી અેટલે તેને અ નદાહ અાપનાર તેના હાડકાને ઘરમાંથી બહાર લઈ

ભુ યહાેવાહે મને દશનમાં બતા યું યારે જુ અાે, ઉનાળામાં થતાં
૮ પછી
ફળની અેક ટાેપલી મારા ેવામાં અાવી! તેમણે મને ક ું, “અામાેસ,

જવાને તેની લાશને તેઅાે ઊંચકી લેશે અને ઘરનાં સાૈથી અંદરના માણસને
પૂછશે કે હ

બી ે કાેઈ તારી સાથે છે ? અને તે કહે શે “ના” યારે પેલાે

કહે શે “ચૂપ રહે ; કે મ કે અાપણે યહાેવાહનું નામ ઉ ચારવા લાયક નથી.” ૧૧
કે મ કે , જુ અાે, યહાેવાહ અા ા કરે છે , તેથી માેટા ઘરાેમાં ફાટફૂ ટ થશે. અને
નાના ઘરના ફાંટાે પડશે. ૧૨ શું ઘાેડાે ખડક પર દાેડી શકે ? શું કાેઈ યાં
બળદથી ખેડી શકે ? કે મ કે તમે યાયને ઝે ર પ, અને નેકીના ફળને કડવાશ પ
કરી ના યા છે . ૧૩ જેઅાે તમે યથ વાતાેમાં અાનંદ પામાે છાે, વળી જેઅાે કહે
છે , ''શું અાપણે અાપણી પાેતાની જ તાકાતથી શગાે ધારણ કયા નથી?” ૧૪
સૈ યાેના ઈ વર ભુ યહાેવાહ કહે છે હે ઇઝરાયલના વંશ ે” ''પણ જુ અાે,
હુ ં તમારી વ

અેક

ને ઊભી કરીશ, “તે ઉ રમાં હમાથના ઘાટીથી

દ ણમાં અરાબાની ખાડી સુધી સંપૂણ દેશ પર વપ

૭ શ અાતમાં તેમણે તીડાે બના યાં. અને જુ અાે, તે રા

લાવશે.”

નગરની ગ ણકા બનશે; અને તારા દીકરાઅાે તથા તારી દીકરીઅાે તરવારથી
ભૂ મમાં મૃ યુ પામશે, અને ન ે ઇઝરાયલ લાેકાેને પાેતાના દેશમાંથી ગુલામ

૨

તું શું જુ અે છે ?” મ ક ું, ઉનાળામાં થતાં ફળાેની ટાેપલી. “પછી યહાેવાહે મને
ક ું, “મારા ઇઝરાયલી લાેકાેનાે અંત અા યાે છે ; હુ ં તેઅાેને શ ા કરવાનું
ચૂકીશ ન હ. ૩ વળી ભુ યહાેવાહ કહે છે કે , તે દવસે મં દરમાં ગીતાે ગાવાને
બદલે તેઅાે રડશે, અને મૃતદેહાેના ઢગલા પ

ા હશે સવ થળે શાં તથી

તેઅાે બહાર ફકી દેશે!” ૪ જેઅાે તમે ગરીબાેને લૂંટાે છાે અને દેશના ગરીબાેને
કાઢી મૂકાે છાે તે અા સાંભળાે, ૫ તેઅાે કહે છે કે ,
અને અમે અનાજ વેચીઅે? અને સા બાથ

ારે ચં દશન પૂ ં થાય,

ારે ઊતરે કે અમે ઘઉં ખુ લાં

મૂકીઅે? અને અેફાહ નાનાે રાખી, અને શેકેલ માેટાે રાખીને, તેને ખાેટાં
ાજવાં, અને કાટલાંથી છે તર પડી કરીઅે, ૬ અમે ગરીબાેને ચાંદી અાપીને
ખરીદીઅે છીઅે, અને ગરીબાેને અેક

ેડ ચંપલ અાપીને ખરીદીઅે છીઅે

ભુ યહાેવાહે મને અા બતા યું છે ; જુ અાે, વન પ તની પાછલી ફૂ ટની

અને ભૂસું વેચીઅે છીઅે.'' ૭ યહાેવાહે યાકૂ બના ગાૈરવના સમ ખાધા છે કે ,

ની કાપણી પછીનાે

“ ન ે હુ ં કદી અે લાેકાેનું અેકપણ કામ ભૂલીશ ન હ.” ૮ શું તેને લીધે ધરતી

ચારાે હતાે. ૨ અે તીડાે દેશનું ઘાસ ખાઈ ર ાં યારે મ ક ું કે , “હે ભુ
યહાેવાહ કૃ પા કરીને અમને માફ કરાે; યાકૂ બ કે વી રીતે

ૂ

ઊઠશે ન હ, અને તેમાં રહે નારા સવ શાેક કરશે ન હ? હા તેઅાે સવ

વતાે રહી શકે ?

નદીની રેલની પેઠે અાવશે, તે ખળભળી જશે, અને મસર નદીની જેમ પાછાે

કે મ કે તે નાનાે છે .” ૩ તેથી યહાેવાહને અા વષે પ ા ાપ થયાે. તેમણે

ઊતરી જશે. ૯ “તે દવસે અેમ થશે કે ” હુ ં ખરા બપાેરે સૂયા ત કરીશ, અને

ક ું, “હુ ં તે થવા દઈશ ન હ,” ૪ ભુ યહાેવાહે મને અા માણે બતા યું

ધાેળે દવસે પૃ વી પર હુ ં અંધકાર કરીશ. અેમ ભુ યહાેવાહ કહે છે . ૧૦

કે ; ભુ યહાેવાહે અ નમાંથી વાદ કયા તેમણે મહા ઊંડાણને ભ મ કયુ

વળી, તમારા ઉ સવાેને હુ ં વલાપમાં ફે રવી નાખીશ અને તમારાં ગીતાેને

અને ભૂ મને પણ ભ મીભૂત કરત. ૫ પણ મ ક ું, હે ભુ યહાેવાહ, કૃ પા

શાેકમાં ફે રવી દઈશ, હુ ં તમારા સવનાં શરીરાે પર ટાટ વ ટળાવીશ અને

કરીને તેમ થવા દેશાે ન હ; યાકૂ બ કે મ કરીને

સવના માથાના વાળ મૂંડાવીશ. હુ ં અેકનાઅેક પુ ના માટે શાેક કરવાનાે

વતાે રહી શકે કે મ કે તે

નાનાે છે .” ૬ યહાેવાહને અે વષે પ ા ાપ થયાે, ભુ યહાેવાહ કહે છે ,

દવસ લાવીશ, તે દવસનાે અંત અ તશય દુ : ખદ હશે. ૧૧ ભુ યહાેવાહ

“અે પણ થશે ન હ.'' ૭ પછી યહાેવાહે મને અામ દશા યું; જુ અાે, ભુ

અેવું કહે છે , જુ અાે, અેવાે સમય અાવી ર ાે છે કે , “ યારે હુ ં દેશમાં દુ કાળ

પાેતે હાથમાં અાેળંબાે પકડીને અાેળંબે ચણેલી ભ ત પાસે ઊભા ર ા. ૮

માેકલીશ, તે અ નનાે દુ કાળ ન હ, કે પાણીનાે ન હ, પણ યહાેવાહનું વચન

યહાેવાહે મને ક ું કે , “અામાેસ, તને શું દેખાય છે ?” મ ક ું, “અેક અાેળંબાે.

સાંભળવાનાે દુ કાળ માેકલીશ. ૧૨ તેઅાે સમુ થી સમુ સુધી; અને ઉ રથી

“પછી ભુઅે ક ું, “જુ અાે, હુ ં મારા ઇઝરાયલ લાેકાેમાં અા અાેળંબાે મૂકીશ

છે ક પૂવ સુધી યહાેવાહનાં વચનાેની શાેધમાં તેઅાે અહ તહ ભટકશે, પણ તે

હુ ં ફરીથી તેમને માફ કરીશ ન હ. ૯ ઇસહાકનાં ઉ ચ થાનાે ઉ જડ થઈ

તેઅાેને મળશે ન હ. ૧૩ તે દવસે સુંદર ક યાઅાે અને યુવાન માણસાે તૃષાથી

જશે, અને ઇઝરાયલના પ વ થાનાે વેરાન થઈ જશે, અને હુ ં તરવાર લઈને

બેભાન થઈ જશે. ૧૪ જેઅાે સમ નના પાપના સાેગન ખાઈને કહે છે કે , હે
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દાન, તારા દેવના સાેગન, અને બેરશેબાના દેવના સાેગન, તેઅાે તાે પડશે
અને ફરી કદી પાછા ઊઠશે ન હ.”
ને વેદી પાસે ઊભેલા ેયા, તેમણે ક ું કે ,'' બુર ેની ટાેચ પર
૯ મઅેવભુાે મારાે
ચલાવાે કે ઉંબરા હાલી ય. અને તે સવ લાેકનાં માથા
પર પડીને તેઅાેના ચૂરેચૂરા કરાે, તેઅાેનાંમાંથી જે બાકી ર ા હશે, તેઅાેનાે
હુ ં તરવારથી નાશ કરીશ. તેઅાેમાંનાે અેકપણ નાસી જવા પામશે ન હ,
અને કાેઈ છટકી જવા પામશે ન હ. ૨

ે તેઅાે ખાેદીને શેઅાેલમાં ઊતરી

ય, તાેપણ મારાે હાથ તેમને પકડી પાડશે.

ે તેઅાે અાકાશમાં ચઢી જશે,

તાેપણ હુ ં તેઅાેને યાંથી નીચે ઉતારીશ. (Sheol h7585) ૩
શખર પર સંતાઈ

ે તેઅાે કામલના

ય, તાેપણ હુ ં તેઅાેને યાંથી શાેધી કાઢીશ.

ે તેઅાે

મારાથી સંતાઈને દ રયાને ત ળયે સંતાઈ જશે, તાેપણ હુ ં યાં સપને અા ા
કરીશ તેઅાેને કરડવા માટે અાદેશ અાપીશ, અેટલે તે તેઅાેને ડં ખ મારશે. ૪
વળી

ે તેઅાે પાેતાના શ ુઅાેના હાથે બંદીખાનામાં

ય, તાેપણ હુ ં યાં

તરવારને અા ા કરીશ કે તે તેમનાે સંહાર કરે. હુ ં તેમના હતને માટે તાે ન હ
પણ અાપ ને સા મારી

રાખીશ.” ૫ કે મ કે ભુ, સૈ યાેના ઈ વર

કે જે ભૂ મને પશ કરે છે અને તે અાેગળી

ય છે . અને તેમાં વસનારા

સવ લાેક શાેક કરશે; તે તમામ નદીની પેઠે ચઢી અાવશે, અને મસરની
નદીની જેમ પાછા ઊતરી જશે. ૬ જે અાકાશાેમાં પાેતાનું ઘર બાંધે છે અને
પૃ વી ઉપર પાેતાનાે મુગટ થાપે છે , જે સમુ ના પાણીને બાેલાવીને તેને
પૃ વીના પડ ઉપર રેડી દે છે , તેમનું નામ યહાેવાહ છે . ૭ યહાેવાહ અેવું કહે છે
કે , “હે ઇઝરાયલપુ ાે, શું તમે મારે મન કૂ શના લાેકાે જેવા નથી?” “શું હુ ં
ઇઝરાયલપુ ાેને મસરમાંથી, પ લ તીઅાેને કાફતાેરથી, અને અરામીઅાેને
કીરમાંથી બહાર લા યાે નથી? ૮ જુ અાે, ભુ યહાેવાહની

દુ રા ય ઉપર

છે , અને હુ ં તેને ધરતીના પડ ઉપરથી ભૂંસી નાખીશ, તેમ છતાં હુ ં યાકૂ બના
વંશનાે સંપૂણ સંહાર ન હ કરીશ” ૯ જુ અાે, હુ ં અા ા કરીશ કે , જેવી રીતે
અનાજને ચાળણીમાં ચાળવામાં અાવે છે , તેમ હુ ં ઇઝરાયલના વંશ ેને
સઘળી

અાેમાં ચાળીશ, તેમ છતાં તેમાંનાે નાનામાં નાનાે દાણાે પણ નીચે

પડશે ન હ. ૧૦ મારા લાેકાેમાંના જે પાપીઅાે અેવું કહે છે કે , અમને કાેઈ
અાફત અાવશે નહી કે અમારી સામે પણ અાવશે નહી તેઅાે સવ તરવારથી
નાશ પામશે.” ૧૧ “તે દવસે હુ ં દાઉદનાે પડી ગયેલાે મંડપ પાછાે ઊભાે
કરીશ, અને તેમાં પડેલી ફાટાે સાંધી દઈશ. તેના ખંડેરાેની મરામત કરીશ, અને
તેને ાચીન કાળના જેવાે બાંધીશ, ૧૨ જેથી અદાેમના બાકી રહે લા ાંતાેનું,
અને બી

બધા દેશાે જે પહે લાં મારા નામથી અાેળખાય છે તેઅાેનું પણ

તેઅાે વતન પામે'' અા કરનાર હુ ં યહાેવાહ તે કહુ ં છંુ . ૧૩ “જુ અાે, યહાેવાહ
અેવું કહે છે કે , અેવા દવસાે અાવી ર ા છે , કે ખેડૂતનું કામ કાપણી કરનારના
કામ સુધી ચાલશે, અને ા ા પીલનારનું કામ બી વાવનારના કામ સુધી
ચાલશે, પવતાેમાંથી મીઠાે ા નાે રસ ટપકશે. અને સવ ડું ગરાે પીગળી જશે.
૧૪ હુ ં મારા ઇઝરાયલી લાેકાેને બંદીવાસમાંથી પાછા લાવીશ. તેઅાે ન થયેલાં

નગરાેને ફરીથી બાંધશે અને તેમાં વસશે. તેઅાે ા વાડીઅાે રાેપશે અને તેનાે
ા ારસ પીશે તથા બગીચા તૈયાર કરશે અને તેના ફળ ખાશે. ૧૫ હુ ં તેઅાેને
તેઅાેની પાેતાની ભૂ મમાં પાછા થાપીશ, તેઅાેને મ જે ભૂ મ અાપી છે ,
તેમાંથી કાેઈપણ તેઅાેને ખસેડી શકશે ન હ.'' અેવું ઈ વર યહાેવાહ કહે છે .

489

અામાેસ

અાેબાધા

અેસાવના પવતનાે યાય કરવા સા ઉ ધારકાે સયાેન પવત પર ચઢી અાવશે

બા ાનું સંદશન. ભુ યહાેવાહ અદાેમ વષે અામ કહે છે ; યહાેવાહ
૧ અાેતરફથી
અમને ખબર મળી છે કે , અેક અેલચીને
અાે પાસે અેમ કહીને
માેકલવામાં અા યાે છે “ઊઠાે ચાલાે અાપણે અદાેમની વ
જઈઅે” ૨ જુ અાે, “હુ ં તને

અને રા ય યહાેવાહનું થશે.

લડાઈ કરવાને

અાેમાં સાૈથી નાનું બનાવીશ. તું અ તશય

ધ ારપા ગણાઈશ. ૩ ખડકાેની બખાેલમાં રહે નારા તથા ઊંચે વાસાે
કરનારા; તારા અંત: કરણના અ ભમાને તને ઠ યાે છે . તું તારા મનમાં અેમ
માને છે કે , “કાેણ મને નીચે ભૂ મ પર પાડશે?” ૪ યહાેવાહ અેમ કહે છે ,
તું ગ ડની જેમ ઊંચે ચઢીશ અને

ે કે

ે કે તારાે માળાે તારાઅાેમાં બાંધેલાે હાેય

તાેપણ યાંથી હુ ં તને નીચે પાડીશ. ૫

ે ચાેરાે તારી પાસે અાવે,

ે રા ે

લૂંટારાઅાે તારી પાસે અાવે (અરે તું કે વાે ન થયાે છે .) તાે શું તેઅાેને સંતાેષ
થાય તેટલું તેઅાે લઈ ન હ

ય?

ે ા વીણનારા તારી પાસે અાવે તાે,

તેઅાે નકામી ા ાઅાે પડતી ન હ મૂકે? ૬ અેસાવ કે વાે લૂંટાઈ ગયાે અને તેના
છૂપા ભંડારાે કે વા શાેધી કાઢવામાં અા યા છે ! ૭ તારી સાથે મૈ ી કરનારા સવ
માણસાે તને તારા માગ અેટલે સરહદ બહાર કાઢી મૂકશે. જે માણસાે તારી
સાથે સલાહસંપમાં રહે તા હતા તેઅાેઅે તને છે તરીને તારા પર

ત મેળવી છે .

જેઅાે તારી સાથે શાં તમાં રાેટલી ખાય છે તેઅાેઅે તારી નીચે જ મ કયા છે .
તેની તને સમજ પડતી નથી. ૮ યહાેવાહ કહે છે , તે દવસે અાખા અદાેમમાંથી
ાની પુ ષાેનાે અને અેસાવ પવત પરથી બુ નાે નાશ શું હુ ં ન હ ક ં ? ૯ હે
તેમાન, તારા શૂરવીર પુ ષાે ભયભીત થઈ જશે જેથી અેસાવ પવત પરના
યેક ય કતનાે નાશ અને સવનાે સંહાર થશે. ૧૦ તારા ભાઈ યાકૂ બ પર
જુ લમ ગુ યાને કારણે તું શરમથી ઢં કાઈ જઈશ અને તારાે સદાને માટે નાશ
થશે. ૧૧ જે દવસે પરદેશીઅાે તેની સંપ

લઈ ગયા અને બી

દેશના

લાેકાે તેનાં દરવા અાેની અંદર વે યા અને ય શાલેમ પર ચ ીઅાે નાખી.
તે દવસે તું દૂ ર ઊભાે ર ાે અને તેઅાેમાંનાે અેક જ હાેય તેવું ત કયુ. ૧૨
પણ તારા ભાઈના સંકટસમયે તેના હાલ તું
વનાશને સમયે તું તેઅાેને

ેઈ ન રહે યહૂ દાના લાેકના

ેઈને ખુશ ન થા. અને સંકટસમયે અ ભમાનથી ન

બાેલ. ૧૩ મારા લાેકાેની અાપ ને દવસે અેમના દરવા માં દાખલ ન થા;
તેઅાેની અાપ ના સમયે તેઅાેની વપ
તેઅાેની સંપ

ન નહાળ. તેમની વપ ના સમયે

પર હાથ ન નાખ. ૧૪ નાસી જતા લાેકને કાપી નાખવા માટે તું

તેઅાેના ર તામાં અાડાે ઊભાે ન રહે . અને તેના લાેકના જેઅાે બચેલા હાેય
તેઅાેને સંકટસમયે શ ુઅાેના હાથમાં સાપી ન દે. ૧૫ કે મ કે સવ વદેશીઅાે
પર યહાેવાહનાે દવસ પાસે છે . તમે જેવું બી

સાથે કયુ તેવું જ તમારી

સાથે થશે. તમારા કૃ યાેનું ફળ તમારે જ ભાેગવવું પડશે. ૧૬ જેમ તમે મારા
પ વ પવત પર પીધું છે , તેમ બધાં વદેશીઅાે ન ય પીશે. તેઅાે પીશે, અને
ગળી જશે, અને તેઅાેનું અ ત વ સમા ત થઈ જશે. ૧૭ પરં તુ સયાેનના
પવત પર જેઅાે બચી રહે લા હશે તેઅાે પ વ થશે અને યાકૂ બના વંશ ે
પાેતાનાે વારસાે ા ત કરશે. ૧૮ યાકૂ બનું કુ ટું બ અ ન જેવું અને યૂસફનું કુ ટું બ
વાળા જેવું થશે. અને અેસાવના વંશ ે ખૂંપરા પ થશે. અને તેઅાે અાગ
લગાડીને તેને ભ મ કરશે. અેસાવના ઘરનું કાેઈ માણસ

વતું રહે શે ન હ.

કે મ કે યહાેવાહ અે બાે યા છે . ૧૯ દ ણના લાેકાે અેસાવના પવતનાે અને
નીચાણના દેશના લાેકાે પ લ તીઅાેનાે કબ ે લેશે; અને તેઅાે અે ાઇમના
અને સમ નના દેશનાે કબ ે લેશે; અને બ યામીનના લાેકાે ગલયાદનાે
કબ ે લેશે. ૨૦ બંદીવાસમાં ગયેલા ઇઝરાયલીઅાેનું સૈ ય કે જે કનાનીઅાેમાં
છે , તે છે ક સારફત સુધીનાે કબ ે લેશે. અને ય શાલેમના બંદીવાસમાં
ગયેલા લાેકાે જેઅાે સફારાદમાં છે , તેઅાે દ ણના નગરાેનાે કબ ે લેશે. ૨૧

અાેબાધા
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યૂના

વ ાં, અાજુ બાજુ ઊંડાણ હતું; મારા માથાની અાસપાસ દ રયાઈ વન પ ત

ઈ વરનું વચન અ મ ાયના દીકરા યૂના પાસે અા યું કે , “ઊઠ
૧ હવે
માેટા નગર નનવે , અને તેની વ
પાેકાર કર, કે મ કે તેઅાેની વધી
૨

રહે લી દુ તા મારી નજરે ચડી છે .” ૩ યૂના ઊ

ાે તાે ખરાે, પણ તેણે

ઈ વરની સમ તામાંથી તાશ શ જતા રહે વા માટે યાફામાં ગયાે. યાં તેને
તાશ શ જના ં અેક વહાણ મ

ું. તેનું ભાડું તેણે ચૂક યું. અને ઈ વરની

સમ તામાંથી તાશ શ જતા રહે વા તે વહાણમાં બેઠાે. ૪ પણ ઈ વરે સમુ
પર ભારે ઝં ઝાવાત માેક યાે. સમુ માં માેટું તાેફાન ઝઝૂ યું. ટૂં ક સમયમાં
જ અેવું લાગવા લા યું કે હવે વહાણ તૂટી જશે. ૫ તેથી ખલાસીઅાે ખૂબ

વ ટાળાઈ વળી હતી. ૬ હુ ં તાે પવતાેનાં ત ળયાં સુધી નીચે ઊતરી ગયાે; મને
અંદર રહે વા દઈને હમેશાંને માટે પૃ વીઅે પાેતાનાં બારણાં બંધ કરી દીધાં. તેમ
છતાં હે મારા ઈ વર ભુ, તમે મારા

વને ખાડામાંથી બહાર લા યા છાે. ૭

જયારે મારાે અા મા મારામાં મૂ છત થયાે, યારે મ ઈ વરનું યાન ધયુ; અને
મારી ાથના તમારી સંમુખ, તમારા પ વ ઘરમાં પહાચી. ૮ જેઅાે નકામા
દેવાે પર લ અાપે છે તેઅાે પાેતાના પર કૃ પા દશાવનારને વસરી
પણ હુ ં મારા

ય છે . ૯

વનથી, અાભાર તુ ત કરીને તમને બ લદાન ચઢાવીશ; જે

ત ા મ લીધી છે તે હુ ં પૂરી કરીશ. ઉ ાર, ઈ વર ારા જ છે . ૧૦ પછી
ઈ વરે માછલીને અા ા કરી. અને તેણે પેટમાંથી યૂનાને બહાર કાઢીને કાેરી

ભયભીત થયા અને દરેક માણસ પાેતાના દેવને ાથના કરવા લા યા. વહાણને

જમીન પર મૂ

હળવું કરવા માટે તેઅાેઅે તેમાંનાે માલસામાન સમુ માં ફકી દીધાે. અાવું હાેવા

ફરીથી યૂના પાસે ઈ વરનું વચન અા યું કે , “ઊઠ, માેટા નગર
૩ પછી
નનવે અને હુ ં જે ફરમાવું તે મુજબ તું તે નગરમાં સંદેશ ગટ કર.”

છતાં યૂના તાે વહાણના સાૈથી અંદરના ભાગમાં જઈ, ભર ન ામાં પ

ાે. ૬

વહાણના ટં ડેલે તેની પાસે અાવીને ક ું, “તું શું કરે છે ? ઊંઘે છે ? ઊઠ! તારા
ઈ વરને વનંતી કર, કદાચ તારાે ઈ વર અાપણને યાનમાં લે, અને અાપણે
નાશ પામીઅે ન હ.” ૭ તે વાસીઅાેઅે અેકબી ને ક ું, “અાવાે, અાપણે
ચ ીઅાે નાખીને

ેઈઅે કે અાપણા પર અાવેલા અા વ ન માટે જવાબદાર

કાેણ છે ?” તેથી તેઅાેઅે ચ ીઅાે નાખી. યારે ચ ી, યૂનાના નામની નીકળી.
૮ અેટલે તેઅાેઅે યૂનાને ક ું, “કૃ પા કરીને અમને જણાવ કે તું કાેણ છે કે જેના

લીધે અા સંકટ અાવી પ

ું છે ? તારાે યવસાય શાે છે ? તું

ાંથી અા યાે

છે ? તારાે દેશ કયાે છે ? તું કયા લાેકાેમાંથી અાવે છે ?” ૯ યૂનાઅે તેઅાેને ક ું,
“હુ ં અેક હ ુ છંુ ; સાગરાે અને ભૂ મના સજક ઈ વર ભુનાે ડર રાખું છંુ .”
૧૦ યારે તે માણસાે વધારે ગભરાયા. તેઅાેઅે યૂનાને ક ું, “ત અા શું કયુ?”

કે મ કે તેના કહે વાથી તેઅાેના

ણવામાં અા યું કે તે ઈ વરની સમ તામાંથી

ભાગી ર ાે છે . ૧૧ પછી તેઅાેઅે યૂનાને પૂ

ું, “યૂના અા સમુ , અમારે

સા શાંત થાય તે માટે અમે તને શું કરીઅે?” કે મ કે સમુ માં વાવાઝાેડું
વધતું જતું હતું. ૧૨ યૂનાઅે તેઅાેને ક ું, “મને ઊંચકીને સમુ માં ફકી દાે.
અેમ કરવાથી સમુ શાંત થઈ જશે કે મ કે હુ ં સમજું છંુ કે મારે લીધે જ અા
માેટું વાવાઝાેડું તમારા પર ઝઝૂ મેલું છે .” ૧૩ કનારે પાછા પહાચી જવા માટે
ખલાસીઅાેઅે બહુ હલેસાં માયા, પણ તેઅાે પહાચી શ ા ન હ કે મ કે સમુ
વધુ ને વધુ તાેફાની બની ર ાે હતાે. ૧૪ અેથી તેઅાેઅે ઈ વરને પાેકારીને ક ું,
“હે ઈ વર, અમે વીનવીઅે છીઅે કે અા માણસનાં

વના લીધે અમારાે

નાશ થવા દેશાે ન હ અને તેના મરણનાે દાેષ અમારા પર મૂકશાે ન હ. કે મ કે
હે ઈ વર, તમને જે ગ યું તે મુજબ જ કયુ છે .” ૧૫ અેવું કહીને તેઅાેઅે
યૂનાને ઊંચકીને સમુ માં ફકી દીધાે અને સમુ તરત જ શાંત પ ાે. ૧૬ યારે
તે માણસાેને ઈ વરનાે અ તશય ડર લા યાે. તેઅાેઅે ઈ વરને બ લદાનાે
ચઢા યાં અને માનતાઅાે માની. ૧૭ ઈ વરે અેક માેટી માછલી યૂનાને ગળી
જવા સા તૈયાર રાખી હતી. માછલી તેને ગળી ગઈ. યૂના ણ દવસ તથા
ણ રા ી પયત તેના પેટમાં ર ાે.
માછલીના પેટમાં રહીને પાેતાના ઈ વર ભુની ાથના કરી.
૨ યારેતેણયૂે કનાઅેું, “મારી
વપ સંબંધી, મ ઈ વરને વનંતી કરી, અને તેમણે
૨

મને જવાબ અા યાે; શેઅાેલના ઊંડાણમાંથી સહાયને માટે મ પાેકાર કયા!
અને મારાે અવાજ સાંભ
ઊંડાણમાં ફ

ાે.” (Sheol h7585) ૩ “હે ભુ તમે મને સમુ ના

ાે હતાે, મારી અાસપાસ પાણી હતા; તેના સવ માે ં અને

છાેળાે, મારા પર ફરી વ

ાં.” ૪ અને મ ક ું, “મને તમારી નજર અાગળ

ફકી દેવામાં અા યાે છે ; તાેપણ હુ ં ફરીથી તમારા પ વ સભા થાન તરફ
ેઈશ.' ૫ મા ં

વન ન થઈ

ય અે રીતે પાણી મારી અાસપાસ ફરી

ાે.
૨

૩

તેથી ઈ વરના વચનને અાધીન થઈને યૂના ઊ

ાે અને નનવે ગયાે. નનવે

બહુ માેટું નગર હતું. તેની દ ણા કરતાં ણ દવસ લાગે અેટલાે (અાશરે
છ નુ કલાે મટર) તેનાે ઘેરાવાે હતાે. ૪ યૂના નગરમાં વે યાે અને અેક
દવસની મજલ (લગભગ બ ીસ કલાે મટર) પૂરી કયા બાદ તેણે યાં માેટે
અવાજે સંભળા યું કે , “ચાળીસ દવસાે પછી નનવે ન થઈ જશે.” ૫
નનવેના લાેકાેઅે ઈ વરના ઉપદેશ પર વ વાસ કયા. તેઅાેઅે ઉપવાસ
હે ર કયા. અને માેટાથી તે નાના સુધીનાં, બધાઅે શાેકના વ
૬ અા બાબતની ખબર નનવેના રા

ને

પહે યા.

ણવા મળી. તે તેના સહાસન

પરથી ઊભાે થઈ ગયાે. પાેતાનાે ઝ ભાે ઉતારી દીધાે. અંગે શાેકના વ
ધારણ કયા. અને રાખ ચાેળીને તેમાં બેઠાે. ૭ તેણે તથા તેના દરબારીઅાેઅે
કરેલા ઠરાવ અનુસાર, નનવેમાં, માણસાે, ગાયભસ અને ઘેટાં બકરાઅે કશું
ચાખવું ન હ, તેઅાે ખાય ન હ અને પાણી પણ પીવે ન હ. ૮ માણસ તથા
પશુ બ નેઅે શાેક વ

ધારણ કરી, માેટે સાદે ઈ વરને પાેકારે. દરેક પાેતાના

દુ અાચરણ તજે અને

ેરજુ લમ કરવાનું બંધ કરે. ૯ અાવું કરવાથી કદાચ

ઈ વર ક ણા કરે, તેમનાે વચાર બદલે અને તેમનાે ઉ કાેપ શાંત કરે. જેથી
અાપણાે નાશ ના થાય.” ૧૦ તેઅાેઅે જે કયુ, અેટલે કે પાેતાનાં ખરાબ કામાે
ત

દીધાં તે ઈ વરે

ેયું. તેથી ઈ વરે તેઅાે પર જે વપ

લાવવાનું કહે લું

હતું, તેવું કયુ ન હ. અને તે તેઅાે પર સંકટ લા યા ન હ.
યૂનાને અા ખૂબ જ લાગી અા યું. તે ઘણાે ગુ સાે થયાે.
૪ પણતેથઅેી યૂનને લીધે
ાઅે ઈ વરને ાથના કરીને ક ું, “હે , ઈ વર, જયારે હુ ં મારા
૨

દેશમાં હતાે યારે જ શું મ અેવું ક ું ન હતું? અા કારણે જ મ યારે તાશ શ
નાસી જવાનાે ય ન કયા હતાે. કે મ કે હુ ં

ણતાે હતાે કે તમે કાેપ કરવામાં

કૃ પાળુ અને ક ણાળુ ઈ વર છાે. કાેપ કરવામાં મંદ અને દયાળુ ભુ છાે.
માણસાે પર વપ

લાવવાથી તમને દુ ઃખ થાય છે . ૩ તેથી હવે, હે ઈ વર, હુ ં

તમને વનંતી ક ં છંુ કે મારા વનનાે અંત લાવાે, કે મ કે મારે માટે વવા
કરતાં મરવું વધારે સા ં છે .” ૪ ઈ વરે ક ું, “ગુ સે થાય છે અે તું શું સા ં
કરે છે ?” ૫ પછી યૂના નગરની બહાર ગયાે. નગરની પૂવ બાજુ અે માંડવાે
બનાવીને તેમાં બેઠાે. તે

ેઈ ર ાે કે હવે નગરનું શું થાય છે ? ૬ ઈ વર

ભુઅે, યૂના ઉપર છાયા કરે અેવાે અેક છાેડ સ

યાે. તે છાેડના લીધે યૂનાને

ઘણાે અાનંદ થયાે. ૭ પણ બીજે દવસે, સૂયાદય સમયે, ઈ વરે અેક કીડાને
ઉ પ ન કયા. અે કીડાઅે પેલા છાેડને કરડી ખાધાે અને તે સુકાઈ ગયાે. ૮
પછી જયારે સૂય અાકાશમાં ઉપર અા યાે યારે ઈ વરે પૂવ તરફથી ગરમ
પવન વાતાે કયા. તેનાથી, માથા પર અાવેલા સખત તડકાને લીધે યૂના મૂ છત
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થયાે. તેથી માેત માગતાં તે બાે યાે કે , “મારા માટે

વવા કરતા મરવું વધારે

સા ં છે .” ૯ યારે ઈ વરે યૂનાને ક ું, “છાેડના લીધે તું અ ત ાે ધત છે તે શું
સા ં છે ?” ૧૦ યારે ઈ વરે તેને સમ

યું કે , અા છાેડ કે જેને માટે ત નથી

મ કયા કે નથી તેને ઉગા યાે. તે અેક રા ે ઊ યાે અને બી

રા અે ન

થયાે. અા છાેડ પર તને અનુકંપા થઈ રહી છે . ૧૧ તાે અા મહાનગર નનવે કે
જેમાં અેક લાખ વીસ હ ર લાેકાે અેવા છે કે જેઅાે તેમના પાેતાના જમણાં કે
ડાબા હાથ વ ચે શાે તફાવત છે તે પણ સમજતા નથી. વળી જે નગરમાં ઘણાં
નવર છે . અે નગર પર મને અનુકંપા ના ઊપજે?”

યૂના
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યહાેવાહે અમારા લાેકનાે દેશ બદલી ના યાે છે મારી પાસેથી તે કે વી રીતે

રા અાે યાેથામ, અાહાઝ અને હઝ કયાના શાસન દર યાન
૧ યહૂયહાેવદયાના
ાહનું વચન મીખાહ માેરા તી પાસે અા યું. અને જે તેને સમ ન તથા
ય શાલેમ સંબંધીના સંદશનમાં ા ત થયું તે અા છે . ૨ હે સવ

અાે,

સાંભળાે. પૃ વી તથા તે ઉપર જે છે તે સવ યાન દાે. ભુ પાેતાના પ વ
સભા થાનમાંથી, અેટલે ભુ યહાેવાહ તમારી વ

સા ી અાપે છે . ૩

જુ અાે, યહાેવાહ પાેતાના થાનમાંથી અાવે છે ; તે નીચે ઊતરીને પૃ વીનાં
ઉ ચ થાનાે પર ચાલે છે . ૪ તેમના પગ નીચે, પવતાે મીણની જેમ અાેગળે છે ,
અને ઢાેળાવવાળી જ યા ઉપરથી વહી જતાં પાણીના ધાેધની જેમ, ખીણાે
ફાટી

ય છે . ૫ અા બધાનું કારણ યાકૂ બના અપરાધાે છે , અને ઇઝરાયલના

કુ ળના અપરાધાેને લીધે અે સવ થયું છે . યાકૂ બનાે અપરાધ શાે છે ? શું તે
સમ ન નથી? અને યહૂ દયાનાં ઉ ચ થાન

ાં છે ? શું તે ય શાલેમ નથી?

૬ “તેથી હુ ં સમ નને ખેતરના ઢગલા જેવું, અને ા વાડી રાેપવાના થાન

જેવું કરીશ. તેના પ થરાેને હુ ં ખીણાેમાં ગબડાવી દઈશ; અને તેના પાયાને
ઉઘાડા કરી દઈશ. ૭ તેની મૂ તઅાેના ટુ કડે ટુ કડા થઈ જશે, તેની બધી
કમાણી અાગમાં ભ મ થઈ જશે. અને તેના બધા જૂ ઠા દેવાેની

તમાઅાેના હુ ં

ચૂરેચૂરા કરી નાખીશ. કે મ કે તેણે અે બધું ગ ણકાની કમાણી પે મેળ યું છે .
અને તે ગ ણકાની કમાણી તરીકે જ પાછંુ જશે.'' ૮ અેને લીધે હુ ં પાેક મૂકીને
વલાપ કરીશ; ઉઘાડા પગે નવ

થઈને ફરીશ, શયાળવાંની જેમ રડીશ,

અને શાહમૃગની જેમ કળકળીશ. ૯ કે મ કે , તેના હાર ઝવી શકાય અેવું
નથી કે મ કે યહૂ દયા સુધી યાયચુકાદાે અા યાે છે , તે મારા લાેકાેના દરવા

લઈ લીધાે છે ? અને તે (યહાેવાહ) અમારા ખેતરાે અમને દગાે અાપનારા
વ ચે વહચી અાપે છે !”' ૫ અે માટે, યારે યહાેવાહ લાેકાેની જમીન માટે
ચ ીઅાે નાખશે, યારે તમને તે ન હ મળે. ૬ તેઅાે કહે છે , બાેધ કરશાે
ન હ. તેઅાેઅે અા બાબતાેનાે બાેધ કરવાે ન હ; અાપણી ઉપર અા લાંછન
દૂ ર થવાનું નથી.” ૭ હે યાકૂ બના વંશ ે શું અાવું કહે વાશે કે , યહાેવાહનાે
અા મા સંકાેચાયાે છે ? અા શું તેમના કાયા છે ? જેઅાે ની તમ ાથી ચાલે છે ,
સદાચારીને માટે મારા શ દાે હતકારક નથી? ૮ પણ છે વટે થાેડી મુદતથી
મારા લાેકાે શ ુની જેમ ઊ

ા છે . જેઅાે અેવું વચારે છે કે તેઅાે યુ માંથી

પાછા ફરતા લાેકાેની જેમ સુર ત છે . તેવા નભયપણે ચાલતાં લાેકાેના
વ

માંથી તમે ઝ ભા ઉતારી નાખાે છાે, ૯ મારા લાેકાેની

ીઅાેને તમે

તેઅાેનાં અારામદાયક ઘરાેમાંથી કાઢી મૂકાે છાે; અને તેઅાેનાં બાળકાે પાસેથી
મારાે અાશીવાદ તમે સદાને માટે લઈ લાે છાે. ૧૦ ઊઠાે, ચા યા

અાે, કે મ કે

અા તમા ં થાન નથી કે યાં તમે રહાે, કે મ કે તેની અશુ ; હા ભયંકર
વનાશકારક મ લનતા અે તેનું કારણ છે . ૧૧

ે કાેઈ અ ામા ણક અને

દુ રાચારી ય ત જૂ ઠું બાેલીને બાેધ કરે કે , ''હુ ં કહુ ં છંુ કે , તમને ા ારસ
અને મધ મળશે,” તાે તે જ અા લાેકાેનાે બાેધક થશે. ૧૨ હે યાકૂ બ હુ ં ન ે
તારા સવ લાેકાેને ભેગા કરીશ. હુ ં ઇઝરાયલના બચેલાઅાેને ભેગા કરીશ. હુ ં
તેમને વાડાનાં ઘેટાંની જેમ ભેગા કરીશ તથા ગાૈચરના ઘેટાંના ટાેળાંની જેમ
તેઅાે લાેકાેના ટાેળાને લીધે માેટાે ઘાઘાટ કરશે. ૧૩ છ ડું પાડનાર તેઅાેની
અાગળથી નીકળી ગયાે છે . તેઅાે ધસારાબંધ દરવા
થઈને બહાર અા યા છે ; રા

સુધી ચાલી જઈને તેમાં

તેઅાેની પહે લાં પસાર થઈ ગયાે છે , યહાેવાહ

સુધી, છે ક ય શાલેમ સુધી અાવી પહા યાે છે . ૧૦ ગાથમાં તે કહે શાે ન હ;

તેમના અાગેવાન છે .

બલકુ લ વલાપ કરશાે ન હ; બેથલેઅા ાહમાં, તું ધૂળમાં અાળાેટ. ૧૧ હે

વાનાે, અને ઇઝરાયલ દેશના શાસકાે હવે
૩ મસાંકભળાેું, ;“હેશું યાકૂયાયનેબના અાગે
ણવાની તમારી ફરજ નથી? તમે જેઅાે યાયને

શાફીરના રહે વાસીઅાે, નવ

તથા બદનામ થઈને તું ચા યાે

, સાનાનના

રહે વાસીઅાે, પાેતાના ઘરની બહાર નીકળતા નથી. બેથઅેસેલનાે વલાપ,
તમારી પાસેથી તેનું થળ લઈ લેશે. ૧૨ કે મ કે મારાેથના લાેકાે ચતાતુર થઈને
કં ઈ સા ં થાય તેની રાહ
દરવા

ેઅે છે . કે મ કે , યહાેવાહ તરફથી, ય શાલેમના

સુધી અાફત અાવી પહાચી છે . ૧૩ હે લાખીશના લાેકાે, રથને ઘાેડા

ેડાે. સયાેનની દીકરી માટે પાપની શ અાત કરનાર તે હતી, અને તમારામાં
ઇઝરાયલના અપરાધ મ ા હતા. ૧૪ અને તેથી તું માેરેશેથગાથને વદાયની
ભેટ અાપશે. અા ઝીબના કુ ળાે, ઇઝરાયલના રા અાે સાથે કપટ કરશે. ૧૫
હે મારેશાના રહે વાસી, હુ ં તારા માટે અેક અેવાે વારસ લાવીશ કે જે તને કબજે
કરશે, ઇઝરાયલનું ગાૈરવ અદુ લામની ગુફામાં પણ અાવશે. ૧૬ તારાં

ય

સંતાનાેને લીધે, તારા માથાના વાળ કપાવ, અને તા ં માથું મૂંડાવ, અને ગીધની
જેમ તારી ટાલ વધાર. કારણ, તેઅાે તારી પાસેથી ગુલામગીરીમાં ગયા છે .
ાે દુ તા અાચરવાની યાેજનાઅાે કરે છે , જેઅાે બછાનામાં રહીને
૨ જેપાપઅકરવાની
યાેજના કરે છે તેઅાેને ધ ાર છે . પછી ભાતના કાશમાં

૨

ધ ારાે છાે, અને દુ તા પર ેમ રાખાે છાે, તમે મારા લાેકાેના શરીર પરથી
ચામડી અને તેના હાડકાં ઉપરથી માંસ ઉતારી લાે છાે. ૩ તમે મારા લાેકાેનું
માંસ ખાઅાે છાે, તમે તેમના શરીર ઉપરથી ચામડી ઉતારી નાખાે છાે, તેમના
હાડકાં ભાંગી નાખાે છાે, અને તેના ટુ કડે ટુ કડા કરાે છાે, તેને માંસની જેમ
રાંધવા માટે, તમે તેને કઢાઈમાં પાથરી દાે છાે. ૪ પછી તમે યહાેવાહને વનંતી
કરશાે, પણ તે તમને ઉ ર ન હ અાપે. તેથી તે સમયે તે તમારાથી મુખ ફે રવી
લેશે. કારણ કે તમે અ ન કામાે કયા છે .” ૫ યહાેવાહ બાેધકાે વષે કહે છે
જેઅાે મારા લાેકાેને ખાેટા માગ લઈ
તેઅાે અેમ કહે છે , કે યાં સમૃ
તેઅાે તેમની વ

ય છે ; જેઅાે તેમને દાંતથી ખવડાવે છે ,
અાવશે.' જેઅાે તેમને ખવડાવતા નથી,

યુ ની તૈયારી કરે છે . ૬ તેને લીધે તમારા ઉપર અેવી રાત

પડશે કે , જેમાં તમને કાેઈ સંદશન ન હ થાય; અને તમારા ઉપર અંધકાર
ઊતરશે, તમે ભ વ ય ભાખી શકશાે ન હ, અને બાેધકાેનાે સૂય અાથમી
જશે અને તમારાે દવસ અંધકારમય થઈ જશે. ૭

ાઅાે લિ જત થશે,

તેઅાે તેનાે અમલ કરે છે . કે મ કે તેઅાેની પાસે સામ ય છે . ૨ તેઅાે ખેતરાે

અને ભ વ યવે ાઅાે ગૂંચવાઈ જશે, તેઅાે બધા પાેતાના હાેઠ બંધ કરી દેશે,

મેળવવાની ઇ છા રાખે છે તેથી તેને ઘેરી વળે છે ; તેઅાે ઘર મેળવવાની ઇ છા

કારણ કે ઈ વર તરફથી કં ઈ પણ ઉ ર મળતાે નથી.” ૮ પરં તુ યાકૂ બને

રાખે છે તેથી તેને લઈ લે છે . તેઅાે માણસને અને તેની સંપ

માટે છે ,

તેના અપરાધ, અને ઇઝરાયલને તેના પાપાે વષે જણાવવા માટે, યહાેવાહના

માણસાે તથા તેના વારસા પર જુ લમ કરે છે . ૩ તેથી યહાેવાહ અા માણે કહે

અા મા વડે ન ે સામ ય, યાય અને શ તથી ભરપૂર છંુ . ૯ હે યાકૂ બના

છે કે ; “જુ અાે, હુ ં અા કુ ળ ઉપર અાફત લાવવાનાે છંુ , અેમાંથી તમે તમારી

વંશના અાગેવાનાે, તમે હવે અા સાંભળાે, અને ઇઝરાયલ કુ ળના શાસકાે,

તને બચાવી શકાે ન હ, અને તમે હવે હાે શયારીથી ચાલી શકશાે ન હ,

જેઅાે યાયને ધ ારાે છાે, અને સવ ની તમ ાને ઉલટાવાે છાે, ૧૦ તમે

કે મ કે તે ભયાનક સમય હશે. ૪ તે દવસે તમારા શ ુઅાે તમને મહે ણાં

સયાેનને લાેહીથી, અને ય શાલેમને અ યાય ારા બાં યાં છે . ૧૧ તેના

ટાેણાં મારશે અને તમારે માટે વલાપનાં ગીતાે ગાશે, દન કરશે. તેઅાે

અાગેવાનાે લાંચ લઈને યાય કરે છે . અને તેના યાજકાે પગાર લઈને બાેધ કરે

કહે શે કે , 'અાપણે ઇઝરાયલીઅાે તાે સંપૂણ રીતે પાયમાલ થઈ ગયા છીઅે;

છે અને તેના બાેધકાે પૈસા લઈને ભ વ ય ભાખે છે . અેમ છતાં પણ તેઅાે
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મીખાહ

યહાેવાહ પર અાધાર રાખે છે અને કહે છે , “શું યહાેવાહ અાપણી સાથે નથી?

રહે લા ઇઝરાયલ લાેકાેની પાસે તે પાછા અાવશે. ૪ યહાેવાહના સામ યથી

અાપણા પર કાેઈ અાફત અાવશે ન હ.” ૧૨ અાથી, તમારે કારણે, સયાેનને

તથા પાેતાના ઈ વર યહાેવાહના નામના તાપથી તે પુ ષ ઊભાે રહીને

ખેતરની જેમ ખેડી નાખવામાં અાવશે, અને ય શાલેમમાં કાટમાળનાે ઢગલાે

પાેતાના ટાેળાનું પાલન કરશે. તેઅાે કાયમ રહે શે. કે મ કે હવે તે પૃ વીના છે ડા

થઈ જશે, અને ટેકરી ઉપરનું સભા થાન ઝાડી ઝાંખરાથી ઢં કાઈ જશે.

સુધી માેટાે ગણાશે. ૫ તે અાપણી શાં ત થશે, યારે અાશૂરીઅાેનું સૈ ય

પાછલા દવસાેમાં, યહાેવાહના સભા થાનના પવતની થાપના
૪ પણ
પવતાેમાં સાૈથી ઉ નત કરાશે, તેને બી ડું ગરાે કરતાં ઊચાે કરવામાં

અાપણા દેશમાં અાવશે, યારે તેઅાે અાપણા ક લાઅાે ઉપર કૂ ચ કરશે,

અાવશે. અને લાેકાેના ટાેળેટાેળાં યાં ચા યા અાવશે. ૨ ઘણાં લાેકાે અાવશે
અને કહે શે કે , “ચાલાે, અાપણે યહાેવાહના પવત ઉપર, યાકૂ બના ઈ વરના
ઘરમાં જઈઅે; તે અાપણને તેમના માગા શીખવશે, અને અાપણે તેમના
માગામાં ચાલીશું.” કે મ કે સયાેનમાંથી નયમશા

અને યહાેવાહના વચન

ય શાલેમમાંથી બહાર નીકળશે. ૩ તે ઘણા લાેકાેની વ ચે યાય કરશે, તે
દૂ રના બળવાન રા ાેનાે ઇ સાફ કરશે. તેઅાે પાેતાની તલવારાે ટીપીને હળની
કાેશાે બનાવશે; પાેતાના ભાલાઅાેનાં દાતરડાં બનાવશે.
વ

અાે અેકબી

તલવાર ઉગામશે ન હ તેઅાે ફરીથી કદી યુ નું શ ણ લેશે ન હ.

૪ પણ, તેઅાે પાેતપાેતાના ા ાવેલા નીચે તથા પાેતપાેતાની અં

રી નીચે

બેસશે. કાેઈ તેમને બીવડાવશે ન હ, કે મ કે સૈ યાેના યહાેવાહના મુખમાંથી
અા વચન બાેલાયું છે . ૫ કે મ કે બધા લાેકાે, અેટલે
દેવના નામ પર

યેક, પાેતપાેતાના

ધા રાખીને ચાલશે. પણ અમે સદાસવકાળ, યહાેવાહ

અમારા ઈ વરના નામ પર ભરાેસાે રાખીને ચાલીશું. ૬ યહાેવાહ કહે છે કે ,
“તે દવસે” “જે અપંગ છે તેવી
કાઢી મૂકી છે , તે

ને હુ ં ભેગી કરીશ જેને મ દુ : ખી કરીને

ને હુ ં અેક કરીશ. ૭ અપંગમાંથી હુ ં શેષ ઉ પ ન

કરીશ, દૂ ર કાઢી મૂકાયેલી

માંથી અેક શ તશાળી

બનાવીશ, અને

યહાેવાહ, સયાેનના પવત ઉપરથી તેઅાેના પર, અ યારથી તે સવકાળ સુધી
રાજ કરશે. ૮ હે , ટાેળાંના બુરજ, સયાેનની દીકરીના શખર, તે તારે યાં
અાવશે અેટલે અગાઉનું રા ય, ય શાલેમની દીકરીનું રા ય અાવશે. ૯
હવે તું શા માટે માેટેથી પાેકારે છે ? તારામાં રા
નાશ પા યા છે કે , સૂ તથી પીડાતી

નથી? શું તારાે સલાહકાર

ીની જેમ તારા પર વેદના અાવી પડી

છે ? ૧૦ હે સયાેનની દીકરી, સૂ તથી પીડાતી

યારે અાપણે તેની વ

સાત પાળકાેને તથા અાઠ અાગેવાનાેને ઊભા

કરીશું. ૬ અા માણસાે અાશૂરના દેશ પર તલવારથી, ન ાેદના દેશ પર
તેઅાેના હાથાેમાંની તલવારાેથી શાસન કરશે, યારે તેઅાે અાપણા દેશમાં
અાવીને, અાપણી સરહદાેમાં ફરશે. યારે તે અાપણને અાશૂરથી બચાવશે.
૭ યારે યાકૂ બના બચેલા ઘણાં લાેકાે મ યે તેઅાે, યહાેવાહે માેકલેલા ઝાકળ

જેવા, ઘાસ ઉપર વરસતા વરસાદ જેવા થશે. તેઅાે મનુ ય માટે રાેકાતા નથી,
કે માનવ ત માટે રાહ

ેતા નથી. ૮ યાકૂ બના બચેલા ઘણી

અાે મ યે,

ઘણાં લાેકાે મ યે, જં ગલના પશુઅાે મ યે સહના જેવા, ઘેટાંના ટાેળાંમાં
સહના બ ચા જેવા થશે. યારે તે તેઅાેમાં થઈને

ય છે , યારે તે તેઅાેને

કચડી નાખીને ટુ કડા કરી દે છે , તેમને છાેડાવનાર કાેઈ હાેતું નથી. ૯ તારા
શ ુઅાે વ

તારાે હાથ ઊઠશે, તે હાથ તેઅાેનાે નાશ કરશે. ૧૦ “વળી

યહાેવાહ કહે છે કે , તે દવસે અેવું થશે કે ,” “હુ ં તારા ઘાેડાઅાેનાે નાશ કરીશ
અને તારા રથાેને તાેડી નાખીશ. ૧૧ હુ ં તારા દેશના નગરાેનાે નાશ કરીશ,
તારા સવ ક લાઅાેને તાેડી પાડીશ. ૧૨ હુ ં તારા હાથની

દુ યાનાે નાશ

કરીશ હવે પછી તારામાં ભ વ ય બતાવનાર કાેઈ રહે શે ન હ. ૧૩ હુ ં તારી
સવ કાેતરેલી મૂ તઅાેનાે અને તારામાંથી ભજન તંભાેનાે નાશ કરીશ. તું
ફરીથી તારા હાથની કારીગરીની ભ ત કરશે ન હ. ૧૪ હુ ં તારામાંથી અશેરીમ
દેવીને ઉખેડી નાખીશ; તારાં નગરાેનાે તથા મૂ તઅાેનાે નાશ કરીશ. ૧૫
જે

અાેઅે મા ં સાંભ

ું ન હ, તેઅાે ઉપર હુ ં ાેધથી અને કાેપથી વેર

વાળીશ.”
વાહ જે કહે છે તે હવે તમે સાંભળાે. મીખાહે તેને ક ું, “ઊઠાે
૬ યહાે
અને પવતાેની અાગળ તમારી ફ રયાદ રજૂ કરાે; ડું ગરાેને તમારાે અવાજ

ીની જેમ તું પીડા પામ

સંભળાવાે. ૨ હે પવતાે તથા પૃ વીના મજબૂત પાયાઅાે, તમે યહાેવાહની

તથા જ મ અાપવાને ક સહન કર. કે મ કે હવે તું નગરમાંથી બહાર જશે,

ફ રયાદ સાંભળાે. કે મ કે યહાેવાહને પાેતાના લાેકાેની સાથે ફ રયાદ છે તેઅાે

ખેતરમાં રહે શે, બા બલમાં પણ જશે; યાંથી તને મુ ત કરવામાં અાવશે; યાં

ઇઝરાયલની વ

યહાેવાહ તને તારા શ ુઅાેના હાથમાંથી મુ ત કરશે. ૧૧ હવે ઘણી

મ તમને કઈ રીતે કં ટાળાે અા યાે છે ? મારી વ

તારી વ

અાે

દાવાે ચલાવશે. ૩ “હે મારા લાેકાે, મ તમને શું કયુ છે ?
જે કં ઈ હાેય તે કહી દાે. ૪

ભેગી થઈ છે ; તેઅાે કહે છે કે , 'તેને અશુ કરીઅે; સયાેન

કે મ કે હુ ં તાે તમને મસર દેશમાંથી બહાર લા યાે અને મ તમને ગુલામીના

ઉપર અાપણી અાંખાે લગાવીઅે.'” ૧૨ બાેધક કહે છે , તેઅાે યહાેવાહના

ઘરમાંથી છાેડા યા. મ તમારી પાસે મૂસાને, હા નને તથા મ રયમને માેક યાં.

વચારાેને

ણતા નથી, કે તેઅાે તેમની યાેજનાઅાેને સમજતા નથી, કે મ કે

૫ હે મારા લાેકાે, યાદ કરાે કે માેઅાબના રા

બાલાકે શી યાેજના કરી અને

તેમણે તેઅાેને ખળીઅાેમાં પૂળીઅાેની જેમ ભેગા કયા છે . ૧૩ યહાેવાહ કહે

બયાેરના દીકરા બલામે તેને શાે ઉ ર અા યાે? શ ીમથી ગ ગાલ સુધી શું

છે , “હે સયાેનની દીકરી, ઊઠીને ઝૂ ડ, કે મ કે હુ ં તારા શગડાંને લાેખંડનાં,

બ યું તે તમે યાદ કરાે, જેથી તમે યહાેવાહનાં યાયી કાયાને સમ

તારી ખરીઅાે કાંસાની બનાવીશ; તું તેના વડે ઘણાં લાેકાેને કચડી નાખશે. તું

હુ ં શું લઈને યહાેવાહની અાગળ અાવું? કે ઉ ચ ઈ વરને નમ કાર ક ં ? શું હુ ં

તેઅાેના અનુ ચત ધનનું યહાેવાહને, તેઅાેની સંપ ને અાખી પૃ વીના ભુને

દહનીયાપણા લઈને, અેક વષના વાછરડાને લઈને તેમની અાગળ અાવું? ૭

સમપણ કરશે.”

શું હ રાે ઘેટાંઅાેથી, કે તેલની દસ હ ર નદીઅાેથી યહાેવાહ ખુશ થશે? શું

સૈ યાેની દીકરી, હવે તું તારા સૈ ય સ હત અેક થશે. તેણે નગરની
૫ હેઅાસપાસ
ઘેરાે ઘા યાે છે ; તેઅાે ઇઝરાયલના યાયાધીશ પર હાર

મારા અપરાધને લીધે હુ ં મારા થમ જ નતનું બ લદાન અાપું? મારા અા માના

કરશે, ગાલ પર સાેટી વડે મારશે. ૨ હે બેથલેહેમ અે ાથા,

ે કે તું યહૂ દાના

કુ ળાે મ યે વસાત વગરનું છે , પણ ઇઝરાયલમાં રાજ કરવા, તારામાંથી અેક
રાજકતા ઉ પ ન થશે, તે મારી પાસે અાવશે, જેનાે ારં ભ ાચીન કાળથી,
અનંતકાળથી છે . ૩ અે માટે જે સવવેદનાથી પીડાય છે તેને બાળકનાે સવ
થશે, તે સમયથી યહાેવાહ પાેતાના લાેકાેનાે યાગ કરશે, પછી તેના બાકી

મીખાહ

શકાે.” ૬

પાપને માટે મારા શરીરના ફળનું અપણ ક ં ? ૮ હે મનુ ય, તેણે તને જણા યું
છે , કે સા ં શું છે , યાયથી વતવું, દયાભાવ રાખવાે, તથા તારા ઈ વર સાથે
ન તાથી ચાલવું. યહાેવાહ તારી પાસે બીજું શું માગે છે . ૯ યહાેવાહ નગરને
બાેલાવે છે ; જેઅાે ાની છે તેઅાે તમારા નામથી બીશે: “સાેટીનું તથા તેનું
નમાણ કરનારનું સાંભળ. ૧૦ અ ામા ણકતાની સંપ

તથા તર કારપા

ખાેટાં માપ દુ ાેના ઘરાેમાં શું હજુ પણ છે ? ૧૧ ખાેટા ાજવાં તથા કપટભરેલા
કાટલાંની કાેથળી રાખનાર માણસને હુ ં કે વી રીતે નદાષ ગ ં? ૧૨ તેના

494

ધનવાન માણસાે હસાખાેર હાેય છે . તેના રહે વાસીઅાે જૂ ઠું બાેલે છે તેમના

ચાલતાં સ વાેની માફક, પાેતાના ગુ ત થાનાેમાંથી ૂજતાં ૂજતાં બહાર

મુખમાં કપટી

અાવશે. તે

ભ હાેય છે . ૧૩ તે માટે મ તને ભારે ઘા માયા છે અને તારાં

અાે યહાેવાહ અાપણા ઈ વરની પાસે બીતી બીતી અાવશે,

પાપાેને લીધે મ તારાે વનાશ કરી ના યાે છે . ૧૪ તું ખાશે પણ તૃ ત થશે

તેઅાે તારાથી ડરશે. ૧૮ તમારા જેવા ઈ વર કાેણ છે ? તમે તાે પાપ માફ કરાે

ન હ; તારામાં કં ગા લયત રહે શે. તું સામાનનાે સં હ કરશે પણ કં ઈ બચાવી

છાે, તમારા વારસાના બચેલા ભાગના, અપરાધને દરગુજર કરાે છાે; તમે

શકશે ન હ, તું જે કં ઈ બચાવશે તે હુ ં તલવારને વાધીન કરીશ. ૧૫ તું વાવશે

પાેતાનાે ાેધ હં મેશા રાખતા નથી, કે મ કે તમે દયા કરવામાં અાનંદ માનાે છાે.

પણ કાપણી કરી શકશે ન હ, તું જૈતૂનને પીલશે પણ તારા શરીર પર તેલ

૧૯ તમે ફરીથી અમારા ઉપર કૃ પા કરશાે; તમે અમારા અપરાધાેને તમારા પગ

લગાવવા પામશે ન હ; તું ા ા પીલશે પણ તેનાે ા ારસ પીવા પામશે ન હ.

નીચે કચડી નાખશાે. તમે અમારાં બધાં પાપાેને સમુ ના ઊંડાણાેમાં ફકી દેશાે.

૧૬ અાે ીના વ ધઅાેનું તથા અાહાબના કુ ટુ ં બના બધા રીત રવા

૨૦ જેમ તમે ાચીન કાળમાં અમારા પૂવ

ેનું તમે

પાલન કયુ છે . અને તમે તેઅાેની શખામણ માણે ચાલાે છાે, તેથી હુ ં તમને

યાકૂ બ

યે સ યતા અને ઇ ા હમ

ે અાગળ સમ ખાધા હતા તેમ, તમે

યે કૃ પા દશાવશાે.

ખેદાનમેદાન કરી નાખીશ; તમારા રહે વાસીઅાેને તર કારપા કરી નાખીશ,
તમારે મારા લાેક હાેવાના કટા સહન કરવા પડશે.”
સ છે ! કે મ કે ઉનાળાનાં ફળ વીણી લીધા પછીની જેવી
૭ મનેથ અફસાે
ત, અેટલે ા ા વીણી લીધા પછી બચી ગયેલી ા ા જેવી મારી
થ ત છે : યાં ફળની લૂમ મળશે ન હ, પાકે લાં અં ર જેને માટે હુ ં તલસું છંુ
તે પણ ન હ મળે. ૨ પૃ વી પરથી ભલા માણસાે નાશ પા યા છે , મનુ યાેમાં
કાેઈ ામા ણક ર ાે નથી; તેઅાે બી નું લાેહી વહે વડાવવા માટે તલપી
ર ા છે તેઅાે

ળ નાખીને પાેતાના ભાઈઅાેનાે શકાર કરે છે . ૩ તેઅાેના

હાથાે નુકસાન કરવામાં ઘણાં કુ શળ છે . સરદારાે પૈસા માગે છે , યાયાધીશાે
લાંચ માટે તૈયાર છે , બળવાન માણસ પાેતાના મનનાે દુ ભાવ ગટ કરે
છે . તેઅાે ભેગા મળીને ષ

ં રચે છે . ૪ તેઅાેમાંનાે જે ે છે તે કાંટા

ઝાંખરા જેવાે છે ; જે સાૈથી વધારે ામા ણક છે તે કાંટાની વાડ જેવાે છે , તારા
ચાેકીદારે જણાવેલાે અેટલે, તારી શ ાનાે દવસ અાવી ગયાે છે . હવે તેઅાેની
ગૂંચવણનાે દવસ અાવી પહા યાે છે . ૫ કાેઈ પડાેશીનાે વ વાસ કરીશ ન હ,
કાેઈ મ ઉપર અાધાર રાખીશ ન હ, તું જે બાેલે તે વષે સાવધાન રહે અેટલે
જે

ી તારી સાથે સૂઅે છે તેનાથી પણ સંભાળ. ૬ કે મ કે દીકરાે પાેતાના

પતાનાે અાદર કરતાે નથી. દીકરી પાેતાની માની સામી થાય છે , વહુ પાેતાની
સાસુની સામી થાય છે ; માણસનાં શ ુઅાે તેના પાેતાના જ ઘરનાં માણસાે છે .
૭ પણ હુ ં તાે યહાેવાહ તરફ

ેઈશ, હુ ં મારા ઉ ધાર કરનાર ઈ વરની રાહ

ેઈશ; મારા ઈ વર મા ં સાંભળશે. ૮ હે મારા દુ મન, મારી દુ દશામાં
અાનંદ ન કર; ે હુ ં પડી ઉં, તાે પણ હુ ં પાછાે ઊઠીશ; ે હુ ં અંધકારમાં
બેસું, તાે પણ યહાેવાહ મને અજવાળા પ થશે. ૯ તેઅાે મારી તરફદારી કરશે
અને મને યાય અાપશે યાં સુધી, હુ ં યહાેવાહનાે ાેધ સહન કરીશ, કે મ કે
મ યહાેવાહની વ

પાપ કયુ છે . તે મને બહાર અજવાળામાં લાવશે, હુ ં

તેમનું યાયીપ ં

ેઈશ. ૧૦ યારે મારા દુ મન કે જેઅાેઅે મને ક ું કે ,

“તારા ઈ વર યહાેવાહ કયાં છે ?” અેવું કહે નારાઅાે શરમથી ઢં કાઈ જશે,
મારી અાંખાે તેઅાેને

ેશે, શેરીઅાેની માટીની જેમ તે પગ નીચે કચડાશે. ૧૧

જે દવસે તારા કાેટ બંધાશે, તે દવસે તારી સરહદ બહુ દૂ ર જશે. ૧૨ તે
દવસે અા શૂરથી તથા મસરના નગરાેથી મસરથી તે છે ક માેટી નદી સુધીના
દેશમાંથી, તથા સમુ થી સમુ સુધીના, તથા પવતથી પવત સુધીના દેશના,
લાેકાે તે દવસે તારી પાસે અાવશે. ૧૩ તાેપણ તેમાં રહે તા લાેકાેને કારણે,
તેઅાેનાં કમાના ફળને કારણે, તે દેશાે ઉ જડ થઈ જશે. ૧૪ તારા વારસાનાં
ટાેળાં કે , જેઅાે અેકાંતમાં રહે છે , તેઅાેને તારી લાકડીથી, કામલના જં ગલમાં
ચરાવ. અગાઉના દવસાેની જેમ, બાશાનમાં તથા ગલયાદમાં પણ ચરવા દે.
૧૫ મસર દેશમાંથી તારા બહાર અાવવાના દવસાેમાં થયું હતું તેમ, હુ ં તેને

અ ભુત કૃ યાે બતાવીશ. ૧૬ અ ય

અાે તે

ેશે, પાેતાની સવ શ તને

લીધે લિ જત થશે. તેઅાે પાેતાના હાથ પાેતાના મુખ પર મૂકશે; તેઅાેના કાન
બહે રા થઈ જશે. ૧૭ તેઅાે સાપની જેમ ધૂળ ચાટશે, તેઅાે પૃ વી ઉપર પેટે
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વલાપ કરે છે , છાતી કૂ ટે છે . ૮ નનવે પાણીના સરાેવર જેવું છે , જેમ પાણી

નનવે વષે ઈ વરવાણી. નાહૂ મ અે કાેશીના સંદશનનું પુ તક. યહાેવાહ
૧ અાવે
શી ઈ વર છે અને બદલાે લેનાર છે ; યહાેવાહ બદલાે લે છે અને તે
૨

કાેપાયમાન થયા છે ; યહાેવાહ પાેતાના દુ મનાે પર વૈર વાળે છે , પાેતાના
દુ મનાે માટે ગુ સાે સંઘરી રાખે છે . ૩ યહાેવાહ કાેપ કરવામાં ધીમા અને
મહાપરા મી છે ; તે ગુનેગારાેને નદાષ ગણનાર નથી. યહાેવાહ પાેતાનાે માગ
વંટાેળીયા તથા તાેફાનમાં બનાવે છે , વાદળાે તેમના ચરણાેની ધૂળ સમાં છે . ૪
તેઅાે સમુ ને ધમકાવે છે અને તેને સૂકવી નાખે છે ; તેઅાે બધી નદીઅાેને
પણ સૂકવી દે છે . બાશાન અને કામલના લીલાછમ ાંતાે સુકાઈ
લબાનાેનનાં ફૂ લાે કરમાઈ
અાેગળી

ય છે ;

ય છે . ૫ તેમની હાજરીમાં પવતાે ૂજે છે , ડું ગરાે

ય છે ; તેમની હાજરીમાં પૃ વી, હા, દુ નયા તથા તેમાં વસતા બધા

લાેકાે હાલી ઊઠે છે . ૬ તેમના ાેધ અાગળ કાેણ ઊભાે રહી શકે ? તેમના ઉ
ાેધનાે સામનાે કાેણ કરી શકે ? તેમનાે ાેધ અ નની જેમ યાપે છે , તેમના
કાેપથી ખડકાે તૂટી

ય છે . ૭ યહાેવાહ સારા છે ; સંકટના સમયમાં તે ગઢ પ

છે ; તેમના પર ભરાેસાે રાખનારને તે અાેળખે છે . ૮ પણ તે ચંડ પૂરથી
પાેતાના શ ુઅાેનાે અંત લાવશે; તે તેઅાેને અંધારામાં ધકે લી દેશે. ૯ શું તમે
યહાેવાહની વ
કશી વપ

ષડયં રચાે છાે? તે સંપૂણપણે અંત લાવશે; બી વાર

ઊભી થશે ન હ. ૧૦ કે મ કે તેઅાેના હાલ ગૂંચવાયેલા કાંટા જેવા

થશે; તેઅાે પાેતાના મ પાનથી પલળી ગયા હશે; સંપૂણપણે સૂકાઘાસની
માફક તેઅાેનાે નાશ થઈ જશે. ૧૧ હે નનવે તારામાંથી જે નીકળીને બહાર
ગયાે, તે યહાેવાહની વ

દુ યાેજના કરે છે , તે દુ તા કરવાનું ાે સાહન

અાપે છે . ૧૨ યહાેવાહ અામ કહે છે , “ ે કે તેઅાે સંપૂણ બળવાન તથા
સં યામાં ઘણાં હશે, તેમ છતાં તેઅાે કપાઈ જશે; તેમના લાેકાે પણ રહે શે
ન હ. પણ તું, યહૂ દા

ેકે મ તને દુ ઃખી કયા છે , તાેપણ હવે પછી હુ ં તને દુ ઃખી

ન હ ક ં . ૧૩ હવે હુ ં તારા પરથી તેની ઝૂં સરી તાેડી નાખીશ; હુ ં તારી સાંકળાે
તાેડી નાખીશ.” ૧૪ યહાેવાહે તારા વષે અા ા અાપી છે , નનવે, વંશ ે
તા ં નામ ધારણ કરશે ન હ. તારા દેવાેના મં દરાેમાંથી ઘડેલી મૂ તઅાેનાે તથા
ઢાળેલી

તમાઅાેનાે હુ ં નાશ કરીશ. હુ ં તારી કબર ખાેદીશ, કે મ કે તું દુ છે .

૧૫ જુ અાે, સારા સમાચાર લાવનાર, શાં તની ખબર અાપનારનાં પગલાં પવત

પર દેખાય છે ; તે શાં તના સારા સમાચાર લાવી ર ાં છે . હે યહૂ દયા, તારાં
પવા પાળ, તારી માનતાઅાે પૂરી કર, કે મ કે હવે પછી કાેઈ દુ તારી પર મ યે
થઈને જશે ન હ; તેને સંપૂણપણે કાપી નાખવામાં અા યાે છે .
ટુ કડે ટુ કડા કરનાર તારી સામે અા યાે છે . તારા ક લાની
૨ ર ેરાથીકર,પછાડીને
ર તાની ચાેકી કર, પાેતાને મજબૂત બનાવ, તારી બધી શ ત
ભેગી કર. ૨ કે મ કે યહાેવાહ યાકૂ બનું ગાૈરવ ઇઝરાયલના ગાૈરવ જેવું
પુન: થા પત કરશે, કે મ કે લૂંટારાઅાેઅે તેમને લૂંટી લીધા છે અને તેમની
ા વાડીઅાેનાે નાશ કયા છે . ૩ તેના યાે ાઅાેની ઢાલાેનાે રં ગ લાલ છે ,
શ તશાળી માણસાેઅે કરમ

રં ગનાે પાેષાક પહે યા છે ; તૈયારીના દવસે

રથાે પાેલાદથી ઝગઝગે છે , સાય સના ભાલાઅાે ભયંકર રીતે હલાવાઈ
ર ા છે . ૪ શેરીઅાેમાં રથાે ગાંડાતૂર બનીને ઘૂમી ર ાં છે ; તેઅાે ચાેકમાં
અેકબી ની સામે અથડાય છે . તેમનાે દેખાવ મશાલના જેવાે છે અને તેઅાે
વીજળીની પેઠે દાેડે છે . ૫ તે પાેતાના અ ધકારીઅાેને ગાેઠવે છે ; તેઅાે કૂ ચ
કરતા ઠાેકર ખાય છે , તેઅાે કાેટ પર હુ મલાે કરવા અાગળ ધસે છે . હુ મલાે
કરનારાઅાેથી ર ણ મેળવવા ભાલા તૈયાર કરવામાં અા યા છે . ૬ નદીઅાેના
દરવા અાે ખૂલી ગયા છે , મહે લનાે નાશ થયાે છે . ૭ નનવેની રાણીને
નવ
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કરીને દૂ ર લઈ જવામાં અાવી છે . તેની દાસીઅાે કબૂતરનાં જેવાે

વહી

ય છે તેમ તેનાથી લાેકાે દૂ ર નાસી

ય છે . તેઅાે પાેકારે છે , “ઊભા

રહાે, ઊભા રહાે,” પણ કાેઈ પાછંુ ફરતું નથી. ૯ તમે ચાંદી લૂંટી લાે, સાેનું
લૂંટી લાે, કે મ કે સરસામાનની બધી વ તુઅાેનાે યાં કાેઈ અંત નથી. ૧૦
નનવે નગર ઉ જડ અને ખાલી થઈ ગયું છે . દય પીગળી
અેકબી

ય છે , ઘૂંટણાે

સાથે અથડાય છે , દરેક જણનાં શરીરને પીડા થાય છે ; દરેકના

ચહે રા ન તેજ થઈ ગયા છે . ૧૧ યાં સહ તથા સહણ તેઅાેનાં બ ચા સાથે
ફરતાં હતાં અને તેઅાેને બીવડાવનાર કાેઈ ન હતું અને જે જ યાઅે સહના
બ ચાં ભ કરતાં હતાં તે સહની ગુફા

ાં છે ? ૧૨ સહ તેના બ ચાં માટે

શકારને ફાડીને ટુ કડા કરે છે ; તે પાેતાની સહણ માટે શકારને ગૂંગળાવીને
મારી નાખતાે, તે પાેતાની ગુફા શકારથી મારી નાખેલાં ાણીઅાેથી ભરતાે
છંુ .” “હુ ં તારા રથ
બાળીને ભ મ કરી નાખીશ, તલવાર તારાં બ ચાઅાેનાે સંહાર કરશે. હુ ં પૃ વી
હતાે. ૧૩ સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે ; “ ે, હુ ં તારી વ

પરથી તારા શકારનાે નાશ કરીશ, તારા સંદેશાવાહકનાે અવાજ ફરી કદી
સંભળાશે ન હ.”
ની નગરને અફસાેસ! તે જૂ ઠથી તથા લૂંટથી ભરેલું છે ; તેમાં શકાર
૩ ખૂકરવાનુ
ં બંધ થયું નથી. પણ હવે યાં ચાબુકનાે તથા ગડગડતા પૈડાનાે,
૨

કૂ દતા ઘાેડા તથા ઊછળતા રથાેનાે અવાજ, ૩ ઘાેડેસવારાેની દાેડાદાેડ,
ચમકતી તલવારાે, તેજ વી ભાલાઅાે, લાશાેના તથા કતલ થયેલાઅાેના
ઢગલા અને મૃતદેહાેનાે તાે કાેઈ અંત જ નથી; તેઅાે પર હુ મલાે કરનારાઅાે
મૃતદેહાે ઉપર ઠાેકર ખાય છે . ૪ અા બધાનું કારણ અે છે કે , સુંદર ગ ણકાની
વષયવાસના, જે

દુ યામાં વીણ, જે પાેતાની ગ ણકાગીરીથી

તથા લાેકાેને પાેતાના

અાેને

દુ યાથી વેચી દે છે , તેના ય ભચાર પુ કળ છે . ૫

સૈ યાેનાે ઈ વર યહાેવાહ કહે છે , “ ે, હુ ં તારી વ
તારા મુખ પર ઉઠાવીશ અને તારી ન નતા હુ ં

છંુ ,” “હુ ં તારાે ચ ણયાે
અાેને દેખાડીશ, રા યાેને

તારી શરમ બતાવીશ. ૬ હુ ં તારા પર કં ટાળાજનક ગંદકી નાખીશ, તારાે
તર કાર કરીશ; હુ ં તને હા ય પદ બનાવીશ કે દરેક લાેક તને જુ અે. ૭ યારે
અેવું થશે કે જે લાેકાે તને

ેશે તેઅાે તારી પાસેથી નાસી જશે અને કહે શે,

' નનવેનાે નાશ થયાે છે ; કાેણ તેના માટે વલાપ કરશે?' તને અા વાસન
અાપનારને હુ ં

ાં શાેધું.” ૮ નનવે, તું અામાેન નગર કરતાં પણ ઉ મ છે , જે

નાઇલ નદીને કનારે બાંધેલું હતું. જેની અાસપાસ પાણી હતું, સમુ જેનાે
ક લાે હતાે અને પાણી જેનાે કાેટ હતાે. ૯ કૂ શ તથા મસર તેનું બળ હતું,
તે અનંત હતું; પૂટ તથા લૂબીઅાે તારા સાથીદારાે હતા. ૧૦ તેમ છતાં તેનું
અપહરણ થયું; તે ગુલામગીરીમાં ગઈ; શેરીની ભાગળમાં તેનાં બાળકાેને
મારીને ટુ કડા કરવામાં અા યા, તેના માનવંતા માણસાે માટે ચ ીઅાે નાખી,
તેના બધા માણસાેને સાંકળાેથી બાંધવામાં અા યા. ૧૧ હે નનવે, તું પણ
નશાથી ચકચૂર બનશે; તું પાેતાને છુપાવશે. તું પણ શ ુને લીધે અા ય થાન
શાેધશે. ૧૨ તારા બધા ક લાઅાે તાે પહે લા ફાલના અં ર જેવા થશે.
કાેઈ તેમને હલાવે તાે તે ખાનારાના માેમાં પડે છે . ૧૩
લાેકાે

ે

ે, તારામાં રહે નાર

ીઅાે જેવા છે ; તારા દેશની ભાગળાે તારા શ ુ માટે ખુ લી મૂકવામાં

અાવી છે ; અ ન વડે તારા દરવા અાે ભ મ કરી નાખવામાં અા યા છે . ૧૪
પાેતાને સા ઘેરાે માટે પાણીનાે સં હ કર; તારા ક લાઅાે મજબૂત બનાવ,
માટીમાં ઊતરીને પગે ચાલીને ખાંડણી બનાવ અને ઈંટના બીબાં બનાવ. ૧૫
અ ન તને ભ મ કરી નાખશે, તલવાર તારી હ યા કરશે. તે તને તીડની
જેમ ભ મ કરી નાખશે. તીડની તથા કાતરાઅાેની જેમ તને વધારશે. ૧૬ ત
અાકાશના તારા કરતાં તારા વેપારીઅાેની સં યા વધારી છે , પણ તેઅાે તીડના
જેવા છે : તેઅાે જમીનને લૂંટે છે અને પછી ઊડી
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ય છે . ૧૭ તારા રાજકુ મારાે

તીડ જેવા છે અને તારા સેનાપ તઅાે તીડના ટાેળાં જેવા છે , તેઅાે ઠં ડીના
દવસાેમાં વાડાેમાં છાવણી કરે છે પણ સૂરજ ઊગતાં જ તેઅાે ઊડી
છે અને

ય

ાં ગયા તેની કાેઈને ખબર પડતી નથી. ૧૮ હે અાશૂરના રા ,

તારા પાળકાે ઊંઘે છે ; તારા અાગેવાનાે અારામ કરે છે . તારા લાેકાે પવતાે પર
વખેરાઈ ગયા છે , તેઅાેને અેક કરનાર કાેઈ નથી. ૧૯ તારાે ઘા ઝાઈ શકે
અેવું શ
પડતી

નથી. તારાે ઘા ભારે છે . તારા વષે ખબર સાંભળનારા સવ તારી
ેઈને તાળીઅાે પાડે છે . કે મ કે અેવાે કાેઈ છે કે જેના

યે ત સખત

દુ તા અાચરી ના હાેય? ત સાૈના પર દુ તા ચલાવી છે .
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નાહૂ મ

હબા ુ ક

છે , તે પાેતાની લાલસા વધારીને કબર જેવી કરે છે તે માેતની પેઠે કદી તૃ ત

ક બાેધકને સંદશન ારા ા ત થયેલાે ઈ વરનાે સંદેશાે: હે
૧ હબાકુ
યહાેવાહ, ાં સુધી હુ ં મદદ માટે પાેકાર કરીશ અને તમે સાંભળશાે ન હ?
૨

હસા વષે હુ ં પાેકાર ક ં છંુ , તાે પણ તમે મને બચાવતા નથી. ૩ શા માટે તમે
અ યાયને મારી નજરમાં લાવાે છે અને ખરાબ કાયા બતાવાે છાે? વનાશ
અને હસા મારી અાગળ છે ; ઝઘડા અને તકરારાે ચાલે છે . ૪ તે માટેના
કાયદાનાે અમલ થતાે નથી, તેથી કદી ઇ સાફ મળતાે નથી. કે મ કે યાયી
લાેકાેને દુ ાેઅે ઘેરી લીધા છે ; તેથી જૂ ઠા યાયચુકાદા થાય છે . ૫ ભુઅે ક ું,
“તમે વદેશીઅાે તરફ જુ અાે અને લ અાપાે; તાે તમે અા ય પામશાે. કે મ કે

થતી નથી. તે દરેક

ને અને લાેકાેને પાેતાના માટે ભેગા કરે છે (Sheol

h7585) ૬ શું લાેકાે તેની વ

ાંત અાપીને તથા મહે ણાં મારીને અેવું ન હ

કહે કે , 'જે પાેતાનું નથી તેનાે સં હ કરનારને અફસાેસ?

ાં સુધી તું ગીરવે

લીધેલી વ તુનું વજન ઊંચકાવે છે ?' ૭ શું અેકાઅેક અેવા માણસાે ઊભા
ન હ થાય કે જેઅાે તમને કરડી ખાશે? શું અેવા ન હ

ગે કે જેઅાે તને હે રાન

કરશે? ૮ કે મ કે ત ઘણાં દેશાેના લાેકાેને લૂં ા છે , તેથી તે બાકી રહે લા લાેકાે
તને લૂંટશે, માણસાેના ર તપાત અને દેશમાં થતી હસાને લીધે નગર તથા
તેના સવ રહે વાસીઅાેને લૂંટી લેવાશે. ૯ જે દુ ના હાથમાંથી બચાવને સા ,
પાેતાનાે માળાે ઊંચે બાંધવાને સા અ યાયના

યથી પાેતાનું ઘર ભરે છે તેને

તમારા સમયમાં હુ ં ન ે અેવું કાય કરવાનાે છંુ , જે તમને કહે વામાં અાવશે

અફસાેસ!' ૧૦ ઘણાં લાેકાેનાે સંહાર કરવાથી ત તારા ઘરને શરમજનક કયુ

પણ તમે વ વાસ કરવાના નથી. ૬ કે મ કે જુ અાે, અેટલે કે ખાલદીઅાે જે ૂ ર
તથા ઉતાવળી
છે તેઅાેને હુ ં ઊભા ક ં છંુ , જે ઘરાે તેઅાેનાં પાેતાના નથી

પ થર પાેકાર કરશે, છતમાંથી ભારાેટીયા તેમને જવાબ અાપશે. ૧૨ ' જે

તેનાે કબ ે કરવા તેઅાે દેશના અેક છે ડાથી બી

છે ડા સુધી કૂ ચ કરે છે . ૭

તેઅાે ભયાનક અને બહામણા છે ; તેઅાેનાે વૈભવ તથા યાય તેઅાેમાંથી જ
અાવે છે ! ૮ તેઅાેના ઘાેડાઅાે ચ ાઅાે કરતાં વધારે જલદ છે , સાંજના વ અાે
કરતાં વકરાળ છે . તેઅાેના ઘાેડાઅાે પર છાપ મારેલી છે , તેઅાેના ઘાેડેસવારાે
ઘણે દૂ રથી અાવે છે તેઅાે ઝડપથી ઊડતા ગ ડની માફક ભ કરવા માટે દાેડે
છે . ૯ તેઅાે સવ હસા માટે અાવે છે , તેઅાેના લાેકાે અર યના પવન જેવા
છે ; તેઅાે રેતીના કણ જેટલા બંદીવાનાે અેકઠા કરે છે . ૧૦ તેઅાે રા અાેની
મ કરી કરે છે , સરદારાે તાે તેમની નજરમાં હા ય પ છે . તે દરેક ક લાઅાેની
હાંસી ઉડાવે છે , કે મ કે તેઅાે પૃ વી પરથી ધૂળના ઢગલા કરી તેને લઈ લે
છે ! ૧૧ પછી પવનની માફક તેઅાે ધસી જશે, જેઅાે પાેતાના બળને પાેતાનાે
દેવ ગણે છે , તે અપરાધી ઠરશે.” ૧૨ “યહાેવાહ મારા ઈ વર, મારા પ વ ,
શું તમે અના દકાળથી નથી? અમે માયા જવાના નથી. તમે યાય માટે તેનું
નમાણ કયુ છે , હે મારા ખડક, સુધારાને માટે મ તેને થા યાે છે . ૧૩ તમારી
અાંખાે અેટલી શુ છે કે તમે અશુ તા

ેઈ શકતા નથી, અ યાય

ેવા તમે

ઊભા રહી શકતા નથી. તાે પછી જેઅાે વ વાસઘાતી છે તેઅાેના પ માં તમે
શા માટે જુ અાે છાે? દુ માણસ પાેતાના કરતાં સારા માણસને ગળી

ય છે ,

યારે તમે શા માટે ચૂપ રહાે છાે? ૧૪ તમે માણસાેને સમુ ના માછલાં જેવા

છે , ત તારા પાેતાના અા માની વ

ર તપાત કરીને શહે ર બાંધે છે અને જે અ યાયથી નગર વસાવે છે તેને ધ ાર
છે .' ૧૩ શું અા સૈ યાેના યહાેવાહે કયુ નથી? લાેકાે અ નને સા પ ર મ કરે
છે અને

નકામી બાબતાે માટે પાેતાને થકવી નાખે છે ? ૧૪ કે મ કે જેમ

સમુ પાણીથી ભરેલાે છે તેમ દેશ યહાેવાહના ગાૈરવના ાનથી ભરાઈ જશે.
૧૫ તું તારા પડાેશીને મ પાન કરાવે છે , ઝે ર ઉમેરીને તેને નશાથી ચૂર બનાવે

છે કે જેથી તું તેની વ

હીન અવ થા

નાખવામાં અાવશે. ૧૭ લબાનાેન પર કરેલી હસા તને ઢાંકી દેશે, પશુઅાેનાે
વનાશ તને ભયભીત બનાવી દેશે, માણસાેના ર તપાતને કારણે અને દેશમાં,
નગરાેમાં તથા બધા રહે વાસીઅાે સાથે કરેલી હસાને કારણે અે માણે થશે.
૧૮ મૂ તકારે મૂ ત ઘડી છે . માણસે બનાવેલી મૂ તઅાેથી તથા ઢાળેલી મૂ તઅાે

જે જુ ઠાણાનાે શ ક છે ; તેઅાેનાથી તને શાે ફાયદાે છે ? કે મ કે તે પાેતાના
હાથના કામ પર વ વાસ કરીને અા મૂંગા દેવાે બનાવે છે . ૧૯ જે મનુ ય
લાકડાને કહે છે

ગ. તથા પ થરને કહે છે ઊઠ.' તેને અફસાેસ! શું તે અા

શીખવી શકે ? જુ અાે, તે તાે સાેનાચાંદીથી મઢેલી છે , પણ તેની અંદર બલકુ લ
વાસ નથી. ૨૦ પણ યહાેવાહ તેમના પ વ ઘરમાં છે ! તેમની અાગળ અાખી

જેવા તમે માણસાેના હાલ કરાે છાે. ૧૫ વ વાસઘાતી માણસાે તેઅાેને ગલથી

ક બાેધકની
૩ હબાકુ
વષે મ બયાન સાંભ

ળમાં ભેગા કરે છે તેથી

તેઅાે અાનંદ કરે છે અને ખુશીથી પાેકાર કરે છે . ૧૬ તે માટે તેઅાે પાેતાની
ળને બ લદાન અાપે છે , પાેતાની
ચરબીવાળાં

ળની અાગળ ધૂપ બાળે છે ; કે મ કે

નવરાે તેઅાેનાે હ સાે છે , ચરબીવાળું માંસ તેઅાેનાે ખાેરાક

છે . ૧૭ તેથી શું તેઅાે તેઅાેની

ળ ખાલી કરશે? અને દયા કે લાગણી વગર

લાેકાેનાે સતત સંહાર કરવાનું બંધ ન હ કરે?”
ં મારી ચાેકી પર ઊભાે રહીશ, હુ ં બુરજ પર ઊભાે રહીને યાનથી ેયા
૨ હુકરીશ
કે તે મારી સાથે શું બાેલે છે અને મારી ફ રયાદનાે શાે જવાબ અાપે
છે . ૨ યહાેવાહે મને જવાબ અાપીને ક ું, “અા દશનને લખ, તેને પાટીઅાે પર
અેવી રીતે લખ કે જે વાંચે તે દાેડે. ૩ કે મ કે સંદશન ભ વ ય માટે છે અને
તે પૂણ થવાને ઉતાવળું થઈ ર ું છે અને તે ખાેટું પડશે ન હ.
સમય લે તાેપણ તેની રાહ

ે તે વધારે

ે! કે મ કે તે વલંબ કયા વના ન ે અાવશે

અને થાેભશે ન હ. ૪ જુ અાે! તેનું મન ગ વ થયું છે અને તેનામાં સદગુણ
નથી, પણ યાયી માણસ તેના વ વાસથી

વશે. ૫ કે મ કે ા ારસ તાે

તેનાે વ વાસઘાત કરે છે , તે ઘમંડી છે , જેથી તે ઘરે ન રહે તાં બહાર ભટકે

હબા ુ ક

હીન અવ થાને ગટ

કર! યહાેવાહના જમણા હાથનાે યાલાે તારા તરફ વળશે, તારી કી તને થૂંકી

બનાવાે છાે, જેઅાેની ઉપર કાેઈ અ ધકારી ન હાેય તેવાં પેટે ચાલનારાં સ વાે
ેરથી ખચીને

ેઈ શકે , તને અફસાેસ!' ૧૬ તું કી તને

બદલે શરમથી ઘાયલ છે , તું પી અને તારી પાેતાની વ

પૃ વી શાંત રહાે.

ઉપર લાવે છે , તેઅાે માણસાેને

પાપ કયુ છે . ૧૧ કે મ કે દીવાલમાંથી

ાથના, રાગ શ યાેનાેથ. ૨ હે યહાેવાહ, તમારા
ું છે અને મને બીક લાગી, યહાેવાહ, ચા યા જતા

સમયાેમાં તમારા કામનું પુન વન કરાે; અા વષામાં તેને ગટ કરાે; તમારા
ાેધમાં પણ દયાને યાદ કરાે! ૩ ઈ વર તેમાનથી અાવે છે , પ વ દેવ પારાન
પવતથી અાવે છે . (સેલાહ) તેમનાે મ હમા અાકાશાેને ઢાંકી દે છે અને પૃ વી
તેમની તુ તથી ભરપૂર છે . ૪ તેમના હાથાેમાંથી કાશની જેમ કરણાે ચમકે
છે યાં જ તેમનું સામ ય ગુ ત રહે લું છે . ૫ મહામારી તેમની અાગળ ચાલે છે ,
મરકી તેમના પગ પાછળથી
નજર કરીને

ય છે . ૬ તે ઊભા રહીને પૃ વીને હલાવે છે ; તે

ને વખેરી નાખે છે . અચળ પવતાેના ટુ કડે ટુ કડા થઈ ગયા

છે , સનાતન ટેકરીઅાે નમી ગઈ છે ! તેમના માગા સનાતન છે . ૭ મ કૂ શાનના
તંબુઅાેને વપ માં

ેયા છે , મ મ ાન દેશની ઇમારતાેને હાલતી

ેઈ છે . ૮

શું યહાેવાહ નદીઅાે પર ગુ સે થયા? શું તમારાે ાેધ નદીઅાે વ

છે ? શું

તમારાે કાેપ સમુ વ

છે કે જેને કારણે તમે ઘાેડાઅાે પર, મુ તના રથાે

પર સવારી કરી ર ા છાે? ૯ તમે તમા ં ધનુ ય બહાર કા

ું છે , તમે તમારા

ધનુ ય પર બાણાે ચઢા યાં છે . (સેલાહ) તમે નદીઅાેથી પૃ વીના ભાગ કયા
છે . ૧૦ પવતાે તમને
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ેઈને થરથર ૂજે છે , યાં અાગળ થઈને પાણીની રેલ

ચડે છે ; ઊંડાણ પાેતાનાે અવાજ કાઢે છે . તેનાં માે

કે વાં હે લે ચડે છે ! ૧૧

તમારા છૂટતાં બાણાેના કાશથી અને તમારા ચકચકતા ભાલાના ચળકાટથી,
સૂય તથા ચં પાેતપાેતાના થાનમાં થંભી ગયા છે . ૧૨ તમે ાેધમાં પૃ વી પર
કૂ ચ કરાે છાે. અને કાેપમાં તમે

અાેને ઝૂ ડી નાખાે છાે. ૧૩ તમે તમારા

લાેકાેના ઉ ારને માટે, વળી તમારા અ ભ ષ તના ઉ ારને માટે સવારી કરાે
છાે. તમે દુ ના ઘરમાંથી શરને કાપી નાખાે છાે અને ગરદન સુધી તેના પાયા
ઉઘાડા કરી નાખાે છાે. (સેલાહ) ૧૪ તમે લડવૈયાઅાેના માથાં તેઅાેના પાેતાના
જ ભાલાઅાેથી વ ધી નાખાે છાે તેઅાે વાવાઝાેડાની જેમ અમને વેર વખેર
કરી નાખવા અા યા હતા. તેઅાે ગરીબને ગુ ત રીતે ભ મ કરવામાં અાનંદ
માને છે . ૧૫ તમે તમારા ઘાેડાઅાેથી સમુ તથા જળનાં માે અાે પર મુસાફરી
કરી છે . ૧૬ અે સાંભળીને મારા પેટમાં ાસકાે પ

ાે. અવાજથી મારા હાેઠ

થથયા. મારા હાડકાંમાં સડાે લા યાે છે અને મારી જગાઅે હુ ં કાં યાે છંુ . યારે
લાેકાે પર હુ મલાે કરવાને લ કર ચઢી અાવે યારે હુ ં અે સંકટના સમયે પણ
ધીરજ રાખું. ૧૭

ેકે અં રીને ફૂ લતી કળીઅાે ન ફૂ ટે, ા વેલાને ા ા

ન અાવે; જૈતૂન વૃ

પર ફળ ન થાય, ખેતરાેમાં અ ન ન પાકે ; વાડામાંથી

ઘેટાંબકરાં નાશ પામે; અને યાં કાેઈ પણ

નવર ન રહે , ૧૮ તાેપણ હુ ં

યહાેવાહમાં અાનંદ કરીશ. હુ ં મારા ઉ ારનાર ઈ વરમાં હષ પામીશ. ૧૯
યહાેવાહ મારા ભુ તથા મા ં બળ છે ; તે મારા પગ હરણના પગ જેવા ચપળ
કરે છે અને તે જ મને મારાં ઉ ચ થાનાે પર ચલાવશે. મુ ય ગાયક માટે.
તારવાળાં વા જ સાથે ગાવાનું ગીત.
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સફ યા

યાયીપ ં શાેધાે. ન તા શાેધાે, તાે કદાચ તમે યહાેવાહના ાેધના દવસે

રા ની, અેટલે અામાેનના દીકરા યાે શયાની કાર કદ માં,
૧ યહૂહઝદયાના
કયાના દીકરા અમાયાના દીકરા ગદા યાના દીકરા કૂ શીના દીકરા
સફા યા પાસે અા માણે યહાેવાહનું વચન અા યું. ૨ યહાેવાહ કહે છે કે , “હુ ં
અા પૃ વીની સપાટી પરથી સવ વ તુનાે સંપૂણ નાશ કરીશ. ૩ હુ ં માણસ તથા
પશુઅાેનાે નાશ કરીશ. હુ ં અાકાશનાં પ ીઅાેને તથા સમુ ની માછલીઅાેને
પણ ન કરીશ. અને દુ ાેની સાથે ઠાેકર ખવડાવનારી વ તુઅાેનાે પણ વનાશ
કરીશ. કે મ કે પૃ વીની સપાટી પરથી હુ ં માણસનાે નાશ કરીશ,” અેવું યહાેવાહ
કહે છે . ૪ “હુ ં મારાે હાથ યહૂ દયા તથા ય શાલેમના બધા રહે વાસીઅાે પર
લંબાવીશ, અને હુ ં અા જ યાઅેથી બઅાલના શેષનાે તથા ય ભચારીઅાેના
નામનાે તથા યાજકાેનાે અંત લાવીશ. ૫ તેઅાે ઘરની અગાશી પર જઈને
અાકાશના સૈ યની ભ ત કરે છે , યહાેવાહની સેવા કરનારાઅાે અને સમ
ખાનારાઅાે છતાં મા કામને નામે પણ સમ ખાય છે તેઅાેનાે, ૬ જે લાેકાે
યહાેવાહને અનુસરવાથી પાછા ફયા છે , જેઅાે મને શાેધતા કે મારી સલાહ
લેતા નથી તેઅાેનાે હુ ં નાશ કરીશ.” ૭ ભુ યહાેવાહની સંમુખ શાંત રહાે, કે મ
કે યહાેવાહનાે દવસ પાસે છે ; યહાેવાહે ય

તૈયાર કયા છે તથા પાેતાના

સુર ત રહાે. ૪ કે મ કે ગાઝાને ત

દેવામાં અાવશે, અા કલાેન વેરાન

થઈ જશે. અા દાેદને તેઅાે ખરે બપાેરે નસાડી મૂકશે, અે ાેનને તેઅાે ઉખેડી
નાખશે. ૫ સમુ કનારે રહે નારા કરેથીઅાેની
વચન તમારી વ

ને અફસાેસ. યહાેવાહનું

છે કે , પ લ તીઅાેના દેશ, કનાન, હુ ં તારાે અેવી રીતે

નાશ કરીશ કે તારામાંનાે કાેઈ પણ નવાસી બચી રહે શે ન હ. ૬ સમુ કનારા
બીડાે થઈ જશે અને યાં ભરવાડાેનાં રહે ઠાણ તથા ઘેટાંઅાેના વાડા થઈ
જશે. ૭ કનારાના દેશ પર યહૂ દયાના બાકીના લાેકાેનાે કબ ે થશે. તે
લાેકાે યાં ઘેટાંબકરાં ચરાવશે. તેઅાેના લાેકાે સાંજે અા કલાેનના ઘરાેમાં સૂઈ
જશે, કે મ કે યહાેવાહ તેઅાેના ઈ વર તેઅાેની સંભાળ લેશે અને તેઅાેનું
ભા વ ફે રવી નાખશે. ૮ “માેઅાબનાં લાેકાેઅે મહે ણાં માયા છે અને અા માેન
લાેકાેઅે નદા કરી છે . તેઅાેઅે મારા લાેકાેને મહે ણાં માયા, નદા કરી અને
તેઅાેની સરહદાે પચાવી પાડી તે મ સાંભ ું છે . ૯ તેથી ઇઝરાયલના ઈ વર,
સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે કે , મારા

વના સમ, માેઅાબ સદાેમ જેવું અને

અા માેનના લાેકાે ગમાેરાના જેવા થશે; તે દેશ સદાને માટે ારની ખાણ
તથા ઝાંખરાવાળા રણના દેશ જેવાે બની જશે. મારા બાકી રહે લા લાેકાે
તેઅાેને લૂંટશે, મારી

ના બાકી રહે લા લાેકાે તેઅાેનાે વારસાે થશે.” ૧૦

અ ત થઅાેને પ વ કયા છે . ૮ “યહાેવાહના ય ના દવસે અેવું થશે કે , હુ ં

તેઅાેના અ ભમાનને લીધે માેઅાબ તથા અા માેનને અાવી શ ા થશે, કે મ

અમલદારાેને, રાજકુ મારાેને, તેમ જ જેઅાેઅે પરદેશી વ ાે પહરેલાં હશે
તે દરેકને શ ા કરીશ. ૯ જેઅાે ઉંબરાે કૂ દી જઈને, પાેતાના મા લકનું ઘર

છે . ૧૧ હવે તેઅાે યહાેવાહથી બીશે અને તેઅાે અાખી પૃ વીના બધા દેવાેને

હસાથી અને છે તર પડીથી ભરે છે તે સવને હુ ં તે દવસે શ ા કરીશ.” ૧૦
યહાેવાહ કહે છે કે , “તે દવસે મ છી દરવાજેથી અાપ ના પાેકાર થશે,
બી

મહાે લામાં દન થશે, અને ડું ગરાેમાંથી માેટા કડાકા સંભળાશે. ૧૧

મા તેશના રહે વાસીઅાે વલાપ કરાે, કે મ કે બધા વેપારીઅાે નાશ પા યા
છે ; ચાંદીથી લદાયેલા સવનાે નાશ થશે. ૧૨ તે સમયે અેવું થશે કે , જેઅાે
પાેતાના ા ારસમાં થર થયા હશે અને પાેતાના મનમાં કહે શે કે , 'યહાેવાહ
અમા ં કશું ખરાબ કે ભલું ન હ કરે' અેવું માનનારા માણસાેને, તે વખતે હુ ં
દીવાે લઈને ય શાલેમમાંથી શાેધી કાઢીશ અને શ ા કરીશ. ૧૩ તેમનું ધન
લૂંટાઈ જશે, તેમનાં ઘરાેનાે નાશ થશે! તેઅાે ઘરાે બાંધશે પણ તેમાં રહે વા
પામશે ન હ, ા ાવાડીઅાે રાેપશે પણ તેનાે ા ારસ પીવા પામશે ન હ! ૧૪

કે તેઅાેઅે સૈ યાેના યહાેવાહના લાેકાેની મ ક કરી છે અને મહે ણાં માયા
મહે ણાં મારશે. દરેક તેમની અારાધના કરશે, દરેક પાેતપાેતાના થળેથી,
હા, દરેક સમુ કનારેથી તેમની અારાધના કરશે. ૧૨ તમે કૂ શીઅાે પણ
મારી તરવારથી માયા જશાે. ૧૩ ઈ વર પાેતાનાે હાથ ઉ ર તરફ લંબાવીને
અાશૂરનાે નાશ કરશે, નનવેને વેરાન તથા રણના જેવું સૂકું કરીને ય
દેવામાં અાવશે. ૧૪

નવરાે, અેટલે દરેક

નાં ાણીઅાે અાશૂરમાં પડી

રહે શે, તેના થાંભલાઅાેની ટાેચ પર બગલાં તથા ઘુવડાે માળા બાંધશે.,
તેઅાેના સાદનું ગાયન બારીમાંથી સંભળાશે, ઉંબરાઅાે ઉ જડ થઈ જશે.
કે મ કે તેણે અેરેજકા ના પાટડા ઉઘાડા કરી ના યા છે . ૧૫ અા અાનંદી નગર
ન ત રહે તું હતું, તે દયમાં કહે છે કે , “હુ ં છંુ અને મારા જેવું કાેઈ પણ
નથી.” તે કે વું વેરાન તથા પશુઅાેના રહે વાનું થાન થઈ ગયું છે . તેની પાસે

યહાેવાહનાે મહાન દવસ ન ક છે તે ન ક છે અને બહુ ઝડપથી અાવે છે .

થઈને જનાર દરેક માણસ નસાસા સાથે પાેતાનાે હાથ હલાવશે.

યહાેવાહના દવસનાે સાદ સંભળાય છે , તે વખતે યાે ાઅાે પાેક મૂકીને રડે

ડખાેર તથા
૩ બંઅવાજ
સાંભ

છે . ૧૫ તે દવસ કાેપનાે દવસ, દુ : ખ તથા સંકટનાે દવસ, વનાશનાે તથા
અાફતનાે દવસ, અંધકાર તથા ધૂંધળાપણાનાે દવસ, વાદળાે તથા અંધકારનાે
દવસ, ૧૬ કાેટવાળાં નગરાે વ

તથા ઊંચા બુર ે વ

રણ શગડાનાે

તથા ભયસૂચક નાદનાે દવસ છે . ૧૭ કે મ કે હુ ં માણસાે ઉપર અેવી અાપ
લાવીશ કે , તેઅાે
વ

હીન માણસની જેમ ચાલશે, કે મ કે તેઅાેઅે યહાેવાહની

પાપ કયુ છે . તેઅાેનું લાેહી ધૂળની માફક વહે શે અને તેઅાેનાં શરીર

છાણની જેમ ફકી દેવામાં અાવશે. ૧૮ યહાેવાહના કાેપના દવસે તેઅાેનું સાેનું
કે ચાંદી તેઅાેને ઉગારી શકશે ન હ, અાખી પૃ વી યહાેવાહના ચંડ ાેધના
અ નથી ભ મીભૂત થઈ જશે. પૃ વી પરના સવ રહે વાસીઅાેનાે અંતે, ઝડપી
વનાશ થશે.”
વગરની
, તમે સાથે મળી અેક થાઅાે ચુકાદાનાે સમય
૨ હેઅાવેશરમતે અગાઉ
અને ઊડી જતાં ફાેતરાની જેમ દવસ પસાર થઈ ય તે
૨

અગાઉ, યહાેવાહનાે ચંડ ાેધ તમારા પર અાવે તે અગાઉ!, યહાેવાહના
ાેધનાે દવસ તમારા પર અાવે તે પહે લા તમે અેક થાઅાે. ૩ હે પૃ વી
પરના સવ ન લાેકાે જેઅાે તેમના વ ધઅાે પાળે છે તેઅાે યહાેવાહને શાેધાે,

સફ યા

થયેલી જુ લમી નગરીને અફસાેસ. ૨ તેણે ઈ વરનાે
ાે ન હ કે યહાેવાહની શખામણ માની ન હ. તેને

યહાેવાહમાં વ વાસ ન હતાે અને પાેતાના ઈ વરની ન ક અાવી ન હ. ૩
તેની મ યે તેના સરદારાે ગજના કરતા સહ જેવા છે ! તેના યાયાધીશાે સાંજે
ફરતા વ અાે જેવા છે , જેઅાે અાવતીકાલ માટે કે સવાર સુધી કશું રહે વા દેતા
નથી! ૪ તેના બાેધકાે ઉ ત તથા રાજ ાેહી માણસાે છે . તેના યાજકાેઅે જે
પ વ છે તેને અપ વ કયુ છે અને નયમશા

નાે ભંગ કયા છે . ૫ તેનામાં

યહાેવાહ યાયી છે , તેઅાે અ યાય કરતા નથી. રાેજ સવારે તે યાય કરે
છે તે કશી ચૂક કરતા નથી, છતાં ગુનેગાર લાેકાેને શરમ અાવતી નથી. ૬
“મ

અાેનાે નાશ કયા છે ; તેઅાેના બુર ે નાશ પા યા છે . મ તેઅાેની

શેરીઅાેનાે નાશ કરી દીધાે છે કે તેથી યાં થઈને કાેઈ જતું નથી. તેઅાેનાં નગરાે
નાશ પા યાં છે તેથી કાેઈ માણસ

ેવા મળતું નથી કે યાં કાેઈ રહે તું નથી. ૭

મ ક ું, 'તું ન ે મારી બીક રાખશે, મા ં માનશે. મ તેને માટે જે યાેજના કરી
હતી તે માણે તેનાં ઘરાેનાે નાશ થશે ન હ!' પણ તેઅાેઅે વહે લા ઊઠીને
પાેતાના સવ કામાે

કયા.” ૮ માટે યહાેવાહ કહે છે , મારી રાહ જુ અાે”

હુ ં નાશ કરવા ઊભાે થાઉં તે દવસ સુધી રાહ જુ અાે. કે મ કે મારાે નણય
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અાેને અેક તથા રા યાેને ભેગા કરીને, તેઅાેના પર મારાે બધાે ગુ સાે
અને ચંડ ાેધ વરસાવવાનાે છે . જેથી અાખી પૃ વી મારી ઈષાના અ નથી
નાશ પામે. ૯ પણ યારે હુ ં બધા લાેકાેને પ વ હાેઠ અાપીશ, જેથી તેઅાે
યહાેવાહના નામની વનંતી કરીને અેકમતના થઈને મારી સેવા કરે. ૧૦ મારા
વેર વખેર થઈ ગયેલા મારા ભ તાે કૂ શની નદીની સામે પારથી મારે માટે
અપણ લાવશે. ૧૧ તે દવસે તારાં સવ કૃ યાે જે ત મારી વ

કયા છે

તેને માટે તારે શરમાવું ન હ પડે, કે મ કે તે સમયે હુ ં તારામાંથી અ ભમાની
તથા ઉ ત માણસાેને દૂ ર કરીશ, કે મ કે હવે પછી તું મારા પ વ પવત પર
હીણપતભયુ કાય કરી શકશે ન હ. ૧૨ પણ હુ ં તારામાં દીન તથા ગરીબ
લાેકાેને રહે વા દઈશ, તેઅાે મારા નામ પર ભરાેસાે રાખશે. ૧૩ ઇઝરાયલના
બાકી રહે લા લાેકાે તે પછી અ યાય કરશે ન હ કે જૂ ઠું બાેલશે ન હ, તેમના
મુખમાં કપટી

ભ માલૂમ પડશે ન હ. તેઅાે ખાશે અને સૂઈ જશે અને કાેઈ

તેમને બીવડાવશે ન હ.” ૧૪ અાે સયાેનની દીકરી ગાયન કર. હે ઇઝરાયલ
ઉ લાસ કર. હે ય શાલેમની દીકરી તારા પૂરા દયથી ખુશ થા અને અાનંદ
કર. ૧૫ યહાેવાહ તમારી શ ાનાે અંત લા યા છે ; તેમણે તમારા દુ મનાેને
કાઢી મૂ

ાં છે ; ઇઝરાયલના રા

યહાેવાહ, તમારામાં છે . તમને ફરીથી

ારેય અાપ નાે ડર લાગશે ન હ. ૧૬ તે દવસે તેઅાે ય શાલેમને કહે શે કે ,
“હે સયાેન, બીશ ન હ, તારા હાથાે ઢીલા પડવા દઈશ ન હ. ૧૭ યહાેવાહ
તારા ઈ વર તારી મ યે છે , શ તશાળી ઈ વર તને બચાવશે; તેઅાે તારા
માટે હરખાશે. તેઅાે તારા પરના તેમના ેમમાં શાંત રહે શે. તેઅાે ગાતાં ગાતાં
તારા પર અાનંદ કરશે, ૧૮ તારામાંના જેઅાે મુકરર ઉ સવને સા

દલગીર

છે તેઅાેને હુ ં ભેગા કરીશ અને તારા પરનાે તેઅાેનાે બાે ે મહે ણાં પ હતાે.
૧૯

ે! તે સમયે હુ ં તારા બધા જુ લમગારાેની ખબર લઈશ. હુ ં અપંગને

બચાવીશ. જેઅાેને કાઢી મૂકવામાં અાવી છે તેઅાેને અેક કરીશ; અાખી
પૃ વીમાં યાં તેઅાે શરમજનક બ યા છે યાં હુ ં તેઅાેને શંસનીય કરીશ.
૨૦ તે સમયે હુ ં તમને અંદર લાવીશ અને તેજ સમયે હુ ં તમને ભેગા કરીશ, કે મ

કે યહાેવાહ કહે છે કે , તારી નજર અાગળથી તારી ગુલામગીરી ફે રવી નાખીને!
હુ ં અાખી પૃ વીના લાેકાે મ યે તને નામ અાપીશ અને શંસા પ કરીશ.
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હા ગાચ

હલાવીશ, દરેક

શ રા ના બી વષના છ ા માસના પહે લા દવસે યહૂ દયાના
૧ દાયાવે
સૂબા શા તીઅેલના દીકરા ઝ બાબેલ તથા મુખ યાજક યહાેસાદાકના
દીકરા યહાેશુઅા પાસે હા ગાય બાેધકની મારફતે યહાેવાહનું વચન અા યું
કે , ૨ સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ અેવું કહે છે કે , “અા લાેકાે કહે છે કે ,
યહાેવાહનું સભા થાન બાંધવાનાે સમય હજુ અા યાે નથી.”'” ૩ યારે
હા ગાય બાેધકની મારફતે યહાેવાહનું વચન અા યું કે , ૪ “અા સભા થાન
ઉ જડ પડી રહે લું છે , તે દર મયાન તમારે તમારાં છતવાળાં ઘરાેમાં રહે વાનાે
અા સમય છે શું?” ૫ માટે સૈ યાેના યહાેવાહ અા કહે છે કે , 'તમારા દયમાં
માગા વષે વચાર કરાે. સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે . ૬ “તમે ઘ ં વા યું છે ,
પણ ઘરે થાેડી જ ફસલ લા યા છાે; તમે ખાઅાે છાે, પણ ધરાઈને ન હ;
તમે પીઅાે છાે ખરા પણ તૃ ત થતા નથી. તમે વ

ાે પહે રાે છાે પણ તે

તમને ગરમી અાપતાં નથી; જે માણસ કમાણી કરે છે તે માણસ પાેતાની
કમાણીને કાણી કાેથળીમાં નાખે છે !' ૭ સૈ યાેના યહાેવાહ અેવું કહે છે કે ,
'તમારા દયમાં માગા વષે વચાર કરાે! ૮ પવતાે પર

અાે, લાકડાં લાવાે,

મા ં સભા થાન બાંધાે; તેનાથી હુ ં ખુશ થઈશ અને હુ ં મ હમાવાન થઈશ!'
૯ તમે ઘણાંની અાશા રાખતા હતા, પણ જુ અાે, તમે થાેડું જ લઈને ઘરે

અા યા, કે મ કે મ તેને ફૂં ક મારીને ઉડાવી દીધું. શા માટે?' 'કે મ કે યારે દરેક
માણસ ખુશીથી પાેતપાેતાના ઘરે

ય છે યારે મા ં સભા થાન ઉ જડ

પડી ર ું છે . ૧૦ તમારે કારણે અાકાશમાંથી ઝાકળ પડતું બંધ થયું છે અને
પૃ વીની ઊપજ બંધ થઈ ગઈ છે . ૧૧ હુ ં દેશ પર, પવતાે પર, અનાજ પર,
ા ારસ, તેલ તથા પૃ વીની ફસલ પર, માણસાે પર અને પશુઅાે પર તથા
તારા હાથનાં બધાં કામાે પર દુ કાળ લાવીશ અેવી મ અા ા કરી છે '” ૧૨
યારે શા તીઅેલના દીકરા ઝ

બાબેલ તથા મુખ યાજક યહાેસાદાકના

દીકરા યહાેશુઅાઅે તથા તેઅાેના બાકી રહે લા લાેકાેઅે યહાેવાહ તેઅાેના
ઈ વરનાે અવાજ તથા યહાેવાહ તેઅાેના ઈ વરે માેકલેલા હા ગાય બાેધકનાં
વચનાે પા ા. અને લાેકાે યહાેવાહના મુખથી ડરી ગયા. ૧૩ પછી યહાેવાહના
સંદેશવાહક હા ગાયે યહાેવાહનાે સંદેશાે લાેકાેને અાપીને ક ું કે , “'હુ ં તમારી
સાથે છંુ ' અા યહાેવાહની ઘાેષણા છે !” ૧૪ યારે યહાેવાહે યહૂ દયાના સૂબા
શા તીઅેલના દીકરા ઝ

બાબેલ તથા મુખ યાજક યહાેસાદાકના દીકરા

યહાેશુઅાનું મન, તથા બાકી રહે લા સવ લાેકાેનું મન
રા ના બી

ગૃત કયુ. ૧૫ દાયાવેશ

વષના છ ા માસના ચાેવીસમાં દવસે તેઅાેઅે જઈને પાેતાના

ઈ વર સૈ યાેના યહાેવાહના ઘરમાં કામ શ કયુ.
માસના અેકવીસમા દવસે હા ગાય બાેધકની મારફતે યહાેવાહનું
૨ સાતમા
અેવું વચન અા યું કે , હવે યહૂ દયાના સૂબા શા તીઅેલના દીકરા

યહાેવાહ અેવું કહે છે , ચાંદી તથા સાેનું મા ં છે . ૯ 'સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે ,
અા સભા થાનનું ભૂતકાળનું ગાૈરવ તેની શ અાતના ગાૈરવ કરતાં વધારે
હશે, 'અને અા જ યામાં હુ ં સલાહ શાં ત અાપીશ. અેવું સૈ યાેના યહાેવાહ
કહે છે .” ૧૦ દાયાવેશના બી
નયમશા
કે બી

કાેઈ ખાેરાકને અડકે તાે શું તે પ વ થાય?”” યાજકાેઅે જવાબ

યાજકાેઅે જવાબ અા યાે કે , “હા, તેઅાે અશુ ગણાય.” ૧૪ હા ગાયે ક ું,
“યહાેવાહ કહે છે કે “' મારી અાગળ અા લાેકાે અને અા

અેવા જ છે .'

તેઅાેના હાથનાં કામાે અેવાં જ છે તેઅાે જે કં ઈ અપણ કરે છે તે અશુ છે .
૧૫ હવે, કૃ પા કરીને અાજથી માંડીને વીતેલા વખતનાે, અેટલે યહાેવાહના

સભા થાનના પ થર પર પ થર મૂકવામાં અા યાે હતાે તે અગાઉના વખતનાે
વચાર કરાે, ૧૬ યારે કાેઈ વીસ માપ અનાજ ઢગલા પાસે અાવતાે, યાં તેને
મા દશ જ માપ મળતાં, યારે કાેઈ ા ાકું ડ પાસે પચાસ માપ કાઢવા
અાવતાે યારે યાંથી તેને મા વીસ જ મળતાં. ૧૭ યહાેવાહ અેવું કહે છે કે
તમારા હાથાેનાં બધાં કાયામાં મ તમને લૂથી, મસીથી તથા કરાથી દુ ઃખી કયા,
પણ તમે મારી તરફ પાછા ફયા ન હ.' ૧૮ 'અાજથી અગાઉના દવસાેનાે
વચાર કરાે, નવમા માસના ચાેવીસમાં દવસે, અેટલે કે જે દવસે યહાેવાહના
સભા થાનનાે પાયાે નાખવામાં અા યાે હતાે. તેનાે વચાર કરાે. ૧૯ શું હ
સુધી કાેઠારમાં બી છે ? ા ાવેલાે, અં રીઅાે, દાડમડીઅાે તથા જૈતૂનના
વૃ ાે હ

ફ ાં નથી, પણ અાજથી હુ ં તમને અાશીવાદ અાપીશ.'” ૨૦ તે જ

માસના ચાેવીસમાં દવસે, ફરીવાર યહાેવાહનું વચન હા ગાય બાેધકની પાસે
અા યું અને ક ું, ૨૧ યહૂ દયાના સૂબા ઝ

બાબેલને કહે કે , 'હુ ં અાકાશાેને

તથા પૃ વીને હલાવીશ. ૨૨ કે મ કે હુ ં રા યાસનાે ઉથલાવી નાખીશ અને
હુ ં

અાેનાં રા યાેની શ તનાે નાશ કરીશ. હુ ં તેઅાેના રથાેને તથા તેમાં

સવારી કરનારાઅાેને ઉથલાવી નાખીશ. તેઅાેના ઘાેડાઅાે તથા સવારાે દરેક
પાેતાના ભાઈની તલવારથી નીચે ઢળી પડશે. ૨૩ તે દવસે' સૈ યાેના યહાેવાહ
અેવું કહે છે ' મારા સેવક, શા તીઅેલના દીકરા, ઝ

બાબેલ હુ ં તને લઈ

લઈશ. 'હુ ં તને મારી મુ ા પ બનાવીશ, કે મ કે મ તને પસંદ કયા છે .' 'અેવું
સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ કહે છે !”

વતાે ર ાે છે ? હમણાં તમે તેને કે વી

બાબેલ, બળવાન થા' યહાેસાદાકના દીકરા હે યહાેશુઅા,

મુખ યાજક, 'બળવાન થા;' યહાેવાહ કહે છે , હે દેશના સવ લાેકાે!' તમે
બળવાન થાઅાે 'અને કામ કરાે કે મ કે હુ ં તમારી સાથે છંુ ,' અા સૈ યાેના
યહાેવાહ કહે છે . ૫ યારે તમે મસરમાંથી બહાર અા યા યારે તમારી સાથે
કરાર કરીને જે વચનાે થા યાં તે માણે, મારાે અા મા તમારી મ યે છે .
તમે બીશાે ન હ.' ૬ કે મ કે સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે , 'થાેડી જ વારમાં હુ ં

હા ગાચ

માં

ે તે રાેટલી, ભા , ા ારસ, તેલ

અશુ થયાે હાેય અને અા વ તુઅાેને અડે તાે શું તે અશુ ગણાય?” યારે

હાલતમાં જુ અાે છાે? શું તે તમારી નજરમાં શૂ યવત્ નથી? ૪ હવે, યહાેવાહ

અાકાશ, પૃ વી, સમુ તથા સૂકી ધરતીને હલાવું છંુ . ૭ અને હુ ં બધી

ે તમારામાંનાે કાેઈ પાેતાના પહે રેલા વ

અા યાે કે , “ના.” ૧૩ યારે હા ગાયે ક ું, “ ે કાેઈ માણસ શબને અડકવાથી

બાબેલને તથા મુખ યાજક યહાેસાદાકના દીકરા યહાેશુઅાને તથા

કહે છે , હે ઝ

માણે, ૧૨

બાંધીને પ વ માંસ લઈ જતાે હાેય અને

બાકી રહે લા લાેકાેને કહે કે , ૩ ' શું અા સભા થાનનાે અગાઉનાે વૈભવ
ેનારાઅાેમાંનાે કાેઈ તમારામાં

વષના નવમા માસના ચાેવીસમાં દવસે

હા ગાય બાેધક મારફતે યહાેવાહનું વચન અા યું કે , ૧૧ 'યાજકાેને પૂછ કે

૨

ઝ

તેઅાેની કમતીવ તુ મારી પાસે લાવશે, અને અા

સભા થાનને હુ ં ગાૈરવથી ભરી દઈશ. સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે . ૮ સૈ યાેના

અાેને
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ઝખાયા

શગડું યહૂ દયા દેશની સામે ઉઠાવીને તેને વખેરી ના યાે છે , તેઅાેનાં શગડાં
પાડી નાખવા માટે અા યા છે .”

શ રા ના શાસનના બી વષના અાઠમા મ હનામાં બાેધક
૧ દાયાવે
મ મારી અાંખાે ઉપર કરીને ેયું તાે અેક માણસ હાથમાં માપવાની દાેરી
ઇ ાેના દીકરા બેરે યાના દીકરા ઝખાયા પાસે યહાેવાહનું વચન અા યું ૨
લઈને ઊભાે હતાે. મ ક ું, “તું ાં ય છે ?” યારે તેણે મને ક ું,
કે , ૨ હુ ં યહાેવાહ તમારા પતૃઅાે પર અ યંત નારાજ થયાે હતાે. ૩ હવે,
'સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે કે , “તમે મારી તરફ પાછા ફરાે!” “તાે હુ ં તમારી
પાસે પાછાે અાવીશ.” સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે કે , ૪ “તમારા પતૃઅાે
જેવા ન થશાે કે જેઅાેને અગાઉના બાેધકાે બૂમ પાડીને કહે તા કે , સૈ યાેના
યહાેવાહ કહે છે કે : તમારા દુ માગાથી અને દુ કૃ યાેથી પાછા ફરાે” પણ
તેઅાેઅે મા ં સાંભ

ું ન હ કે મારા કહે વા પર યાન અા યું ન હ.'” અા

સૈ યાેના યહાેવાહની ઘાેષણા છે . ૫ “તમારા પતૃઅાે
શું સદા

ાં છે ? અને બાેધકાે

વે છે ? ૬ પણ જે મારાં વચનાે તથા વ ધઅાે મ મારા સેવકાે

બાેધકાેને મારફતે ફરમા યાં હતાં, તેઅાેઅે શું તમારા પૂવ ેને પકડી પા ા
ન હ? અાથી તેઅાેઅે પ તાવાે કયા અને ક ું, 'સૈ યાેના યહાેવાહે અાપણાં
કૃ યાે અને માગા માણે અાપણી સાથે જે કરવા ધાયુ હતું તે માણે અાપણી
સાથે કયુ છે .'” ૭ દાયાવેશ રા ના બી

વષના અ ગયારમા મ હનાના,

અેટલે શબાટ મ હનાના, ચાેવીસમાં દવસે ઇ ાેના દીકરા બેરે યાના દીકરા
ઝખાયા બાેધકની પાસે યહાેવાહનું વચન અા યું કે , ૮ “રા ે મને સંદશન
થયું કે , લાલ ઘાેડા પર સવાર થયેલાે અેક માણસ ખીણમાં મદીના છાેડ વ ચે
ઊભાે હતાે; તેની પાછળ લાલ, કાબરચીતરા અને સફે દ ઘાેડાઅાે હતા.” ૯
મ ક ું, “મારા ભુ અા શું છે ?” યારે મારી સાથે જે દૂ ત વાત કરતાે હતાે
તેણે મને ક ું, “અા શું છે તે હુ ં તને બતાવીશ.” ૧૦ યારે મદીઅાેના છાેડ
વ ચે ઊભેલા માણસે જવાબમાં ક ું, “તેઅાે અે છે કે જેમને યહાેવાહે પૃ વી
પર સવ અામતેમ ફરવાને માેક યા છે .” ૧૧ તેઅાેઅે મદીના છાેડ વ ચે
ઊભેલા યહાેવાહના દૂ તને જવાબ અાપીને ક ું, “અમે અાખી પૃ વી પર સવ

૨

ઉં છંુ .” ૩ પછી

“ય શાલેમની પહાેળાઈ અને લંબાઈ કે ટલી છે તે માપવા

મારી સાથે વાત કરનાર દૂ ત યાંથી ચા યાે ગયાે, બી ે દૂ ત તેને મળવા બહાર
અા યાે. ૪ બી

દૂ તે તેને ક ું, “દાેડ અને પેલા જુ વાનને કહે કે , 'ય શાલેમમાં

પુ કળ માણસાે અને

નવરાે હાેવાથી તે કાેટ વગરના નગરની જેમ તેઅાે તેમાં

રહે શે. ૫ કે મ કે , યહાેવાહ કહે છે કે , 'હુ ં પાેતે તેની અાસપાસ અ નના કાેટ પ
થઈશ, અને હુ ં તેનામાં મ હમાવાન થઈશ.' ૬ યહાેવાહ કહે છે ; અરે, ઉ રના
દેશમાંથી નાસી

અાે 'વળી, યહાેવાહ કહે છે કે મ તમને અાકાશના ચાર

વાયુની જેમ વખેરી દીધા છે  ૭ 'હે સયાેન, બા બલની દીકરી સાથે રહે નારી
તું નાસી

!'” ૮ કે મ કે સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે જે

છે તેમની વ

અાેઅે તમને લૂં ા

સ માન મેળવવા માટે તેમણે મને માેક યાે છે કે મ કે , જે

તમને અડકે છે તે ઈ વરની અાંખની કીકીને અડકે છે . ૯ “યહાેવાહ કહે છે હુ ં
મારાે હાથ તેઅાે પર હલાવીશ તેઅાે તેમના ગુલામાેને હાથે લૂંટાશે.” યારે
તમે

ણશાે કે સૈ યાેના યહાેવાહે મને માેક યાે છે . ૧૦ “ સયાેનની દીકરી,

ગાયન તથા અાનંદ કર, કે મ કે , યહાેવાહ કહે છે કે , હુ ં અાવું છંુ , હુ ં તારી સાથે
રહીશ.” ૧૧ તે દવસે ઘણી

અાે યહાેવાહની સાથે

ેડાશે. તે કહે છે ,

“તમે મારા લાેક થશાે; હુ ં તેમની વ ચે રહીશ.” યારે તમે

ણશાે કે સૈ યાેના

યહાેવાહે મને તમારી પાસે માેક યાે છે . ૧૨ કે મ કે યહાેવાહ યહૂ દયાને પાેતાના
હકના કબ ની જેમ પ વ ભૂ મમાં વારસા તરીકે ગણી લેશે. તે પાેતાના માટે
ફરીથી ય શાલેમને પસંદ કરશે. ૧૩ હે સવ માણસાે, યહાેવાહની અાગળ
શાંત રહાે, કે મ કે તે પાેતાના નવાસ થાનમાંથી

ગૃત થયા છે .

છે .” ૧૨ યારે યહાેવાહના દૂ તે જવાબ અા યાે કે , “હે સૈ યાેના યહાેવાહ, તમે

મુખ યાજક યહાેશુઅાને યહાેવાહના દૂ ત અાગળ ઊભાે રહે લાે અને તેને
૩ જમણે
હાથે તેના ઉપર અારાેપ મૂકવા માટે શેતાનને ઊભાે રહે લાે તેણે મને

ય શાલેમ તથા યહૂ દયાના નગરાે ઉપર અા સ ેર વષથી રાેષે ભરાયેલા છાે

દેખા ાે. ૨ યહાેવાહના દૂ તે શેતાનને ક ું, “યહાેવાહ તને ઠપકાે અાપાે, અાે

ાં સુધી તમે તેમના પર દયા ન હ કરાે?” ૧૩ યારે મારી સાથે વાત કરનાર

શેતાન; ય શાલેમને પસંદ કરનાર યહાેવાહ તને ધમકાવાે. શું તું અ નમાંથી

ફરીને અા યા છે અને

ે, અાખી પૃ વી હજુ વ થ બેઠી છે અને શાં તમાં

દૂ તને યહાેવાહે સારાં અને અા વાસનભયા વચનાેથી જણા યું. ૧૪ તેથી મારી

ઉપાડી લીધેલા ખાેયણા જેવાે નથી?” ૩ યહાેશુઅા મ લન વ

સાથે વાત કરનાર દૂ તે મને ક ું, “તું પાેકાર કરીને કહે , સૈ યાેના યહાેવાહ અેવું

પાસે ઊભેલાે હતાે. ૪ દૂ તે પાેતાની અાગળ ઊભેલા માણસાે સાથે વાત કરીને

કહે છે કે : “હુ ં ય શાલેમ તથા સયાેન માટે અ તશય લાગણીથી અાવેશી છંુ .

ક ું, “તેના અંગ પરથી મ લન વ

૧૫ જે

અાે અારામ ભાેગવે છે તેઅાેના પર હુ ં ઘણાે કાેપાયમાન થયાે છંુ ;

કે મ કે હુ ં તેઅાેનાથી થાેડાે નાખુશ થયાે હતાે પણ તેઅાેઅે દુ ઃખમાં વૃ

કરી.”

ાે પહે રીને દૂ ત

ાે ઉતારી નાખાે.” પછી તેણે યહાેશુઅાને

ક ું, “ ે, મ તારા અ યાયને તારાથી દૂ ર કયા છે અને હુ ં તને સુંદર વ

ાે

પહે રાવીશ.” ૫ દૂ તે તેઅાેને ક ું, “તેને માથે સુંદર પાઘડી પહે રાવાે.” તેથી

૧૬ તેથી સૈ યાેના યહાેવાહ અેવું કહે છે , “હુ ં દયા સાથે ય શાલેમમાં પાછાે

તેઅાેઅે યહાેશુઅાના માથે સુંદર પાઘડી અને તેને અંગે વ છ વ

અા યાે છંુ . મા ં ઘર યાં બંધાશે”' સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે કે — “અને

તે સમયે યહાેવાહનાે દૂ ત તેની પાસે ઊભાે હતાે. ૬ યારબાદ યહાેવાહના દૂ તે

ાે પહે રા યાં

માપવાની દાેરી ય શાલેમ પર લંબાવવામાં અાવશે.” ૧૭ ફરીથી પાેકારીને

યહાેશુઅાને

કહે કે , 'સૈ યાેના યહાેવાહ અેવું કહે છે : 'મારાં નગરાે ફરીથી સમૃ થઈને

' ે તું મારા માગામાં ચાલશે અને મારી અા ાઅાે પાળશે, તાે તું મારા ઘરનાે

ત ા પૂવક અાપીને ક ું કે , ૭ સૈ યાેના યહાેવાહ અેવું કહે છે :

પામશે, અને યહાેવાહ ફરીવાર સયાેનને દલાસાે અાપશે, તે

નણય કરનાર પણ થશે અને મારાં અાંગણાં સંભાળશે; કે મ કે હુ ં તને મારી

ફરી અેકવાર ય શાલેમને પસંદ કરશે.” ૧૮ પછી મ મારી અાંખાે ઊંચી કરીને

અાગળ ઊભેલાઅાેની મ યેથી જવા અાવવાની પરવાનગી અાપીશ. ૮ હે

ેયું, તાે, મને ચાર શગડાં દેખાયાં. ૧૯ મ મારી સાથે વાત કરનાર દૂ તને

મુખ યાજક યહાેશુઅા, તું અને તારી સાથે રહે નાર તારા સાથીઅાે, સાંભળાે.

ચારેબાજુ વૃ

પૂ

ું, “અા શું છે ?” તેણે મને જવાબ અા યાે, “અા તાે યહૂ દયા, ઇઝરાયલ

કે મ કે અા માણસાે ચ

પ છે , કે મ કે હુ ં મારા સેવક જે અંકુર કહે વાય છે તેને

તથા ય શાલેમને વેર વખેર કરનાર શગડાં છે .” ૨૦ પછી યહાેવાહે મને

લાવીશ. ૯ હવે જે પ થર મ યહાેશુઅા અાગળ મૂ

ચાર લુહારાે દેખા ા. ૨૧ મ ક ું, “અા લાેકાે શું કરવા અા યા છે ?” તેમણે

અેક પ થરને સાત અાંખ છે , સૈ યાેના યહાેવાહ અેવું કહે છે કે , હુ ં તેના પર

જવાબ અા યાે કે , “અા શગડાંઅાે અે છે કે જેઅાેઅે યહૂ દયાના લાેકાેને

કાેતરણી કરીશ, 'અા દેશના પાપને હુ ં અેક જ દવસમાં સમા ત કરીશ. ૧૦

અેવા વેર વખેર કરી ના યા કે કાેઈ પણ માણસ પાેતાનું માથું ઊંચું કરવા

સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે , તે દવસે' તમે દરેક માણસ પાેતાના પડાેશીને

પા યાે ન હ. પણ અા લાેકાે પાેતાને નસાડી કાઢવાને, જે વદેશીઅાેઅે પાેતાનું

ાે છે તે જુ અાે. અા

ા ાવેલા નીચે અને અં રના ઝાડ નીચે અારામ માટે બાેલાવશાે.'”
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ઝખાયા

સાથે જે દૂ ત વાત કરતાે હતાે તે પાછાે અા યાે અને ગેલા માણસની
મ પાછા ફરી અને મારી અાંખાે ઊચી કરીને ચાર રથાેને બે પવતાે
૪ મારી
૬ પછી
પેઠે તેણે મને ઊંઘમાંથી ઉઠા ાે. તેણે મને ક ું, “તું શું જુ અે છે ?” મ
વ ચેથી બહાર અાવતા ેયા; બે પવતાે કાંસાના બનેલા હતા. પહે લા
૨

ક ું, “હુ ં પૂરેપૂ ં સાેનાનું બનેલું દીપવૃ

૨

ે ં છંુ . તેની ટાેચ પર કાે ડયું છે .
ઉ

રથના ઘાેડા લાલ હતા, બી

રથના ઘાેડા કાળાં હતા, ૩ ી

રથના ઘાેડા

તેના પર સાત દીવા છે અને જે દીવા તેની ટાેચે છે તે દરેકને સાત દવેટ છે .

સફે દ હતા તથા ચાેથા રથના ઘાેડા ભૂરા ટપકાંવાળા હતા. ૪ તેથી મ મારી

૩ તેની પાસે બે જૈતૂનના વૃ ાે છે , તેમાંનું અેક કાે ડયાની જમણી બાજુ અે

સાથે વાત કરનાર દૂ તને પૂ

અને બીજું કાે ડયાની ડાબી બાજુ અે.” ૪ ફરીથી મારી સાથે વાત કરનાર

જવાબ અા યાે, “અા તાે અાકાશના ચાર પવનાે છે . તેઅાે અાખી પૃ વીના

દૂ તને મ ક ું, “હે મારા મા લક, તેનાે અથ શાે થાય છે ?” ૫ જે દૂ ત મારી
સાથે વાત કરતાે હતાે તેણે જવાબ અાપીને મને ક ું, “તેનાે અથ શાે છે તે
શું તું

ભુની અાગળ ઉપ થત થયા પછી ચા યા
રથ ઉ ર દેશ તરફ

ણતાે નથી?” મ ક ું, “ના, મારા મા લક.” ૬ તેણે મને જવાબ

અાપીને ક ું, યારે દૂ તે મને ક ું, “ઝ

ું કે , “મારા મા લક, અા શું છે ” ૫ દૂ તે મને
ય છે . ૬ કાળાં ઘાેડાઅાેવાળાે

ય છે ; સફે દ ઘાેડાઅાેવાળાે રથ પ

ય છે ; ટપકાંવાળા ઘાેડાઅાેવાળાે રથ દ ણ દેશ તરફ

મ દેશ તરફ
ય છે .” ૭

બાબેલને યહાેવાહનું વચન અા છે :

મજબૂત ઘાેડા બહાર અા યા અને પૃ વી પર ફરવાનાે પાેકાર કયા, દૂ તે ક ું,

'બળથી ન હ કે સામ યથી ન હ પણ મારા અા માથી,' સૈ યાેના યહાેવાહ

“ અાે અને પૃ વી પર સવ ફરાે.” માટે તેઅાે અાખી પૃ વી પર ફયા. ૮

કહે છે ,” ૭ “હે ઊંચા પવત, તું કાેણ છે ? ઝ

પછી તેમણે હાંક મારીને મને બાેલા યાે અને મારી સાથે વાત કરીને ક ું,

બાબેલ અાગળ તું સપાટ

થઈ જશે, તેના પર 'કૃ પા થાઅાે, કૃ પા થાઅાે, અેવા પાેકારસ હત ટાેચના

“ઉ ર દેશ તરફ જનારાઅાેને

પ થરને બહાર લાવશે.” ૮ યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું અને ક ું, ૯

અારામ અા યાે છે .” ૯ અાથી યહાેવાહનું વચન મારી પાસે અા યું કે , ૧૦

“ઝ

થાનનાે પાયાે નંખાયાે છે અને તેના

“દેશવટાથી પાછા અાવેલાઅાે પાસેથી, અેટલે હે દાયથી, ટાે બયાથી તથા

ણશે કે સૈ યાેના યહાેવાહે મને તારી પાસે

યદાયા પાસેથી અપણ લે અને તે જ દવસે તે લઈને તું સફા યાના દીકરા

બાબેલના હાથથી અા પ વ

હાથથી તે પૂ ં થશે, યારે તું
માેક યાે છે , અેવું ઝ

બાબેલ કહે છે , ૧૦ નાના કામાેના અા દવસને કાેણે

ધ ાયા છે ? અા લાેકાે ઝ

બાબેલના હાથમાં અાેળંબાે

યાે શયાના ઘરે

ે; તેઅાેઅે ઉ ર દેશમાં મારા અા માને

, કે મ કે તેઅાે બા બલથી અા યા છે . ૧૧ સાેનુંચાંદી લઈને

ેઈને અાનંદ

મુગટ બનાવ અને મુખ યાજક યહાેસાદાકના દીકરા યહાેશુઅાના માથે મૂક.

કરશે. “યહાેવાહની અા સાત દીવા પી અાંખાે, અાખી પૃ વી પર સવ ફરતી

૧૨ તેને કહે કે , સૈ યાેના યહાેવાહ અેવું કહે છે . “અા માણસ જેનું નામ અંકુર

રહે છે .” ૧૧ પછી મ દૂ તને પૂ

ું, “દીપવૃ ની જમણી બાજુ અે અને તેની

છે ! તે યાં છે યાં ઊગી નીકળશે અને યહાેવાહનું સભા થાન બાંધશે. ૧૩ તે

ડાબી બાજુ અે બે જૈતૂન વૃ ાે છે તે શું છે ?” ૧૨ વળી મ ફરીથી તેની સાથે

જ યહાેવાહનું સભા થાન બાંધશે અને પાેતાનાે વૈભવ ઊભાે કરશે; પછી તે

વાત કરીને ક ું, “જૈતૂન વૃ ની અા બે ડાળીઅાે કે જે સાેનાની બે દવેટાે છે .

પાેતાના સહાસન પર બેસીને રાજ કરશે. તેના સહાસન પર યાજક બેસશે

તેમાંથી તેલનાે વાહ વહે છે તેઅાે શું છે ?” ૧૩ તેણે મારી સાથે વાત કરવાનું

અને બ ને વ ચે શાં તની સલાહ રહે શે. ૧૪ પછી તે મુગટ હે દાય, ટાે બયા,

ચાલું રા યું, “અા શું છે તે શું તું નથી

ણતાે?” અને મ ક ું, “ના, મારા

યદાયા તથા સફા યાના દીકરા હે નની યાદગીરી તરીકે યહાેવાહના ઘરમાં

મા લક.” ૧૪ તેણે ક ું, “તેઅાે તાે અાખી પૃ વીના ભુ પાસે ઊભા રહે નાર

મૂકવામાં અાવશે. ૧૫ દૂ રથી માણસાે અાવીને યહાેવાહનું સભા થાન બાંધશે,

બે અ ભ ષ તાે છે .”

યારે તમે

ું, તાે મ અેક ઊડતું
૫ અાેયારેળયુમ ં પાછાેયું. ફરીનેદૂતે મનેમારીકઅાંું, ખ“તુાેં ઊંશું ચજુીઅેકરીનેછે ?” મેયજવાબ
અા યાે, “હુ ં
૨

અેક ઊડતું અાે ળયું

ેઉં છંુ , તે વીસ હાથ લાંબું અને દશ હાથ પહાેળું છે .”

૩ યારે તેણે મને ક ું, “અા તાે અાખા દેશની સપાટી પર અાવનાર શાપ છે ,

તેના ક ા માણે ચાેરી કરનાર દરેકનાે નાશ કરવામાં અાવશે, ખાેટા સમ
ખાનાર દરેક માણસને તેના ક ા માણે નાશ કરવામાં અાવશે.” ૪ સૈ યાેના
યહાેવાહ કહે છે , 'હુ ં તેને બહાર માેકલી દઈશ,' 'તે ચાેરના ઘરમાં અને મારા
નામના જૂ ઠા સમ ખાનારના ઘરમાં વેશ કરશે. મારાે શાપ તેના ઘર પર રહે શે
અને તેનાે તેનાં લાકડાં તથા પ થરાે સ હત નાશ કરશે.'” ૫ પછી મારી સાથે
વાત કરનાર દૂ તે બહાર અાવીને મને ક ું, “તારી અાંખાે ઊંચી કરીને

ે અા

શું બહાર અાવે છે તે શું છે ? ૬ મ ક ું, “તે શું છે ?” તેણે ક ું, “ટાેપલામાં જે
અાવે છે તે અેફાહ છે . અા અાખા દેશના લાેકાેનાં પાપાે છે . ૭ પછી ટાેપલા
પરથી સીસાનું ઢાંકણ ઊંચું થયું તાે ટાેપલાની અંદર બેઠેલી અેક
અાવી. ૮ દૂ તે ક ું, “અા દુ તા છે .” અને તેણે તે

ી

ેવામાં

ીને પાછી ટાેપલાની અંદર

નાખી દીધી અને તેણે તેના પર સીસાનું ઢાંકણ મૂકી દીધું. ૯ મ મારી અાંખાે
ઊંચી કરીને

ેયું તાે જુ અાે બે

ીઅાે મારી પાસે અાવતી હતી, તેઅાેની

પાંખાેમાં પવન હતાે કે મ કે તેઅાેની પાંખાે બગલાની પાંખાે જેવી હતી. તેઅાેઅે
તે ટાેપલાને પૃ વી તથા અાકાશની વ ચેથી ઊંચકી લીધાે. ૧૦ પછી મ મારી
સાથે વાત કરનાર દૂ તને ક ું, “તેઅાે ટાેપલાને

ાં લઈ

ય છે ?” ૧૧ તેણે

મને ક ું, “ શનઅાર દેશમાં, યાં તેને માટે સભા થાન બાંધવાનું છે , યારે તે
તૈયાર થશે યારે તે ટાેપલાને યાં તેના તૈયાર કરેલા થાને થા પત કરશે.”

ઝખાયા

ણશાે કે સૈ યાેના યહાેવાહે મને તમારી પાસે માેક યાે છે ;

ે તમે

યહાેવાહ તમારા ઈ વરનાે અવાજ ખંતથી સાંભળશાે તાે અા બધું ફળીભૂત
થશે.”'”
શ રા ના ચાેથા વષમાં, તેના નવમા અેટલે કે ક લેવ મ હનાના
૭ દાયાવે
ચાેથા દવસે યહાેવાહનું વચન ઝખાયા પાસે અા યું. બેથેલના લાેકાે
૨

શારઅેસેરને તથા રેગેમમેલેખને અને તેઅાેના માણસાેને યહાેવાહની કૃ પા માટે
વનંતી કરવા માેક યા. ૩ યહાેવાહના સભા થાનના યાજકાેને તથા બાેધકાેને
પૂછવા માટે માેક યા હતા કે , “જેમ હુ ં ઘણાં વષથી કરતાે અા યાે છંુ તેમ
પાંચમા માસમાં મારે શાેક કરવાે

ેઈઅે?” ૪ યારે સૈ યાેના યહાેવાહનું

વચન મારી પાસે અા યું કે , ૫ “દેશના સવ લાેકાેને તથા યાજકાેને કહે કે ,
યારે તમે પાંચમા અને સાતમા માસમાં ઉપવાસ અને શાેક કયા, વળી અા
સ ેર વષામાં તમે સાચે જ મારા માટે ઉપવાસ કયા હતાે? ૬ અને યારે તમે
ખાઅાે છાે પીઅાે છાે યારે શું તમે પાેતાને માટે જ ખાતાપીતા નથી? ૭
યારે ય શાલેમ તથા તેની અાસપાસના નગરાે વસ તવાળાં તથા અાબાદ
હતાં અને નેગેબમાં તથા દ ણની તળેટીમાં વસેલા હતાં, યારે જે વચનાે
યહાેવાહે અગાઉના બાેધકાેના મુખે પાેકાયા હતાં તે અે જ ન હતાં?'” ૮
યહાેવાહનું વચન ઝખાયા પાસે અા યું અને ક ું, ૯ સૈ યાેના યહાેવાહ અેવું
કહે છે : “સાચાે યાય કરાે, દરેક માણસ પાેતાના ભાઈ પર દયા તથા કૃ પા
રાખાે; ૧૦ વધવા તથા અનાથ, વદેશીઅાે તથા ગરીબ પર જુ લમ ન કરાે.
અને તમારામાંનાે કાેઈ પણ પાેતાના મનમાં પાેતાના ભાઈનું નુકસાન કરવાનું
ષ

ં ન રચે.' ૧૧ પણ તેઅાેઅે સાંભળવાનાે ઇનકાર કયા અને તેઅાેઅે

હઠીલા થઈને પીઠ ફે રવી; મા ં વચન સાંભળે ન હ માટે તેઅાેઅે પાેતાના
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તથા જે વચનાે સૈ યાેના યહાેવાહે પાેતાના

હષ પ તથા ખુશકારક ઉ ણી પ થશે! માટે સ યતા તથા શાં તને ેમ

અા મા વડે અગાઉના બાેધકાે ારા માેક યાં હતાં, તે તેઅાે સાંભળે ન હ

કરાે.'” ૨૦ સૈ યાેના યહાેવાહ અેવું કહે છે કે , 'અ ય લાેકાે તથા ઘણાં નગરાેના

માટે તેઅાેઅે તેમનાં દયાે વ

રહે વાસીઅાે અાવશે. ૨૧ અેક નગરના રહે વાસીઅાે જઈને બી

જેવાં કઠણ બનાવી દીધાં. તેથી સૈ યાેના

નગરના

યહાેવાહનાે કાેપ ઉ થયાે. ૧૩ યારે અેવું થયું કે યારે તેમણે પાેકાયુ યારે

રહે વાસીઅાેને કહે શે કે , “ચાલાે અાપણે યહાેવાહની કૃ પાને માટે વનંતી કરીઅે

તેઅાેઅે સાંભ

અને સૈ યાેના યહાેવાહને જ દી શાેધીઅે, હુ ં પણ જઈશ!”' ૨૨ ઘણાં લાેકાે

ું ન હ. સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે ; 'તે જ માણે', તેઅાે

પાેકારશે પણ હુ ં સાંભળીશ ન હ. ૧૪ કે મ કે જે

અાેને તેઅાે

ણતા નથી

અને બળવાન

અાે સૈ યાેના યહાેવાહની શાેધ કરવા ય શાલેમમાં અાવશે

તેઅાેમાં હુ ં તેઅાેને વંટાે ળયાની સાથે વેર વખેર કરી નાખીશ, તેઅાેના ગયા

અને તેમની કૃ પા ા ત કરવા માટે વનંતી કરશે.” ૨૩ સૈ યાેના યહાેવાહ અેવું

પછી દેશ અેવાે ઉ જડ થઈ ગયાે કે તે દેશમાં થઈને કાેઈ જતું અાવતું નહાેતું,

કહે છે કે , 'તે સમયે દરેક ભાષા બાેલનારી

કે મ કે તેઅાેઅે અા ર ળયામણા દેશને ઉ જડ કરી મૂ

ઝ ભાની કનારી હાથમાં લેશે અને કહે શે, “અમે તારી સાથે અાવીશું, કે મ કે

ાે હતાે.'”

મારી પાસે અા યું, “સૈ યાેના યહાેવાહ અેવું
૮ સૈકહેયાેછેનકેા :યહાે'મનેવાહનુસયાેં વચન
ન માટે ઘણાે અાવેશ છે , તેથી મને તેના પર ઘણાે
૨

અાેમાંથી દસ માણસાે તારા

અમે સાંભ ું છે કે ઈ વર તારી સાથે છે .”'”

ગુ સાે અાવે છે .' ૩ સૈ યાેના યહાેવાહ અેવું કહે છે કે : હુ ં સયાેનમાં પાછાે

વાહના વચન પી ઈ વરવાણી હા ાખ દેશ પર તથા દમ કસ જે
૯ યહાે
તેનું વ ામ થાન છે તેના પર છે : કે મ કે યહાેવાહની નજર માનવ ત પર

અા યાે છંુ અને ય શાલેમની મ યે રહીશ, કે મ કે ય શાલેમ સ યનું નગર

ઇઝરાયલનાં કુ ળાે પર છે . ૨ દમ કસની સરહદ પર અાવેલું હમાથ પણ છે .

કહે વાશે અને સૈ યાેના યહાેવાહનાે પ વ પવત કહે વાશે.'” ૪ સૈ યાેના ઈ વર

તૂર તથા સદાેન બહુ ચતુર છે છતાં: તેના પર પણ નજર છે . ૩ તૂરે પાેતાને

યહાેવાહ અેવું કહે છે કે , 'ય શાલેમમાંની ગલીઅાેમાં ફરીથી વૃ પુ ષાે તથા
ીઅાે, ઘણી ઉંમર થઈ ગઈ હાેવાને લીધે હાથમાં લાકડી લઈને બેસશે.

માટે ક લાે બાં યાે છે , તેણે ધૂળની જેમ ચાંદીના તથા શુ સાેનાની જેમ

૫ નગરની શેરીઅાે તે નગરમાં રમતાં છાેકરાઅાે તથા છાેકરીઅાેથી ભરપૂર

લેશે અને તેના બળને સમુ માં નાખી દેશે, તે અ નથી ભ મ થઈ જશે.

થશે.'” ૬ સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ અેવું કહે છે કે ; ' ે તે અા દવસાેના બાકી

૫ અા કલાેન

રહે લા લાેકાેની નજરમાં અ ભુત લાગે છે , તાે તે મારી નજરમાં પણ અ ભુત

અાશાઅાે ન ફળ થશે. ગાઝામાંથી રા

લાગે?'” અેવું સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ કહે છે . ૭ સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ

વ તી થશે ન હ. ૬ અા દાેદમાં વણસંકર

અેવું કહે છે કે , 'જુ અાે હુ ં મારા લાેકાેને પૂવના તથા પ

મના દેશમાંથી

પ લ તીઅાેનાે ગવ ઉતારીશ. ૭ કે મ કે હુ ં તેનું લાેહી તેના મુખમાંથી તથા તેની

બચાવી લાવીશ. ૮ હુ ં તેઅાેને પાછા લાવીશ, તેઅાે ય શાલેમની મ યે રહે શે,

નફરત તેના દાંતાે વ ચેથી દૂ ર કરીશ. તે પણ અાપણા ઈ વરને માટે બાકી

તેઅાે મારી

રહે લા યહૂ દયાના કુ ટું બ જેવાે અને અે ાેન યબૂસી જેવાે થશે. ૮ હુ ં દુ મનાેની

થશે, હુ ં સ યથી તથા ની તથી તેઅાેનાે ઈ વર થઈશ.'” ૯

મહાે લાની માટીના ઢગલા કયા છે . ૪ જુ અાે, પણ ભુ તેની સંપ
ેઈને બી જશે. ગાઝા પણ ભયથી ૂ

છીનવી

જશે. અે ાેનની

નાશ પામશે અને અા કલાેનમાં
પાેતાના ઘરાે બનાવશે, હુ ં

સૈ યાેના ઈ વર યહાેવાહ કહે છે કે : ' યારે સૈ યાેના યહાેવાહનું સભા થાન

મારા સભા થાનની ચારેબાજુ છાવણી નાખીશ કે જેથી કાેઈ અંદર અાવ

બાંધવા સા તેનાે પાયાે નાખવામાં અા યાે, યારે બાેધકાેઅે કહે લા વચનાે

કરે ન હ, કે મ કે હવે પછી કાેઈ જુ લમગાર તેઅાેમાં થઈને જવા પામશે ન હ.

સાંભળનારાઅાે, તમારા હાથ બળવાન થાઅાે. ૧૦ કે મ કે તે સમય અગાઉ

કે મ કે હવે મ મારી પાેતાની અાંખે તેઅાેને

કાેઈ માણસને પાક મળતાે ન હતાે કે કાેઈ

માેટા અાનંદથી પાેકાર કર, હે ય શાલેમની દીકરી હષનાદ કર.

નવરને પાક માટે મજૂ રી પણ

ેયા છે . ૯ હે સયાેનની દીકરી,
ે, તારાે રા

મળતી ન હતી. દુ મનને લીધે અંદર જનાર કે બહાર અાવનારને કં ઈ શાં ત

તારી પાસે યાયીપણા સાથે અાવે છે તે તારણ લાવે છે . તે ન છે અને ગધેડા

હશે ન હ. મ દરેક માણસાેને પાેતાના પડાેશી વ

કરી દીધા હતા. ૧૧ પણ

પર અેટલે ગધેડીના વછે રા પર સવારી કરીને અાવે છે . ૧૦ હુ ં અે ાઇમમાંથી

હવે હુ ં અા લાેકાેના બચેલાઅાેની સાથે અગાઉની માફક વત શ ન હ.'” અેવું

રથને તથા ય શાલેમમાંથી ઘાેડાને નાબૂદ કરીશ, યુ માંથી ધનુ યને કાપી

સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે . ૧૨ “' યાં શાં તનું બીજ દેખાશે. ા ાવેલાે તેનાં

નાખીશ; કે મ કે તે

ફળ અાપશે, પૃ વી પાેતાની ઊપજ અાપશે. અાકાશાેમાંથી અાેસ પડશે, કે મ

સમુ સુધી અને નદીથી પૃ વીના અંત સુધી થશે! ૧૧ તારી સાથે કરેલા કરારના

કે અા લાેકાેમાંના બાકી રહે લાઅાેને હુ ં અા સવ વ તુનાે વારસાે અાપીશ. ૧૩

ર તને કારણે મ તારા બંદીવાનાેને પાણી વગરના ખાડામાંથી બહાર કાઢીને

હે યહૂ દયાના વંશ ે તથા ઇઝરાયલના વંશ ે, તમે જેવી રીતે

મુ ત કયા છે . ૧૨ અાશા રાખી રહે લા બંદીવાનાે, ક લામાં પાછા અાવાે. હુ ં

અાેમાં

શાપ પ હતા, પણ તેવી રીતે તમે અાશીવાદ પ થશાે અને હુ ં તમારાે ઉ ાર

અાેને શાં તનાે બાેધ કરશે, તેમનું શાસન સમુ થી

કરીશ. ભયભીત ન થાઅાે, પણ તમારા હાથ બળવાન થાઅાે.'” ૧૪ કે મ કે

હે ર ક ં છંુ કે હુ ં તમને બમણાે બદલાે અાપીશ, ૧૩ કે મ કે મ મારા
માટે યહૂ દા પી ધનુ ય નમા યું છે . મ અે ાઇમ પી બાણ ધનુ ય પર મૂ ું છે .

સૈ યાેના યહાેવાહ અેવું કહે છે કે , 'તમારા પતૃઅાેઅે મને ગુ સે કયા હાેવાથી

હે સયાેન, હુ ં તારા દીકરાઅાેને, હે ીસ, તારા દીકરાઅાેને તારી વ

મ તમને નુકસાન પહાચાડવાની યાેજના ઘડી હતી, તે વષે મને દયા અાવી

કરીશ, હુ ં તને યાે ાની તલવાર પ કરીશ. ૧૪ યહાેવાહ તેઅાેને દેખાશે, તેનું

ન હ સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે , ૧૫ અા સમયાેમાં મ ય શાલેમનું તથા

તીર વીજળીની જેમ છૂટશે. કે મ કે યહાેવાહ મારા ભુ, રણ શગડું વગાડશે

યહૂ દયાના લાેકાેનું ફરી ભલું કરવાનું ધાયુ છે તમે ડરશાે ન હ. ૧૬ તમારે અા

અને દ ણના વંટાે ળયાની જેમ કૂ ચ કરશે. ૧૫ સૈ યાેના યહાેવાહ તેઅાેનું

બાબતાે કરવી: દરેક માણસ પાેતાના પડાેશી સાથે સાચું બાેલાે, અદાલતમાં

ર ણ કરશે, તેઅાે તેમનાે નાશ કરશે અને તેઅાેના ગાેફણના પ થરાેને પગ

સાચાે યાય કરાે અને તમારી ભાગળાેમાં શાં ત રહે . ૧૭ તમારામાંના કાેઈઅે

નીચે કચડી નાખશે. તેઅાે ા ારસ પીશે, ા ારસ પીધેલાની જેમ બૂમાે

પાેતાના પડાેશી વ

વચાર લાવવાે ન હ, કે કાેઈ જૂ ઠા

પાડશે. તેઅાે કથરાેટની જેમ, વેદીના ખૂણાઅાે પરની કથરાેટની જેમ ભરપૂર

સમ ખાવાની અાંનદ માણવા ન હ; કે મ કે હુ ં અા સવ બાબતાેને ધ ા ં

થશે. ૧૬ યહાેવાહ તેમના ઈ વર પાેતાના લાેકાેને ટાેળાં તરીકે ઉગારશે; તેઅાે

છંુ ,'” અેવું સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે . ૧૮ સૈ યાેના યહાેવાહનું વચન મારી
પાસે અા યું અને ક ું કે , ૧૯ “સૈ યાેના યહાેવાહ અેવું કહે છે કે : ચાેથા,

મુગટમાં જડેલાં ર નાેની જેમ તેના દેશ પર ચળકશે. ૧૭ તે કે ટલું સુંદર અને

પાેતાના દયમાં દુ

અાજે

કે ટલું સા ં છે ! જુ વાનાેને અનાજ તથા કુ મા રકાઅાેને ા ારસ

ગૃત

પુ કરશે.

પાંચમા, સાતમા અને દશમા મ હનાનાે ઉપવાસ યહૂ દયાના લાેકાેને અાનંદ પ,
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ઝખાયા

તઋતુમાં વરસાદ માટે યહાેવાહને પાેકારાે તે યહાેવાહ છે જે
૧૦ વસં
માણસાે તથા છાેડને માટે વરસાદ માેકલે છે , તે વીજળીઅાેના ઉ પ ન

ભલે પાેતાના પડાેશીનું માંસ ખાય.” ૧૦ પછી મ મારી “ક ણા” નામની

કતા છે . ૨ કે મ કે મૂ તઅાે જૂ ઠું બાેલે છે , ભ વ ય ભાખનારાઅાે જૂ ઠાં ભ વ ય

મ તેને કાપી નાખી. ૧૧ તે દવસે તે કરાર રદ કરવામાં અા યાે ઘેટાંના જે

કથન કરે છે ; વ ન

વેપારીઅાે મારા પર નજર રાખતા હતા તેઅાેઅે

ેનારાઅાે ખાેટાં વ નાે વણવે છે અને ખાેટાે દલાસાે

લાકડી લીધી અને મારાં બધાં કુ ળાે સાથે જે કરાર મ કયા હતાે તે રદ કરવા
યું કે અા યહાેવાહનું

અાપે છે ; તેથી લાેકાે ઘેટાંની જેમ રખડે છે , તેઅાે દુ : ખી છે કે મ કે તેઅાેને

વચન છે . ૧૨ મ તેઅાેને ક ું; “ ે તમને યાે ય લાગતું હાેય તાે તમે મને

દાેરનાર કાેઈ પાળક નથી. ૩ મારાે કાેપ પાળકાે વ

મારી મજૂ રી અાપાે. પણ

સળ યાે છે ; હુ ં

ે ન લાગતું હાેય તાે રહે વા દાે.” તેઅાેઅે ચાંદીના

ટાેળાઅાેને અાગેવાનાેને શ ા કરીશ; કે મ કે સૈ યાેના યહાેવાહે યહૂ દાના

ીસ સ ા વેતન તરીકે અા યા. ૧૩ પછી યહાેવાહે મને ક ું, “ખ નામાં

વંશ ે પી પાેતાના ટાેળાંની ખબર લીધી છે , તે તેઅાેને પાેતાના યુ ના ઘાેડા

ચાંદીને મૂકી દે, તેઅાેઅે તા ં વશેષ મૂ યાંકન કયુ છે !” તેથી મ ચાંદીના ીસ

જેવા બનાવશે. ૪ તેમાંથી ખૂણાનાે મુ ય પ થર, ખીલાે, યુ ધનુ ય અને

સ ા લઈને યહાેવાહના સભા થાનના ખ નામાં મૂકી દીધા. ૧૪ પછી યહૂ દા

દરેક અાગેવાન બહાર અાવશે. ૫ તેઅાે યુ માં પાેતાના દુ મનાેને શેરીઅાેના

તથા ઇઝરાયલ વ ચેનાે ભાઈચારાનાે સંબંધ તાેડી નાખવા મ મારી બી

કાદવની જેમ કચડી નાખનાર યાે ાઅાેના જેવા થશે; તેઅાે યુ કરશે, કે મ

લાકડી “અેકતા” ને ભાંગી નાખી. ૧૫ યહાેવાહે મને ક ું, “તું ફરીથી મૂખ

કે યહાેવાહ તેઅાેની સાથે છે , ઘાેડેસવારાે ગભરાઈ જશે. ૬ “હુ ં યહૂ દાના

પાળકની સા હ ય સામ ી લઈ લે, ૧૬ કે મ કે જુ અાે, હુ ં અા દેશમાં અેવાે

કુ ટું બને બળવાન કરીશ અને યૂસફના કુ ટું બનાે ઉ ાર કરીશ, કે મ કે હુ ં તેઅાેને

પાળક ઊભાે કરીશ કે તે નાશ પામનારાં ઘેટાંની સંભાળ ન હ લે. તે અાડે

પુનઃ થા પત કરીશ અને મને તેમના પર દયા અાવે છે .

ણે કે મ તેઅાેને કદી

માગ ચાલનારાઅાેને શાેધશે ન હ, કે અપંગને સા ં કરશે ન હ. તે નીરાેગીને

દીધા ન હાેય તેવા થશે, કે મ કે , હુ ં યહાેવાહ, તેમનાે ઈ વર છંુ અને હુ ં

પણ ખાવાનું ચારશે ન હ, પણ ચરબી યુ ત ઘેટાંનું માંસ ખાશે અને તેમની

ત

તેઅાેની વનંતી સાંભળીશ. ૭ અે ાઇમના વંશ ે યાે ા જેવા થશે, તેમનાં
દય ા ારસ પીધાે હાેય અેમ અાનંદ કરશે, તેમના લાેકાે

ેશે અને તેઅાેને

ખરીઅાે ફાડી નાખશે. ૧૭ ટાેળાને ત

દેનાર નકામા પાળકને અફસાેસ! તેના

જમણા હાથ તથા તેની જમણી અાંખ વ

તલવાર અાવશે. તેનાે જમણાે

ખુશી થશે. તેમના દય યહાેવાહમાં અાનંદ પામશે. ૮ હુ ં સીટી વગાડીને

હાથ પૂરેપૂરાે સુકાઈ જશે અને તેની જમણી અાંખ અંધ થઈ જશે.”

તેઅાેને અેક કરીશ, કે મ કે મ તેઅાેને બચા યા છે , અગાઉ જેમ તેઅાેની વૃ

વષે યહાેવાહનાે બાેજ, અાકાશાેને વ તારનાર, પૃ વીનાે
૧૨ ઇઝરાયલ
પાયાે નાખનાર તથા મનુ યાેના અંતર અા માના સજનહાર યહાેવાહ

થઈ હતી તેવી રીતે તેઅાેની વૃ

થશે. ૯

ે હુ ં તેમને

અાે મ યે વાવીશ,

તાેપણ તેઅાે દૂ રના દેશાેમાં મા ં મરણ કરશે, તેઅાે પાેતાના બાળકાે સ હત
વશે અને પાછા અાવશે. ૧૦ વળી હુ ં તેઅાેને મસર દેશમાંથી પાછા
લાવીશ અને અાશૂરમાંથી તેઅાેને અેક કરીશ. હુ ં તેઅાેને ગ યાદ તથા
લબાનાેનની ભૂ મમાં લાવીશ અને યાં તેઅાેને પૂરતી જ યા મળશે ન હ.
૧૧ તેઅાે સંકટ પી સમુ પાર કરશે; તેઅાે માે

ંઅાેને હઠાવશે, નાઇલના

સવ ઊંડાણાે સુકાઈ જશે, અાશૂરનાે ગવ ઉતારવામાં અાવશે અને મસરનાે
રાજદં ડ તેઅાેની પાસેથી જતાે રહે શે. ૧૨ હુ ં તેઅાેને મારામાં બળવાન કરીશ
અને તેઅાે મારે નામે ચાલશે.” અેવું યહાેવાહ કહે છે .

૧૧ કરે.

હે લબાનાેન, તારા દરવા

પડી ગયું છે !

ભ ય વૃ ાે ન થઈ ગયાં છે . બાશાનનાં અેલાેન વૃ ાે, વલાપ કરાે, કે મ
કે , ગાઢ જં ગલ જમીનદાે ત થઈ ગયું છે . ૩ ઘેટાંપાળકાેની પાેકનાે અવાજ
સંભળાય છે , કે મ કે તેઅાેનાે વૈભવ ન થયાે છે . સહના બ ચાની ગજનાનાે
અવાજ સંભળાય છે , કે મ કે , યદનનાે ગવ ન થયાે છે . ૪ મારા ઈ વર
યહાેવાહે ક ું, “કતલ થઈ જતા ટાેળાનું પાલન કરાે. ૫ (તેઅાેના ખરીદનારા
તેમની કતલ કરે છે અને પાેતાને શ ાપા ગણતા નથી, તેઅાેના વેચનારા
કહે છે કે , યહાેવાહને શં સત હાે કે અમે ીમંત છીઅે' તેઅાેના પાેતાના
પાળકાે તેઅાેના પર દયા રાખતા નથી.) ૬ યહાેવાહ કહે છે , હવે હુ ં પણ
દેશના રહે વાસીઅાે પર દયા રાખીશ ન હ.”

ે, હુ ં તેઅાેમાં સંઘષ પેદા કરીશ,

કે દરેક માણસ પાેતાના પાળકના હાથમાં અને પાેતાના રા ના હાથમાં પડશે,
તેઅાે દેશનાે નાશ કરશે, હુ ં યહૂ દયાને તેઅાેના હાથમાંથી છાેડાવીશ ન હ.”
૭ માટે કતલ થઈ જતા ટાેળાનું, કં ગાલ ઘેટાંનું મ પાલન કયુ છે . મ બે લાકડી

લીધી. અેકનું નામ મ “ક ણા” પા

ું અને બી નું નામ “અેકતા” રા યું.

અને મ ટાેળાનું પાલન કયુ. ૮ અેક મ હનામાં મ ણ પાળકાેનાે નાશ કયા.
હુ ં ઘેટાંના વેપારીઅાેથી હુ ં કં ટાળી ગયાે હતાે અને તેઅાે મારાથી કં ટા

ા

હતા. ૯ યારે મ ક ું, “હવેથી હુ ં તમારાે પાળક રહીશ ન હ. જે મરવાના
છે તે ભલે મરતા, જે નાશ પામે તે ભલે નાશ પામે. જેઅાે બાકી ર ા તે

ઝખાયા

ખવડાવનાર યાલા પ કરીશ, ય શાલેમના ઘેરાની જેમ યહૂ દયાના અેવા જ
હાલ હવાલ થશે. ૩ તે દવસે અેવું થશે કે હુ ં ય શાલેમને સવ લાેકાેને માટે તે
ભારે પ થર પ થાય અેવું કરીશ. જે કાેઈ તેને ઉપાડશે તે પાેતે ઘાયલ થશે.
પૃ વી પરની સવ

અાે તેની વ

અેકઠી થશે. ૪ સૈ યાેના યહાેવાહ અેવું

કહે છે કે તે દવસે,” “હુ ં દરેક ઘાેડાને ાસથી અને દરેક સવારને ગાંડપણથી
મારીશ. કે મ કે હુ ં યહૂ દયાના લાેકાે પર મારી અાંખ ઉઘાડીશ અને સૈ યના
દરેક ઘાેડાને અંધ કરી નાખીશ. ૫ યારે યહૂ દયાના અાગેવાનાે પાેતાના

ઉઘાડ, કે અ ન તારાં અેરેજવૃ ાેને ભ મ

૨ હે દેવદાર વૃ ાે, વલાપ કરાે, કે મ કે , અેરેજવૃ

કહે છે : ૨ “જુ અાે, હુ ં ય શાલેમને તેની અાસપાસના સવ લાેકાેને લથ ડયાં

મનમાં કહે શે, 'ય શાલેમના રહે વાસીઅાેનું બળ તેમના ઈ વર, સૈ યાેનાે
યહાેવાહના કારણે જ છે !' ૬ તે દવસે હુ ં યહૂ દયાના અાગેવાનાેને લાકડામાં
અ નથી ભરેલા ઘડા જેવા અને પૂળીઅાેમાં બળતી મશાલ પ કરીશ, કે મ
કે તેઅાે ચારેબાજુ ના અેટલે જમણી તથા ડાબી બાજુ ના દુ મનાેનાે નાશ
કરશે. ય શાલેમના લાેકાે હ

પાેતાની જ યાઅે ફરીથી વસશે. ૭ યહાેવાહ

પહે લાં યહૂ દયાના તંબુઅાેને બચાવશે, જેથી દાઉદના ઘરનાે અાદર તથા
ય શાલેમમાં રહે નારાઅાેનાે અાદર યહૂ દયા કરતાં વધી ન

ય. ૮ તે દવસે

યહાેવાહ ય શાલેમના રહે વાસીઅાેનું ર ણ કરશે, તે દવસે જે લડખડાતાે
હશે તે પણ દાઉદ જેવાે થશે. અને દાઉદનાં કુ ટું બાે ઈ વરના જેવાં, યહાેવાહના
દૂ તના જેવાં તેમની અાગળ થશે. ૯ તે દવસે જે બધી
વ

અાે ય શાલેમ

ચઢી અાવશે તેઅાેનાે નાશ કરવાનાે નણય હુ ં કરીશ.” ૧૦ “પણ હુ ં

દાઉદના ઘર પર તથા ય શાલેમના રહે વાસીઅાે પર ક ણા અને વનંતીનાે
અા મા રેડીશ, તેઅાે મને, અેટલે જેને તેઅાેઅે વ યાે છે તેને

ેશે. જેમ કાેઈ

પાેતાના અેકના અેક દીકરા માટે શાેક કરે તેમ તેઅાે પાેતાના સંતાન માટે
શાેક કરે છે , જેમ તેઅાે પાેતાના થમજ નત દીકરાના મૃ યુ માટે શાેક કરતાે
હાેય અેવી રીતે તેઅાે શાેક કરશે. ૧૧ તે દવસે મ ગ ાેના મેદાનમાં હદાદ
ર માેનના વલાપના જેવાે ભારે વલાપ ય શાલેમમાં થશે. ૧૨ દેશનાં દરેક
કુ ટું બ બી

કુ ટું બાેથી જુ દાં પડીને શાેક કરશે. દાઉદનું કુ ટું બ અલગ થશે,

તેઅાેની પ નીઅાે પુ ષાેથી અલગ થશે; નાથાનનું કુ ટું બ અલગ થશે, તેઅાેની
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પ નીઅાે પુ ષાેથી અલગ થશે. ૧૩ લેવીનું કુ ટું બ અલગ થશે અને તેઅાેની

અેટલે ખૂણાના દરવા

પ નીઅાે પુ ષાેથી અલગ થશે. શમઇનું કુ ટું બ અલગ થશે; અને તેઅાેની

સુધી ઊંચું કરવામાં અાવશે. ૧૧ લાેકાે ય શાલેમમાં રહે શે, તેના પર કદી શાપ

સુધી અને હનાનઅેલના બુરજથી તે રા ના ા કું ડ

પ નીઅાે પુ ષાેથી અલગ થશે. ૧૪ બાકીના બધા કુ ટું બાેમાંનું દરેક કુ ટું બ

ઊતરશે ન હ; ય શાલેમ સહીસલામત રહે શે. ૧૨ જે લાેકાેઅે ય શાલેમ

અલગ થશે અને તેઅાેની પ નીઅાે પુ ષાેથી અલગ થશે.”

વ

દાઉદના ઘર પર તથા ય શાલેમના રેહવાસીઅાે પર તેઅાેનાં
૧૩ તેપાપદવસે
અને અશુ તા માટે ઝરાે ખાેલવામાં અાવશે. સૈ યાેના યહાેવાહ

પર ઊભા હશે અેટલામાં તેમનું માંસ સડી જશે. તેઅાેની અાંખાે તેઅાેના

૨

કહે છે કે “તે દવસે હુ ં દેશમાંથી મૂ તઅાેનું નામ નાબૂદ કરીશ કે ફરી તેઅાેને
યાદ કરવામાં અાવે ન હ; હુ ં જૂ ઠા બાેધકાેને તથા અશુ અા માને દેશમાંથી
દૂ ર કરીશ. ૩

ે કાેઈ માણસ ભ વ યવાણી કરવાનું ચાલુ રાખશે, તાે તેને

જ મ અાપનાર તેના માતા પતા તેને કહે શે કે , 'તું

વતાે રહે વાનાે નથી, કે મ

કે , તું યહાેવાહના નામથી જૂ ઠું બાેલે છે .' તેને જ મ અાપનાર તેનાં માતા પતા
યારે તે ભ વ યવાણી કરતાે હશે યારે તેને વ ધી નાખશે. ૪ તે દવસે અેવું
થશે કે દરેક બાેધક ભ વ યવાણી કહે તી વખતે પાેતાના સંદશનને લીધે
શરમાશે, તેઅાે અાંવાળા વ

પહે રીને લાેકાેને ઠગશે ન હ. ૫ કે મ કે તે

કહે શે, 'હુ ં બાેધક નથી. હુ ં જમીનમાં કામ કરનાર માણસ છંુ , કે મ કે યારે હુ ં
જુ વાન હતાે યારથી હુ ં જમીનમાં કામ કરતાે અા યાે છંુ .' ૬ પણ

ે કાેઈ તેને

કહે શે કે , 'તારા હાથાે પર અા ઘા શાના છે ?' તાે તે જવાબ અાપશે કે , 'તે ઘા
તાે મને મારા મ ાેના ઘરમાં પ ા હતા તે છે .'” ૭ સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે 
“હે તલવાર મારા પાળક વ
વ

તથા, જે માણસ મારી પાસે ઊભાે છે તેની

ગૃત થા. પાળકને માર, અેટલે ઘેટાં વખેરાઈ જશે. કે મ કે હુ ં મારાે

હાથ નાનાંઅાે પર ફે રવીશ. ૮ યહાેવાહ કહે છે કે યારે અેવું થશે કે અાખા
દેશમાંના” બે ભાગ ન પામીને નાબૂદ થશે; પણ ી ે ભાગ બાકી રહે શે. ૯
ી

ભાગને હુ ં અ નમાં નાખીશ, અને જેમ ચાંદીને શુ કરવામાં અાવે છે

તેમ હુ ં તેને શુ કરીશ, અને જેમ સાેનાને પરખવામાં અાવે છે તેમ તેની પરખ

યુ કયુ હશે તેઅાેને યહાેવાહ મરકીથી મારશે: તેઅાે પાેતાના પગ

ખાડામાં સડી જશે, તેઅાેની

ભ તેમના મામાં સડી જશે. ૧૩ તે સમયે

યહાેવાહ તરફથી લાેકાેમાં માેટાે કાેલાહલ થશે અને દરેક માણસ પાેતાના
પડાેશીનાે હાથ પકડશે. દરેક હાથ પાેતાના પડાેશીની વ

ઊઠશે. ૧૪ અને

યહૂ દયા ય શાલેમની સામે યુ કરશે, તેઅાે અાસપાસની બધી
સંપ , સાેનું, ચાંદી અને સારાં વ

અાેની

ાે માેટા જથામાં ભેગાં કરશે. ૧૫ તે

છાવણીઅાેમાંના ઘાેડા, ખ ચરાે, ઊંટાે, ગધેડાં તથા બી
મરકીથી મરાે થશે. ૧૬ યારે ય શાલેમની વ

બધાં પશુઅાેનાે

ચઢી અાવેલી

અાેમાંથી

બચેલાે માણસ રા ની, સૈ યાેના યહાેવાહની અારાધના કરવા તથા માંડવાપવ
ઊજવવા દરવષ જશે. ૧૭ અને અેવું થશે કે

ે પૃ વી પરનાં બધાં કુ ટું બાેમાંથી

જે કાેઈ રા ની, અેટલે સૈ યાેના યહાેવાહની અારાધના કરવા ય શાલેમ ન હ
ય, તાે યહાેવાહ તેઅાેના પર વરસાદ લાવશે ન હ. ૧૮ અને

ે મસરનાં

કુ ટું બાે યાં જશે અાવશે ન હ, તાે તેઅાે વરસાદ ા ત કરશે ન હ. જે

અાે

માંડવાપવ પાળવા જશે ન હ તેઅાેને યહાેવાહ મરકીથી મારશે. ૧૯ મસર
તથા માંડવાપવ પાળવા ન હ જનાર સવ

ને અા શ ા કરવામાં અાવશે.

૨૦ પણ તે દવસે, ઘાેડાઅાે પરની ઘંટડીઅાે કહે શે, “યહાેવાહને સા

પવ ”

અને યહાેવાહના સભા થાનનાં તપેલાં વેદી અાગળના વાટકા જેવાં થશે. ૨૧
કે મ કે ય શાલેમ તથા યહૂ દયામાનું દરેક તપેલું સૈ યાેના યહાેવાહને માટે
પ વ થશે, બ લદાન લાવનાર સવ માણસાે તેમાં બાફશે અને તેમાંથી ખાશે.
તે દવસે સૈ યાેના યહાેવાહના ઘરમાં કાેઈ કનાની હશે ન હ.

કરીશ. તેઅાે મા ં નામ પાેકારશે, હુ ં તેઅાેને જણાવીશ કે , 'અા મારા લાેકાે
છે .' તેઅાેમાંનાે દરેક કહે શે કે , 'યહાેવાહ અમારા ઈ વર છે .'”
વાહનાે અેક અેવાે દવસ અાવે છે કે ,
૧૪ મ ે,યેયહાેવહચવામાં
અાવશે. કે મ કે હુ ં બધી

યારે તારી લૂંટ તારી

૨

વ

અાેને ય શાલેમ

યુ માટે અેક કરીશ, નગર કબજે કરવામાં અાવશે. ઘરાે લૂંટવામાં

અાવશે અને

ીઅાે પર બળા કાર કરવામાં અાવશે. અડધું નગર બંદીખાનામાં

જશે, પણ બાકીના લાેકાે નગરમાંથી કાપી નાખવામાં અાવશે ન હ. ૩ પણ
જેમ યહાેવાહ યુ ના દવસે લ

ા હતા તેમ તે

અાેની જેમ લડશે. ૪ તે

દવસે તેમના પગ ય શાલેમની પૂવમાં અાવેલા જૈતૂનના પવત ઉપર ઊભા
રહે શે. જૈતૂન પવત પૂવ તથા પ

મ વ ચે અડધાે અડધ વભા જત થઈ

જશે અને બહુ માેટી ખીણ થઈ જશે, અડધાે પવત ઉ ર તરફ અને બાકીનાે
અડધાે દ ણ તરફ પાછાે જશે. ૫ તમે પવતાેની ખીણમાં થઈને નાસી જશાે,
પવતાેની ખીણ અાસેલ સુધી પહાચશે. યહૂ દયાના રા

ઉ ઝયાના સમયમાં

તમે ધરતીકં પ વખતે નાસી છૂ ા હતા તેમ તમે નાસશાે. યારે યહાેવાહ મારા
ઈ વર પાેતાના સંતાે સાથે અાવશે. ૬ તે દવસે અેવું થશે કે યાં અજવાળું
ઠં ડી કે હમ હશે ન હ. ૭ તે દવસે કે વાે હશે તે યહાેવાહ

ણે છે , અેટલે કે

તે દવસ પણ ન હ હાેય અને રાત પણ ન હ હાેય, કે મ કે સાંજના સમયે
અજવાળું હશે. ૮ તે દવસે ય શાલેમમાંથી સતત પાણી વહે શે. અડધાે
વાહ પૂવ સમુ માં અને અડધાે વાહ પ

મ સમુ તરફ જશે. ઉનાળાે હશે

કે શયાળાે પણ અેવું જ થશે. ૯ યહાેવાહ અાખી પૃ વી ઉપર રા

થશે. તે

દવસે યહાેવાહ ઈ વર અેક જ હશે અને તેમનું નામ પણ અેક જ હશે. ૧૦
સમ

દેશ ગેબાથી તે ય શાલેમની દ ણે ર માેન સુધી અરાબાહ જેવાે

થઈ જશે. ય શાલેમ બ યામીનના દરવા થી પહે લા દરવા ની જગા સુધી,
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ણશાે કે મ તમારી પાસે અા અા ા માેકલી છે , કે મારાે કરાર લેવી સાથે

મારફતે ઇઝરાયલી
૧ માલાખી
યહાેવાહ કહે છે કે , “મ તને
૨

થાય,” અેવું સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે . ૫ “તેની સાથેનાે મારાે કરાર
ને ગટ કરાયેલા યહાેવાહનાે બાેજ.
ેમ કયા છે ,” પણ તમે પૂછાે છાે કે , “કઈ

બાબતે તમે અમને ેમ કયા છે ?” યહાેવાહ કહે છે , “શું અેસાવ યાકૂ બનાે
ભાઈ ન હતાે. “તાેપણ મ યાકૂ બને ેમ કયા, ૩ પણ મ અેસાવનાે તર કાર
કયા. મ તેના પવતાેને ઉ જડ બનાવી દીધા, તેના વારસાને મ અર યનાં
શયાળાેનું થાન બનાવી દીધું.” ૪

ે અદાેમ કહે કે , “અમારાે વનાશ થઈ

ગયાે છે , પણ અમે પાછા ફરીને ઉ જડ જગાઅાેને બાંધીશું;” તાેપણ સૈ યાેના
યહાેવાહ કહે , “તેઅાે બાંધશે, પણ હુ ં તેનાે નાશ કરીશ; અને લાેકાે તેને
દુ તાનાે દેશ અને લાેકાેને યહાેવાહ જેઅાેના પર હં મેશા કાેપાયમાન રહે છે '
અેવું કહે શે. ૫ તમે તમારી નજરે તે

ેશાે અને કહે શાે કે , “ઇઝરાયલની

સરહદાેની પાર સવ યહાેવાહ મહાન છે .” ૬ “દીકરાે પાેતાના પતાનાે અાદર
કરશે, ચાકર પાેતાના મા લકનાે અાદર કરશે.
અાદર

ાં છે ? અને

ે, હુ ં તમારાે પતા છંુ તાે, મારાે

ે મા લક છંુ તાે મા ં સ માન

ાં છે ? અેવું મારા

નામને ધ ારનાર, યાજકાે, યહાેવાહ તમને પૂછે છે . પણ તમે ક ું, 'અમે
તમારા નામને કે વી રીતે ધ ારીઅે છીઅે?' ૭ યહાેવાહ કહે છે , “તમે મારી
વેદી પર અપ વ રાેટલી ચઢાવીને પૂછાે છાે, “અમે તમને કે વી રીતે
કયા?' અેવું કહીને તમે યહાેવાહની મેજને

કરી છે . ૮ તમે અંધ પશુઅાે

મને અપણ કરાે છાે તે શું ખાેટું નથી? તમે અપંગ કે બીમાર પશુઅાે અપણ
કરાે છાે તે શું ખાેટું નથી?

ે તમે પશુઅાેની તે ભેટ તમારા સૂબાને અાપશાે

તાે શું તે વીકાર કરશે? શું તે તમારા પર સ ન થશે?” અેવું સૈ યાેના
યહાેવાહ કહે છે . ૯ અને હવે તમે યહાેવાહને સ ન કરવાનાે ય ન કરાે
છાે, કે જેથી તેઅાે અમારા પર દયા કરે. “પણ તમારા અાવાં જ અપણાેને
લીધે, શું તેઅાે તમારામાંના કાેઈ પણનાે માયાળુપણે વીકાર કરશે?” અેવું
સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે . ૧૦ સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે , “સભા થાનના
દરવા

બંધ કરી દઈને મારી વેદી પર નરથક અ ન સળગાવવા ન દે અેવાે

ે તમારામાં કાેઈ હાેત તાે કે વું સા ! હુ ં તમારા પર જરાપણ સ ન નથી,
હુ ં તમારા હાથનું અેક પણ અપણ વીકારીશ ન હ. ૧૧ કે મ કે સૂયાદયથી
સૂયા ત સુધી

અાે વ ચે મા ં નામ મહાન ગણાય છે ; સવ થળે મારે

નામે ધૂપ તથા પ વ અપણ ચઢાવવામાં અાવે છે . સવ

અાે મ યે મા ં

નામ મહાન ગણાય છે .” ૧૨ પણ ભુની મેજ અપ વ છે , તેમનું ફળ, તેમનું
અ ન તર કારપા છે અેવું કહીને તમે તેમનું અપમાન કરાે છાે. ૧૩ વળી તમે
કહાે છાે, “અા કે વું કં ટાળાજનક છે ,' તમે તેની સામે છ
યહાેવાહ કહે છે . “તમે

ા છાે,” સૈ યાેના

ેરજુ લમથી પડાવી લીધેલાં અપંગ, માંદાં પશુઅાે

વન

તથા શાં ત અાપવાનાે હતાે, તે મારાે અાદર કરે તે માટે મ તેને તે અા યાે. તેઅાે
મારાે અાદર કરતા હતા અને મારા નામનાે ડર રાખતા હતા. ૬ સાચું શ ણ
તેમના મુખમાં હતું, તેમના હાેઠમાંથી કદી અ યાયીપ ં માલૂમ પડતું નહતું. તે
મારી સાથે શાં ત અને ામા ણકપણે ચાલતા હતા, તે ઘણાંને પાપમાંથી પાછા
ફે રવતા હતા. ૭ કે મ કે યાજકના હાેઠાેમાં ડહાપણ હાેવું
તેમના મુખમાંથી નયમ શાેધવાે

ેઈઅે, લાેકાેઅે

ેઈઅે, કે મ કે તે સૈ યાેના યહાેવાહનાે

સંદેશાવાહક છે . ૮ પણ તમે સાચા માગમાંથી ભટકી ગયા છાે. તમે ઘણાં
લાેકાેને નયમનાે અાદર કરાવીને ઠાેકર ખવડાવી છે . તમે લેવીના કરારને
કયા છે ,” અેવું સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે . ૯ “મ તમને લાેકાેની અાગળ
તર કારપા અને અધમ બનાવી દીધા છે , કે મ કે તમે મારા માગાને વળગી
ર ા નથી, પણ તમારી મા હતી રાખવામાં પ પાત કયા છે .” ૧૦ શું અાપણા
સવના અેક જ પતા નથી? શું અેક જ ઈ વરે અાપ ં સજન કયુ નથી? તાે
શા માટે અાપણે અાપણા ભાઈઅાે સામે વ વાસઘાત કરીને પતૃઅાેના
કરારનું અપમાન કરીઅે? ૧૧ યહૂ દાઅે વ વાસઘાત કયા છે , ઇઝરાયલમાં
તથા ય શાલેમમાં ધ ારપા કૃ ય કરવામાં અા યું છે . કે મ કે યહાેવાહ જેને
ેમ કરતા હતા તે પ વ

થાનને યહૂ દાઅે અપ વ કયુ છે , તેણે વદેશી

દેવની દીકરી સાથે લ ન કયુ છે . ૧૨ જે કાેઈ વંશ ેઅે અા માણે કયુ હશે,
તેમ જ સૈ યાેના યહાેવાહને માટે અપણ લાવનારને પણ યહાેવાહ યાકૂ બના
તંબુમાંથી નાબૂદ કરશે. ૧૩ તમે પણ અાવું કરાે છાે. તમે તમારાં અાંસુઅાેથી,
દનથી તથા શાેકથી યહાેવાહની વેદીને ઢાંકી દાે છાે, કે મ કે તેઅાે તમારાં
અપણાે

ેવાને તથા તમારા હાથથી તેનાે વીકાર કરવાને સહમત નથી.

૧૪ પણ તું કહે છે , “શા માટે તે ન હ?” કે મ કે , યહાેવાહ તારી અને તારી

જુ વાનીની પ ની વ ચે સા ી થયા છે ,

ેકે તે તારી સાથી અને કરારની અે

તારી પ ની હતી છતાં તું તેને અ વ વાસુ ર ાે છે . ૧૫ શું અા માના અંશ વડે
તેણે તમને અેક બના યા નથી? અને શા માટે તેમણે તમને અેક બના યા છે ?
કે મ કે તેઅાે ધા મક સંતાનની અાશા રાખતા હતા? માટે તમારા અા મા વષે
સાવધ રહાે, કાેઈ પણ પાેતાની જુ વાનીની પ નીને અ વ વાસુ ન રહે . ૧૬
કે મ કે ઇઝરાયલના ઈ વર યહાેવાહ કહે છે કે , “હુ ં છૂટાછે ડાને ધ ા ં છંુ ,
સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે “જે પાેતાની પ ની પર જુ લમ કરે છે તેને હુ ં ધ ા ં
છંુ . “માટે તમારા અા મા વષે સાવધ રહાે અને અ વ વાસુ ન બનાે.” ૧૭
તમે તમારા શ દાેથી યહાેવાહને કં ટાળાે ઉપ યાે છે . પણ તમે કહાે છાે કે ,
“કે વી રીતે અમે તેમને કં ટાળાે ઉપ

યાે છે ? “દુ કમ કરનાર દરેક માણસ

યહાેવાહની નજરમાં સારાે છે , તેનાથી તેઅાે સ ન થાય છે ; અથવા ઈ વરનાે

લઈને અાવાે છાે, અેવાં બ લદાન મને ચઢાવાે છાે. તાે શું હુ ં તમારા હાથથી

યાય

અેવા અપણાેનાે વીકાર ક ં ?” ૧૪ “જે ઠગ માનતા માનીને પાેતાના ટાેળાંમાં

સંદેશાવાહકને માેકલું છંુ , તે મારી અાગળ માગ કરશે.
૩ “જુઅનેઅાેજે, હુભું મારા
ને તમે શાેધાે છાે, તેઅાે અચાનક પાેતાના ઘરમાં અાવશે;

નર

નવર હાેવા છતાં ખાેડવાળાં પશુને ભુ યહાેવાહ માટે બ લદાનમાં

ચઢાવે છે તે શા પત થાઅાે! કે મ કે હુ ં મહાન રા

છંુ , “મા ં નામ

અાે

મ યે ભયાવહ છે .” અેવું સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે .
હવે, હે યાજકાે, અા અા ા તમારા માટે છે . સૈ યાેના યહાેવાહ
૨ અને
કહે છે , “ ે તમે મારા નામને મ હમા અાપવાનું ન હ સાંભળાે અને તેને
૨

ાં છે ?” અેવું કહીને તમે તેમને કં ટાળાે ઉપ

કરારનાે સંદેશાવાહક જેને

યાે છે .

ેવાને તમે ખુશ છાે, જુ અાે, તે અાવી ર ાે છે ,”

અેવું સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે . ૨ પણ તેમના અાવવાનાે દવસ કાેણ સહન
કરી શકે ? અને યારે તેઅાે ગટ થશે યારે કાેણ ઊભાે રહી શકશે? કે મ કે
તે ધાતુને શુ કરનાર અ ન સમાન તથા ધાેબીના સાબુ સમાન છે . ૩ તે

તમારા દયમાં ન હ ઠસાવાે, તાે હુ ં તમારા પર શાપ માેકલીશ, હુ ં તમારા

ચાંદી ગાળનાર તથા શુ કરનારની જેમ યાય કરવા બરાજશે. તે લેવીના

અાશીવાદાેને શાપ પ કરી નાખીશ. ખરેખર, મ તેમને શાપ પ કરી દીધા છે .

દીકરાઅાેને શુ કરશે. તે તેમને સાેના તથા ચાંદી જેવા શુ કરશે, તેઅાે

કે મ કે મારી અા ા તમે તમારા દયમાં સમાવતા નથી. ૩

ે, હુ ં તમારા

યહાેવાહને યાયીપણાનું અપણ ચઢાવશે. ૪ યારે ાચીન કાળનાં વષા

વંશ ેને ઠપકાે અાપીશ, તમારા મુખ પર અને તમારા અપણાે પર છાણ

તથા જૂ ના દવસાેની જેમ યહૂ દયા તથા ય શાલેમનાં અપણાે યહાેવાહને

નાખીશ, તેઅાેની સાથે તમને પણ બહાર કાઢી મૂકવામાં અાવશે. ૪ યારે તમે

પસંદ પડશે. ૫ “પછી હુ ં યાય કરવા તમારી પાસે અાવીશ.
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દુ ગરાે,

ય ભચારીઅાે અને જૂ ઠા સા ીઅાે વ
જુ લમ કરનારની વ

તથા મજૂ ર પર તેના વેતનમાં

, વધવા તથા અનાથાે પર જુ લમ કરનારની વ

,

પરદેશીનાે હક પચાવી પાડનાર તથા મારાે અાદર ન હ કરનારની વ

હુ ં

સા ી પૂરવા ત પર રહીશ,” અેમ સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે . ૬ “કે મ કે હુ ં ,
યહાેવાહ, બદલાતાે નથી, તેથી હે યાકૂ બના લાેકાે, તમારાે સવનાશ થયાે
નથી. ૭ તમારા પતૃઅાેના સમયથી તમે મારા વ ધઅાેથી દૂ ર ફયા છાે અને
તેઅાેને પા ા નથી. મારી પાસે પાછા અાવાે, હુ ં તમારી પાસે પાછાે અાવીશ.”
અેમ સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે . “પણ તમે કહાે છાે, 'અમે કે વી રીતે પાછા
ફરીઅે?' ૮ શું માણસ ઈ વરને લૂંટે? છતાં તમે મને લૂંટાે છાે. પણ તમે કહાે
છાે, અમે કે વી રીતે તમને લૂં

ા? દશાંશાેમાં તથા ઉ છાલીયાપણાેમાં. ૯

તમે શાપથી શા પત થયા છાે, કે મ કે તમારી અાખી

અે, મને લૂં

ાે છે .

૧૦ દશાંશાે ભયાપૂરા ભંડારમાં લાવાે, કે જેથી મારા ઘરમાં અ નની અછત

રહે ન હ. અને તમે મા પારખું તાે કરી જુ અાે કે ,” “જુ અાે હુ ં તમારા માટે
અાકાશની બારીઅાે ખાેલીને સમાવેશ કરવાની જગા ન હ હાેય, અેટલાે
અાશીવાદ તમારા પર માેકલું છંુ કે ન હ, અેવું સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે . ૧૧
તમારે સા હુ ં ભ કાેને ધમકાવીશ, જેથી તેઅાે તમારી જમીનની ઊપજનાે
નાશ ન કરે; ખેતરમાં તમારા ા ાવેલાઅાેનાં ફળ યાે ય સમય અા યા પહે લાં
ખરી પડશે ન હ,” અેવું સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે . ૧૨ “સવ

અાે તમને

અાશીવા દત કહે શે, કે મ કે તમે દેશની ખુશી હશાે,” અેવું સૈ યાેના યહાેવાહ
કહે છે . ૧૩ યહાેવાહ કહે છે , “તમે મારી વ
તમે કહાે છાે કે , 'અમે તમારી વ

કઠાેર વચનાે ક ાં છે ,” પણ

શું બાે યા છીઅે?' ૧૪ તમે ક ું છે કે ,

'ઈ વરની સેવા કરવી યથ છે . અમે તેમના વ ધઅાે પા

ા તથા સૈ યાેના

યહાેવાહની અાગળ શાેકપૂવક ચા યા તેથી અમને શાે લાભ થયાે? ૧૫
અને હવે અમે ઘમંડી લાેકાેને અાશીવા દત કહીઅે છીઅે. દુ રાચારીઅાે ફ ત
અાબાદ થતાં નથી, પણ તેઅાે, ઈ વરની પરી ા કરે છે છતાં બચી

ય

છે .'” ૧૬ યારે યહાેવાહનાે ભય રાખનારાઅાેઅે અેકબી ની સાથે વાત
કરી; યહાેવાહે તે યાનથી સાંભ

ું. યહાેવાહનું ભય રાખનારાઅાેને સા

તથા તેમના નામનું અાદર રાખનારાઅાેને સા યાદીનું પુ તક તેમની હજૂ રમાં
લખવામાં અા યું. ૧૭ સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે , “તેઅાે મારા થશે,” “જે
દવસે હુ ં અા કરીશ તે દવસે, તેઅાે મા ં ખાસ

ય થશે; જેમ પતા પાેતાની

સેવા કરનાર દીકરા પર દયા રાખે, તેમ હુ ં તેમના પર દયા રાખીશ. ૧૮ યારે
તમે ફરી અેકવાર યાયી અને દુ વ ચેનાે, ઈ વરની સેવા કરનાર તથા સેવા
ન હ કરનાર વ ચેનાે ભેદ સમજશાે.
કે જુ અાે, તે દવસ અાવી ર ાે છે , ભ ીની પેઠે બળે છે , યારે બધા
૪ કેઅમભમાની
તથા દુ રાચારીઅાે ભૂસા સમાન થશે. સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે
કે , જે દવસ અાવે છે તે તેઅાેને અેવા બાળી નાખશે કે ” “તેમનું મૂળ કે ડાળી
રહે શે ન હ. ૨ પણ તમે જેઅાે મારા નામનાે ભય રાખાે છાે તેઅાેના માટે
યાયીપણાનાે સૂય ઊગશે અને તેની પાંખાેમાં સા પ ં હશે. તમે બહાર
અાવીને વાડામાંથી છૂટેલા વાછરડાની જેમ કૂ દશાે. ૩ અને તમે દુ લાેકાેને
તમારા પગ નીચે છંૂ દશાે, સૈ યાેના યહાેવાહ કહે છે કે , “જે દવસે હુ ં અા કરીશ
તે દવસે તેઅાે તમારાં પગનાં ત ળયાં નીચે રાખ જેવા થશે.” ૪ “મ મારા
સેવક મૂસાનાે નયમ, જે મ હાેરેબમાં સવ ઇઝરાયલને માટે ફરમા યાે હતાે
અેટલે કાનૂનાે તથા વ ધઅાે તે યાદ રાખાે. ૫ જુ અાે, યહાેવાહનાે મહાન તથા
ભયંકર દવસ અાવે તે પહે લાં, હુ ં તમારી પાસે અે લયા બાેધકને માેકલીશ.
૬ તે પતાઅાેનાં દય દીકરા તરફ તથા દીકરાઅાેનાં દય પતાઅાે તરફ

ફે રવશે; રખેને હુ ં અાવીને પૃ વીનાે શાપથી વનાશ ક ં .”
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નવી ટે ટામે ટ

ઈસુઅે ક ું, 'હે પતા, તેઅાેને માફ કરાે, કે મ કે તેઅાે જે કરે છે તે તેઅાે
ચ ીઅાે નાખીને તેઅાેઅે તેમના વ
લૂક ૨૩:૩૪

ણતા નથી.'

અંદરાેઅંદર વહચી લીધા.

મા થી

કે મ કે બાેધકે અેમ લ યું છે કે , ૬ “અાે યહૂ દયા દેશના બેથલેહેમ, તું

જે દાઉદના દીકરા, જે ઇ ા હમનાં દીકરા, તેમની વંશાવળી.
૧ ઈસુઇ ા હમત ઇસહાકનાે
પતા, ઇસહાક યાકૂ બનાે પતા, યાકૂ બ યહૂ દા તથા
૨

તેના ભાઈઅાેનાે પતા; ૩ યહૂ દા તથા તામાર, પેરેસ તથા ઝે રાનાં માતા પતા
હતાં, પેરેસ હે ાેનનાે પતા, હે ાેન અારામનાે પતા. ૪ અારામ અ મનાદાબનાે
પતા, અ મનાદાબ નાહશાેનનાે પતા, નાહશાેન સ માેનનાે પતા; ૫ સ માેન
બાેઅાઝનાે પતા અને રાહાબ તેની માતા; બાેઅાઝ અાેબેદનાે પતા અને
થ તેની માતા; અાેબેદ યશાઈનાે પતા; ૬ યશાઈ રા

દાઉદનાે પતા

હતાે. દાઉદ સુલેમાન કે જેની મા ઉ રયાની પ ની હતી તેનાે પતા; ૭ અને
સુલેમાન રહાબામનાે પતા, રહાબામ અ બયાનાે પતા, અ બયા અાસાનાે
પતા; ૮ અાસા યહાેશાફાટનાે પતા, યહાેશાફાટ યાેરામનાે પતા, યાેરામ
ઉ ઝયાનાે પતા; ૯ ઉ ઝયા યાેથામનાે પતા, યાેથામ અાહાઝનાે પતા,
અાહાઝ હઝ કયાનાે પતા; ૧૦ હઝ કયા મના શાનાે પતા; મના શા
અામાેનનાે પતા, અામાેન યાે શયાનાે પતા; ૧૧ બા બલના બંદીવાસને સમયે
યાે શયા યખાે યા તથા તેના ભાઈઅાેનાે પતા. ૧૨ અને બા બલના બંદીવાસ
પછી, યખાે યા શા તીઅેલનાે પતા, શા તીઅેલ ઝ
ઝ

બાબેલનાે પતા; ૧૩

બાબેલ અબીઉદનાે પતા, અબીઉદ અે લયાકીમનાે પતા, અે લયાકીમ

અાઝાેરનાે પતા; ૧૪ અાઝાેર સાદાેકનાે પતા, સાદાેક અાખીમનાે પતા,
અાખીમ અ લયુદનાે પતા; ૧૫ અ લયુદ અેલાઝારનાે પતા, અેલાઝાર
મ થાનનાે પતા, મ થાન યાકૂ બનાે પતા; ૧૬ યાકૂ બ યૂસફનાે પતા, યૂસફ જે
મ રયમનાે પ ત હતાે; અને મ રયમથી ઈસુ જે

ત કહે વાય છે તે જન યાં.

૧૭ માટે ઇ ા હમથી દાઉદ સુધી બધી મળીને ચાૈદ પેઢી થઈ, દાઉદથી

બા બલના બંદીવાસ સુધી ચાૈદ પેઢી, બા બલના બંદીવાસથી
સુધી ચાૈદ પેઢી થઈ. ૧૮ ઈસુ

તનાં સમય

તનાે જ મ અા માણે થયાે. તેમની મા

મ રયમની સગાઈ યૂસફ સાથે થયા પછી, તેઅાેનાે શારી રક સંબંધ થયા
અગાઉ તે પ વ અા માથી ગભવતી થયેલી જણાઈ. ૧૯ તેનાે પ ત યૂસફ
યાયી માણસ હતાે, જેણે તેનું ઉઘાડી રીતે અપમાન કરવા ન ચાહતા, તેને
ગુ ત રીતે છાેડી દેવાનાે વચાર કયા. ૨૦ જયારે તે અે બાબત વશે વચારતાે
હતાે, યારે ભુના વગદૂ તે તેને વ નમાં ક ું કે , “અાે યૂસફ, દાઉદના દીકરા,
તું તારી પ ની મ રયમને તેડી લાવવાને બીશ ન હ; કે મ કે તેના ગભમાં જે
બાળક છે તે પ વ અા માથી છે . ૨૧ તેને દીકરાે થશે અને તું તેમનું નામ
ઈસુ પાડશે; કે મ કે તે પાેતાના લાેકાેને તેઅાેનાં પાપથી ઉ ાર કરશે.” ૨૨
હવે અે બધું અે માટે થયું કે , ભુઅે બાેધક ારા જે ક ું હતું તે પૂ ં થાય,

યહૂ દયાના સૂબાઅાેમાં કાેઈ કારે સવથી નાનું નથી, કે મ કે તારામાંથી અેક
અ ધપ ત નીકળશે, જે મારા ઇઝરાયલી લાેકાેના પાળક થશે.” ૭ યારે
હે રાેદ રા અે તે માગીઅાેને ગુ તમાં બાેલાવીને, તારાે કયા સમયે દેખાયાે, તે
વષે તેઅાે પાસેથી ચાેકસાઈથી ખબર મેળવી. ૮ તેણે તેઅાેને બેથલેહેમમાં
માેકલતાં ક ું કે , 'તમે જઈને તે બાળક સંબંધી સારી રીતે શાેધ કરાે અને તે
પછી મને જણાવાે, અે માટે કે હુ ં પણ અાવીને તેમનું ભજન ક ં .' ૯ તેઅાે
રા નું કહે વું સાંભળીને ગયા અને જે તારાે તેઅાેઅે પૂવમાં

ેયાે હતાે તે

તેઅાેની અાગળ ચાલતાે ગયાે અને યાં બાળ ઈસુ હતા તે જ યા પર અાવીને
અટકી ગયાે. ૧૦ તેઅાે તારાને

ેઈને મહા અાનંદથી હરખાયા. ૧૧ ઘરમાં

જઈને તેઅાેઅે બાળકને તેની મા મ રયમની પાસે

ેયું; પગે પડીને તેનું ભજન

કયુ. પછી તેઅાેઅે પાેતાની ઝાેળી ખાેલીને સાેનું, લાેબાન તથા બાેળનું તેને
નજરા ં કયુ. ૧૨ હે રાેદ પાસે પાછા જવું ન હ, અેવી ચેતવણી વ નમાં
મ ાથી તેઅાે બીજે માગ પાેતાના દેશમાં પાછા ગયા. ૧૩ તેઅાેના પાછા ગયા
પછી, ભુના વગદૂ તે વ નમાં યૂસફને ક ું કે , 'ઊઠ, બાળક તથા તેની માને
લઈને મસરમાં નાસી

. હુ ં તને કહુ ં યાં સુધી યાં જ રહે જ,ે કે મ કે બાળકને

મારી નાખવા સા હે રાેદ તેમની શાેધ કરવાનાે છે .' ૧૪ યારે યૂસફ રા ે
ઊઠીને બાળક તથા તેની માને લઈને મસરમાં ગયાે; ૧૫ અને હે રાેદના મરણ
સુધી યાં ર ાે, અે માટે કે ભુઅે બાેધક ારા જે ક ું હતું તે પૂ ં થાય કે ,
“ મસરમાંથી મ મારા દીકરાને બાેલા યાે.” ૧૬ જયારે હે રાેદને માલૂમ પ ું કે
માગીઅાેઅે મને છે તયા યારે તે ઘણાે ગુ સે થયાે અને માણસાે માેકલીને જે
વેળા સંબંધી તેણે માગીઅાેની પાસેથી ચાેકસાઈથી ખબર મેળવી હતી, તે
વેળા માણે બે વષનાં તથા તેથી નાનાં સવ નર બાળકાે જેઅાે બેથલેહેમમાં
તથા તેના વ તારમાં હતાં, તેઅાેને મારી નંખા યાં. ૧૭ યારે ય મયા બાેધકે
જે ક ું હતું તે પૂ ં થયું કે , ૧૮ “રડવાનાે તથા માેટા વલાપનાે પાેકાર રામા
દેશમાં સંભળાયાે. અેટલે રાહે લ પાેતાનાં બાળકાે માટે રડતી પણ દલાસાે
પામવા ઇ છતી નહાેતી, કે મ કે તેના સંતાન ર ાં ન હતા.” ૧૯ હે રાેદના મરણ
પછી, ભુના વગદૂ તે મસરમાં યૂસફને વ નમાં અાવીને ક ું કે , ૨૦ 'ઊઠ,
બાળક તથા તેની માને લઈને ઇઝરાયલ દેશમાં

કે મ કે જેઅાે બાળકનાે

વ લેવા ઇ છતા હતા, તેઅાે મૃ યુ પા યા છે .' ૨૧ યારે યૂસફ બાળક તથા
તેની માને લઈને ઇઝરાયલ દેશમાં અા યાે. ૨૨ પણ અા ખલાઉસ પાેતાના
પતા હે રાેદને થાને યહૂ દયામાં રાજ કરે છે , અે સાંભળીને તે યાં જતા
ગભરાયાે, તાેપણ વ નમાં ચેતવણી પામીને ગાલીલના ાંત તરફ વ ાે. ૨૩
તે 'નાઝારી કહે વાશે,' અેવું બાેધકાેનું કહે લું પૂ ં થાય તે માટે નાસરેથ નામના

અેટલે, ૨૩ “જુ અાે, કું વારી ગભવતી થશે, તેને દીકરાે થશે અને તેનું નામ તેઅાે

નગરમાં અાવીને ર ાે.

ઈ માનુઅેલ પાડશે, જેનાે અથ અે છે કે , 'ઈ વર અાપણી સાથે.'” ૨૪ યારે

માં યાેહાન બા ત મા કરનાર ગટ થયાે, તે યહૂ દયાના
૩ તેઅરદવસાે
યમાં ઉપદેશ કરતાં અેમ કહે તાે હતાે કે , 'પ તાવાે કરાે; કે મ કે

યૂસફે ઊંઘમાંથી ઊઠીને જેમ ભુના વગદૂ તે તેને અા ા અાપી હતી તેમ કયુ.
તે પાેતાની પ નીને તેડી લા યાે. ૨૫ મ રયમને દીકરાે થયાે યાં સુધી યૂસફે
મ રયમની સાથે શારી રક સંબંધ કયા ન હ; અને તેણે દીકરાનું નામ ઈસુ
પા

ું.

૨ માગીઅાેઅે પૂવથી ય શાલેમમાં અાવીને પૂ

૨

વગનું રા ય પાસે અા યું છે . ૩ કારણ કે જેનાં વષે યશાયા બાેધકે ક ું
હતું કે , અર યમાં પાેકારનારની અેવી વાણી કે , ભુનાે માગ તૈયાર કરાે,
તેમના ર તા સીધા કરાે' તે અે જ છે .' ૪ યાેહાનનાં વ

ાે ઊંટના વાળનાં

હે રાેદ રા ના સમયમાં યહૂ દયાના બેથલેહેમમાં ઈસુ જન યાં યારે,

હતાં, તેની કમરે ચામડાનાે પ ાે હતાે અને તીડ તથા રાની મધ તેનાે ખાેરાક

ું કે , ૨ “યહૂ દીઅાેના જે

હતા. ૫ યારે ય શાલેમના, યહૂ દયાના તથા યદનના અાસપાસના સવ

રા

જન યાં છે , તે

ાં છે ? કે મ કે પૂવમાં તેમનાે તારાે

ભજન કરવાને અા યા છીઅે.” ૩ અે સાંભળીને હે રાેદ રા

ેઈને, અમે તેમનું

દેશના લાેકાે તેની પાસે ગયા; ૬ તેઅાે પાેતાનાં પાપાે કબૂલ કરીને યદન

ગભરાયાે અને

નદીમાં તેનાથી બા ત મા પા યા. ૭ પણ ફરાેશીઅાેમાંના તથા સદૂ કીઅાેમાંના

તેની સાથે અાખું ય શાલેમ પણ ગભરાયું. ૪ યાર પછી હે રાેદ રા અે સવ

ઘણાંને પાેતાથી બા ત મા પામવા માટે અાવતા

મુ ય યાજકાેને તથા શા

તનાે

કે , “અાે સપાના વંશ, અાવનાર કાેપથી નાસવાને તમને કાેણે ચેત યાં? ૮

ેઈઅે?' ૫ તેઅાેઅે તેને ક ું કે , “યહૂ દયાના બેથલેહેમમાં;

પ તાવાે કરનારાને શાેભે તેવા ફળ અાપાે; ૯ તમારા મનમાં અેમ કહે વાનું

જમ

ાં થવાે

ી લાેકાેને અેક કરીને તેઅાેને પૂ

ું કે , '
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ેઈને યાેહાને તેઅાેને ક ું

મા થી

ન ધારાે કે , 'ઇ ા હમ અમારા પતા છે ', કે મ કે હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , અા
પ થરાેમાંથી ઈ વર ઇ ા હમને માટે સંતાનાે ઉ પ ન કરી શકે છે . ૧૦ વૃ ાેના

પકડનારા કરીશ.' ૨૦ તેઅાે તરત

મૂળ પર કુ હાડાે પહે લેથી જ મુકાયાે છે ; માટે દરેક વૃ જે સા ં ફળ નથી

યાકૂ બને તથા તેના ભાઈ યાેહાનને, તેઅાેના પતા સાથે વહાણમાં પાેતાની

યાંથી અાગળ જતા તેમણે બી

અાપતું તે કપાય છે અને અ નમાં નંખાય છે . ૧૧ માટે પ તાવાને સા હુ ં

ળાે સાંધતા

ળાે મૂકીને તેમની પાછળ ગયા. ૨૧
બે ભાઈઅાેને, અેટલે ઝબદીના દીકરા

ેઈને તેઅાેને પણ બાેલા યા. ૨૨ યારે તેઅાે તરત વહાણને

પાણીથી તમા ં બા ત મા ક ં છંુ ખરાે, પણ જે મારી પાછળ અાવનાર છે તે
મારા કરતાં સામ યવાન છે , હુ ં તેમના ચંપલ ઊંચકવાને યાે ય નથી; તે તમા ં

તથા પાેતાના પતાને મૂકીને તેમની પાછળ ગયા. ૨૩ ઈસુ સભા થાનાેમાં

બા ત મા પ વ અા માથી તથા અ નથી કરશે. ૧૨ તેમનું સૂપડું તેમના
હાથમાં છે , તે પાેતાની ખળીને પૂરેપૂરી સાફ કરશે અને પાેતાના ઘઉં વખારમાં

રાેગ તથા દુ ઃખ મટાડતા, અાખા ગાલીલમાં ફયા. ૨૪ યારે અાખા સ રયામાં

ભરશે, પણ ભૂસું, ન હાેલવાનાર અ નમાં બાળી નાખશે.” ૧૩ યારે ઈસુ

પીડાતાઅાેને, દુ ા મા વળગેલાંઅાેને, વાઈના રાેગીઅાેને તથા લકવા

યાેહાનથી બા ત મા પામવા માટે ગાલીલથી યદન નદીઅે તેની પાસે અા યા.

તેઅાે તેમની પાસે લા યા; અને તેમણે તેઅાેને સા ં કયા. ૨૫ ગાલીલથી,

૧૪ પણ યાેહાને તેમને અટકાવતાં ક ું કે , “તમારાથી તાે મારે બા ત મા

દસનગરથી, ય શાલેમથી, યહૂ દયાથી તથા યદનને પેલે પારથી લાેકાેનાં

પામવું

ટાેળેટાેળાં તેમની પાછળ ગયા.

ેઈઅે અને શું તમે મારી પાસે અાવાે છાે?” ૧૫ પછી ઈસુઅે ઉ ર

અાપતાં ક ું કે , 'હમણાં અેમ થવા દે, કે મ કે સવ યાયીપ ં અેવી રીતે પૂ ં
કરવું તે અાપણને ઉ ચત છે .' યારે યાેહાને ઈસુને બા ત મા અા યું. ૧૬
જયારે ઈસુ બા ત મા પામીને તરત પાણીમાંથી બહાર અા યા; અને જુ અાે,
તેમને સા

વગા ઉઘાડાયાં અને ઈ વરના અા માને કબૂતર પે ઊતરતા

તથા પાેતા પર અાવતા તેમણે

ેયા. ૧૭ જુ અાે, વગામાંથી અેવી વાણી થઈ

કે , “અા મારાે વહાલાે દીકરાે છે , તેના પર હુ ં સ ન છંુ .”
ઈસુનું પરી ણ શેતાનથી થાય અે માટે અા મા તેમને અર યમાં
૪ પછી
લઈ ગયા. ચાળીસ રાત દવસ ઉપવાસ કયા પછી તેમને ભૂખ લાગી.
૨

૩

પરી ણ કરનારે તેમની પાસે અાવીને ક ું કે , ' ે તું ઈ વરનાે દીકરાે છે , તાે
અા પ થરાેને કહે કે , તેઅાે રાેટલી થઈ

ય.' ૪ પણ ઈસુઅે ઉ ર અાપતા

ક ું કે , અેમ લખેલું છે કે , 'માણસ અેકલી રાેટલીથી ન હ, પણ દરેક શ દ જે
ઈ વરના મુખમાંથી નીકળે છે તેથી

વશે.' ૫ યારે શેતાન તેમને પ વ

નગરમાં લઈ ગયાે અને ભ ત થાનના બુરજ પર તેમને ઉભાે રાખાે; ૬ અને
તેમને ક ું કે , ' ે તું ઈ વરનાે દીકરાે છે , તાે પાેતાને નીચે પાડી નાખ; કે મ કે
અેમ લખેલું છે કે , 'ઈ વર પાેતાના વગદૂ તાેને તારા સંબંધી અા ા કરશે;
અને દૂ તાે તને પાેતાના હાથાે પર ધરી લેશે, જેથી તારાે પગ પ થર સાથે ન
અફળાય.' ૭ ઈસુઅે તેને ક ું, અેમ પણ લખેલું છે કે , ' ભુ તારા ઈ વરનું તું
પરી ણ ન કર.' ૮ ફરીથી શેતાન તેને ઘણાં ઊંચા પહાડ ઉપર લઈ ગયાે અને
દુ નયાના સઘળાં રા યાે તથા તેઅાેનાે વૈભવ તેમને બતા યું; ૯ અને તેને કહે
છે કે , ' ે તું પગે પડીને મા ં ભજન કરશે, તાે અા સઘળાં હુ ં તને અાપીશ.'
૧૦ યારે ઈસુ તેને કહે છે કે , 'અરે શેતાન, દૂ ર

; કે મ કે લખેલું છે કે , ' ભુ

તારા ઈ વરનું ભજન કર અને અેકલા તેમની જ સેવા કર.' ૧૧ યારે શેતાન
તેમને મૂકીને ગયાે; અને વગદૂ તાેઅે તેમની પાસે અાવીને તેમની સેવા કરી.
૧૨ યાેહાન બંદીવાન કરાયાે છે , અેવું સાંભળીને ઈસુ ગાલીલમાં પાછા અા યા.
૧૩ પછી નાસરેથ મૂકીને ઝબુલાેનનાં તથા નફતાલીના દેશમાંના સમુ પાસેના

કપરનાહૂ મમાં તે અાવીને ર ા. ૧૪ અે માટે કે બાેધક યશાયાઅે જે ક ું હતું
તે પૂ ં થાય કે , ૧૫ 'ઝબુલાેનનાં ાંતના, નફતાલીના ાંતના, યદન નદીની
પેલે પાર, અેટલે બનયહૂ દીઅાેના ગાલીલમાંના ૧૬ જે લાેકાે અંધકારમાં
બેઠેલા હતા, તેઅાેઅે માેટું અજવાળું

ેયું અને મરણ થાનમાં તથા મરણની

છાયામાં જેઅાે બેઠેલા હતા, તેમના પર અજવાળું કા યું.' ૧૭ યાર પછી
ઈસુ ગટ કરવા અને કહે વા લા યા કે , 'પ તાવાે કરાે, કે મ કે વગનું રા ય
પાસે અા યું છે .' ૧૮ ઈસુ ગાલીલના સમુ ને કનારે ચાલતા હતા યારે તેમણે
બે ભાઈઅાેને, અેટલે સમાેન જે પતર કહે વાય છે તેને તથા તેના ભાઈ
અા

યાને સમુ માં

ળ નાખતા

ેયા, કે મ કે તેઅાે માછીમાર હતા. ૧૯

યારે ઈસુ તેઅાેને ક ું કે , 'મારી પાછળ અાવાે અને હુ ં તમને માણસાેના

મા થી

ઉપદેશ કરતા તથા રા યની સુવાતા ગટ કરતા અને લાેકાેમાં દરેક કારના
તેમની કી ત ફે લાઈ ગઈ, સઘળાં માંદાઅાેને, અેટલે અનેક

તનાં રાેગીથી
તાેને

લાેકને ેઈને ઈસુ પહાડ પર ચ ાં; યાં તેમના બેઠા પછી
૫ તેયારેમનાઘણાં
શ યાે તેમની પાસે અા યા. તેમણે પાેતાનું મુખ ઉઘાડીને તેઅાેને
૨

ઉપદેશ કરતાં ક ું કે , ૩ “અા મામાં જેઅાે નધન છે તેઅાે અાશીવા દત છે ;
કે મ કે વગનું રા ય તેઅાેનું છે . ૪ જેઅાે શાેક કરે છે તેઅાે અાશીવા દત છે ;
કે મ કે તેઅાે દલાસાે પામશે. ૫ જેઅાે ન છે તેઅાે અાશીવા દત છે ; કે મ કે
તેઅાે પૃ વીનું વતન પામશે. ૬ જેઅાેને યાયીપણાની ભૂખ તથા તરસ છે
તેઅાે અાશીવા દત છે ; કે મ કે તેઅાે તૃ ત થશે. ૭ દયાળુઅાે અાશીવા દત છે ;
કે મ કે તેઅાે દયા પામશે. ૮ મનમાં જેઅાે શુ છે તેઅાે અાશીવા દત છે ; કે મ
કે તેઅાે ઈ વરને

ેશે. ૯ સુલેહ કરાવનારાંઅાે અાશીવા દત છે ; કે મ કે

તેઅાે ઈ વરના દીકરા કહે વાશે. ૧૦ યાયીપણાને લીધે જેઅાેની સતાવણી
કરાઈ છે તેઅાે અાશીવા દત છે ; કે મ કે વગનું રા ય તેઅાેનું છે . ૧૧ જયારે
લાેકાે તમારી નદા કરશે, જુ લમ ગુ રશે અને મારે લીધે તમારી વ

ત

તની ખાેટી વાત અસ યતાથી કહે શે, યારે તમે અાશીવા દત છાે. ૧૨
તમે અાનંદ કરાે તથા ખૂબ હરખાઅાે; કે મ કે વગમાં તમારાે બદલાે માેટાે
છે ; કે મ કે તમારી અગાઉનાં બાેધકાેની સાથે તેઅાે જુ મ કયા હતા. ૧૩
તમે માનવજગતનું મીઠું છાે; પણ

ે મીઠું બે વાદ થયું તાે તે શાથી ખા ં

કરાશે? બહાર ફકાવા તથા માણસાેના પગ નીચે છંુ દાવા વગર તે કશા કામનું
નથી. ૧૪ તમે માનવજગતનું અજવાળું છાે. પહાડ પર વસાવેલું નગર સંતાઈ
રહી શકતું નથી. ૧૫ દીવાે કરીને તેને વાસણ નીચે ન હ, પણ દીવી પર
મૂકવામાં અાવે છે , યારે ઘરમાંના બધાને તે અજવાળું અાપે છે . ૧૬ તેમ જ
તમે તમા ં અજવાળું લાેકાેની અાગળ અેવું કાશવા દાે કે તેઅાે તમારાં
સદકૃ યાે

ેઈને વગમાંનાં તમારા પતાનાે મ હમા કરે. ૧૭ અેમ ન ધારાે કે

અથવા બાેધકાેની વાતાેનાે નાશ કરવાને અા યાે છંુ ; હુ ં
નાશ કરવા ન હ, પણ પૂણ કરવા અા યાે છંુ . ૧૮ કે મ કે હુ ં તમને ન ે
કહુ ં છંુ કે , અાકાશ તથા પૃ વી જતા રહે યાં સુધી સઘળાં પૂરાં થયા વગર
હુ ં નયમશા

નયમશા

માંથી અેક કાનાે અથવા મા ા જતી રહે શે ન હ. ૧૯ અે માટે અા

સાૈથી નાની અા ાઅાેમાંની અેકને

ે કાેઈ તાેડશે અથવા માણસાેને અેવું

કરવાનું શીખવશે, તાે તે વગના રા યમાં સાૈથી નાનાે કહે વાશે; પણ

ે કાેઈ

તે પાળશે અને શીખવશે તે વગના રા યમાં માેટાે કહે વાશે. ૨૦ કે મ કે હુ ં
તમને કહુ ં છંુ કે શા ીઅાેના તથા ફરાેશીઅાેના યાયીપણા કરતાં ે તમા ં
યાયીપ ં વધારે ન હાેય, તાે વગના રા યમાં તમે વેશ ન હ જ કરશાે. ૨૧
'હ યા ન કર', જે કાેઈ હ યા કરે તે અપરાધી ઠરવાના

ેખમમાં અાવશે,

અેમ પહે લાંના સમયનાં લાેકાેઅે ક ું હતું, તે તમે સાંભ ું છે ; ૨૨ પણ હવે
હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , જે કાેઈ પાેતાના ભાઈ પર કારણ વગર ાેધ કરે છે , તે
અપરાધી ઠરવાના ેખમમાં અાવશે; જે પાેતાના ભાઈને 'બેવકૂ ફ' કહે શે, તે
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યાયસભાથી અપરાધી ઠરવાના
છે ', તે નરકા નના

ેખમમાં અાવશે; જે તેને કહે શે કે 'તું મૂખ

ેખમમાં અાવશે. (Geenna g1067) ૨૩ અે માટે

તા ં અપણ ય વેદી પાસે લાવે અને
મારી વ

ે તું

ે યાં તને યાદ અાવે કે મારા ભાઈને

કં ઈક છે , ૨૪ તાે યાં ય વેદી અાગળ તા ં અપણ મૂકીને

,

થમ તારા ભાઈની સાથે સુલેહ કર અને યાર પછી અાવીને તા ં અપણ

સભા થાનાેમાં તથા ર તાઅાેમાં માણસાેથી વખાણ પામવાને કરે છે , તેમ
પાેતાની અાગળ રણ શગડું ન વગાડાે; હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે તેઅાે પાેતાનાે
બદલાે પામી ચૂ ા છે . ૩ પણ તમે જયારે દાનધમ કરાે, યારે જે તમારાે
જમણાે હાથ કરે તે તમારાે ડાબાે હાથ ન
ગુ તમાં થાય; ગુ તમાં

ણે; ૪ અે માટે કે તમારા દાનધમ

ેનાર તમારા પતા તમને બદલાે અાપશે. ૫ જયારે

ચઢાવ. ૨૫ યાં સુધી તું તારા દુ મનની સાથે માગમાં છે , યાં સુધી તેની સાથે

તમે ાથના કરાે યારે ઢાગીઅાેનાં જેવા ન થાઅાે; કે મ કે માણસાે તેઅાેને

વ રત સમાધાન કર; રખેને તારાે દુ મન તને યાયાધીશને સાપે, યાયાધીશ

જુ અે, માટે તેઅાે સભા થાનાેમાં તથા ર તાઅાેનાં નાકાંઅાે પર ઊભા રહીને

તને સપાઈને સાપે અને તને જેલમાં પૂરવામાં અાવે. ૨૬ ખરેખર હુ ં તમને કહુ ં

ાથના કરવાનું ચાહે છે ; હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે તેઅાે પાેતાનાે બદલાે પામી
ા છે . ૬ પણ જયારે તમે ાથના કરાે, યારે તમારી અાેરડીમાં અાે,

છંુ કે , તમે પૂરેપૂરાે દં ડ ચૂકવશાે ન હ, યાં સુધી તમે યાંથી નીકળશાે ન હ. ૨૭
' ય ભચાર ન કરાે', અેમ ક ું હતું, તે તમે સાંભ ું છે ; ૨૮ પણ હુ ં તમને કહુ ં

ચૂ

છંુ કે , ી ઉપર જે કાેઈ ખાેટી નજર કરે છે , તેણે અેટલામાં જ પાેતાના મનમાં
તેની સાથે ારનુંયે ય ભચાર કયા છે . ૨૯ ે તારી જમણી અાંખ તને ઠાેકર

તમારા પતા તમને બદલાે અાપશે. ૭ તમે ાથના કરતાં બનયહૂ દીઅાેની જેમ

ખવડાવે, તાે તેને કાઢી નાખીને તારી પાસેથી ફકી દે, કે મ કે તારા અંગાેમાંના

સાંભળવામાં અાવશે. ૮ અે માટે તમે તેઅાેના જેવા ન થાઅાે; કે મ કે જેની

અેકનાે નાશ થાય, અને તા ં અાખું શરીર નકમાં ન નંખાય, અે તને ગુણકારક

તમને જ ર છે , તે તેમની પાસે મા યા અગાઉ તમારા પતા

છે . (Geenna g1067) ૩૦

તમે અા રીતે ાથના કરાે “અાે વગમાંનાં અમારા પતા, તમા ં નામ પ વ

ે તારાે જમણાે હાથ તને ઠાેકર ખવડાવે, તાે તેને

બાર ં બંધ કરીને ગુ તમાંના તમારા પતાને ાથના કરાે અને ગુ તમાં

ેનાર

બકવાસ ન કરાે, કે મ કે તેઅાે ધારે છે કે અમારા ઘણાં બાેલવાથી અમા ં
ણે છે . ૯ માટે

કાપી નાખીને તારી પાસેથી ફકી દે, કે મ કે તારા અંગાેમાંના અેકનાે નાશ થાય,

મનાઅાે; ૧૦ તમા ં રા ય અાવાે; જેમ વગમાં તેમ પૃ વી પર તમારી ઇ છા

અને તા ં અાખું શરીર નકમાં ન નંખાય, અે તને ગુણકારક છે . (Geenna

પૂરી થાઅાે. ૧૧ દવસની અમારી રાેટલી અાજ અમને અાપાે; ૧૨ જેમ અમે

g1067) ૩૧ 'જે કાેઈ પાેતાની પ નીને છાેડી દે તે તેને છૂટાછે ડા લખી અાપે',

અમારા અપરાધીને માફ કયા છે , તેમ તમે અમારા અપરાધ અમને માફ કરાે;

અેમ પણ કહે લું હતું, ૩૨ પણ હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , ય ભચારના કારણ વગર જે

૧૩ અમને પરી ણમાં પડવા ન દાે, પણ દુ થી અમારાે છુટકારાે કરાે. કે મ કે

કાેઈ પાેતાની

રા ય, પરા મ તથા મ હમા સવકાળ સુધી તમારાં છે . અામીન.” ૧૪ કે મ કે

ય

ીને છાેડી દે, તે તેની પાસે ય ભચાર કરાવે છે ; અને જે કાેઈ તે

દીધેલી

ી સાથે લ ન કરે છે તે પણ ય ભચાર કરે છે . ૩૩ વળી, 'તું

જૂ ઠા સમ ન ખા, પણ ભુ

યે તારા સમ પૂરા કર', અેમ પહે લાના સમયમાં

ે તમે માણસાેના અપરાધાે તેઅાેને માફ કરાે, તાે તમારા વગમાંનાં પતા
પણ તમને માફ કરશે. ૧૫ પણ

ે તમે માણસાેને તેઅાેના અપરાધાે માફ ન હ

લાેકાેને કહે લું હતું, તે તમે સાંભ ું છે . ૩૪ પણ હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , કાેઈ પણ
કારના સમ ન ખાઅાે; વગના ન હ, કે મ કે તે ઈ વરનું રા યાસન છે ; ૩૫

કરાે, તાે તમારા પતા તમારા અપરાધાે પણ તમને માફ ન હ કરે. ૧૬ વળી

પૃ વીના ન હ, કે મ કે તે તેમનું પાયાસન છે ; અને ય શાલેમના ન હ, કે મ કે તે

ન થાઅાે, કે મ કે લાેકાેને ઉપવાસી દેખાવા માટે તેઅાે પાેતાના મા પડી ગયેલા

માેટા રા નું નગર છે . ૩૬ તમે તમારા માથાના પણ સમ ન ખાઅાે, કે મ કે તમે
અેક પણ વાળને પણ સફે દ અથવા કાળાે કરી શકતા નથી. ૩૭ પણ તમા ં

બતાવે છે . હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે તેઅાે પાેતાનાે બદલાે પામી ચૂ ા છે . ૧૭
પણ જયારે તમે ઉપવાસ કરાે, યારે તમારા માથા પર તેલ લગાવાે અને તમારાે

બાેલવું તે 'હા' તે 'હા' અને 'ના' તે 'ના' હાેય, કે મ કે અે કરતાં અ ધક જે કં ઈ છે

ચહે રાે ધાેઅાે; ૧૮ અે માટે કે ફ ત માણસાે ન

તે દુ તરફથી છે . ૩૮ 'અાંખને બદલે અાંખ અને દાંતને બદલે દાંત', તેમ કહે લું

છાે, પણ તમારા પતા જે ગુ તમાં છે તેમને તમે ઉપવાસી દેખાય અને ગુ તમાં

ું છે . ૩૯ પણ હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે જે દુ જન હાેય તેમની
સામા ન થાઅાે; પણ જે કાેઈ તારા જમણાં ગાલ પર તમાચાે મારે, તેની તરફ

અેક ન કરાે, યાં તાે કીડા તથા કાટ નાશ કરે છે અને ચાેરાે દીવાલ તાેડીને

બી ે પણ ફે રવ. ૪૦ જે તારાે કાેટ લેવા સા તારા પર દાવાે કરે, તેને તા ં

ચાેરી

પહે રણ પણ લેવા દે. ૪૧ જે કાેઈ તને બળજબરીથી અેક માઇલ લઈ

અથવા કાટ નાશ નથી કરતા અને યાં ચાેરાે દીવાલ તાેડીને ચાેરી જતા નથી.

જયારે તમે ઉપવાસ કરાે, યારે ઢાગીઅાેની માફક ઊતરી ગયેલા ચહે રાવાળાં

હતું, તે તમે સાંભ

તેની સાથે બે માઇલ

ય, તાે

. ૪૨ જે કાેઈ તારી પાસે માગે તેને તું અાપ અને તારી

પાસે જે ઉછીનું લેવા ચાહે , તેનાથી મા ન ફે રવ. ૪૩ 'તું તારા પડાેશી પર ેમ
કર અને તારા દુ મન પર ષ
ે કર', તેમ કહે લું હતું, તે તમે સાંભ

ું છે . ૪૪

ણે કે તમે ઉપવાસ કરી ર ા

ેનાર તમારા પતા તમને બદલાે અાપશે. ૧૯ પૃ વી પર પાેતાને સા
ય છે . ૨૦ પણ તમે પાેતાને સા

૨૧ કે મ કે

યાં તમા ં

વગમાં

ય

ય અેક કરાે, યાં કીડા

ય છે , યાં જ તમા ં ચ પણ રહે શે. ૨૨ શરીરનાે

દીવાે તે અાંખ છે ; અે માટે
કાશે ભરેલું થશે. ૨૩ પણ

ે તમારી
ે તમારી

સારી હાેય, તાે તમા ં અાખું શરીર
ખરાબ હાેય, તાે તમા ં અાખું

પણ હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે તમે તમારા દુ મનાે પર ેમ કરાે, જેઅાે તમને સતાવે
છે તેઅાેને માટે ાથના કરાે; ૪૫ અે માટે કે તમે વગમાંનાં તમારા પતાના

શરીર અંધકારે ભરેલું થશે; માટે તમારામાં જે અજવાળું છે , તે

દીકરા થાઅાે; કારણ કે તે સૂયને દુ તથા ભલા પર ઉગાવે છે અને યાયી

શકતાે નથી; કે મ કે તે અેકનાે ષ
ે કરશે, ને બી

તથા અ યાયી પર વરસાદ માેકળે છે . ૪૬ કે મ કે જેઅાે તમારા પર ેમ કરે છે ,

અેકના પ નાે થશે, ને બી નાે તર કાર કરશે. અેકસાથે તમે ઈ વરની

તેઅાે પર

તથા

ે તમે ેમ કરાે છાે, તાે તમને શાે બદલાે મળે? દાણીઅાે પણ શું

અેમ નથી કરતા? ૪૭

ે અંધકાર પ

હાેય, તાે તે અંધકાર કે ટલાે માેટાે! ૨૪ કાેઈ ચાકર બે મા લકાેની ચાકરી કરી

ે તમે કે વળ તમારા ભાઈઅાેને સલામ કરાે છાે, તાે

પર ેમ કરશે, અથવા તે

યની ચાકરી કરી શકાે ન હ. ૨૫ અે માટે હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે તમારા
ચતા ન કરાે કે , અમે શું ખાઈશું અથવા શું પીશું; તેમ જ તમારા

વને સા

તમે વશેષ શું કરાે છાે? દેવ વગરના લાેકાે પણ શું અેમ નથી કરતાં? ૪૮ અે

શરીરને માટે ચતા ન કરાે કે , અમે શું પહે રીશું? શું

માટે જેવા તમારા વગમાંનાં પતા સંપૂણ છે તેવા તમે પણ સંપૂણ થાઅાે.

શરીર વ

તમને જુ અે તે હે તુથી તેઅાેની અાગળ તમારાં યાયી કૃ યાે
૬ માણસાે
કરવાથી સાવધાન રહાે; ન હ તાે વગમાંનાં તમારા પતાથી તમને

વાવતાં નથી, કાપતાં નથી અને વખારાેમાં ભરતાં નથી, તાેપણ તમારા વગ ય

બદલાે મળશે ન હ. ૨ માટે જયારે તમે દાનધમ કરાે, યારે જેમ ઢાગીઅાે

વ ખાેરાક કરતાં અને

ાે કરતાં અ ધક નથી? ૨૬ અાકાશનાં પ ીઅાેને જુ અાે! તેઅાે તાે

પતા તેઅાેનું પાેષણ કરે છે ; તાે તેઅાે કરતાં તમે અ ધક મૂ યવાન નથી શું?
૨૭ ચતા કરવાથી તમારામાંનાે કાેણ પાેતાના
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વનકાળમાં અેકાદ પળનાે

મા થી

વધારાે શકાે છે ? ૨૮ વળી વ

ાે સંબંધી તમે ચતા કે મ કરાે છાે? ખેતરનાં

હુ ં તેઅાેને પ કહીશ કે , મ તમને કદી પણ અાેળ યા ન હ; અાે દુ કમ અાે,

ફૂ લઝાડાેનાે વચાર કરાે કે , તેઅાે કે વાં વધે છે ; તેઅાે મહે નત કરતા નથી,

તમે મારી પાસેથી દૂ ર

તેઅાે કાંતતાં પણ નથી; ૨૯ તાેપણ હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે સુલેમાન પણ પાેતાના
સઘળા વૈભવમાં તેઅાેમાંના અેકના જેવાે પહે રેલાે ન હતાે. ૩૦ અે માટે ખેતરનું

અને પાળે છે , તેને અેક ડા ા માણસની જેમ છે , જેણે પાેતાનું ઘર ખડક પર

ઘાસ જે અાજે છે અને કાલે ભ ીમાં નંખાય છે , તેને

સપાટા લા યા; પણ તેનાે પાયાે ખડક પર નાખેલાે હાેવાથી તે પ

ે ઈ વર અેવું પહે રાવે

અાે. ૨૪ અે માટે, જે કાેઈ મારી અા વાતાે સાંભળે છે

બાં યું; ૨૫ વરસાદ વર યાે, પૂર અા યું, વાવાઝાેડાં થયાં અને તે ઘર પર
ું ન હ.

છે , તાે, અાે અ પ વ વાસીઅાે, તમને શું તેથી વશેષ ન હ પહે રાવે? ૩૧ માટે

૨૬ જે કાેઈ મારી અા વાતાે સાંભળે છે પણ પાળતાે નથી, તેને અેક મૂખ

'અમે શું ખાઈશું', 'શું પીશું' અથવા 'શું પહે રીશું' અેમ કહે તાં ચતા ન કરાે.

માણસની જેમ છે , જેણે પાેતાનું ઘર રેતી પર બાં યું; ૨૭ વરસાદ વર યાે, પૂર

૩૨ કારણ કે અે સઘળાં વાનાં અ વ વાસીઅાે શાેધે છે ; કે મ કે વગમાંનાં

અા યું, વાવાઝાેડાં થયાં, તે ઘર પર સપાટા લા યા અને તે પડી ગયું; અને

તમારા પતા

તેનાે નાશ માેટાે થયાે.” ૨૮ ઈસુ અે વાતાે કહી ર ા પછી, અેમ થયું કે , લાેકાે

ણે છે કે અે બધાની તમને જ ર છે . ૩૩ પણ તમે થમ

તેમના રા યને તથા તેમના યાયીપણાને શાેધાે અને અે બધાં વાનાં પણ

તેમના ઉપદેશથી અા ય પા યા; ૨૯ કે મ કે શા

તમને અપાશે. ૩૪ તે માટે અાવતી કાલને સા

જેને અ ધકાર હાેય છે તેવી રીતે તે તેઅાેને ઉપદેશ કરતા હતા.

ચતા ન કરાે, કે મ કે અાવતી

કાલ પાેતાની વાતાેની ચતા કરશે; દવસને સા તે દવસનું દુ ઃખ બસ છે .

૭

કાેઈનાે યાય ન કરાે અને તમારાે યાય ન હ કરાશે. ૨ કે મ કે જે યાય
માણે તમે યાય કરાે તે માણે તમારાે યાય થશે. જે માપથી તમે માપી

અાપાે છાે, તે જ માણે તમને માપી અપાશે. ૩ તું તારા ભાઈની અાંખમાંનું
તણખલું યાનમાં લે છે , અને તારી પાેતાની અાંખમાંનાે ભારાે ટયાે કે મ

ેતાે

નથી? ૪ અથવા તું તારા ભાઈને કે વી રીતે કહી શકે કે 'મને તારી અાંખમાંથી
તણખલું કાઢવા દે'; પણ

ે, તારી પાેતાની જ અાંખમાં ભારાે ટયાે છે ! ૫

અાે ઢાગી! થમ તું પાેતાની જ અાંખમાંથી ભારાે ટયાે કાઢ, યાર પછી તને
તારા ભાઈની અાંખમાંથી તણખલું કાઢવાને સારી રીતે દેખાશે. ૬ જે પ વ
છે તે કૂ તરાઅાેની અાગળ ન નાખાે, તમારાં માેતી ભૂંડાેની અાગળ ન ફકાે;
અેમ ન થાય કે તેઅાે તે પાેતાના પગ તળે છંૂ દે અને તમને ફાડી નાખે. ૭
માગાે તાે તમને અપાશે; શાેધાે, તાે તમને જડશે; ખટખટાવાે, તાે તમારે સા

તમારામાં અેવી કઈ ય ત છે કે ,
અાપશે? ૧૧ માટે
વાનાં અાપી

ઉઘાડવામાં અાવશે. ૯

ે તેનાે દીકરાે તેની પાસે રાેટલી માગે,

તાે તે તેને પ થર અાપશે? ૧૦ અથવા

ે માછલી માગે, તાે તે તેને સાપ

ે તમે ખરાબ હાેવા છતાં,

ે પાેતાના બાળકાેને સારાં

ણાે છાે, તાે તમારા વગમાંનાં પતાની પાસે જેઅાે માગે છે

તેઅાેને કે ટલી વશેષે કરીને તેઅાે સારાં વાનાં અાપશે? ૧૨ માટે જે કં ઈ તમે
ઇ છાે છાે કે બી
કે નયમશા

લાેકાે તમારા

યે કરે, તેવું તમે પણ તેઅાે

યે કરાે; કે મ

તથા બાેધકાેની વાતાેનાે સાર તે છે . ૧૩ તમે સાંકડે બારણેથી

અંદર વેશાે; કે મ કે જે માગ નાશમાં પહાચાડે છે , તેનું બાર ં પહાેળું છે અને
ઘણાં તેમાં થઈને વેશે છે . ૧૪ જે માગ

વનમાં પહાચાડે છે , તે સાંકડાે છે ,

તેનું બાર ં સાંકડું છે અને જેઅાેને તે જડે છે તેઅાે થાેડા જ છે . ૧૫ જે જૂ ઠાં
બાેધકાે ઘેટાંને વેશે તમારી પાસે અાવે છે , પણ અંદરથી ફાડી ખાનાર વ ના
જેવા છે , તેઅાે સંબંધી તમે સાવધાન રહાે. ૧૬ તેઅાેનાં ફળથી તમે તેઅાેને
અાેળખશાે. શું લાેકાે કાંટાનાં ઝાડ પરથી ા અથવા ઝાંખરાં પરથી અં ર
તાેડે છે ? ૧૭ તેમ જ દરેક સા ં ઝાડ સારાં ફળ અાપે છે અને ખરાબ ઝાડ
ખરાબ ફળ અાપે છે . ૧૮ સા ં ઝાડ ખરાબ ફળ અાપી શકતું નથી અને
ખરાબ ઝાડ સારાં ફળ અાપી શકતું નથી. ૧૯ દરેક ઝાડ જે સા ં ફળ નથી
અાપતું તે કપાય છે અને અ નમાં નંખાય છે . ૨૦ તેથી તેઅાેનાં ફળથી તમે
તેઅાેને અાેળખશાે. ૨૧ જેઅાે મને ' ભુ, ભુ,' કહે છે , તેઅાે સવ વગના
રા યમાં વેશશે અેમ તાે ન હ, પણ જેઅાે મારા અાકાશમાંના પતાની
ઇ છા માણે કરે છે તેઅાે જ વેશશે. ૨૨ તે દવસે ઘણાં મને કહે શે કે ,
' ભુ, ભુ,' શું અમે તમારે નામે બાેધ કયા નહાેતાે? તમારે નામે ભૂતાેને
કાઢયાં નહાેતાં? અને તમારે નામે ઘણાં પરા મી કામાે કયા નહાેતાં? ૨૩ યારે

મા થી

પરથી ઈસુ ઊતયા, યાર પછી અ ત ઘણાં લાેક તેમની પાછળ
૮ પહાડ
ગયા. અને જુ અાે, અેક કુ રાેગીઅે અાવીને તેમને પગે પડીને ક ું કે ,
૨

“અાે ભુ,

ે તમારી ઇ છા હાેય તાે તમે મને શુ કરી શકાે છાે.” ૩ યારે

ઈસુઅે પાેતાના હાથ લાંબાે કયા, અને તેને પશ ને ક ું, “હુ ં ચાહુ ં છંુ , તું શુ
થા.” અને તરત તે પાેતાના કુ રાેગથી શુ થયાે. ૪ પછી ઈસુ તેને ક ું કે ,
“ ેજ,ે તું કાેઈને કહીશ ન હ; પણ

, યાજકને જઈને પાેતાને બતાવ અને

તેઅાેને માટે સા ી તરીકે જે અપણ મૂસાનાં ફરમા યાં માણે છે તે ચઢાવ.”
૫ ઈસુ કપરનાહૂ મમાં અા યા, પછી અેક શતપ ત તેમની પાસે અાવીને વનંતી

કરી કે , ૬ “અાે ભુ, મારાે ચાકર ઘરમાં પ ઘાતી થઈને પડેલાે છે , તેને ભારે
પીડા થાય છે .” ૭ યારે ઈસુઅે તેને ક ું કે , “હુ ં અાવીને તેને સા ે કરીશ.” ૮
સૂબેદારે ઉ ર અાપતાં ક ું કે , “અાે ભુ, તમે મારા છાપરા હે ઠળ અાવાે અેવાે
હુ ં યાે ય નથી; પણ તમે કે વળ શ દ કહાે, અેટલે મારાે ચાકર સા ે થશે. ૯

ઉઘાડાશે. ૮ કે મ કે જે દરેક માગે છે તેઅાે પામે છે ; જે શાેધે છે તેઅાેને જડે
છે ; અને જે કાેઈ ખટખટાવે છે , તેઅાેને માટે દરવા

ીઅાેની જેમ ન હ, પણ

કે મ કે હુ ં પણ કાેઈનાં અ ધકાર હે ઠળ છંુ અને સપાઈઅાે મારે વાધીન છે ;
અેકને હુ ં કહુ ં છંુ કે , , ને તે ય છે ; બી ને કહુ ં છંુ કે , અાવ અને તે અાવે
છે ; અને મારા દાસને કહુ ં છંુ કે , અે માણે કર, ને તે કરે છે .” ૧૦ યારે ઈસુને
તે સાંભળીને અા ય થયું, પાછળ અાવનારાઅાેને તેમણે ક ું, “હુ ં તમને
ન ે કહુ ં છંુ કે , અાવાે વ વાસ મ ઇઝરાયલમાં પણ ેયાે નથી. ૧૧ હુ ં તમને
કહુ ં છંુ કે પૂવથી તથા પ મથી ઘણાં લાેકાે અાવશે, ઇ ા હમની, ઇસહાકની
તથા યાકૂ બની સાથે વગના રા યમાં જમવા બેસશે; ૧૨ પણ રા યના
દીકરાઅાે બહારના અંધકારમાં નંખાશે કે , યાં રડવું અને દાંત પીસવું થશે.”
૧૩ ઈસુઅે તે સૂબેદારને ક ું કે , “

, જેવાે ત વ વાસ કયા તેવું જ તને

થાઅાે.” તે જ ઘડી તેનાે ચાકર સા ે થયાે. ૧૪ ઈસુ પતરના ઘરમાં અા યા,
યાં તેમણે તેની સાસુને તાવે બમાર પડેલી

ેઈ. ૧૫ ઈસુ તેના હાથને

પ યા; અેટલે તેનાે તાવ જતાે ર ાે અને તેણે ઊઠીને તેમની સેવા કરી. ૧૬
સાંજ પડી યારે તેઅાે ઘણાં દુ ા મા વળગેલાંઅાેને તેમની પાસે લા યા અને
તેમણે શ દથી તે દુ ા માઅાેને બહાર કા

ાં, અને સઘળાં માંદાઅાેને સા ં

કયા. ૧૭ અે માટે કે યશાયા બાેધકે જે ક ું હતું તે પૂ ં થાય કે , “તેમણે પાેતે
અાપણી માંદગીઅાે લીધી અને અાપણા રાેગાે ભાેગ યા.” ૧૮ ઈસુઅે લાેકાેનાે
માેટાે સમુદાય પાેતાની અાસપાસ અેક થયેલાે
પેલે પાર જવાની અા ા કરી. ૧૯ અેક શા

ેયાે, યારે તેમણે સરાેવરની

ીઅે પાસે અાવીને તેમને ક ું કે ,

“અાે ઉપદેશક, યાં કહ તમે જશાે યાં હુ ં તમારી પાછળ અાવીશ.” ૨૦
યારે ઈસુઅે તેને ક ું કે , “ શયાળાેને દર હાેય છે અને અાકાશનાં પ ીઅાેને
માળા હાેય છે ; પણ માણસના દીકરાને માથું મૂકવાની જ યા નથી.” ૨૧
તેમના શ યાેમાંથી બી અે તેમને ક ું કે , “ ભુ, મને ર

અાપાે કે હુ ં જઈને

પહે લાં મારા પતાને દફનાવીને અાવું.” ૨૨ પણ ઈસુઅે તેને ક ું કે , “તું મારી
પાછળ અાવ, મરણ પામેલાંઅાેને પાેતાનાં મરણ પામેલાંઅાેને દફનાવવા દાે.”
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૨૩ ઈસુ હાેડી પર ચ

ાં યારે તેમના શ યાે તેમની પાછળ ગયા. ૨૪ જુ અાે,

નવા વ

ાેનું થ ગડું જૂ ના વ

ાેમાં કાેઈ નથી દેતું, કે મ કે તે થ ગડાથી તે

સમુ માં અેવું માેટું તાેફાન થયું કે હાેડી માે ંઅાેથી ઢં કાઈ ગઈ; પણ ઈસુ પાેતે

વ

ાે ખચાય છે , અને તે વધારે ફાટી

ય છે . ૧૭ વળી નવાે ા ારસ જૂ ની

ઊંઘતા હતા. ૨૫ યારે શ યાેઅે તેમની પાસે અાવીને તેમને જગાડીને ક ું કે ,

મશકાેમાં કાેઈ ભરતું નથી;

“અાે ભુ, અમને બચાવાે, અમે નાશ પામીઅે છીઅે.” ૨૬ પછી ઈસુ તેઅાેને

ઢાેળાઈ

ક ું કે , “અાે અ પ વ વાસીઅાે, તમે શા માટે ભયભીત થયા છાે?” પછી

ભરવામાં અાવે છે , જેથી બ નેનું ર ણ થાય છે .” ૧૮ ઈસુ તેઅાેને અા વાત

તેમણે ઊઠીને પવનને તથા સમુ ને ધમકા યાં; અને મહાશાં ત થઈ. ૨૭

કહે તાં હતા, યારે જુ અાે, અેક અ ધકારી અાવીને તેમને પગે પડીને ક ું કે ,

યારે તે માણસાેઅે અા ય પામીને ક ું કે , “અે કયા કારના માણસ છે કે

“મારી દીકરી હમણાં જ મૃ યુ પામી છે , પણ તમે અાવીને તમારાે હાથ તેના

ે ભરે તાે મશકાે ફાટી

ય છે , અને ા ારસ

ય છે , મશકાેનાે નાશ થાય છે ; પણ નવાે ા ારસ નવી મશકાેમાં

પવન તથા સમુ પણ તેમનું માને છે ?” ૨૮ જયારે ઈસુ પેલે પાર ગાડરેનેસના

પર મૂકાે અેટલે તે

દેશમાં પહા યા યારે દુ ા મા વળગેલા બે માણસ કબરાેમાંથી નીકળતા તેમને

તેની પાછળ ગયા. ૨૦ યારે જુ અાે, અેક

ી જેને બાર વષથી સખત લાેહીવા

મ

હતાે, તે ઈસુની પાછળ અાવીને તેમના વ

ાેની કાેરને અડકી; ૨૧ કે મ કે તેણે

ા, તેઅાે અેવા બહામણા હતા કે તે માગ કાેઈથી જવાતું નહાેતું. ૨૯

વતી થશે.” ૧૯ યારે ઈસુ ઊઠીને પાેતાના શ યાે સ હત

જુ અાે, તેઅાેઅે બૂમ પાડતાં ક ું કે , “અાે ઈ વરના દીકરા, અમારે ને તમારે શું

પાેતાના મનમાં વચાયુ કે , “ ે હુ ં મા તેમના વ

છે ? ન

જઈશ.” ૨૨ યારે ઈસુઅે પાછા ફરીને તથા તેને

ત સમય અગાઉ તમે અમને પીડા દેવાને અહ અા યા છાે શું?” ૩૦

હવે તેઅાેથી બહુ દૂ ર ઘણાં ભૂંડાેનું અેક ટાેળું ચરતું હતું. ૩૧ દુ ા માઅાેઅે

હમત રાખ, તારા વ વાસે તને સા

તેમને વનંતી કરતાં ક ું કે , “ ે તમે અમને કાઢાે તાે ભૂંડાેના ટાેળામાં અમને

સા

માેકલાે.” ૩૨ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , ' અાે.' પછી તેઅાે નીકળીને ભૂંડાેમાં

વગાડનારાઅાેને તથા લાેકાેને કકળાટ કરતા

પેઠાં; અને જુ અાે, અાખું ટાેળું ટેકરીની ધાર પરથી સમુ માં ઘસી પ

“અહ થી ચા યા

ું અને

ને અડકું તાે હુ ં સા

કરી છે ;” અને તે

ેયા; ૨૪ યારે તેમણે ક ું કે ,

અાે; કે મ કે છાેકરી મરી ગઈ નથી, પણ ઊંઘે છે .” અને

તેઅાેઅે ઈસુની વાતને મ કમાં કાઢી. ૨૫ લાેકાેને બહાર કા

સઘળું કહી સંભળા યું; સાથે દુ ા મા વળગેલાઅાેને શું થયું તે પણ ક ું. ૩૪

અંદર જઈને તેનાે હાથ પક

યારે જુ અાે, અાખું નગર ઈસુને મળવાને બહાર અા યું; તેમને

ેઈને તેઅાેઅે

અાે.

૨

ેઈને પ ઘાતીને ક ું કે , “દીકરા,

હમત રાખ, તારાં પાપ તને માફ થયા છે .” ૩ યારે શા

ીઅાેમાંના કે ટલાકે

પાેતાના મનમાં ક ું કે , “અે દુ ભાષણ કરે છે .” ૪ ઈસુઅે તેઅાેના વચાર
ણીને ક ું કે , “તમે તમારા મનમાં શા માટે દુ

વચાર કરાે છાે? ૫ કે મ

કે અે બેમાંનું વધારે સહે લું કયું છે , અેમ કહે વું કે 'તારાં પાપ તને માફ થયાં
છે ,' અથવા અેમ કહે વું કે 'ઊઠીને ચા યાે

?'” ૬ પણ માણસના દીકરાને

પૃ વી પર પાપાેની માફી અાપવાનાે અ ધકાર છે , અે તમે
લકવા

ણાે તેથી ઈસુ

ત માણસને ક ુંકે “ઊઠ, તારાે ખાટલાે ઊંચકીને તારે ઘરે ચા યાે

.” ૭ અને તે ઊઠીને પાેતાને ઘરે ગયાે. ૮ તે

ેઈને લાેકાે અા યચ કત

થયા, અને ઈ વરે માણસાેને અેવાે અ ધકાર અા યાે માટે તેઅાેઅે તેમનાે
મ હમા કયા. ૯ ઈસુઅે યાંથી જતા મા થી નામે અેક માણસને જકાત લેવાની
ચાેકી પર બેઠેલાે

ાં પછી, તેમણે

ાે; અને તે છાેકરી ઊઠી. ૨૬ તે વાતની ચચા

અાખા દેશમાં ફે લાઈ ગઈ. ૨૭ ઈસુ યાંથી જતા હતા, તેવામાં બે અંધજનાે
તેમની પાછળ જઈને બૂમ પાડતાં ક ું કે , “અાે દાઉદના દીકરા, અમારા પર

પેલે પાર ગયા, યાર પછી પાેતાના નગરમાં
૯ અાયારેયા.હાેડીમાંયાંબેજુસઅાેીને ,ઈસુખાટલે
પડેલા અેક લકવા તને લાેકાે તેમની
પાસે લા યા, ઈસુઅે તેઅાેનાે વ વાસ

ી તે જ ઘડીથી

થઈ. ૨૩ પછી જયારે ઈસુઅે તે અ ધકારીના ઘરમાં અાવીને વાંસળી

પાણીમાં ડૂ બી મયુ. ૩૩ યારે ચરાવનારા ભા યા, તેઅાેઅે નગરમાં જઈને

તેમને વનંતી કરી કે , અમારા દેશમાંથી ચા યા

થઈ

ેઈને ક ું કે , “દીકરી,

ેયાે; તેમણે તેને ક ું કે , 'તું મારી પાછળ અાવ.' યારે તે

ઊઠીને તેમની પાછળ ગયાે. ૧૦ યાર પછી અેમ થયું કે , ઈસુ મા થીના ઘરે
જમવા બેઠા યારે જુ અાે, ઘણાં જકાત લેનારાઅાે તથા પાપીઅાે અાવીને
ઈસુની તથા તેમના શ યાેની સાથે બેઠા. ૧૧ ફરાેશીઅાેઅે અે

ેઈને તેમના

દયા કરાે!” ૨૮ ઈસુ ઘરમાં અા યા, યારે તે અંધજનાે તેમની પાસે અા યા,
અને ઈસુ તેઅાેને ક ું છે કે , “હુ ં અે કરી શકું છંુ અેવાે તમને વ વાસ છે શું?”
તેઅાે તેમને ક ું કે , 'હા ભુ.' ૨૯ યારે ઈસુ તેઅાેની અાંખાેને અડકીને ક ું
કે , “તમારા વ વાસ માણે તમને થાઅાે.” ૩૦ તે જ સમયે તેઅાેની અાંખાે
ઊઘડી ગઈ. પછી ઈસુઅે તેઅાેને કડક અા ા અાપીને ક ું કે , “ ે ે, કાેઈ
અા વષે

ણે ન હ.” ૩૧ પણ તેઅાેઅે બહાર જઈને અાખા દેશમાં તેમની

કી ત ફે લાવી. ૩૨ તેઅાે બહાર ગયા યારે જુ અાે, દુ ા મા વળગેલા અેક મૂંગા
માણસને લાેકાે તેમની પાસે લા યા. ૩૩ દુ ા મા કાઢવામાં અા યાે યારે તે
મૂંગાે માણસ બાે યાે અને લાેકાેઅે અા ય પામીને ક ું કે , “ઇઝરાયલમાં
અાવું કદી

ેવામાં અા યું નથી!” ૩૪ પણ ફરાેશીઅાેઅે ક ું કે , “તે ભૂતાેના

સરદારથી જ ભૂતાેને કાઢે છે .” ૩૫ ઈસુ તેઅાેનાં સભા થાનાેમાં બાેધ કરતા,
રા યની સુવાતા ગટ કરતા, દરેક કારનાે રાેગ તથા દરેક કારની બીમારી
મટાડતા, સઘળાં નગરાેમાં તથા ગામાેમાં ફરતા ગયા. ૩૬ લાેકાેને

ેઈને તેમને

તેઅાે પર અનુકંપા અાવી, કે મ કે તેઅાે પાળક વગરનાં ઘેટાંના જેવા હે રાન
તથા નરાધાર હતા. ૩૭ યારે ઈસુ પાેતાના શ યાેને ક ું કે , “ફસલ પુ કળ
છે ખરી, પણ મજૂ રાે થાેડા છે . ૩૮ અે માટે તમે ફસલના મા લકને ાથના કરાે
કે , તે પાેતાની ફસલને માટે મજૂ રાે માેકલે.”

કે મ ખાય છે ?” ૧૨ ઈસુઅે અે સાંભળીને તેઅાેને ક ું કે , “જેઅાે તંદુર ત

ઈસુઅે પાેતાના બાર શ યાેને પાસે બાેલાવીને અશુ અા માઅાેને
૧૦ પછી
કાઢવાનાે, તથા દરેક કારનાે મંદવાડ તથા દરેક તનાે રાેગ મટાડવાનાે

છે તેઅાેને વૈદની અગ ય નથી, પણ જેઅાે બમાર છે તેઅાેને છે . ૧૩ પણ,

અ ધકાર તેઅાેને અા યાે. ૨ તે બાર ે રતાેનાં નામ અા છે ; પહે લાે સમાેન જે

'બ લદાન કરતાં હુ ં દયા ચાહુ ં છંુ ,' અેનાે શાે અથ છે , તે જઈને શીખાે; કે મ
કે યાયીઅાેને ન હ, પણ પાપીઅાેને બાેલાવવા હુ ં અા યાે છંુ .” ૧૪ યારે

પતર કહે વાય છે તે, તેનાે ભાઈ અા યા; ઝબદીનાે દીકરાે યાકૂ બ, તથા તેનાે
ભાઈ યાેહાન; ૩ ફ લપ તથા બથા મી; થાેમા તથા મા થી દાણી; અ ફીનાે

યાેહાનના શ યાે તેમની પાસે અાવીને ક ું કે “અમે તથા ફરાેશીઅાે ઘણીવાર

દીકરાે યાકૂ બ તથા થદી; ૪ સમાેન જે કનાનનાે તથા યહૂ દા ઇ કા રયાેત, જે

ઉપવાસ કરીઅે છીઅે, પણ તમારા શ યાે ઉપવાસ કરતા નથી. અેનું કારણ

ઈસુને પર વાધીન કરનાર પણ હતાે. ૫ ઈસુઅે તે બાર શ યાેને માેકલીને

શું?” ૧૫ યારે ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , “ યાં સુધી વરરા

અેવી અા ા અાપી કે , “તમે વદેશીઅાેને માગ ન

શ યાેને ક ું કે , “તમારાે ઉપદેશક જકાત લેનારાઅાેની તથા પાપીઅાેની સાથે

નૈયાઅાેની

અાે અને સમ નીઅાેના

સાથે છે , યાં સુધી શું તેઅાે શાેક કરી શકે છે ? પણ અેવા દવસાે અાવશે કે

કાેઈ નગરમાં ન પેસાે; ૬ પણ તેના કરતાં ઇઝરાયલના ઘરનાં ખાેવાયેલાં

વરરા

ઘેટાંની પાસે

તેઅાેની પાસેથી લઈ લેવાશે, યારે તેઅાે ઉપવાસ કરશે. ૧૬ વળી
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અાે. ૭ તમે જતા જતા અેમ ગટ કરાે કે , ' વગનું રા ય

મા થી

પાસે અા યું છે .' ૮ માંદાઅાેને સા ં કરાે, ર ત પ ના રાેગીઅાેને શુ કરાે,

વધ તંભ ઊંચકીને મારી પાછળ અાવતાે નથી તે મારે યાે ય નથી; ૩૯ જે

મૂઅેલાંઅાેને સ વન કરાે, દુ ા માઅાેને કાઢાે, તમે મફત પા યા છાે, મફત

પાેતાનું

અાપાે. ૯ સાેનું, પું કે પ ળ તમારા કમરબંધમાં ન રાખાે. ૧૦ મુસાફરીને

તે તેને બચાવશે. ૪૦ જે તમારાે અાવકાર કરે છે તે મારાે અાવકાર કરે છે ,

સા થેલાે, બે અંગરખા, ચંપલ, લાકડી પણ ન લાે; કે મ કે મજૂ ર પાેતાના

જે મારાે અાવકાર કરે છે તે મારા માેકલનારનાે પણ અાવકાર કરે છે . ૪૧

વેતનને યાે ય છે . ૧૧ જે જે નગરમાં કે ગામમાં તમે

વન બચાવે છે તે તેને ખાેશે, મારે લીધે જે પાેતાનું

વન ગુમાવે છે

અાે, તેમાં યાે ય કાેણ

બાેધકાેને નામે બાેધકનાે અાવકાર જે કરે છે , તે બાેધકનું બદલાે પામશે;

છે અેની તપાસ કરાે, યાંથી નીકળતાં સુધી તેને યાં રહાે. ૧૨ ઘરમાં જઈને

અને યાયીને નામે યાયીનાે અાવકાર જે કરે છે તે યાયીનું બદલાે પામશે. ૪૨

તેઅાેને સલામ કહાે. ૧૩

હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે શ યને નામે જે કાેઈ અા નાનામાંના અેકને મા ઠં ડા
પાણીનું યાલું પીવાને અાપશે તે તેનું બદલાે પા યા વના રહે શે જ ન હ.”

રહે શે, પણ
રહે શે. ૧૪

ે તે ઘર યાે ય હાેય તાે તમારી શાં ત તેના પર

ે તે ઘર યાે ય ન હાેય તાે તમારી શાં ત તમારા પર પાછી
ે કાેઈ તમારાે અાવકાર ન હ કરે તથા તમારી વાતાે ન હ સાંભળે

તાે તે ઘરમાંથી અથવા તે નગરમાંથી નીકળતાં તમે તેની ધૂળ તમારા પગ
પરથી ખંખેરી નાખાે. ૧૫ હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , યાયકાળે સદાેમ તથા
ગમાેરા દેશના હાલ તે નગરના કરતાં સહે લ થશે. ૧૬ જુ અાે, વ અાેમાં
ઘેટાંના જેવા હુ ં તમને માેકલું છંુ ; માટે તમે સાપના જેવા હાે શયાર, તથા
કબૂતરનાં જેવા સાલસ થાઅાે. ૧૭ તમે માણસાેથી સાવધાન રહાે; કે મ કે
તેઅાે તમને યાયસભાને સાપશે, અને તેઅાેનાં સભા થાનાેમાં તમને કાેરડા
મારશે. ૧૮ તેઅાેને તથા બનયહૂ દીઅાેને માટે સા ીને અથ મારે લીધે તમને
અ ધકારીઅાેની તથા રા અાેની અાગળ લઈ જવાશે. ૧૯ પણ જયારે તેઅાે
તમને સાપશે યારે તમે ચતા ન કરાે કે શી રીતે અથવા શું બાેલીઅે. કે મ કે શું
બાેલવું તે તે જ ઘડીઅે તમને અપાશે. ૨૦ કે મ કે જે બાેલે છે તે તાે તમે નથી,
પણ પતાનાે અા મા તમારા ારા બાેલે છે . ૨૧ ભાઈ ભાઈને તથા પતા
બાળકને મારી નંખાવવાને સાપી દેશે અને બાળકાે માતા પતાની સામે ઊઠીને
તેઅાેને મારી નંખાવશે. ૨૨ મારા નામને કારણે સહુ તમારાે ષ
ે કરશે, પણ
જે કાેઈ અંત સુધી ટકશે તે જ ઉ ાર પામશે. ૨૩ જયારે તેઅાે તમને અેક
નગરમાં સતાવણી કરે યારે તમે બી માં ભાગી

અાે, કે મ કે હુ ં તમને ન ે

કહુ ં છંુ કે માણસનાે દીકરાે અાવે યાં સુધી ઇઝરાયલનાં સઘળાં નગરાેમાં તમે
ફરી ન હ વળશાે. ૨૪ શ ય ગુ કરતાં માેટાે નથી અને નાેકર પાેતાના શેઠ
કરતાં માેટાે નથી. ૨૫ શ ય પાેતાના ગુ જેવાે અને નાેકર પાેતાના શેઠ જેવાે
હાેય તાે તે જ ઘ ં છે .

ે ઘરના મા લકને તેઅાેઅે બાલઝબૂલ ક ાે છે , તાે

તેના ઘરના લાેકાેને કે ટલું વશેષે કરીને તેઅાે અેમ જ કહે શે! ૨૬ તે માટે
તેઅાેથી તમે ગભરાશાે ન હ, કે મ કે ઉઘાડું ન હ કરાશે અેવું કં ઈ ઢાંકેલું નથી,
અને ગટ ન હ થશે અેવું કશું ગુ ત નથી. ૨૭ હુ ં તમને અંધારામાં જે કહુ ં છંુ તે
તમે અજવાળામાં કહાે, તમે કાને જે સાંભળાે છાે તે ધાબાઅાે પરથી ગટ
કરાે. ૨૮ શરીરને જેઅાે મારી નાખે છે , પણ અા માને મારી નાખી શકતા
નથી, તેઅાેથી બીહાે મા; પણ અેના કરતાં અા મા તથા શરીર અે બ નેનાે
નાશ નકમાં કરી શકે છે તેનાથી ગભરાઅાે. (Geenna g1067) ૨૯ શું ચકલીઅાે
બે પૈસે વેચાતી નથી? તાેપણ તમારા પતાની ઇ છા વગર તેમાંથી અેક પણ
જમીન પર પડનાર નથી. ૩૦ તમારા માથાના બધા વાળ પણ ગણેલા છે . ૩૧
તે માટે ગભરાશાે ન હ; ઘણી ચકલીઅાે કરતાં તમે મૂ યવાન છાે. ૩૨ માટે
માણસાેની અાગળ જે કાેઈ મને કબૂલ કરશે તેને હુ ં પણ મારા વગમાંનાં
પતાની અાગળ કબૂલ કરીશ. ૩૩ પણ માણસાેની અાગળ જે કાેઈ મારાે
ઇનકાર કરશે, તેનાે હુ ં પણ મારા વગમાંનાં પતાની અાગળ ઇનકાર કરીશ.
૩૪ અેમ ન ધારાેકે હુ ં પૃ વી પર શાં ત લાવવા અા યાે છંુ ; શાં ત તાે ન હ, પણ

તરવાર લઈને અા યાે છંુ . ૩૫ કે મ કે પુ ને તેના પતાની વ ધ, દીકરીને તેની
માની વ ધ તથા પુ વધૂને તેની સાસુની વ ધ કરવાને હુ ં અા યાે છંુ . ૩૬
માણસના દુ મન તેના ઘરનાં થશે. ૩૭ મારા કરતાં જે પાેતાની મા અથવા
પાેતાના પતા પર વધારે ેમ કરે છે તે મારે યાે ય નથી; અને દીકરા કે દીકરી
પર જે મારા કરતાં વધારે ેમ કરે છે , તે પણ મારે યાે ય નથી. ૩૮ જે પાેતાનાે

મા થી

પાેતાના બાર શ યાેને અા ા અાપી ચૂ ા, યારે અેમ થયું
૧૧ ઈસુ
કે બાેધ કરવાને તથા વાત ગટ કરવાને યાંથી તેઅાેનાં નગરાેમાં
તે ગયા. ૨ હવે યાેહાને જેલમાં

તનાં કાયા સંબંધી સાંભળીને પાેતાના

શ યાેને માેકલીને તેમને પુછા યું કે , ૩ “જે અાવનાર છે તે તમે જ છાે કે , અમે
બી ની રાહ

ેઈઅે?” ૪ યારે ઈસુઅે ઉ ર અાપતાં તેઅાેને ક ું કે , “તમે

જે જે સાંભળાે છાે તથા જુ અાે છાે, તે જઈને યાેહાનને કહી બતાવાે કે , ૫
'અંધજનાે દેખતા થાય છે , પગે અપંગ ચાલતા થાય છે , ર ત પ ના રાેગી
શુ કરાય છે , બહે રા સાંભળતાં થાય છે ; મૃ યુ પામેલાઅાે સ વન થાય
છે , તથા દ ર ીઅાેને સુવાતા ગટ કરાય છે . ૬ જે કાેઈ મને વીકાર કરવા
સમથ છે તે અાશીવા દત છે .” ૭ જયારે તેઅાે જતા હતા યારે ઈસુ યાેહાન
સંબંધી લાેકાેને કહે વા લા યા કે , “તમે અર યમાં શું
પવનથી હાલતા ઘાસને? ૮ પણ તમે શું
પહે રેલા માણસને? જુ અાે, જે અેવાં વ

ેવા ગયા હતા? શું

ેવા નીક ા? શું મુલાયમ વ

ાે

ાે પહે રે છે તેઅાે તાે રાજમહે લાેમાં

ા? શું બાેધકને? હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , હા,
બાેધક કરતાં જે ઘણાં અ ધક છે તેને. ૧૦ જેનાં સંબંધી અેમ લખેલું છે કે ,

છે . ૯ તાે તમે શું

ેવા નીક

' ે, હુ ં મારા સંદેશવાહકને તારી અાગળ માેકલું છંુ , જે તારી અાગળ તારાે
માગ તૈયાર કરશે.' ૧૧ હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , જેટલાં ીઅાેથી જન યાં
છે , તેઅાેમાં યાેહાન બા ત મા કરનાર કરતાં કાેઈ માેટાે ઉ પ ન થયાે નથી,
તાેપણ વગના રા યમાં જે સાૈથી નાનાે છે તે પણ તેના કરતાં માેટાે છે . ૧૨
યાેહાન બા ત મા કરનારનાં સમયથી તે અ યાર સુધી વગના રા ય પર
બળજબરી થાય છે , તથા બળજબરી કરનારાઅાે તેને છીનવી લે છે . ૧૩ કે મ કે
બધા બાેધકાેઅે તથા નયમશા

ે યાેહાન સુધી બાેધ કયા છે . ૧૪

ે તમે

માનવા ચાહાે તાે અે લયા જે અાવનાર છે તે અે જ છે . ૧૫ જેને સાંભળવાને
કાન છે તે સાંભળે. ૧૬ પણ અા પેઢીને હુ ં શાની ઉપમા અાપું? તે છાેકરાંનાં
જેવી છે કે , જેઅાે બ રાેમાં બેસીને પાેતાના સાથીઅાેને હાંક મારતાં કહે છે કે ,
૧૭ અમે તમારી અાગળ વાંસળી વગાડી, પણ તમે ના યા ન હ; 'અમે શાેક

કયા, પણ તમે ર ા ન હ.' ૧૮ કે મ કે યાેહાન ખાતાે પીતાે નથી અા યાે, અને
તેઅાે કહે છે કે ,' તેને દુ ા મા વળ યાે છે .' ૧૯ માણસનાે દીકરાે ખાતાેપીતાે
અા યાે, તાે તેઅાે કહે છે કે , 'જુ અાે, ખાઉધરાે અને દા બાજ માણસ, જકાત
ઉઘરાવનારનાે તથા પાપીઅાેનાે મ ! પણ ાન પાેતાનાં કૃ યાેથી યથાથ ઠરે
છે .'” ૨૦ યારે જે નગરાેમાં તેમના પરા મી કામાે ઘણાં થયાં હતાં, તેઅાેઅે
પ તાવાે ન હ કયા, માટે તે તેઅાેની ટીકા કરી કે , ૨૧ “અાે ખાેરા ન, તને
હાય! અાે બેથસાઈદા, તને હાય! કે મ કે તમારામાં જે પરા મી કામ થયાં છે ,
તે

ે તૂર તથા સદાેનમાં થયાં હાેત, તાે તેઅાેઅે ટાટ તથા રાખમાં બેસીને

ારનાેય પ તાવાે કયા હાેત. ૨૨ વળી હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે યાયકાળે તૂર
તથા સદાેનને તમારા કરતાં સહે લ થશે. ૨૩ અાે કપરનાહૂ મ, તું વગ સુધી
ઊંચું કરાશે શું? તને હાદેસ સુધી નીચું કરી નંખાશે; કે મ કે જે પરા મી કામાે
તારામાં થયાં તે

ે સદાેમમાં થયાં હાેત, તાે તે અાજ સુધી રહે ત. (Hadēs g86)

૨૪ વળી હુ ં તમને કહુ ં કે , યાયકાળે સદાેમ દેશને તારા કરતાં સહે લ થશે.” ૨૫
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તે વેળા ઈસુઅે ક ું કે , “અાે પતા, અાકાશ તથા પૃ વીના ભુ, હુ ં તમારી

તે થર ન હ રહે શે. ૨૬

તુ ત ક ં છંુ , કે મ કે ાનીઅાે તથા સમજણાેથી તમે અે વાતાે ગુ ત રાખી
તથા બાળકાેની અાગળ ગટ કરી છે . ૨૬ હા, અાે ઈ વર પતા, કે મ કે તમને

થયાે; તાે પછી તેનું રા ય શી રીતે થર રહે શે? ૨૭

તે સા ં લા યું. ૨૭ મારા પતાઅે મને સઘળું સા યું છે ; પતા સવાય દીકરાને

તમારા યાયાધીશાે થશે. ૨૮ પણ

કાેઈ

ણતું નથી, તથા જેમને

કાઢુ ં છંુ , તાે ઈ વરનું રા ય તમારી પાસે અા યું છે અેમ સમ ે. ૨૯ વળી

ણતું નથી અને દીકરા સવાય પતાને કાેઈ

દીકરાે ગટ કરવા ચાહે તેનેજ પતા

ે શેતાન શેતાનને કાઢે તાે તે પાેતે પાેતાની સામે
ે હુ ં બાલઝબૂલની

મદદથી ભૂતાેને કાઢુ ં છંુ , તાે તમારા લાેકાે કાેની મદદથી કાઢે છે ? માટે તેઅાે
ે હુ ં ઈ વરના અા માથી દુ ા માઅાેને

ણે છે . ૨૮ અાે વૈત ં કરનારાઅાે તથા

બળવાનના ઘરમાં જઈને તે બળવાનને પહે લાં બાં યા વના તેનાે સામાન

ભારથી લદાયેલાઅાે, તમે સઘળા મારી પાસે અાવાે, અને હુ ં તમને વસામાે

કાેઈથી કે મ લુટાય? પણ તેને બાં યા પછી તે તેનું ઘર લૂંટી લેશે. ૩૦ જે

અાપીશ. ૨૯ મારી ઝૂં સરી તમે પાેતા પર લાે, અને મારી પાસેથી શીખાે; કે મ કે

મારા પ નાે નથી તે મારી વ

હુ ં મનમાં ન તથા દીન છંુ , તમે તમારા

વખેરી નાખે છે . ૩૧ અે માટે હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , દરેક પાપ તથા દુ ભાષણ
માણસાેને માફ કરાશે; પણ પ વ અા માની વ
જે દુ ભાષણ કરે તે

વમાં વસામાે પામશાે. ૩૦ કે મ કે

મારી ઝૂં સરી સહે લી અને મારાે બાે ે હલકાે છે .”
અનાજનાં ખેતરાેમાં થઈને જતા હતા,
૧૨ તેયારેવેળતેાઅેમનાઈસુશ યાેવને ામવારે
ભૂખ લાગી, તેઅાે કણસલાં તાેડવા તથા ખાવા
લા યા. ૨ ફરાેશીઅાેઅે તે

ેઈને ઈસુને ક ું કે , “ ે, વ ામવારે જે કરવું

ઉ ચત નથી તે તમારા શ યાે કરે છે .” ૩ પણ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , “જયારે
દાઉદ તથા તેના સાથીઅાે ભૂ યા હતા, યારે તેણે જે કયુ તે શું તમે વાં યું
નથી? ૪ કે તેણે ઈ વરના ઘરમાં પેસીને અપણ કરેલી રાેટલી, જે તેને તથા
તેના સાથીઅાેને ખાવી ઉ ચત ન હતી, પણ અેકલા યાજકાેને ઉ ચત હતી, તે
તેણે ખાધી. ૫ અથવા શું નયમશા

માં તમે અે નથી વાં યું કે , વ ામવારે

ભ ત થાનમાં યાજકાેઅે વ ામવારને અપ વ કયા છતાં પણ નદાષ છે ?
૬ પણ હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે ભ ત થાન કરતાં અહ અેક માેટાે છે . ૭ વળી

'બ લદાન કરતાં હુ ં દયા ચાહુ ં છંુ ,' અેનાે અથ

ે તમે

ણતા હાેત તાે નદાષને

તમે દાે ષત ન ઠરાવત. ૮ કે મ કે માણસનાે દીકરાે વ ામવારનાે પણ ભુ
છે .” ૯ ઈસુ યાંથી નીકળીને તેઅાેના સભા થાનમાં અા યા. ૧૦ યારે જુ અાે,
યાં અેક માણસ હતાે, જેનાે હાથ સુકાઈ ગયેલાે હતાે. ઈસુ પર દાેષ મૂકવા
સા ફરાેશીઅાેઅે તેમને પૂ

ું કે , “શું વ ામવારે સાજું કરવું ઉ ચત છે ?”

૧૧ યારે તેમણે તેઅાેને ક ું કે , “તમારામાં કયાે માણસ અેવાે છે કે , જેને અેક

ઘેટું હાેય, અને વ ામવારે

ે તે ખાડામાં પડે તાે તેને પકડીને બહાર ન હ

કાઢશે? ૧૨ તાે માણસ ઘેટાં કરતાં કે ટલું ઉ મ છે ! અે માટે વ ામવારે સા ં
કરવું ઉ ચત છે .” ૧૩ યારે પેલા માણસને ઈસુઅે ક ું કે , “તારાે હાથ લાંબાે
કર.” તેણે તે લાંબાે કયા, તરત તેનાે હાથ બી

હાથનાં જેવાે સા ે થયાે.

૧૪ યારે ફરાેશીઅાેઅે નીકળીને તેમને મારી નાખવાને માટે તેમની વ

મસલત કરી. ૧૫ પણ ઈસુ અે

ણીને યાંથી નીકળી ગયા. ઘણાં લાેકાે

તેમની પાછળ ગયા; અને તેમણે બધાને સા ં કયા. ૧૬ તેઅાેને કડક અા ા
અાપી કે , 'તમારે મને ગટ કરવાે ન હ.' ૧૭ અે માટે કે બાેધક યશાયાઅે
જે ક ું હતું તે પૂ ં થાય કે , ૧૮ “જુ અાે, મારાે સેવક, જેને મ પસંદ કયા;
મારાે

ય, જેનાં પર મારાે

વ સ ન છે ; તેના પર હુ ં મારાે અા મા મૂકીશ;

અને તે બઘા જ દેશાેનાે યાયચુકાદાે ગટ કરશે. ૧૯ તે ઝઘડાે ન હ કરશે,
બૂમ ન હ પાડશે; તેની વાણી ર તાઅાેમાં કાેઈ ન હ સાંભળશે. ૨૦ યાં
સુધી યાયચુકાદાને તે જયમાં ન હ પહાચાડે, યાં સુધી છંૂ દેલું બ તે ભાંગી
ન હ નાખશે, ધુમાતું શણ પણ તે ન હ હાેલવશે. ૨૧ બધા જ દેશના લાેકાે
તેમના નામ પર અાશા રાખશે.” ૨૨ યારે દુ ા મા વળગેલા કાેઈ અંધ, મૂંગા
માણસને તેઅાે તેમની પાસે લા યા; તેમણે તેને સા ે કયા, અેટલે જે અંધ
તથા મૂંગાે હતાે તે બાેલવા અને

ેવા લા યાે. ૨૩ સવ લાેકાેઅે અા ય

પામીને ક ું કે , “શું અા દાઉદનાે દીકરાે હાેઈ શકે ?” ૨૪ પણ ફરાેશીઅાેઅે તે
સાંભળીને ક ું કે , “ભૂતાેના સરદાર બાલઝબૂલની મદદથી જ તે ભૂતાેને કાઢે
છે .” ૨૫ યારે ઈસુઅે તેઅાેનાે વચાર

ણીને તેઅાેને ક ું કે , “દરેક રા ય

જે ભાગલા પડે, તે તૂટી પડે છે ; તથા દરેક નગર અથવા ઘર જે ભાગલા પડે,

છે , જે મારી સાથે સં હ નથી કરતાે, તે

માણસને માફ ન હ કરાશે. ૩૨ માણસના દીકરા વ
તેને માફ કરાશે; પણ પ વ અા માની વ

જે કાેઈ કં ઈ કહે શે, તે

જે કાેઈ કં ઈ કહે શે, તે તેને માફ

ન હ કરાશે; અા યુગમાં પણ ન હ, અને અાવનાર યુગમાં પણ ન હ. (aiōn
g165) ૩૩ ઝાડ સા ં કરાે અને તેનું ફળ સા ં થશે, અથવા ઝાડ ખરાબ કરાે

અને તેનું ફળ ખરાબ થશે; કે મ કે ઝાડ ફળથી અાેળખાય છે . ૩૪ અાે ઝે રી
સપાના વંશ, તમે દુ છતાં સારી વાતાે તમારાથી શી રીતે કહી શકાય? કે મ
કે મનના ભરપૂરીપણામાંથી મા બાેલે છે . ૩૫ સા ં માણસ મનના સારા
ભંડારમાંથી સા ં કાઢે છે , ખરાબ માણસ મનના ખરાબ ભંડારમાંથી ખરાબ
કાઢે છે . ૩૬ વળી હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , માણસાે જે દરેક નકામી વાત બાેલશે, તે
સંબંધી યાયકાળે તેઅાેને જવાબ અાપવાે પડશે. ૩૭ કે મ કે તારી વાતાેથી તું
યાયી ઠરાવાશે; અને તારી વાતાેથી અ યાયી ઠરાવાશે.” ૩૮ યારે કે ટલાક
શા

ીઅાેઅે તથા ફરાેશીઅાેઅે તેમને ઉ ર અાપતાં ક ું કે , “અાે ઉપદેશક,

અમ તમારી પાસેથી ચમ કા રક ચ

ેવા ચાહીઅે છીઅે.' ૩૯ પણ ઈસુઅે

ઉ ર દેતાં તેઅાેને ક ું કે , “દુ તથા બેવફા પેઢી ચમ કા રક ચ માગે છે ,
પણ યૂના બાેધકનાં ચમ કા રક ચ

સવાય કાેઈ ચમ કા રક ચ તેને

અપાશે ન હ. ૪૦ કે મ કે જેમ યૂના ણ રાત દવસ માેટી માછલીના પેટમાં
ર ાે હતાે, તેમ માણસનાે દીકરાે પણ ણ રાત દવસ પૃ વીના પેટાળમાં
રહે શે. ૪૧ યાયકાળે નનવેહના માણસ અા પેઢી સાથે ઊઠીને ઊભા રહે શે
અને તેને અપરાધી ઠરાવશે; કે મ કે યૂનાનાે ઉપદેશ સાંભળીને તેઅાેઅે પ તાવાે
કયા, પણ જુ અાે, યૂના કરતાં અહ અેક માેટાે છે . ૪૨ દ ણની રાણી અા
પેઢીની સાથે યાયકાળે ઊઠીને અેને અપરાધી ઠરાવશે; કે મ કે પૃ વીને છે ડેથી
સુલેમાનનું ાન સાંભળવાને તે અાવી; અને જુ અાે, અહ જે છે તે સુલેમાન
કરતાં મહાન છે . ૪૩ જયારે અશુ અા મા માણસમાંથી નીકળે છે યારે તે
ઉ જડ જ યામાં વસામાે શાેધતાે ફરે છે , પણ નથી પામતાે. ૪૪ યારે તે કહે
છે કે , 'જે ઘરમાંથી હુ ં નીક ાે તેમાં જ હુ ં પાછાે જઈશ;' અને અાવીને જુ અે છે
યારે તાે ઘર વાળેલું તથા શાેભાયમાન કરેલું હાેય છે . ૪૫ પછી તે જઈને પાેતા
કરતાં વધારે દુ અેવા સાત દુ ા માઅાેને પાેતાની સાથે લાવે છે , અને તેઅાે
તેમાં પેસીને યાં રહે છે , યારે તે માણસની છે લી અવ થા પહે લીના કરતાં
વધારે ખરાબ થાય છે . તેમ અા દુ પેઢીને પણ થશે.” ૪૬ ઈસુ લાેકાેને હજુ
વાત કહે તાં હતા અેટલામાં જુ અાે, તેમની મા તથા તેમના ભાઈઅાે બહાર
અાવીને ઊભા હતાં, અને તેમની સાથે વાત કરવા ચાહતા હતાં. ૪૭ યારે
કાેઈઅે તેમને ક ું કે , “જુ અાે, તમારી મા તથા તમારા ભાઈઅાે બહાર ઊભા
છે , તેઅાે તમારી સાથે વાત કરવા ચાહે છે .” ૪૮ પણ પેલા કહે નારને તેમણે
ઉ ર દેતાં ક ું કે , “મારી મા કાેણ છે ? અને મારા ભાઈઅાે કાેણ છે ?” ૪૯
તેમણે પાેતાના શ યાેની તરફ પાેતાનાે હાથ લંબાવીને ક ું કે , “જુ અાે મારી
મા તથા મારા ભાઈઅાે! ૫૦ કે મ કે મારા વગમાંનાં પતાની ઇ છા માણે જે
કાેઈ કરે, તે જ મારાે ભાઈ, બહે ન તથા મા છે .”
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મા થી

ઘરમાંથી નીકળીને સમુ ને કનારે બેઠા. અ ત
૧૩ તેઘણાંજ લાેદવસેક તેઈસુ
મની પાસે અેકઠા થયા, માટે તે હાેડી પર ચઢીને બેઠા;
૨

અને સવ લાેક કનારે ઊભા ર ા. ૩ ઈસુઅે

ાંતાેમાં તેઅાેને ઘણી વાતાે

કહે તાં ક ું કે , “જુ અાે, વાવનાર વાવવાને બહાર ગયાે. ૪ તે વાવતાે હતાે
યારે કે ટલાક બીજ ર તાના કનારે પ

કડવા દાણા અેકઠા કરતાં ઘઉંને પણ તેની સાથે ઉખેડાે. ૩૦ કાપણી સુધી
બ નેને સાથે વધવા દાે. કાપણીની માેસમમાં હુ ં કાપનારાઅાેને કહીશ કે , “તમે
પહે લાં કડવા દાણાને અેકઠા કરાે, બાળવા સા તેના ભારા બાંધાે, પણ
ઘઉં મારી વખારમાં ભરાે.'”” ૩૧ ઈસુઅે તેઅાેની અાગળ બીજું ાંત ગટ

ાં; અેટલે પ ીઅાે અાવીને તે ખાઈ

કરતાં ક ું કે , “ વગનું રા ય રાઈના બીજ જેવું છે , જેને અેક ય તઅે

ગયા. ૫ કે ટલાક પ થરવાળી જમીન પર પ ાં, યાં ઘણી માટી ન હતી; તેને

લઈને પાેતાના ખેતરમાં વા યું. ૩૨ તે સઘળાં બીજ કરતાં નાનું છે , પણ વ યા

માટીનું ઊંડાણ ન હતું માટે તે વહે લાં ઊગી નીક

ાં. ૬ પણ જયારે સૂય

પછી છાેડવા કરતાં તે માેટું થાય છે , તે અેવું ઝાડ પણ થાય છે કે અાકાશનાં

ઊ યાે યારે તે ચીમળાઈ ગયા, તેને જડ ન હાેવાથી તે સુકાઈ ગયા. ૭ કે ટલાક

પ ીઅાે અાવીને તેની ડાળીઅાે પર વાસાે કરે છે .” ૩૩ તેમણે તેઅાેને બીજું

કાંટાનાં છાેડમાં પ ાં; કાંટાનાં
સારી જમીન પર પ

ળાંઅે વધીને તેને દબાવી ના યાં. ૮ બી ં

ાં, તેઅાેઅે ફળ અા યાં; કે ટલાકે સાેગણાં, કે ટલાકે

ાંત ક ું કે , “ વગનું રા ય ખમીર જેવું છે કે , જેને અેક

ીઅે લઈને ણ

માપ લાેટમાં મેળવી દીધું, અેટલે સુધી કે તે બધાે ખમીરવાળાે થઈ ગયાે.” ૩૪

સાંઠગણાં, અને કે ટલાક ીસગણાં. ૯ જેને સાંભળવાને કાન છે તે સાંભળે.”

અે બધી વાતાે ઈસુઅે લાેકાેને

૧૦ પછી શ યાેઅે પાસે અાવીને તેમને ક ું કે , “તમે તેઅાેની સાથે

ક ું ન હ; ૩૫ અે માટે કે બાેધકે જે ક ું હતું તે પૂ ં થાય કે , “હુ ં મા ં મુખ

ાંતાેમાં

ાંતાેમાં કહી;

ાંત વગર તેમણે તેઅાેને કં ઈ

શા માટે બાેલાે છાે?” ૧૧ યારે ઈસુઅે તેઅાેને ઉ ર અાપતાં ક ું કે , “ વગના

ઉઘાડીને

રા યના મમા

તે હુ ં ગટ કરીશ.” ૩૬ યારે લાેકાેને મૂકીને ઈસુ ઘરમાં ગયા; પછી તેમના

ણવાનું તમને અાપેલું છે , પણ તેઅાેને અાપેલું નથી. ૧૨ કે મ

ાંતાે કહીશ, સૃ નાે પાયાે ના યાના વખતથી જે ચૂપ રખાયાં છે

કે જેની પાસે સમજ છે તેને અપાશે, અને તેની પાસે પુ કળ થશે; પણ જેની

શ યાેઅે તેમની પાસે અાવીને ક ું કે , “ખેતરનાં કડવા દાણાના

પાસે સમજ નથી તેની પાસે જે છે , તે પણ તેની પાસેથી લઈ લેવાશે. ૧૩ અે

અથ અમને કહાે.” ૩૭ યારે ઈસુઅે ઉ ર અાપતાં તેઅાેને ક ું કે , “સા ં

ાંતાેમાં બાેલું છંુ ; કે મ કે ેતાં તેઅાે ેતાં નથી, સાંભળતાં
તેઅાે સાંભળતાં નથી, અને સમજતા પણ નથી; ૧૪ યશાયાની ભ વ યવાણી

બીજ જે વાવે છે તે માણસનાે દીકરાે છે ; ૩૮ ખેતર દુ નયા છે ; સારાં બી

તેઅાેના સંબંધમાં પૂરી થઈ છે , જે કહે છે કે , “તમે સાંભળતાં સાંભળશાે, પણ

દુ મન શેતાન છે ; કાપણી જગતનાે અંત છે ; અને કાપનારાં વગદૂ તાે છે .

સમજશાે ન હ; અને

ેશાે, પણ તમને સૂઝશે ન હ. ૧૫ કે મ કે અે

(aiōn g165) ૪૦ અે માટે જેમ કડવા દાણા અેકઠા કરાય છે , અને અ નમાં

લાેકાેનાં મન નીરસ થઈ ગયા છે , તેઅાેના કાન બહે ર મારી ગયા છે , તેઅાેઅે

બાળી નંખાય છે , તેમ અા જગતને અંતે થશે. (aiōn g165) ૪૧ માણસનાે

પાેતાની અાંખાે બંધ રાખી છે , અેમ ન થાય કે , તેઅાેને અાંખે દેખાય, તેઅાે

દીકરાે પાેતાના વગદૂ તાેને માેકલશે, પાપમાં પાડનારી બધી વ તુઅાેને તથા

કાને સાંભળે, મનથી સમજે, પ ાતાપ કરે અને હુ ં તેઅાેને સા ં ક ં .” ૧૬

દુ તા કરનારાંઅાેને તેમના રા યમાંથી તેઅાે અેકઠા કરશે. ૪૨ અને તેઅાેને

પણ તમારી અાંખાે અાશીવા દત છે , કે મ કે તેઅાે જુ અે છે ; અને તમારા કાનાે

બળતી ભ ીમાં નાખી દેશે, યાં રડવું ને દાંત પીસવું થશે. ૪૩ યારે યાયીઅાે

અાશીવા દત છે , કે મ કે તેઅાે સાંભળે છે . ૧૭ કારણ કે હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ
કે , તમે જે જે જુ અાે છાે, તે ઘણાં બાેધકાેઅે તથા યાયીઅાેઅે ેવા ચા ું,

પાેતાના પતાના રા યમાં સૂયની જેમ કાશશે. જેને સાંભળવાને કાન છે તે

માટે હુ ં તેઅાેને

પણ

ેતાં

ેયું ન હ; તમે જે જે સાંભળાે છાે તે સાંભળવા ચા ું, પણ સાંભ

ન હ. ૧૮ હવે વાવનારનું

રા યના સંતાન છે ; પણ કડવા દાણા શેતાનના સંતાન છે ; ૩૯ જેણે વા યાં તે

સાંભળે. ૪૪ વળી વગનું રા ય ખેતરમાં સંતાડેલા
ું

ાંતનાે

માણસને મ

ય જેવું છે ; કે જે અેક

ું, પછી તેણે તે સંતાડી રા યું, તેના હષને લીધે જઈને પાેતાનું

ાંત સાંભળાે. ૧૯ 'જયારે રા યનું વચન કાેઈ

સવ વ વેચી નાખીને તે ખેતર વેચાતું લીધું. ૪૫ વળી વગનું રા ય સારાં

સાંભળે છે , પણ સમજતાે નથી, યારે શેતાન અાવીને તેના મનમાં જે વાવેલું

માેતી શાેધનાર કાેઈ અેક વેપારીના જેવું છે ; ૪૬ જેને અ ત મૂ યવાન માેતી

તે છીનવી લઈ

મ

ય છે ; ર તાની કાેરે જે બીજ વાવેલું તે અે જ છે . ૨૦ તથા

ું, યાર પછી જઈને તેણે પાેતાનું સવ વ વેચી નાખીને તે ખરીદી લીધું.

પ થરવાળી જમીન પર જે બીજ વાવેલું તે અે છે કે , તે વચન સાંભળીને તરત

૪૭ વળી વગનું રા ય

હષથી તેને વીકારી લે છે ; ૨૧ તાેપણ તેના પાેતામાં જડ ન હ હાેવાથી તે થાેડી

દરેક

જ વાર ટકે છે , જયારે વચનને લીધે વપ

અથવા સતાવણી અાવે છે , યારે

તેને કનારે ખચી લા યા, બેસીને જે સા ં હતું તે તેઅાેઅે વાસણમાં અેકઠું

ળાંમાં જે બીજ વાવેલું તે અે છે કે , તે

કયુ, પણ નરસું ફકી દીધું. ૪૯ અેમ જ જગતને અંતે પણ થશે. વગદૂ તાે

તરત તે પાછા પડે છે . ૨૨ કાંટાનાં

વચન સાંભળે છે , પણ અા ભાૈ તક જગતની ચતા તથા

તનાં સમુ

ળના જેવું છે , જેને લાેકાેઅે સમુ માં નાખી, અને

વાે તેમાં સમેટાયા. ૪૮ જયારે તે ભરાઈ ગઈ યારે તેઅાે

યની માયા વચનને

અાવીને યાયીઅાેમાંથી ભૂંડાઅાેને જુ દાં પાડશે; (aiōn g165) ૫૦ અને તેઅાે

ય છે . (aiōn g165) ૨૩ સારી જમીન

તેઅાેને બળતી ભ ીમાં ફકી દેશે; યાં રડવું ને દાંત પીસવું થશે. ૫૧ શું તમે અે

પર જે બીજ વાવેલું તે અે છે કે , તે વચન સાંભળે છે , સમજે છે , અને તેને

બધી વાતાે સમ યા?” તેઅાે ઈસુને ક ું કે , “હા.” ૫૨ યારે તેમણે તેઅાેને

ન ે ફળ લાગે છે , અેટલે કાેઈને સાેગણાં, તાે કાેઈને સાંઠગણાં, અને કાેઈને

ક ું કે , “દરેક શા

દબાવી નાખે છે , અને તે ન ફળ થઈ

ીસગણાં લાગે છે .” ૨૪ ઈસુઅે તેઅાેની અાગળ બીજું

ી જે વગના રા યનાે શ ય થયાે છે તે અેક ઘરમા લક

ાંત ગટ કરતાં

કે જે પાેતાના ભંડારમાંથી નવી તથા જૂ ની વ તુઅાે કાઢે છે તેના જેવાે છે .” ૫૩

ક ું કે , “ વગનું રા ય અેવા માણસના જેવું છે કે જેણે પાેતાના ખેતરમાં સા ં
બી વા યું. ૨૫ પણ માણસાે ઊંઘતા હતા તેવામાં તેનાે દુ મન અાવીને ઘઉંમાં

પછી પાેતાના દેશમાં અાવીને તેમણે તેઅાેના સભા થાનમાં તેઅાેને અેવાે

કડવા દાણા વાવીને ચા યાે ગયાે. ૨૬ પણ જયારે છાેડવા ઊ યા, તેમને

બાેધ કયા કે , તેઅાે અા યચ કત થઈને બાે યા કે , “અા માણસની પાસે

કણસલાં અા યાં, યારે કડવા દાણા પણ દેખાયા. ૨૭ યારે તે મા લકના

અાવું ાન તથા અાવાં પરા મી કામાે

ચાકરાેઅે પાસે અાવીને તેને ક ું કે , 'સાહે બ, તમે શું તમારા ખેતરમાં સા ં બી

નથી? શું અેમની માનું નામ મ રયમ નથી? શું યાકૂ બ તથા યૂસફ તથા સમાેન

વા યું નહાેતું? તાે તેમાં કડવા દાણા

તથા યહૂ દા તેમના ભાઈઅાે નથી? ૫૬ શું અેમની સઘળી બહે નાે અાપણી

ાંથી અા યા?' ૨૮ તેણે તેઅાેને ક ું કે ,

'કાેઈ દુ મને અે કયુ છે .' યારે ચાકરાેઅે તેને ક ું કે , 'તારી મર

હાેય તાે

અમે જઈને તેને અેકઠા કરીઅે?' ૨૯ પણ તેણે ક ું, 'ના, અેમ ના થાય કે તમે

મા થી

યારે અેમ થયું કે ઈસુ અે

ાંતાે કહી ર ા, યારે તે યાંથી ચા યા ગયા. ૫૪

ાંથી? ૫૫ શું અે સુથારના દીકરા

સાથે નથી? તાે અા માણસની પાસે અા બધું

ાંથી?” ૫૭ તેઅાે તેમને

સમજવામાં ન ફળ ગયા. પણ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , “ બાેધક પાેતાના
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વતનમાં તથા પાેતાના ઘર સવાય બીજે ઠેકાણે માન વગરનાે નથી.” ૫૮

કે મ કરી?” ૩૨ પછી જયારે ઈસુ અને પતર હાેડીમાં ચ

તેઅાેના અ વ વાસને લીધે તેમણે યાં ઘણાં પરા મી કામ કયા ન હ.

પવન બંધ થયાે. ૩૩ હાેડીમાં જેઅાે હતા તેઅાેઅે તેમનું ભજન કરતાં ક ું કે ,

ગાલીલના રા યકતા હે રાેદે ઈસુની કી ત સાંભળી. તેમણે
૧૪ તેપાેસમયે
તાના ચાકરાેને ક ું કે , “અા તાે યાેહાન બા ત મા કરનાર છે ; તે

“ખરેખર તમે ઈ વરના દીકરા છાે.” ૩૪ તેઅાે પાર ઊતરીને ગ નેસારેત દેશમાં

૨

મૃ યુમાંથી સ વન થયાે છે , અે માટે અેવાં પરા મી કામાે તેનાથી થાય છે .” ૩
કે મ કે હે રાેદે તેના ભાઈ ફ લપની પ ની હે રાે દયાને લીધે યાેહાનને પક ાે હતાે
અને તેને બાંધીને જેલમાં ના યાે હતાે. ૪ કે મ કે યાેહાને તેને ક ું હતું કે , “તેને

ાં અેટલે તરત જ

અા યા. ૩૫ જયારે તે જ યાનાં લાેકાેઅે તેમને અાેળ યા, યારે તેઅાેઅે
તે અાખા દેશમાં ચાેતરફ માણસાેને માેકલીને બધા માંદાઅાેને તેમની પાસે
લા યા. ૩૬ તેઅાેઅે ઈસુને વનંતી કરી કે 'કે વળ તમારાં વ
અમને અડકવા દાે;' અને જેટલાં અડ

ાેની કાેરને જ તમે

ા તેટલાં સા ં થયા.

હતાે, પણ લાેકાેથી તે બીતાે હતાે, કે મ કે તેઅાે તેને બાેધક ગણતા હતા. ૬

મથી ફરાેશીઅાે તથા શા ીઅાેઅે ઈસુની પાસે
૧૫ તેઅાવીનેસંગકે ય ું કેશાલે
, તમારા શ યાે વડીલાેના રવા ેનું ઉ લંઘન કે મ

પણ હે રાેદની વષગાંઠ અાવી, યારે હે રાે દયાની દીકરીઅે તેઅાેની અાગળ

કરે છે ? કે મ કે તેઅાે હાથ ધાેયા વગર ભાેજન કરે છે . ૩ પણ ઈસુઅે તેઅાેને

નાચીને હે રાેદને ખુશ કયા. ૭ યારે તેણે સમ ખાઈને વચન અા યું કે , 'જે કં ઈ

જવાબ અા યાે કે , 'તમે તમારા રવા ેથી ઈ વરની અા ાનું ઉ લંઘન કે મ

તું માગે તે હુ ં તને અાપીશ.' ૮ યારે તેની માના શીખ યા માણે તે બાેલી

કરાે છાે?' ૪ કે મ કે ઈ વરે ક ું છે કે , 'તમે તમારા માતા પતાનું સ માન કરાે

કે , “યાેહાન બા ત મા કરનારનું માથું મને થાળમાં અાપાે.” ૯ હવે રા

અને જે કાેઈ પાેતાના માતા પતાની નદા કરે તે ન ે માયા

દલગીર થયાે, તાેપણ પાેતે સમ ખાધા હતા તેને લીધે તથા તેની સાથે જમવા

તમે કહાે છાે કે , જે કાેઈ પાેતાના માતા પતાને કહે શે કે , 'જે વડે મારાથી

બેઠેલાઅાેને લીધે, તેણે તે અાપવાનાે હુ કમ કયા. ૧૦ તેણે માણસાેને માેકલીને

તમને લાભ થયાે હાેત તે ઈ વરને અ પત છે ; ૬ તાે તેઅાે ભલે પાેતાના

યાેહાનનું માથું જેલમાં કપા યું. ૧૧ અને થાળમાં તેનું માથું લાવીને છાેકરીને

માતા પતાનું સ માન ન કરે; અેમ તમે તમારા રવાજથી ઈ વરની અા ાને રદ

અા યું; અને છાેકરીઅે પાેતાની માને તે અા યું. ૧૨ યારે તેના શ યાેઅે પાસે

કરી છે . ૭ અાે ઢાગીઅાે, યશાયા બાેધકે તમારા સંબંધી ઠીક જ ક ું છે

અાવીને તેનાે મૃતદેહ ઉઠાવી લઈ જઈને તેને દફના યાે અને જઈને ઈસુને

કે , ૮ 'અા લાેકાે પાેતાના હાેઠાેથી મને માન અાપે છે , પણ તેઅાેનાં દય

ખબર અાપી. ૧૩ યારે ઈસુઅે સાંભળીને યાંથી હાેડીમાં અેકાંત જ યાઅે

મારાથી વેગળાં જ રહે છે . ૯ તેઅાેની ભ ત નરથક છે , કે મ કે તેઅાે પાેતાના

તારે પ ની તરીકે રાખવી યાે ય નથી.” ૫ હે રાેદે તેને મારી નાખવા ઇ છતાે

૨

ય.' ૫ પણ

ગયા, લાેકાે તે સાંભળીને નગરાેમાંથી પગર તે તેમની પાછળ ગયા. ૧૪ ઈસુઅે

સ ાંત માણે માણસાેની અા ાઅાે શીખવે છે .' ૧૦ પછી ઈસુઅે લાેકાેને

નીકળીને ઘણાં લાેકાેને

પાસે બાેલાવીને ક ું કે , 'સાંભળાે અને સમ ે. ૧૧ મુખમાં જે

ેયા, યારે તેઅાે પર તેમને અનુકંપા અાવી; અને

ય છે તે

તેમણે તેઅાેમાંનાં માંદાઅાેને સા ં કયા. ૧૫ સાંજ પડી યારે તેમના શ યાેઅે

માણસને

તેમની પાસે અાવીને ક ું કે , “અા જ યા ઉ જડ છે , હવે સમય થઈ ગયાે છે ,

કરે છે .' ૧૨ યારે ઈસુના શ યાેઅે પાસે અાવીને તેમને ક ું કે , 'અા વાત

માટે લાેકાેને વદાય કરાે કે તેઅાે અાસપાસનાં દેશમાં તથા ગામાેમાં જઈને

સાંભળીને ફરાેશીઅાે નાખુશ છે , અે શું તમે

પાેતાને સા ખાવાનું વેચાતું લે.” ૧૬ પણ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , “તેઅાેને

જવાબ અાપતાં ક ું કે , 'જે રાેપા મારા વગ ય પતાઅે રાે યા નથી, તે દરેક

જવાની જ ર નથી, તમે તેઅાેને જમવાનું અાપાે.” ૧૭ તેઅાેઅે તેમને ક ું

ઉખેડી નંખાશે. ૧૪ તેઅાેને રહે વા દાે, તેઅાે અંધ માગદશકાે છે ; અને

કે , “અહ અમારી પાસે મા પાંચ રાેટલી અને બે માછલી છે .” ૧૮ યારે

અંધ ય ત બી

કરતું નથી, પણ મુખમાંથી જે નીકળે છે તે જ માણસને
ણાે છાે?' ૧૩ પણ ઈસુઅે

ઈસુઅે ક ું કે , “તે અહ મારી પાસે લાવાે.” ૧૯ પછી તેમણે લાેકાેને ઘાસ પર

પતરે ઈસુને જવાબ અાપતાં ક ું કે , અા

બેસવાની અા ા અાપી. અને તે પાંચ રાેટલી તથા બે માછલી લઈ વગ

ઈસુઅે ક ું કે , 'શું હ

તરફ

નથી સમજતા કે મુખમાં જે કં ઈ ભાેજન લઈઅે છીઅે, તે પેટમાં

ેઈને અાશીવાદ મા યાે અને રાેટલી ભાંગીને શ યાેને અાપી અને

ાંતનાે અથ અમને કહાે. ૧૬

સુધી તમે પણ અણસમજુ છાે?' ૧૭ શું તમે હ

શ યાેઅે લાેકાેને અાપી. ૨૦ તેઅાે સવ જમીને ધરાયાં; પછી ભાણામાં વધેલા

બનઉપયાેગી કચરાે નીકળી

કકડાઅાેની બાર ટાેપલી ભરાઈ. ૨૧ જેઅાે જ યાં તેઅાે

છે , તે મનમાંથી અાવે છે , અને તે જ માણસને

ીઅાે અને બાળકાે

ક પનાઅાે, હ યાઅાે, ય ભચારાે,

અા હથી હાેડીમાં બેસા ા અને તેઅાેને પાેતાની અાગળ પેલે પાર માેક યા

તથા દુ ભાષણાે દયમાંથી નીકળે છે . ૨૦ માણસને જે

અને તેણે પાેતે લાેકાેને વદાય કયા. ૨૩ લાેકાેને વદાય કયા પછી, ઈસુ ાથના

પણ હાથ ધાેયા વગર ભાેજન કરવું અે માણસને

૨૪ પણ તે સમયે હાેડી સમુ મ યે માે

ય છે તેનાે

ય છે ? ૧૮ પણ મુખમાંથી જે બાબતાે નીકળે

ઉપરાંત અાશરે પાંચ હ ર પુ ષ હતા. ૨૨ પછી તરત તેમણે શ યાેને

કરવાને પહાડ પર અેકાંતમાં ગયા અને સાંજ પડી યારે ઈસુ યાં અેકલા હતા.

ે

અંધ ય તને દાેરે તાે તેઅાે બ ને ખાડામાં પડશે. ૧૫ યારે

તીય

કરે છે . ૧૯ કે મ કે દુ

તા, ચાેરીઅાે, જૂ ઠી સા ીઅાે,
કરે છે તે અે જ છે ;
કરતું નથી.' ૨૧ ઈસુ

યાંથી નીકળીને તૂર તથા સદાેનના દેશમાં ગયા. ૨૨ જુ અાે, અેક કનાની

ંઅાેથી ડામાડાેળ થતી હતી, કે મ કે

ીઅે તે વ તારમાંથી અાવીને ઊંચે અવાજે ક ું કે , 'અાે ભુ, દાઉદના

પવન સામાે હતાે. ૨૫ રાતના ચાેથા પહાેરે ઈસુ સમુ પર ચાલતા તેઅાેની

દીકરા, મારા પર દયા કરાે; મારી દીકરી દુ ા માથી બહુ પીડા પામે છે .' ૨૩

પાસે અા યા. ૨૬ શ યાેઅે તેમને સમુ પર ચાલતા

પણ ઈસુઅે તે

ેયા, યારે તેઅાેઅે

ીને કં ઈ જવાબ અા યાે ન હ; અને તેમના શ યાેઅે અાવીને

ગભરાઈને ક ું, “અે તાે કાેઈ ભૂત છે ” અને બીકથી તેઅાેઅે બૂમ પાડી. ૨૭

તેમને વનંતી કરતાં ક ું કે , 'તે

પણ તરત ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , “ હમત રાખાે! અે તાે હુ ં છંુ ! ગભરાશાે
ન હ.” ૨૮ યારે પતરે તેમને ઉ ર અાપતાં ક ું કે , “ ભુ, અે ે તમે હાે, તાે

બૂમ પાડયા કરે છે .' ૨૪ તેમણે તે

મને અા ા અાપાે કે હુ ં પાણી પર ચાલીને તમારી પાસે અાવું.” ૨૯ ઈસુઅે

પછી તે

ક ું કે “અાવ.” યારે પતર હાેડીમાંથી ઊતરીને ઈસુ પાસે જવાને પાણી પર

મદદ કરાે. ૨૬ તેમણે ઉ ર અાપતાં ક ું કે , છાેકરાંની રાેટલી લઈને કૂ તરાંને

ચાલવા લા યાે. ૩૦ પણ પવનને

નાખવી તે ઉ ચત નથી. ૨૭ તે

ેઈને તે ગભરાયાે અને ડૂ બવા લા યાે, તેથી

ખાેવાયેલાં ઘેટાં સવાય બી

ીને વદાય કરાે, કે મ કે તે અાપણી પાછળ
ીને ઉ ર અા યાે કે , 'ઇઝરાયલના ઘરનાં

કાેઈની પાસે મને માેકવામાં અા યાે નથી.' ૨૫

ીઅે ઈસુની પાસે અાવીને તેમને પગે પડીને ક ું કે , અાે ભુ, મને
ીઅે ક ું કે , 'ખ ં , ભુ, પરં તુ કૂ તરાં પણ

તેણે બૂમ પાડતાં ક ું કે , “અાે ભુ, મને બચાવાે.” ૩૧ ઈસુઅે તરત જ હાથ

પાેતાના મા લકાેની મેજ પરથી જે કકડા પડે છે તે ખાય છે .' ૨૮ ઈસુઅે ઉ ર

લાંબાે કરીને તેને પકડી લીધાે અને તેને ક ું કે , “અરે અ પ વ વાસી, ત શંકા

અાપતાં તેને ક ું કે , 'અાે બહે ન, તારાે વ વાસ માેટાે છે જેવું તું ચાહે છે તેવું
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મા થી

તને થાઅાે.' તે જ સમયે તેની દીકરીને સા ંપ ં મ ું. ૨૯ પછી ઈસુ યાંથી

જવાબ અાપતાં સમાેન પતરને ક ું કે , સમાેન યૂનાપુ , તું અાશીવા દત

નીકળીને ગાલીલના સમુ પાસે અા યા; અને પહાડ પર ચઢીને બેઠા. ૩૦

છે કે મ કે માંસે તથા લાેહીઅે ન હ, પણ વગમાંનાં મારા પતાઅે તને અે

યારે કે ટલાક પંગુઅાે, અંધજનાે, મૂંગાંઅાે, પગે અપંગ તથા બી ં ઘણાંઅાેને
લાેકાે તેમની પાસે લઈને અા યા અને ઈસુના પગ પાસે તેઅાેને લા યા અને

જણા યું છે . ૧૮ હુ ં પણ તને કહુ ં છંુ કે તું પતર છે અને અા પ થર પર હુ ં મારી
મંડળી સમુદાય થાપીશ, તેની વ
હાદેસની સ ાનું ેર ચાલશે નહ .

તેમણે તેઅાેને સા ંપ ં અા યું. ૩૧ જયારે લાેકાેઅે

ેયું કે મૂંગાઅાે બાેલતાં

(Hadēs g86) ૧૯ અાકાશના રા યની ચાવીઅાે હુ ં તને અાપીશ, પૃ વી પર જે

થયાં છે , ટૂં ડાઅાે સા ં થયાં છે , પાંગળાઅાે ચાલતાં થયા છે તથા અંધજનાે

કં ઈ તું બાંધીશ, તે વગમાં બંધાશે; અને પૃ વી પર તું જે કં ઈ છાેડીશ, તે

દેખતા થયાં છે , યારે તેઅાેઅે અા ય પામીને ઇઝરાયલના ઈ વરનાે મ હમા

વગમાં પણ છાેડાશે.' ૨૦ ઈસુઅે શ યાેને અા ા અાપી કે , 'હુ ં

ત

પાસે કં ઈ ખાવા માટે નથી. તેઅાેને ભૂ યા વદાય કરવાનું હુ ં ઇ છતાે નથી,

છંુ અે તમારે કાેઈને કહે વું ન હ.' ૨૧ યારથી માંડીને ઈસુ પાેતાના શ યાેને
જણાવવાં લા યા કે , 'હુ ં ય શાલેમમાં ઉં, વડીલાે, મુ ય યાજકાે તથા
શા ીઅાેને હાથે ઘ ં દુ ઃખ સહન ક ં , માયા ઉં અને ીજે દવસે પાછા

અેમ ન થાય કે તેઅાે ર તામાં બેહાેશ થઈ

કયા. ૩૨ ઈસુઅે પાેતાના શ યાેને પાસે બાેલાવીને ક ું કે , 'અા લાેકાે પર મને
અનુકંપા અાવે છે , કે મ કે ણ દવસથી તેઅાે મારી સાથે ર ા છે , તેઅાેની
ય.' ૩૩ શ યાેઅે તેમને ક ું કે ,

સ વન થવું અાવ યક છે .' ૨૨ પતર તેમને અેક બાજુ પર લઈ જઈને ઠપકાે

અાટલા બધા લાેકાે ભાેજનથી તૃ ત થાય તેટલું ભાેજન અમે અા અર યમાં

દેવા લા યાે અને ક ું કે , અરે ભુ, અે તમારાથી દૂ ર રહે ; અેવું તમને કદા પ ન

ાંથી લાવીઅે? ૩૪ યારે ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'તમારી પાસે કે ટલી રાેટલી

થાઅાે.' ૨૩ પણ તેમણે પાછળ ફરીને પતરને ક ું કે , 'અરે શેતાન, મારી

છે ?' તેઅાેઅે ક ું કે , 'સાત રાેટલી અને થાેડીઅેક નાની માછલીઅાે છે .' ૩૫

પછવાડે

તેમણે લાેકાેને જમીન પર બેસવાની અા ા કરી. ૩૬ તેમણે તે સાત રાેટલી

માણસાેની વાતાે પર તું મન લગાડે છે .' ૨૪ પછી ઈસુઅે પાેતાના શ યાેને

તથા માછલી લઈ તુ ત કરીને ભાંગી અને પાેતાના શ યાેને અાપી, શ યાેઅે

ક ું કે , ' ે કાેઈ મને અનુસરવા ચાહે , તાે તેણે પાેતાનાે નકાર કરવાે અને

લાેકાેને અાપી. ૩૭ સઘળાં ખાઈને તૃ ત થયાં; પછી વધેલા કકડાની તેઅાેઅે

પાેતાનાે વધ તંભ ઊંચકીને મારી પાછળ ચાલવું.' ૨૫ કે મ કે જે કાેઈ પાેતાનું

સાત ટાેપલી ભરી. ૩૮ જેઅાે જ યાં તેઅાે

ીઅાે તથા બાળકાે ઉપરાંત

; તું મને અવરાેધ પ છે ; કે મ કે ઈ વરની વાતાે પર ન હ, પણ

વન બચાવવા ચાહે છે , તે તેને ગુમાવશે; પણ જે કાેઈ મારે લીધે પાેતાનું

ચાર હ ર પુ ષ હતા. ૩૯ લાેકાેને વદાય કયા પછી ઈસુ હાેડીમાં બેસીને

વન ગુમાવશે, તે તેને બચાવશે. ૨૬ કે મ કે

મગદાનના દેશમાં અા યા.

મેળવે અને પાેતાનું

શીઅાેઅે તથા સદૂ કીઅાેઅે અાવીને ઈસુનું પરી ણ કરતાં માંગણી
૧૬ ફરાે
કરી કે , 'અમને વગથી કાેઈ ચમ કા રક ચ કરી બતાવાે.' પણ

પાેતાના

૨

તેમણે ઉ ર અાપતાં તેઅાેને ક ું કે , 'સાંજ પડે છે યારે તમે કહાે છાે કે ઉઘાડ
થશે, કે મ કે અાકાશ લાલ છે . ૩ સવારે તમે કહાે છાે કે , અાજે વરસાદ પડશે,
કે મ કે અાકાશ લાલ તથા અંધરાયેલું છે . તમે અાકાશનું પ પારખી

ણાે

ે માણસ અાખું ભાૈ તક જગત

વન ગુમાવે, તાે તેને શાે લાભ થશે? વળી માણસ

વનને બદલે શું અાપશે? ૨૭ કે મ કે માણસનાે દીકરાે પાેતાના

પતાના મ હમામાં પાેતાના વગદૂ તાે સ હત અાવશે, યારે તે દરેકને તેમના
કાયા માણે બદલાે ભરી અાપશે. ૨૮ હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , અહ જેઅાે
ઊભા છે તેઅાેમાંના કે ટલાક અેવા છે કે જે માણસના દીકરાને તેના રા યમાં
અાવતાે દેખશે યાં સુધી મરણ પામશે જ ન હ.

પેઢી ચમ કા રક ચ માગે છે , પણ યૂનાના ચમ કા રક ચ વગર બીજું

ઈસુ પતર, યાકૂ બ તથા તેના ભાઈ યાેહાનને અેક ઊંચા
૧૭ છપહાડદવસપરપછી
અેકાંતમાં લઈ ગયા. તેઅાેની અાગળ તેમનું પાંતર થયું,

કાેઈ ચમ કા રક ચ તેઅાેને અપાશે ન હ.' યાર પછી ઈસુ તેઅાેને મૂકીને

અેટલે તેમનું મુખ સૂયના જેવું તેજ વી થયું અને તેમના વ

ચા યા ગયા. ૫ શ યાે સરાેવરને પેલે પાર ગયા, પરં તુ તેઅાે રાેટલી લેવાનું

જેવા વેત થયા. ૩ જુ અાે, મૂસા તથા અે લયા તેમની સાથે વાતાે કરતાં તેઅાેને

ભૂલી ગયા હતા. ૬ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'ફરાેશીઅાેના તથા સદૂ કીઅાેના

દેખાયા. ૪ પતરે ઈસુને ક ું કે , ' ભુ, અાપણે અહ રહીઅે તે સા ં છે .

ખમીર વષે તમે સાવધાન થાઅાે અને સચેત રહાે.' ૭ યારે તેઅાેઅે પર પર

તમારી ઇ છા હાેય તાે હુ ં અહ

વચાર કયા કે , 'અાપણે રાેટલી નથી લા યા માટે ઈસુ અેમ કહે છે .' ૮ ઈસુઅે

માટે અને અેક અે લયાને માટે.' ૫ તે બાેલતાે હતાે અેટલામાં, જુ અાે, અેક

તેમના વચાર

ચળકતી વાદળી તેઅાે પર અા છા દત થઈ; અને વાદળીમાંથી અેવી વાણી

છાે ખરા, પણ સમયાેના ચ તમે પારખી નથી શકતા. ૪ દુ તથા બેવફા

૨

ણીને તેઅાેને ક ું કે , 'અાે અ પ વ વાસીઅાે, તમારી પાસે

રાેટલી નથી તે માટે તમે પર પર કે મ વચારાે છાે?' ૯ શું હ

સુધી તમે

અજવાળાનાં
ે

ણ મંડપ બાંધુ; અેક તમારે માટે, અેક મૂસાને

થઈ કે , 'અા મારાે વહાલાે દીકરાે છે , તેના પર હુ ં સ ન છંુ , તેનું સાંભળાે.' ૬

નથી સમજતા? પેલા પાંચ હ ર પુ ષ માટે પાંચ રાેટલી હતી અને તમે

શ યાે અે સાંભળીને બહુ ગભરાયા, અને ઊંધે માેઢે જમીન પર પડયા. ૭

કે ટલી ટાેપલી ઉઠાવી, તેનું શું તમને મરણ નથી? ૧૦ વળી પેલા ચાર હ ર

ઈસુઅે તેઅાેની પાસે અાવીને તેઅાેને પશ કરીને ક ું કે , 'ઊઠાે, અને બીશાે

પુ ષ માટે સાત રાેટલી હતી અને તમે કે ટલી ટાેપલી ઉઠાવી, તેનું પણ શું

ન હ.' ૮ તેઅાેઅે પાેતાની નજર ઊંચી કરી તાે અેકલા ઈસુ વના તેઅાેઅે અ ય

તમને મરણ નથી? ૧૧ તમે કે મ નથી સમજતા કે મ તમને રાેટલી સંબંધી

કાેઈને

ક ું નહાેતું, પણ ફરાેશીઅાેના તથા સદૂ કીઅાેના ખમીર વષે તમે સાવધાન

તેઅાેને અા ા કરી કે , 'અા જે તમે

રહાે અેમ મ ક ું હતું. ૧૨ યારે તેઅાે સમ યા કે રાેટલીના ખમીર સંબંધી

સ વન થાય યાં સુધી કાેઈને કહે શાે ન હ.' ૧૦ તેમના શ યાેઅે તેમને પૂ

ન હ, પરં તુ ફરાેશીઅાેના તથા સદૂ કીઅાેના મત વષે સાવધાન રહે વાનું તેમણે

કે , 'શા

ક ું હતું. ૧૩ ઈસુઅે કાઈસા રયા ફ લ પીના વ તારમાં અાવીને પાેતાના

તેઅાેને જવાબ અા યાે કે , 'અે લયા ખરેખર અાવશે અને સઘળું યવ થત

શ યાેને પૂ

યારે તેઅાેઅે ક ું કે , 'કે ટલાક કહે છે , યાેહાન બા ત મા કરનાર, કે ટલાક

કરશે;' ૧૨ પણ હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , 'અે લયા અાવી ચૂ ા છે , તાેપણ તેઅાેઅે
તેને અાેળ યા ન હ, પણ જેમ તેઅાેઅે ચા ું તેમ તેઅાેઅે તેને કયુ; તેમ જ

અે લયા, કે ટલાક ય મયા, અથવા બાેધકાેમાંના અેક.' ૧૫ ઈસુ તેઅાેને

માણસનાે દીકરાે પણ તેઅાેથી દુ ઃખ સહન કરશે.' ૧૩ યારે શ યાે સમ યા

ું, 'પણ હુ ં કાેણ છંુ , તે વષે તમે શું કહાે છાે?' ૧૬ યારે સમાેન પતરે

કે યાેહાન બા ત મા કરનાર સંબંધી તેમણે તેઅાેને ક ું હતું. ૧૪ જયારે તેઅાે

પૂ

ું કે , 'માણસનાે દીકરાે કાેણ છે , અે વષે લાેકાે શું કહે છે ?' ૧૪

જવાબ અાપતાં ક ું કે , તમે મસીહ,

મા થી

વતા ઈ વરના દીકરા છાે. ૧૭ ઈસુઅે

ેયા ન હ. ૯ જયારે તેઅાે પહાડ પરથી ઊતરતા હતા, યારે ઈસુઅે
ેયું તે માણસનાે દીકરાે મરણમાંથી પાછાે

ીઅાે કે મ કહે છે કે , અે લયાઅે થમ અાવવું

ેઈઅે?' ૧૧ ઈસુઅે

લાેકાેની ભીડ પાસે અા યા, યારે અેક ય તઅે ઈસુની પાસે અાવીને તેમની
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ું

અાગળ ઘૂંટણે પડીને ક ું કે , ૧૫ 'અાે ભુ, મારા દીકરા પર દયા કરાે; કે મ

તેમાંથી અેક ભૂલું પડે, તાે શું ન વા ંને પહાડ પર મૂકીને તે ભૂલાં પડેલાં

કે તેને વાઈનુ દદ છે , તેથી તે ઘણાે પીડાય છે ; અને તે ઘણીવાર અ નમાં

ઘેટાંને શાેધવા જતાે નથી? ૧૩

તથા પાણીમાં પડે છે .' ૧૬ તેને હુ ં તમારા શ યાેની પાસે લા યાે હતાે, પણ

ે તે તેને મળે તાે હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , જે
ન વા ં ભૂલાં પડેલાં ન હતાં, તેઅાેના કરતાં તેને લીધે તે વધારે ખુશ થાય

તેઅાે તેને સા ે કરી શ

છે . ૧૪ અેમ અા નાનાંઅાેમાંથી અેકનાે નાશ થાય, અેવી તમારા વગમાંનાં

અ વ વાસી તથા

ા નહ . ૧૭ યારે ઈસુઅે જવાબ અા યાે કે , 'અાે

પેઢી,

ાં સુધી હુ ં તમારી સાથે રહીશ?

ાં સુધી હુ ં

પતાની ઇ છા નથી. ૧૫ વળી

તમા ં સહન કરીશ? તેને મારી પાસે લાવાે.' ૧૮ પછી ઈસુઅે તે દુ ા માને

ે તારાે ભાઈ તારી વ

અને તેને અેકાંતમાં લઈ જઈને તેનાે દાેષ તેને કહે ;

અપરાધ કરે, તાે
ે તે તા ં સાંભળે, તાે

ધમકા યાે; અને તે તેનામાંથી નીકળી ગયાે; તે જ સમયે તે છાેકરાે સા ે થયાે.

ત તારા ભાઈને મેળવી લીધાે છે . ૧૬ પણ

૧૯ પછી શ યાે અેકાંતમાં ઈસુની પાસે અાવીને ક ું કે , 'અમે તેને કે મ કાઢી ન

માણસને તારી સાથે લે, અે માટે કે “દરેક બાબત બે અથવા ણ સા ીઅાેના

શ ા?' ૨૦ યારે ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'તમારા અ વ વાસને લીધે; કે મ કે

મુખથી સા બત થાય.” ૧૭

હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , ે તમને રાઈના દાણા જેટલાે વ વાસ હાેય તાે તમે
અા પહાડને કહે શાે કે , “તું અહ થી યાં ખસી ” અને તે ખસી જશે; અને

વ વાસી સમુદાયનુ પણ ન માને તાે તેને બનયહૂ દીઅાે તથા દાણીઅાેનાં

તમારા માટે કં ઈ અશ

ન હ હાેય.' ૨૧ [પણ ાથના તથા ઉપવાસ વગર અે

ે તે ન સાંભળે, તાે બી

અેક બે

ે તે તેઅાેનું ન માને, તાે મંડળી કહે અને

ે તે

જેવા ગણ. ૧૮ હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , જે કં ઈ તમે પૃ વી પર બાંધશાે, તે
વગમાં બંધાશે; અને જે કં ઈ તમે પૃ વી પર છાેડશાે, તે વગમાં છાેડાશે. ૧૯

તેઅાેને ક ું કે , 'માણસનાે દીકરાે માણસાેના હાથમાં સાપાશે; ૨૩ તેઅાે

વળી હુ ં તમને સાચેજ કહુ ં છંુ કે , ે પૃ વી પર તમારામાંના બે જણ કં ઈ પણ
બાબત સંબંધી અેક ચ ના થઈને માગશે, તાે મારા વગમાંનાં પતા તેઅાેને

તેને મારી નાખશે, પણ ણ દવસ પછી તે પાછાે ઊઠશે.' યારે તેઅાે બહુ

માટે અેવું કરશે. ૨૦ કે મ કે યાં બે અથવા ણ મારે નામે અેકઠા થયેલા

દલગીર થયા. ૨૪ પછી તેઅાે કપરનાહૂ મમાં અા યા યારે કર લેનારાઅાેઅે
પતરની પાસે અાવીને ક ું કે , 'શું તમારાે ઉપદેશક ભ ત થાનના કરનાં

હાેય યાં તેઅાેની મ યે હુ ં છંુ .' ૨૧ યારે પતરે ઈસુની પાસે અાવીને ક ું
કે , 'અાે ભુ, મારાે ભાઈ મારી વ
કે ટલી વાર અપરાધ કરે અને હુ ં તેને

પૈસા નથી અાપતાે?' ૨૫ પતરે ક ું કે , 'હા,' અને તે ઘરમાં અા યાે યારે

માફ ક ં ? શું સાત વાર સુધી?' ૨૨ ઈસુઅે તેને ક ું કે , 'સાત વાર સુધીનું

તેના બાેલવા અગાઉ ઈસુઅે ક ું કે , ' સમાેન, તને શું લાગે છે , દુ નયાના
રા અાે કાેની પાસેથી જકાત અથવા કર લે છે ? પાેતાના દીકરાઅાે પાસેથી કે

હુ ં તને કહે તાે નથી, પણ સ ેરગણી સાત વાર સુધી કહુ ં છંુ . ૨૩ અે માટે
વગના રા યને અેક રા ની ઉપમા અપાય છે કે જેણે પાેતાના ચાકરાેની

પરદેશીઅાે પાસેથી?' ૨૬ પતરે ઈસુને ક ું કે , 'પરદેશીઅાે પાસેથી. યારે

પાસે હસાબ મા યાે. ૨૪ તે હસાબ લેવા લા યાે યારે તેઅાે દસ હ ર

ઈસુઅે તેને ક ું કે , “તાે પછી દીકરાઅાે તાે કરમુ ત છે .” ૨૭ રખેને અાપણે

તાલંતના અેક દેવાદારને તેમની પાસે લા યા. ૨૫ પણ પાછંુ અાપવાનું તેની

તેમને પાપમાં પાડીઅે, તું સમુ કનારે જઈને ગલ નાખ; અને જે માછલી

પાસે કં ઈ ન હ હાેવાથી, તેના મા લકે તેને, તેની પ ની, તેનાં બાળકાેને તથા

પહે લી અાવે તેને પકડી લે, જયારે તું તેનું મુખ ઉઘાડશે યારે તેમાંથી તને પૈસા

તેની પાસે જે હતું તે સઘળું વેચીને દેવું ચૂકવવાની અા ા કરી. ૨૬ અે માટે તે

મળશે, તે લઈને મારે અને તારે માટે તેઅાેને અાપ.'

ચાકરે તેને પગે પડીને વનંતી કરતાં ક ું કે , “મા લક, ધીરજ રાખાે અને હુ ં

શ યાેઅે ઈસુની પાસે અાવીને ક ું કે , ' વગના રા યમાં
૧૮ તેસાૈજથીસમયે
માેટું કાેણ છે ?' યારે ઈસુઅે અેક બાળકને પાેતાની પાસે

તમા ં બધું દેવું ચૂકવી અાપીશ.” ૨૭ યારે તે ચાકરનાં મા લકને અનુકંપા

ત નીકળતી નથી].' ૨૨ જયારે તેઅાે ગાલીલમાં રહે તા હતા યારે ઈસુઅે

૨

બાેલાવીને તેને તેઅાેની વ ચે ઊભું રાખીને ૩ તેઅાેને ક ું કે , 'હુ ં તમને ન ે
કહુ ં છંુ કે , ે તમે તમા ં બદલાણ ન હ કરાે, અને બાળકાેના જેવા ન હ
થાઅાે તાે વગના રા યમાં તમે વેશ ન હ જ પામશાે. ૪ માટે જે કાેઈ
પાેતાને અા બાળકના જેવાે ન કરશે, તે જ વગના રા યમાં સાૈથી માેટાે
છે . ૫ વળી જે કાેઈ મારે નામે અેવા અેક બાળકનાે વીકાર કરે છે તે મારાે
પણ વીકાર કરે છે . ૬ પણ અા નાનાંઅાે જેઅાે મારા પર વ વાસ કરે છે ,
તેઅાેમાંના અેકને જે કાેઈ ઠાેકર ખવડાવશે તે કરતાં તેને ગળે ભારે પ થર
બંધાય અને તે સમુ ના ઊંડાણમાં ડુ બાડાય અે તેને માટે સા ં છે . ૭ ઠાેકરાેને
લીધે માનવજગતને અફસાેસ છે ! ઠાેકરાે અાવવાની અગ ય તાે છે , પણ જે
ય તથી ઠાેકર અાવે છે તેને અફસાેસ છે ! ૮ માટે

ે તારાે હાથ અથવા

પગ તને ઠાેકર ખવડાવે, તાે તેને કાપી નાખીને તારી પાસેથી ફકી દે; તારા
બે હાથ અથવા બે પગ છતાં તું અનંતઅ નમાં નંખાય, તેના કરતાં હાથ
અથવા પગે અપંગ થઈ
g166) ૯

વનમાં પેસવું અે તારે માટે સા ં છે . (aiōnios

ે તારી અાંખ તને ઠાેકર ખવડાવે, તાે તેને કાઢી નાખીને તારી

પાસેથી ફકી દે; બ ને અાંખ છતાં તું નરકા નમાં નંખાય, તેના કરતાં અેક
અાંખ સાથે

વનમાં પેસવું અે તારે માટે સા ં છે . (Geenna g1067) ૧૦

સાવધાન રહાે કે અા નાનાઅાેમાંના અેકનાે પણ અનાદર તમે ન કરાે, કે મ કે હુ ં
તમને કહુ ં છંુ કે વગમાં તેઅાેના વગદૂ ત મારા વગમાંનાં પતાનું મુખ સદા
જુ અે છે . ૧૧ કે મ કે જે ખાેવાયેલું છે તેને બચાવવાને માણસનાે દીકરાે ઈસુ
અા યાે છે . ૧૨ તમે શું ધારાે છાે?

ે કાેઈ ય તની પાસે સાે ધેટાં હાેય અને

અાવી તેથી તેણે તેને જવા દીધાે અને તેનું દેવું માફ કયુ. ૨૮ પણ તે જ ચાકરે
બહાર જઈને પાેતાના સાથી ચાકરાેમાંના અેકને

ેયાે કે , જે તેના સાે દીનારનાે

દેવાદાર હતાે, યારે તેણે તેનું ગળું પકડીને ક ું કે , “તા ં દેવું ચૂકવ.” ૨૯
યારે તેના સાથી ચાકરે તેને પગે પડીને વનંતી કરતાં ક ું કે , “ધીરજ રાખ
અને હુ ં તા ં દેવું ચૂકવી અાપીશ.” ૩૦ તેણે તેનું મા યું ન હ, પણ જઈને દેવું
ચૂકવે ન હ યાં સુધી તેણે તેને જેલમાં પુરા યાે. ૩૧ યારે જે થયું તે

ેઈને

તેના સાથી ચાકરાે ઘણાં દલગીર થયા, તેઅાેઅે જઈને તે સઘળું પાેતાના
મા લકને કહી સંભળા યું. ૩૨ યારે તેના મા લકે તેને બાેલાવીને ક ું કે , “અરે
દુ ચાકર, ત મને વનંતી કરી, માટે મ તા ં તે બધું દેવું માફ કયુ. ૩૩ મ તારા
પર જેવી દયા કરી તેવી દયા શું તારે પણ તારા સાથી ચાકર પર કરવી ઘ ટત
નહાેતી?” ૩૪ તેના મા લકે ગુ સે થઈને તેનું બધું દેવું ચૂકવે યાં સુધી તેને
પીડા અાપનારાઅાેને સા યાે. ૩૫ અે માણે

ે તમે પાેતપાેતાનાં ભાઈઅાેના

અપરાધ તમારાં દયપૂવક માફ ન હ કરાે, તાે મારા વગ ય પતા પણ તમને
અેમ જ કરશે.'
અે અે વાતાે પૂરી કયા પછી અેમ થયું કે , તે ગાલીલથી નીકળીને
૧૯ ઈસુ
યદન નદીને પેલે પાર યહૂ દયાના દેશમાં અા યા. અ ત ઘણાં લાેક
૨

તેમની પાછળ ગયા અને યાં તેમણે તેઅાેને સા ં કયા. ૩ ફરાેશીઅાેઅે
તેમની પાસે અાવીને તેમનું પરી ણ કરતાં પૂ

ું કે , 'કાેઈ પણ કારણને લીધે

શું પુ ષે પ નીને છાેડી દેવી ઉ ચત છે ?' ૪ ઈસુઅે જવાબ અાપતાં ક ું કે , 'શું
તમે અેમ નથી વાં યું કે , જેમણે તેઅાેને ઉ પ ન કયા, તેમણે તેઅાેને અારં ભથી
નરનારી ઉ પ ન કયા?' ૫ અને ક ું કે 'તે કારણને લીધે પુ ષ પાેતાનાં
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મા થી

માતા પતાને મૂકીને પાેતાની પ નીને વળગી રહે શે, અને તે બ ને અેક દેહ

તેણે મજૂ રાેની સાથે રાેજનાે અેક દીનાર ન ી કરીને પાેતાની ા ાવાડીમાં

થશે. ૬ માટે તેઅાે હવેથી બે નથી, પણ અેક દેહ છે . અે માટે ઈ વરે જેમને

તેઅાેને માેક યા. ૩ તે દવસના અાશરે સવારના સમયે બહાર જઈને તેણે

ે

ાં છે તેમને માણસાેઅે જુ દા ન પાડવાં. ૭ તેઅાેઅે ઈસુને ક ું કે , 'તાે

ચાેકમાં બી અાેને કામની શાેધમાં ઊભા રહે લા

ેયા. ૪ યારે મા લકે

મૂસાઅે અેવી અા ા કે મ અાપી કે , છૂટાછે ડા અાપીને તેને મૂકી દેવી?' ૮

તેઅાેને ક ું કે , 'તમે પણ ા ાવાડીમાં

ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , મૂસાઅે તમારાં દયની કઠાેરતાને લીધે તમને તમારી

તમને અાપીશ;' યારે તેઅાે ગયા. ૫ વળી તે જ દવસે અાશરે બપાેરના ણ

પ નીઅાેને મૂકી દેવા દીધી, પણ અારં ભથી અેવું ન હતું. ૯ હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે
ય ભચારના કારણ વગર જે કાેઈ પાેતાની પ નીને ય ને બી
ી સાથે

વા યે ફરીથી બહાર જઈને તેણે તે જ માણે કયુ. ૬ યાર પછી અાશરે

લ ન કરે, તાે તે ય ભચાર કરે છે ; અને

ઊભેલા

ે કાેઈ ય

દીધેલી

ી સાથે લ ન

અાે અને જે કં ઈ ઉ ચત હશે, તે હુ ં

પાંચેક વા યે પણ તેણે બહાર જઈને બી અાેને કામ મળવાની રાહમાં
ેયા; તે મા લક તેઅાેને કહે છે કે , 'અાખાે દવસ તમે કે મ અહ

કરે તાે તે પણ ય ભચાર કરે છે .' ૧૦ તેમના શ યાેઅે તેમને ક ું કે , ' ે

કામ વગરનાં ઊભા રહાે છાે?' ૭ તેઅાે તેને કહે છે કે , 'કે મ કે કાેઈઅે અમને

પુ ષની તેની પ ની સંબંધી અા થ ત હાેય, તાે લ ન કરવું સા ં નથી.' ૧૧

મજૂ રીઅે રા યા નથી.' તે તેઅાેને કહે છે કે , 'તમે પણ ા ાવાડીમાં

અાે. ૮

યારે ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'બધાથી અે વાત પળાતી નથી, પણ જેઅાેને

સાંજ પડી યારે ા ાવાડીનાે મા લક પાેતાના કારભારીને કહે છે કે , મજૂ રાેને

તે અાપેલું છે તેઅાેથી જ. ૧૨ કે મ કે કે ટલાક નપુંશક છે કે જેઅાે પાેતાની

બાેલાવીને છે લી ય તથી માંડીને તે પહે લી ય ત સુધીનાઅાેને તેઅાેનું

માતાઅાેથી જ અેવા જ મેલાં છે ; કે ટલાક અેવા છે કે જેઅાેને માણસાેઅે

વેતન અાપ. ૯ જેઅાેને અાશરે અ ગયારમાં કલાકે કામ પર રા યા હતા,

નપુંશક બના યા છે ; વળી કે ટલાક અેવા છે કે જેઅાેઅે વગના રા યને લીધે

તેઅાે જયારે અા યા યારે તેઅાેને અેક અેક દીનાર અાપવામાં અા યાે. ૧૦

પાેતાની

તને જ નપુંશક તરીકે કયા છે . જે પાળી શકે છે તે પાળે.' ૧૩

પછી જેઅાે પહે લા અા યા હતા, તેઅાે ધારતા હતા કે અમને વધારે મળશે;

યાર પછી તેઅાે બાળકાેને તેમની પાસે લા યા, અે માટે કે તે તેઅાે પર હાથ

પરં તુ તેઅાેને પણ અેક દીનાર અપાયાે. ૧૧ યારે તે લઈને તેઅાેઅે ઘરના

મૂકીને ાથના કરે; પણ શ યાેઅે તેઅાેને ધમકા યાં. ૧૪ પણ ઈસુઅે ક ું કે ,

મા લકની વ

'બાળકાેને મારી પાસે અાવવા દાે, તેઅાેને રાેકાે ન હ, કે મ કે વગનું રા ય

મા અેક જ કલાક કામ કયુ છે અને અમે અાખા દવસનાે બાે ે તથા લૂ

અેવાઅાેનું જ છે .' ૧૫ પછી તેઅાેને અાશીવાદ દઈને તે યાંથી ગયા. ૧૬ યાર

સહન કરી, તેમ છતાં ત તેઅાેને અમારી બરાેબર ગ યા છે .' ૧૩ પણ તેણે

પછી, કાેઈકે ઈસુની પાસે અાવીને ક ું કે , 'ઉપદેશક, અનંત વન પામવા માટે

તેઅાેમાંના અેકને જવાબ અા યાે કે , મ , હુ ં તને કશાે અ યાય નથી કરતાે;

હુ ં શું સા ં ક ં ?' (aiōnios g166) ૧૭ યારે તેમણે તે ય તને ક ું, 'તું મને

શું તે મારી સાથે અેક દીનાર ન ી કયા નહાેતાે? ૧૪ તા ં જે છે તે લઈને

સારા વષે કે મ પૂછે છે ? સારાે તાે અેક જ છે

ચા યાે

ે તું

વનનાં માગમાં વેશવા

ચાહે છે , તાે અા ાઅાે પાળ.' ૧૮ તે ય ત ઈસુને કહે છે કે , 'કઈ કઈ?'

કચકચ કરી; ૧૨ અને ક ું કે , 'અા માેડેથી અાવનારાઅાેઅે

; જેટલું તને તેટલું અા છે લાઅાેને પણ અાપવાની મારી મર

૧૫ જે મા ં છે તે મારી મર

છે .

માણે વાપરવાનાે શું મને હક નથી? અથવા હુ ં

યારે ઈસુઅે ક ું કે , 'તું હ યા ન કર, તું ય ભચાર ન કર, તું ચાેરી ન કર, તું

સારાે છંુ માટે તારી અાંખ દુ છે શું? ૧૬ અેમ જેઅાે છે લાં તેઅાે પહે લાં અને

જૂ ઠી સા ી ન પૂર, ૧૯ પાેતાનાં માતા પતાને માન અાપ, પાેતાના પડાેશી પર

જેઅાે પહે લાં તેઅાે છે લાં થશે.' ૧૭ ઈસુઅે ય શાલેમ જતા, ર તા પર બાર

પાેતાના જેવાે ેમ કર.' ૨૦ તે જુ વાને તેમને ક ું કે , 'અે બધી અા ાઅાે તાે હુ ં

શ યાેને અેકાંતમાં લઈ જઈને તેઅાેને ક ું કે , ૧૮ અાપણે ય શાલેમ જઈઅે

પાળતાે અા યાે છંુ ; હ

છીઅે, માણસના દીકરાને મુ ય યાજકાેને તથા શા

મારામાં શું ખૂટે છે ?' ૨૧ ઈસુઅે તે જુ વાનને ક ું કે ,

ીઅાેને હાથે પરાધીન

' ે તું સંપૂણ થવા ચાહે છે , તાે જઈને તા ં જે છે તે વેચી નાખ અને ગરીબાેને

કરાશે અને તેઅાે તેના પર મૃ યુદંડ ઠરાવશે. ૧૯ ઠ ામ કરી કરવાને, કાેરડા

અાપી દે, અેટલે વગમાં તને

મારવાને, વધ તંભે જડવાને તેઅાે તેમને બનયહૂ દીઅાેને સાપશે; અને ીજે

ય મળશે; અને અાવીને મારી પાછળ ચાલ.'

૨૨ પણ તે જુ વાન અે વાત સાંભળીને દલગીર થઈને ચા યાે ગયાે, કે મ કે તેની

દવસે તે પાછાે સ વન થશે. ૨૦ યારે ઝબદીના દીકરાઅાેની માઅે પાેતાના

મલકત ઘણી હતી. ૨૩ યારે ઈસુઅે પાેતાના શ યાેને ક ું કે , 'હુ ં તમને ન ે

દીકરાઅાેની સાથે ઈસુની પાસે અાવીને તથા પગે પડીને તેમની પાસે કં ઈક

કહુ ં છંુ કે ધનવાનને વગના રા યમાં વેશવું મુ કે લ છે . ૨૪ વળી હુ ં તમને
ફરી કહુ ં છંુ કે ' યવાનને ઈ વરના રા યમાં વેશવા કરતાં ઊંટને સાેયના

માગણી કરી. ૨૧ ઈસુઅે તેમને ક ું કે , 'તમે શું ચાહાે છાે? તે તેમને કહે છે કે ,

નાકામાંથી પસાર થવું સહે લું છે .' ૨૫ યારે તેમના શ યાે તે સાંભળીને

તમારે ડાબે હાથે બેસે, અેવી અા ા તમે કરાે.' ૨૨ પણ ઈસુઅે તેઅાેને ઉ ર

ઘણાં અચરત થયા અને કહે વા લા યા કે , 'તાે કાેણ ઉ ાર પામી શકે ?' ૨૬

અા યાે કે , 'તમે જે માગાે છાે તે તમે સમજતા નથી; જે યાલાે હુ ં પીવાનાે છંુ તે

પણ ઈસુઅે તેઅાેની તરફ

છે ,

તમે પી શકાે છાે?' તેઅાે તેમને કહે છે કે , 'અમે પી શકીઅે છીઅે.' ૨૩ તે

છે .' ૨૭ યારે પતરે ઈસુને જવાબ અા યાે કે ,

તેઅાેને કહે છે કે , 'તમે મારાે યાલાે પીશાે ખરા, પણ જેઅાેને માટે મારા

પણ ઈ વરને સવ શ

ેઈને ક ું કે , 'માણસાેને તાે અે અશ

તમારા રા યમાં અા મારા બે દીકરામાંનાે અેક તમારે જમણે હાથે અને બી ે

' ે, અમે બધું મૂકીને તમારી પાછળ અા યા છીઅે, તાે અમને શું મળશે?'

પતાઅે સ કરેલું છે તેઅાેના વગર બી અાેને મારે જમણે હાથે અને ડાબે

૨૮ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું, 'હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , જયારે પુનઃઅાગમનમાં

હાથે બેસવા દેવા અે મારા અ ધકારમાં નથી.' ૨૪ દસ શ યાેઅે તે સાંભ ું

માણસનાે દીકરાે પાેતાના મ હમાના રા યાસન પર બેસશે, યારે તમે, મારી

યારે તેઅાે બ ને ભાઈઅાે પર ગુ સે થયા. ૨૫ પણ ઈસુઅે તેઅાેને પાસે

પાછળ અાવનારા, ઇઝરાયલનાં બાર કુ ળનાે યાય કરતાં બાર રા યાસનાે

બાેલાવીને ક ું કે , 'તમે

પર બરાજશાે.' ૨૯ જે કાેઈઅે ઘરાેને, ભાઈઅાેને, બહે નાેને, પતાઅાેને,

ચલાવે છે . અને જે માેટા છે તેઅાે તેઅાેના પર અ ધકાર ચલાવે છે . ૨૬ પણ

ણાે છાે કે વદેશીઅાેના રા અાે તેઅાે પર સ ા

માતાઅાેને, બાળકાેને, કે ખેતરાેને મારા નામને લીધે ત

દીધાં છે , તે સાેગણાં

તમારામાં અેવું ન થાય; તમારામાં જે કાેઈ માેટાે થવા ચાહે , તે તમારાે ચાકર

પામશે અને અનંત વનનાે વારસાે પામશે. (aiōnios g166) ૩૦ પણ ઘણાં

થાય; ૨૭ અને જે કાેઈ તમારામાં મુ ય થવા ચાહે , તે તમારાે દાસ થાય; ૨૮

જેઅાે થમ તેઅાે છે લાં થશે; અને જેઅાે છે લાં તેઅાે થમ થશે.'

જેમ માણસનાે દીકરાે સેવા કરાવવાને ન હ, પણ સેવા કરવાને, તથા ઘણાં

કે વગનું રા ય અેક ઘરના મા લક જેવું છે , જે પાેતાની
૨૦ કેામ ાવાડીને
માટે મજૂ રાે ન ી કરવાને વહે લી સવારે બહાર ગયાે.

લાેકાેના મુ તમૂ યને સા પાેતાનાે

૨

મા થી

વ અાપવાને અા યાે છે તેમ.' ૨૯

જયારે તેઅાે યરીખાેમાંથી નીકળતા હતા, યારે લાેકાેનાે માેટાે સમુદાય તેમની
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પાછળ ચાલતાે હતાે. ૩૦ જુ અાે, બે અંધજનાે ર તાની બાજુ અે બેઠા હતા,

પામશાે. ૨૩ પછી ભ ત થાનમાં અાવીને ઈસુ બાેધ કરતા હતા, અેટલામાં

ઈસુ તેઅાેની પાસે થઈને

ય છે તે સાંભળીને તેઅાેઅે ઊંચા અવાજે ક ું કે ,

મુ ય યાજકાેઅે તથા લાેકાેનાં વડીલાેઅે તેમની પાસે અાવીને ક ું કે , 'તું કયા

'અાે ભુ, દાઉદના દીકરા, અમારા પર દયા કરાે.' ૩૧ પણ લાેકાેઅે તેઅાેને

અ ધકારથી અે કામાે કરે છે ? અને તે અ ધકાર તને કાેણે અા યાે?' ૨૪ યારે

ધમકાવીને ચૂપ રહે વા ક ું, પણ તેઅાેઅે વધારે માેટેથી બૂમ પાડતાં ક ું કે ,

ઈસુઅે ઉ ર અાપતાં તેઅાેને ક ું કે , 'હુ ં પણ તમને અેક વાત પૂછીશ, તેનાે

'અાે ભુ, દાઉદના દીકરા, અમારા ઉપર દયા કરાે.' ૩૨ યારે ઈસુઅે ઊભા

જવાબ

રહીને તેઅાેને બાેલાવીને ક ું કે , 'હુ ં તમારે માટે શું ક ં , અે વષે તમારી શી

તમને કહીશ.' ૨૫ જે બા ત મા યાેહાન અાપતાે હતાે તે

ઇ છા છે ?' ૩૩ તેઅાેઅે તેમને ક ું કે , ' ભુ, અમારી અાંખાે ઉઘાડાે.' ૩૪

કે માણસાેથી?' યારે તેઅાેઅે પર પર વચાર કરીને ક ું, ' ે અાપણે કહીઅે

યારે ઈસુને અનુકંપા અાવી, અને તે તેઅાેની અાંખાેને અડ

ા અને તરત

ે તમે અાપશાે તાે હુ ં કયા અ ધકારથી અે કામાે ક ં છંુ , તે હુ ં પણ
ાંથી હતું વગથી

કે વગથી, તાે ઈસુ અાપણને કહે શે કે , યારે તમે તેના પર કે મ વ વાસ કયા

તેઅાે દેખતા થયા; અને તેઅાે ઈસુની પાછળ ચા યા.

ન હ? ૨૬ અથવા

તેઅાે ય શાલેમની ન ક અા યા અને તેઅાે જૈતૂન નામના
૨૧ જયારે
પહાડ પાસે બેથફાગે સુધી પહા યા, યારે ઈસુઅે બે શ યાેને માેકલીને

બીક છે , કે મ કે સહુ યાેહાનને બાેધક માને છે .' ૨૭ પછી તેઅાેઅે ઈસુને

૨ ક ું કે , તમે સામેના ગામમાં

ગધેડી તથા તેની પાસે બ ચું

અાે, તેમાં વેશતા જ તમને બાંધેલી અેક
ેવા મળશે; તેઅાેને છાેડીને મારી પાસે લાવાે.

ે કાેઈ તમને કં ઈ કહે તાે તમારે કહે વું કે , ' ભુને તેઅાેની જ ર છે , અેટલે તે

૩

તેઅાેને તરત જ માેકલી દેશે.' ૪ હવે અા અેટલા માટે થયું કે બાેધકે જે
ક ું હતું તે પૂ ં થાય કે , ૫ ' સયાેનની દીકરીને અેમ કહાે કે , જુ અાે, તારાે
રા

તારી પાસે અાવે છે , તે ન છે , તથા ગધેડા પર, હા, ખાેલા પર, અેટલે

ગધેડીના વછે રા પર, સવાર થઈને અાવે છે .' ૬ યારે શ યાેઅે જઈને ઈસુઅે
તેઅાેને જે ફરમા યું હતું તેમ કયુ; ૭ તેઅાે ગધેડીને બ ચા સ હત લા યા
અને પાેતાના કપડાં તેઅાે પર ના યાં; અને ઈસુ તેના પર સવાર થયા. ૮
લાેકાેમાંના ઘણાંખરાઅે પાેતાના કપડાં ર તામાં પાથયા, બી અાેઅે વૃ ાે
પરથી ડાળીઅાે કાપીને ર તામાં પાથરી. ૯ હવે અાગળ ચાલનાર તથા પાછળ
અાવનાર લાેકે પાેકાયુ કે , 'દાઉદના દીકરાને હાેસા ના, ભુને નામે જે અાવે છે
તે અાશીવા દત છે ; પરમ ઊંચામાં હાેસા ના.' ૧૦ તેઅાે જયારે ય શાલેમમાં
અા યા યારે અાખા નગરે ખળભળી ઊઠીને ક ું કે , 'અે કાેણ છે ?' ૧૧ યારે
લાેકાેઅે ક ું કે , 'ઈસુ બાેધક કે , જે ગાલીલના નાસરેથના, તે અે છે .' ૧૨
પછી ઈસુ ઈ વરના ભ ત થાનમાં ગયા, યાં જેઅાે વેચતા તથા ખરીદતા
હતા, તે સવને તેમણે કાઢી મૂ ા; અને નાણાવટીઅાેનાં બાજઠ, તથા કબૂતર
વેચનારાઅાેનાં અાસનાે ઊંધા વા

ાં; ૧૩ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , “મા ં ઘર

ાથનાનું ઘર કહે વાશે, અેમ લખેલું છે , પણ તમે અેને લૂંટારાઅાેનું કાેતર કયુ
છે .” ૧૪ યાર પછી અંધજનાે તથા અપંગાે તેમની પાસે ભ ત થાનમાં અા યા
અને તેમણે તેઅાેને સા ં કયા. ૧૫ પણ જે ચમ કારાે તેમણે કયા, તથા જે
બાળકાે ભ ત થાનમાં માેટા અવાજે 'દાઉદના દીકરાને હાેસા ના' પાેકારતા
હતાં, તેઅાેને જયારે મુ ય યાજકાેઅે તથા શા

ીઅાેઅે

ેયા, યારે તેઅાે

બહુ ગુ સે થયા. ૧૬ તેઅાેઅે ઈસુને ક ું કે , 'તેઅાે શું કહે છે , તે શું તું સાંભળે
છે ?' યારે ઈસુ તેઅાેને કહે છે કે , 'હા, “બાળકાેના તથા નવ ત શશુઅાેના
મુખથી ત તુ ત સંપૂણ કરાવી છે , અે શું તમે કદી નથી વાં યું?” ૧૭ પછી
તેઅાેને મૂકીને નગર બહાર બેથા નયામાં જઈને ઈસુઅે રાતવાસાે કયા. ૧૮ હવે
સવારે નગરમાં પાછા અાવતા ઈસુને ભૂખ લાગી. ૧૯ ર તાની બાજુ માં અેક
અં રી

ેઈને ઈસુ તેની પાસે ગયા, પણ તેના પર અેકલાં પાંદડાં વગર બીજું

કં ઈ ન મળવાથી તેમણે તેને ક ું કે , 'હવેથી તારા પર કદી ફળ ન લાગાે; અને
અેકાઅેક તે અં રી સુકાઈ ગઈ.' (aiōn g165) ૨૦ તે

ેઈને શ યાે અા ય

પામીને બાે યા કે , અં રી કે વી રીતે અેકાઅેક સુકાઈ ગઈ? ૨૧ યારે ઈસુઅે
ઉ ર અાપતા તેઅાેને ક ું કે , હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , ે તમને વ વાસ
હાેય અને સંદેહ ન લાવાે, તાે અા અં રીને જે થયું તે તમે કરશાે, અેટલું જ
ન હ પણ

ે તમે અા પહાડને કહે શાે કે , 'તું ઊંચકાઈને સમુ માં પડ. તાે તેમ

જ થશે.' ૨૨ જે કં ઈ તમે વ વાસ રાખીને ાથનામાં માગશાે, તે સઘળું તમે

ે અાપણે કહીઅે કે માણસાેથી, તાે લાેકાેથી અાપણને

ઉ ર અાપતાં ક ું કે , 'અમે નથી

ણતા. તેમણે પણ તેઅાેને ક ું કે , 'હુ ં કયા

અ ધકારથી અે કામાે ક ં છંુ તે હુ ં પણ તમને કહે તાે નથી. ૨૮ પણ તમે શું
ધારાે છાે? અેક ય તને બે દીકરા હતા; તેણે પહે લાની પાસે અાવીને ક ું કે ,
દીકરા, તું અાજ ા ાવાડીમાં જઈને કામ કર. ૨૯ યારે તેણે ઉ ર અા યાે કે ,
હુ ં નથી જવાનાે; તાેપણ પછીથી તે પ તાઈને ગયાે. ૩૦ અને બી પાસે
અાવીને તેણે તેમ જ ક ું, યારે તેણે ઉ ર અા યાે કે “હુ ં ઉં છંુ , સાહે બ,”
તાેપણ તે ગયાે ન હ. ૩૧ તાે તે બ નેમાંથી કાેણે પાેતાના પતાની ઇ છા માણે
કયુ? તેઅાે ઈસુને કહે છે કે , પહે લાઅે. ઈસુ તેઅાેને કહે છે કે , હુ ં તમને ન ે
કહુ ં છંુ કે , દાણીઅાે તથા કસબણાે તમારી અગાઉ ઈ વરના રા યમાં

ય છે .

૩૨ કે મ કે યાેહાન યાયીપણાને માગ તમારી પાસે અા યાે, તાેપણ તમે તેના

ઉપર વ વાસ ન કયા પણ દાણીઅાેઅે તથા વારં ગનાઅાે તેના પર વ વાસ
કયા; અે

ેયા પછી પણ તમે પ તાવાે કયા ન હ કે તમે તેના પર વ વાસ

કરાે. ૩૩ 'અેક બીજું

ાંત સાંભળાે. અેક ઘરનાે મા લક હતાે, તેણે ા ાવાડી

રાેપી, તેની અાસપાસ વાડ કરી, તેમાં ા ાકું ડ ખાે ાે અને બુરજ બના યાે,
પછી ખેડૂતાેને તે ઈ રે અાપી, તે પરદેશ ગયાે. ૩૪ ફળની ઋતુ પાસે અાવી
યારે તેણે ફળ લેવા સા પાેતાના ચાકરાેને તે ખેડૂતાે પાસે માેક યા. ૩૫
યારે ખેડૂતાેઅે તેના ચાકરાેને પકડીને અેકને માયા, બી ને મારી ના યાે અને
ી ને પ થરે માયા. ૩૬ પછી તેણે અગાઉ કરતાં બી

વધારે ચાકરાેને

માેક યા, પણ તેઅાેઅે તેઅાેને અેવું જ કયુ. ૩૭ પછી તેણે પાેતાના દીકરાને
તેઅાેની પાસે માેકલતાં ક ું કે , તેઅાે મારા દીકરાનું માન રાખશે.' ૩૮ પણ
ખેડૂતાેઅે દીકરાને

ેઈને પર પર ક ું કે , અે તાે વારસ છે , ચાલાે, અાપણે

અેને મારી નાખીઅે અને તેનાે વારસાે લઈ લઈઅે. ૩૯ યારે તેઅાેઅે તેને
પક

ાે અને ા ાવાડીમાંથી બહાર કાઢીને તેને મારી ના યાે. ૪૦ અે માટે

જયારે ા વાડીનાે મા લક અાવશે યારે તે ખેડૂતાેનું શું કરશે?' ૪૧ તેઅાેઅે
ઈસુને ક ું કે , 'તે દુ ાેનાે પૂરાે નાશ કરશે; અને બી

ખેડૂતાે કે જેઅાે માેસમે
તેને ફળ પહાચાડે, તેઅાેને ા ાવાડી ઈ રે અાપશે.' ૪૨ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું
કે , 'જે પ થરનાે નકાર ઘર બાંધનારાઅાેઅે કયા, તે જ ખૂણાનાે મુ ય પ થર
થયા તે ભુથી બ યું અને અાપણી નજરમાં અા યકારક છે , 'અે શું તમે
શા

વચનાેમાં કદી નથી વાં યું? ૪૩ અે માટે હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , ઈ વરનું
તેનાં ફળ અાપશે, તેઅાેને તે

રા ય તમારી પાસેથી લઈ લેવાશે અને જે

અપાશે. ૪૪ અા પ થર પર જે પડશે તેના ટુ કડેટુકડાં થઈ જશે, પણ જેનાં પર
તે પડશે, તેનાે તે ભૂકાે કરી નાખશે.' ૪૫ મુ ય યાજકાે તથા ફરાેશીઅાે તેમના
ાંતાે સાંભળીને સમ યા કે તેઅાે અમારા સંબંધી બાેલે છે . ૪૬ પણ જયારે
તેઅાેઅે ઈસુને પકડવાનાે ય ન કયા પણ તેઅાે લાેકાેથી ડરી ગયા, કે મ કે
લાેકાે ઈસુને બાેધક માનતા હતા.
અે ફરીથી તેઅાેને ાંતાેમાં ક ું કે ,
વગનું રા ય અેક રા ના
૨૨ ઈસુ
જેવું છે , જેણે પાેતાના દીકરાના લ નનાે સમારં ભ યાે યાે. લ નમાં
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અામં તાેને બાેલાવવા માટે તેણે પાેતાના ચાકરાેને માેક યા, પણ તેઅાેઅે

ઉપદેશક, નયમશા

અાવવા ચા ું ન હ. ૪ ફરી તેણે બી

ક ું કે , ' ભુ તારા ઈ વર પર તું તારા પૂરા દયથી, તારા પૂરા

ચાકરાેને માેકલીને ક ું કે , 'અામં તાેને

કહાે, 'જુ અાે, મ મા ં ભાેજન તૈયાર કયુ છે , મારા બળદ તથા પુ

ાણીઅાે

કા યાં છે અને સઘળી ચી ે તૈયાર છે , લ નમાં અાવાે. ૫ પણ તેઅાેઅે
તે ગણકાયુ ન હ; તેઅાે પાેતપાેતાને માગ ચા યા ગયા, કાેઈ તેના પાેતાના

માં સાૈથી માેટી અા ા કઈ છે ? ૩૭ યારે ઈસુઅે તેને
વથી તથા

તારા પૂરા મનથી ેમ કર. ૩૮ પહે લી અને માેટી અા ા તે જ છે . ૩૯ બી
અા ા અેના જેવી જ છે , અેટલે જેવાે વયં પર તેવાે પાેતાના પડાેશી પર તું
ેમ કર.' ૪૦ અા બે અા ાઅાે સંપૂણ નયમશા

તથા બાેધકાેનાે પાયાે

ખેતરમાં અને કાેઈ પાેતાના વેપાર પર; ૬ બાકીનાઅાેઅે તેના ચાકરાેને પક ા

છે .' ૪૧ હવે ફરાેશીઅાે અેકઠા મળેલા હતા, યારે ઈસુઅે તેઅાેને અેવું પૂ

અને તેમનું અપમાન કરીને તેમને મારી ના યા. ૭ તેથી રા

ગુ સે થયાે, તેણે

કે , ૪૨ 'મસીહ સંબંધી તમે શું ધારાે છાે? તે કાેનાે દીકરાે છે ? તેઅાેઅે તેમને

પાેતાનું લ કર માેકલીને તે હ યારાઅાેનાે નાશ કયા અને તેઅાેનું નગર બાળી

ક ું કે , 'દાઉદનાે.' ૪૩ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું, 'તાે પ વ અા મા વડે દાઉદ

ના યું. ૮ પછી તે પાેતાના ચાકરાેને કહે છે કે , 'લ નનું ભાેજન તૈયાર છે ખ ં ,

તેમને ભુ કે મ કહે છે ?' ૪૪ જેમ કે , ' ભુ ઈ વરે મારા ભુને ક ું કે , તારા

પણ અામં તાે યાે ય નહાેતા. ૯ અે માટે તમે ર તાઅાેનાં નાકા પર

શ ુઅાેને હુ ં તા ં પાયાસન ક ં યાં સુધી તું મારે જમણે હાથે બેસ.' ૪૫ હવે

અાે

અને જેટલાં તમને મળે તેટલાંને લ નમાં બાેલાવાે. ૧૦ તે ચાકરાેઅે બહાર
ર તાઅાેમાં જઈને સારાંનરસાં જેટલાં તેઅાેને મ

ા તે સવને અેક કયા,

અેટલે મહે માનાેથી લ નનાે સમારં ભ ભરાઈ ગયાે. ૧૧ મહે માનાેને
રા

અંદર અા યા, યારે તેમણે યાં લ નના વ

માણસને

ેવા સા

ેયાે. ૧૨ યારે તે તેને કહે છે કે , 'અાે મ , તું લ નનાે પાેશાક

પહે યા વના અહ કે મ અા યાે?' તે ચૂપ ર ાે. ૧૩ યારે રા અે ચાકરાેને
ક ું કે , 'તેના હાથપગ બાંધીને તેને બહારના અંધકારમાં ફકી દાે; યાં રડવું
અને દાંત પીસવું થશે.' ૧૪ કે મ કે નમં ત ઘણાં છે , પણ પસંદ કરેલા થાેડા
[છે ]. ૧૫ યાર પછી ફરાેશીઅાેઅે જઈને ઈસુને શી રીતે વાતમાં ફસાવવા,
અે સંબંધી મનસૂબાે કયા. ૧૬ પછી તેઅાેઅે પાેતાના શ યાેને હે રાેદીઅાે
ણીઅે છીઅે કે ,

તમે સાચા છાે, સ યથી ઈ વરનાે માગ શીખવાે છાે અને તમે કાેઈની પરવા
કરતા નથી, કે મ કે તમે માણસાે વ ચે પ પાત કરતા નથી. ૧૭ માટે તમે શું
ધારાે છાે? કાઈસારને કર અાપવાે ઉ ચત છે કે ન હ, તે અમને કહાે. ૧૮ પણ
ઈસુઅે તેઅાેની ચાલાકી

ણીને ક ું કે , અાે ઢાગીઅાે, તમે મા ં પરી ા

કે મ કરાે છાે? ૧૯ કરનું ના ં મને બતાવાે.' યારે તેઅાે અેક દીનાર તેમની
પાસે લા યા. ૨૦ અને ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'અા છાપ તથા લેખ કાેનાં
છે ?' ૨૧ તેઅાેઅે તેમને ક ું કે , 'કાઈસારનાં. યારે ઈસુ તેઅાેને કહે છે કે , જે
કાઈસારનાં તે કાઈસારને, તથા જે ઈ વરનાં તે ઈ વરને ભરી અાપાે. ૨૨
અે સાંભળીને તેઅાે અા ય પા યા, અને તેમને મૂકીને ચા યા ગયા. ૨૩ તે
જ દવસે સદૂ કીઅાે, જેઅાે કહે છે કે મૃ યુ બાદ મરણાે થાન નથી, તેઅાેઅે
તેમની પાસે અાવીને પૂ
પુ ષ નઃસંતાન મરી

ું, ૨૪ 'અાે ઉપદેશક, મૂસાઅે ક ું છે કે ,
ય, તાે તેનાે ભાઈ તેની

ે કાેઈ

ીની સાથે લ ન કરીને

પાેતાના ભાઈને સા વંશ ઉપ વે. ૨૫ તાે અમારામાં સાત ભાઈ હતા, અને
થમ લ ન કરીને મરણ પા યાે. તે નઃસંતાન હાેવાથી પાેતાના ભાઈને સા
પાેતાની પ ની મૂકી ગયાે. ૨૬ તે માણે બી ે તથા ી ે અેમ સાતેય મરણ
પા યા. ૨૭ સહુ થી છે લે તે

ી પણ મરણ પામી. ૨૮ અે માટે મરણાે થાન

પામેલા પેલા સાતમાંથી તે કાેની પ ની થશે? કે મ કે તે બધા ભાઈઅાેની પ ની
થઈ હતી. ૨૯ યારે ઈસુઅે ઉ ર અા યાે કે , 'પ વ શા
પરા મ ન હ

તથા ઈ વરનું

યાંને લીધે તમે ભૂલ ખાઅાે છાે.' ૩૦ કે મ કે મરણાે થાન

બાદ તેઅાે લ ન કરતા કે કરાવતાં નથી, પણ તેઅાે વગમાંનાં વગદૂ તાે જેવા
હાેય છે . ૩૧ પણ મરણ પામેલાંઅાેના મરણાે થાન સંબંધી, ઈ વરે જે તમને
ક ું તે શું તમે નથી વાં યું? ૩૨ કે , 'હુ ં ઇ ા હમનાે, ઇસહાકનાે તથા યાકૂ બનાે
ઈ વર છંુ ;' તેઅાે મરણ પામેલાઅાેના ન હ પણ

વતાંઅાેના ઈ વર છે .' ૩૩

લાેકાે તે સાંભળીને તેમના બાેધથી અા ય પા યા. ૩૪ જયારે ફરાેશીઅાેઅે
સાંભ

ું કે તેમણે સદૂ કીઅાેના મા બંધ કયા યારે તેઅાે અેકઠા થયા. ૩૫

તેઅાેમાંથી અેક શા
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ીઅે તેમની પરી ા કરવા સા તેમને પૂ

ે દાઉદ તેમને ભુ કહે છે , તાે તે કે વી રીતે તેનાે દીકરાે કહે વાય? ૪૬ અેક
પણ શ દનાે ઉ ર કાેઈ તેમને અાપી શકયું ન હ, વળી તે દવસથી કાેઈઅે
તેમને કં ઈ પૂછવાની હમત કરી ન હ.

ાે પહે યા વગરના અેક

સ હત તેમની પાસે માેકલીને કહે વડા યું કે , ઉપદેશક, અમે

ું

ું કે , ૩૬ અાે

પાેતાના શ યાેને ક ું કે , 'શા ીઅાે
૨૩ તથાયારે ફરાેઈસુશઅીઅાેે લાેકમૂાેનસે ાનાતથાઅાસન
પર બેસે છે ; અે માટે જે કં ઈ
૨

૩

તેઅાે તમને ફરમાવે, તે કરાે તથા પાળાે; પણ તેઅાેનાં કાયાને ન અનુસરાે,
કે મ કે તેઅાે કહે છે , તે માણે કરતા નથી. ૪ કે મ કે ભારે અને ઊંચકતાં
મહામુસીબત પડે અેવા બાે

તેઅાે માણસાેની પીઠ પર ચઢાવે છે , પણ

તેઅાે પાેતે પાેતાની અાંગળી પણ તેને લગાવવા ઇ છતા નથી.' ૫ લાેકાે
તેઅાેને જુ અે તે હે તુથી તેઅાે પાેતાનાં સઘળાં કામ કરે છે ; તેઅાે પાેતાનાં
મરણપ ાેને પહાેળાં બનાવે છે તથા પાેતાનાં વ

ાેની કાેર વધારે છે . ૬ વળી

જમણવારાેમાં મુ ય જ યાઅાે, સભા થાનાેમાં મુ ય અાસનાે ૭ તથા ચાેકમાં
સલામાે તથા માણસાે તેઅાેને ગુ

કહે , તેવું તેઅાે ચાહે છે . ૮ પણ તમે

પાેતાને ગુ ન કહે વડાવાે; કે મ કે તમારાે અેક જ ગુ છે અને તમે સઘળાં
ભાઈઅાે છાે. ૯ પૃ વી પર તમે કાેઈ માણસને તમારા પતા ન કહાે, કે મ કે
અેક જે વગમાં છે , તે તમારા પતા છે . ૧૦ તમે વામી ન કહે વડાવાે, કે મ કે
અેક, જે

ત, તે તમારા વામી છે . ૧૧ પણ તમારામાં જે માેટાે છે તે તમારાે

ચાકર થાય. ૧૨ જે કાેઈ પાેતાને ઊંચાે કરશે, તે નીચાે કરાશે; જે કાેઈ પાેતાને
નીચાે કરશે, તેને ઉ ચ થાન અપાશે. ૧૩ અાે શા

ીઅાે તથા ફરાેશીઅાે,

ઢાગીઅાે, તમને અફસાેસ છે ! કે મ કે લાેકાેની સામે તમે વગનું રા ય બંધ
કરાે છાે; કે મ કે તેમાં તમે પાેતે પેસતા નથી, અને જેઅાે વેશવા ચાહે છે
તેઅાેને તમે વેશવા દેતાં નથી. ૧૪ અાે શા

ીઅાે તથા ફરાેશીઅાે, ઢાગીઅાે,

તમને અફસાેસ છે ! કે મ કે તમે વધવાઅાેનાં ઘર ખાઈ

અાે છાે, દેખાડા માટે

લાંબી ાથનાઅાે કરાે છાે, તે માટે તમે વશેષ સ

ભાેગવશાે. ૧૫ અાે

શા

ીઅાે તથા ફરાેશીઅાે, ઢાગીઅાે, તમને અફસાેસ છે ! કે મ કે અેક શ ય

બનાવવા સા તમે સમુ તથા પૃ વીમાં ફરી વળાે છાે; અને તેવું થાય છે યારે
તમે તેને તમારા કરતાં બમણાે નકનાે દીકરાે બનાવાે છાે. (Geenna g1067) ૧૬
અાે અંધજનાેને દાેરનારાઅાે, તમને અફસાેસ છે ; તમે કહાે છાે કે ,
ભ ત થાનના સમ ખાય, તાે તેમાં કં ઈ ન હ; પણ

ે કાેઈ

ે કાેઈ ભ ત થાનના

સાેનાનાં સમ ખાય તાે તેથી બંધાયેલાે છે . ૧૭ અાે મૂખા તથા અંધજનાે,
વશેષ માેટું કયું? સાેનું કે સાેનાને પ વ કરના ં ભ ત થાન? ૧૮ અને તમે
કહાે છાે કે ,

ે કાેઈ ય વેદીના સમ ખાય તાે તેમાં કં ઈ ન હ; પણ

ે કાેઈ તે

પરના અપણના સમ ખાય તાે તે તેથી બંધાયલાે છે . ૧૯ અાે અંધજનાે, વશેષ
માેટું કયું? અપણ કે અપણને પ વ કરનારી ય વેદી? ૨૦ અે માટે જે કાેઈ
ય વેદીના સમ ખાય છે , તે તેના તથા જે બધું તેના પર છે તેના પણ સમ ખાય
છે . ૨૧ જે કાેઈ ભ ત થાનના સમ ખાય છે , તે તેના તથા તેમાં જે રહે છે તેના
પણ સમ ખાય છે . ૨૨ જે વગના સમ ખાય છે , તે ઈ વરના રા યાસનના
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તથા તે પર બરાજનારના પણ સમ ખાય છે . ૨૩ અાે શા

ીઅાે, ફરાેશીઅાે,

ઢાગીઅાે, તમને અફસાેસ છે ! કે મ કે ફુ દીનાનાે, સૂવાનાે તથા
ભાગ તમે અાપાે છાે; પણ નયમશા
તથા વ વાસ, તે તમે પડતાં મૂ
મૂકવા

રાનાે દસમાે

ની અગ યની વાતાે, અેટલે યાય, દયા
ાં છે ; તમારે અા કરવાં, અને અે પડતાં

ેઈતાં ન હતાં. ૨૪ અાે અંધજનાેને દાેરનારાઅાે, તમે મ છરને ગાળી

કાઢાે છાે, પણ ઊંટને ગળી

અાે તમારાે ષ
ે કરશે. ૧૦

અને તે સમયે ઘણાં ઠાેકર ખાશે, અને અેકબી ને પરાધીન કરાવશે અને
અેકબી

પર વૈર કરશે. ૧૧ ઘણાં જૂ ઠાં બાેધકાે ઊઠશે, અને ઘણાંને

ભુલાવામાં નાખશે, ૧૨ અ યાય વધી જવાનાં કારણથી ઘણાંખરાનાે ેમ ઠં ડાે
થઈ જશે. ૧૩ પણ જે અંત સુધી ટકશે તે જ ઉ ાર પામશે. ૧૪ સવ

અાેને

ીઅાે તથા ફરાેશીઅાે,

સા ી પ થવા માટે ઈ વરના રા યની અા સુવાતા અાખી દુ નયામાં ગટ

ઢાગીઅાે, તમને અફસાેસ છે ! કે મ કે તમે થાળીવાટકાે બહારથી સાફ કરાે છાે,

કરાશે; યારે અંત અાવશે. ૧૫ માટે પાયમાલીની ધ ારપા તા જે સંબંધી

પણ તેમની અંદર જુ લમ તથા અ યાય ભરેલા છે . ૨૬ અાે અાંધળા ફરાેશી, તું

દા નયેલ બાેધકે કહે લું છે , તેને જયારે તમે પ વ

પહે લાં થાળીવાટકાે અંદરથી સાફ કર કે , તે બહારથી પણ સાફ થઈ

વાચક તેનાે અથ સમજે, ૧૬ યારે જેઅાે યહૂ દયામાં હાેય તેઅાે પહાડાે પર

અાે શા

અાે છાે. ૨૫ અાે શા

તમને મારી નાખશે, મારા નામને લીધે સઘળી

ય. ૨૭

ીઅાે તથા ફરાેશીઅાે, ઢાગીઅાે, તમને અફસાેસ છે ! કે મ કે તમે

નાસી

થાને ઊભેલી જુ અાે,

ય; ૧૭ અગાશી પર જે હાેય તે પાેતાના ઘરનાે સામાન લેવાને ન

ધાેળેલી કબરના જેવા છાે, જે બહારથી શાેભાયમાન દેખાય છે ખરી, પણ

ઊતરે; ૧૮ જે ખેતરમાં હાેય તે પાેતાનાં વ

અંદર મૃતકનાં હાડકાં તથા દરેક અશુ થી ભરેલી છે . ૨૮ તેમ તમે પણ

દવસાેમાં જેઅાે સગભા હાેય અને જેઅાે તનપાન કરાવતી હાેય, તેઅાેને

માણસાેની અાગળ બહારથી યાયી દેખાઅાે છાે ખરા, પણ અંદર ઢાગથી

અફસાેસ છે . ૨૦ પણ તમા ં નાશવાનું શયાળામાં કે વ ામવારે ન થાય, તે

તથા દુ તાથી ભરેલા છાે. ૨૯ અાે શા

માટે તમે ાથના કરાે. ૨૧ કે મ કે તે સમયે અેવી માેટી વપ

ીઅાે તથા ફરાેશીઅાે, ઢાગીઅાે, તમને

લેવાને પાછાે અાવે. ૧૯ તે

અાવી પડશે કે

અફસાેસ છે ! કે મ કે તમે બાેધકાેની કબરાે બાંધાે છાે અને યાયીઅાેની કબરાે

તેના જેવી સૃ ના અારં ભથી તે અાજ સુધી અાવી નથી, અને કદી અાવશે

શણગારાે છાે; ૩૦ અને કહાે છાે કે ,

પણ ન હ. ૨૨

ે અમે અમારા પૂવ ેના સમયાેમાં

ે તે દવસાે અાેછા કરવામાં ન અાવત તાે કાેઈ માણસ બચી

હાેત, તાે તેઅાેની સાથે બાેધકાેની હ યામાં ભાગીદાર ન થાત. ૩૧ તેથી

ન શકત; પણ પસંદ કરેલાઅાેની ખાતર તે દવસાે અાેછા કરાશે. ૨૩ યારે

તમે પાેતાના સંબંધી સા ી અાપાે છાે કે બાેધકાેને મારી નાખનારાઅાેના

કાેઈ તમને કહે કે , જુ અાે,

દીકરા તમે જ છાે. ૩૨ તાે તમારા પૂવ ેના બાકી રહે લાં માપ પૂરા કરાે. ૩૩

૨૪ કે મ કે નકલી

અાે સપા, સાપાેના વંશ, નકની શ ાથી તમે કે વી રીતે બચશાે? (Geenna

ચ ાે તથા અા યકમા કરી બતાવશે કે

g1067) ૩૪ તેથી જુ અાે, બાેધકાેને,

પણ તેઅાે ભુલાવી શકે . ૨૫ જુ અાે, મ અગાઉથી તમને ક ું છે . ૨૬ અે

ાનીઅાેને તથા શા

ીઅાેને હુ ં તમારી

ે

ત અહ અથવા યાં છે , તાે તમે માનશાે ન હ;

તાે તથા જૂ ઠાં બાેધકાે ઊઠશે, અને માેટા ચમ કા રક
ે બની શકે તાે પસંદ કરેલાઅાેને

પાસે માેકલું છંુ , તમે તેઅાેમાંના કે ટલાકને મારી નાખશાે, વધ તંભે જડશાે,

માટે

તેઅાેમાંના કે ટલાકને તમારાં સભા થાનાેમાં કાેરડા મારશાે અને નગરેનગર

કે જુ અાે, તે અાેરડીઅાેમાં છે ,' તાે માનતા ન હ. ૨૭ કે મ કે જેમ વીજળી

તેઅાેની પાછળ પડશાે; ૩૫ કે યાયી હાબેલના લાેહીથી તે બારા યાના દીકરા

પૂવથી નીકળીને પ

ઝખાયા, જેને ભ ત થાનની તથા ય વેદીની વ ચે તમે મારી ના યાે હતાે,

થશે. ૨૮ યાં મૃતદેહ હાેય, યાં ગીધાે અેકઠાં થશે. ૨૯ તે દવસાેની વપ

તેના લાેહી સુધી જે બધા યાયીઅાેનું લાેહી પૃ વી પર વહે વડાવવામાં અા યું

પછી, તરત સૂય અંધકાર પ થઈ જશે, ચં પાેતાનું અજવાળું ન હ અાપે

છે , તે તમારા પર અાવે. ૩૬ હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , અે બધું અા પેઢીને શરે
અાવશે. ૩૭ અાે ય શાલેમ, ય શાલેમ, બાેધકાેને મારી નાખનાર, તારી

અને અાકાશથી તારા ખરશે, તથા અાકાશનાં પરા માે હલાવાશે. ૩૦ પછી

પાસે માેકલેલાઅાેને પ થરે મારનાર! જેમ મરઘી પાેતાનાં બ ચાંને પાંખાે તળે

કુ ળાે શાેક કરશે; અને માણસના દીકરાને પરા મ તથા મહામ હમાસ હત

અેકઠાં કરે છે , તેમ તારાં છાેકરાંને અેકઠાં કરવાનું મ કે ટલી વાર ચા ું, પણ

તેઅાે અાકાશનાં વાદળ પર અાવતા

તમે ચા ું ન હ! ૩૮ જુ અાે, તમારે સા તમા ં ઘર ઉ જડ મુકાયું છે . ૩૯ કે મ

સ હત તે પાેતાના વગદૂ તાેને માેકલશે, તેઅાે ચારે દશામાંથી, અાકાશના

કે હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , ' યાં સુધી તમે અેમ ન હ કહાે કે , ભુને નામે જે અાવે
છે તે અાશીવા દત છે , યાં સુધી હવેથી તમે મને ન હ જ દેખશાે.'

અેક છે ડાથી તે બી

થી નીકળીને માગ ચાલતા હતા, યારે તેમના
૨૪ ઈસુશ યાેભતેમતને થાનમાં
ભ ત થાનમાંનાં બાંધકામાે બતાવવાને પાસે અા યા.

અને પાંદડાં ફૂ ટી નીકળે છે , યારે તમે

૨ યારે તેમણે તેઅાેને ક ું કે , 'શું તમે અે બધા નથી

ેતાં? હુ ં તમને ન ે

કહુ ં છંુ કે , પાડી ન હ નંખાય, અેવાે અેક પણ પ થર બી પર અહ રહે વા
દેવાશે ન હ.' ૩ પછી જૈતૂનનાં પહાડ પર ઈસુ બેઠા હતા, યારે શ યાેઅે
અેકાંતમાં તેમની પાસે અાવીને ક ું કે , 'અે બધુ

ારે થશે? તમારા અાવવાની

તથા જગતના અંતની શી નશાની થશે? તે અમને કહાે. (aiōn g165) ૪ યારે
ઈસુઅે ઉ ર અાપતાં તેઅાેને ક ું કે , 'તમને કાેઈ ન ભુલાવે માટે સાવધાન
રહાે. ૫ કે મ કે મારે નામે ઘણાં અેમ કહે તાં અાવશે કે , હુ ં તે

ત છંુ ; અને

ઘણાંને ગેરમાગ દાેરશે. ૬ યુ ધાે તથા યુ ધાેની અફવાઅાે તમે સાંભળશાે,
યારે

ે ે, ગભરાતા ના; કે મ કે અે બધું થવાની અગ ય છે , પણ અેટલેથી જ

અંત ન હ અાવે. ૭ કે મ કે

ની વ

તથા રા ય રા યની વ

ઊઠશે દુ કાળાે, મરકીઅાે તથા જ યા જ યાઅે ધરતીકં પાે થશે. ૮ પણ અા
બધાં તાે મા મહાદુ ઃખનાે અારં ભ છે . ૯ યારે તેઅાે તમને વપ માં નાખશે,

ે તેઅાે તમને કહે કે , 'જુ અાે, તે અર યમાં છે ,' તાે બહાર જતા નહ ;
મ સુધી ચમકે છે , તેમ જ માણસના દીકરાનું અાગમન

માણસના દીકરાની નશાની અાકાશમાં દેખાશે, યારે પૃ વી પરનાં સઘળાં
ેશે. ૩૧ રણ શગડાના માેટા અવાજ

છે ડા સુધી, તેમના પસંદ કરેલાઅાેને અેક કરશે. ૩૨

હવે અં રી પરથી તેનું

ાંત શીખાે. જયારે તેની ડાળી કુ મળી થઈ હાેય છે
ણાે છાે કે ઉનાળાે પાસે છે . ૩૩

અેમ જ તમે પણ જયારે તે બધાં થતાં જુ અાે, યારે તમારે

ણવું કે ,

ત

પાસે અેટલે બારણા અાગળ જ છે . ૩૪ હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , તે બધાં
પૂરાં ન હ થશે યાં સુધી અા પેઢી મરણ પામશે ન હ. ૩૫ અાકાશ તથા
પૃ વી નાશ પામશે, પણ મારી વાતાે પૂણ થયા વના રહે શે ન હ. ૩૬ પણ તે
દવસાે તથા તે ઘડી સંબંધી પતા વગર કાેઈ પણ

ણતું નથી, અાકાશમાંનાં

વગદૂ તાે ન હ તેમ જ દીકરાે પણ ન હ. ૩૭ જેમ નૂહના સમયમાં થયું, તેમ જ
માણસના દીકરાનું અાગમન પણ થશે. ૩૮ કે મ કે જેમ જળ લયની અગાઉ
નૂહ વહાણમાં બેઠાે યાં સુધી તેઅાે ખાતા, પીતા, પરણતા, પરણાવતા હતા;
૩૯ અને જળ લય અાવીને બધાને તાણી લઈ ગયાે, યાં સુધી તેઅાે ન

સમ યા, તેમ જ માણસના દીકરાનું અાવવું પણ થશે. ૪૦ તે સમયે બે
માણસ ખેતરમાં હશે તેમાંનાે અેક લેવાશે તથા બી ે પડતાે મુકાશે. ૪૧ બે
ીઅાે ઘંટીઅે દળતી હશે તેમાંની અેક લેવાશે અને બી
માટે
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ગતા રહાે, કે મ કે તમે

પડતી મુકાશે. ૪૨

ણતા નથી કે કયા દવસે તમારા ભુ અાવી

મા થી

ર ા છે . ૪૩ પણ
ણતાે હાેત, તાે તે

ણાે કે ચાેર કયા પહાેરે અાવશે અે

ે ઘરનાે મા લક

અેક તાલંત મ ાે હતાે, તેણે પણ પાસે અાવીને ક ું કે , મા લક મ

ેયું કે તું

ગતાે રહે ત અને પાેતાના ઘરમાં તેને ચાેરી કરવા ન દેત.

અેવાે કઠાેર માણસ છે કે , યાં ત નથી વા યું યાંથી તું કાપનાર અને યાં ત

૪૪ અે માટે તમે પણ તૈયાર રહાે; કે મ કે જે સમયે તમે ધારતા નથી તે જ

નથી વેયુ યાંથી તું અેકઠું કરનાર છે . ૨૫ માટે મને બીક લાગી અને જઈને

સમયે માણસનાે દીકરાે ઈસુ અાવશે. ૪૫ તાે જે ચાકરને તેના મા લકે પાેતાના

તારા તાલંતને મ જમીનમાં દાટી રા યું;

ઘરનાને સમયસર ખાવાનું અાપવા સા પાેતાના ઘરનાે કારભારી ઠરા યાે છે ,

૨૬ તેના મા લકે ઉ ર દેતાં તેને ક ું કે , અરે દુ તથા અાળસુ ચાકર

તેવાે વ વાસુ તથા બુ માન ચાકર કાેણ છે ? ૪૬ જે ચાકરને તેનાે મા લક

નથી વા યું યાંથી હુ ં કાપું છંુ અને યાં મ નથી વેયુ યાંથી હુ ં અેકઠું ક ં છંુ ,
અેમ તું ણતાે હતાે; ૨૭ તાે તારે મારાં નાણાં યાજે અાપવા ેઈતાં હતા કે

અાવીને અેમ કરતાે

ેશે, તે ચાકર અાશીવા દત છે . ૪૭ હુ ં તમને સાચું કહુ ં છંુ

કે , તે તેને પાેતાની બધી સંપ નાે કારભારી ઠરાવશે. ૪૮ પણ

ે કાેઈ દુ

ે, તને તા ં તાલંત પાછંુ પહા યું છે .
યાં મ

હુ ં અાવું યારે મને યાજ સાથે પાછા મળત. ૨૮ અે માટે તેની પાસેથી તાલંત

ચાકર પાેતાના મનમાં કહે કે , 'મારા મા લકને અાવવાની વાર છે ;' ૪૯ અને તે

લઈને જેની પાસે દસ તાલંત છે તેને તે અાપાે. ૨૯ કે મ કે જેની પાસે છે તે

બી

દરેકને અપાશે અને તેની પાસે પુ કળ થશે; પણ જેની પાસે નથી, તેની પાસે

દાસાેને મારવા તથા છાકટાઅાેની સાથે ખાવાપીવા લાગે; ૫૦ તાે જે

દવસે તે તેની રાહ

ેતાે ન હ હાેય અને જે સમય તે

ણતાે ન હ હાેય તે

જે છે તે પણ લઈ લેવાશે. ૩૦ તે નકામા ચાકરને બહારના અંધકારમાં ફકી

જ સમયે તેનાે મા લક અાવશે. ૫૧ તે તેને કાપી નાખશે તથા તેનાે ભાગ

દાે. યાં તેણે રડવાનું તથા દાંત પીસવાનું થશે. ૩૧ જયારે માણસના દીકરા

ઢાગીઅાેની સાથે ઠરાવશે; યાં રડવાનું તથા દાંત પીસવાનું થશે.

[ઈસુ] પાેતાના મ હમામાં સવ પ વ

રા યને દસ કુ મા રકાઅાેની ઉપમા અપાશે કે , જેઅાે
૨૫ તાેપાેતાનીવગનામશાલાે
લઈને વરરા ને મળવા સા બહાર ગઈ.

મ હમાના રા યાસન પર બેસશે. ૩૨ સવ દેશ

૨

તેઅાેમાંની પાંચ મૂરખી હતી અને પાંચ બુ માન હતી. ૩ મૂખ અાેઅે
પાેતાની મશાલાે લીધી ખરી, પણ તેઅાેઅે સાથે તેલ લીધું ન હ. ૪ પણ
બુ વંતીઅાેઅે પાેતાની મશાલાે સાથે કુ પીમાં તેલ લીધું. ૫ વરરા ને
અાવતાં વાર લાગી અેટલામાં તેઅાે સવ ઝાેકાં ખાઈને ન ાવશ થઈ. ૬
મધરાતે

હે રાત થઈ કે , જુ અાે, વરરા

અા યાે છે , તેને મળવાને નીકળાે. ૭

યારે તે સવ કુ મા રકાઅાેઅે ઊઠીને પાેતાની મશાલાે તૈયાર કરી. ૮ મૂખ અાેઅે
બુ વંતીઅાેને ક ું કે , 'તમારા તેલમાંથી અમને અાપાે, કે મ કે અમારી મશાલાે
હાેલવાઈ

ય છે .' ૯ પણ બુ વંતીઅાેઅે ઉ ર અાપતાં ક ું કે , 'કદાચ

અમને તથા તમને પૂ ં ન હ પડે, માટે તમે વેચનારાઅાેની પાસે જઈને પાેતાને
સા તેલ વેચાતું લાે.' ૧૦ તેઅાે તેલ ખરીદવા ગઈ અેટલામાં વરરા

અાવી

પહા યા, જેઅાે તૈયાર હતી તેઅાે તેમની સાથે લ નજમણમાં ગઈ અને બાર ં
બંધ કરવામાં અા યું. ૧૧ પછી મૂખ કુ મા રકાઅાેઅે અાવીને ક ું કે , 'અાે
વામી, વામી, અમારે સા ઉઘાડાે.' ૧૨ પણ તેણે ઉ ર દેતાં ક ું, હુ ં તમને
ન ે કહુ ં છંુ કે હુ ં તમને અાેળખતાે નથી. ૧૩ માટે તમે ગતા રહાે, કે મ કે
તે દવસ અથવા તે ઘડી તમે ણતા નથી. ૧૪ કે મ કે તેમનું અાવવું અેક
માણસના જેવું છે , જેણે પરદેશ જતી વખતે પાેતાના ચાકરાેને બાેલાવીને
પાેતાની સંપ

તેઅાેને સાપી. ૧૫ અેકને તેણે પાંચ તાલંત, બી ને બે,

ી ને અેક અેમ દરેકને તેઅાેની શ ત માણે અા યું; અને તે પરદેશ ગયાે.
૧૬ પછી જેને પાંચ તાલંત મ

બી

ા હતા, તે તરત જઈને વેપાર કરીને તે વડે

પાંચ તાલંત કમાયાે. ૧૭ તેમ જ જેને બે, તે પણ બી

કમાયાે. ૧૮ પણ જેને અેક તાલંત મ

બે તાલંત

ાે હતાે તેણે જઈને જમીનમાં ખાેદીને

પાેતાના મા લકનું ના ં દાટી રા યું; ૧૯ હવે લાંબી મુદત પછી તે ચાકરાેનાે
મા લક અા યાે, યારે તેણે તેઅાેની પાસેથી હસાબ મા યાે. ૨૦ યારે જેને
પાંચ તાલંત મ

ા હતા તે બી

પાંચ તાલંત પણ લેતાે અા યાે, તેણે ક ું

કે , 'મા લક, તમે મને પાંચ તાલંત સા યાં હતા; જુ અાે, હુ ં તે ઉપરાંત બી
પાંચ તાલંત કમાયાે છંુ .' ૨૧ યારે તેના મા લકે તેને ક ું કે , 'શાબાશ, સારા
તથા વ વાસુ ચાકર, તું થાેડામાં વ વાસુ માલૂમ પ ાે છે ; હુ ં તને ઘણાં પર
ઠરાવીશ તારા મા લકના અાનંદમાં વેશ કર.' ૨૨ જેને બે તાલંત મ ા હતા,
તેણે પણ પાસે અાવીને ક ું કે , 'મા લક, ત મને બે તાલંત સા યાં હતા;
ે, હુ ં તે ઉપરાંત બી

બે તાલંત કમાયાે છંુ .' ૨૩ તેના મા લકે તેને ક ું કે ,

'શાબાશ, સારા તથા વ વાસુ ચાકર, તું થાેડામાં વ વાસુ માલૂમ પ ાે છે ;
હુ ં તને ઘણાં પર ઠરાવીશ, તારા મા લકના અાનંદમાં વેશ કર.' ૨૪ પછી જેને

મા થી

વગદૂ તાે સાથે અાવશે, યારે તે પાેતાના
તઅાે તેમની અાગળ અેકઠી

કરાશે; અને જેમ ઘેટાંપાળક ઘેટાંને બકરાંથી જુ દાં પાડે છે , તેમ તે તેઅાેને
અેકબી થી જુ દા પાડશે. ૩૩ ઘેટાંને તે પાેતાને જમણે હાથે, પણ બકરાંને
ડાબે હાથે રાખશે. ૩૪ યારે રા

પાેતાની જમણી તરફનાઅાેને કહે શે કે ,

'મારા પતાના અાશીવા દતાે તમે અાવાે, જે રા ય સૃ નાે પાયાે ના યા
અગાઉ તમારે સા તૈયાર કરેલું છે તેનાે વારસાે લાે. ૩૫ કે મ કે હુ ં ભૂ યાે
હતાે, યારે તમે મને ખવડા યું; હુ ં તર યાે હતાે, યારે તમે મને [પાણી] પાયું;
હુ ં પારકાે હતાે; યારે તમે મને અ ત થ તરીકે રા યાે; ૩૬ હુ ં નવ
યારે તમે મને વ

પહે રા યાં; હુ ં માંદાે હતાે યારે તમે મને

હતાે,

ેવા અા યા;

હુ ં જેલમાં હતાે, યારે તમે મારી ખબર લીધી.' ૩૭ યારે યાયીઅાે તેમને
ઉ ર અાપશે કે , ' ભુ,
ેઈને [પાણી] પાયું?' ૩૮
નવ

ેઈને વ

ારે અમે તમને ભૂ યા
ારે અમે તમને પારકા

પહે રા યાં? ૩૯

ેઈને ખવડા યું, તર યા
ેઈને અ ત થ રા યા,

ારે અમે તમને માંદા અથવા જેલમાં

ેઈને તમારી ખબર લીધી? ૪૦ યારે રા

તેઅાેને ઉ ર અાપશે, 'હુ ં તમને

ન ે કહુ ં છંુ કે , 'અા મારા ભાઈઅાેમાંના બહુ નાનાંઅાેમાંથી અેકને તમે તે
કયુ અેટલે તે મને કયુ.' ૪૧ પછી ડાબી તરફનાઅાેને પણ તે કહે શે કે , 'અાે
શા પતાે, જે અનંતઅ ન શેતાન તથા તેના નકદૂ તાેને સા તૈયાર કરેલાે છે ,
તેમાં તમે મારી અાગળથી

અાે. (aiōnios g166) ૪૨ કે મ કે હુ ં ભૂ યાે હતાે,

પણ તમે મને ખવડા યું ન હ, હુ ં તર યાે હતાે, પણ તમે મને [પાણી] પાયું
ન હ; ૪૩ હુ ં પારકાે હતાે, પણ તમે મને અ ત થ રા યાે ન હ; નવ
પણ તમે મને વ

હતાે,

પહે રા યાં ન હ; માંદાે તથા જેલમાં હતાે, પણ તમે મારી

ખબર લીધી ન હ.' ૪૪ યારે તેઅાે પણ તેમને ઉ ર અાપશે કે , ' ભુ,
અમે તમને ભૂ યા, તર યા, પારકા, નવ

, માંદા કે જેલમાં

ારે

ેઈને તમારી

સેવા નથી કરી?' ૪૫ યારે ઈસુ તેઅાેને ઉ ર અાપશે કે , 'હુ ં તમને ન ે કહુ ં
છંુ કે , 'અા બહુ નાનાઅાેમાંથી અેકને તમે તે કયુ ન હ, અેટલે તે મને કયુ
ન હ.' ૪૬ તેઅાે અનંતકા ળક સ માટે જશે, પણ યાયીઅાે અનંત વનમાં
વેશશે.' (aiōnios g166)
અે સવ વાતાે પૂરી કરી યારે અેમ થયું કે તેમણે પાેતાના શ યાેને
૨૬ ઈસુ
ક ું, 'તમે ણાે છાે બે દવસ પછી પા ખાપવ છે ; અને માણસના
૨

દીકરા ઈસુને વધ તંભે જડાવા સા પરાધીન કરાશે.' ૩ પછી મુ ય યાજકાે
તથા લાેકાેના વડીલાે કાયાફા નામે મુખ યાજકની કચેરીમાં અેક થયા.
૪ ઈસુને કપટથી પકડીને મારી નાખવા માટે તેઅાેઅે સંક પ કયા. ૫

પણ તેઅાેઅે ક ું કે , 'પવમાં ન હ, રખેને લાેકાેમાં હુ લડ થાય.' ૬ ઈસુ
બેથા નયામાં સમાેન કુ
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રાેગીના ઘરમાં હતા, ૭ યારે અ ત મૂ યવાન

અ રની સંગેમરમરની ડ બી લઈને અેક

ી ઈસુની પાસે અાવી, તેઅાે

જઈને મુખ નમાવીને ાથના કરતાં ક ું કે , “અાે મારા બાપ,

ે બની શકે તાે

જમવા બેઠા હતા યારે ઈસુના માથા ઉપર તેણે અ ર રે ું. ૮ જયારે તેમના

અા યાલાે મારાથી દૂ ર કરાે; તાેપણ મારી ઇ છા માણે ન હ, પણ તમારી

શ યાેઅે તે

ઇ છા માણે થાઅાે.” ૪૦ પછી શ યાેની પાસે ઈસુ અાવે છે અને તેઅાેને

ેયું યારે તેઅાેઅે ગુ સે થઈને ક ું કે , 'અે બગાડ શા માટે?' ૯

કે મ કે અે અ ર ઘણે મૂ યે વેચાત અને ગરીબાેને અપાત. ૧૦ યારે ઈસુઅે તે
ણીને તેઅાેને ક ું કે , 'અે

ીને તમે કે મ સતાવાે છાે? કે મ કે તેણે તાે મારા

યે ઉ મ કામ કયુ છે .' ૧૧ કે મ કે ગરીબાે સદા તમારી સાથે છે , પણ હુ ં સદા
તમારી સાથે નથી. ૧૨ તેણે અ ર મારા શરીર પર રે

ું તે કામ તાે મારા

ઊંઘતા

ેઈને પતરને કહે છે , 'શું તમે અેક ઘડી પણ મારી સાથે

નથી શકતા? ૪૧ તમે

ગતા રહી

ગતા રહાે અને ાથના કરાે કે પરી ણમાં ન પડાે;

અા મા ત પર છે ખરાે, પણ શરીર નબળ છે .' ૪૨ બી
ાથના કરતા ક ું કે , 'અાે મારા બાપ,

વાર ઈસુઅે જઈને

ે અા યાલાે મારા પીધા વગર મારી

દફનની તૈયારીને સા કયુ છે . ૧૩ હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , 'અા સુવાતા અાખી

પાસેથી દૂ ર થઈ ન શકે તાે તમારી ઇ છા માણે થાઅાે.' ૪૩ ઈસુઅે બી

દુ નયામાં યાં કહ

વાર અાવીને તેઅાેને ઊંઘતા

ગટ કરાશે યાં અેણે જે કયુ છે તે પણ તેની યાદગીરીને

ેયા; કે મ કે તેઅાેની અાંખાે ઊંઘથી ભારે થઈ

અથ કહે વામાં અાવશે.' ૧૪ યારે યહૂ દા ઇ કા રયાેત નામે બાર શ યાેમાંના

હતી. ૪૪ ઈસુ ફરીથી શ યાેને મૂકીને ાથના કરવા ગયા, અને ી

અેકે મુ ય યાજકાેની પાસે જઈને ૧૫ ક ું કે , 'તેને હુ ં તમારે વાધીન ક ં તાે

અે જ વાત કહે તાં તેમણે ાથના કરી. ૪૫ યારે તે પાેતાના શ યાેની પાસે

તમે મને શું અાપવા રા

છાે?' તેઅાેઅે તેને ચાંદીના ીસ સ ા ચૂકવી

અાવીને તેઅાેને કહે છે કે , 'હવે ઊં યા કરાે અને અારામ લાે; જુ અાે, સમય

અા યા. ૧૬ યારથી તે ઈસુને પર વાધીન કરવાની તક શાેધતાે ર ાે. ૧૭

પાસે અા યાે છે , માણસનાે દીકરાે પાપીઅાેના હાથમાં પરાધીન કરાય છે . ૪૬

બેખમીર રાેટલીના પવને પહે લે દવસે શ યાેઅે ઈસુની પાસે અાવીને ક ું કે ,

ઊઠાે અાપણે જઈઅે; જુ અાે, મને પકડાવનાર અાવી પહા યાે છે . ૪૭ તે

'અમે તમારે માટે પા ખા ખાવાની તૈયારી

હ

ાં કરીઅે? તમારી શી ઇ છા છે ?'

વાર

બાેલતા હતા, અેટલામાં જુ અાે, બાર શ યમાંનાે અેક, અેટલે યહૂ દા,

૧૮ યારે ઈસુઅે ક ું કે , 'નગરમાં ફલાણાની પાસે જઈને તેને કહાે, ઉપદેશક

અા યાે; તેની સાથે મુ ય યાજકાેની તથા લાેકાેના વડીલાેની પાસેથી ઘણાં

કહે છે કે મારાે સમય પાસે અા યાે છે , હુ ં મારા શ યાે સુ ાં તારે ઘરે પા ખા

લાેક તરવારાે તથા લાકડીઅાે લઈને અા યા. ૪૮ હવે તેમને પરાધીન કરનારે

પાળીશ.' ૧૯ ઈસુઅે શ યાેને જેવી અા ા અાપી હતી, તેવું તેઅાેઅે કયુ અને

તેઅાેને નશાની અાપી હતી કે , હુ ં જેને ચુંબન ક ં તે જ તે છે ; તેને પકડી લે ે.

પા ખા તૈયાર કયુ. ૨૦ સાંજ પડી યારે બાર શ યાેની સાથે ઈસુ જમવા

૪૯ તરત તેણે ઈસુ પાસે અાવીને ક ું, 'ગુ

બેઠા હતા. ૨૧ તેઅાે જમતા હતા યારે તેમણે ક ું કે , હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ
કે , 'તમારામાંથી અેક મને પર વાધીન કરશે.' ૨૨ યારે તેઅાે ઘણાં દુ ઃખી

૫૦ ઈસુઅે તેને ક ું કે , ' મ , જે કરવાને તું અા યાે છે તે કર.' યારે તેઅાેઅે

થયા અને તેઅાેમાંનાે દરેક તેમને કહે વા લા યાે કે , ' ભુ, શું તે હુ ં છંુ ?' ૨૩
ઈસુઅે ઉ ર દેતાં ક ું કે , 'જેણે મારી સાથે થાળીમાં હાથ મૂ ાે છે તે જ મને

ઈસુના સાથીઅાેમાંના અેકે હાથ લાંબાે કરીને પાેતાની તરવાર કાઢી અને મુખ

પરાધીન કરશે. ૨૪ માણસના દીકરા સંબંધી જેમ લખેલું છે તેમ તે

ય છે

કે , 'તારી તરવાર યાનમાં પાછી મૂક; કે મ કે જેઅાે તરવાર પકડે છે તેઅાે

ખરાે; પણ જે માણસથી માણસનાે દીકરાે પરાધીન કરાય છે , તેને અફસાેસ

તરવારથી જ નાશ પામશે.' ૫૩ શું તું ધારે છે કે હુ ં બાપની પાસે અેવું નથી

છે ;

માગી શકતાે કે તે હમણાં જ સૈ યની બાર ટુ કડીઅાે કરતાં વધારે વગદૂ તાેને

ે તે માણસ જ યાે ન હાેત, તાે તેને માટે સા ં હાેત.' ૨૫ યારે તેને

સલામ' અને તે તેમને ચૂ યાે;

પાસે અાવીને, ઈસુ પર હાથ નાખીને, તેમની ધરપકડ કરી. ૫૧ પછી જુ અાે,
યાજકના ચાકરને મારીને તેનાે કાન કાપી ના યાે. ૫૨ યારે ઈસુ તેને કહે છે

, શું તે હુ ં છંુ ?' ઈસુ તેને કહે છે
કે , 'ત પાેતે જ ક ું.' ૨૬ તેઅાે ભાેજન કરતા હતા યારે ઈસુઅે રાેટલી લઈને,

મારી પાસે માેકલી દે? ૫૪ તાે શા

અાશીવાદ માગીને ભાંગી અને શ યાેને અાપીને ક ું કે , લાે, ખાઅાે, અા મા ં

તરવારાે તથા લાકડીઅાે લઈને જેમ ચાેરને તેમ મને પકડવા નીકળી અા યા છાે

શરીર છે . ૨૭ પછી ઈસુઅે યાલાે લઈને તુ ત કરીને તેઅાેને અાપતાં ક ું કે ,

શું? હુ ં રાેજ ભ ત થાનમાં બેસીને બાેધ કરતાે હતાે; યારે તમે મને પક ાે ન

'તમે બધા અેમાંથી પીઅાે.' ૨૮ કે મ કે અે નવા કરારનું મા ં ર ત છે , જે

હતાે. ૫૬ પણ બાેધકાેના લેખાે પૂણ થાય માટે અા બધું થયું છે . ' યારે બધા

પાપાેની માફીને અથ ઘણાંઅાેને માટે વહે વડાવવામાં અાવે છે . ૨૯ હુ ં તમને
કહુ ં છંુ કે , 'હુ ં મારા બાપના રા યમાં તમારી સાથે નવાે ા ારસ ન હ પીઉં, તે

શ યાે ઈસુને મૂકીને જતા ર ા.' ૫૭ પછી જેઅાેઅે ઈસુને પક ા હતા, તેઅાે

દવસ સુધી હુ ં હવેથી તે પીનાર જ નથી.' ૩૦ તેઅાે ગીત ગાયા પછી જૈતૂનનાં

પાસે તેમને લઈ ગયા. ૫૮ પતર દૂ રથી તેમની પાછળ મુખ યાજકની કચેરી

પહાડ પર ગયા. ૩૧ યારે ઈસુ તેઅાેને કહે છે કે , 'તમે બધા અાજ રા ે મારા

સુધી ચા યાે અને અંદર જઈને ઈસુને શું કરશે તે

સંબંધી ઠાેકર ખાશાે;' કે મ કે અેમ લખેલું છે કે 'હુ ં ઘેટાંપાળકને મારીશ અને

બેઠાે. ૫૯ મુ ય યાજકાેઅે તથા અાખી યાયસભાઅે, ઈસુને મારી નાખવાને,

ટાેળાનાં ઘેટાં વખેરાઈ જશે.' ૩૨ 'પણ મારા ઉ

તેમની વ

પર વાધીન કરનાર યહૂ દાઅે પૂ

ું કે , 'ગુ

ાં પછી હુ ં તમારી અગાઉ

વચનાેમાં જે લખેલું છે કે , 'અેવું થવું

ેઈઅે, તે કે મ પૂ ં થશે?' ૫૫ તે જ સમયે ઈસુઅે લાેકાેને ક ું કે , 'તમે

યાં શા

ીઅાે તથા વડીલાે અેકઠા થયા હતા યાં કાયાફા મુખ યાજકની

જૂ ઠી શાહે દી શાેધી; ૬૦

ેવાને ચાેકીદારાેની સાથે

ેકે ઘણાં જૂ ઠા સા ીઅાે અા યા,

ગાલીલમાં જઈશ.' ૩૩ યારે પતરે ઉ ર દેતાં ઈસુને ક ું કે , ' ે બધા તમારા

પણ તેમની સા ી મળતી અાવી ન હ; પણ પાછળથી બે માણસાે અાવીને,

સંબંધી ઠાેકર ખાશે, તાેપણ હુ ં કદી ઠાેકર ખાઈશ ન હ.' ૩૪ ઈસુઅે તેને ક ું,

૬૧ બાે યા કે , ઈસુઅે ક ું હતું કે , હુ ં ઈ વરના ભ ત થાનને પાડી નાખવાને

'હુ ં તને ન ે કહુ ં છંુ કે , અાજ રા ે મરઘાે બાે યા અગાઉ, ણ વાર તું મારાે
નકાર કરીશ.' ૩૫ પતર તેને કહે છે કે , ' ે મારે તમારી સાથે મરવું પડે

તથા ણ દવસમાં તેને પાછંુ બાંધવાને સમથ છંુ .' ૬૨ યારે મુખ યાજકે

તાેપણ હુ ં તમારાે નકાર ન હ જ કરીશ. બધાં શ યાેઅે પણ તેમ જ ક ું' ૩૬

અાપે છે .' ૬૩ પણ ઈસુ માૈન ર ા. યારે મુખ યાજકે ઈસુને ક ું, 'હુ ં તને

યારે ઈસુ તેઅાેની સાથે ગેથસેમાને નામે અેક જ યાઅે અાવે છે અને શ યાેને
કહે છે કે , 'હુ ં યાં જઈને ાથના ક ં યાં સુધી તમે અહ બેસાે.' ૩૭ પતરને

વતા ઈ વરના સમ અાપું છંુ કે , ઈ વરનાે દીકરાે જે
ત તે તું જ છે કે
ન હ, અે અમને કહે .' ૬૪ ઈસુ તેને કહે છે કે , ત જ ક ું, પરં તુ હુ ં તમને કહુ ં છંુ

તથા ઝબદીના બે દીકરાઅાેને સાથે લઈને ઈસુ પાેતે શાેકાતુર તથા ઉદાસ

કે , હવે પછી તમે માણસના દીકરાને પરા મના જમણાં હાથ પર બેઠેલા તથા

થવા લા યા; ૩૮ પછી ઈસુ તેઅાેને કહે છે કે , 'મારાે

અાકાશનાં વાદળાે પર અાવતા નહાળશાે. ૬૫ યારે મુખ યાજકે પાેતાના

દુ ઃખી છે , તમે અહ રહીને મારી સાથે

વ મરવા જેવાે ઘણાે

ગતા રહાે.' ૩૯ પછી તેમણે થાેડે દૂ ર

ઊભા થઈને તેને ક ું, 'શું તું કં ઈ ઉ ર નથી દેતાે? તેઅાે તારી વ

વ
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ફાડીને ક ું કે , 'અેણે દુ ભાષણ કયુ છે ; અાપણને બી

સા ી

સા ીઅાેની શી

મા થી

જ ર છે ? જુ અાે, હવે તમે અે દુ ભાષણ સાંભ ું છે . ૬૬ તમે શું વચારાે છાે?'

'તાે ઈસુ જે

તેઅાેઅે ઉ ર દેતાં ક ું કે , 'મૃ યુદંડને પા છે . ૬૭ યારે તેઅાેઅે તેના મુખ

વધ તંભે જડાવાે.' ૨૩ યારે તેણે ક ું, 'શા માટે? તેણે શાે અપરાધ કયા

પર થૂંકીને તેને મુ ીઅાે મારી; અને તેને થ પડાે મારતાં ૬૮ ક ું કે , 'અાે

છે ?' પણ તેઅાેઅે વધારે ઊંચા અવાજે ક ું કે , ઈસુને વધ તંભે જડાવાે. ૨૪

ત, તને કાેણે માયુ અે અમને કહી બતાવ.' ૬૯ પતર બહાર ચાેકમાં

જયારે પલાતે

ત કહે વાય છે તેને હુ ં શું ક ં ?' સઘળાંઅે તેને ક ું કે , 'ઈસુને

ેયું કે મા ં કં ઈ ચાલતું નથી, પણ તેને બદલે વધારે ગડબડ

બેઠાે હતાે, યારે અેક દાસીઅે તેની પાસે અાવીને ક ું કે , 'તું પણ ગાલીલના

થાય છે , યારે તેણે પાણી લઈને લાેકાેની અાગળ પાેતાના હાથ ધાેઈને ક ું કે ,

ઈસુની સાથે હતાે.' ૭૦ પણ તેણે સહુ ની અાગળ નકાર કરતાં ક ું કે , 'તું

'અે યાયીના ર ત સંબંધી હુ ં નદાષ છંુ ; તે તમે પાેતે

જે કહે છે તે હુ ં

લાેકાેઅે ઉ ર દેતાં ક ું કે , 'અેનું ર ત અમારે માથે તથા અમારા સંતાનને

ણતાે નથી.' ૭૧ તે બહાર પરસાળમાં ગયાે યારે બી

ણાે.' ૨૫ યારે સવ

દાસીઅે તેને દેખીને જેઅાે યાં હતા તેઅાેને ક ું કે , 'અે પણ નાસરેથના ઈસુની

માથે અાવે.' ૨૬ યારે તેણે બરાબાસને તેઅાેને માટે છાેડી દીધાે, અને ઈસુને

સંગાથે હતાે.' ૭૨ પણ તેણે સમ ખાતાં ફરીથી નકાર કયા કે , 'હુ ં તે માણસને

કાેરડા મરાવીને વધ તંભે જડાવા સા સા યાે. ૨૭ યારે રા યપાલના

અાેળખતાે નથી.' ૭૩ થાેડીવાર પછી પાસે ઊભેલાઅાેઅે અાવીને પતરને ક ું

સપાઈઅાે ઈસુને મહે લમાં લઈ ગયા અને અાખી પલટણ તેની અાસપાસ

કે , 'ખરેખર તું પણ તેઅાેમાંનાે અેક છે , કે મ કે તારી બાેલીથી તું અાેળખાય છે .

અેકઠી કરી. ૨૮ પછી તેઅાેઅે તેમના વ

૭૪ યારે તે શાપ દેવા તથા સમ ખાવા લા યાે કે , 'હુ ં તે માણસને અાેળખતાે

૨૯ કાંટાનાે મુગટ ગૂંથીને તેમના માથા પર મૂ

નથી.' તરત જ મરઘાે બાે યાે. ૭૫ જે વાત ઈસુઅે પતરને કહી હતી કે ,

સાેટી અાપી અને તેમની અાગળ ઘૂંટણ ટેકીને તેમના ઠ ામ કરી કરતાં ક ું

'મરઘાે બાે યા અગાઉ ણ વાર તું મારાે નકાર કરીશ,' તે તેને યાદ અાવી;

કે , 'હે યહૂ દીઅાેના રા , સલામ.' ૩૦ પછી તેઅાે તેમના પર થૂં

યારે બહાર જઈને તે બહુ ર

ાે.

તેઅાેઅે તેમનાે ઝ ભાે ઉતારીને તેમના પાેતાના જ વ

૨

સમાેન નામે અેક માણસ તેઅાેને મ ાે, જેની પાસે તેઅાેઅે તેમનાે વધ તંભ

ેયું કે ઈસુને અપરાધી

કહે વાય છે , યાં પહા યા. ૩૪ તેઅાેઅે પ ભેળવેલાે સરકાે તેમને પીવાને
અા યાે, પણ ચા યાં પછી તેમણે પીવાની ના પાડી. ૩૫ ઈસુને વધ તંભે

યાજકાેની તથા વડીલાેની પાસે પાછા લાવીને; ૪ ક ું કે , ' નરપરાધી લાેહી
પર વાધીન કયાથી મ પાપ કયુ છે .' યારે તેઅાેઅે ક ું કે , 'તેમાં અમારે શું?
ણે.' ૫ પછી સ ાઅાે ભ ત થાનમાં ફકી દઈને તે ગયાે; અને

બાેધકે જે ક ું હતું તે પૂ ં થયું કે , 'જેનું મૂ ય ઠરાવવાંમાં અા યું, અેટલે જેનું
મૂ ય ઇઝરાયલપુ ાેઅે ઠરા યું તેના મૂ યના ચાંદીના ીસ સ ા તેઅાેઅે
ું

છે ?' ઈસુઅે તેને ક ું કે , 'તું પાેતે કહે છે .' ૧૨
ાે છતાં તેમણે કં ઈ
તેઅાે કે ટલા

અારાેપાે મૂકે છે અે શું તું નથી સાંભળતાે?' ૧૪ ઈસુઅે તેને અેક પણ શ દનાે
ઉ ર અા યાે ન હ તેથી રા યપાલ ઘ ં અા ય પા યાે. ૧૫ હવે પવમાં જે
અેક બંદીવાનને લાેકાે માગે, તેને તેઅાેને માટે છાેડી દેવાનાે રા યપાલનાે
યાત બંદીવાન હતાે. ૧૭

તેથી તેઅાે અેકઠા થયા પછી પલાતે તેઅાેને ક ું કે , 'હુ ં તમારે માટે કાેને છાેડી
દઉં, તે વષે તમારી શી મર છે ? બરાબાસને, કે ઈસુ જે
ત કહે વાય છે
તેને?' ૧૮ કે મ કે તે

ણતાે હતાે કે તેઅાેઅે અદેખાઇથી ઈસુને સા યાે હતાે.

૧૯ જયારે યાયાસન પર તે બેઠાે હતાે, યારે તેની પ નીઅે તેને કહે વડા યું

કે , 'તે નદાષ માણસને તું કં ઈ કરતાે ન હ, કે મ કે અાજ મને વ નમાં તેને
લીધે ઘ ં દુ ઃખ થયું છે .' ૨૦ હવે મુ ય યાજકાેઅે તથા વડીલાેઅે લાેકાેને
સમ

યાં, કે તેઅાે બરાબાસને માગે અને ઈસુને મારી નંખાવે. ૨૧ પણ
રા યપાલે તેઅાેને ક ું કે , 'તે બેમાંથી હુ ં કાેને તમારે માટે છાેડી દઉં, તમારી
શી મર

મા થી

છે ?' તેઅાેને ક ું કે 'બરાબાસને.' ૨૨ પલાતે તેઅાેને ક ું છે કે ,

,

ાં, અેકને જમણી તરફ અને

તથા તેને ણ દવસમાં બાંધનાર, તું પાેતાને બચાવ;

ે તું ઈ વરનાે દીકરાે

છે તાે વધ તંભ પરથી ઊતરી અાવ.' ૪૧ તે જ રીતે મુ ય યાજકાેઅે પણ
શા

લીધા; ૧૦ જેમ ભુઅે મને હુ કમ કયા, તેમ કું ભારના ખેતરને માટે અા યા.'

રવાજ હતાે. ૧૬ તે વખતે બરાબાસ નામનાે અેક

૩૬ અને તેઅાેઅે યાં બેસીને તેમની ચાેકી કરી. ૩૭ 'ઈસુ જે યહૂ દીઅાેનાે રા

તથા તેમનું અપમાન કરતાં ૪૦ ક ું કે , 'અરે ભ ત થાનને પાડી નાખનાર

તે માટે અાજ સુધી તે ખેતર 'લાેહીનું ખેતર' કહે વાય છે . ૯ યારે ય મયા

ઉ ર અા યાે ન હ. ૧૩ યારે પલાતે તેમને ક ું કે , 'તારી વ

ાે અંદરાેઅંદર વહચી લીધાં;

બી ને ડાબી તરફ. ૩૯ પાસે થઈને જનારાંઅાેઅે પાેતાના માથાં હલાવતાં

પરદેશીઅાેને દફનાવવા સા ં અે પયાથી કું ભારનું ખેતર વેચાતું લીધું. ૮

મુ ય યાજકાેઅે તથા વડીલાેઅે તેમના પર અારાેપ મૂ

ાં પછી તેઅાેઅે ચ ી નાખીને તેમના વ

૩૮ તેઅાેઅે તેમની સાથે બે ચાેરને વધ તંભે જ

લાેહીનું મૂ ય છે માટે ભંડારમાં મૂકવા ઉ ચત નથી. ૭ તેઅાેઅે ચચા કરીને

ક ું કે , 'શું તું યહૂ દીઅાેનાે રા

જ

તે અે જ છે .' અેવું તેમના વ ધનું અારાેપનામું તેમના માથાની ઉપર મુકા યું.

પયા લઈને ક ું કે , અે

૧૧ અને ઈસુ રા યપાલની અાગળ ઊભા ર ા અને રા યપાલે તેમને પૂ

ાે તેમને પહે રા યાં અને

બળજબરીપૂવક ઊંચકા યાે. ૩૩ તેઅાે ગલગથા અેટલે કે , 'ખાેપરીની જગા'

ઠરાવાયા છે , યારે તેને ખેદ થયાે, અને તેણે ચાંદીના ીસ સ ા મુ ય

જઈને ગળે ફાંસાે ખાધાે. ૬ મુ ય યાજકાેઅે તે

ાં અને

વધ તંભે જડવાને તેઅાે તેમને લઈ ગયા. ૩૨ તેઅાે બહાર ગયા યારે કુ રેનીનાે

ઈસુને બાં યા અને તેમને લઈ જઈને પલાત રા યપાલને સા યાં. ૩ જયારે

તે તું

ાે, તેમના જમણાં હાથમાં

સાેટી લઈને તેમના માથામાં મારી. ૩૧ તેમની ઠ ામ કરી કરી ર ા પછી

સવાર થઈ, યારે સવ મુ ય યાજકાેઅે તથા લાેકાેનાં વડીલાેઅે
૨૭ હવે
ઈસુને મારી નાખવા માટે તેની વ
કાવત ં કયુ. પછી તેઅાેઅે
યહૂ દાઅે, જેણે તેમને પરાધીન કયા હતા તેણે

ાે ઉતારીને લાલ ઝ ભાે પહે રા યાે.

ીઅાે તથા વડીલાે સાથે ઠ ામ કરી કરતાં ક ું કે , ૪૨ 'તેણે બી અાેને

બચા યા, પણ તે પાેતાને બચાવી નથી શ તાે; અે તાે ઇઝરાયલનાે રા

છે ,

તે હમણાં જ વધ તંભ પરથી ઊતરી અાવે, અેટલે અમે તેના પર વ વાસ
કરીશું. ૪૩ તે ઈ વર પર ભરાેસાે રાખે છે ,

ે તે તેમને ચાહતાે હાેય તાે

હમણાં તેને છાેડાવે; કે મ કે તેણે ક ું હતું કે , 'હુ ં ઈ વરનાે દીકરાે છંુ .' ૪૪ જે
ચાેરાેને તેમની સાથે વધ તંભે જ
૪૫ બપાેરના લગભગ બારથી

ાં હતા, તેઅાેઅે પણ તેમની નદા કરી.
ણ વા યા સુધી અાખા દેશમાં અંધારપટ

છવાયાે. ૪૬ અાશરે ણ કલાકે ઈસુઅે ઊંચા અવાજે બૂમ પાડતાં ક ું કે ,
'અેલી, અેલી, લમા શબકથની,' અેટલે, 'અાે મારા ઈ વર, મારા ઈ વર,
તમે મને કે મ મૂકી દીધાે છે ?' ૪૭ જેઅાે યાં ઊભા હતા તેઅાેમાંથી કે ટલાક
તે સાંભળીને ક ું કે , 'તે અે લયાને બાેલાવે છે .' ૪૮ તરત તેઅાેમાંથી અેકે
દાેડીને વાદળી લઈને સરકાથી ભ જવી અને લાકડીની ટાેચે બાંધીને તેમને
ચુસવા અાપી. ૪૯ પણ બી અાેઅે ક ું કે , 'રહે વા દાે, અાપણે

ેઈઅે

કે અે લયા તેમને બચાવવા અાવે છે કે ન હ.' ૫૦ પછી ઈસુઅે બી

વાર

ઊંચે અવાજે બૂમ પાડીને ાણ છાે

ાે. ૫૧ યારે જુ અાે, ભ ત થાનનાે

પડદાે ઉપરથી નીચે સુધી ફાટીને તેના બે ભાગ થઈ ગયા, પૃ વી કાંપી, ખડકાે
ફા ા, ૫૨ કબરાે ઊઘડી ગઈ અને ઊંઘેલા સંતાેનાં ઘણાં શરીર ઊ ાં. ૫૩
અને ઈસુના મરણાે થાન પછી તેઅાે કબરાેમાંથી નીકળીને પ વ નગરમાં
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ગયા અને ઘણાંઅાેને દેખાયા. ૫૪ યારે સૂબેદાર તથા તેની સાથે જેટલાં
ઈસુની ચાેકી કરતાં હતા, તેઅાેઅે ધરતીકં પ તથા જે જે થયું, તે

કરાે; પતા તથા પુ તથા પ વ અા માને નામે તેઅાેને બા ત મા અાપતા

ેઈને બહુ

ગભરાતા ક ું કે , 'ખરેખર અે ઈ વરના દીકરા હતા.' ૫૫ યાં ઘણી

અાે. ૨૦ મ તમને જે જે અા ા અાપી તે સવ પાળવાનું તેઅાેને શીખવવું;

ીઅાે,

અને જુ અાે, જગતના અંત સુધી હુ ં સવકાળ તમારી સાથે છંુ .' (aiōn g165)

જેઅાે ઈસુની સેવા કરતી ગાલીલથી તેમની પાછળ અાવી હતી, તેઅાે દૂ રથી
ેયા કરતી હતી. ૫૬ તેઅાેમાં મ દલાની મ રયમ, યાકૂ બની તથા યાેસેની મા
મ રયમ તથા ઝબદીના દીકરાઅાેની મા હતી. ૫૭ સાંજ પડી યારે યૂસફ નામે
અ રમથાઈનાે અેક ીમંત માણસ અા યાે, જે પાેતે પણ ઈસુનાે શ ય હતાે,
૫૮ તેણે પલાત પાસે જઈને ઈસુનું શબ મા યું, યારે પલાતે તે સાપવાની

અા ા અાપી. ૫૯ પછી યૂસફે શબ લઈને શણના વ છ વ

માં તે વ ટા ું.

૬૦ અને ખડકમાં ખાેદાવેલી પાેતાની નવી કબરમાં તેને મૂકયાે; અને અેક

માેટાે પ થર કબરના ાર પર ગબડાવીને તે ચા યાે ગયાે. ૬૧ મ દલાની
મ રયમ તથા બી

મ રયમ યાં કબરની સામે બેઠેલી હતી. ૬૨ સ ીકરણને

બીજે દવસે મુ ય યાજકાે તથા ફરાેશીઅાેઅે પલાત પાસે અેકઠા થઈને ૬૩
ક ું કે , 'સાહે બ, અમને યાદ છે કે , તે ઠગ

વતાે હતાે યારે કહે તાે હતાે

કે , ' ણ દવસ પછી હુ ં પાછાે ઊઠીશ.' ૬૪ માટે ણ દવસ સુધી કબરની
ચાેકી રાખવાની અા ા કરાે, રખેને તેના શ યાે રા ે અાવીને તેને ચાેરી

ય

અને લાેકાેને કહે કે , મૂઅેલાંઅાેમાંથી તે ઉ થાન પા યાે છે અને છે લી ભૂલ
પહે લીના કરતાં માેટી થશે.' ૬૫ યારે પલાતે તેઅાેને ક ું કે , 'અા ચાેકીદારાે
લઈને

અાે અને તમારાથી બને તેવી તેની ચાેકી રખાવાે.' ૬૬ તેથી તેઅાે ગયા

અને પ થરને મહાેર મારીને તથા ચાેકીદારાે બેસાડીને કબરનાે

તાે રા યાે.'

વ ામવારની અાખરે અઠવા ડયાને પહે લે દવસે ર વવારે વહે લી
૨૮ સવારે
મ દલાની મ રયમ તથા બી મ રયમ કબરને ેવા અાવી.

૨

યારે જુ અાે, માેટાે ધરતીકં પ થયાે, કે મ કે ભુનાે વગદૂ ત અાકાશથી ઊતયા,
અને પાસે અાવીને કબર પર પ થરને ગબડાવીને તે પર બેઠાે. ૩ તેનું પ
વીજળી જેવું, તેનું વ
ૂ

બરફના જેવું ઊજળું હતું. ૪ તેની ધાકથી ચાેકીદારાે

ગયા અને મરણતાેલ થઈ ગયા. ૫ યારે વગદૂ તે ઉ ર દેતાં તે

ીઅાેને

ક ું, તમે બીશાે ન હ, કે મ કે વધ તંભે જડાયેલા ઈસુને તમે શાેધાે છાે, અે
ં છંુ . ૬ જુ અાે ઈસુ અહ નથી, કે મ કે તેમણે જેમ ક ું હતું તેમ તે
સ વન થયા છે , તમે અાવાે, યાં ભુ સૂતા હતા તે જ યા જુ અાે. ૭ વહે લા
હુ ં

જઈને તેમના શ યાેને કહાે કે , મૃ યુમાંથી તે સ વન થયા છે . જુ અાે, તે
તમારા અગાઉ ગાલીલમાં

ય છે , યાં તમે તેમને દેખશાે; જુ અાે મ તમને

ક ું છે . ૮ યારે તેઅાે ભય તથા ઘણાં હષસ હત, કબરની પાસેથી વહે લા
નીકળીને તેમના શ યાેને ખબર અાપવાને દાેડી. ૯ યારે જુ અાે, ઈસુઅે
તેઅાેને મળીને ક ું કે , 'કુ શળતા.' તેઅાેઅે પાસે અાવીને તેમના પગ પક ા,
અને તેમનું ભજન કયુ. ૧૦ ઈસુ તેઅાેને કહે છે , 'બીશાે ન હ,'
ભાઈઅાેને કહાે કે , તેઅાે ગાલીલમાં

અાે, મારા

ય અને યાં તેઅાે મને દેખશે. ૧૧ તેઅાે

જતી હતી, યારે જુ અાે, ચાેકીદારાેમાંના કે ટલાકે નગરમાં જઈને જે જે થયું
તે સઘળું મુ ય યાજકાેને ક ું. ૧૨ તેઅાેઅે તથા વડીલાેઅે અેકઠા થઈને
સંક પ કરીને તે સપાઈઅાેને ઘણાં નાણાં અાપીને ૧૩ સમ

યું કે , તમે અેમ

કહાે કે , 'અમે ઊંઘતા હતા અેટલામાં તેમના શ યાે રા ે અાવીને તેમને ચાેરી
ગયા.' ૧૪

ે અે વાત રા યપાલને કાને પહાચશે, તાે અમે તેમને સમ વીને

તમને બચાવી લઈશું.' ૧૫ પછી તેઅાેઅે નાણાં લીધાં અને શીખ યા માણે
તેઅાેઅે કયુ; અે વાત યહૂ દીઅાેમાં અાજ સુધી ચાલે છે . ૧૬ પણ અ ગયાર
શ યાે ગાલીલમાં અેક પહાડ પર યાં ઈસુઅે તેઅાેને [જવાનું] ક ું હતું,
યાં ગયા. ૧૭ તેઅાેઅે તેમને

ેઈને તેમનું ભજન કયુ, પણ કે ટલાકને સંદેહ

અા યાે. ૧૮ ઈસુઅે પાસે અાવીને તેઅાેને ક ું કે , ' વગ તથા પૃ વી પર સવ
અ ધકાર મને અપાયાે છે .' ૧૯ અે માટે તમે જઈને સવ દેશનાઅાેને શ ય
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મા થી

માક

કરી. ૩૨ સાંજે સૂરજ અાથ યાે યારે તેઅાે બધાં માંદાઅાેને તથા દુ ા મા

દીકરા ઈસુ
તની અા સુવાતાની શ અાત; જેમ યશાયા
૧ ઈબાેવરના
ધકના પુ તકમાં લખેલું છે કે , ' ે, હુ ં તારી અાગળ મારા સંદેશવાહકને
૨

માેકલું છંુ ; તે તારી અાગળ તારાે માગ તૈયાર કરશે; ૩ અર યમાં પાેકારનારની
વાણી અેવી છે કે ભુનાે માગ તૈયાર કરાે, તેમના ર તા સીધા કરાે; ૪
અે માણે યાેહાન બા ત મા અાપનાર અર યમાં પાપાેની માફીને સા
પ તાવાનું બા ત મા

હે ર કરતાે ગટ થયાે. ૫ અાખા યહૂ દયા દેશના

તથા ય શાલેમના રહે વાસીઅાે તેમની પાસે ગયા; અને બધા પાેતાનાં પાપ

સા ં કયા; ઘણાં દુ ા માઅાેને કા

ાં. દુ ા માઅાે તેમને અાેળખતા હતા

માટે તેમણે તેઅાેને બાેલવા દીધાં ન હ. ૩૫ સવારે અજવાળું થતાં પહે લાં
ઘણાં વહે લા ઊઠીને ઈસુ બહાર ગયા; અને ઉ જડ જ યાઅે જઈને તેમણે
યાં ાથના કરી. ૩૬ સમાેન તથા જેઅાે તેમની સાથે હતા, તેઅાે તેમની
પાછળ ગયા; ૩૭ અને તેઅાે તેમને મળીને કહે છે કે , 'બધા તમને શાેધે છે .'
૩૮ તે તેઅાેને કહે છે કે , 'અાપણે પાસેના ગામાેમાં જઈઅે કે , હુ ં યાં પણ

સભા થાનાેમાં જઈને તેઅાે ઉપદેશ અાપતા અને દુ ા માઅાેને કાઢતાં હતા.

ઊંટના વાળનાે હતાે, તેની કમરે ચામડાનાે પ ાે હતાે અને તે તીડ તથા રાની
તેનાે ખાેરાક હતાે. ૭ તેણે અેવું ગટ કયુ કે , મારા કરતાં જે સમથ છે તે મારી
પાછળ અાવે છે ; હુ ં તાે વાંકાે વળીને તેમના ચંપલની દાેરી છાેડવા યાે ય નથી.
અા માથી તમા ં

બા ત મા કરશે.' ૯ તે દવસાેમાં અેમ થયું કે , ઈસુ ગાલીલના નાસરેથથી
અા યા અને યદનમાં યાેહાનથી બા ત મા પા યા; ૧૦ પછી તરત પાણીમાંથી

૪૦ અેક કુ

રાેગી તેમની પાસે અાવે છે અને તેમને વનંતી કરીને તથા ઘૂંટણ

ટેકવીને કહે છે કે , ' ે તમારી ઇ છા હાેય તાે તમે મને શુ કરી શકાે છાે.' ૪૧
ઈસુને અનુકંપા અાવી અને હાથ લાંબાે કરીને તેને પ યા. અને તેને ક ું કે ,
'મારી ઇ છા છે , તું શુ થા;' ૪૨ તે જ ઘડીઅે તેનાે કુ રાેગ મટી ગયાે અને તે
શુ થયાે. ૪૩ તેમણે તેને સખત ચેતવણી અાપીને તરત બહાર માેક યાે; ૪૪
અને ક ું કે , ' ેજ,ે કાેઈને કં ઈ કહે તાે ન હ; પણ જઈને પાેતાને યાજકને

બહાર અાવતાં તેમણે વગા ખુ લાં થયેલા તથા પ વ અા માને કબૂતરની
જેમ પાેતાના પર ઊતરતા

થયું. ૩૪ ઘણાં જેઅાે વ વધ કારના રાેગથી પીડાતાં હતાં તેઅાેને તેમણે

ઉપદેશ અાપું; કે મ કે અે જ માટે હુ ં અા યાે છંુ .' ૩૯ અાખા ગાલીલમાં તેઅાેનાં

કબૂલ કરીને યદન નદીમાં તેનાથી બા ત મા પા યા. ૬ યાેહાનનાે પાેશાક

૮ હુ ં પાણીથી તમા ં બા ત મા ક ં છંુ , પણ તે પ વ

વળગેલાંઅાેને તેમની પાસે લા યા. ૩૩ બારણા અાગળ અાખું શહે ર ભેગું

ેયા, ૧૧ અને વગામાંથી વાણી થઈ કે , 'તું મારાે

વહાલાે દીકરાે છે , તારા પર હુ ં સ ન છંુ .' ૧૨ તરત અા મા તેમને અર યમાં
લઈ ગયા; ૧૩ અર યમાં ચાળીસ દવસ સુધી શેતાનથી તેમનું પરી ણ થયું;
યાં જં ગલી પશુઅાે સાથે તેઅાે હતા; અને વગદૂ તાેઅે તેમની સેવા કરી.

બતાવ અને મૂસાઅે ફરમા યા માણે, તારા શુ કરણને લીધે, તેઅાેને માટે
સા ી તરીકે , અપણ કર.' ૪૫ પણ તે યાંથી જઈને અે બના અેટલી બધી
ગટ કરવા તથા ફે લાવવા લા યાે, કે ઈસુ ફરી શહે રમાં ઉઘાડી રીતે જઈ ન
શ ા, પણ બહાર ઉ જડ જ યાઅાેમાં ર ા અને ચારેબાજુ થી લાેકાે તેમની

૧૪ યાેહાનની ધરપકડ કરાયા પછી ઈસુ ગાલીલમાં અા યા અને ઈ વરની

પાસે અા યા.

સુવાતા ગટ કરતાં તેમણે ક ું કે , ૧૫ 'સમય પૂરાે થયાે છે , ઈ વરનું રા ય

દવસ પછી, ઈસુ ફરી કપરનાહૂ મમાં ગયા, યારે અેવી વાત
૨ કેફેલટલાક
ાઈ કે 'તેઅાે ઘરમાં છે .' તેથી અેટલા બધા લાેકાે અેકઠા થયા કે ,

પાસે અા યું છે ; પ તાવાે કરાે અને સુવાતા પર વ વાસ કરાે.' ૧૬ તેમણે
ગાલીલના સમુ ને કનારે ચાલતાં સમાેન તથા તેના ભાઈ અા યાને સમુ માં
ળ નાખતા

ેયાં; કે મ કે તેઅાે માછીમાર હતા. ૧૭ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે ,

'મારી પાછળ અાવાે અને હુ ં તમને માણસાે પકડનારા કરીશ.' ૧૮ તરત તેઅાે
પાેતાની

ળાે પડતી મૂકીને તેમની સાથે ગયા. ૧૯ યાંથી થાેડે અાગળ જતા

તેમણે ઝબદીના દીકરા યાકૂ બને તથા તેના ભાઈ યાેહાનને હાેડીમાં
સાંધતા

ેયા. ૨૦ ઈસુઅે તરત જ તેઅાેને બાેલા યા; અને તેઅાે પાેતાના

તેઅાે કપરનાહૂ મમાં ગયા; અને તરત, વ ામવારે સભા થાનમાં જઈને ઈસુઅે
બાેધ અા યાે. ૨૨ લાેકાે તેમના બાેધથી અા ય પા યા; કે મ કે તેમણે તેઅાેને
ીઅાેની જેમ ન હ, પણ જેને અ ધકાર હાેય છે તેની માફક બાેધ કયા.

૨૩ તે જ સમયે તેઅાેના સભા થાનમાં અશુ

અા મા વળગેલાે અેક માણસ
ં

છંુ , અેટલે ઈ વરના પ વ .' ૨૫ ઈસુઅે તેને ધમકાવતાં ક ું કે , 'ચૂપ રહે ,
અને તેનામાંથી નીકળી '. ૨૬ અશુ અા મા તેને મરડી નાખીને તથા
માેટી બૂમ પાડીને તેનામાંથી નીકળી ગયાે. ૨૭ બધા અેવા અચરત થયા કે
તેઅાે અંદરાેઅંદર પૂછવા લા યા કે , 'અા શું છે ? અા તાે નવાે બાેધ છે ! કે મ કે
અ ધકારથી તેઅાે અશુ અા માઅાેને પણ અા ા કરે છે અને તેઅાે તેમનું
માને છે .' ૨૮ તરત તેમની કી ત અાખા ગાલીલ ાંતમાં ફે લાઈ ગઈ. ૨૯ તેઅાે
તરત જ સભા થાનમાંથી નીકળીને યાકૂ બ તથા યાેહાન સ હત સમાેન તથા
અા યાના ઘરમાં ગયા. ૩૦ હવે સમાેનની સાસુ તાવથી બીમાર હતી; અને
તરત તેને વષે તેઅાેઅે ઈસુને ક ું. ૩૧ તેમણે પાસે અાવીને તેનાે હાથ પકડીને
તેને ઉઠાડી; અને તે જ સમયે તેનાે તાવ ઊતરી ગયાે અને તેણે તેઅાેની સેવા

માક

યારે ચાર માણસાેઅે ઊંચકે લા અેક લકવા

ત માણસને તેઅાે તેમની પાસે

લા યા. ૪ ભીડને કારણે તેઅાે તેમની નજદીક તેને લાવી ન શ

ા, યારે

લકવા

ત માણસ સૂતાે હતાે તેને ઉતાયા. ૫ ઈસુ તેઅાેનાે વ વાસ

લકવા

તને કહે છે કે , 'દીકરા, તારાં પાપ માફ થયાં છે .' ૬ પણ કે ટલાક

શા

ેઈને

ીઅાે જેઅાે યાં બેઠા હતા, તેઅાે પાેતાના મનમાં વચારતા હતા કે , ૭

'અા માણસ અાવી રીતે કે મ બાેલે છે ? અે તાે દુ ભાષણ કરે છે . અેક, અેટલે
ઈ વર, તેમના વગર કાેણ પાપાેની માફી અાપી શકે ?' ૮ તેઅાે પાેતાના મનમાં
અેમ વચારે છે , અે ઈસુઅે પાેતાના અા મામાં

ણીને તેઅાેને ક ું કે , 'તમે

તમારાં દયાેમાં અેવા વચાર કે મ કરાે છાે? ૯ અા બેમાંથી વધારે સહે લું કયું

હતાે. તેણે બૂમ પાડીને ક ું કે , ૨૪ 'અરે, નાસરેથના ઈસુ, અમારે અને તમારે
શું છે ? શું તમે અમારાે નાશ કરવા અા યા છાે? તમે કાેણ છાે, અે હુ ં

પાસે પણ જ યા નહાેતી; ઈસુ તેઅાેને વચન સંભળાવતા હતા. ૩

યાં તે હતા યાંનું છાપ ં તેઅાેઅે ખાે યું અને તે તાેડીને જે ખાટલા પર તે

ળાે

બાપ ઝબદીને મજૂ રાેની સાથે હાેડીમાં રહે વા દઈને તેમની પાછળ ગયા. ૨૧

શા

૨

દરવા

છે , અેટલે લકવા

તને અે કહે વું, કે તારાં પાપ તને માફ થયાં છે , અથવા અે

કહે વું કે , ઊઠ અને તારાે ખાટલાે ઊંચકીને ચાલ?' ૧૦ પણ માણસના દીકરાને
પૃ વી પર પાપ માફ કરવાનાે અ ધકાર છે , અેમ તમે

ણાે માટે, લકવા

તને

ઈસુ કહે છે ૧૧ 'હુ ં તને કહુ ં છંુ કે ઊઠ, તારાે ખાટલાે ઊંચકીને તારે ઘરે ચા યાે
.' ૧૨ તે ઊ ાે અને તરત ખાટલાે ઊંચકીને ચા યાે ગયાે; બધા તેને ેઈ
ર ા. અાથી લાેકાેઅે અા ય પામીને તથા ઈ વરને મ હમા અાપીને ક ું કે ,
'અમે કદી અાવું

ેયું નથી.' ૧૩ ફરી ઈસુ સમુ ને કનારે ગયા; બધા લાેકાે

તેમની પાસે અા યા; અને તેમણે તેઅાેને બાેધ કયા. ૧૪ ર તે જતા તેમણે
અ ફીના દીકરા લેવીને કર ઉઘરાવવાની ચાેકી પર બેઠેલાે

ેયાે; અને તેઅાે

તેને કહે છે કે , 'મારી પાછળ અાવ;' તે ઊઠીને તેમની પાછળ ગયાે. ૧૫ અેમ
થયું કે ઈસુ તેના ઘરમાં જમવા બેઠા અને ઘણાં જકાત ઉઘરાવનારાઅાે તથા
પાપીઅાે ઈસુની અને તેમના શ યાેની સાથે બેઠા હતા, કે મ કે તેઅાે ઘણાં
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હતા જે તેમની પાછળ ચા યા હતા. ૧૬ શા

ીઅાેઅે તથા ફરાેશીઅાેઅે

તેમને જકાત ઉઘરાવનારાઅાેની તથા પાપીઅાેની સાથે જમતા

બાેલા યા; અને તેઅાે તેમની પાસે અા યા. ૧૪ ઈસુઅે બાર ે રતાેને ની યા

ેઈને તેમના

અે માટે કે તેઅાે તેમની સાથે રહે અને તે તેઅાેને ચાર કરવા માેકલે, ૧૫

શ યાેને ક ું કે , 'ઈસુ તાે દાણીઅાેની તથા પાપીઅાેની સાથે ખાય છે .' ૧૭

અને તેઅાે અ ધકાર પામીને દુ ા માઅાેને કાઢે. ૧૬ સમાેનનું નામ તેમણે

ઈસુ તે સાંભળીને તેઅાેને કહે છે કે , 'જેઅાે સા ં છે તેઅાેને વૈદની જ ર

પતર પા

નથી; પણ જેઅાે બીમાર છે , તેઅાેને છે . યાયીઅાેને ન હ, પણ પાપીઅાેને

તેઅાેનું નામ તેમણે 'બનેરગેસ' પા ું, અેટલે કે 'ગજનાના દીકરા;' ૧૮ અને

બાેલાવવા હુ ં અા યાે છંુ .' ૧૮ યાેહાનના તથા ફરાેશીઅાેના શ યાે ઉપવાસ

અા

કરતાં હતા; અને તેઅાે અાવીને તેમને કહે છે કે , 'યાેહાનના તથા ફરાેશીઅાેના

સમાેન કનાની ૧૯ તથા તેમને પકડાવી દેનાર યહૂ દા ઇ કા રયાેત; અે બારને

શ યાે ઉપવાસ કરે છે , પણ તમારા શ યાે ઉપવાસ કરતા નથી, અેનું કારણ

તેમણે ની યા. પછી તે અેક ઘરમાં અાવે છે . ૨૦ ફરી અેટલા બધા લાેકાે ભેગા

શું?' ૧૯ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'વરરા

થયા કે તેઅાે રાેટલી પણ ખાઈ ન શ

તેઅાે ઉપવાસ કરી શકે ? વરરા

નૈયાની સાથે હાેય, યાં સુધી શું

તેઅાેની સાથે છે તેટલાં વખત સુધી તેઅાે

ું; ૧૭ તથા ઝબદીનાે દીકરાે યાકૂ બ તથા યાકૂ બનાે ભાઈ યાેહાન

યા, ફ લપ, બથા મી, મા થી, થાેમા, અ ફીનાે દીકરાે યાકૂ બ, થદી,

તેમને પકડવા બહાર નીક

ા. ૨૧ તેમના સગાંઅાે તે સાંભળીને

ાં; કે મ કે તેઅાેઅે ક ું કે 'તે પાગલ છે .' ૨૨ જે

ઉપવાસ કરી શકતા નથી. ૨૦ પણ અેવા દવસાે અાવશે કે જયારે વરરા

શા

તેઅાેની પાસેથી લઈ લેવાશે, યારે તે દવસે તેઅાે ઉપવાસ કરશે.' ૨૧ નવા

અને ભૂતાેના સરદારની મદદથી તે ભૂતાેને કાઢે છે .' ૨૩ તેમણે તેઅાેને પાસે

વ

બાેલાવીને

નું થ ગડું જૂ ના વ

ને કાેઈ મારતું નથી;

સાંધવાને બદલે ખચી કાઢે છે અને તે વ
ા ારસ જૂ ની મશકાેમાં કાેઈ ભરતું નથી;

ે મારે તાે નવું થ ગડું જૂ નાને

વધારે ફાટી

ય છે . ૨૨ નવાે

ે ભરે તાે નવાે ા ારસ મશકાેને

ફાડી નાખે છે અને ા ારસ તથા મશકાે અે બ નેનાે નાશ થાય છે ; પણ નવાે
ા ારસ નવી મશકાેમાં ભરવામાં અાવે છે . ૨૩ અેમ થયું કે વ ામવારે ઈસુ

ીઅાે ય શાલેમથી અા યા હતા તેઅાેઅે ક ું કે , 'તેનામાં બાલઝબૂલ છે
ાંતાેમાં ક ું કે , 'શેતાન શેતાનને કે વી રીતે કાઢી શકે ? ૨૪

ે

કાેઈ રા યમાં અંદરાેઅંદર ફૂ ટ પડી હાેય, તાે તે રા ય થર રહી શકતું નથી.
૨૫

ે કાેઈ ઘરમાં અંદરાેઅંદર ફૂ ટ પડી હાેય, તાે તે ઘર થર રહી શકશે

ન હ. ૨૬

ે શેતાન પાેતાની ખુદની સામે થયાે હાેય અને તેનામાં ફૂ ટ પડી

હાેય, તાે તે રહી શકતાે નથી; પણ તેનાે અંત અા યાે

ણવું. ૨૭ બળવાનના

અનાજનાં ખેતરાેમાં થઈને જતા હતા; અને તેમના શ યાે ચાલતાં ચાલતાં

ઘરમાં પેસીને

કણસલાં તાેડવા લા યા. ૨૪ ફરાેશીઅાેઅે તેમને ક ું કે , 'જુ અાે, વ ામવારે

શકતાે નથી; પણ તેને બાં યા પછી તે તેને લૂંટી શકશે. ૨૮ હુ ં તમને ન ે કહુ ં

જે ઉ ચત નથી તે તેઅાે કે મ કરે છે ?' ૨૫ તેમણે તેઅાેને ક ું કે , 'દાઉદને જ ર
હતી અને તે તથા તેના સાથીઅાે ભૂ યા થયા હતા, યારે તેણે શું કયુ, અે તમે

છંુ કે , માણસાેના દીકરાઅાેને સવ અપરાધાેની તથા જે જે દુ ભાષણાે તેઅાે કરે
તેની માફી મળશે. ૨૯ પણ જે કાેઈ પ વ અા માની વ
દુ ભાષણ કરશે

કદી વાં યું નથી? ૨૬ અેટલે કે અ યાથાર મુખ યાજક હતાે, યારે ઈ વરના

તેને માફી કદી મળશે ન હ; પણ તેને માથે અનંતકાળના પાપનાે દાેષ રહે છે .'

ઘરમાં જઈને, અપલી રાેટલીઅાે જે મા યાજકાે સવાય કાેઈને ખાવાની છૂટ

(aiōn g165, aiōnios g166) ૩૦ કે મ કે તેઅાે કહે તાં હતા કે તેને અશુ

ન હતી તે તેણે ખાધી, અને તેના સાથીઅાેને પણ અાપી.' ૨૭ તેમણે તેઅાેને

વળગેલાે છે . ૩૧ યારે તેમના ભાઈઅાે તથા તેમની મા અા યાં અને બહાર

ક ું કે , ' વ ામવાર માણસને અથ થયાે, માણસ વ ામવારને અથ ન હ;

ઊભા રહીને તેમને બાેલાવવા તેમની પાસે માણસ માેક યાે. ૩૨ ઘણાં લાેકાે

૨૮ માટે માણસનાે દીકરાે વ ામવારનાે પણ ભુ છે .'

તેમની અાસપાસ બેઠેલા હતા; અને તેઅાેઅે તેમને ક ું કે , ' ે તમારી મા

ફરી સભા થાનમાં અા યા; અને યાં અેક માણસ હતાે જેનાે હાથ
૩ ઈસુ
સુકાઈ ગયેલાે હતાે. તેઅાે વ ામવારે તેને સા ે કરશે કે ન હ, તે વષે

તથા તમારા ભાઈઅાે બહાર ઊભા છે અને તમને શાેધે છે .' ૩૩ તેમણે તેઅાેને

૨

તેઅાેઅે તેમના પર ચાંપતી નજર રાખી, અે માટે કે તેઅાે તેમના પર દાેષ મૂકી
શકે . ૩ પેલા સુકાયેલા હાથવાળા માણસને તેઅાેઅે ક ું કે , 'વચમાં ઊભાે
થા.' ૪ અને તેઅાેઅે પછી ક ું કે , ' વ ામવારે સા ં કરવું કે ખાેટું કરવું?

ે કાેઈ પહે લાં તે બળવાનને ન બાંધે તાે તે તેનાે સામાન લૂંટી

અા મા

ઉ ર અાપતાં ક ું કે , 'મારી મા તથા મારા ભાઈઅાે કાેણ છે ?' ૩૪ જેઅાે
તેમની અાસપાસ બેઠા હતા તેઅાે તરફ ચારેબાજુ

ેઈને તે કહે છે કે , 'જુ અાે,

મારી મા તથા મારા ભાઈઅાે. ૩૫ કે મ કે જે કાેઈ ઈ વરની ઇ છા માણે
કરશે તે જ મારાે ભાઈ તથા મારી બહે ન તથા મા છે .'

૫ તેઅાેના દયની કઠાેરતાને લીધે તે દલગીર થઈને ગુ સાસ હત ચાેતરફ

સમુ ને કનારે ફરી બાેધ કરવા લા યા. અ ત ઘણાં લાેકાે ભેગા થયા,
૪ ઈસુ
માટે તે સમુ માં હાેડી પર ચઢીને બેઠા; અને બધા લાેકાે સમુ ની પાસે

તેઅાેને

કાંઠા પર હતા. ૨ અને

વને બચાવવાે કે મારી નાખવાે, કયું ઉ ચત છે ?' પણ તેઅાે માૈન ર ા.
ેઈને તે માણસને ક ું કે , 'તારાે હાથ લાંબાે કર.' તેણે તે લાંબાે

ાંતાેમાં તેમણે તેઅાેને ઘણાે બાેધ કયા; અને પાેતાના

કયા; અને તેનાે હાથ સા ે થયાે. ૬ શી રીતે ઈસુને મારી નાખવા તે વષે

બાેધમાં તેઅાેને ક ું, ૩ 'સાંભળાે, જુ અાે, વાવનાર વાવવાને બહાર ગયાે. ૪

ફરાેશીઅાેઅે બહાર જઈને તરત હે રાેદીઅાેની સાથે તેમની વ

અેમ થયું કે , તે વાવતાે હતાે યારે કે ટલાક બીજ ર તાની કાેરે પ

મનસૂબાે

ાં; અને

કયા. ૭ અને ઈસુ પાેતાના શ યાે સ હત નીકળીને સમુ ની ન કમાં ગયા;

પ ીઅાે અાવીને તે ખાઈ ગયા. ૫ બી ં પ થરવાળી જમીનમાં પ ાં, યાં

અને ગાલીલમાંથી ઘણાં લાેકાે તેમની પાછળ ગયા; તેમ જ યહૂ દયામાંથી ૮

વધારે માટી ન હતી; અને જમીન ઊંડી ન હતી, માટે તે તરત ઊગી નીક ાં;

તથા ય શાલેમમાંથી, અદુ મમાંથી, યદનને પેલે પારથી, તૂર તથા સદાેનની

૬ પણ સૂય ઊ યાે યારે તેઅાે ચીમળાઈ ગયા; અને તેઅાેને જડ ન હતી માટે

અાસપાસના ઘણાં લાેકાે તેમણે જે જે કાયા કયા હતાં તે વષે સાંભળીને

તેઅાે સુકાઈ ગયા. ૭ બી ં કાંટાનાં

તેમની પાસે અા યા. ૯ લાેકાેથી પાેતે દબાય ન હ, માટે તેમણે ભીડના કારણે

વધીને તેઅાેને દાબી ના યાં; અને તેઅાેઅે ફળ ન અા યું. ૮ બી ં બીજ સારી

પાેતાને સા હાેડી તૈયાર રાખવાનું પાેતાના શ યાેને ક ું; ૧૦ કે મ કે તેમણે

જમીનમાં પ

ઘણાંને સા ં કયા હતાં અને તેથી જેટલાં માંદા હતાં તેટલાં તેમને અડકવા

તથા સાંઠગણાં તથા સાેગણાં ફળ અા યાં. ૯ તેમણે તેઅાેને ક ું કે , 'જેને

સા તેમના પર પડાપડી કરતાં હતાં. ૧૧ અશુ અા માઅાેઅે જયારે તેમને

સાંભળવાને કાન છે તે સાંભળે.' ૧૦ જયારે તે અેકાંતમાં હતા યારે બાર

ેયા યારે તેઅાે તેમને પગે પ

ા તથા પાેકારીને બાે યા કે , 'તમે ઈ વરના

ળાંમાં પ

ાં; અને કાંટાનાં

ળાંઅે

ાં; અને તેઅાેઅે ઊગીને તથા વઘીને ફળ અા યાં, ીસગણાં

શ યાે સ હત જેઅાે તેમની પાસે હતા, તેઅાેઅે તેમને અા

ાંતાે વષે પૂ

ું.

દીકરા છાે.' ૧૨ તેમણે તેઅાેને હુ કમ કયા કે , 'તમારે મને ગટ કરવાે ન હ.'

૧૧ તેમણે તેઅાેને ક ું કે , 'ઈ વરના રા યનાે મમ તમને અપાયાે છે ; પણ

૧૩ ઈસુ પહાડ પર ચ

જેઅાે બહારના છે તેઅાેને સઘળી વાતાે

ાં અને જેઅાેને તેમણે પસંદ કયા તેઅાેને તેમણે
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ાંતાેમાં અપાય છે ; ૧૨ અે માટે કે

માક

તેઅાે

ેતાં જુ અે, પણ

ણે ન હ; અને સાંભળતાં સાંભળે, પણ સમજે ન હ;

તેમને મ

ાે; ૩ તે ક

તાનાેમાં રહે તાે હતાે; અને સાંકળાેથી પણ કાેઈ તેને

અેમ ન થાય કે તેઅાે ફરે અને તેઅાેને પાપની માફી મળે. ૧૩ તે તેઅાેને કહે છે

બાંધી શકતું ન હતું; ૪ કે મ કે તે ઘણીવાર બેડીઅાે તથા સાંકળાે વડે બંધાયાે

કે , શું તમે અા

હતાે, પણ તેણે સાંકળાે તાેડી નાખી તથા બેડીઅાે ભાંગી નાખી હતી; કાેઈ

ાંત સમજતા નથી? યારે સવ

ાંતાે કે વી રીતે સમજશાે?

૧૪ વાવનાર વચન વાવે છે . ૧૫ ર તાની કાેર પરનાં અે છે કે

યાં વચન વવાય

તેને વશ કરી શકતું ન હતું. ૫ તે ન ય રાત દવસ પહાડાેમાં તથા કબરાેમાં

છે અને તેઅાે સાંભળે છે કે તરત શેતાન અાવીને તેઅાેમાં જે વચન વવાયેલું

બૂમ પાડતાે તથા પ થરાેથી પાેતાને ઘાયલ કરતાે હતાે. ૬ પણ ઈસુને દૂ રથી

હતું તે લઈ

ય છે . ૧૬ અેમ જ જેઅાે પ થરવાળી જમીનમાં વવાયેલાં તેઅાે

ેઈને તે દાેડી અા યાે અને તેમને પગે પ

ાે, ૭ અને માેટે ઘાંટે પાેકારીને

અે છે , કે જેઅાે વચન સાંભળીને તરત અાનંદથી તેને માની લે છે ; ૧૭ અને

બાે યાે, 'ઈસુ, પરા પર ઈ વરના દીકરા, મારે અને તમારે શું છે ? હુ ં તમને

તેમના પાેતાનામાં જડ હાેતી નથી, અેટલે થાેડીવાર ટકે છે ; પછી વચનને લીધે

ઈ વરના સમ અાપું છંુ કે , તમે મને પીડા ન અાપાે.' ૮ કે મ કે તેમણે તેને ક ું

દુ ઃખ અથવા સતાવણી અાવે છે યારે તેઅાે અા મક

હતું કે , 'અશુ અા મા, તું અે માણસમાંથી નીકળ.' ૯ તેમણે તેને પૂ

વનમાં ટકી શકતા

ું કે ,

નથી. ૧૮ બી ં જેઅાે કાંટાઅાેમાં વવાયેલાં છે તેઅાે અે છે કે , જેઅાેઅે વચન

'તા ં નામ શું છે ?' તેણે ઉ ર અાપતાં ક ું કે , 'મા ં નામ સેના છે , કે મ કે

સાંભ ું, ૧૯ પણ અા ભાૈ તક જગતની ચતાઅાે,

અમે ઘણાં છીઅે.' ૧૦ તેણે તેમને ઘણી વનંતી કરી, કે તે તેઅાેને દેશમાંથી

યની માયા તથા બી

વ તુઅાેનાે લાેભ વેશ કરીને વચનને દાબી નાખે છે ; અને તે ન ફળ થાય છે .

કાઢી મૂકે ન હ. ૧૧ હવે યાં પવતની બાજુ પર ભૂંડાેનું અેક માેટું ટાેળું ચરતું

(aiōn g165) ૨૦ જેઅાે સારી જમીનમાં વવાયેલાં તેઅાે અે છે કે , જેઅાે વચન

હતું. ૧૨ તેઅાેઅે તેમને વનંતી કરીને ક ું કે , 'તે ભૂંડાેમાં અમે વેશીઅે

સાંભળે છે , અને તેને હણ કરે છે , અને ીસગણાં તથા સાંઠગણાં તથા

માટે અમને તેઅાેમાં માેકલાે. ૧૩ ઈસુઅે તેઅાેને ર

સાેગણાં ફળ અાપે છે .' ૨૧ તેમણે તેઅાેને ક ું કે , 'શું દીવી નીચે અથવા પલંગ

નીકળીને ભૂંડાેમાં ગયા; તેઅાે અાશરે બે હ ર ભૂંડાે હતાં. તે ટાેળું કરાડા

નીચે મૂકવા સા કાેઈ દીવાે લાવે છે ? શું દીવીની ઉપર મૂકવા સા ન હ? ૨૨

પરથી સમુ માં ધસી પ

કે મ કે જે કં ઈ ગુ ત છે તે અે માટે છે કે તે ગટ કરાય અને જે ઢાંકેલું છે તે અે

ભા યા. અને તેમણે શહે રમાં તથા ગામડાંઅાેમાં ખબર અાપી; અને શું થયું તે

સા છે કે ખુ લું કરવામાં અાવે. ૨૩

અાપી અને દુ ા માઅાે

ું; અને સમુ માં ડૂ બી મયુ. ૧૪ તેઅાેના ચરાવનારા

ે કાેઈને સાંભળવાને કાન છે તાે તેણે

ેવા લાેકાે બહાર અા યા. ૧૫ ઈસુની પાસે તેઅાે અા યા યારે દુ ા મા

સાંભળવું.' ૨૪ તેમણે તેઅાેને ક ું કે , 'તમે જે સાંભળાે છાે તે પર યાન

વળગેલાે હતાે, અેટલે જેનાંમાં સેના હતી, તેને તેઅાેઅે બેઠેલાે કપડાં પહે રેલાે

રાખાે. જે માપથી તમે માપાે છાે તેનાથી જ તમને માપી અપાશે; અને તમને

તથા હાેશમાં અાવેલાે

વધતું અપાશે; ૨૫ કે મ કે જેની પાસે છે તેને અપાશે અને જેની પાસે નથી,

કે વી રીતે તંદુર ત થયાે તેની તથા ભૂંડાે સંબંધીની વાત જેઅાેઅે

તેનું જે છે તે પણ તેની પાસેથી લઈ લેવાશે.' ૨૬ તેમણે ક ું કે , 'ઈ વરનું

તેઅાેઅે લાેકાેને કહી. ૧૭ તેઅાે ઈસુને તેમના દેશમાંથી નીકળી જવાની

રા ય અેવું છે કે
ઊંઘે તથા

ણે કાેઈ માણસ જમીનમાં બી વાવે, ૨૭ તે રાત દવસ

ગે અને તે બી ઊગે તથા વધે પણ શી રીતે તે વધે છે અે તે

ેઈને તેઅાે ગભરાઈ ગયા. ૧૬ દુ ા મા વળગેલાે

વનંતી કરવા લા યા કે 'અમારા દેશમાંથી ચા યા

ેઈ હતી તે

અાે.' ૧૮ તે વહાણમાં

ચઢતાં હતા અેટલામાં જેને દુ ા મા વળ યાે હતાે તેણે તેમની સાથે રહે વા

ણતાે નથી. ૨૮ જમીન તાે પાેતાની તે ફળ અાપે છે , પહે લાં અંકુર, પછી
કણસલું, પછી કણસલાંમાં ભરપૂર દાણા. ૨૯ પણ દાણા પા ા પછી તરત

સા

વનંતી કરી. ૧૯ પણ ઈસુઅે તેને અાવવા ન દીધાે; પણ તેને ક ું કે ,

તે દાતરડું ચલાવે છે ; કે મ કે કાપણીનાે વખત થયાે હાેય છે . ૩૦ તેમણે ક ું કે ,

અને તારા પર દયા રાખી છે , તેની ખબર તેઅાેને અાપ.' ૨૦ તે ગયાે અને

'ઈ વરના રા યને શાની સાથે સરખાવીઅે? અથવા તેને સમ વવા કયું

ઈસુઅે તેને સા કે ટલું બધું કયુ હતું તે દસનગરમાં ગટ કરવા લા યાે; અને

ાંત અાપીઅે? ૩૧ તે રાઈના દાણાના જેવું છે ; તે જમીનમાં વવાય છે યારે

લાેકાે અા ય પા યા. ૨૧ જયારે ઈસુ ફરી હાેડીમાં બેસીને પેલે પાર ગયા,

'તારે ઘરે તારાં લાેકાેની પાસે

, અને ભુઅે તારે સા કે ટલું બધું કયુ છે

જમીનનાં સવ બીજ કરતાં તે નાનું હાેય છે ; ૩૨ પણ વા યા પછી તે ઊગી

યારે અ ત ઘણાં લાેકાે તેમની પાસે ભેગા થયા; અને ઈસુ સમુ ની પાસે હતા.

નીકળે છે , અને સવ છાેડ કરતાં માેટું થાય છે અને તેને અેવી માેટી ડાળીઅાે

૨૨ સભા થાનનાં અ ધકારીઅાેમાંનાે યાઈરસ નામે અેક જણ અા યાે અને

થાય છે કે અાકાશનાં પ ીઅાે તેની છાયા નીચે વાસાે કરી શકે છે .' ૩૩ અેવાં

તેમને

ઘણાં

'મારી નાની દીકરી મરણતાેલ માંદી છે ; માટે અાવીને તેને હાથ લગાડાે અે

ાંતાેમાં જેમ તેઅાે સાંભળી શકતા હતા તેમ તે તેઅાેને વચન કહે તાં

હતા. ૩૪

ાંત વના તે તેઅાેને કં ઈ કહે તાં ન હતા; પણ પાેતાના શ યાેને

ેઈને તેમના પગે પડયાે; ૨૩ તેણે તેમને ઘણી વનંતી કરીને ક ું કે ,

સા કે તે સા

થઈને

વે.' ૨૪ ઈસુ તેની સાથે ગયા; અને અ ત ઘણાં

અેકાંતે તેઅાે સઘળી વાતાેનાે ખુલાસાે કરતા. ૩૫ તે દવસે સાંજ પડી યારે તે

લાેકાે તેમની પાછળ ચા યા અને તેમના પર પડાપડી કરી. ૨૫ અેક

તેઅાેને કહે છે કે , 'અાપણે પેલે પાર જઈઅે.' ૩૬ લાેકાેને મૂકીને શ યાે ઈસુને

બાર વષાથી લાેહીવા થયેલાે હતાે ૨૬ અને તેણે ઘણાં વૈદાેથી ઘ ં સ ું હતું,

પાેતાની સાથે હાેડીમાં લઈ

પાેતાનું બધું ખરચી ના યું હતું અને તેને કં ઈ ફરક પ

ય છે . બી

હાેડીઅાે પણ તેની સાથે હતી.

૩૭ પછી પવનનું માેટું તાેફાન થયું; અને હાેડીમાં માે

ી જેને

ાે નહાેતાે, પણ તેથી

ંઅાે અેવાં ઊછળી

ઊલટું વધારે બીમાર થઈ હતી, ૨૭ તે ઈસુ સંબંધીની વાતાે સાંભળીને ભીડમાં

અા યાં કે તે ભરાઈ જવા લાગી. ૩૮ તે હાેડીના પાછલા ભાગમાં અાેશીકા પર

તેમની પાછળ અાવી અને તેમના ઝ ભાને અડકી. ૨૮ કે મ કે તેણે ધાયુ કે ,

માથું ટેકીને ઊંઘતા હતા; અને તેઅાે તેમને જગાડીને કહે છે કે , 'ઉપદેશક,

' ે હુ ં મા તેમના ઝ ભાને અડકું તાે હુ ં સા

અમે નાશ પામીઅે છીઅે, તેની તમને શું કં ઈ ચતા નથી?' ૩૯ તેમણે ઊઠીને

ર ત ાવ બંધ થઈ ગયાે અને શરીરમાં તેને લા યું કે 'હુ ં બીમારીથી સા

પવનને ધમકા યાે તથા સમુ ને ક ું કે , 'શાંત થા.' યારે પવન બંધ થયાે અને
મહાશાં ત થઈ. ૪૦ તેમણે તેઅાેને ક ું કે , તમે કે મ ભયભીત થયા છાે? શું

છંુ .' ૩૦ મારામાંથી પરા મ નીક ું છે અેવું પાેતાને ખબર પડવાથી, ઈસુઅે
તરત લાેકાેની ભીડમાં પાછળ ફરીને ક ું કે , 'કાેણે મારા વ ને પશ કયા?'

તમને હજુ પણ વ વાસ નથી?' ૪૧ તેઅાે ઘણાં ગભરાયા તથા માંહાેમાંહે

૩૧ તેના શ યાેઅે તેમને ક ું કે , 'તમે જુ અાે છાે કે , ઘણાં લાેકાે તમારા પર

બાે યા કે , 'અા તે કાેણ છે કે મ કે પવન તથા સમુ પણ તેમનું માને છે ?'

પડાપડી કરે છે અને શું તમે કહાે છાે કે , કાેણે મને પશ કયા?' ૩૨ જેણે અે

અાે સમુ ને પાર ગેરાસાનીઅાેના દેશમાં ગયા. ઈસુ હાેડીમાંથી
૫ તેઊતયા,
અેટલે ક તાનમાંથી અશુ અા મા વળગેલાે અેક માણસ

કામ કયુ તેને

૨

માક

ેવા સા તેમણે અાસપાસ નજર ફે રવી. ૩૩ તે

તથા ૂજતી, તેને જે થયું તે
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થઈશ.' ૨૯ તે જ ઘડીઅે તેનાે
થઈ

ી ડરતી

ણીને અાવી, અને તેમની અાગળ નમીને તેણે

તેમને બધું સાચે સાચું ક ું. ૩૪ ઈસુઅે તેને ક ું કે , 'દીકરી, તારા વ વાસે તને

યાેહાને હે રાેદને ક ું હતું કે , 'તારા ભાઈની પ નીને રાખવી તે તને ઉ ચત નથી.'

સા

૧૯ અેને લીધે હે રાે દયા યાેહાન પર અદાવત રાખતી અને તેને મારી નાખવા

કરી છે ; શાં તઅે

અને તારી બીમારીથી મુ ત થા.' ૩૫ તે હ

બાેલતા હતા અેટલામાં સભા થાનના અ ધકારીને યાંથી લાેકાે અાવીને કહે

ચાહતી હતી, પણ તે અેમ કરી શકતી ન હતી. ૨૦ કે મ કે હે રાેદ યાેહાનને

છે કે , 'તારી દીકરી તાે મરી ગઈ છે , તું હવે ઉપદેશકને તકલીફ શું કરવા અાપે

યાયી તથા પ વ માણસ

છે ?' ૩૬ પણ ઈસુ તે વાત પર યાન ન અાપતાં સભા થાનનાં અ ધકારીને કહે

સાંભળીને બહુ ગભરાતાે હતાે, તાેપણ ખુશીથી તેનું સાંભળતાે હતાે. ૨૧

ણીને તેનાથી ડરતાે, તેને સાંભળતાે અને તેનું

છે કે , 'ગભરાઈશ ન હ, મા

વ વાસ રાખ.' ૩૭ અને પતર, યાકૂ બ, તથા

અાખરે હે રાે દયાને અનુકૂળ દવસ મ ાે. હે રાેદે પાેતાના જ મ દવસે પાેતાના

યાકૂ બના ભાઈ યાેહાન સવાય, તેમણે પાેતાની સાથે કાેઈને અાવવા ન દીધાં.

અમીરાેને, સેનાપ તઅાેને તથા ગાલીલના સરદારાેને સા ભાેજન સમારં ભ

૩૮ સભા થાનના અ ધકારીના ઘરમાં તેઅાે અાવે છે ; અને ક પાંત,

દન

યાે યાે; ૨૨ તે સમયે હે રાે દયાની દીકરી અંદર અાવીને નાચી. જેથી હે રાેદ

તથા વલાપ કરનારાઅાેને જુ અે છે . ૩૯ તે અંદર અાવીને તેઅાેને કહે છે કે ,

તથા તેની સાથે જમવા બેઠેલાઅાે ખુશ થયા; અને રા અે છાેકરીને ક ું

'તમે કે મ ક પાંત કરાે છાે અને રડાે છાે? છાેકરી મરી નથી ગઈ; પણ ઊંઘે

કે , 'તું જે ચાહે તે મારી પાસે માગ અને હુ ં તને તે અાપીશ.' ૨૩ તેણે સમ

છે .' ૪૦ તેઅાેઅે તેમને હસી કા

ખાઈને તેને ક ું કે , 'જે કં ઈ તું મારી પાસે માગે તે મારા અડધા રા ય સુધી હુ ં

ાં. પણ બધાને બહાર માેકલીને, છાેકરીનાં

માબાપને તથા જેઅાે પાેતાની સાથે હતા તેઅાેને લઈને, યાં છાેકરી હતી યાં

તને અાપીશ.' ૨૪ તેણે બહાર જઈને પાેતાની માને પૂ

તે અંદર ગયા. ૪૧ છાેકરીનાે હાથ પકડીને તેઅાે તેને કહે છે કે , 'ટ લથા કૂ મ,

૨૫ તેણે ક ું, 'યાેહાન બા ત મા કરનારનું માથું માગ'. તરત રા

જેનાે અથ અે છે કે , છાેકરી, હુ ં તને કહુ ં છંુ , ઊઠ.' ૪૨ તરત છાેકરી ઊઠીને
ચાલવા લાગી; કે મ કે તે બાર વષની હતી; અને તેઅાે ઘણાં વ મત થયાં.

ઉતાવળથી અંદર અાવીને તેણે ક ું કે , 'હુ ં ચાહુ ં છંુ કે , યાેહાન બા ત મા
કરનારનું માથું થાળમાં હમણાં જ તું મને અાપ.' ૨૬ રા ખૂબ જ દુ : ખી

૪૩ ઈસુઅે તેઅાેને તાકીદ કરી કે , 'કાેઈ અે ન

થયાે, પણ પાેતે સમ ખાધા હતા તેને લીધે તથા પાેતાની સાથે બેસનારાઅાેને

ણે;' અને તેમણે તેને કં ઈ

ું કે , 'હુ ં શું માગું?'
ની પાસે

ખાવાનું અાપવાની અા ા કરી.

લીધે તે તેને ના પાડી શ

ઈસુ પાેતાના દેશ નાસરેથમાં અા યા; અને તેમના શ યાે
૬ તેયાંમથનીી નીકળીને
પાછળ અા યા. વ ામવાર અા યાે યારે તે સભા થાનમાં

માથું લાવવાનાે હુ કમ કયા. સપાઈઅે જેલમાં જઈને તેનું માથું કાપી ના યું;

૨

બાેધ કરવા લા યા; અને ઘણાંઅે તે સાંભળીને અા ય પામીને ક ું કે , 'અા
સઘળું તેમની પાસે

ાંથી? તેમને જે બુ

અપાઈ તે કે વી છે ! તેમના હાથથી

અાવાં પરા માે કે વી રીતે થાય છે અે શું છે ? ૩ શું તે સુથાર નથી? શું અે
મ રયમનાે દીકરાે નથી? યાકૂ બ, યુસફ, યહૂ દા તથા સમાેનનાે ભાઈ નથી? શું
અેની બહે નાે અહ અાપણી પાસે નથી?' અને તેઅાેઅે ઈસુને અાેળખવાની
મના કરી. ૪ પણ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , ' બાેધક પાેતાના દેશ, પાેતાનાં
સગાં તથા પાેતાના ઘર સવાય બીજે ઠેકાણે માન વગરનાે નથી.' ૫ તેમણે
થાેડાંક માંદાઅાે પર હાથ મૂકીને તેઅાેને સા ં કયા; તે વના તેઅાે યાં કાેઈ
પરા મી કામ કરી શ

ા ન હ. ૬ તેઅાેના અ વ વાસને લીધે તે અા ય

પા યા અને અાસપાસ ગામેગામ તેઅાે બાેધ કરતા ફયા. ૭ બાર શ યાેને
પાેતાની પાસે બાેલાવીને તે તેઅાેને બ બેની

ેડીમાં માેકલવા લા યા; અને

તેમણે તેઅાેને અશુ અા માઅાે પર અ ધકાર અા યાે; ૮ તેઅાેને ફરમા યું
કે , 'મુસાફરીને સા ં કે વળ અેક લાકડી વના બીજું કં ઈ લેવું ન હ; રાેટલી
ન હ, ઝાેળી પણ ન હ, પાેતાના કમરબંધમાં નાણાં પણ ન હ; ૯ પણ ચંપલ
પહે ર ે પણ વધારાનું અંગરખું રાખશાે ન હ.' ૧૦ વળી તેમણે તેઅાેને ક ું
કે , ' યારે તમે કાેઈ ઘરમાં

અાે અને યાંથી નીકળાે યાં સુધી તેમાં જ

રહાે. ૧૧ યાં કહ તેઅાે તમારાે અાવકાર ના કરે અને તમા ં ના સાંભળે, તાે
તેઅાેની વ

સા ી પ થવાને માટે યાંથી નીકળતાં તમારા પગ તળેની ધૂળ

ખંખેરી નાખ ે. ૧૨ તેઅાેઅે નીકળીને અેવાે ઉપદેશ કયા કે , 'પ તાવાે કરાે.'
૧૩ તેઅાેઅે ઘણાં દુ ા માઅાે કા

ાં, ઘણાં માદાંઅાેને તેલ લગાવીને તેઅાેને

સા ં કયા. ૧૪ હે રાેદ રા અે તે વષે સાંભ ું, કે મ કે તેમનું નામ

સ થયું

હતું અને તેઅાે કહે તાં હતા કે 'યાેહાન બા ત મા કરનાર મૃ યુમાંથી ઊ ાે છે
અને તેનાથી અાવાં પરા મી કામાે કરાય છે .' ૧૫ પણ બી અાેઅે ક ું કે ,
'તે અે લયા છે ;' અને અ ય કે ટલાકે ક ું કે , 'તે બાેધકાેમાંના કાેઈ અેકના
જેવા બાેધક છે .' ૧૬ પણ હે રાેદે તે સાંભળીને ક ું કે , 'અે તાે યાેહાન છે
જેનું માથું મ કાપી નંખા યું તે મૃ યુમાંથી ઊ

ાે છે .' ૧૭ કે મ કે હે રાેદે પાેતે

યાેહાનને પકડા યાે હતાે અને પાેતાના ભાઈ ફ લપની પ ની હે રાે દયાને લીધે
તેને જેલમાં પૂયા હતાે; કે મ કે હે રાેદે હે રાે દયાને પ ની કરી હતી. ૧૮ તેથી

ાે ન હ. ૨૭ તરત રા અે સપાઈને માેકલીને તેનું

૨૮ અને થાળમાં તેનું માથું લાવીને છાેકરીને અા યું; અને છાેકરીઅે પાેતાની

માને તે અા યું. ૨૯ તેના શ યાે તે સાંભળીને અા યા અને તેનું ધડ લઈ ગયા
અને તેને કબરમાં દફના યું. ૩૦ ે રતાે ઈસુની પાસે અેકઠા થયા. અને જે
જે તેઅાેઅે કયુ હતું તથા જે જે તેઅાેઅે શીખ યું હતું, તે બધું તેમને કહી
સંભળા યું. ૩૧ તેમણે તેઅાેને ક ું કે , 'તમે પાેતે ઉ જડ જ યાઅે અેકાંતમાં
અાવાે અને થાેડાે વસામાે લાે;' કે મ કે અાવનારા અને જનારાં ઘણાં હતા;
અને તેમને ખાવાનાે પણ વખત મળતાે નહાેતાે. ૩૨ તેઅાે હાેડીમાં બેસીને
ઉ જડ જ યાઅે અેકાંતમાં ગયા. ૩૩ લાેકાેઅે તેઅાેને જતા

ેયા, ઘણાંઅે

તેઅાેને અાેળ યા, અને સઘળાં શહે રમાંથી દાેડી અાવીને યાં ભેગા થયા અને
તેઅાેની અાગળ જઈ પહા યા. ૩૪ ઈસુઅે બહાર અાવીને અ ત ઘણાં લાેકાેને
ેયા; અને તેમને તેઅાે પર અનુકંપા અાવી; કે મ કે તેઅાે પાળક વગરનાં ઘેટાં
જેવા હતા; અને તે તેઅાેને ઘણી વાતાે વષે બાેધ કરવા લા યા. ૩૫ જયારે
દવસ ઘણાે નમી ગયાે યારે તેમના શ યાેઅે તેમની પાસે અાવીને ક ું કે ,
'અા જ યા ઉ જડ છે ; અને દવસ ઘણાે નમી ગયાે છે ; ૩૬ તેઅાેને જવા દાે,
કે તેઅાે અાસપાસનાં પરાંમાં તથા ગામાેમાં જઈને પાેતાને સા ખાવાનું વેચાતું
લે. ૩૭ પણ તેમણે ઉ ર અાપતાં તેઅાેને ક ું કે , 'તમે તેઅાેને ખાવાનું અાપાે.'
તેઅાે તેને કહે છે કે , 'શું અમે જઈને બસાે દીનારની રાેટલીઅાે લઈને તેઅાેને
ખવડાવીઅે?' ૩૮ પણ તે તેઅાેને કહે છે કે , 'તમારી પાસે કે ટલી રાેટલીઅાે
છે ? તે જઈને જુ અાે.' ખબર કા

ાં પછી તેઅાે કહે છે કે , 'પાંચ રાેટલી તથા બે

માછલી.' ૩૯ તેમણે તેઅાેને અા ા કરી કે , 'સઘળાં લીલા ઘાસ પર પંગતમાં
બેસી

ય.' ૪૦ તેઅાે હારબંધ સાે સાે તથા પચાસ પચાસની પંગતમાં બેઠા.

૪૧ ઈસુઅે પાંચ રાેટલી તથા બે માછલી લઈને વગ તરફ

ેઈને અાશીવાદ

મા યાે; અને રાેટલીઅાે ભાંગીને તેઅાેને પીરસવા સા પાેતાના શ યાેને
અાપી; અને બે માછલીઅાે બધાને વહચી અાપી. ૪૨ બધા લાેકાે જ યાં અને
તૃ ત થયા; ૪૩ અને તેઅાેઅે રાેટલીના વધેલા ટુ કડાંઅાેની અને માછલીઅાેથી
ભરેલી બાર ટાેપલીઅાે ભરી. ૪૪ જેઅાેઅે રાેટલીઅાે ખાધી તેઅાે અાશરે
પાંચ હ ર પુ ષ હતા. ૪૫ ત કાળ તેમણે પાેતાના શ યાેને પાસે બાેલાવીને
હાેડીમાં બેસા

ા, અને પાેતે લાેકાેને વદાય કરે અેટલામાં તેઅાેને પાેતાની

અાગળ પેલે પાર બેથસાઈદામાં માેક યા. ૪૬ તેઅાેને વદાય કરીને ઈસુ પહાડ
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પર ાથના કરવા ગયા. ૪૭ સાંજ પડી યારે હાેડી સમુ મ યે હતી; અને ઈસુ

દયમાંથી ખરાબ વચારાે નીકળે છે , અેટલે ય ભચાર, ચાેરીઅાે, હ યાઅાે,

અેકલા બહાર જમીન પર હતા. ૪૮ તેઅાે હલેસાં મારતાં હે રાન થયા. કે મ કે

૨૨ ય ભચારાે, લાેભ, દુ તા, કપટ, કામવૃ

પવન તેઅાેની સામાે હતાે, તે

મૂખાઈ. ૨૩ અે બધી ખરાબ બાબતાે અંદરથી નીકળે છે અને તે માણસને

ેઈને, અાશરે રાતને ચાેથે પહાેરે ઈસુ સમુ

પર ચાલતાં તેઅાેની પાસે અા યા અને

ણે તેઅાેથી અાગળ જવાનું તેઅાે

ઇ છતા હતા. ૪૯ તેઅાેઅે તેમને સમુ પર ચાલતા

ેઈને અનુમાન કયુ કે ,

અે તાે ભૂત છે અને બૂમ પાડી; ૫૦ કે મ કે બધા તેમને

ેઈને ગભરાયા. પણ

, અદેખાઇ, નદા, અ ભમાન,

કરે છે . ૨૪ પછી ઈસુ યાંથી નીકળીને તૂર તથા સદાેનની દેશમાં ગયા. અને
તેઅાે અેક ઘરમાં વે યા અને કાેઈ ન
તે ગુ ત રહી શ

ા ન હ. ૨૫ કે મ કે અેક

ણે તેવું તેઅાે ઇ છતા હતા; પણ
ી જેની નાની દીકરીને અશુ

તરત તે તેઅાેની સાથે બાે યા અને તેઅાેને ક ું કે , ' હમત રાખાે, અે તાે હુ ં છંુ ,
બીશાે ન હ.' ૫૧ તે તેઅાેની પાસે હાેડી પર ગયા અને પવન બંધ થયાે; અને

અા મા વળગેલાે હતાે, તે ઈસુ વષે સાંભળીને અાવી અને તેમના પગે પડી.

તેઅાે અ તશય વ મત થયા; ૫૨ કે મ કે તેઅાે રાેટલીના ચમ કાર સંબંધી

દીકરીમાંથી ભૂતને કાઢવાને તેમને વનંતી કરી. ૨૭ પણ ઈસુઅે તેને ક ું કે ,

સમ યા ન હ. તેઅાેનાં મન કઠાેર ર ાં. ૫૩ તેઅાે પાર જઈને ગે નેસારેત

'છાેકરાંને પહે લાં ધરાવા દે; કે મ કે છાેકરાંની રાેટલી લઈને કૂ તરાંને નાખવી તે

દેશમાં અા યા અને કનારે લંગર ના યું. ૫૪ તેઅાે હાેડી પરથી ઊતયા યારે

ઉ ચત નથી.' ૨૮ પણ

તરત લાેકાેઅે ઈસુને અાેળ યા, ૫૫ અને ચારેબાજુ તેઅાે અાખા દેશમાં

મેજ નીચેથી છાેકરાંનાં પડેલા ખાેરાકના કકડામાંથી ખાય છે '. ૨૯ ઈસુઅે તેને

દાેડી જઈને ઈસુ

ક ું કે , 'અા વાતને લીધે

ાં છે તે તેઅાેઅે સાંભ ું યારે માંદાઅાેને ખાટલામાં તેમની

૨૬ તે

ી ીક હતી અને સ રયાનાં ફની કયા કુ ળની હતી. તેણે પાેતાની

ીઅે તેમને ઉ ર અા યાે કે , 'હા, ભુ, કૂ તરાં પણ
; તારી દીકરીમાંથી દુ ા મા નીકળી ગયાે છે .' ૩૦

પાસે લા યાં. ૫૬ જે જે ગામાે, શહે રાે કે પરાંઅાેમાં ઈસુ ગયા, યાં તેઅાેઅે

તેણે પાેતાને ઘરે અાવીને

માંદાઅાેને ચાેકમાં રા યા અને તેમને વનંતી કરી કે , 'તેઅાેને મા તમારા

દુ ા મા નીકળી ગયાે હતાે.' ૩૧ ફરી તૂરની સીમાેમાંથી નીકળીને, સદાેનમાં

વ

થઈને દસનગરની સીમાેની મ યે થઈને ઈસુ ગાલીલના સમુ ની પાસે અા યા.

ની કાેરને અડકવા દાે;' જેટલાંઅે તેમને પશ કયા તેઅાે સા ં થયા.

શીઅાે તથા કે ટલાક શા ીઅાે ય શાલેમથી અાવીને ઈસુની
૭ ફરાે
અાસપાસ ભેગા થયા. અને તેમના કે ટલાક શ યાેને તેઅાેઅે ધાેયા
૨

વગરના અશુ હાથે, રાેટલી ખાતા

ેયાં. ૩ કે મ કે ફરાેશીઅાે તથા બધા

યહૂ દીઅાે વડીલાેનાે રવા ે પાળીને સારી રીતે હાથ ધાેયા વના ખાતા ન
હતા. ૪ બ રમાંથી અાવીને ના ા વના તેઅાે જમતા નહાેતા; અને વાટકા,
ગાગરાે, તાંબાનાં વાસણ ધાેવા અને બી

ઘણી યાઅાે પાળવાને તેઅાેઅે

વીકાયુ હતું. ૫ પછી ફરાેશીઅાે તથા શા

ીઅાે તેમને પૂછે છે કે , 'તમારા

શ યાે વડીલાેના રવા ે માણે ન ચાલતાં અશુ હાથે રાેટલી કે મ ખાય
છે ?' ૬ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'અાે ઢાગીઅાે તમારા સંબંધી યશાયાઅે

ેયું કે , 'છાેકરી ખાટલા પર સૂતેલી હતી અને

૩૨ લાેકાે અેક મૂકબ ધરને તેમની પાસે લા યા અને તેના પર હાથ મૂકવાને

તેમને વનંતી કરી. ૩૩ ઈસુઅે લાેકાે પાસેથી તેને અેકાંતમાં લઈ જઈને તેના
કાનાેમાં પાેતાની અાંગળી નાખી અને તેની
અને વગ તરફ

ભ પર પાેતાનું થૂંક લગા ું; ૩૪

ેઈને તેમણે નસાસાે ના યાે અને ક ું કે , 'અેફફથા,' અેટલે

'ઊઘડી

.' ૩૫ તરત તેના કાનાે ઊઘડી ગયા, તેની ભનું બંધન છૂ ું. તે
પ રીતે બાેલતાે થયાે. ૩૬ ઈસુઅે તેઅાેને અા ા કરી કે , 'તમારે કાેઈને કહે વું

ન હ;' પણ જેમ જેમ તેમણે વધારે અા ા કરી તેમ તેમ તેઅાેઅે તે વધારે
ગટ કયુ. ૩૭ લાેકાે વધારે અચંબાે પા યા અને બાે યા કે , 'તેમણે બધું સા ં
જ કયુ છે ; તેઅાે બ ધરાેને સાંભળતાં અને મૂકજનાેને બાેલતાં કરે છે .

તેઅાેનાં દયાે મારાથી વેગળાં રહે છે . ૭ પણ તેઅાે પાેતાના રવા ે મુજબ

દવસાેમાં જયારે ફરી અ ત ઘણાં લાેકાે હતા અને તેઅાેની પાસે કં ઈ
૮ તેખાવાનુ
ં ન હતું, યારે ઈસુ પાેતાના શ યાેને પાસે બાેલાવીને તેઅાેને કહે

માણસાેની અા ા શીખવતાં મને યથ ભજે છે . ૮ ઈ વરની અા ા પડતી

છે કે , ૨ 'લાેકાે પર મને અનુકંપા અાવે છે , કે મ કે ણ દવસથી તેઅાે મારી

મૂકીને તમે માણસાેના રવા ેને પાળાે છાે.' ૯ તેણે તેઅાેને ક ું કે , 'તમે

સાથે ર ા છે અને તેઅાેની પાસે કશું ખાવાનું નથી; ૩ અને

પાેતાના રવા ેને પાળવા સા ઈ વરની અા ાઅાેનાે નકાર કરાે છાે. ૧૦

ભૂ યા ઘરે માેકલું તાે ર તામાં તેઅાે થાકીને પડી જશે; વળી તેઅાેમાંના

કે મ કે મૂસાઅે ક ું કે , “તારાં માતા પતાને માન અાપ” અને “જે કાેઈ પાેતાનાં

કે ટલાક તાે દૂ રથી અા યા છે .' ૪ શ યાેઅે ઈસુને જવાબ અા યાે કે , 'અહ

માતા પતાની નદા કરે તે માયા

ઠીક બાેધ કયા છે , જેમ લ યું છે કે , અા લાેકાે હાેઠાેઅે મને માને છે , પણ

ય”; ૧૧ પણ તમે કહાે છાે કે ,

ે કાેઈ

ે હુ ં તેઅાેને

અર યમાં

ાંથી કાેઈ અેટલા બધાને રાેટલીથી તૃ ત કરી શકે ?' ૫ ઈસુઅે

માણસ પાેતાનાં માતા પતાને કહે કે , મારાથી તમને જે કં ઈ લાભ થાત તે તાે

તેઅાેને પૂ

ું કે , 'તમારી પાસે કે ટલી રાેટલીઅાે છે ?' તેઅાેઅે ક ું, 'સાત.' ૬

કુ રબાન, અેટલે ઈ વરને દાન તરીકે અ પત કરેલું છે . ૧૨ તાે તમે તેને તેનાં

ઈસુઅે લાેકાેને જમીન પર બેસવાનાે અાદેશ અા યાે; અને સાત રાેટલીઅાે

માતા પતાને સા

યાર પછી કં ઈ કરવા દેતાં નથી, ૧૩ અને અેમ કરીને તમારા

લઈને તેમણે તુ ત કરીને ભાંગી અને વહચવા સા પાેતાના શ યાેને અાપી;

શીખવેલા રવા ે વડે તમે ઈ વરની અા ા રદ કરાે છાે; અને અેવાં ઘણાં

અને તેઅાેઅે તે લાેકાેને પીરસી. ૭ તેઅાેની પાસે થાેડી નાની માછલીઅાે પણ

કામાે તમે કરાે છાે.' ૧૪ લાેકાેને ફરી પાેતાની પાસે બાેલાવીને ઈસુઅે તેઅાેને

હતી; અને ઈસુઅે તેના પર અાશીવાદ માગીને તે પણ લાેકાેને પીરસવાનું ક ું.

ક ું કે , 'તમે બધા મા ં સાંભળાે તથા સમ ે. ૧૫ માણસની બહારથી તેનામાં

૮ લાેકાે ખાઈને તૃ ત થયા; અને બાકી વધેલા ટુ કડાંઅાેથી સાત ટાેપલીઅાે

વેશીને તેને

કરી શકે , અેવું કં ઈ નથી; પણ માણસમાંથી જે નીકળે

છે , તે જ માણસને

કરે છે . ૧૬

ભરાઈ. તે તેઅાેઅે ઉઠાવી. ૯ [જમનારાં] અાશરે ચાર હ ર લાેકાે હતા; અને

ે કાેઈને સાંભળવાને કાન છે તાે તે

ઈસુઅે તેઅાેને વદાય કયા. ૧૦ તરત પાેતાના શ યાે સાથે હાેડી પર ચઢીને

સાંભળે. ૧૭ જયારે લાેકાેની પાસેથી જઈને ઈસુ ઘરમાં ગયા, યારે તેમના

ઈસુ દલમાનુથાની દેશમાં અા યા. ૧૧ યારે યાં ફરાેશીઅાે અાવી પહા યા

શ યાેઅે અે

ું. ૧૮ ઈસુ તેઅાેને કહે છે કે , 'તમે

અને ઈસુની કસાેટી કરતાં તેમની પાસે વગમાંથી ચમ કા રક ચ માગીને

ણતા નથી કે , બહારથી માણસમાં જે

તેમની સાથે વવાદ કરવા લા યા. ૧૨ પાેતાના અા મામાં ઊંડાે નસાસાે

કરી શકતું નથી? ૧૯ કે મ કે તેના દયમાં તે પેસતું

નાખીને ઈસુ કહે છે કે , 'અા પેઢી ચમ કા રક ચ કે મ માગે છે ? હુ ં તેમને

ાંત સંબંધી ઈસુને પૂ

પણ શું અેવા અણસમજુ છાે? તમે
કં ઈ પેસે છે તે તેને

નથી, પણ પેટમાં; અને તે નીકળીને શરીરની બહાર

ય છે ;' [અેવું કહીને]

ઈસુઅે સવ ખાેરાક શુ ઠરા યાં. ૨૦ વળી તેમણે ક ું કે , 'માણસમાંથી જે

ન ે કહુ ં છંુ કે , અા પેઢીને કં ઈ જ ચમ કા રક ચ અપાશે ન હ.' ૧૩ તેઅાેને
યાં જ રહે વા દઈને ઈસુ પાછા હાેડીમાં બેસીને સામે કનારે ગયા. ૧૪ તેઅાે

નીકળે છે તે જ માણસને

રાેટલી લાવવાનું ભૂલી ગયા હતા; અને તેઅાેની પાસે હાેડીમાં અેક કરતાં

માક

કરે છે . ૨૧ કે મ કે અંદરથી, અેટલે માણસાેના
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વધારે રાેટલી નહાેતી. ૧૫ ઈસુઅે તેઅાેને અા ા અાપીને ક ું કે , ' ે ે,

જ સફે દ થયાં; અેવાં કે દુ નયાનાે કાેઈ પણ ધાેબી તેવા સફે દ કરી ન શકે . ૪

ફરાેશીઅાેના ખમીરથી તથા હે રાેદના ખમીરથી સાવધાન રહે ે.' ૧૬ તેઅાેઅે

અે લયા તથા મૂસા તેઅાેને દેખાયા અને તેઅાે ઈસુની સાથે વાત કરતા હતા.

અંદરાેઅંદર વાતાે કરીને ક ું કે , 'અાપણી પાસે રાેટલી નથી.' ૧૭ તે

૫ પતર ઈસુને કહે છે કે , 'ગુ

ણીને

ઈસુ તેઅાેને કહે છે કે , 'તમારી પાસે રાેટલી નથી તે માટે તમે કે મ વવાદ કરાે
છાે? હ

સુધી શું તમે

, અહ રહે વું અાપણે માટે સા ં છે ; તાે અમે

ણ મંડપ બનાવીઅે, અેક તમારે માટે, અેક મૂસાને માટે અને અેક અે લયાના

ણતા કે સમજતા નથી? શું તમારાં મન કઠણ થયાં

માટે.' ૬ શું બાેલવું અે તેને સૂઝ્યું ન હ, કે મ કે તેઅાે બહુ ડરી ગયા હતા. ૭

છે ? ૧૮ તમને અાંખાે હાેવા છતાં શું તમે દેખતા નથી? અને કાનાે છતાં, શું

અેક વાદળું અા યું. તેણે તેઅાે પર છાયા કરી; વાદળામાંથી અેવી વાણી થઈ

તમે સાંભળતાં નથી? અને શું યાદ રાખતાં નથી? ૧૯ જયારે પાંચ હ રને

કે , 'અા મારાે વહાલાે દીકરાે છે , તેનું સાંભળાે.' ૮ તરત તેઅાેઅે ચારેબાજુ

સા પાંચ રાેટલી મ ભાંગી, યારે તમે ટુ કડાંઅાેથી ભરેલી કે ટલી ટાેપલીઅાે

ેયું યાર પછી તેઅાેઅે સાથે અેકલા ઈસુ વના કાેઈને

ેયા ન હ. ૯ તેઅાે

ઉઠાવી?' તેઅાે ઈસુને કહે છે કે , 'બાર ટાેપલીઅાે.' ૨૦ 'જયારે ચાર હ રને

પહાડ પરથી ઊતરતા હતા યારે ઈસુઅે તેઅાેને ફરમા યું કે , 'તમે જે

સા સાત રાેટલી પીરસી યારે તમે ટુ કડાંઅાેથી ભરેલી કે ટલી ટાેપલીઅાે

તે માણસનાે દીકરાે મૃ યુમાંથી પાછાે ઊઠે, યાં સુધી કાેઈને કહે શાે ન હ.'

ઉઠાવી'? તેઅાેઅે ક ું કે 'સાત ટાેપલી.' ૨૧ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું 'શું તમે

૧૦ તેઅાેઅે તે સૂચના મનમાં રાખીને 'મૃ યુમાંથી પાછા ઊઠવું' અે શું હશે,

હ

તે વષે અંદરાેઅંદર ચચા કરી. ૧૧ તેઅાેઅે ઈસુને પૂ

નથી સમજતા?' ૨૨ તે બેથસેદામાં અાવે છે . તેઅાે ઈસુની પાસે અેક

ું, 'શા

ેયું છે

ીઅાે કે મ

અંધજનને લાવે છે , અને તેને પશવા સા તેમને વનંતી કરી. ૨૩ અંધનાે

કહે છે કે અે લયાઅે થમ અાવવું

હાથ પકડીને ઈસુ તેને ગામમાંથી બહાર લઈ ગયા અને તેની અાંખાેમાં થૂંકીને

'અે લયા અગાઉ અાવીને સવને સુધારે છે ખરાે; પણ માણસના દીકરા વષે

તથા તેના પર હાથ મૂકીને તેને પૂ

ેઈને

અેમ કે મ લ યું છે કે , તેમણે ઘ ં દુ ઃખ સહે વું અને અપમા નત થવું પડશે?'

ેઉં છંુ ; તેઅાે ચાલતા વૃ જેવા દેખાય છે '. ૨૫

૧૩ પણ હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , 'અે લયા ખરેખર અા યાે છે ; અને તેને વષે

તેણે ક ું કે , 'હુ ં માણસાેને

ું કે , 'તને કશું દેખાય છે ?' ૨૪ ઊંચું

પછી ઈસુઅે ફરી તેની અાંખાે પર હાથ મૂ ાે. યારે તેણે અેક નજરે
સા ે થયાે અને સઘળું પ રીતે

ેયું, તે

ેતાે થયાે. ૨૬ ઈસુઅે તેને ઘરે માેકલતાં

ેઈઅે?' ૧૨ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે ,

લખેલું છે તે માણે તેઅાેઅે પાેતાની મર

મુજબ તેની સાથે અાચરણ કયુ,'

૧૪ તેઅાેઅે શ યાેની પાસે અાવીને તેઅાેની અાસપાસ ઘણાં લાેકાેને તથા

ક ું કે , 'ગામમાં પણ જઈશ ન હ.' ૨૭ ઈસુ તથા તેમના શ યાે કાઈસા રયા

તેઅાેની સાથે ચચા કરતા શા

ફ લ પીના ગામાેમાં ગયા; અને માગમાં તેમણે પાેતાના શ યાેને પૂ

વધારે અા ય પા યા અને દાેડીને તેમને સલામ કરી. ૧૬ ઈસુઅે તેઅાેને પૂ

ું કે 'હુ ં

ીઅાેને

ેયા. ૧૫ તે બધા લાેકાે ઈસુને

ેઈને
ું

કાેણ છંુ , તે વષે લાેકાે શું કહે છે ?' ૨૮ તેઅાેઅે ઈસુને ક ું કે , 'કાેઈ કહે છે કે

કે , 'તેઅાેની સાથે તમે શી ચચા કરાે છાે?' ૧૭ લાેકાેમાંથી અેકે તેમને ઉ ર

તમે બા ત મા કરનાર યાેહાન છાે; અને કાેઈ કહે છે કે તમે અે લયા છાે, વળી

અા યાે કે , 'ઉપદેશક, હુ ં મારાે દીકરાે તમારી પાસે લા યાે છંુ , તેને મૂંગાે દુ ા મા

કાેઈ અેવું કહે છે કે 'તમે બાેધકાેમાંના અેક છાે.' ૨૯ ઈસુઅે તેઅાેને પૂ

વળગેલાે છે ; ૧૮ યાં કહી તે તેને પકડે છે , યાં તે તેને પાડી નાખે છે ; તે ફીણ

ું,

'પણ હુ ં કાેણ છંુ , અે વષે તમે શું કહાે છાે?' પતરે જવાબ અાપતાં તેમને ક ું

કાઢે છે , દાંત ભીડે છે અને તે શરીર કડક થઈ

કે , 'તમે તાે

તેને કાઢવાનું ક ું; પણ તેઅાે તેને કાઢી શ

ત છાે.' ૩૦ તેમણે તેઅાેને તાકીદ કરી કે , 'મારે વષે તમારે

ય છે . મ તમારા શ યાેને

ા ન હ,' ૧૯ પણ ઈસુ જવાબ

કાેઈને કશું કહે વું ન હ.' ૩૧ ઈસુ તેઅાેને શીખવવા લા યા કે , 'માણસના

અાપતાં તેઅાેને કહે છે કે , 'અાે અ વ વાસી પેઢી, હુ ં

દીકરાઅે ઘ ં સહે વું, અને વડીલાેથી તથા મુ ય યાજકાેથી તથા શા

રહીશ?

ીઅાેથી

ાં સુધી તમારી સાથે

ાં સુધી હુ ં તમા ં સહન કરીશ? તેને મારી પાસે લાવાે.' ૨૦ તેઅાે

નાપસંદ થવું, માયા જવું અને ણ દવસ પછી પાછા ઊઠવું અે જ રી છે .' ૩૨

તેને ઈસુની પાસે લા યા અને તેમને

ઈસુ અે વાત ઉઘાડી રીતે બાે યા. પછી પતર તેમને અેક બાજુ અે લઈને

જમીન પર પડીને તે ફીણ કાઢતાે તરફડવા લા યાે. ૨૧ ઈસુઅે તેના પતાને

તેમને ઠપકાે અાપવા લા યાે; ૩૩ પણ તેમણે પાછળ ફરીને તથા પાેતાના

પૂ

શ યાેને

૨૨ તેનાે નાશ કરવા માટે અશુ

ેઈને પતરને ઠપકાે અા યાે કે , 'શેતાન, તું મારી પાછળ

; કે મ કે

ેઈને દુ ા માઅે તરત તેને મર

ાે અને

ું કે , 'તેને કે ટલા વખતથી અાવું થયું છે ?' તેણે ક ું કે , 'બાળપણથી.'
અા માઅે ઘણી વખત તેને અાગમાં તથા

તું ઈ વરની બાબતાે પર ન હ, પણ માણસાેની બાબતાે પર મન લગાડે છે .'

પાણીમાં પણ નાખી દીધાે છે ; પણ

૩૪ ઈસુઅે પાેતાના શ યાે સ હત લાેકાેને પાસે બાેલાવીને તેઅાેને ક ું કે ,

રાખીને અમને મદદ કરાે.' ૨૩ ઈસુઅે તેને ક ું કે , ' ે તમે કરી શકાે! વ વાસ

' ે કાેઈ મારી પાછળ અાવવા ચાહે છે , તાે તેણે પાેતાનાે નકાર કરવાે અને

રાખનારને તાે બધું જ શ

પાેતાનાે વધ તંભ ઊંચકીને મારી પાછળ ચાલવું. ૩૫ કે મ કે જે કાેઈ પાેતાનું

ક ું કે , 'હુ ં વ વાસ ક ં છંુ , મારા અ વ વાસ વષે મને મદદ કરાે.' ૨૫
ઘણાં લાેકાે દાેડતા અાવે છે , અે ેઈને ઈસુઅે અશુ અા માને ધમકાવીને

વન બચાવવા ચાહે , તે તેને ગુમાવશે; અને જે કાેઈ મારે લીધે તથા સુવાતાને
લીધે પાેતાનું

થાય? ૩૭ વળી માણસ પાેતાના

છે .' ૨૪ તરત દીકરાના પતાઅે ઘાંટાે પાડતાં

વની હા ન થાય, તાે તેથી તેને શાે લાભ

તેને ક ું કે , 'મૂંગા તથા બહે રા દુ ા મા, હુ ં તને હુ કમ ક ં છંુ કે , તેનામાંથી
નીકળ. અને ફરી તેનામાં વેશીશ ન હ.' ૨૬ ચીસ પાડીને અને તેને બહુ

વન ગુમાવશે, તે તેને બચાવશે. ૩૬ કે મ કે

ભાૈ તક જગત મેળવે પણ તેના

ે તમે કં ઈ કરી શકાે તાે અમારા પર દયા

ે માણસ અાખું

વનને બદલે શું અાપશે? ૩૮ કે મ કે

મરડીને તે નીક ાે. અને તે મૂઅા જેવાે થઈ ગયાે, અેવાે કે ઘણાંખરાઅે ક ું

અા બેવફા તથા પાપી પેઢીમાં જે કાેઈ મારે લીધે તથા મારાં વચનાેને લીધે

કે , 'તે મરી ગયાે છે .' ૨૭ પણ ઈસુઅે તેનાે હાથ પકડીને તેને ઉઠા ાે અને તે

શરમાશે, તેને લીધે માણસનાે દીકરાે પણ જયારે પાેતાના બાપના મ હમામાં

ઊભાે થયાે. ૨૮ ઈસુ ઘરમાં અા યા યારે તેમના શ યાેઅે તેમને અેકાંતમાં

પવ

પૂ

વગદૂ તાેની સાથે અાવશે, યારે તે શરમાશે.'

અે તેઅાેને ક ું કે , હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , 'અહ ઊભા
૯ ઈસુ
રહે નારાઅાેમાંના કે ટલાક અેવા છે કે જેઅાે પરા મે અાવેલું ઈ વરનું
રા ય

ેયા પહે લાં મરણ પામશે જ ન હ.' ૨ છ દવસ પછી ઈસુ પતરને,

યાકૂ બને તથા યાેહાનને સાથે લઈને તેઅાેને ઊંચા પહાડ ઉપર અેકાંતમાં લઈ
ગયા. અને તેઅાેની અાગળ ઈસુનું પાંતર થયું. ૩ ઈસુનાં વ

ાે ઊજળાં, બહુ

ું કે , 'અમે કે મ અશુ અા માને કાઢી ન શ

' ાથના સવાય બી કાેઈ ઉપાયથી અે

ા?' ૨૯ ઈસુઅે ક ું કે ,

ત નીકળી શકે અેમ નથી.' ૩૦

યાંથી નીકળીને તેઅાે ગાલીલમાં થઈને ગયા અને તે વષે કાેઈ ન

ણે, અેવી

તેમની ઇ છા હતી. ૩૧ કે મ કે ઈસુ પાેતાના શ યાેને શીખવતા અને તેઅાેને
કહે તાં કે , 'માણસનાે દીકરાે માણસાેના હાથમાં સાપાશે અને તેઅાે તેને મારી
નાખશે. મારી નંખાયા પછી તે ીજે દવસે પાછાે ઊઠશે.' ૩૨ તેઅાે અા વાત
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સમ યા ન હતા અને તેઅાે તે વષે ઈસુને પૂછતાં ગભરાતા હતા. ૩૩ તેઅાે

તેમણે તેઅાેને ક ું કે , 'બાળકાેને મારી પાસે અાવવા દાે, તેઅાેને રાેકશાે ન હ;

કપરનાહૂ મમાં અા યા અને તે ઘરમાં હતા, યારે ઈસુઅે તેઅાેને પૂ

માગમાં શાની ચચા કરતાં હતા?' ૩૪ પણ તેઅાે માૈન ર ા; કે મ કે માગમાં

કે મ કે ઈ વરનું રા ય અેવાઅાેનું જ છે .' ૧૫ હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , 'જે કાેઈ
બાળકની માફક ઈ વરનું રા ય વીકારશે ન હ, તે તેમાં વેશ કરશે જ

તેઅાે અંદરાેઅંદર ચચા કરતાં હતા કે , 'તેઅાેમાં માેટાે કાેણ છે ?' ૩૫ ઈસુ બેઠા

ન હ.' ૧૬ ઈસુઅે તેઅાેને બાથમાં લીધાં, અને તેઅાે પર હાથ મૂકીને તેઅાેને

અને બાર શ યાેને બાેલાવીને તેઅાેને ક ું કે , ' ે કાેઈ પહે લાે થવા ચાહે , તાે

અાશીવાદ અા યાે. ૧૭ તે બહાર નીકળીને ર તે જતા હતા, યારે અેક માણસ

તે સહુ થી છે લાે તથા સહુ નાે ચાકર થાય.' ૩૬ તેમણે અેક બાળકને લઈને

તેમની પાસે દાેડતાે અા યાે અને તેણે તેમની અાગળ ઘૂંટણ ટેકીને પૂ

તેઅાેની વચમાં ઊભું રા યું અને તેને ખાેળામાં લઈને તેઅાેને ક ું કે , ૩૭ 'જે

'અાે ઉ મ ઉપદેશક, અનંત વનનાે વરસાે પામવા માટે હુ ં શું ક ં ?' (aiōnios

કાેઈ મારે નામે અાવાં બાળકાેમાંના અેકનાે વીકાર કરે, તે મારાે વીકાર કરે

g166) ૧૮ ઈસુઅે તેને ક ું કે , 'તું મને ઉ મ કે મ કહે છે ? અેક, અેટલે ઈ વર

ું કે , 'તમે

ું કે ,

છે અને જે કાેઈ મારાે વીકાર કરે છે તે કે વળ મારાે જ ન હ, પણ જેમણે મને

વના અ ય કાેઈ ઉ મ નથી. ૧૯ તું અા ાઅાે

માેક યાે છે તેમનાે વીકાર કરે છે .' ૩૮ યાેહાને ઈસુને ક ું કે , 'ઉપદેશક, અમે

હ યા ન કર, ચાેરી ન કર, જૂ ઠી સા ી ન પૂર, ઠગાઈ ન કર, પાેતાના માબાપને

અેક જણને તમારે નામે દુ ા માઅાેને કાઢતાે

માન અાપ.' ૨૦ પણ તેણે ઈસુને ક ું કે , 'અાે ઉપદેશક, અે સવ અા ાઅાે

ેયાે અને અમે તેને મના કરી,

ણે છે કે , ય ભચાર ન કર,

કારણ કે તે અાપણામાંનાે નથી.' ૩૯ પણ ઈસુઅે ક ું કે , 'તેને મના કરાે ન હ,

તાે હુ ં બાળપણથી પાળતાે અા યાે છંુ .' ૨૧ તેની તરફ

કે મ કે અેવાે કાેઈ નથી કે જે મારે નામે પરા મી કામ કરે અને પછી તરત મારી

પર ેમ ઊપજયાે. અને તેમણે તેને ક ું કે , 'તું અેક વાત સંબંધી અધૂરાે છે ;

નદા કરી શકે . ૪૦ કે મ કે જે અાપણી વ

નથી, તે અાપણા પ નાે છે .'

તા ં જે છે તે જઈને વેચી નાખ. ગરીબાેને અાપ, વગમાં તને ધન મળશે.

તનાં છાે અે કારણથી જે કાેઈ

અને અાવ, મારી પાછળ ચાલ.' ૨૨ પણ તે વાતને લીધે તેનું મા પડી ગયું

તમને યાલાે પાણી પાશે, તે પાેતાનું ફળ ન હ ગુમાવે. ૪૨ જે નાનાંઅાે મારા

અને ઉદાસ થઈને તે ચા યાે ગયાે, કે મ કે તેની મલકત ઘણી હતી. ૨૩ ઈસુ

પર વ વાસ કરે છે , તેઅાેમાંના અેકને જે કાેઈ ઠાેકર ખવડાવે, તેને માટે તે

અાસપાસ

કરતાં અા સા ં છે કે ઘંટીનાે પ થર તેના ગળે બંધાય અને તે સમુ માં નંખાય.

ઈ વરના રા યમાં પેસવું ઘ ં અઘ ં પડશે!' ૨૪ ઈસુની વાતાેથી શ યાે

ે તારાે હાથ તને ઠાેકર ખવડાવે, તાે તેને કાપી નાખ; તને બે હાથ હાેવા

અા ય પા યા પણ ઈસુ ફરી જવાબ અાપતાં તેઅાેને કહે છે કે , 'બાળકાે,

૪૧ કે મ કે હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , 'તમે

૪૩

ેઈને ઈસુને તેના

ેઈને પાેતાના શ યાેને કહે છે કે , 'જેઅાેની પાસે દાેલત છે તેઅાેને

છતાં નકમાં ન હાેલવાનાર અ નમાં જવું પડે (Geenna g1067) ૪૪ તે કરતાં

મલકત પર ભરાેસાે રાખનારાઅાેને ઈ વરના રા યમાં પેસવું ઘ ં અઘ ં

હાથ વનાનાે થઈને

ે તારાે પગ

છે ! ૨૫ ધનવાનને ઈ વરના રા યમાં પેસવા કરતાં સાેયના નાકામાં થઈને

તને ઠાેકર ખવડાવે, તાે તેને કાપી નાખ; તને બે પગ હાેવા છતાં નકમાં ન

ઊંટને પસાર થવું સહે લું છે .' ૨૬ તેઅાેઅે ઘ ં અા ય પામીને અંદરાેઅંદર

હાેલવાનાર અ નમાં નંખાવું પડે (Geenna g1067) ૪૬ તે કરતાં અપંગ થઈને

ક ું, 'તાે કાેણ ઉ ાર પામી શકે ?' ૨૭ ઈસુ તેઅાેની તરફ

વનમાં પેસવું અે તારે માટે સા ં છે . ૪૫

વનમાં પેસવું અે તારે માટે સા ં છે . ૪૭

ે તારી અાંખ તને ઠાેકર ખવડાવે

'માણસાેને અે અશ

ેઈને કહે છે કે ,

છે , પણ ઈ વરને નથી, કે મ કે ઈ વરને સવ શ

તાે તેને કાઢી નાખ; તને બે અાંખ હાેવા છતાં નકા નમાં નંખાવું, (Geenna

છે .' ૨૮ પતર તેમને કહે વા લા યાે, 'જુ અાે, અમે બધું મૂકીને તમારી પાછળ

g1067) ૪૮ કે

કરતાં અાંખ વનાના થઈને ઈ વરના રા યમાં વેશવું અે તારે માટે સા ં છે .

અા યા છીઅે.' ૨૯ ઈસુઅે ક ું કે , 'હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , જે કાેઈઅે મારે
લીધે અને સુવાતાને લીધે ઘરને કે ભાઈઅાેને કે બહે નાેને કે માને કે બાપને કે

૪૯ કે મ કે અ નથી હરેક સલૂ ં કરાશે; અને હરેક ય

છાેકરાંને કે ખેતરાેને છાે

યાં તેઅાેનાે કીડાે મરતાે નથી અને અ ન હાેલવાતાે નથી તે

કરાશે. ૫૦ મીઠું તાે સા ં છે ; પણ

મીઠાથી સલૂણાે

ે મીઠું વાદ વગરનું થયું હાેય, તાે તેને

શાથી ખા ં કરાશે? પાેતાનામાં મીઠું રાખાે, અને અેકબી

સાથે સંપ રાખાે.

માણે તેમણે ફરી તેઅાેને બાેધ કયા. ૨ ફરાેશીઅાેઅે પાસે અાવીને ઈસુનું
ું કે , 'શું પ તઅે પાેતાની પ નીને છાેડી દેવી ઉ ચત

છે ?' ૩ ઈસુઅે જવાબ અાપતાં તેઅાેને પૂ

ું કે , 'મૂસાઅે તમને શી અા ા

અાપી છે ?' ૪ તેઅાેઅે ક ું કે , છૂટાછે ડા લખીને યાગી દેવાની ર

મૂસાઅે

અાપેલી છે .' ૫ પણ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , તમારાં દયની કઠાેરતાને લીધે
મૂસાઅે તમારે સા તે અા ા અાપી છે . ૬ પણ ઉ પ ના અારં ભથી ઈ વરે
તેઅાેને અેક પુ ષ તથા અેક

ી બના યાં. ૭ અે કારણથી માણસ પાેતાનાં

માબાપને મૂકીને પાેતાની પ ની સાથે

ેડાયેલ રહે શે. ૮ તેઅાે બંને અેક દેહ

થશે; અે માટે તેઅાે યાર પછી બે ન હ, પણ અેક દેહ છે ; ૯ તાે ઈ વરે જેને
ે ું છે તેને માણસે જુ દું પાડવું ન હ.' ૧૦ ઘરમાં તેમના શ યાેઅે ફરી તે જ
બાબત વષે ઈસુને પૂ
યાગી દે અને બી

ું. ૧૧ ઈસુ તેઅાેને કહે છે કે , 'જે કાેઈ પાેતાની પ નીને

સાથે લ ન કરે, તે તેની વ

ે પ ની પાેતાના પ તને ય

દે અને બી

ય ભચાર કરે છે ૧૨ અને
સાથે લ ન કરે, તાે તે પણ

ય ભચાર કરે છે .' ૧૩ પછી તેઅાે ઈસુ પાસે બાળકાેને લા યા કે તે તેઅાેને
અડકે . પણ શ યાેઅે તેઅાેને ધમકા યાં. ૧૪ ઈસુ તે

માક

વનકાળમાં સાેગણાં
ેકે

તેઅાેની સતાવણી થશે. વળી તેઅાે અાવતા કાળમાં અનંત વન પા યા

ઈસુ યદન નદીને પેલે પાર યહૂ દયા દેશમાં અાવે છે
૧૦ અનેયાંથફરીી ઊઠીને
ઘણાં લાેકાે અાવીને તેમની પાસે અેકઠા થાય છે ; તેમની થા
પરી ણ કરતાં તેમને પૂ

ાં છે , ૩૦ તે હમણાં અા

ઘરાેને, ભાઈઅાેને, બહે નાેને, માતાઅાેને, બાળકાેને, ખેતરાેને, પામશે.

ેઈને દુ : ખી થયા અને

વગર રહે શે ન હ. (aiōn g165, aiōnios g166) ૩૧ પણ ઘણાં જેઅાે પહે લા
તેઅાે છે લાં અને જે છે લાં તેઅાે પહે લા થશે.' ૩૨ ય શાલેમની તરફ ઢાળ
ચઢતાં તેઅાે માગમાં હતા. ઈસુ તેઅાેની અાગળ ચાલતા હતા; તેઅાે અા ય
પા યા અને તેમની પાછળ અનુસરનારા ડરી ગયા. તે ફરીથી બાર શ યાેને
પાસે બાેલાવીને પાેતાના પર જે વીતવાનું હતું તે તેઅાેને કહે વા લા યા કે , ૩૩
'જુ અાે, અાપણે ય શાલેમમાં જઈઅે છીઅે; માણસનાે દીકરાે મુ ય યાજકાેને
તથા શા

ીઅાેને સાપાશે અને તેઅાે તેના પર મૃ યુદંડ ઠરાવશે અને તેને

વદેશીઅાેને સાપશે; ૩૪ તેઅાે તેની મ કરી કરશે, તેના પર થૂંકશે, તેને કાેરડા
મારશે, અને મારી નાખશે અને ીજે દવસે તે પાછાે ઊઠશે.' ૩૫ ઝબદીના
દીકરા યાકૂ બ તથા યાેહાન ઈસુની પાસે અાવીને કહે છે કે , 'ઉપદેશક, અમારી
ઇ છા છે કે , અમે જે કં ઈ માગીઅે તે તમે અમારે માટે કરાે.' ૩૬ ઈસુઅે તેઅાેને
ક ું કે , 'તમારી શી ઇ છા છે ? હુ ં તમારે માટે શું ક ં ?' ૩૭ યારે તેઅાેઅે
તેમને ક ું કે , 'તમારા મ હમામાં અમે અેક તમારે જમણે હાથે અને અેક તમારે
ડાબે હાથે બેસીઅે, અેવું અમારે માટે કરાે.' ૩૮ પણ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે ,
'તમે જે માગાે છાે, તે તમે સમજતા નથી. જે યાલાે હુ ં પીઉં છંુ તે શું તમે પી
શકાે છાે? જે બા ત મા હુ ં લઉં છંુ , તે બા ત મા શું તમે લઈ શકાે છાે?' ૩૯
તેઅાેઅે તેમને ક ું કે , 'અમે તેમ કરી શકીઅે છીઅે.' પણ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું
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કે , 'જે યાલાે હુ ં પીઉં છંુ તે તમે પીશાે અને જે બા ત મા હુ ં લઉં છંુ , તે

તેમાંથી વેચનારાઅાેને તથા ખરીદનારાઅાેને નસાડી મૂકવા લા યા; તેમણે

બા ત મા તમે લેશાે; ૪૦ પણ કાેઈને મારે જમણે હાથે કે ડાબે હાથે બેસવા

નાણાવટીઅાેનાં બાજઠ તથા કબૂતર વેચનારાઅાેનાં અાસનાે ઊંધા વા

દેવા, અે મારા અ ધકારમાં નથી, પણ જેઅાેને સા તે નયત કરેલું છે તેઅાેને

૧૬ અને કાેઈને પણ ભ ત થાનમાં માલસામાન લાવવા દીધાે ન હ. ૧૭

માટે તે છે .” ૪૧ પછી બાકીના દસ શ યાે તે સાંભળીને યાકૂ બ તથા યાેહાન

તેઅાેને બાેધ કરતાં ઈસુઅે ક ું કે , 'શું અેમ લખેલું નથી કે , મા ં ઘર સવ

યે નાખુશ થયા. ૪૨ પણ ઈસુ તેઅાેને પાસે બાેલાવીને કહે છે કે , 'તમે

દેશનાઅાેને સા ં ાથનાનું ઘર કહે વાશે? પણ તમે તાે તેને લૂંટારાઅાેનું કાેતર

ણાે કે વદેશીઅાે પર જેઅાે રાજ કરનારા કહે વાય છે , તેઅાે તેમના પર

કયુ છે .' ૧૮ મુ ય યાજકાેઅે તથા શા

ીઅાેઅે તે સાંભ

ાં.

ું અને ઈસુને શી

શાસન કરે છે અને તેઅાેમાં જે માેટા છે તેઅાે તેમના પર અ ધકાર ચલાવે છે .

રીતે મારી નાખવા તે વષે તક શાેધવા લા યા, કે મ કે તેઅાે ડરી ગયા હતા,

૪૩ પણ તમારામાં અેવું ન થવા દાે. તમારામાં જે કાેઈ માેટાે થવા ચાહે , તેણે

કારણ કે લાેકાે તેમના ઉપદેશથી નવાઈ પા યા હતા. ૧૯ દર સાંજે તેઅાે શહે ર

તમારા ચાકર થવું. ૪૪ જે કાેઈ થમ થવા માગે તે સહુ નાે દાસ થાય. ૪૫ કે મ

બહાર જતા. ૨૦ તેઅાેઅે સવારે અં રીની પાસે થઈને જતા તેને મૂળમાંથી

કે માણસનાે દીકરાે સેવા કરાવવાને ન હ, પણ સેવા કરવાને, તથા ઘણાંનાં

સુકાયેલી

મુ તમૂ યને સા પાેતાનાે

વ અાપવાને અા યાે છે .' ૪૬ તેઅાે યરીખાેમાં

અં રીને તમે ાપ અા યાે હતાે તે સુકાઈ ગઈ છે .' ૨૨ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે ,

અાવે છે . અને યરીખાેમાંથી ઈસુ, તેમના શ યાે તથા ઘણાં લાેકાે બહાર જતા

'ઈ વર પર વ વાસ રાખાે.' ૨૩ કે મ કે હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , 'જે કાેઈ અા
પવતને કહે કે ખસેડાઈ અને સમુ માં પડ. અને પાેતાના દયમાં સંદેહ ન

હતા, યારે તમાયનાે દીકરાે બા તમાય જે અંધ ભખારી હતાે તે માગની

ેઈ. ૨૧ પતરે યાદ કરીને ઈસુને ક ું કે , 'ગુ

, જુ અાે, જે

તથા કહે વા લા યાે કે , 'અાે ઈસુ, દાઉદના દીકરા, મારા પર દયા કરાે.' ૪૮

રાખતાં વ વાસ રાખશે કે , હુ ં જે કહુ ં છંુ તે થશે, તાે તે તેને માટે થશે. ૨૪ અે
માટે હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , જે સવ તમે ાથનામાં માગાે છાે, તે અમને મ ું છે

લાેકાેઅે તેને ધમકા યાે કે , 'તું ચૂપ રહે ;' પણ તેણે વધારે માેટેથી બૂમ પાડતાં

અેવાે વ વાસ રાખાે, તાે તે તમને મળશે. ૨૫ જયારે તમે ઊભા રહીને ાથના

ક ું કે , 'અાે દાઉદના દીકરા, મારા પર દયા કરાે.' ૪૯ ઈસુઅે ઊભા રહીને ક ું

કરાે છાે, યારે

કે , 'તેને બાેલાવાે' અને અંધને બાેલાવીને લાેકાે તેને કહે છે કે , ' હમત રાખ,

તમારા પતા જે વગમાં છે , તે પણ તમારા અપરાધાે તમને માફ કરે. ૨૬ પણ

બાજુ અે બેઠાે હતાે. ૪૭ અે નાસરેથના ઈસુ છે , અેમ સાંભળીને તે બૂમ પાડવા

ઊઠ, ઈસુ તને બાેલાવે છે .' ૫૦ પાેતાનું વ

પડતું મૂકીને તે ઊ

ે કાેઈ તમારાે અપરાધી હાેય, તાે તેને માફ કરાે, અે માટે કે

ાે, અને

ે તમે માફ ન હ કરાે, તાે વગમાંનાં તમારા પતા પણ તમારા અપરાધાે માફ

ઈસુની પાસે અા યાે. ૫૧ ઈસુઅે તેને ઉ ર અાપતાં ક ું કે , 'હુ ં તને શું ક ં , અે
વષે તારી શી ઇ છા છે ?' અંધ ય તઅે ક ું કે , ' વામી, હુ ં દેખતાે થાઉં.'

ન હ કરે. ૨૭ પછી ફરી તેઅાે ય શાલેમમાં અા યા. અને ઈસુ ભ ત થાનમાં

૫૨ ઈસુઅે તેને ક ું કે '

૨૮ તેઅાેઅે ઈસુને પૂ

, તારા વ વાસે તને બચા યાે છે ,' અને તરત તે

ફરતા હતા, યારે મુ ય યાજકાે, શા

ીઅાે તથા વડીલાે તેમની પાસે અા યા.

ું કે , 'કયા અ ધકારથી તું અા કામાે કરાે છાે,' અથવા

દેખતાે થયાે અને માગમાં ઈસુની પાછળ ગયાે.

'કાેણે તને અા કામાે કરવાનાે અ ધકાર અા યાે છે ?' ૨૯ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું

ય શાલેમની નજદીક, જૈતૂનનાં પહાડ અાગળ બેથફાગે તથા
૧૧ તેબેઅથાાે નયા
પાસે અાવે છે , યારે ઈસુ બે શ યાેને અાગળ માેકલે છે .

કે , 'હુ ં અેક વાત તમને પૂછીશ અને

૨

અને તેઅાેને કહે છે કે , 'સામેના ગામમાં

અાે અને તેમાં તમે પેસશાે કે તરત

અેક ગધેડાનાે વછે રાે જેનાં પર કાેઈ માણસ કદી સવાર થયું નથી, તે તમને
બાંધેલાે મળશે; તેને છાેડી લાવાે. ૩

ે કાેઈ તમને પૂછે કે , તમે શા માટે

અેમ કરાે છાે તાે કહે ે કે , ભુને તેની જ ર છે . અને તે તરત અેને અહ
પાછંુ લાવવા માેકલશે.' ૪ તેઅાે ગયા. અને ઘરની બહાર ખુ લાં ર તામાં
બાંધેલાે વછે રાે તેઅાેને ેવા મ ાે અને તેઅાે તેને છાેડવા લા યા. ૫ જેઅાે

ે તમે મને જવાબ અાપશાે, તાે કયા

અ ધકારથી હુ ં અા કામાે ક ં છંુ તે હુ ં તમને કહીશ. ૩૦ યાેહાનનું બા ત મા
શું વગથી હતું કે માણસાેથી? મને જવાબ અાપાે.' ૩૧ તેઅાેઅે પર પર
વચારીને ક ું કે ,

ે કહીઅે કે , વગથી, તાે તે કહે શે કે , યારે તમે તેના પર

વ વાસ કે મ ન કયા? ૩૨ અને

ે કહીઅે કે , યારે તેઅાે લાેકાેથી ગભરાયા.

કે મ કે બધા યાેહાનને ન ે બાેધક માનતા હતા. ૩૩ તેઅાે ઉ ર અા યાે કે ,
'અમે

ણતા નથી.' ઈસુ તેઅાેને કહે છે કે , 'કયા અ ધકારથી હુ ં અા કામાે

ક ં છંુ તે હુ ં પણ તમને કહે તાે નથી.'

છાેડાે છાે?' ૬ જેમ ઈસુઅે તેઅાેને અા ા અાપી હતી, તેમ શ યાેઅે લાેકાેને

તેઅાેને ાંતમાં કહે વા લા યા કે , 'અેક માણસે ા વાડી રાેપી,
૧૨ ઈસુ
તેની અાસપાસ વાડ કરી, ા રસનાે કૂં ડ ખાે ાે, બુરજ બાં યાે અને

ક ું. અને તેઅાેઅે તેમને જવા દીધાં. ૭ તેઅાે વછે રાને ઈસુની પાસે લા યા;

ખેડૂતાેને વાડી ભાડે અાપીને પરદેશ ગયાે. ૨ માેસમે તેણે ખેડૂતાેની પાસે

તેના પર પાેતાનાં કપડાં બછા યાં અને તેના પર ઈસુ બેઠા. ૮ ઘણાંઅાેઅે

ચાકર માેક યાે, કે તે ખેડૂતાે પાસેથી ા વાડીનાં ફળનાે ભાગ મેળવે. ૩ પણ

પાેતાના કપડાં ર તામાં પાથયા અને બી અાેઅે ખેતરમાંથી ડાળીઅાે કાપીને

તેઅાેઅે તેને પકડીને માયા અને ખાલી હાથે પાછાે માેક યાે. ૪ ફરી તેણે

ર તામાં પાથરી. ૯ અાગળ તથા પાછળ ચાલનારાંઅાેઅે બૂમ પાડતાં ક ું કે ,

બી ે ચાકર તેઅાેની પાસે માેક યાે. તેઅાેઅે તેનું માથું ફાેડી ના યું અને તેને

યાં ઊભા હતા તેઅાેમાંના કે ટલાકે તેઅાેને ક ું કે , 'વછે રાને તમે શું કરવા

'હાેસા ના, ભુને નામે જે અાવે છે , તે અાશીવા દત છે . ૧૦ અાપણા પતા

ધ ારીને નસાડી મૂ

દાઉદનું રા ય જે ભુને નામે અાવે છે , તે અાશીવા દત છે ; પરમ ઊંચામાં

મારી ના યાે. પછી બી

ાે. ૫ તેણે બી ે ચાકર માેક યાે અને તેઅાેઅે તેને

હાેસા ના!' ૧૧ ઈસુ ય શાલેમમાં જઈને ભ ત થાનમાં ગયા અને ચારેબાજુ

માયા અને કે ટલાકને મારી ના યા. ૬ હવે છે લે મા લકનાે વહાલાે દીકરાે

બધું

ઘણાં ચાકરાે માેક યા, તેઅાેઅે કે ટલાકને કાેરડા

ેઈને સાંજ પ ા પછી બારે સુ ાં નીકળીને તે બેથા નયામાં ગયા. ૧૨

બાકી ર ાે હતાે. મા લકે અાખરે તેને તેઅાેની પાસે અેમ વચારીને માેક યાે કે ,

બીજે દવસે તેઅાે બેથા નયામાંથી બહાર અા યા પછી, ઈસુને ભૂખ લાગી. ૧૩

તેઅાે મારા દીકરાનું માન રાખશે.' ૭ પણ તે ખેડૂતાેઅે અંદરાેઅંદર ક ું કે , 'અે

અેક અં રી જેને પાંદડાં હતાં તેને દૂ રથી

ેઈને ઈસુ તેની પાસે ગયા કે કદાચ

તાે વારસ છે ; ચાલાે, તેને મારી નાખીઅે કે વારસાે અાપણાે થાય.' ૮ તેઅાેઅે

તે પરથી કં ઈ ફળ મળે; અને તેઅાે તેની પાસે અા યા, યારે પાંદડાં વના તેમને

તેને પકડીને મારી ના યાે. અને ા વાડીમાંથી બહાર ફકી દીધાે. ૯ અે માટે

કં ઈ મ ું ન હ; કે મ કે અં રાેની ઋતુ ન હતી. ૧૪ ઈસુઅે તેને ક ું કે , 'હવેથી

ા વાડીનાે મા લક શું કરશે? હવે તે પાેતે અાવશે, ખેડૂતાેનાે નાશ કરશે,

કદી કાેઈ તારા પરથી ફળ ન હ ખાય' અને તેમના શ યાેઅે તે સાંભ

ું.

(aiōn g165) ૧૫ તેઅાે ય શાલેમમાં અા યા. યારે તે ભ ત થાનમાં ગયા.

અને ા વાડી બી અાેને અાપશે. ૧૦ શું તમે અા શા

વચન નથી વાં યું

કે , 'જે પ થરનાે નકાર બાંધનારાઅાેઅે કયા, ખૂણાનાે મુ ય પ થર થયાે;' ૧૧
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માક

અા કામ ભુઅે કયુ છે . અાપણી

માં તે અદભુત છે ! ૧૨ તેઅાેઅે ઈસુને

૩૮ ઈસુઅે બાેધ કરતાં તેઅાેને ક ું કે , 'શા

ીઅાેથી સાવધાન રહાે; તેઅાે

પકડવાને શાેધ કરી; પણ તેઅાે લાેકાેથી ગભરાયા. કે મ કે તેઅાે સમ યા કે

ઝ ભા પહે રીને ફરવાનું, ચાેકમાં સલામાે, ૩૯ સભા થાનાેમાં મુ ય અાસનાે

તેમણે તેઅાેના પર અા

તથા જમણવારમાં મુ ય જ યાઅાે ચાહે છે . ૪૦ તેઅાે વધવાઅાેનાં ઘર

ાંત ક ું હતું, અને તેઅાે તેમને મૂકીને ચા યા ગયા.

૧૩ તેઅાેઅે ઈસુની પાસે કે ટલાક ફરાેશીઅાેને તથા હે રાેદીઅાેને માેક યા છે કે

ખાઈ

તેઅાે વાતમાં તેમને ફસાવે. ૧૪ તેઅાે અાવીને તેમને કહે છે કે , 'ઉપદેશક, અમે

ભાેગવશે.' ૪૧ ઈસુઅે દાનપેટીની સામે બેસીને, લાેકાે પેટીમાં પૈસા કે વી રીતે

ણીઅે છીઅે કે , તમે સાચા છાે અને પ પાત કરતા નથી, કે મ કે માણસાેની

ય છે અને ઢાગ કરીને લાંબી ાથનાઅાે કરે છે ; તેઅાે વશેષ શ ા

નાખે છે , તે

ેયું અને ઘણાં ીમંતાે તેમાં વધારે નાખતા હતા. ૪૨ અેક ગરીબ

શરમ તમે રાખતા નથી, પણ સ યતાથી ઈ વરનાે માગ શીખવાે છાે. કાઈસાર

વધવાઅે અાવીને તેમાં બે નાના સ ા ના યા. ૪૩ ઈસુઅે પાેતાના શ યાેને

રા ને કર અાપવાે ઉ ચત છે કે ન હ? ૧૫ અાપીઅે કે ન અાપીઅે?' પણ

પાસે બાેલાવીને તેઅાેને ક ું કે , 'હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , ગરીબ વધવાઅે તે
સવ કરતાં વધારે દાન અા યું છે . ૪૪ કે મ કે અે સહુ અે પાેતાની જ રીયાત

ઈસુઅે તેઅાેનાે ઢાગ

ણીને તેઅાેને ક ું કે , 'તમે મારી પરી ા કરાે છાે? અેક
દીનાર મારી પાસે લાવાે કે હુ ં ેઉં.' ૧૬ તેઅાે લા યા તે તેઅાેને કહે છે કે ,

કરતાં વધારે હતું તેમાંથી દાન પેટીમાં કં ઈક અા યું છે , પણ તેણે પાેતાની

દીનાર પર છાપ તથા લેખ કાેનાં છે ?' તેઅાેઅે તેને ક ું કે , 'કાઈસારનાં.' ૧૭

તંગીમાંથી પાેતાની પાસે જે હતું તે બધું જ અાપી દીધું છે .'

ઈસુઅે જવાબ અાપતાં તેઅાેને ક ું કે , 'જે કાઈસારનાં છે કાઈસારને અને

ભ ત થાનમાંથી બહાર જતા હતા. યારે તેમનાે અેક શ ય
૧૩ ઈસુ
તેમને કહે છે કે , 'ઉપદેશક, જુ અાે, કે વાં પ થર તથા કે વાં બાંધકામાે!'

જે ઈ વરનાં છે તે ઈ વરને ભરી અાપાે.' અને તેઅાે તેનાથી વધારે અા ય
પા યા. ૧૮ સદૂ કીઅાે જેઅાે કહે છે કે , મરણાે થાન નથી, તેઅાે તેમની પાસે
અા યા. અને તેઅાેઅે ઈસુને પૂ
લ યું છે કે ,

ું કે , ૧૯ 'ઉપદેશક, મૂસાઅે અમારે વા તે

ે કાેઈનાે ભાઈ પ નીને મૂકીને ન: સંતાન મૃ યુ પામે, તાે તેનાે

ભાઈ તેની પ નીને રાખે અને પાેતાના ભાઈને સા સંતાન ઉપ વે. ૨૦
હવે સાત ભાઈ હતા; પહે લાે પ ની સાથે લ ન કરીને સંતાન વના મરણ
પા યાે. ૨૧ પછી બી અે તેને રાખી અને તે મરણ પા યાે; તે પણ કં ઈ સંતાન
મૂકી ગયાે ન હ; અને અે માણે ી નું પણ થયું. ૨૨ અને સાતે સંતાન
વગર મરણ પા યા. છે વટે

ી પણ મરણ થયું. ૨૩ હવે મરણાે થાનમાં, તે

તેઅાેમાંના કાેની પ ની થશે? કે મ કે સાતેની તે પ ની થઈ હતી.' ૨૪ ઈસુઅે
તેઅાેને ક ું કે , 'શું તમે અા કારણથી ભૂલ નથી કરતા, કે તમે પ વ શા
તથા ઈ વરનું પરા મ

ણતા નથી? ૨૫ કે મ કે મૃ યુમાંથી ઊઠનારા લ ન

કરતા કે કરાવતાં નથી, પણ તેઅાે વગમાંનાં વગદૂ તાેનાં જેવા હાેય છે .
૨૬ પણ મરણ પામેલા લાેકાે પાછા ઊઠે છે , તે સંબંધી, શું તમે મૂસાના

પુ તકમાંના ઝાડી વષેના કરણમાં નથી વાં યું કે , ઈ વરે તેને અેમ ક ું કે , હુ ં
ઇ ા હમનાે ઈ વર તથા ઇસહાકનાે ઈ વર તથા યાકૂ બનાે ઈ વર છંુ . ૨૭ તે
મૃ યુ પામેલાંઅાેના ઈ વર નથી, પણ
કરાે છાે.' ૨૮ શા

વતાંઅાેના ઈ વર છે . તમે ભારે ભૂલ

ીઅાેમાંના અેકે પાસે અાવીને તેઅાેની વાતાે સાંભળી. અને

ઈસુઅે તેઅાેને સારાે ઉ ર અા યાે છે અેમ

ણીને તેમને પૂ

ું કે , 'બધી

અા ાઅાેમાં મુ ય કં ઈ છે ?' ૨૯ ઈસુઅે તેને ઉ ર અા યાે કે , 'પહે લી અે છે
કે , અાે ઇઝરાયલ, સાંભળ, ભુ અાપણા ઈ વર તે અેક જ છે ; ૩૦ તારા પૂરા
દયથી, તારા પૂરા

વથી, તારી પૂરી બુ થી અને તારા પૂરા સામ યથી ભુ

તારા ઈ વર પર તું ેમ કર. ૩૧ અને બી

અા ા અે છે કે જેમ તું તારા

પાેતાના પર ેમ કરે છે તેમ તારા પડાેશી પર પણ ેમ કર. તેઅાે કરતાં બી
કાેઈ માેટી અા ા નથી.' ૩૨ શા

ીઅે તેમને ક ું કે , 'સરસ, ઉપદેશક, તમે

સાચું ક ું છે કે , તે અેક જ છે , અને તેમના વના બી ે કાેઈ નથી. ૩૩ અને
પૂરા દયથી, પૂરી સમજણથી, પૂરા સામ યથી તેમના પર ેમ રાખવાે, તથા
પાેતાના પર તેવાે પાેતાના પડાેશી પર ેમ રાખવાે, તે બધા સકળ દહનાપણાે
તથા બ લદાનાે કરતાં અ ધક છે .' ૩૪ તેણે ડહાપણથી ઉ ર અા યાે છે અે
ેઈને ઈસુઅે તેને ક ું કે , 'તું ઈ વરના રા યથી દૂ ર નથી.' યાર પછી કાેઈઅે
તેમને પૂછવાની હમત કરી ન હ. ૩૫ ભ ત થાનમાં બાેધ કરતાં ઈસુઅે ક ું
કે , 'શા

ીઅાે કે મ કહે છે કે ,

ત દાઉદનાે દીકરાે છે ? ૩૬ કે મ કે દાઉદે પાેતે

પ વ અા માથી ક ું કે , ભુઅે મારા ભુને ક ું કે , તારા શ ુઅાેને હુ ં તા ં

અેવાે અેક પણ પ થર બી

પર અહ રહે વા દેવાશે ન હ.' ૩ જૈતૂનનાં પહાડ

પર, ભ ત થાનની સામે તે બેઠા હતા યારે પતરે, યાકૂ બે, યાેહાને તથા
અા યાઅે તેમને અેકાંતમાં પૂ

ું, ૪ 'અમને કહાે, અે

છે ; તાે તે તેનાે દીકરાે કે વી રીતે હાેય?' બધા લાેકાેઅે ખુશીથી તેનું સાંભ ું.

ારે થશે? જયારે તે

બધાં પૂરાં થવાનાં હશે, યારે કયા ચ થશે?' ૫ ઈસુ તેઅાેને કહે વા લા યા
કે , 'કાેઈ તમને ભુલાવામાં ન નાખે, માટે સાવધાન રહાે. ૬ ઘણાં મારે નામે
અાવીને કહે શે કે , તે હુ ં છંુ અને ઘણાંઅાેને ગેરમાગ દાેરશે. ૭ પણ જયારે યુ
વષે તથા યુ અફવાઅાે વષે તમે સાંભળાે, યારે ગભરાશાે ન હ; અેમ થવું
જ

ેઈઅે; પણ તેટલેથી અંત ન હ અાવે. ૮ કે મ કે

રા ય રા યની વ

ની વ

તથા

ઊઠશે; જ યા જ યાઅે ધરતીકં પ થશે અને દુ કાળાે

પડશે; અા તાે મહાદુ ઃખનાે અારં ભ છે . ૯ પણ પાેતાના વષે સાવધાન રહાે;
કે મ કે તેઅાે તમને યાયસભાઅાેને સાપશે; સભા થાનાેમાં તમે કાેરડાના માર
ખાશાે; અને તમને મારે લીધે અ ધકારીઅાે તથા રા અાે અાગળ, તેઅાેને
માટે સા ી થવા સા , ઊભા કરવામાં અાવશે. ૧૦ પણ પહે લાં સવ દેશાેમાં
સુવાતા ગટ થવી

ેઈઅે. ૧૧ જયારે તેઅાે તમને લઈ જઈને પરાધીન કરશે,

યારે શું બાેલવું તે વષે અગાઉથી ચતા ન કરાે; પણ તે વેળા તમને જે
અાપવામાં અાવશે તે માણે બાેલ ે; કે મ કે બાેલનાર તે તમે ન હ, પણ
પ વ અા મા હશે. ૧૨ ભાઈ ભાઈને તથા પતા છાેકરાંને મરણદં ડને સા
પકડાવશે; છાેકરાં માબાપની સામે ઊઠશે અને તેઅાેને મારી નંખાવશે. ૧૩
મારા નામને લીધે બધા તમારાે ષ
ે કરશે; પણ જે અંત સુધી ટકશે તે જ
ઉ ાર પામશે. ૧૪ પણ યારે તમે પાયમાલીની ધ ારપા તા યાં ઘ ટત
નથી યાં ભ ત થાનમાં ઊભેલી જુ અાે, જે વાંચે છે તેણે સમજવું, યારે
જેઅાે યહૂ દયામાં હાેય તેઅાે પહાડાેમાં નાસી
ઊતરીને ઘરમાંથી કં ઈ લેવા સા અંદર ન
પાેતાનું વ

ય. ૧૫ અગાશી પર હાેય તે

ય; ૧૬ અને જે ખેતરમાં હાેય તે

લેવાને પાછાે ન અાવે. ૧૭ તે દવસાેમાં જેઅાે સગભા હાેય અને

તનપાન કરાવતી હાેય તેઅાેને અફસાેસ છે ! ૧૮ તમા ં નાસવું શયાળામાં ન
થાય, માટે ાથના કરાે; ૧૯ કે મ કે તે દવસાેમાં જેવી વપ
વપ

થશે, તેવી

ઈ વરે સૃજલ
ે ી સૃ ના અારં ભથી તે અાજ સુધી થઈ નથી અને થશે

પણ ન હ. ૨૦

ે ભુઅે તે દવસાેને અાેછા કયા ન હાેત, તાે કાેઈ માણસ ન

બચત; પણ જેઅાેને તેમણે પસંદ કયા તેઅાેને માટે તેમણે અા દવસાેને ટૂં કા
કયા છે . ૨૧ તે વેળાઅે

ે કાેઈ તમને કહે કે , જુ અાે, અહ

તે યાં છે , તાે માનશાે ન હ. ૨૨ કે મ કે નકલી

પાયાસન ક ં , યાં સુધી મારે જમણે હાથે બેસ. ૩૭ દાઉદ પાેતે તેમને ભુ કહે

માક

૨ ઈસુઅે તેને ક ું કે , 'શું તું અે માેટાં બાંધકામાે જુ અે છે ? પાડી ન હ નંખાય

ત છે ; કે જુ અાે,

તાે તથા જૂ ઠાં બાેધકાે

ઊઠશે; તેઅાે ચમ કા રક ચ ાે તથા અા યકમા કરી દેખાડશે, અે માટે કે ,
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ે બની શકે તાે, તેઅાે પસંદ કરેલાઅાેને પણ છે તરે. ૨૩ તમે સાવધાન રહાે;

જુ અાે, મ તમને સઘળું અગાઉથી ક ું છે . ૨૪ પણ તે દવસાેમાં, અે વપ

હુ ં મારા શ યાે સાથે પા ખા ખાઉં?” ૧૫ તે પાેતે તમને અેક માેટી મેડી

પછી, સૂય અંધકાર પ થઈ જશે, અને ચં પાેતાનું અજવાળું ન હ અાપે, ૨૫

શણગારેલી અને તૈયાર કરેલી બતાવશે. યાં અાપણે સા ં પા ખા તૈયાર

અાકાશના તારાઅાે ખરવા લાગશે; અને અાકાશમાંના પરા માે હલાવાશે. ૨૬

કરાે.' ૧૬ શ યાે શહે રમાં અા યા અને જેવું ઈસુઅે તેઅાેને ક ું હતું તેવું

યારે તેઅાે માણસના દીકરાને ભરપૂર પરા મ તથા મ હમાસ હત વાદળામાં
અાવતા

તેઅાેને મ

ું; અને તેઅાેઅે પા ખા તૈયાર કયુ. ૧૭ સાંજ પડી યારે બાર

ેશે. ૨૭ યારે તે પાેતાના વગદૂ તાેને માેકલીને પૃ વીના છે ડાથી

શ યાેની સાથે તે અા યા. ૧૮ અને તેઅાે બેસીને ખાતા હતા યારે ઈસુઅે

અાકાશના છે ડા સુધી, ચારે દશાથી પાેતાના પસંદ કરેલાઅાેને અેકઠા કરશે.

ક ું કે , 'હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , તમારામાંનાે અેક, જે મારી સાથે ખાય છે , તે
મને પર વાધીન કરશે.' ૧૯ તેઅાે દુ : ખી થઈ ગયા; અને અેક પછી અેક ઈસુને

૨૮ હવે અં

રી પરથી તેનું

ાંત શીખાે; જયારે તેની ડાળી કુ મળી જ હાેય છે

અને પાંદડાં ફૂ ટી નીકળે છે , યારે તમે

ણાે છાે કે ઉનાળાે પાસે છે . ૨૯ અેમ

જ તમે પણ જયારે અા બધું થતું જુ અાે, યારે તમારે

ણવું કે ,

ત પાસે

કહે વા લા યા કે , 'શું તે હુ ં છંુ ?' ૨૦ તેમણે તેઅાેને ક ંુ કે , 'બારમાંનાે અેક,
જે મારી સાથે થાળીમાં રાેટલી બાેળે છે તે જ તે છે . ૨૧ કે મ કે માણસના

અેટલે બારણા અાગળ જ છે . ૩૦ હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે અા બધાં પૂરાં થાય
યાં સુધી અા પેઢી મરણ પામશે ન હ. ૩૧ અાકાશ તથા પૃ વી નાશ પામશે,

દીકરા સંબંધી જેમ લ યું છે તેમ તે

પણ મારી વાતાે પૂણ થયા વના રહે શે ન હ. ૩૨ પણ તે દવસાે તથા તે ઘડી

તે તેને માટે સા ં હાેત.' ૨૨ તેઅાે જમતા હતા, યારે ઈસુઅે રાેટલી લઈને

સંબંધી પતા વગર કાેઈ

અાશીવાદ માગીને ભાંગી અને તેઅાેને અાપી; અને ક ું કે , 'લાે, અા મા ં

ણતું નથી, અાકાશમાંના વગદૂ તાે ન હ અને

દીકરાે પણ ન હ. ૩૩ સાવધાન રહાે,
સમય

ારે અાવશે તે તમે

ગતા રહીને ાથના કરાે; કે મ કે અે

ે તે માણસ જ યાે ન હાેત, તાે

શરીર છે .' ૨૩ યાલાે લઈને તથા તુ ત કરીને તેમણે તેઅાેને અા યાે; અને

ણે

બધાઅે તેમાંથી પીધું. ૨૪ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , નવા કરારનું અા મા ં ર ત

કાેઈ પરદેશમાં મુસાફરી કરનાર માણસે પાેતાનું ઘર છાેડીને પાેતાના ચાકરાેને

છે , જે ઘણાંને માટે વહે વડાવેલું અા યું છે . ૨૫ હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , જે
દવસે હુ ં ઈ વરના રા યમાં નવાે ા ારસ ન હ પીઉં, તે દવસ સુધી હુ ં ફરી

અ ધકાર અાપીને, અેટલે

ણતા નથી. ૩૪ તે અા માણે છે કે

ય છે ખરાે; પણ જે માણસના દીકરાની

ધરપકડ કરાવે છે , તે માણસને અફસાેસ.

યેકને પાેતપાેતાનું કામ સાપીને, દરવાનને પણ

ગતા રહે વાની અા ા અાપી હાેય. ૩૫ માટે તમે
ણતા નથી કે ઘરનાે મા લક

ગતા રહાે; કે મ કે તમે

ા નાે રસ પીનાર નથી.' ૨૬ તેઅાે ગીત ગાયા પછી જૈતૂનનાં પહાડ પર ગયા.

ારે અાવશે, સાંજ,ે મધરાતે, મરઘાે બાેલતી

૨૭ ઈસુ તેઅાેને કહે છે કે , 'તમે સઘળા ઠાેકર ખાશાે, કે મ કે અેવું લખેલું છે કે ,

વખતે કે સવારે! ૩૬ અેમ ન થાય કે તે અચાનક અાવીને તમને ઊંઘતા જુ અે.

હુ ં પાળકને મારીશ અને ઘેટાં વખેરાઈ જશે. ૨૮ પરં તુ મારા પાછા ઊ

૩૭ અને જે હુ ં તમને કહુ ં છંુ તે સવને કહુ ં છંુ કે , '

પછી હુ ં તમારી અગાઉ ગાલીલમાં જઈશ.' ૨૯ પણ પતરે ઈસુને ક ું કે ,

ગતા રહાે.'

પછી પા ખા તથા બેખમીર રાેટલીનું પવ હતું; અને કે વી
૧૪ હવેરીતે બેઈસુદવસ
ને દગાથી પકડીને મારી નાખવા અે વષે મુ ય યાજકાે તથા
શા

ીઅાે શાેધ કરતા હતા. ૨ તેઅાેઅે ક ું કે , 'પવમાં ન હ કે મ કે રખેને

યાં લાેકાેમાં હુ લડ થાય.' ૩ જયારે ઈસુ બેથા નયામાં સમાેન કુ રાેગીના
ઘરમાં હતા અને જમવા બેઠા હતા, યારે અેક

ી શુ જટામાંસીનું અ ત

મૂ યવાન અ ર ભરેલી સંગેમરમરની ડ બી લઈને અાવી; અને અે ડ બી
ભાંગીને તેણે ઈસુના માથા પર અ ર રે

ું. ૪ પણ કે ટલાક પાેતાના મનમાં

રાેષે ભરાઈને કહે વા લા યા કે , 'અ રનાે બગાડ શા માટે કયા? ૫ કે મ કે અે
અ ર ણસાે દીનાર કરતાં વધારે કમતે વેચી શકાત. અને અે પૈસા ગરીબાેને
અપાત.' તેઅાેઅે તેની વ

કચકચ કરી. ૬ પણ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'તેને

રહે વા દાે; તેને કે મ સતાવાે છાે? તેણે મારા

યે સા કામ કયુ છે . ૭ કે મ કે

ગરીબાે સદા તમારી સાથે છે . જયારે તમે ચાહાે યારે તેઅાેનું ભલું કરી શકાે
છાે; પણ હુ ં સદા તમારી સાથે નથી. ૮ જે તેનાથી થઈ શ

ું તે તેણે કયુ

છે ; દફનને સા અગાઉથી તેણે મારા શરીરને અ ર લગા યું છે . ૯ વળી
હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , અાખી દુ નયામાં, યાં કં ઈ સુવાતા ગટ કરાશે,
યાં અા ીઅે જે સેવા કરી છે તે તેની યાદગીરીને અથ કહે વામાં અાવશે.'
૧૦ બારમાંનાે અેક, અેટલે યહૂ દા ઇ કા રયાેત, મુ ય યાજકાેની પાસે ગયાે,

અે સા કે તે ઈસુને તેઅાેના હાથમાં પકડાવે. ૧૧ તેઅાે તે સાંભળીને ખુશ
થયા; અને તેને પૈસા અાપવાનું વચન અા યું. યારથી તે ઈસુને પર વાધીન
કરવાની તક શાેધતાે ર ાે. ૧૨ બેખમીર રાેટલીના પવને પહે લે દવસે, જયારે
લાેકાે પા ખાનું બ લદાન કરતા હતા, યારે ઈસુના શ યાે તેમને પૂછે છે કે ,
'તમે પા ખા ખાઅાે માટે અમે

ાં જઈને તૈયારી કરીઅે, અે વષે તમારી

શી ઇ છા છે ?' ૧૩ ઈસુઅે પાેતાના શ યાેમાંના બે શ યાેને માેક યા અને
તેઅાેને ક ું કે , 'શહે રમાં

અાે, પાણીનાે ઘડાે લઈને જતાે અેક માણસ

તમને મળશે; તેની પાછળ જ ે. ૧૪ અને જે ઘરમાં તે
પૂછ ે કે , “ઉપદેશક કહે છે કે , મારી ઊતરવાનાે અાેરડી

ય તેના મા લકને
ાં છે કે , જેમાં

ાં

' ેકે બધા ભલે ઠાેકર ખાય. હુ ં તાે ન હ ભૂલું.' ૩૦ ઈસુ તેને કહે છે , કે 'હુ ં
તને ન ે કહુ ં છંુ કે , અાજે રા ે જ મરઘાે બે વાર બાે યા અગાઉ તું ણ
વાર મારાે નકાર કરીશ.' ૩૧ પણ તેણે વધારે હમતથી ક ું કે , 'મારે તમારી
સાથે મરવું પડે, તાેપણ હુ ં તમારાે નકાર ન હ ક ં '. બી

બધાઅે પણ અેમ

જ ક ું. ૩૨ તેઅાે ગેથસેમાને નામે અેક જ યાઅે અાવે છે ; ઈસુ પાેતાના
શ યાેને કહે છે કે , 'હુ ં ાથના ક ં , યાં સુધી અહ બેસાે.' ૩૩ ઈસુ પાેતાની
સાથે પતરને, યાકૂ બને તથા યાેહાનને લઈ ગયા અને ઈસુ બહુ અકળાવા
તથા ઉદાસ થવા લા યા. ૩૪ ઈસુ તેઅાેને કહે છે , 'મારાે
અ ત શાેકાતુર છે ; અહ રહીને

વ મરવા જેવાે

ગતા રહાે.' ૩૫ તેમણે થાેડેક અાગળ

જઈને જમીન પર પડીને ાથના કરી કે , શ

હાેય તાે અા ણ મારાથી દૂ ર

કરાય.' ૩૬ તેમણે ક ું કે , 'અ બા, પતા, તમને સવ શ

છે ; અા યાલાે

મારાથી દૂ ર કરાે. તાેપણ મારી ઇ છા માણે ન હ, પણ તમારી ઇ છા માણે
થાઅાે.' ૩૭ ઈસુ પાછા અાવે છે , અને તેઅાેને ઊંઘતા જુ અે છે અને પતરને
કહે છે , ' સમાેન શું તું ઊંઘે છે ? શું અેક ઘડી સુધી તું
નથી? ૩૮

ગતાે રહી શકતાે

ગતા રહાે અને ાથના કરાે, કે તમે પરી ણમાં ન પડાે; અા મા

ત પર છે ખરાે, પણ શરીર નબળ છે .' ૩૯ ફરી તેમણે જઈને અે જ શ દાે
બાેલીને ાથના કરી. ૪૦ ફરી પાછા અાવીને ઈસુઅે તેઅાેને ઊંઘતા

ેયા;

તેઅાેની અાંખાે ઊંઘથી ઘણી ભારે હતી; અને તેમને શાે જવાબ દેવાે, અે
તેઅાેને સમ તું ન હતું. ૪૧ ઈસુ ી

વાર અાવીને તેઅાેને કહે છે કે , 'શું તમે

હજુ ઊં યા કરાે છાે અને અારામ લાે છાે? બસ થયું. તે ઘડી અાવી ચૂકી
છે , જુ અાે, માણસના દીકરાને પાપીઅાેના હાથમાં સાપી દેવાશે. ૪૨ ઊઠાે,
અાપણે જઈઅે; જુ અાે, મને જે પકડાવનાર છે તે અાવી પહા યાે છે .' ૪૩
તરત, તે હ

બાેલતા હતા, અેટલામાં બારમાંનાે અેક, અેટલે યહૂ દા અને તેની

સાથે મુ ય યાજકાે, શા

ીઅાે તથા વડીલાેઅે માેકલેલા ઘણાં લાેકાે તરવારાે

તથા લાકડીઅાે લઈને ઈસુની પાસે અા યા. ૪૪ હવે ઈસુને પકડાવનારે તેઅાેને
અેવી નશાની અાપી હતી કે , 'જેને હુ ં ચૂમીશ તે જ તે છે , તેમને પકડ ે અને
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.' અને તે તેમને ચૂ યાે. ૪૬ યારે તેઅાેઅે ઈસુને પકડી

છંુ .' ૩ મુ ય યાજકાેઅે તેમના પર ઘણાં અા ેપાે મૂ ા. ૪ પલાતે ફરી તેમને
પૂછતાં ક ું કે , 'શું તું કં ઈ જ જવાબ અાપતાે નથી? ે, તેઅાે તારા પર કે ટલા

લીધા. ૪૭ પણ પાસે ઊભા રહે નારાઅાેમાંના અેકે તરવાર ઉગામીને મુખ

બધા અા ેપાે મૂકે છે !' ૫ પણ ઈસુઅે બી ે કાેઈ જવાબ અા યાે ન હ, જેથી

ચાેકસાઈ લઈ જ ે.' ૪૫ ઈસુ અા યા કે તરત તેમની પાસે જઈને યહૂ દા
કહે છે કે , 'ગુ

યાજકના ચાકરને મારી અને તેનાે કાન કાપી ના યાે. ૪૮ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું

પલાતને અા ય થયું. ૬ અા પવમાં જે અેક બંદીવાનને લાેકાે માગે તેને

કે , 'જેમ લૂંટારાની સામે અાવતા હાે તેમ તરવારાે તથા લાકડીઅાે લઈને મને

તે છાેડી દેતાે હતાે. ૭ કે ટલાક દં ગાે કરનારાઅાેઅે હુ લડમાં ખૂન કયુ હતું

પકડવાને અા યા છાે શું? ૪૯ હુ ં દરરાેજ તમારી પાસે ભ ત થાનમાં બાેધ

તેઅાેની સાથે કે દમાં પડેલાે અેવાે બરાબાસ નામનાે અેક માણસ હતાે. ૮

કરતાે હતાે, યારે તમે મને પક

લાેકાે ઉપર ચઢીને પલાતને વનંતી કરવા લા યા કે , 'જેમ તમે અમારે સા

ાે ન હ; પણ શા

વચન પૂરાં થાય, માટે

અામ થાય છે . ૫૦ બધા ઈસુને મૂકીને નાસી ગયા. ૫૧ અેક જુ વાન જેણે

દર વખતે કરતા હતા તે માણે કરાે.' ૯ પલાતે તેઅાેને જવાબ અાપતાં

પાેતાના ઉઘાડા અંગ પર શણનું વ

ક ું કે , 'શું તમારી મર

અેવી છે કે , હુ ં તમારે સા યહૂ દીઅાેના રા ને

મુ ત ક ં ?' ૧૦ કે મ કે તે

ણતાે હતાે કે મુ ય યાજકાેઅે અદેખાઇને લીધે

હતાે; અને તેઅાેઅે તેને પક

અાેઢેલું હતું તે તેમની પાછળ અાવતાે

ાે; ૫૨ પણ તે વ

મૂકીને તે તેઅાે પાસેથી

ઉઘાડા શરીરે નાસી ગયાે. ૫૩ તેઅાે ઈસુને મુખ યાજકની પાસે લઈ ગયા;

તેમને સાપી દીધાં હતા. ૧૧ પણ મુ ય યાજકાેઅે લાેકાેને ઉ કે યા, અે સા કે

અને સવ મુ ય યાજકાે, વડીલાે તથા શા

ઈસુને બદલે તે તેઅાેને માટે બરાબાસને મુ ત કરે. ૧૨ પણ પલાતે ફરી

ીઅાે તેમની સાથે ભેગા થયા. ૫૪

પતર ઘણે દૂ ર રહીને તેમની પાછળ ચાલતાે છે ક મુખ યાજકના ચાેકની

તેઅાેને ક ું કે , 'જેને તમે યહૂ દીઅાેનાે રા

અંદર અા યાે હતાે; અને ચાેકીદારાેની સાથે બેસીને અંગારાની તાપણીમાં તે

તેઅાેઅે ફરી બૂમ પાડી કે , 'તેને વધ તંભે જડાવાે.' ૧૪ પલાતે તેઅાેને ક ું કે ,

તાપતાે હતાે. ૫૫ હવે મુ ય યાજકાેઅે તથા અાખી યાયસભાઅે ઈસુને

'શા માટે? તેણે શું ખરાબ કયુ છે ?' પણ તેઅાેઅે વધારે ઊંચા અવાજે ક ું

મારી નંખાવવા સા તેની વ

કે , 'ઈસુને વધ તંભે જડાવાે.' ૧૫ યારે પલાતે લાેકાેને રા

૫૬ કે મ કે ઘણાંઅાેઅે તેની વ

સા ી શાેધી, પણ તે તેઅાેને જડી ન હ.
જૂ ઠી સા ી પૂરી; પણ તેઅાેની સા ી

મળતી અાવતી નહાેતી. ૫૭ કે ટલાકે ઊભા રહીને તેમની વ

જૂ ઠી સા ી

કહાે છાે, તેનું હુ ં શું ક ં ?' ૧૩

કરવા તેઅાેને

સા બરાબાસને જતાે કયા. અને ઈસુને કાેરડા મરાવીને વધ તંભે જડવા
સા સા યાં. ૧૬ સપાઈઅાે ઈસુને ૈતાેયુમ નામે કચેરીમાં લઈ ગયા; અને

પૂરતાં ક ું કે , ૫૮ અમે તેને અેમ કહે તાં સાંભ ાે છે કે , 'હાથે બનાવેલા અા

તેઅાેઅે ચાેકીદારાેની અાખી ટુ કડી ખડી કરી. ૧૭ તેઅાેઅે તેમને

ંબુ ડયાે

ભ ત થાનને હુ ં પાડી નાખીશ અને ણ દવસમાં વગર હાથે બનાવેલું હાેય

ઝ ભાે પહે રા યાે અને કાંટાનાે મુગટ ગૂંથીને તેમના માથા પર મૂ

ાે; ૧૮

અેવું ભ ત થાન બાંધીશ.' ૫૯ અામાં પણ તેઅાેની સા ી મળતી અાવતી

અને 'હે યહૂ દીઅાેના રા , સલામ!' અેમ કહીને મ કરીમાં તેમને નમ કાર

નહાેતી. ૬૦ મુખ યાજકે વચમાં ઊભા થઈને ઈસુને પૂ

ું કે , 'શું તારે કશાે

કરવા લા યા. ૧૯ તેઅાેઅે તેમના માથામાં સાેટી મારી, ઈસુના પર થૂં ાં અને

અા કે વી સા ી પૂરે છે ?' ૬૧ પણ

ઘૂંટણ ટેકીને તેમની અાગળ ન યાં. ૨૦ તેમની મ કરી કરી ર ા પછી તેઅાેઅે

જવાબ અાપવાે નથી? તેઅાે તારી વ

ઈસુ માૈન ર ા. તેમણે કશાે જવાબ ન અા યાે. ફરી મુખ યાજકે તેમને પૂ

ું

તેમના અંગ પરથી

ંબુ ડયાે ઝ ભાે ઉતારી લીધાે અને તેમના પાેતાનાં વ

ાે

ત છે ?' ૬૨ ઈસુઅે ક ું કે , 'હુ ં છંુ ; તમે
માણસના દીકરાને પરા મનાં જમણા હાથ તરફ બેઠેલા તથા અાકાશનાં

તેમને પહે રા યાં; પછી વધ તંભે જડવા સા તેમને લઈ જવામાં અા યા. ૨૧

વાદળાંપર અાવતા

ેશાે. ૬૩ મુખ યાજકે પાેતાનાં વ

ાે ફાડીને ક ું કે ,

હતાે, તે સીમમાંથી અાવતાં યાં થઈને જતાે હતાે. તેની પાસે સપાઈઅાેઅે

'હવે અાપણને બી

સા ીની શી જ ર છે ? ૬૪ તમે અા દુ ભાષણ સાંભ ું

બળજબરીથી ઈસુનાે વધ તંભ ઊંચકા યાે. ૨૨ ગલગથા નામની જ યા, જેનાે

છે , તમને શું લાગે છે ?' બધાઅે ઈસુને મૃ યુદંડને યાે ય ઠરા યાં. ૬૫ કે ટલાક

અથ 'ખાેપરીની જ યા' છે , યાં તેઅાે તેમને લા યા. ૨૩ તેઅાેઅે બાેળ મ ત

કે , 'શું તું તુ તમાનનાે દીકરાે

તેમના પર થૂંકવા તથા તેમનું મા ઢાંકવા લા યા તથા તેમને મુ ીઅાે મારીને

સમાેન નામે કુ રેનીનાે અેક માણસ જે અાલેકસાંદરનાે તથા ફસનાે પતા

ા ારસ તેમને અા યાે; પણ ઈસુઅે તે પીવાની ના પાડી. ૨૪ સપાઈઅાેઅે

તેમને કહે વા લા યા કે , 'તું બાેધક છે તાે કહી બતાવ કે કાેણે તને માયા?

ઈસુને વધ તંભે જ ાં અને તેઅાેમાંના

અને ચાેકીદારાેઅે તેમને તમાચા મારીને તેમને સકં માં લીધા. ૬૬ હવે પતર

તે

નીચે ચાેકમાં હતાે યારે મુખ યાજકની અેક દાસી અાવી. ૬૭ અને પતરને

લીધાં. ૨૫ સવારમાં લગભગ નવ વા યે તેઅાેઅે ઈસુને વધ તંભે જ

ાં.

તાપતાે

૨૬ તેના ઉપર ઈસુનું અેવું તહાેમતનામું લ યું હતું કે “યહૂ દીઅાેનાે રા

.”

ેઈને તે કહે છે કે , 'તું પણ નાસરેથના ઈસુની સાથે હતાે.' ૬૮ પણ

પતરે ઇનકાર કરીને ક ું કે , 'તું શું કહે છે , તે હુ ં

ણતાે નથી તેમ જ સમજતાે

પણ નથી.' તે બહાર પરસાળમાં ગયાે અને મરઘાે બાે યાે. ૬૯ તે દાસી તેને
ેઈને પાસે ઊભા રહે નારાઅાેને ફરીથી કહે વા લાગી કે , 'અે તેઅાેમાંનાે છે .'
૭૦ પણ તેણે ફરી ઇનકાર કયા. થાેડીવાર પછી યાં ઊભેલાઅાેઅે પતરને

યેકે ઈસુના વ

ણવા માટે ચ ીઅાે નાખી. તેઅાેઅે તેમના વ

૨૭ ઈસુની સાથે તેઅાેઅે બે ચાેરાેને વધ તંભે જ

નાે કયાે ભાગ લેવાે,
અંદરાેઅંદર વહચી

ાં, અેકને તેમની જમણી

તરફ અને બી ને ડાબી તરફ. ૨૮ “તે અપરાધીઅાેમાં ગણાયાે,” અેવું જે
શા

વચન હતું તે પૂ ં થયું. ૨૯ પાસે થઈને જનારાંઅાેઅે ઈસુનું અપમાન કયુ

તથા માથાં હલાવતાં ક ું કે , 'વાહ રે! ભ ત થાનને પાડી નાખનાર તથા તેને

ક ું કે , 'ખરેખર તું તેઅાેમાંનાે છે ; કે મ કે તું ગાલીલનાે છે .' ૭૧ પણ પતર

ણ દવસમાં બાંધનાર, ૩૦ તું પાેતાને બચાવ અને વધ તંભ પરથી ઊતરી

શાપ દેવા તથા સમ ખાવા લા યાે કે , 'જે માણસ વષે તમે કહાે છાે, તેને હુ ં

અાવ.' ૩૧ અે જ માણે મુ ય યાજકાેઅે અંદરાેઅંદર શા

અાેળખતાે નથી.' ૭૨ તરત મરઘાે બી

મ કરી કરીને ક ું કે , 'તેણે બી અાેને બચા યા, પણ પાેતાને બચાવી શકતાે

વાર બાે યાે; અને ઈસુઅે પતરને જે

વાત કહી હતી કે , મરઘાે બે વાર બાે યા અગાઉ ણ વાર તું મારાે નકાર

નથી. ૩૨ ઇઝરાયલના રા ,

કરીશ, તે તેને યાદ અા યું; અને તે પર મન પર લાવીને તે ખૂબ ર

અાવ, કે અમે

ાે.

થઈ કે તરત મુ ય યાજકાેઅે, વડીલાે, શા ીઅાે તથા અાખી
૧૫ સવાર
યાયસભાઅે સાથે મળીને કાવત ં ર યું. પછી તેઅાે ઈસુને બાંધીને
લઈ ગયા અને પલાતને સાપી દીધાં. ૨ પલાતે ઈસુને પૂ
યહૂ દીઅાેનાે રા

માક

ું કે , 'શું તું

છે ?' તેમણે જવાબ અાપતાં તેને ક ું કે , 'તું કહે છે તે જ હુ ં

ીઅાે સ હત

ત, હમણાં જ વધ તંભ પરથી ઊતરી

ેઈને વ વાસ કરીઅે.' વળી જેઅાે ઈસુની સાથે વધ તંભે

જડાયેલા હતા તેઅાેઅે પણ તેમની નદા કરી. ૩૩ બપાેરના લગભગ બારથી
ણ વા યા સુધી અાખા દેશમાં અંધારપટ છવાયાે. ૩૪ બપાેરે લગભગ ણ
વા યે ઈસુઅે માેટે ઘાંટે બૂમ પાડી કે , 'અેલાેઈ, અેલાેઈ લમા શબ થની,
અેટલે, મારા ઈ વર, મારા ઈ વર, તમે મને કે મ મૂકી દીધાે છે ?' ૩૫ જેઅાે
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પાસે ઊભા રહે લા હતા તેઅાેમાંના કે ટલાકે તે સાંભળીને ક ું કે , 'જુ અાે, તે

કે મ કે તેઅાે પાછા ઊ

અે લયાને બાેલાવે છે .' ૩૬ અેક માણસે દાેડીને સરકામાં પલાળેલી વાદળી

મા યું ન હતું. ૧૫ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'અાખી દુ નયામાં જઈને સમ

લાકડાની ટાેચે બાંધીને તેમને ચૂસવા અાપીને ક ું કે , 'રહે વા દાે, અાપણે

સૃ ને સુવાતા ગટ કરાે. ૧૬ જે કાેઈ વ વાસ કરે તથા બા ત મા લે, તે

ેઈઅે કે , અે લયા તેને ઉતારવાને અાવે છે કે ન હ?' ૩૭ ઈસુઅે માેટી બૂમ

ઉ ાર પામશે; પણ જે વ વાસ ન હ કરે, તે અપરાધી ઠરશે. ૧૭ વ વાસ

પાડીને ાણ છાે

ાે. ૩૮ ભ ત થાનનાે પડદાે ઉપરથી નીચે સુધી ચરાઈને

તેના બે ભાગ થયા. ૩૯ જે સૂબેદાર તેમની સામે ઊભાે હતાે, તેણે જયારે
કે તેમણે અાવી રીતે ાણ છાે

ેયું

ાે, યારે તેણે ક ું કે , 'ખરેખર અા માણસ

ઈ વરના દીકરા હતા.' ૪૦ કે ટલીક

ેયા હતા, તેઅાેનું તેઅાેઅે

કરનારાઅાેને હાથે અાવાં ચમ કા રક ચ ાે થશે, મારે નામે તેઅાે દુ ા માઅાેને
કાઢશે, નવી ભાષાઅાે બાેલશે, ૧૮ સપાને ઉઠાવી લેશે અને
કં ઈ ાણઘાતક વ તુ પવાઈ જશે તાે તેઅાેને કં ઈ ઈ

ે તેઅાેથી

થશે ન હ; તેઅાે

ેતી હતી; તેઅાેમાં

બમારાે પર હાથ મૂકશે અને તેઅાે સા ં થશે.' ૧૯ ભુ ઈસુ તેઅાેની સાથે

મ દલાની મ રયમ, નાના યાકૂ બ તથા યાેસેની મા મ રયમ અને શાલાેમી

બાેલી ર ા પછી વગમાં લઈ લેવાયા અને ઈ વરને જમણે હાથે બરા યા.

હતી. ૪૧ જયારે ઈસુ ગાલીલમાં હતા યારે તેઅાે તેમની પાછળ ચાલીને

૨૦ તેઅાેઅે યાંથી જઈને બધે થળે સુવાતા ગટ કરી; અને ભુ તેઅાેના

તેમની સેવા કરતી હતી; અને તેમની સાથે ય શાલેમમાં અાવેલી બી

કામમાં તેઅાેને સહાય કરતા અને તેઅાેને હાથે થયેલા ચમ કા રક ચ ાેથી

ઘણી

ીઅાે પણ દૂ રથી

ાં પછી જેઅાેઅે તેમને

પણ

ીઅાે યાં હતી. ૪૨ સાંજ પડી યારે સ ીકરણનાે દવસ, અેટલે

સુવાતાની સ યતા સા બત કરતા હતા. અામીન.

વ ામવારની અાગળનાે દવસ હતાે, માટે, ૪૩ યાયસભાનાે અેક માનવંતાે
સભાસદ, અેટલે અ રમથાઈનાે યૂસફ અા યાે. તે પાેતે પણ ઈ વરના રા યની
વાટ

ેતાે હતાે; તેણે હમત રાખીને પલાતની પાસે જઈને ઈસુનાે પા થવ દેહ

મા યાે. ૪૪ પલાત અા ય પા યાે કે , 'શું તે અેટલાે જલદી મૃ યુ પા યાે
હાેય!' તેણે સૂબેદારને પાેતાની પાસે બાેલાવીને પૂ

ું કે , 'ઈસુને મૃ યુ પા યાને

કે ટલાે વખત થયાે?' ૪૫ સૂબેદાર પાસેથી તે વષે ખબર મળી યારે પલાતે
યૂસફને અે દેહ અપા યાે. ૪૬ યૂસફે શણનું વ
ઉતારીને તેને શણના વ

માં વ ટા

વેચાતું લીધું, મૃતદેહને

ાે અને ખડકમાં ખાેદેલી અેક કબરમાં

દફના યાે. અને તે કબર પર પ થર ગબડાવી મૂ ા. ૪૭ તેમને
મ દલાની મ રયમ તથા યાેસેની મા મ રયમે

ાં મૂ ા અે

ેયું.

વીતી ગયા પછી મ દલાની મ રયમ, યાકૂ બની મા મ રયમ
૧૬ તથાવ ામવાર
શાલાેમીઅે, સુગંધી ચી ે વેચાતી લીધી, અે માટે કે તેઅાે જઈને
તેમને લગાવે. ૨ અઠવા ડયાને પહે લે દવસે વહે લી સવારે સૂરજ ઊગતાં
પહે લાં તેઅાે કબરે અાવી. ૩ તેઅાે અંદરાેઅંદર કહે તી હતી કે , 'અાપણે માટે
કબર ઉપરનાે પ થર કાેણ ખસેડશે?' ૪ તેઅાે નજર ઊંચી કરીને જુ અે છે કે ,
પ થર ગાબડાયેલાે

ેયાે.

ેકે તે ઘણાે માેટાે હતાે. ૫ તેઅાેઅે કબરમાં

વેશીને સફે દ ઝ ભાે પહે રેલા, જમણી તરફ બેઠેલા, અેક જુ વાન માણસને
ેયાે. તેથી તેઅાે ગભરાઈ ગઈ. ૬ પણ તે તેઅાેને કહે છે કે , 'ગભરાશાે ન હ;
વધ તંભે જડાયેલા નાસરેથના ઈસુને તમે શાેધાે છાે; તે ઊ

ાં છે ; તે અહ

નથી; જુ અાે, જે જ યાઅે તેમને દફના યાં હતા તે અા છે . ૭ પણ

અાે,

અને તેમના શ યાેને, અને ખાસ કરીને પતરને કહાે કે તેઅાે તમારી અાગળ
ગાલીલમાં

ય છે , જેમ તેમણે તમને ક ું હતું તેમ. તમે તેમને યાં

ેશાે.' ૮

તેઅાે બહાર નીકળીને કબરની પાસેથી દાેડી ગઈ; કે મ કે તેઅાેને સાચે ભય
તથા અા ય લા યું હતું; અને તેઅાેઅે કાેઈને કં ઈ ક ું ન હ; કે મ કે તેઅાે
ડરતી હતી. ૯ (note: The most reliable and earliest manuscripts do not
include Mark 16:9-20.) હવે અઠવા ડયાના પહે લા દવસની સવારે ઈસુ પાછા

ઊઠીને મ દલાની મ રયમ, જેનાંમાંથી તેમણે સાત દુ ા માઅાે કા

ાં હતા,

તેને તેઅાે થમ દેખાયા. ૧૦ જેઅાે તેમની સાથે રહે લા હતા, તેઅાે શાેક
તથા દન કરતા હતા, યારે તેણે તેઅાેની પાસે જઈને ખબર અાપી. ૧૧
ઈસુ

વત છે અને તેના

ેવામાં અા યા છે , અે તેઅાેઅે સાંભ

ું પણ

વ વાસ કયા ન હ. ૧૨ અે પછી તેઅાેમાંના બે જણ ચાલીને અે માૈસ ગામે
જતા હતા, અેટલામાં ઈસુ અ ય વ પે તેઅાેને દેખાયા. ૧૩ તેઅાેઅે જઈને
બાકી રહે લાઅાેને ક ું.

ેકે તેઅાેઅે પણ તેઅાેનું મા યું ન હ. ૧૪ યાર પછી

અ ગયાર શ યાે જમવા બેઠા હતા, યારે ઈસુ તેઅાેને દેખાયા; અને તેમણે
તેઅાેના અ વ વાસ તથા દયની કઠણતાને લીધે તેઅાેને ઠપકાે અા યાે;
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માક

લૂક

રહે શે, તને દીકરાે થશે, અને તું તેમનું નામ ઈસુ પાડશે. ૩૨ તે માેટા થશે

ભથી જેઅાે નજરે ેનારા તથા વચનના સેવકાે હતા, તેઅાેઅે
૧ અારં
અાપણને ક ું છે તે માણે, અાપણામાં પૂરી થયેલી વાતાેનું વણન
૨

કરવાને ઘણાંઅે વીકાયુ છે ; ૩ માટે, અાે માનનીય થયાે ફલ, મ પણ
શ અાતથી સઘળી વાતાેની ચાેકસાઈ કરીને, તને વગતવાર લખવાનું ન ી
કયુ, ૪ કે મ કે જે વાતાે તને શીખવવામાં અાવી છે , તેઅાેની સ યતા તું
ણે. ૫ યહૂ દયાના રા

હે રાેદની કાર કદ માં અ બયાના વગમાંનાે ઝખાયા

નામે અેક યાજક હતાે; તેની પ ની હા નની દીકરીઅાેમાંની હતી, તેનું નામ
અે લસાબેત હતું. ૬ તેઅાે બ ને ઈ વરની અાગળ યાયી હતાં, તથા ભુની
સવ અા ાઅાે તથા વ ધઅાે માણે નદાષ રીતે વતતાં હતાં. ૭ તેઅાે
નઃસંતાન હતાં કે મ કે અે લસાબેત જ મ અાપવાને અસમથ હતી. તેઅાે
બ ને ઘણાં વૃ હતાં. ૮ તે છતાં ઝખાયા પાેતાના મ માણે ઈ વરની
અાગળ યાજકનું કામ કરતાે હતાે, ૯ અેટલામાં યાજકપદના રવાજ માણે
ભુના ભ ત થાનમાં જઈને અપણ કરવાનાે તેનાે સમય અા યાે. ૧૦ અપણ
કરાતું હતું તે સમયે લાેકાેની સભા બહાર ાથના કરતી હતી. ૧૧ તે સમય
દર મયાન ધૂપવેદીની જમણી બાજુ માં ભુનાે અેક વગદૂ ત ઊભેલાે તેના
ેવામાં અા યાે. ૧૨ વગદૂ તને

ેઈને ઝખાયા ગભરાઈ ગયાે, અને તેને બીક

લાગી. ૧૩ વગદૂ તે તેને ક ું કે , ઝખાયા, બીશ ન હ; કે મ કે તારી ાથના
સાંભળવામાં અાવી છે , તારી પ ની અે લસાબેતને દીકરાે થશે, તેનું નામ
તું યાેહાન પાડશે. ૧૪ તને અાનંદ ા ત થશે, ને તેના જ મથી ઘણાં લાેકાે
હરખાશે; ૧૫ કે મ કે તે ભુની

માં મહાન થશે, ા ાસવ પીશે ન હ;

અને માતાના પેટમાં હશે યારથી જ પ વ અા માથી ભરપૂર થશે. ૧૬ તે
ઇઝરાયલના ઘણાં વંશ ેને તેઅાેના ઈ વર યહાેવા તરફ ફે રવશે. ૧૭ તે
અે લયાના અા માઅે તથા પરા મે ઈ વરની અાગળ ચાલશે, અે માટે કે તે
પતાઅાેનાં મન બાળકાે તરફ તથા ન માનનારાઅાેને યાયીઅાેના ાન માણે
ચાલવાને ફે રવે, તથા ભુને માટે સ થયેલી

તૈયાર કરે. ૧૮ ઝખાયાઅે

વગદૂ તને ક ું કે , 'અે મને કે વી રીતે જણાય? કે મ કે હુ ં અને મારી પ ની ઘણાં
વૃ છીઅે.' ૧૯ વગદૂ તે તેને ઉ ર અા યાે કે , 'હુ ં ઈ વરની સમ તામાં
રહે નાર ગા યેલ છંુ ; તારી સાથે વાત કરીને તને અા શુભસંદેશ અાપવાને મને
માેકલવામાં અા યાે છે .' ૨૦ અે વાત બનશે તે દવસ સુધી તું બાેલી શકશે
ન હ, કે મ કે મારી વાતાે જે ઠરાવેલા સમયે પૂણ થશે ત તેઅાેનાે વ વાસ કયા
ન હ. ૨૧ લાેકાે ઝખાયાની રાહ

ેઈ રહયા હતા, તેને ભ ત થાનમાં વાર

લાગી, માટે લાેકાે અા ય પા યા. ૨૨ તે બહાર અા યાે યારે તેઅાેની સાથે તે
બાેલી શ

ાે ન હ; યારે લાેકાે અેવું સમ યા કે અંદર ભ ત થાનમાં તેને

કં ઈ દશન થયું હશે; તે તેઅાેને ઈશારાે કરતાે હતાે, અને બાેલી શ

ાે ન હ.

૨૩ તેના સેવા કરવાના દવસાે પૂરા થયા યારે અેમ થયું કે તે પાેતાના ઘરે

પાછાે ગયાે. ૨૪ તે દવસ પછી તેની પ ની અે લસાબેતને ગભ ર ાે, તે પાંચ
મ હના સુધી ગુ ત રહી, અને તેણે ક ું કે , ૨૫ 'માણસાેમાં મા ં મહે ં દૂ ર
કરવા મારા ભુઅે પાેતાની કૃ પાદ નાં સમયમાં મને સારા દવસાે અા યા છે .'
૨૬ છ ે મ હને ગા

યેલ વગદૂ તને ગાલીલના નાસરેથ નામે અેક શહે રમાં

અેક કુ મા રકાની પાસે ઈ વર તરફથી માેકલવામાં અા યાે હતાે. ૨૭ દાઉદના
વંશના, યૂસફ નામે, અેક પુ ષ સાથે તેની સગાઈ થઈ હતી; તેનું નામ મ રયમ
હતું. ૨૮ વગદૂ તે તેની પાસે અાવીને ક ું કે , 'હે કૃ પા પામેલી, સુખી રહે , ભુ
તારી સાથે છે !' ૨૯ પણ અે વચન સાંભળીને તે ઘણી ગભરાઈ અને વચાર
કરવા લાગી કે , અા તે કઈ

તની સલામ હશે! ૩૦ વગદૂ તે તેને ક ું કે , 'હે

મ રયમ, બીશ નહ ; કે મ કે તું ઈ વરથી કૃ પા પામી છે . ૩૧

લૂક

ે, તને ગભ

અને પરા પર ઈ વરના દીકરા કહે વાશે; અને ઈ વર ભુ તેમને તેમના પતા
દાઉદનું રા યાસન અાપશે. ૩૩ તે યાકૂ બના વંશ ે પર સવકાળ રા ય
કરશે, અને તેમના રા યનાે અંત અાવશે ન હ.' (aiōn g165) ૩૪ મ રયમે
વગદૂ તને ક ું કે , 'અે કે મ કરીને થશે? કે મ કે હુ ં કું વારી છંુ , અને હુ ં કાેઈ પુ ષ
સાથે સંબંધમાં અાવી નથી.' ૩૫ વગદૂ તે તેને ઉ ર અા યાે કે , 'પ વ અા મા
તારા પર અાવશે, અને પરા પર ઈ વરનું પરા મ તારા પર અા છાદન કરશે;
માટે જે તારાથી જ મ લેશે તેને પ વ ઈ વરનાે દીકરાે કહે વાશે. ૩૬

ે,

તારી સગી અે લસાબેતે પણ તેની વૃ ાવ થામાં દીકરાનાે ગભ ધયા છે ; અને
જે ન: સંતાન કહે વાતી હતી, તેને અા છ ાે મ હનાે

ય છે . ૩૭ 'કે મ કે

ઈ વર પાસેથી [અાવેલું] કાેઈ પણ વચન પરા મ વગરનું થશે ન હ.' ૩૮
મ રયમે વગદૂ તને ક ું કે , ' ે, હુ ં ભુની સે વકા છંુ , તારા ક ાં માણે
મને થાઅાે.' યારે વગદૂ ત તેની પાસેથી ગયાે. ૩૯ તે દવસાેમાં મ રયમ
ઊઠીને પહાડી દેશમાં યહૂ દયાના અેક શહે રમાં તરત જ ગઈ. ૪૦ ઝખાયાને
ઘરે જઈને અે લસાબેતને સલામ કહી. ૪૧ અે લસાબેતે મ રયમની સલામ
સાંભળી યારે બાળક તેના પેટમાં કૂ ું; અને અે લસાબેતે પ વ અા માથી
ભરપૂર થઈને. ૪૨ તથા ઊંચા વરથી ક ું કે , '

ીઅાેમાં તું અાશીવા દત

છે , તા ં બાળક પણ અાશીવા દત છે !' ૪૩ અે કૃ પા મને
ભુની મા મારી પાસે અાવે? ૪૪ કે મ કે ,

ાંથી કે , મારા

ે, તારી સલામનાે અવાજ મારે

કાને પડતાં બાળક મારા પેટમાં અાનંદથી કૂ ું. ૪૫ જેણે વ વાસ કયા તે
અાશીવા દત છે , કે મ કે ભુ તરફથી જે વાતાે તેને કહે વામાં અાવી છે તેઅાે
પૂણ થશે. ૪૬ મ રયમે ક ું કે , મારાે

વ ભુને મહાન માને છે , ૪૭ અને

ઈ વર, મારા ઉ ારકમાં મારાે અા મા હરખાયાે છે . ૪૮ કારણ કે તેમણે
પાેતાની સે વકાની દીનાવ થા પર ્ કરી છે ; કે મ કે , ે, હવેથી સઘળી
પેઢીઅાે મને અાશીવા દત કહે શે. ૪૯ કે મ કે પરા મી ઈ વરે મારે સા મહાન
કૃ યાે કયા છે , તેમનું નામ પ વ છે . ૫૦ જેઅાે તેમનું સ માન કરે છે , તેઅાે પર
તેમની દયા પેઢી દરપેઢી રહે છે . ૫૧ તેમણે પાેતાના પરા મી હાથાે વડે ઘણાં
પરા મી કાયા કયા છે , અ ભમાનીઅાેને તેઅાેનાં દયની ક પનામાં તેમણે
વખેરી ના યા છે . ૫૨ તેમણે રાજકતાઅાેને રા યાસન પરથી ઉતારી ના યા
છે , અને ગરીબાેને ઊંચા કયા છે . ૫૩ તેમણે ભૂ યાંઅાેને સારાં વાનાંથી તૃ ત
કયા છે ; અને ીમંતાેને ખાલી હાથે પાછા કા

ાં છે . ૫૪ અાપણા પૂવ ેને

તેમના ક ાં માણે, ઇ ા હમ પર તથા તેના વંશ પર ૫૫ સદા દયા કરવાનું
સંભારીને, તેમણે પાેતાના સેવક ઇઝરાયલને સહાય કરી.' (aiōn g165) ૫૬
મ રયમ અાશરે ણ મ હના સુધી તેની સાથે રહી, પછી પાેતાને ઘરે પાછી
ગઈ. ૫૭ હવે અે લસાબેતના દવસાે પૂરા થયા, અેટલે તેને દીકરાે જન યાે.
૫૮ તેના પડાેશીઅાેઅે તથા સગાંઅાેઅે સાંભ

ું કે , ભુઅે તેના પર માેટી

દયા કરી છે , યારે તેઅાે તેની સાથે અાનંદ કયા. ૫૯ અાઠમે દવસે તેઅાે
છાેકરાંની સુ નત કરવા અા યાં, યારે તેઅાે તેના પતાના નામ ઉપરથી તેનું
નામ ઝખાયા પાડવા માંગતા હતા; ૬૦ પણ તેની માઅે તેઅાેને ક ું કે , 'અેમ
ન હ, પણ તેનું નામ યાેહાન પાડવું.' ૬૧ તેઅાેઅે તેને ક ું કે , 'તારાં સગામાંના
કાેઈનું અેવું નામ પાડેલું નથી.' ૬૨ તેઅાેઅે ઈશારાે કરીને તેના પતાને પૂ

ું

કે , 'તું તેનું શું નામ પાડવા ચાહે છે ?' ૬૩ તેણે પ થરપાટી માગીને તેના પર
લ યું કે , 'તેનું નામ યાેહાન છે .' ૬૪ તેથી તેઅાે સવ અચંબાે પા યા. તરત
ઝખાયાનું મુખ ઊઘડી ગયું, ને તેની

ભ છૂટી થઈ, તે ઈ વરની તુ ત કરતાે
બાેલવા લા યાે. ૬૫ તેઅાેની અાસપાસના સવ રહે વાસીઅાેને બીક લાગી,
અને યહૂ દયાના અાખા પહાડી દેશમાં અે વાતાેની ચચા ચાલી. ૬૬ જેઅાેઅે તે
વાતાે સાંભળી તે સવઅે તે મનમાં રાખીને ક ું કે , યારે અા છાેકરાે કે વાે થશે?
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કે મ કે ભુનાે હાથ તેના પર હતાે. ૬૭ તેના પતા ઝખાયાઅે પ વ અા માથી

મનમાં રાખીને વારં વાર તે વષે વચાર કરતી રહી. ૨૦ ઘેટાંપાળકાેને જે

ભરપૂર થઈને અેવાે બાેધ કયા કે , ૬૮ ઇઝરાયલના ઈ વર ભુ તુ તમાન

કહે વામાં અા યું હતું તે તેઅાેઅે બધું સાંભ ું તથા

થાઅાે; કે મ કે તેમણે પાેતાના લાેકની મુલાકાત લઈને તેઅાેનાે ઉ ાર કયા

મ હમા તથા તુ ત કરતા પાેતાનાં ઘેટાં પાસે પાછા ગયા. ૨૧ અાઠ દવસ

છે . ૬૯ તેમણે પાેતાના સેવક દાઉદના કુ ળમાં, અાપણે સા અેક પરા મી

પૂરા થયા પછી બાળકની સુ નત કરવાનાે વખત અા યાે, તેમનું નામ ઈસુ

ઉ ારનાર અા યા છે , ૭૦ (જગતના અારં ભથી ઈ વરે પ વ

પાડવામાં અા યું, જે નામ, જ મ પહે લાં વગદૂ તે અા યું હતું. ૨૨ મૂસાના

બાેધકાેના

મુખથી ક ું હતું તે માણે), (aiōn g165) ૭૧ અેટલે તે અાપણા શ ુઅાેથી

નયમશા

તથા અાપણા પર ષ
ે રાખનારા સવના હાથમાંથી અાપણને બચાવે; ૭૨ અે

ભુના નયમશા

સા કે તે અાપણા પૂવ ે

યે દયા દશાવે, તથા પાેતાનાે પ વ કરાર યાદ

કરે, ૭૩ અેટલે તેમણે અાપણા પતા ઇ ા હમની સાથે જે સમ ખાધા તે; ૭૪

ેયું, તેથી તેઅાે ઈ વરનાે

માણે તેઅાેના શુ કરણના દવસાે પૂરા થયા, ૨૩ યારે જેમ
માં લખેલું છે કે , થમ જ મેલાે દરેક બાળક ભુને સા

પ વ કહે વાય, તે માણે તેઅાે તેને ભુની સમ રજૂ કરવાને, ૨૪ તથા
ભુના નયમશા

માં ક ાં માણે અેક

ેડ હાેલાને અથવા કબૂતરનાં બે

અે માટે કે તે અાપણે સા અેવું કરે કે , અાપણે પાેતાના શ ુઅાેના હાથમાંથી

બ ચાનું બ લદાન કરવા સા , તેને ય શાલેમમાં લા યાં. ૨૫ યારે જુ અાે,

છૂટકાે પામીને, નભયતાથી અાપણા અાખા અાયુ યભર તેમની અાગળ
૭૫ પ વ ાઈથી તથા યાયીપણાથી તેમની સેવા કરીઅે. ૭૬ અને, અાે પુ ,

તે ઇઝરાયલને દલાસાે મળે તેની રાહ

તું પરા પર ઈ વરનાે બાેધક કહે વાશે; કે મ કે તું ભુની અાગળ ચાલશે,

પર હતાે. ૨૬ પ વ અા માઅે તેને જણા યું હતું કે , ' ભુના

અે માટે કે તું ભુનાે માગ તૈયાર કરે, ૭૭ તથા તેમના લાેકાેને પાપની માફી

પહે લાં તું મરશે ન હ.' ૨૭ તે અા માની ેરણાથી ભ ત થાનમાં અા યાે, યાં

મળવાથી જે ઉ ાર મળે છે , તેનું

ાન તું તેઅાેને અાપે. ૭૮ અને અા માફી

અાપણા ઈ વરની ઘણી દયાથી વગમાંથી ઉ ારનાર ઊગતાં સૂય સમાન
અાપણી પાસે અાવે છે , ૭૯ અે માટે કે અંધારામાં તથા મરણની છાયામાં

સમયાેન નામે અેક માણસ ય શાલેમમાં હતાે, તે યાયી તથા ધા મક હતાે,

નયમશા

ેતાે હતાે, અને પ વ અા મા તેના
તને

ની વ ધ માણે કરવા માટે બાળક ઈસુના માતા પતા તેમને

સમયાેનની પાસે લા યા. ૨૮ યારે તેણે બાળકને હાથમાં ઊંચકીને ઈ વરની
તુ ત કરીને ક ું કે , ૨૯ 'હે ભુ, હવે તમારા વચન માણે તમે તમારા

જેઅાે બેઠેલા છે તેઅાેને તે કાશ અાપે તથા અાપણા પગલાંને શાં તના

સેવકને શાં તથી જવા દાે; ૩૦ કે મ કે મારી અાંખાેઅે તમારાે ઉ ાર

માગમાં દાેરી

૩૧ જેને તમે સવ લાેકાેની સ મુંખ સ

ય. ૮૦ પુ માેટાે થયાે, અા મામાં બળવાન થતાે ગયાે, અને

ઇઝરાયલમાં તેના

હે ર થવાનાં દવસ સુધી તે અર યમાં ર ાે.
૨

રા યપાલ હતાે, તેના વખતમાં અે થમ વ તીગણતરી હતી. ૩ બધા
લાેકાે પાેતાનાં નામ નાધાવવા સા પાેતપાેતાનાં શહે રમાં ગયા. ૪ યૂસફ
પણ ગાલીલના નાસરેથ શહે રમાંથી યહૂ દયામાં દાઉદનું શહે ર જે બેથલેહેમ
કહે વાય છે તેમાં, ૫ પાેતાનું તથા પાેતાની ગભવતી વે વશાળી પ ની મ રયમનું
નામ નાધાવવા ગયાે, કે મ કે તે દાઉદના વંશ તથા કુ ળમાંનાે હતાે. ૬ તેઅાે
યાં હતાં, અેટલામાં મ રયમના સવાવ થાના દવસાે પૂરા થયા. ૭ અને
તેણે પાેતાના થમ દીકરાને જ મ અા યાે; તેને કપડાંમાં લપેટીને ગભાણમાં
સુવડા યાે, કારણ કે તેઅાેને સા ધમશાળામાં કં ઈ જ યા નહાેતી. ૮ તે
દેશમાં ઘેટાંપાળકાે રા ે ખેતરમાં રહીને પાેતાનાં ઘેટાંને સાચવતા હતા. ૯
ભુનાે અેક વગદૂ ત તેઅાેની અાગળ ગટ થયાે, ભુના ગાૈરવનાે કાશ
તેઅાેની અાસપાસ કા યાે, તેથી તેઅાે ઘણાં ભયભીત થયા. ૧૦ વગદૂ તે
તેઅાેને ક ું કે 'બીશાે નહ ; કે મ કે , જુ અાે, હુ ં માેટા અાનંદની સુવાતા તમને
કહુ ં છંુ , અને તે સવ લાેકાેને માટે થશે; ૧૧ કે મ કે અાજ દાઉદના શહે રમાં
તમારે સા અેક ઉ ારક, અેટલે
ત ભુ જન યાં છે . ૧૨ તમારે માટે અે
નશાની છે કે , તમે અેક બાળકને કપડાંમાં લપેટેલું તથા ગભાણમાં સૂતેલું
વગદૂ તાેનાે

સમુદાય ગટ થયાે; તેઅાે ઈ વરની તુ ત કરીને કહે તાં હતા કે , ૧૪ ' વગમાં
ઈ વરને મ હમા, તથા પૃ વી પર જે માણસાે વષે તે સ ન છે , તેઅાે મ યે
શાં ત થાઅાે.' ૧૫ જયારે વગદૂ તાે તેઅાેની પાસેથી અાકાશમાં ગયા તે પછી,
ઘેટાંપાળકાેઅે અેકબી ને ક ું કે , 'ચાલાે, અાપણે બેથલેહેમ જઈને અા
બનેલી બના જેની ખબર ભુઅે અાપણને અાપી છે તે

ેઈઅે.' ૧૬ તેઅાે

ઉતાવળથી ગયા, અને મ રયમને, યૂસફને, તથા ગભાણમાં સૂતેલા બાળકને
ેયા. ૧૭ તેઅાેને

ેયાે છે ,

કયા છે ; ૩૨ તેઅાે બનયહૂ દીઅાે

માટે કટીકરણનાે કાશ અને તમારા ઇઝરાયલી લાેકાેનાે મ હમા છે .' ૩૩

માં કાઈસાર અાેગ તસે ફરમાન બહાર પાડયું કે , સવ દેશાેના
૨ તેલાેકદવસાે
ાેની વ તીગણતરી કરવામાં અાવે. કુ રે નયસ સ રયા ાંતનાે

ેશાે.' ૧૩ પછી અેકાઅેક વગદૂ તની સાથે અાકાશના બી

ેયા

ેયા પછી જે વાત અે બાળક સંબંધી તેઅાેને કહે વામાં

અાવી હતી, તે તેઅાેઅે કહી બતાવી. ૧૮ જે વાતાે ઘેટાંપાળકાેઅે કહી, તેથી
સઘળા સાંભળનારાઅાે અા ય પા યા, ૧૯ પણ મ રયમ અે સઘળી વાતાે

તેમના (બાળક) સંબંધી જે વાતાે કહે વામાં અાવી, તેથી તેમના માતા પતા
અા ય પા યા. ૩૪ શમયાેને તેઅાેને અાશીવાદ અા યાે, અને તેમની મા
મ રયમને ક ું કે , ' ે, અા બાળક ઇઝરાયલમાંનાં ઘણાંનાં પડવા, તથા પાછા
ઊઠવા સા , તથા જેની વ

વાંધા લેવામાં અાવે તેની નશાની થવા સા

ઠરાવેલાે છે . ૩૫ હા, તારા પાેતાના

વને તરવાર વ ધી નાખશે; અે માટે કે

ઘણાં મનાેની ક પના ગટ થાય.' ૩૬ અાશેરના કુ ળની ફનુઅેલની દીકરી
હા ના, અેક બાે ધકા હતી. તે ઘણી વૃ થઈ હતી. અને તે પાેતાનાં લ ન
પછી પાેતાના પ તની સાથે સાત વષ સુધી રહી હતી. ૩૭ તે ચાેયાસી વષથી
વધવા હતી; તે ભ ત થાનમાં જ રહે તી હતી, અને રાત દવસ ઉપવાસ તથા
ાથનાસ હત ભજન કયા કરતી હતી. ૩૮ તેણે તે જ ઘડીઅે યાં અાવીને
ઈ વરની તુ ત કરી, અને જેઅાે ય શાલેમના ઉ ારની રાહ
સઘળાને તે બાળક સંબંધી વાત કરી. ૩૯ તેઅાે ભુના નયમશા
બધું કરી ચૂ

ેતાં હતા તે
માણે

ા પછી ગાલીલમાં પાેતાના શહે ર નાસરેથમાં પાછા ગયા. ૪૦

યાં તે છાેકરાે માેટાે થયાે, અને

ાનથી ભરપૂર થઈને બળવાન થયાે, અને

ઈ વરની કૃ પા તેના પર હતી. ૪૧ તેનાં માતા પતા વરસાેવરસ પા ખાપવમાં
ય શાલેમ જતા હતાં. ૪૨ જયારે ઈસુ બાર વરસના થયા, યારે તેઅાે રવાજ
માણે પવમાં યાં ગયા. ૪૩ પવના દવસાે પૂરા કરીને તેઅાે પાછા જવા
લા યાં, યારે ઈસુ ય શાલેમમાં રાેકાઈ ગયા, અને તેમના માતા પતાને તેની
ખબર પડી ન હ. ૪૪ પણ તે સમૂહમાં હશે, અેમ ધારીને તેઅાેઅે અેક દવસ
સુધી મુસાફરી કરી અને પછી પાેતાનાં સગામાં તથા અાેળખીતામાં ઈસુને
શાે યા. ૪૫ ઈસુ તેઅાેને મ

ા ન હ, યારે તેઅાે તેમને શાેધતાં શાેધતાં

ય શાલેમમાં પાછા ગયા. ૪૬ ણ દવસ પછી તેઅાેઅે તેમને ભ ત થાનમાં
ધમગુ અાેની વચમાં બેઠેલા, તેઅાેનું સાંભળતાં તથા તેઅાેને સવાલાે પૂછતાં
ેયા. ૪૭ જેઅાેઅે તેમનું સાંભ
ઉ રાેથી વ મત થયા. ૪૮ તેમને

ું તેઅાે બધા તેમની બુ થી તથા તેમના
ેઈને તેમના માતા પતા અા ય પા યા;

અને તેમની માઅે તેમને ક ું કે , 'દીકરા, અમારી સાથે તું અાવી રીતે કે મ
વ યા?
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ે, તારા પતાઅે તથા મ દુ ઃખી થઈને તારી કે ટલી શાેધ કરી!' ૪૯

લૂક

ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે 'તમે મારી શાેધ શા માટે કરી? શું તમે

ણતા નહાેતાં

૨૪ મ થાતનાે, જે લેવીનાે, જે મ ખીનાે, જે ય નયનાે, જે યૂસફનાે, ૨૫ જે

ેઈઅે?' ૫૦ જે વાત ઈસુઅે તેઅાેને કહી તે

મ યાનાે, જે અામાેસનાે, જે નાહૂ મનાે, જે હે લીનાે, જે ન ગયનાે, ૨૬ જે

તેઅાે સમ યાં ન હ. ૫૧ ઈસુ તેઅાેની સાથે ગયા, અને નાસરેથમાં અા યા,

માહથનાે, જે મ તયાનાે, જે શમઈનાે, જે યાેસેખનાે, જે યાેદાનાે, ૨૭ જે

માતા પતાને અાધીન ર ા અને તેમની માઅે અે સઘળી વાતાે પાેતાના મનમાં

યાેહાનાનનાે, જે રેસાનાે, જે ઝ

રાખી. ૫૨ ઈસુ ાનમાં તથા કદમાં, ઈ વરની તથા માણસાેની સ નતામાં

૨૮ જે મ ખીનાે, જે અ ીનાે, જે કાેસામનાે, જે અ માદામનાે, જે અેરનાે, ૨૯

વૃ

જે યેશુનાે, જે અેલીઅેઝેરનાે, જે યાેરીમનાે, જે મ થાતનાે, જે લેવીનાે, ૩૦ જે

કે મારે મારા પતાના ઘરમાં હાેવું

પામતા ગયા.

કાઈસારની કાર કદ ને પંદરમે વષ, જયારે પા તયસ
૩ હવેપલાતતબેયહૂરયસ
દયાનાે અ ધપ ત, તથા હે રાેદ ગાલીલનાે રા યકતા તથા તેનાે
ભાઈ ફ લપ ઇતુરાઈ તથા ાખાે નતી દેશનાે રા યકતા તથા લુસા નયસ
અાબીલેનેનાે રા યકતા હતાે ૨ અા નાસ તથા કાયાફા મુખ યાજકાે હતા
યારે ઝખાયાનાં દીકરા યાેહાનની પાસે ઈ વરનું વચન અર યમાં અા યું. ૩
તે યદનની અાસપાસના સઘળા દેશમાં પાપાેની માફીને સા પ તાવાનું
બા ત મા

હે ર કરતાે ગટ થયાે. ૪ યશાયા બાેધકનાં વચનાેના પુ તકમાં

લ યું છે તેમ કે , 'અર યમાં ઘાંટાે કરનારની વાણી કે , ભુનાે માગ તૈયાર
કરાે, તેમના ર તા સીધા કરાે; ૫ દરેક નીચાણ પુરાશે, દરેક પહાડ તથા ટેકરાે

બાબેલનાે, જે શા તીઅેલનાે, જે નેરીનાે,

શમયાેનનાે, જે યહૂ દાનાે, જે યૂસફનાે, જે યાેનામનાે, જે અે યા કમનાે, ૩૧
જે મલેયાનાે, જે મ નાનાે, જે મ ાથાનાે, જે નાથાનનાે, જે દાઉદનાે, ૩૨ જે
યશાઈનાે, જે અાેબેદનાે, જે બાેઅાઝનાે, જે સ માેનનાે, જે નાહશાેનનાે, ૩૩
જે અ મનાદાબનાે, જે અદમીનનાે, જે અન નાે, જે હે ાેનનાે, જે પેરેસનાે, જે
યહૂ દાનાે, ૩૪ જે યાકૂ બનાે, જે ઇસહાકનાે, જે ઇ ા હમનાે, જે તેરાહનાે, જે
નાહાેરનાે, ૩૫ જે સ ગનાે, જે રયૂનાે, જે પેલેગનાે, જે અેબરનાે, જે શેલાનાે,
૩૬ જે કે નાનનાે, જે અફા દનાે, જે શેમનાે, જે નૂહનાે, જે લામેખનાે, ૩૭ જે

મથૂશેલાનાે, જે હનાેખનાે, જે યારેદનાે, જે મહાલાઅેલનાે, જે કે નાનનાે, ૩૮ જે
અનાેશનાે, જે શેથનાે, જે અાદમનાે, જે ઈ વરનાે દીકરાે હતાે.

ેશે.' ૭ તેનાથી બા ત મા

યદનથી પાછા વ ા. અને ચાળીસ
૪ ઈસુદવસપ વસુધીઅાઅામાથીમાથીભરપૂઅહર થઈને
તહ દાેરાઈને અર યમાં રહયા, તે

પામવાને અાવતા ઘણાં લાેકાેને યાેહાને ક ું કે , 'અાે સપાના વંશ, અાવનાર

[દર મયાન] શેતાને ઈસુની પરી ણ કરી; તે દવસાેમાં તેમણે કં ઈ ખાધું

કાેપથી નાસવાને તમને કાેણે ચેત યાં? ૮ તાે પ તાવાે કરનારને શાેભે તેવાં

ન હ, તે સમય પૂરા થયા પછી તે ભૂ યા થયા. ૩ શેતાને ઈસુને ક ું કે , ' ે

ફળ ઉપ વાે, અને પાેતાના મનમાં અેમ ન કહે વા માંડાે કે , ઇ ા હમ અમારા

તમે ઈ વરના દીકરા હાેય તાે અા પ થરને કહે કે , તે રાેટલી થઈ

પતા છે ,' કે મ કે હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , ઈ વર અા પ થરાેમાંથી ઇ ા હમને સા
સંતાન ઉ પ ન કરી શકે છે .' ૯ વળી હમણાં કુ હાડાે વૃ ાેની જડ પર છે , માટે

ઈસુઅે તેને ઉ ર અા યાે કે , 'અેમ લ યું છે કે , માણસ અેકલી રાેટલીથી

હરેક વૃ જે સારાં ફળ અાપતું નથી, તે કપાય છે અને અ નમાં નંખાય છે .'

દુ નયાના બધાં રા યાે તેને બતા યા. ૬ શેતાને ઈસુને ક ું કે , 'અા બધાં પર

૧૦ લાેકાેઅે યાેહાનને પૂ

ું, ' યારે અમારે શું કરવું?' ૧૧ તેણે તેઅાેને ઉ ર

રાજ કરવાનાે અ ધકાર તથા તેમનાે વૈભવ હુ ં તને અાપીશ; કે મ કે રાજ કરવા

અાપતાં ક ું કે , 'જેની પાસે બે અંગરખા હાેય તે જેની પાસે અેક પણ નથી તેને
અાપે; જેની પાસે ખાવાનું હાેય તે પણ અેમ જ કરે.' ૧૨ કર ઉઘરાવનારાઅાે

તેઅાે મને અપાયેલ છે , અને હુ ં જેને તે અાપવા ચાહુ ં તેને અાપી શકું છંુ ; ૭
માટે ે તું નમીને મા ં ભજન કરશે તાે તે સઘળું તા ં થશે.' ૮ અને ઈસુઅે

પણ બા ત મા પામવા સા અા યા, ને તેને પૂ

ું કે , 'ઉપદેશક, અમારે શું

તેને ઉ ર અાપતાં ક ું કે , 'અેમ લ યું છે કે , તારે તારા ઈ વર ભુનું ભજન

કરવું?' ૧૩ તેણે તેઅાેને ક ું કે , 'જે તમારે સા

નયત કરાયેલાે કર છે , તે

કરવું અને અેકલા તેમની જ સેવા કરવી.' ૯ તે ઈસુને ય શાલેમ લઈ ગયાે,

કરતાં વધારે જબરદ તીથી ન લાે.' ૧૪ સૈ નકાેઅે પણ તેને પૂછતાં ક ું કે ,

અને ભ ત થાનના શખર પર તેમને ઊભા રાખીને તેણે તેમને ક ું કે , ' ે તું

'અમારે શું કરવું?' તેણે તેઅાેને ક ું કે , 'જબરદ તીથી કાેઈની પાસેથી પૈસા

ઈ વરનાે દીકરાે છે , તાે અહ થી પાેતાને નીચે પાડી નાખ. ૧૦ કે મ કે લ યું છે

પડાવાે ન હ. અને કાેઈની ઉપર જૂ ઠા અારાેપાે ન મૂકાે. તમારા પગારથી સંતાેષી

કે , તે પાેતાના વગદૂ તાેને તારા સંબંધી અા ા કરશે કે તેઅાે તા ં ર ણ

રહાે.' ૧૫ લાેકાે

કરે; ૧૧ તેઅાે પાેતાના હાથે તમને ઝીલી લેશે, રખેને તમારાે પગ પ થર પર

નીચાં કરાશે, વાંકું સીધું કરાશે અને ખાડાટેકરાવાળાં માગ સપાટ કરવામાં
અાવશે. ૬ સઘળાં મનુ યાે ઈ વરનું ઉ ાર

તની રાહ

ેતાં હતા, અને સઘળા યાેહાન સંબંધી

પાેતાના મનમાં વચાર કરતા હતા કે , 'અે

૨

ય. ૪

વશે ન હ.' ૫ શેતાન તેમને ઊંચી જ યાઅે લઈ ગયાે, અને અેક ણમાં

ત હશે કે ન હ;' ૧૬ યારે

અફળાય.' ૧૨ ઈસુઅે તેને ઉ ર અાપતા ક ું કે , 'અેમ લખેલું છે કે , તારે

યાેહાને ઉ ર અાપતાં સવને ક ું કે , 'હુ ં તાે પાણીથી તમા ં બા ત મા ક ં છંુ ,
પણ મારા કરતાં જે સામ યવાન છે તે અાવે છે , તેમના ચંપલની દાેરી છાેડવાને

તારા ઈ વર ભુની કસાેટી ન કરવી.' ૧૩ શેતાન સવ કારની પરી ણ

પણ હુ ં યાે ય નથી. તે પ વ અા માથી તથા અ નથી તમા ં બા ત મા

ગાલીલમાં પાછા અા યા, અને તેમના વષેની વાતાે અાસપાસ અાખા દેશમાં

કરશે. ૧૭ તેમનું સૂપડું તેમના હાથમાં છે , તે પાેતાની ખળીને પૂરેપૂરી સાફ
કરશે અને ઘઉં તે પાેતાની વખારમાં ભરશે; પણ ભૂસું ન હાેલવાનાર અ નમાં

ફે લાઈ ગઈ. ૧૫ અને તેમણે તેઅાેનાં સભા થાનાેમાં બાેધ કયા, અને બધાથી

બાળી નાખશે.' ૧૮ તેણે બી ે ઘણાે બાેધ કરતાં લાેકાેને સુવાતા ગટ કરી.

પાેતાની રીત માણે વ ામવારે તે સભા થાનમાં ગયા, અને વાંચવા સા તે

૧૯ યાેહાને હે રાેદને તેના ભાઈની પ ની હે રાે દયાસ સાથે લ ન કરવા બદલ

ઊભા થયા. ૧૭ યશાયા બાેધકનું પુ તક તેમને અાપવામાં અા યું, તેમણે તે

તથા બી

ઘણાં ખરાબ કામાે કરવા બદલ ઠપકાે અા યાે, ૨૦ અે બધાં

ઉઘાડીને, યાં નીચે દશા યાં માણે લ યું છે તેનું વાચન કયુ કે , ૧૮ ' ભુનાે

ઉપરાંત તેણે યાેહાનને જેલમાં પૂયા. ૨૧ સવ લાેક બા ત મા પા યા પછી ઈસુ

અા મા મારા પર છે , કે મ કે દ ર ીઅાેને સુવાતા ગટ કરવા સા ઈ વરે

પણ બા ત મા પામીને ાથના કરતા હતા, અેટલામાં વગા ઊઘડી ગયાં;

મારાે અ ભષેક કયા છે ; બંદીવાનાેને છુટકારાે તથા

૨૨ અને પ વ

કરીને કે ટલીક મુદ્ત સુધી તેમની પાસેથી ગયાે. ૧૪ ઈસુ અા માને પરા મે

માન પા યા. ૧૬ નાસરેથ યાં ઈસુ માેટા થયા હતા યાં તે અા યા, અને

અા મા કબૂતરનાં પે તેમના પર ઊતયા; અને વગમાંથી

હીનાેને

અાપવાનું

હે ર કરવા, પી ડતાેને છાેડાવવાં ૧૯ તથા ભુનું મા ય વષ ગટ કરવા સા

અેવી વાણી થઈ કે , 'તું મારાે વહાલાે દીકરાે છે , તારા પર હુ ં સ ન છંુ .' ૨૩
ઈસુ પાેતે [બાેધ] કરવા લા યા, યારે તે અાશરે ીસ વષની ઉંમરના હતા,

ઈ વરે મને માેક યાે છે .' ૨૦ પછી તેમણે પુ તક બંધ કયુ, સેવકને પાછંુ

અને (લાેકાેના ધાયા માણે) તે યૂસફના દીકરા હતા, જે અેલીનાે [દીકરાે],

૨૧ ઈસુ તેઅાેને કહે વા લા યા કે , 'અાજે અા શા

લૂક

અાપીને બેસી ગયા, પછી સભા થાનમાં બધા ઈસુને અેક નજરે
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પૂ ં થયું છે .' ૨૨ બધાઅે તેમના વષે સા ી અાપી, અને જે કૃ પાની વાતાે

સમાેનને ક ું કે , 'હાેડીને ઊંડા પાણીમાં જવા દાે, અને માછલાં પકડવા

તેમણે કહી તેથી તેઅાેઅે અા ય પામીને ક ું કે , 'શું અે યૂસફનાે દીકરાે

સા તમારી

નથી?' ૨૩ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'તમે મને ન ે કહે શાે કે , વૈદ, તમે પાેતાને

રાત મહે નત કરી, પણ કશું પકડાયું ન હ, તાેપણ તમારા કહે વાથી હુ ં

સા ં કરાે.' કપરનાહૂ મમાં કરેલા જે જે કામાે વષે અમે સાંભ ું તેવા કામાે

નાખીશ.' ૬ તેઅાેઅે

અહ તમારા પાેતાના વતન દેશમાં પણ કરાે. ૨૪ ઈસુઅે ક ું કે , 'હુ ં તમને

તેઅાેની

ન ે કહુ ં છંુ કે , કાેઈ બાેધક પાેતાના વતનમાં વીકાય નથી. ૨૫ પણ હુ ં
તમને સાચું કહુ ં કે અે લયાના સમયમાં સાડા ણ વષ સુધી વરસાદ વર યાે

તેઅાેઅે ઇશારાે કયા કે , તેઅાે અાવીને તેમને મદદ કરે; અને તેઅાેઅે અાવીને

ળાે નાખાે.' ૫ સમાેને ઉ ર અા યાે કે , 'ગુ , અમે અાખી
ળ

ળ નાખી તાે માછલાંનાે માેટાે જ થાે પકડાયાે અને

ળ તૂટવા લાગી. ૭ તેઅાેના ભાગીદાર બી

હાેડીમાં હતા તેઅાેને

બ ને હાેડીઅાે માછલાંથી અેવી ભરી કે તેઅાેની હાેડીઅાે ડૂ બવા લાગી. ૮ તે

ન હ, અાખા દેશમાં માેટાે દુ કાળ પ ાે, યારે ઘણી વધવાઅાે ઇઝરાયલમાં

ેઈને સમાેન પતરે ઈસુના પગ અાગળ પડીને ક ું કે , 'અાે ભુ, મારી

વધવા હતી તેની જ પાસે અે લયાને માેકલવામાં અા યાે હતાે. ૨૭ વળી

અાે. કે મ કે હુ ં પાપી માણસ છંુ .' ૯ કે મ કે તે તથા તેના સઘળા
સાથીઅાે માછલાંનાે જે જ થાે પકડાયાે હતાે, તેથી અા ય પા યા હતા. ૧૦

અે લશા બાેધકના વખતમાં ઘણાં કુ રાેગીઅાે ઇઝરાયલમાં હતા, પરં તુ

તેમાં ઝબદીના દીકરા યાકૂ બ તથા યાેહાન, જેઅાે સમાેનના ભાગીદાર હતા,

અરામી નામાન સવાય તેઅાેમાંનાે અ ય કાેઈ શુ કરાયાે ન હતાે. ૨૮ અે

તેઅાેને પણ અા ય થયું. ઈસુઅે સમાેનને ક ું કે , 'બીશ ન હ કારણ કે ,

વાત સાંભળીને સભા થાનમાંના સાૈ ગુ સે ભરાયા; ૨૯ તેઅાેઅે ઊઠીને ઈસુને

હવેથી તું માણસાે પકડનાર થશે.' ૧૧ તેઅાે હાેડીઅાેને કનારે લા યા પછી

શહે ર બહાર કાઢી મૂ

બધું મૂકીને ઈસુની પાછળ ચા યા. ૧૨ અેમ થયું કે ઈસુ શહે રમાં હતા, યારે

હતી; ૨૬ તેઅાેમાંની અ ય કાેઈ પાસે ન હ, પણ સદાેનના સારફાથમાં જે

ા, અને તેમને નીચે પાડી નાખવા સા જે પહાડ પર

પાસેથી

તેઅાેનું શહે ર બાંધેલું હતું તેના ઢાેળાવ પર તેઅાે ઈસુને લઈ ગયા. ૩૦ પણ

જુ અાે, અેક ર ત પ નાે અેક રાેગી માણસ યાં હતાે; તે ઈસુને

ઈસુ તેઅાેની વચમાં થઈને ચા યા ગયા. ૩૧ પછી તે ગાલીલના કપરનાહૂ મ

પગે પ ાે અને તેમને વનંતી કરતાં બાે યાે, ' ભુ,

શહે રમાં અા યા. અેક વ ામવારે ઈસુ સભા થાનમાં તેઅાેને બાેધ અાપતા

કરી શકાે છાે.' ૧૩ ઈસુઅે હાથ લાંબાે કયા, અને તેને પશ કરીને ક ું કે ,

હતા; ૩૨ યારે તેઅાે તેમના બાેધથી અા ય પા યા, કે મ કે તેઅાે અ ધકારથી

'હુ ં ચાહુ ં છંુ , તું શુ થા.' અને તરત તેનાે ર ત પ નાે રાેગ મટી ગયાે. ૧૪
ઈસુઅે તેને અા ા કરી કે , 'તારે કાેઈને કહે વું ન હ, પણ મૂસાઅે ફરમા યા

બાે યા. ૩૩ યાં દુ ા મા વળગેલાે અેક માણસ હતાે, તેણે માેટે ઘાંટે ક ું કે ,

ેઈને તેમના

ે તમે ઇ છાે તાે મને શુ

૩૪ 'અરે, ઈસુ નાઝીરી, તમારે અને અમારે શું છે ? શું તમે અમારાે નાશ કરવા

માણે જઈને પાેતાને યાજકને બતાવ, ને તારા શુ કરણને લીધે, તેઅાેને

ં છંુ , અેટલે ઈ વરના પ વ !' ૩૫

માટે સા ી તરીકે અપણ ચઢાવ.' ૧૫ પણ ઈસુના સંબંધીની વાતાે વધારે

ઈસુઅે તેને ધમકાવીને ક ું કે , 'ચૂપ રહે , અને તેનામાંથી નીકળ'. દુ ા મા તેને

માણમાં ફે લાઈ, અને અ ત ઘણાં લાેકાે તેનું સાંભળવા સા તથા પાેતાના

લાેકાેની વચમાં પાડી નાખીને તેને કં ઈ નુકસાન કયા વના નીકળી ગયાે. ૩૬

રાેગમાંથી સા ં થવા સા તેમની પાસે ભેગા થતાં હતા. ૧૬ પણ ઈસુ પાેતે

બધાને અા ય લા યું, અને તેઅાેઅે અેકબી ને ક ું કે , 'અા કે વાં શ દાે

અેકાંતમાં અર યમાં જઈ ાથના કરતા. ૧૭ અેક દવસ ઈસુ બાેધ કરતા

છે ! કે મ કે તે અ ધકાર તથા પરા મસ હત અશુ અા માઅાેને હુ કમ કરે

હતા, યારે ફરાેશીઅાે તથા નયમશા

છે , ને તેઅાે નીકળી

ય છે ?' ૩૭ અાસપાસના દેશનાં સવ થાનાેમાં

યહૂ દયાથી તથા ય શાલેમથી અાવીને યાં બેઠા હતા, અને બીમારને સા ં

ઈસુ વષેની વાતાે ફે લાઈ ગઈ. ૩૮ સભા થાનમાંથી ઊઠીને ઈસુ સમાેનના

કરવા સા ઈ વરનું પરા મ ઈસુની પાસે હતું. ૧૮ જુ અાે, કે ટલાક માણસાે

ઘરે ગયા. સમાેનની સાસુ સખત તાવથી બમાર હતી, તેને મટાડવા માટે

લકવા

તેઅાેઅે તેમને વનંતી કરી. ૩૯ તેથી ઈસુઅે તેની પાસે ઊભા રહીને તાવને

લઈ જઈને તેમની અાગળ મૂકવાનાે તેઅાેઅે ય ન કયા; ૧૯ પણ ભીડને

ધમકા યાે, અને તેનાે તાવ ઊતરી ગયાે; તેથી તે તરત ઊઠીને તેઅાેની સેવા

લીધે તેને અંદર લઈ જવાની જ યા ન હાેવાથી તેઅાે છાપરા પર ચ

કરવા લાગી. ૪૦ સૂય ડૂ બતી વખતે જેઅાે વ વધ કારના રાેગથી પીડાતાં

છાપરામાં થઈને તે રાેગીને ખાટલા સાથે ઈસુની અાગળ ઉતાયા. ૨૦ ઈસુઅે

માણસાે હતાં તેઅાેને તેઅાે ઈસુની પાસે લા યા, અને તેમણે તેઅાેમાંના દરેક

તેઅાેનાે વ વાસ

પર હાથ મૂકીને તેઅાેને સા ં કયા. ૪૧ ઘણાંઅાેમાંથી દુ ા માઅાે નીકળી

છે .' ૨૧ તે સાંભળીને શા

ગયા, અને ઘાંટાે પાડીને કહે તાં હતા કે , 'તમે ઈ વરના દીકરા છાે!' તેમણે

કહે વા લા યા કે , 'અા દુ ભાષણ કરનાર કાેણ છે ? અેકલા ઈ વર સવાય

તેઅાેને ધમકા યાં, અને બાેલવા દીધાં ન હ, કે મ કે તેઅાે

બીજું કાેણ પાપની માફી અાપી શકે છે ?' ૨૨ ઈસુઅે તેઅાેના વચાર

અા યા છાે? તમે કાેણ છાે તે હુ ં

ણતા હતા કે , 'તે

ત છે .' ૪૨ દવસ ઊ યાે યારે ઈસુ નીકળીને ઉ જડ જ યાઅે ગયા,
લાેકાે તેમને શાેધતાં શાેધતાં તેમની પાસે અા યા, તે તેઅાેની પાસેથી ચા યા
ન

ેઈઅે, કે મ કે અે માટે મને માેકલવામાં અા યાે છે .' ૪૪ ગાલીલના દરેક
સભા થાનાેમાં તે સુવાતા ગટ કરતા ર ા.
અેમ થયું કે ઘણાં લાેકાે ઈસુ પર પડાપડી કરીને ઈ વરના વચનને
૫ હવે
સાંભળતાં હતા, યારે ગ નેસારેતના સરાેવરને કનારે તે ઊભા ર ા
હતા. ૨ તેમણે સરાેવરને કનારે ઊભેલી બે હાેડી
પરથી ઊતરીને

ેઈ, પણ માછીમારાે તેઅાે

ળાે ધાેતા હતા. ૩ તે હાેડીઅાેમાંની અેક સમાેનની હતી,

ઈસુ તે હાેડીમાં ગયા. અને તેને કનારેથી થાેડે દૂ ર હં કારવાનું ક ું. પછી તેમણે
હાેડીમાં બેસીને લાેકાેને બાેધ કયા. ૪ ઉપદેશ સમા ત કયા પછી ઈસુઅે

તથી પીડાતી અેક ય તને ખાટલા પર લા યા, તેને ઈસુની પાસે
ાં. યાંથી

ેઈને તેને ક ું કે , 'હે માણસ, તારાં પાપ તને માફ થયાં
ીઅાે તથા ફરાેશીઅાે અંદરાેઅંદર વચાર કરીને

તેઅાેને જવાબ અા યાે કે , 'તમે પાેતાના મનમાં શા

ણીને

નાે કરાે છાે? ૨૩ વધારે

સહે લું કયું છે , 'તારાં પાપ તને માફ થયાં છે ,' અેમ કહે વું કે , 'ઊઠીને ચા યાે

ય માટે તેઅાેઅે તેમને રાેકવા ય નાે કયા. ૪૩ પણ તેમણે તેઅાેને

ક ું કે , 'મારે બી ં શહે રાેમાં પણ ઈ વરના રા યની સુવાતા ગટ કરવી

ીઅાે ગાલીલના ઘણાં ગામાેમાંથી,

, અેમ કહે વું?' ૨૪ પણ પૃ વી પર માણસના દીકરાને પાપ માફ કરવાનાે
અ ધકાર છે , અે તમે

ણાે માટે, તેમણે લકવા

ત માણસને ક ું કે હુ ં તને

કહુ ં છંુ કે 'ઊઠ તારાે ખાટલાે ઊંચકીને તારે ઘરે .' ૨૫ તરત તે તેઅાેની
અાગળ ઊઠીને જે પર તે સૂતાે હતાે તે ખાટલાને ઊંચકીને ઈ વરનાે મ હમા
કરતાે પાેતાને ઘરે ગયાે. ૨૬ સઘળા અા ય પા યા, તેઅાેઅે ઈ વરનાે મ હમા
કયા; અને તેઅાેઅે ભયભીત થઈને ક ું કે , 'અાજે અાપણે અ યબ વાતાે
ેઈ છે .' ૨૭ યાર પછી ઈસુ યાંથી રવાના થયા, યારે લેવી નામે અેક
જકાત ઉઘરાવનાર દાણીને ચાેકી પર બેઠેલાે

ેઈને ઈસુઅે ક ું કે , 'મારી

પાછળ અાવ.' ૨૮ અને તે સઘળું મૂકીને, તેમની પાછળ ગયાે. ૨૯ લેવીઅે
પાેતાને ઘરે ઈસુને માટે માેટાે સ કાર સમારં ભ યાે યાે. જકાત ઉઘરાવનાર
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તથા બી અાેનું માેટું જૂ થ તેમની સાથે જમવા બેઠું હતું. ૩૦ ફરાેશીઅાેઅે

દ રયા કનારાંનાં લાેકાેનાે માેટાે સમુદાય યાં હતાે કે , જેઅાે તેમના વચનાે

તથા તેઅાેના શા

સાંભળવા તથા પાેતાના રાેગથી સા ં થવા અા યા હતા; ૧૮ જેઅાે અશુ

ીઅાેઅે તેમના શ યાેની વ ધ બડબડાટ કરીને ક ું કે ,

'તમે જકાત ઉઘરાવનાર તથા પાપીઅાેની સાથે કે મ ખાઅાે પીઅાે છાે?' ૩૧

અા માઅાેથી પીડાતા હતા તેમને પણ સા ં કરવામાં અા યા. ૧૯ સવ લાેકાે

ઈસુઅે તેઅાેને ઉ ર અાપતાં ક ું કે , 'જેઅાે સા ં છે તેઅાેને વૈદની અગ ય

ઈસુને પશ કરવાનાે ય ન કરતા હતા; કે મ કે તેમનાંમાંથી પરા મ નીકળીને

નથી, પણ જેઅાે બમાર છે તેઅાેને છે ; ૩૨ યાયીઅાેને ન હ, પણ પાપીઅાેને

સઘળાંને સા ં કરતું હતું. ૨૦ યાર પછી ઈસુઅે પાેતાના શ યાે તરફ

પ તાવાને સા બાેલાવવા હુ ં અા યાે છંુ .' ૩૩ તેઅાેઅે તેને ક ું કે , 'યાેહાનના

ક ું કે , 'અાે નધનાે, તમે અાશીવા દત છાે કે મ કે ઈ વરનું રા ય તમા ં છે .

શ યાે અને ફરાેશીઅાેના શ યાે ઉપવાસ તથા ાથના કરે છે , પણ તમારા

૨૧ અ યારે ભૂખ વેઠનારાઅાે, તમે અાશીવા દત છાે કે મ કે તમે તૃ ત થશાે.

શ યાે ખાય અને પીવે છે .' ૩૪ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'વરરા

નૈયાઅાેની

અ યારે રડનારાઅાે, તમે અાશીવા દત છાે કે મ કે તમે હસશાે. ૨૨ જયારે

સાથે છે , યાં સુધી તેઅાેની પાસે તમે ઉપવાસ કરાવી શકાે છાે શું? ૩૫ પણ

માણસના દીકરાને લીધે લાેકાે તમારાે ષ
ે કરશે તમને બહાર કાઢશે, તમને

અેવા દવસાે અાવશે કે વરરા ને તેઅાેની પાસેથી લઈ લેવામાં અાવશે યારે

મહે ણાં મારશે, તમા ં અપમાન કરશે, તમારા નામને કલં કત માનીને તમને

તે દવસાેમાં તેઅાે ઉપવાસ કરશે.' ૩૬ ઈસુઅે તેઅાેને અેક

ાંત પણ ક ું

કાઢી મૂકશે, યારે તમે અાશીવા દત છાે. ૨૩ તે દવસે તમે અાનંદ કરાે અને

કે ,' નવા કપડાંમાંથી કટકાે ફાડીને કાેઈ માણસ જૂ ના કપડાંને થ ગડું મારતું

ખુશીથી કૂ દાે કે મ કે જુ અાે, વગમાં તમારાે બદલાે માેટાે છે ; કે મ કે તેઅાેના

નથી;

પૂવ ેઅે બાેધકાેની

ે લગાવે તાે તે નવાને ફાડશે, વળી નવામાંથી લીધેલું થ ગડું જૂ નાને

ેઈને

યે અેવું જ વતન કયુ હતું. ૨૪ પણ અાે ધનવાનાે

મળતું ન હ અાવે. ૩૭ તે જ રીતે નવાે ા ારસ જૂ ની મશકાેમાં કાેઈ ભરતું

તમને અફસાેસ છે ! કે મ કે તમે તમારાે દલાસાે પામી ચૂ

નથી,

ે ભરે તાે નવાે ા ારસ મશકાેને ફાડી નાખશે, અને પાેતે ઢળી જશે

અ યારે ધરાયેલાઅાે તમને અફસાેસ છે ! કે મ કે તમે ભૂ યા થશાે. અાે હાલનાં

ા છાે! ૨૫ અાે

અને મશકાેનાે નાશ થશે. ૩૮ પણ નવાે ા ારસ નવી મશકાેમાં ભરવાે

હસનારાઅાે, તમને અફસાેસ છે ! કે મ કે તમે શાેક કરશાે અને રડશાે. ૨૬

ેઈઅે. ૩૯ વળી જૂ નાે ા ારસ પીધા પછી કાેઈ નવાે ા ારસ માગતાે નથી,

જયારે સઘળા લાેકાે તમા ં સા ં બાેલે યારે તમને અફસાેસ છે ! કે મ કે

કે મ કે તે કહે છે કે . જૂ નાે સારાે છે .'

તેઅાેના પૂવ ે જૂ ઠાં બાેધકાે

ક વ ામવારે ઈસુ ખેતરાેમાં થઈને જતા હતા, યારે તેમના શ યાે ઘઉંના
૬ અેકણસલાં
તાેડને હાથમાં મસળીને ખાતા હતા. અાથી ફરાેશીઅાેમાંના

સાંભળનારાઅાેને કહુ ં છંુ કે , તમારા શ ુઅાે પર ેમ કરાે, જેઅાે તમારાે ષ
ે
કરે છે તેઅાેનું ભલું કરાે, ૨૮ જેઅાે તમને શાપ દે છે તેઅાેને અાશીવાદ દાે,

૨

કે ટલાકે ક ું કે , ' વ ામવારે જે કરવું ઉ ચત નથી, તે તમે કે મ કરાે છાે?' ૩
ઈસુઅે તેઅાેને ઉ ર અાપતા ક ું કે , 'દાઉદ તથા તેના સાથીઅાે ભૂ યા હતા,
યારે તેઅાેઅે જે કયુ, તે શું તમે વાં યું નથી કે ૪ તેણે ઈ વરના ઘરમાં જઈને
જે અપલી રાેટલી યાજક સવાય બી

કાેઈને ખાવી ઉ ચત ન હતી તે તેણે

લઈને ખાધી, અને પાેતાના સાથીઅાેને પણ અાપી?' ૫ તેમણે તેઅાેને ક ું કે ,
'માણસનાે દીકરાે વ ામવારનાે પણ ભુ છે .' ૬ બી

અેક વ ામવારે ઈસુ

સભા થાનમાં જઈને બાેધ કરતા હતા; યારે અેક માણસ યાં હતાે કે જેનાે
જમણાે હાથ સુકાઈ ગયેલાે હતાે. ૭ વ ામવારના દવસે ઈસુ કાેઈને સા ે
કરશે કે ન હ, તે વષે શા

ીઅાે તથા ફરાેશીઅાે તેમને

ેયા કરતા હતા,

અે માટે કે ઈસુ પર દાેષ મૂકવાની તેઅાેને તક મળે. ૮ પણ ઈસુઅે તેઅાેના
વચારાે

ણી લઈને જે ય તનાે હાથ સુકાઈ ગયેલાે હતાે તેને ક ું કે ,

'ઊઠીને વચમાં ઊભાે રહે .' તે ઊઠીને વચમાં અાવીને ઊભાે ર ાે. ૯ યારે
ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'હુ ં તમને પૂછંુ છંુ , કે વ ામવારે સા ં કરવું કે ખાેટું
કરવું,

વને બચાવવાે કે તે

વનાે નાશ કરવાે, અે બ નેમાંથી કયું ઉ ચત

છે ?' ૧૦ ઈસુઅે બધી બાજુ નજર ફે રવીને તે ય તને ક ું કે , 'તારાે હાથ
લાંબાે કર.' તેણે તેમ કયુ, અેટલે તેનાે હાથ સા ે થયાે. ૧૧ પણ તેઅાે ાેધે
ભરાયા; અને અેકબી ને કહે વા લા યા કે , 'ઈસુ વષે અાપણે શું કરીઅે?'
૧૨ તે દવસાેમાં અેમ થયું કે ઈસુ ઘરમાંથી નીકળીને ાથના કરવા સા

પહાડ

પર ગયા; યાં તેમણે ઈ વરને ાથના કરવામાં અાખી રાત વતાવી. ૧૩
સવાર થતાં ઈસુઅે પાેતાના શ યાેને બાેલાવીને તેઅાેમાંના બારને પસંદ કયા,
જેઅાેને તેમણે પસંદ કયા તેઅાેને ' ે રતાે' અેવું નામ અા યું; ૧૪ સમાેન જેનું
નામ ઈસુઅે પતર રા યું હતું તેને તથા તેના ભાઈ અા યા, યાકૂ બ, યાેહાન,
ફ લપ અને બથા મીને, ૧૫ મા થી, થાેમા, અ ફીના દીકરા યાકૂ બ અને
સમાેન, જેને ઝે લાેતસ કહે તાં હતા તેને, ૧૬ યાકૂ બના ભાઈ યહૂ દાને, અને
યહૂ દા ઇ કા રયાેત જે વ વાસઘાતી હતાે તેને. ૧૭ પછી ઈસુ શ યાેની સાથે
પહાડ પરથી ઊતરીને મેદાનમાં ઊભા ર ા, તેમના શ યાેનાે માેટાે સમુદાય
તથા અાખા યહૂ દયામાંથી, ય શાલેમમાંથી, તેમ જ તૂર તથા સદાેનના

લૂક

યે તેમ જ વ યા હતા. ૨૭ પણ હુ ં તમને

જેઅાે તમા ં અપમાન કરે છે તેઅાેને સા

ાથના કરાે. ૨૯ જે કાેઈ તારા

અેક ગાલ પર તમાચાે મારે, તેની અાગળ બી ે ગાલ પણ ધર; કાેઈ તારા
ાે લઈ લે, તેનાથી તા ં પહે રણ પણ પાછંુ રાખીશ ન હ. ૩૦ ે કાેઈ
તારી પાસે માગે તેને અાપ; કાેઈ તા ં કશું પણ લઈ ય તેની પાસેથી તું
વ

પાછંુ માગીશ ન હ. ૩૧ લાેકાે જેમ તમારી સાથે જે રીતે વત તેમ જ તમે પણ
તેઅાેની સાથે વતન કરાે. ૩૨ તમારા પર જેઅાે ેમ રાખે છે તેઅાે પર જ તમે
ેમ રાખાે, તાે તમારી મહે રબાની શાની? કે મ કે પાપીઅાે પણ પાેતાની ઉપર
ેમ રાખનારાઅાે પર જ ેમ રાખે છે . ૩૩ જે તમા ં સા ં કરે છે મા તેઅાેનું
જ સા ં

ે તમે કરાે, તાે તમારી મહે રબાની શાની? કે મ કે પાપીઅાે પણ અેમ

જ કરે છે . ૩૪ જેની પાસેથી તમે પાછંુ મેળવાની અપે ા રાખાે છાે, તેઅાેને જ
તમે ઉછીનું અાપાે, તાે તમારી મહે રબાની શાની? કે મ કે પૂરેપૂ ં પાછંુ મળવાનું
હાેય તાે પાપીઅાે પણ પાપીઅાેને ઉછીનું અાપે છે . ૩૫ પણ તમે તમારા
શ ુઅાે પર ેમ રાખાે, અને તેઅાેનું સા ં કરાે, પાછંુ મળવાની ઇ છા રા યા
વગર ઉછીનું અાપાે; અને તમને માેટાે બદલાે મળશે અને તમે પરા પરના
દીકરા થશાે; કે મ કે અનુપકારીઅાે તથા પાપીઅાે પર તેઅાે માયાળુ છે . ૩૬
માટે જેમ તમારા ઈ વર પતા દયાળુ છે , તેમ તમે દયાળુ થાઅાે. ૩૭ કાેઈનાે
યાય ન કરાે, અને તમારાે યાય ન હ કરાશે. કાેઈને દાે ષત ન ઠરાવાે અને તમે
દાે ષત ન હ ઠરાવાશાે. માફ કરાે અને તમને પણ માફ કરાશે. ૩૮ અાપાે ને
તમને પણ અાપવામાં અાવશે; સા ં માપ દાબેલું ને હલાવેલું તથા ઊભરાતું
તમારા ખાેળામાં તેઅાે [ઠાલવી] દેશે. કે મ કે જે માપથી તમે માપી અાપાે છાે,
તેથી તમને પાછંુ માપી અપાશે. ૩૯ ઈસુઅે તેઅાેને અેક
'શું

હીન ય ત અ ય

ાંત પણ ક ું કે ,

હીનને દાેરી શકે ? શું બ ને ખાડામાં પડશે

ન હ? ૪૦ શ ય પાેતાના ગુ કરતાં માેટાે નથી, પણ

યેક શ ય સંપૂણ

રીતે તૈયાર થયા પછી પાેતાના ગુ જેવાે થશે. ૪૧ તું તારા ભાઈની અાંખમાંનું
તણખલું યાનમાં લે છે , અને તારી પાેતાની અાંખમાંનાે કચરાે કે મ
નથી? ૪૨ તારી પાેતાની અાંખમાંનાે કચરાે ન

ેતાે

ેતાે હાેય તાે પછી તું તારા

ભાઈને કઈ રીતે કહી શકે કે , ભાઈ, તારી અાંખમાંથી મને તણખલું કાઢવા દે?
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અાે ઢાગી, તું પહે લાં પાેતાની અાંખમાંથી કચરાે કાઢ, અને યાર પછી તને

દેશમાં ફે લાઈ ગઈ. ૧૮ યાેહાનના શ યાેઅે અે સવ વાતાે વષે તેને કહી

તારા ભાઈની અાંખમાંથી તણખલું કાઢવાને સારી રીતે દેખાશે. ૪૩ કાેઈ સારા

જણા યું. ૧૯ યાેહાને પાેતાના શ યાેમાંના બેને પાેતાની પાસે બાેલાવીને

વૃ ને ખરાબ ફળ અાવતું નથી; વળી કાેઈ ખરાબ ઝાડને સા ં ફળ અાવતું

તેઅાેને ભુની પાસે માેકલીને પુછા યું કે , 'જે અાવનાર છે તે શું તમે છાે, કે

નથી. ૪૪ દરેક ઝાડ પાેતાનાં ફળથી અાેળખાય છે ; કે મ કે કાંટાનાં ઝાડ પરથી

અમે બી ની રાહ

લાેકાે અં ર વીણતા નથી, અને ઝાંખરાં પરથી ા વીણતા નથી. ૪૫ સારાે

બા ત મા કરનાર યાેહાને તમારી પાસે અમને અેવું પૂછવા માેક યા છે કે ,

માણસ પાેતાના મનના ભંડારમાંથી સા કાઢે છે ; ખરાબ માણસ પાેતાના

'જે અાવનાર છે તે શું તમે છાે, કે અમે બી ની રાહ

મનના ખરાબ ભંડારમાંથી ખરાબ કાઢે છે ; કારણ કે મનમાં જે ભરપૂર ભરેલું

વખતે ઈસુઅે વ ભ ન કારના રાેગથી, પીડાથી તથા દુ ા માઅાેથી રબાતા

હાેય તે જ મુખથી બાેલાય છે . ૪૬ તમે મને ભુ, ભુ, કે મ કહાે છાે, અને જે

ઘણાંઅાેને સા ં કયા, અને ઘણાં અંધજનાેને દેખતા કયા. ૨૨ ઈસુઅે તેઅાેને

હુ ં કહુ ં છંુ તે કરતા નથી? ૪૭ જે કાેઈ મારી પાસે અાવે છે , અને મારાં વચન
સાંભળે છે તથા પાળે છે , તે કાેનાં જેવા છે , અે હુ ં તમને કહીશ. ૪૮ તે અેક

ઉ ર અાપતાં ક ું કે , 'જે જે તમે

ઘર બાંધનાર માણસના જેવાે છે , જેણે ઊંડું ખાેદીને ખડક પર પાયાે ના યાે;

ચાલતા થાય છે , ર ત પ ીઅાેને શુ કરાય છે , અને બ ધર સાંભળતાં થાય

અને જયારે પૂર અા યું, યારે તે ઘરને નદીનાે સપાટાે લા યાે, પણ તેને હલાવી

છે , મૂઅેલાંને સ વન કરવામાં અાવે છે , દ ર ીઅાેને સુવાતા ગટ કરાય

ન શ ાે, કે મ કે તે મજબૂત બાંધેલું હતું. ૪૯ પણ જે મારાં વચનને સાંભળે છે

છે , ૨૩ અને જે કાેઈ મારા સંબંધી ઠાેકર ન હ ખાશે તે અાશીવા દત છે .'

પણ તે માણે કરતાે નથી તે અા માણસના જેવાે છે કે જેણે પાયાે ના યા

૨૪ યાેહાનના સંદેશવાહકાે ગયા અેટલે ઈસુઅે લાેકાેને યાેહાન વશે ક ું કે ,

વના જમીન પર ઘર બા યું; અને તે નદીમાં પૂર અા યું અને તે ઘરને તરત પડી

'અર યમાં તમે શું

ગયું; અને તે ઘરનાે સંપૂણ નાશ થયાે.'

તમે શું

ે બધી વાતાે કહી ર
૭ લાેસૂબકાેેદનારનાે
ચાકર જે તેને

ભપકાદાર કપડાં પહે રે છે તથા અેશઅારામમાં રહે છે , તેઅાે રાજમહે લાેમાં

ા પછી ઈસુ કપરનાહૂ મમાં ગયા. ૨ યાં અેક
ય હતાે તે બીમાર પ

ાે હતાે અને મરવાની

અણી પર હતાે. ૩ ઈસુ વશે સૂબેદારે સાંભળતાં તેણે યહૂ દીઅાેના કે ટલાક
વડીલાેને અેવી વનંતી કરી કે , 'તમે અાવીને મારા ચાકરને બચાવાે.' ૪ યારે
લાેકાેઅે ઈસુની પાસે અાવીને તેમને અા હથી વનંતી કરતાં ક ું કે , 'જેને સા
તમે અાટલું કરાે તેને તે યાે ય છે ; ૫ કારણ કે તે અાપણા લાેકાે પર ેમ રાખે
છે ; અને તેણે પાેતાના ખચ અાપણે સા અાપ ં સભા થાન બંધા યું છે .' ૬
અેટલે ઈસુ તેઅાેની સાથે ગયા. અને ઈસુ તેના ઘરથી થાેડે દૂ ર હતા અેટલામાં
સૂબેદારે ઈસુ પાસે મ ાે માેકલીને કહે વડા યું કે , ' ભુ, અાપ ત દી ન લેશાે,
કે મ કે તમે મારે ઘરે અાવાે અેવાે હુ ં યાે ય નથી; ૭ અે કારણથી હુ ં મારી

તને

પણ તમારી પાસે અાવવા લાયક ગ યાે ન હ; પણ તમે કે વળ શ દ બાેલાે,

ેઈઅે?' ૨૦ તે માણસાેઅે તેમની પાસે અાવીને ક ું કે ,

ેયું તથા સાંભ

ેઈઅે?' ૨૧ તે જ

ું તે જઈને યાેહાનને

કહી સંભળાવાે; અેટલે કે અંધજનાે દેખતા થાય છે , પગથી અપંગ માણસાે

ેવા ગયા હતા? શું પવનથી હાલતા ઘાસને? ૨૫ પણ

ેવા ગયા હતા? શું મુલાયમ કપડાં પહે રેલા માણસને? જુ અાે, જે

ેવા ગયા હતા? શું બાેધકને? હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે ,
હા, અને બાેધકના કરતાં પણ જે વશેષ છે , તેને. ૨૭ જેનાં વશે લ યું છે કે ,
હાેય છે ! ૨૬ પણ તમે શું

જુ અાે, હુ ં મારા સંદેશવાહકને તારા મુખ અાગળ માેકલું છંુ , કે જે તારી અાગળ
તારાે માગ તૈયાર કરશે, તે અે જ છે . ૨૮ હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , ીઅાેથી જેઅાે
જન યાં છે , તેઅાેમાં યાેહાન કરતાં માેટાે કાેઈ નથી, તાેપણ ઈ વરના રા યમાં
જે સાૈથી નાનાે છે , તે પણ તેના કરતાં માેટાે છે .' ૨૯ અે સાંભળીને બધા
લાેકાેઅે તથા જકાત ઉઘરાવનારાઅાે સ હત જેઅાે યાેહાનથી બા ત મા
પા યા હતા, તેઅાેઅે 'ઈ વર યાયી છે ' અેમ કબૂલ કયુ. ૩૦ પણ ફરાેશીઅાે
તથા નયમશા

ીઅાે તેનાથી બા ત મા પા યા નહાેતા, માટે તેઅાેના સંબંધી

ઈ વરની જે યાેજના હતી તે તેઅાેઅે નરથક કરી. ૩૧ 'અા પેઢીના માણસાેને

અેટલે મારાે ચાકર સા ે થશે. ૮ કે મ કે હુ ં પણ કાેઈ માણસના હાથ નીચે

હુ ં શાની ઉપમા અાપું? તેઅાે કાેનાં જેવા છે ? ૩૨ તેઅાે તાે છાેકરાંનાં જેવા છે

કામ ક ં છંુ ; અને મારે પાેતાના અ ધકાર નીચે પણ સપાઈઅાે છે ; હુ ં અેકને
કહુ ં છંુ કે , , અને તે ય છે ; અને બી ને કહુ ં છંુ કે , અાવ, અને તે અાવે છે ;

વગાડી, પણ તમે ના યા ન હ; અમે વલાપ કયા, પણ તમે ર

મારા ચાકરને કહુ ં છંુ કે અા માણે કર, તે કરે છે .' ૯ અે વાત સાંભળીને ઈસુ
તેનાથી અા ય પા યા, અને ફરીને પાેતાની પાછળ અાવેલા લાેકાેને ઈસુઅે
ક ું કે , 'હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , અાટલાે બધાે વ વાસ મ ઇઝરાયલમાં પણ
ેયાે નથી.' ૧૦ [સૂબેદારે] જેઅાેને માેક યા હતા તેઅાે પાછા ઘરે અા યા,
યારે તેઅાેઅે બીમાર ચાકરને સા ે થયેલાે

ેયાે. ૧૧ થાેડા દવસ પછી

નાઈન નામના શહે રમાં ઈસુ ગયા, અને તેમના શ યાે તથા ઘણાં લાેકાે પણ
તેમની સાથે ગયા. ૧૨ હવે તેઅાે શહે રના દરવા

પાસે અા યા યારે જુ અાે,

તેઅાે અેક મરેલા માણસને બહાર લઈ જતા હતા; તે તેની માનાે અેકનાે અેક
દીકરાે હતાે, અને તે વધવા હતી; શહે રના ઘણાં લાેક તેની સાથે હતા. ૧૩
તેને

ેઈને ભુને તેના પર અનુકંપા અાવી, અને ઈસુઅે તે

ીને ક ું કે ,

'રડીશ ન હ.' ૧૪ ઈસુઅે મૃ યુ પામેલી ય તની પાસે જઈને તેના ઠાઠડી
અેટલે તે મૃતદેહ ઊંચકનારાં ઊભા ર ા. અને ઈસુઅે ક ું કે , 'જુ વાન, હુ ં તને
કહુ ં છંુ કે , ઊઠ સ વન થા.' ૧૫ જે મૃ યુ પામેલાે હતાે તે ઊભાે થયાે, અને
બાેલવા લા યાે. ઈસુઅે તેને તેની માને સા યાે. ૧૬ અા ેઈને સવને ઘ ં ભય
લા યું; અને તેઅાેઅે ઈ વરનાે મ હમા કરીને ક ું કે , 'અેક માેટાે બાેધક
અાપણામાં ઊભાે થયાે છે , અને ઈ વરે પાેતાના લાેકાે ઉપર રહે મનજર કરી
છે .' ૧૭ તેમના સંબંધીની વાતાે અાખા યહૂ દયામાં તથા અાસપાસના સઘળા

કે , જેઅાે ચાેકમાં બેસીને અેકબી ને કહે છે કે , અમે તમારી અાગળ વાંસળી
ાં ન હ. ૩૩

કે મ કે યાેહાન બા ત મા કરનાર રાેટલી ખાતાે કે ા ારસ પીતાે અા યાે નથી;
અને તમે કહાે છાે કે તેને દુ ા મા વળ યાે છે . ૩૪ માણસનાે દીકરાે ખાતાેપીતાે
અા યાે છે , યારે તમે કહાે છાે કે , જુ અાે, ખાઉધરાે અને દા બાજ માણસ,
જકાત ઉઘરાવનારનાે તથા પાપીઅાેનાે મ ! ૩૫ પણ ાન તેનાં બાળકાેથી
યથાથ મનાય છે .' ૩૬ કાેઈ અેક ફરાેશીઅે ઈસુને પાેતાની સાથે જમવા સા
વનંતી કરી. ઈસુ ફરાેશીના ઘરમાં જઈને જમવા બેઠા. ૩૭ જુ અાે, અે શહે રમાં
અેક પાપી

ી હતી; તેણે જયારે

યું કે ફરાેશીના ઘરમાં ઈસુ જમવા બેઠા

છે , યારે અ રની સંગેમરમરની ડ બી લાવીને, ૩૮ તેમના પગ પાસે રડતી
રડતી પાછળ ઊભી રહી, તથા પાેતાનાં અાંસુઅાેથી તેમના પગ પલાળવા તથા
પાેતાના માથાના વાળથી લૂછવા લાગી, તેણે તેમના પગને ચૂ યાં, તેમને અ ર
લગા યું. ૩૯ હવે તે

ેઈને જે ફરાેશીઅે ઈસુને જમવા બાેલા યા હતા તે

મનમાં અેમ કહે વા લા યાે કે , ' ે અા માણસ બાેધક હાેત, તાે અા જે
તેમને અડકે છે , તે

ી કાેણ છે અને કે વી છે તે તેઅાે

ી

ણત, અેટલે કે તે તાે

પાપી છે .' ૪૦ અાથી ઈસુઅે તેને ઉ ર અાપતા ક ું કે , ' સમાેન, મારે તને કં ઈ
કહે વું છે .' યારે તેણે ઈસુને ક ું કે , 'કહાે ને, ભુ.' ૪૧ [ઈસુઅે ક ું] 'અેક
લેણદારને બે દેવાદાર માણસાે હતા; અેકને પાંચસાે દીનારનું દેવું, અને બી ને
પચાસનું હતું. ૪૨ જયારે તેઅાેની પાસે ચૂકવવાનું કં ઈ નહાેતું, યારે તેણે

549

લૂક

બ નેનું દેવું માફ કયુ. તાે તેઅાેમાંનાે કાેણ તેના પર વશેષ ેમ રાખશે?' ૪૩

કે મ કે જેની પાસે છે તેને અપાશે; અને જેની પાસે નથી તેની પાસેથી તેનું જે છે

સમાેને ઉ ર અાપતાં ક ું કે , 'મને લાગે છે કે જેને તેણે વશેષ દેવું માફ કયુ

તે પણ લઈ લેવાશે.' ૧૯ ઈસુનાં મા તથા ભાઈઅાે તેમની પાસે અા યાં, પણ

તે.' અને તેણે ક ું, 'ત સાચાે જવાબ અા યાે.' ૪૪ પછી ઈસુઅે પેલી

લાેકાેની ભીડને લીધે તેઅાે તેમની પાસે જઈ શ

તરફ

ેઈને સમાેનને ક ું કે , 'અા

ીની

ીને તું જુ અે છે ? હુ ં તારે ઘરે અા યાે

યારે મારા પગને ધાેવા સા ત મને પાણી અા યું ન હ; પણ અા

ા ન હ. ૨૦ અને ઈસુને

કાેઈઅે ખબર અાપી કે , 'તમારી મા તથા તમારા ભાઈઅાે બહાર ઊભા ર ાં

ીઅે મારા

છે , અને તમને મળવા માગે છે .' ૨૧ પણ તેમણે ઉ ર અાપતાં તેઅાેને ક ું

ા છે . ૪૫ ત મને

કે , 'અા જેઅાે ઈ વરનાં વચનને સાંભળે છે તથા પાળે છે તેઅાે મારાં મા

ી મારા પગને ચુંબન કયા

તથા ભાઈઅાે છે .' ૨૨ અેક દવસે અેમ થયું કે , ઈસુ પાેતાના શ યાેની સાથે

કરે છે . ૪૬ ત મારે માથે તેલ લગા યું ન હ; પણ તેણે મારા પગે અ ર લગા યું

હાેડીમાં બેઠા; યારે ઈસુઅે શ યાેને ક ું કે , 'અાપણે સરાેવરને સામે પાર

છે . ૪૭ અે માટે હુ ં તને કહુ ં છંુ કે , અેનાં પાપ જે ઘણાં છે તે તેને માફ થયાં છે ;
કે મ કે તેણે ઘણાે ેમ રા યાે; જેને થાેડું માફ થયું છે તે થાેડાે ેમ રાખે છે .'

જઈઅે;' અને તેઅાે નીક

૪૮ ઈસુઅે તે

ભરાઈ જવા લાગી, ને તેઅાે

પગ અાંસુઅે પલાળીને તેમને પાેતાના માથાના વાળથી લૂ
ચુંબન કયુ ન હ; પણ હુ ં અંદર અા યાે યારથી તે

ીને ક ું કે , 'તારાં પાપ માફ કરવામાં અા યાં છે .' ૪૯ ઈસુની

ા. ૨૩ અને તેઅાે હં કારતા હતા અેટલામાં ઈસુ

ઊંધી ગયા; અને સરાેવર પર પવનનું ભારે તાેફાન અા યું; પાણીથી હાેડી
ેખમમાં અાવી પ

ા. ૨૪ અેટલે શ યાેઅે

સાથે જેઅાે જમવા બેઠા હતા, તેઅાે પાેતાના મનમાં વચારવા લા યા કે , 'અા

ઈસુ પાસે અા યા, અને તેમને જગાડીને ક ું કે , 'ગુ

કાેણ છે કે જે પાપને પણ માફ કરે છે ?' ૫૦ ઈસુઅે તે

પામીઅે છીઅે!' યારે તેમણે ઊભા થઈને પવનને તથા પાણીનાં માે ંને

વ વાસે તને બચાવી છે ; શાં તઅે

ીને ક ું કે , 'તારા

.'

૨

ીઅાેને દુ ા માઅાેથી તથા રાેગાેથી સા

કરવામાં અાવી હતી, તેઅાેમાં

જેનાંમાંથી સાત અશુ અા માઅાેને કાઢવામાં અા યા હતા તે મ દલાની
મ રયમ, ૩ હે રાેદના કારભારી ખાેઝાની પ ની યાેહા ના, સુસા ના તથા બી
ીઅાે, જેઅાે પાેતાના નાણાં વાપરીને ઈસુની સેવા કરતી હતી તેઅાે

પણ તેમની સાથે હતી. ૪ જયારે ઘણાં લાેકાે અેકઠા થયા, અને શહે રે શહે રના
લાેક તેમની પાસે અા યા, યારે તેમણે

ાંત ક ું કે , ૫ 'અેક માણસ બીજ

વાવવાને ગયાે, વાવતાં વાવતાં કે ટલાક બીજ માગની કાેરે પ ાં. તે પગ નીચે
કચરાઈ ગયા અને અાકાશનાં પ ીઅાે તે બીજ ખાઈ ગયા. ૬ બી ં બીજ
પ થરવાળી જમીન પર પડયાં અને ઊ યાં તેવા જ તે ચીમળાઈ ગયા, કારણ,
યાં ભેજ નહાેતાે. ૭ કે ટલાક બીજ કાંટાનાં

ળાંમાં પ

ાં; અને કાંટાનાં

ળાંઅે વધીને તેઅાેને દાબી ના યાં. ૮ વળી બી ં બીજ સારી જમીનમાં
પ ાં, તે ઊ યાં અને તેને સાેગણાે પાક થયાે,' અે વાતાે કહે તાં ઈસુઅે ઊંચા
અવાજે ક ું કે , જેને સાંભળવાને કાન છે તે સાંભળે.' ૯ તેમના શ યાેઅે
ઈસુને પૂ

ું કે , 'અે

રા યના મમ

ાંતનાે અથ શાે છે ?' ૧૦ ઈસુઅે ક ું કે , 'ઈ વરના

ણવાનું તમને અાપેલું છે , પણ બી અાેને

ાંતાેમાં, કે જેથી

ેતાં તેઅાે જુ અે ન હ, ને સાંભળતાં તેઅાે સમજે ન હ. ૧૧ હવે

ાંતનાે

અથ અા છે ; બીજ તાે ઈ વરનું વચન છે . ૧૨ અને માગની કાેર પરનાં તાે
સાંભળનારાં માણસાે છે ; પછી શેતાન અાવીને તેઅાેનાં મનમાંથી સંદેશ લઈ
ય છે , અેમ જ થાય કે તેઅાે વ વાસ કરીને ઉ ાર પામે. ૧૩ પ થર પર
પડેલાં બીજ તાે અે છે કે , જેઅાે સાંભળીને સંદેશને અાનંદથી માની લે છે ; અને
તેઅાેને મૂળ કે અાધાર ન હાેવાથી, તેઅાે થાેડીવાર સુધી વ વાસ કરે છે , પણ
પરી ણના સમયે પાછા હઠી
જેઅાેઅે સંદેશ સાંભ
ચતાઅાે,

ય છે . ૧૪ કાંટાઅાેમાં પડેલાં બી અે છે કે ,

ાે છે , પણ પાેતાને માગ ચાલતાં ભાૈ તક જગતની

યની માયા તથા વલાસથી તે દબાઈ

ય છે , અને તેઅાેને પાકું

ફળ અાવતું નથી. ૧૫ અને સારી જમીનમાં પડેલાં અે છે કે , જેઅાે સંદેશાે
સાંભળીને મા ણક તથા સારાં દયથી વાત હણ કરે છે , અને ધીરજથી
ફળ અાપે છે . ૧૬ વળી કાેઈ માણસ દીવાે સળગાવીને તેને વાસણ નીચે
ઢાંકતાે નથી, અથવા ખાટલા નીચે મૂકતાે નથી; પણ તેને દીવી પર મૂકે છે કે
અંદર અાવનારાઅાેને અજવાળું મળે. ૧૭ કારણ કે , અેવી કાેઈ છૂપી વ તુ
નથી કે તે ખુ લી ન હ થાય અને જણાશે ન હ, તથા ઉધાડું થશે ન હ, અેવું
કં ઈ ગુ ત નથી. ૧૮ માટે તમે કે વી રીતે સાંભળાે છાે તે વષે સાવધાન રહાે;

લૂક

, અમે નાશ

ધમકા યાં, અેટલે તાેફાન બંધ થયું અને શાં ત થઈ. ૨૫ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું

પછી ઈસુ શહે રેશહે ર તથા ગામેગામ ઈ વરના રા યની
૮ થાેસુવડાતાા સમય
કહે તાં ફયા અને બાર શ યાે પણ તેમની સાથે હતા, કે ટલીક

ઘણી

ગુ

કે , 'તમારાે વ વાસ

ાં છે ?' તેઅાે ભયથી અા ય પા યા અને અેકબી ને

કહે વા લા યા કે , 'અા તે કાેણ છે કે પવનને તથા પાણીને પણ અા ા કરે છે
અને તે તેમનું માને છે ?' ૨૬ ગાલીલને સામે કાંઠે અાવેલા ગેરાસીનીઅાેના
દેશમાં તેઅાે પહા યા. ૨૭ પછી ઈસુ કનારે ઊતયા, યારે શહે રમાંથી અેક
માણસ તેમની સામે અા યાે. તેને દુ ા માઅાે વળગેલાે હતાે; ઘણાં સમયથી તે
પાેતાનાં વ

ાે પહે રતાે ન હતાે. અને ઘરમાં ન હ, પણ કબરાેમાં રહે તાે હતાે.

૨૮ તેણે ઈસુને

ેયા યારે તે બૂમ પાડીને તેમની અાગળ પ ાે અને માેટે ઘાંટે

ક ું કે , 'અાે ઈસુ, પરા પર ઈ વરના દીકરા, મારે અને તમારે શું છે ? હુ ં તમને
વનંતી ક ં છંુ કે મને પીડા ન દાે.' ૨૯ કારણ કે ઈસુઅે અશુ અા માને તે
માણસમાંથી બહાર નીકળવાની અા ા કરી હતી. અે દુ ા મા તે માણસને
વારં વાર વળ યા કરતાે હતાે; અને તેઅાે તેને સાંકળાેથી તથા બેડીઅાેથી
બાંધતા, પણ તે બંધનાે તાેડી નાખીને જં ગલમાં જતાે રહે તાે હતાે. ૩૦ ઈસુઅે
તેને પૂ

ું કે , 'તા ં નામ શું છે ?' તેણે ક ું કે , 'સેના,' કે મ કે તેનામાં ઘણાં

દુ ા માઅાે હતાં. ૩૧ દુ ા માઅાેઅે ઈસુને વનંતી કરી કે , 'અમને નીકળીને
અનંતઊંડાણમાં જવાનાે હુ કમ ન કરાે.' (Abyssos g12) ૩૨ હવે યાં ઘણાં
ભૂંડાેનું ટાેળું પવતની બાજુ પર ચરતું હતું; અને તેઅાેઅે તેમને વનંતી કરી
કે , અમને 'તેઅાેમાં પેસવાની ર

અાપાે.' ઈસુઅે તેઅાેને ર

અાપી. ૩૩

દુ ા માઅાે તે માણસમાંથી નીકળીને ભૂંડાેમાં ગયાં; અને ટાેળું ટેકરા ઉપરથી
ધસારાભેર સમુ માં પડી ગયું અને ડૂ બી મયુ. ૩૪ જે થયું તે

ેઈને ભૂંડ

ચરાવનારા ભા યા, અને શહે રમાં તથા ગામડાંઅાેમાં જઈને તે વષે ખબર
અાપી. ૩૫ જે થયું તે

ેવા સા લાેકાે નીક ા, અને ઈસુની પાસે અા યા;

યારે જે માણસમાંથી દુ ા માઅાે નીક

ાં હતાં તેને તેઅાેઅે કપડાં પહે રેલાે

તથા હાેશમાં અાવેલાે ઈસુના પગ અાગળ બેઠેલાે

ેયાે; અને તેઅાે ભયભીત

થયા. ૩૬ દુ ા મા વળગેલાે માણસ શી રીતે સા ે થયાે, તે જેઅાેઅે

ેયું હતું

તેઅાેઅે તેમને કહી જણા યું. ૩૭ ગેરાસીનીઅાેની અાસપાસના દેશમાં સવ
લાેકાેઅે ઈસુને વનંતી કરી કે , 'અમારી પાસેથી ચા યા

અાે.' તેઅાે ખૂબ

ડરી ગયા હતા. પછી હાેડીમાં બેસીને તે પાછા ગયા. ૩૮ પણ જે માણસમાંથી
દુ ા માઅાે નીક

ા હતા તેણે તેમની સાથે રહે વા સા

ઈસુઅે તેને વદાય કરતાં ક ું કે , ૩૯ 'તારે ઘરે પાછાે

વનંતી કરી; પણ
, અને ઈ વરે તારે

માટે કે વાં માેટાં કામ કયા છે તે કહી જણાવ.' અને તેણે જઈને ઈસુઅે કે વાં
માેટાં કામ તેને સા કયા હતાં, તે અાખા શહે રમાં કહી જણા યું. ૪૦ ઈસુ
પાછા અા યા, યારે લાેકાેઅે તેમનાે અાવકાર કયા; કે મ કે બધા ઈસુની
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ેતાં હતા. ૪૧ જુ અાે, યાઈરસ નામે અેક માણસ અા યાે, અને તે

સભા થાનનાે અ ધકારી હતાે; અને તેણે ઈસુને પગે પડીને તેને વનંતી કરી કે ,

પૂરાે થવા અા યાે, યારે બાર [ શ યાેઅે] અાવીને ઈસુને ક ું કે , 'લાેકાેને

'મારે ઘરે પધારાે.' ૪૨ કે મ કે તેને અાશરે બાર વષની અેકની અેક દીકરી હતી

વદાય કરાે કે તેઅાે અાસપાસનાં ગામાેમાં તથા પરાંમાં જઈને ઊતરે, અને

અને તે મરવાની અણી પર હતી. ઈસુ જતા હતા તે દર મયાન ઘણાં લાેકાેઅે

ખાવાનું મેળવે; કે મ કે અાપણે અહ ઉ જડ જ યાઅે છીઅે.' ૧૩ ઈસુઅે

તેમના પર પડાપડી કરી. ૪૩ અેક

તેઅાેને ક ું કે , 'તમે તેઅાેને ખાવાનું અાપાે.' શ યાેઅે ક ું કે , 'અમારી પાસે

ીને બાર વષથી લાેહીવાનાે રાેગ થયાે

હતાે, અને તેણે પાેતાનાં બધાં નાણાં વૈદાે પાછળ ખરચી ના યાં હતાં પણ

તાે જવની પાંચ રાેટલી અને બે માછલી સવાય બીજું કશું નથી. અમે

કાેઈ તેનાે રાેગ મટાડી શ

ા ન હતા. ૪૪ તે ઈસુની પાછળ અાવીને તેમના

જઈને અા લાેકાે માટે ખાવાનું ખરીદી લાવીઅે તાે જ તેમને અાપી શકાય.' ૧૪

ઝ ભાની કાેરને પશ , અને તરત તેનાે લાેહીવા બંધ થયાે. ૪૫ ઈસુઅે ક ું

કે મ કે તેઅાે અાશરે પાંચ હ ર પુ ષ હતા. ઈસુઅે પાેતાના શ યાેને ક ું કે ,

કે , 'મને કાેણે પશ કયા? અને બધાઅે ના પાડી, યારે પતર તથા જે તેની

અાશરે પચાસ પચાસની પંગતમાં તેઅાેને બેસાડાે. ૧૫ શ યાેઅે તે માણે

સાથે હતા તેઅાેઅે ક ું કે , 'ગુ , ઘણાં લાેકાે તમારા ઉપર પડાપડી કરે છે ,

કયુ, અને લાેકાેને બેસા

અને તમને દબાવી દે છે .' ૪૬ પણ ઈસુઅે ક ું કે , 'કાેઈ મને અડ ું ખ ં ; કે મ

લઈને વગ તરફ

કે મારામાંથી પરા મ નીક

ું અેવી મને ખબર પડી.' ૪૭ જયારે તે

તે

ા. ૧૬ પછી ઈસુઅે પાંચ રાેટલી અને બે માછલી

ેઈને તેઅાેને માટે ઈ વરની તુ ત કરી અને તેના ટુ કડાં

ીઅે

કરીને લાેકાેને પીરસવા માટે શ યાેને અાપી. ૧૭ તેઅાે સવ જ યાં અને તૃ ત

યું કે હુ ં છૂપી રહી શકી ન હ, યારે તે ૂજતી ૂજતી અાવી, અને તેમને
પગે પડીને શા કારણથી તેણે તેમને પશ કયા હતાે અને શી રીતે તરત સા

થયા; ભાણામાં વધી પડેલા ટુ કડાંઅાેથી તેઅાેઅે બાર ટાેપલીઅાે ભરી. ૧૮

થઈ હતી, તે તેણે બધા લાેકાેની અાગળ ઈસુને કહી સંભળા યું. ૪૮ ઈસુઅે

હતા; ઈસુઅે શ યાેને પૂ

તેને ક ું કે , 'દીકરી, તારા વ વાસે તને સા
હ

કરી છે ; શાં તઅે

.' ૪૯ ઈસુ

બાેલતા હતા અેટલામાં સભા થાનનાં અ ધકારીને યાંથી અેક માણસે

અેમ થયું કે ઈસુ અેકાંતમાં ાથના કરતા હતા, યારે શ યાે તેમની સાથે
ું કે , 'હુ ં કાેણ છંુ , તે વષે લાેકાે શું કહે છે ?' ૧૯
શ યાેઅે ઉ ર અાપતાં ક ું કે , 'યાેહાન બા ત મા કરનાર, પણ કે ટલાક કહે

છે કે , અે લયા; અને બી

કહે છે કે , ભૂતકાળના બાેધકાેમાંના અેક પાછાે

અાવીને તેને ક ું કે , 'તારી દીકરી મરી ગઈ છે , ભુને ત દી ન અાપીશ.'

સ વન થયેલ બાેધક.' ૨૦ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'પણ હુ ં કાેણ છંુ તે વષે

૫૦ પણ તે સાંભળીને ઈસુઅે તેને ઉ ર અા યાે કે , 'ગભરાઈશ ન હ, મા

તમે શું કહાે છાે?' પતરે ઉ ર અાપતા ક ું કે , 'ઈ વરના

વ વાસ કર, અને તારી દીકરી સા

થશે.' ૫૧ ઈસુ ઘરમાં પહા યા, યારે

ઈસુઅે તેઅાેને કડક અા ા અાપી કે , 'અે વાત કાેઈને કહે શાે ન હ.' ૨૨ વળી,

ત.' ૨૧ પણ

પતર, યાકૂ બ, યાેહાન, અને છાેકરીનાં માબાપ સવાય ઈસુઅે કાેઈને પાેતાની

ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'માણસના દીકરાને ઘ ં દુ : ખ સહે વું, વડીલાેથી તથા

સાથે અાવવા દીધાં ન હ. ૫૨ યાં બધાં લાેકાે છાેકરી પાછળ રડતાં તથા

મુ ય યાજકાે તથા શા

વલાપ કરતાં હતાં; પણ ઈસુઅે ક ું કે , રડશાે ન હ; તે મરી ગઈ નથી, પણ

સ વન થવું અાવ યક છે .' ૨૩ ઈસુઅે બધાને ક ું કે , ' ે કાેઈ મારી પાછળ

ઊંઘે છે . ૫૩ તે મરી ગઈ છે અેમ

અાવવા ચાહે , તાે તેણે પાેતાનાે નકાર કરવાે, અને રાેજ પાેતાનાે વધ તંભ

ણીને તેઅાેઅે ઈસુને હસી કા

ાં. ૫૪

ીઅાેથી નાપસંદ થવું, મરવું, અને ીજે દવસે પાછા

પણ ઈસુઅે તેનાે હાથ પકડીને માેટે અવાજે ક ું કે , 'દીકરી, ઊઠ.' ૫૫ અને

ઊંચકીને મારી પાછળ ચાલવું. ૨૪ કે મ કે જે કાેઈ પાેતાનું

તેનાે અા મા પાછાે અા યાે, અને તે તરત ઊભી થઈ. અને ઈસુઅે તે છાેકરીને

ચાહે છે , તે તેને ગુમાવશે; પણ જે કાેઈ મારે લીધે પાેતાનું

વન ગુમાવશે, તે

ખાવાનું અાપવાનાે હુ કમ કયા. ૫૬ તેનાં માબાપ અા યચ કત થયાં; પણ

તેને બચાવશે. ૨૫

તે પણ પાેતાની

તેણે તેઅાેને તાકીદ કરી કે , 'જે થયું તે વષે કાેઈને કશું કહે શાે ન હ.'

તને ખાેઈ બેસે અથવા તેને હા ન પહાચવા દે તાે તેને શાે લાભ? ૨૬ કે મ કે

અે પાેતાના બાર શ યાેને પાસે બાેલાવીને તેઅાેને સઘળા દુ ા માઅાેને
૯ ઈસુ
તાબે કરવાની, તથા રાેગાે મટાડવાની શ ત અને અ ધકાર અા યાં;
૨ ઈ વરના રા યની ઘાેષણા તથા માંદાઅાેને સા

ં કરવા ઈસુઅે તેઅાેને

માેક યા. ૩ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'તમારી મુસાફરીને સા કં ઈ લેતા ન હ;
લાકડી, થેલી, રાેટલી કે નાણાં, વળી બે
ઘરમાં તમે

ેડી કપડાં પણ લેશાે ન હ. ૪ જે

અાે, યાં જ રહાે, અને યાંથી જ બીજે થળે જવા રવાના થ ે.

૫ તે શહે રમાંથી તમે નીકળાે યારે જેટલાંઅે તમારાે સ કાર કયા ન હાેય

તેમની વ

સા ી તરીકે તમારા પગની ધૂળ ખંખેરી નાખ ે.' ૬ અને

શ યાે [ યાંથી] નીક

ા, અને ગામેગામ શુભસંદેશનાે ચાર કરતા અને

બીમાર લાેકાેને સા ં કરતા બધે ફરવા લા યા. ૭ જે થયું તે સઘળું સાંભળીને
હે રાેદ રા

બહુ ગૂંચવણમાં પ

ે કાેઈ માણસ અાખું ભાૈ તક જગત

વન બચાવવા

ાે, કે મ કે કે ટલાક અેમ કહે તાં હતા કે , મૃ યુ

પામેલાે યાેહાન ફરી પાછાે અા યાે છે .' ૮ કે ટલાક કહે તાં હતા કે , 'અે લયા
ગટ થયાે છે '; અને બી અાે કહે તાં હતા કે , ' ાચીન બાેધકાેમાંનાે અેક
પાછાે ઊ ાે છે .' ૯ હે રાેદે ક ું કે , 'યાેહાનનું માથું મ કાપી નંખા યું; પણ અા
કાેણ છે કે જેને વશે હુ ં અાવી બધી વાતાે સાંભળું છંુ ?' અને હે રાેદ ઈસુને
મળવા ઉ સુક બની ગયાે. ૧૦ ે રતાેઅે પાછા અાવીને જે જે કયુ હતું તે ઈસુને
કહી સંભળા યું. અને ઈસુ તેઅાેને સાથે લઈને બેથસાઈદા નામના શહે રમાં
અેકાંતમાં ગયા. ૧૧ લાેકાેને ખબર પડતાં જ તેઅાેનાં ટાેળેટાેળાં તેમની પાછળ
ગયા; અને ઈસુઅે તેઅાેને અાવકાર કરીને તેઅાેને ઈ વરના રા ય વશે સંદેશ
ક ાે, અને જેઅાેને સા ં થવાની ગરજ હતી તેઅાેને સા ં કયા. ૧૨ દવસ

જે કાેઈ મારે લીધે તથા મારાં વચનાેને લીધે શરમાશે, તેને લીધે માણસનાે
દીકરાે જયારે પાેતે પાેતાના તથા બાપના તથા પ વ

વગદૂ તાેનાં મ હમામાં

અાવશે યારે શરમાશે. ૨૭ હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , અહ જે ઊભા છે
તેઅાેમાંના કે ટલાક અેવા છે કે જેઅાે ઈ વરનું રા ય ેશે યાં સુધી મૃ યુ
પામશે ન હ. ૨૮ અે વચનાે ક ાંને અાશરે અાઠ દવસ પછી અેમ થયું કે ઈસુ
પતર, યાેહાન તથા યાકૂ બને લઈને ાથના કરવા માટે પહાડ ઉપર ગયા.
૨૯ ઈસુ પાેતે ાથના કરતા હતા તે સમયે તેમના ચહે રાનું વ પ બદલાઈ

ગયું, અને તેમના વ

ઊજળાં તથા ચળકતાં થયાં. ૩૦ અને, જુ અાે, બે

પુ ષ, અેટલે મૂસા તથા અે લયા, તેમની સાથે વાત કરતા હતા. ૩૧ તેઅાે
બ ને મ હમાવાન દેખાતા હતા, અને ઈસુનું મૃ યુ જે ય શાલેમમાં થવાનું હતું
તે સંબંધી વાત કરતા હતા. ૩૨ હવે પતર તથા જેઅાે ઈસુની સાથે હતા
તેઅાે ઊંઘે ઘેરાયલા હતા; પણ જયારે તેઅાે
ઈસુનું ગાૈરવ

ેયું અને પેલા બે પુ ષાેને પણ

ત થયા, યારે તેઅાેઅે
ેયા. ૩૩ તેઅાે ઈસુની પાસેથી

વદાય થતાં હતાં, યારે પતરે ઈસુને ક ું કે , ગુ , અહ રહે વું અાપણે માટે
સા ં છે ; તાે અમે ણ મંડપ બનાવીઅે, અેક તમારે માટે, અેક મૂસાને માટે
અને અેક અે લયાને માટે; પણ તે પાેતે શું કહી ર ાે છે તે સમજતાે નહાેતાે.
૩૪ તે અેમ કહે તાે હતાે, અેટલામાં અેક વાદળું અા યું, અને તેઅાે પર તેની

છાયા પડી; અને તેઅાે વાદળમાં વે યા યારે શ યાે ભયભીત થઈ ગયા.
૩૫ વાદળામાંથી અેવી વાણી થઈ કે , 'અા મારાે પસંદ કરેલાે દીકરાે છે ; તેનું

સાંભળાે.' ૩૬ તે વાણી થઈ રહી, યારે ઈસુ અેકલા દેખાયા. અને તેઅાે માૈન
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ર ા, અને જે

ેયું હતું તેમાંનું કં ઈ તેઅાેઅે તે દવસાેમાં કાેઈને ક ું ન હ. ૩૭

મજૂ રાે થાેડા છે ; માટે તમે ફસલના મા લકને ાથના કરાે કે તે પાેતાની ફસલને

બીજે દવસે તેઅાે પહાડ પરથી ઊતયા, યારે ઘણાં લાેકાે ઈસુને મ ા. ૩૮

માટે મજૂ રાે માેકલે.' ૩

અને, જુ અાે, લાેકાે વ ચેથી અેક માણસે બૂમાે પાડીને ક ું કે , 'ઉપદેશક, હુ ં

વ ચે ઘેટાંના બ ચાં જેવા માેકલું છંુ . ૪ પૈસાની થેલી, ઝાેળી કે ચંપલ લેતા

તમને વનંતી ક ં છંુ કે , મારા દીકરા પર
કરાે. કે મ કે તે મારાે અેકનાે
અેક પુ છે ; ૩૯ અેક દુ ા મા તેને વળગે છે , અને અેકાઅેક તે બૂમ પાડે છે ;

નહી; અને માગ કાેઈને સલામ કરશાે ન હ. ૫ જે કાેઈ ઘરમાં તમે

અને તે તેને અેવાે મરડે છે કે તેને ફીણ અાવે છે , અને તેને ઘણી ઈ

કરીને

અાે; અને યાન રાખ ે કે , હુ ં તમને વ અાેની

યાં થમ અેમ કહાે કે , 'અા ઘરને શાં ત થાઅાે.' ૬ અને
યાં હશે તાે તમારી શાં ત તેના પર રહે શે; પણ

અાે

ે કાેઈ શાં તપુ

ે ન હ હાેય, તાે તે તમારી

માંડમાંડ તેને જતાે કરે છે . ૪૦ તેને કાઢવાની મ તમારા શ યાેને વનંતી કરી,

પાસે પાછી અાવશે. ૭ તે જ ઘરમાં રહાે, અને જે તેઅાેની પાસે જે હાેય તે

પણ તેઅાે તેને કાઢી શ

ખાતાંપીતાં રહે ે; કે મ કે મજૂ ર પાેતાના પગારને યાે ય છે ; ઘરેઘરે ફરતા

અ વ વાસી તથા

ા ન હ.' ૪૧ ઈસુઅે ઉ ર અાપતા ક ું કે , 'અાે

પેઢી, હુ ં

ાં સુધી તમારી સાથે રહીશ, અને તમા ં

ન હ. ૮ જે કાેઈ ઘરમાં તમે

અાે અને તેઅાે તમારાે અાવકાર કરે, તાે જે

સહન કરીશ? તારા દીકરાને અહ લાવ.' ૪૨ તે અાવતાે હતાે અેટલામાં

કં ઈ તેઅાે તમારી અાગળ મૂકે તે ખાઅાે; ૯ અને તેમાંના બીમારને સા ં

દુ ા માઅે તેને પછાડી ના યાે, અને તેને બહુ મર

કરાે, અને તેઅાેને કહાે કે , 'ઈ વરનું રા ય તમારી પાસે અા યું છે .' ૧૦ પણ

ાે પણ ઈસુઅે અશુ

અા માને ધમકા યાે, છાેકરાંને સા ે કયા, અને તેને તેના બાપને પાછાે સા યાે.
૪૩ ઈ વરના મહા પરા મથી તેઅાે બધા ચ કત થઈ ગયા. પણ ઈસુઅે જે જે

કયુ તે સઘળું

ેઈને બધા અા યમાં ડૂ બેલા હતા, યારે ઈસુઅે પાેતાના

જે કાેઈ શહે રમાં તમે

અાે, યાંના લાેકાે તમારાે અાવકાર કરે ન હ, તાે

યાંથી નીકળી જઈને કહાે કે , ૧૧ તમારા શહે રની ધૂળ જે અમારા પગમાં
લાગેલી છે તે પણ તમારી વ

અમે ખંખેરી નાખીઅે છીઅે; તાેપણ અેટલું

દીકરાે માણસાેના હાથમાં સાપાશે.' ૪૫ પણ અે વચન તેઅાે સમ યા ન હ,

ણાે કે ઈ વરનું રા ય પાસે અા યું છે . ૧૨ હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , તે દહાડે તે
શહે રના કરતાં સદાેમના હાલ સહે લ થશે. ૧૩ અાે ખાેરા ન, તને હાય!

અને તેઅાેથી તે ગુ ત રખાયું, અે માટે કે તેઅાે તે સમજે ન હ અને અા વચન

અાે બેથસાઈદા, તને હાય! કે મ કે તમારામાં જે પરા મી કામ થયાં છે , તે

સંબંધી ઈસુને પૂછતાં તેમને બીક લાગતી હતી. ૪૬ શ યાેમાં ચચા શ થઈ

ે તૂર તથા સદાેનમાં થયાં હાેત, તાે તેઅાેઅે ટાટમાં તથા રાખમાં બેસીને

શ યાેને ક ું, ૪૪ 'અા વચનાે તમારા મનમાં ઊતરવા દાે; કે મ કે માણસનાે

કે , 'અાપણામાં સાૈથી માેટાે કાેણ છે ?' ૪૭ પણ ઈસુઅે તેઅાેના મનના વચાર

ારનાેય પ તાવાે કયા હાેત. ૧૪ તાેપણ યાયકાળે તમારા કરતાં તૂર તથા

ણીને અેક બાળકને લઈને તેને પાેતાની પાસે ઊભું રા યું, ૪૮ ઈસુઅે

સદાેનને સહે લું પડશે. ૧૫ વળી, અાે કપરનાહૂ મ, તું વગ સુધી ઊંચું કરાશે

તેઅાેને ક ું કે , 'જે કાેઈ મારે નામે અા બાળકનાે વીકાર કરે છે , તે મારાે

શું? તને હાદેસ સુધી નીચું કરી નંખાશે. (Hadēs g86) ૧૬ જે કાેઈ તમા ં

વીકાર કરે છે અને જે કાેઈ મારાે વીકાર કરે છે તે મને માેકલનારનાે વીકાર

સાંભળે છે તે મા ં સાંભળે છે ; અને જે તમારાે નકાર કરે છે તે મારાે પણ

કરે છે .' ૪૯ યાેહાને ઉ ર અાપતા ક ું કે , ગુ , અમે અેક માણસને તમારે

નકાર કરે છે ; અને જે મારાે નકાર કરે છે તે મારા માેકલનાર ઈ વરનાે નકાર

નામે દુ ા માઅાે કાઢતાં

ેયાે; પણ તે અમારી સાથે અાપનાે અનુયાયી નહાેતાે

કરે છે .' ૧૭ તે સ ેર ખુશ થતાં પાછા અા યા, અને તેઅાેઅે ક ું કે , ' ભુ,

અેટલે અમે તેને મના કરી.' ૫૦ પણ ઈસુઅે ક ું કે , 'તેને મના ન કરાે, કે મ કે

તમારા નામથી દુ ા માઅાે પણ અમારે તાબે થયાં છે .' ૧૮ ઈસુઅે તેઅાેને

જે તમારી વ

ક ું કે , 'મ શેતાનને વીજળીની જેમ વગથી પડતાે

નથી તે તમારા પ નાે છે .' ૫૧ અેમ થયું કે ઈસુને ઉપર લઈ

ેયાે. ૧૯ જુ અાે, સપા

લેવાના દવસાે પૂરા થવા અા યા, યારે તેમણે ય શાલેમ જવાનાે મ મ

તથા વ છીઅાે અને દુ મનની બધી શ ત પર મ તમને અ ધકાર અા યાે છે ;

નણય કયા. ૫૨ ઈસુઅે પાેતાની અાગળ સંદેશવાહકાે માેકલી અા યા, તેઅાે

કશાથી પણ તમને ઈ

તેમને માટે યવ થા કરવા માટે સમ નીઅાેના અેક ગામમાં ગયા. ૫૩ પણ

છે , તેને લીધે ખુશ થતાં ન હ; પણ તમારાં નામ વગમાં લખવામાં અા યા

ઈસુ ય શાલેમ જતા હતા અેટલે ગામના લાેકાેઅે તેમનાે વીકાર કયા ન હ.

છે , તેને લીધે હરખાઅાે.' ૨૧ તે જ સમયે તે પ વ અા માથી હરખાયા,

૫૪ તેમના શ યાે યાકૂ બ તથા યાેહાને અે

ેઈને ક ું કે , ' ભુ, શું, તમારી

અને બાે યા કે , 'અાે ઈ વર પતા, અાકાશ તથા પૃ વીના ભુ, હુ ં તમારી

અેવી ઇ છા છે કે અમે અા ા કરીઅે કે વગથી અાગ પડીને તેઅાેનાે નાશ
કરે?' ૫૫ ઈસુઅે પાછા ફરીને તેઅાેને ધમકા યાં. ૫૬ અને તેઅાે બીજે ગામ

તુ ત ક ં છંુ કે , ાનીઅાેથી તથા બુ મંતાેથી તમે અે વાતાે ગુ ત રાખી અને
બાળકાેને ગટ કરી છે ; હા ઈ વર પતા, કે મ કે તમને તે સા ં લા યું. ૨૨

ગયા. ૫૭ તેઅાે માગ ચાલતા હતા, તેવામાં કાેઈ અેકે ઈસુને ક ું કે , ' ભુ,

મારા ઈ વર પતાઅે મને સઘળું સા યું છે ; દીકરાે કાેણ છે , અે ઈ વર પતા

યાં કહ તમે જશાે યાં હુ ં તમારી પાછળ અાવીશ.' ૫૮ ઈસુઅે તેને ક ું

વના કાેઈ

થશે ન હ. ૨૦ પણ દુ ા માઅાે તમારે તાબે થયા

ણતું નથી; ને ઈ વર પતા કાેણ છે , અે દીકરા વના તથા જેને

કે , ' શયાળાેને દર હાેય છે અને અાકાશનાં પ ીઅાેને માળા હાેય છે ; પણ

દીકરાે ગટ કરવા ચાહે તેમના વના બી ે કાેઈ

માણસના દીકરાને માથું મૂકવાની જ યા નથી.' ૫૯ ઈસુઅે બી ને ક ું કે ,

શ યાે તરફ ફરીને તેઅાેને અેકાંતમાં ક ું કે , 'જે તમે જુ અાે છાે, તે

'મારી પાછળ અાવ.' પણ તેણે ક ું કે , ' ભુ મને ર

મારા પતાને દફનાવીને અાવું.' ૬૦ પણ તેમણે ક ું કે , 'મરણ પામેલાંઅાેને

અાંખાે અાશીવા દત છે . ૨૪ કે મ કે હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , જે તમે જુ અાે છાે તે
ઘણાં બાેધકાે તથા રા અાે ેવાની ઇ છા રાખતા હતા, પણ તેઅાે ેવા

પાેતાનાં મરણ પામેલાંઅાેને દફનાવવા દાે. પણ તું જઈને ઈ વરના રા યની

પા યા ન હ. અને તમે જે સાંભળાે છાે તે તેઅાે સાંભળવા ઇ છતા હતા, પણ

વાત ગટ કર.' ૬૧ અને બી અે પણ ક ું કે , 'હે ભુ, હુ ં તમારી પાછળ

સાંભળવા પા યા ન હ.' ૨૫ જુ અાે, અેક નયમશા

અાવીશ; પણ પહે લાં જે મારે ઘરે છે તેઅાેને છે લી સલામ કરી અાવવાની

પરી ણ કરતાં ક ું કે , 'ઉપદેશક, અનંત વનનાે વારસાે પામવા માટે મારે શું

મને ર

કરવું?' (aiōnios g166) ૨૬ ઈસુઅે તેને ક ું કે , ' નયમશા

મૂ

અાપ કે હુ ં જઈને પહે લાં

અાપાે.' ૬૨ પણ ઈસુઅે તેને ક ું કે , 'કાેઈ માણસ હળ ઉપર હાથ

ા પછી પાછળ જુ અે તાે તે ઈ વરના રા યને યાે ય નથી.'

ેનાર

ીઅે ઊભા થઈને તેમનું
માં શું લ યું છે ?

તું શું વાંચે છે ?' ૨૭ તેણે ઉ ર અાપતા ક ું કે , 'તમારા ઈ વર ભુ પર તારા

બનાવાે બ યા પછી ભુઅે બી સ ેર શ યાેને નીમીને જે
૧૦ અા
જે શહે ર તથા જ યામાં તે પાેતે જવાનાં હતા, તેમાં તેઅાેમાંના બ બેને
પાેતાની અાગળ માેક યા. ૨ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'ફસલ પુ કળ છે , પણ

લૂક

ણતું નથી.' ૨૩ ઈસુઅે

પૂરા દયથી, પૂરા

વથી, પૂરા સામ યથી તથા પૂરા મનથી ેમ રાખવાે

અને જેવા પાેતાના પર તેવાે તારા પડાેશી પર [ ેમ રાખવાે].' ૨૮ ઈસુઅે
તેને ક ું કે , 'ત સાચાે ઉ ર અા યાે છે ; અેમ કર અને તું
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વીશ.' ૨૯ પણ

તેણે પાેતાને યાયી ઠરાવવાં ચાહીને ઈસુને ક ું, 'તાે મારાે પડાેશી કાેણ છે ?'

છાેકરાંને સારાં વાનાં અાપી

૩૦ ઈસુઅે ઉ ર અાપતાં ક ું કે , 'અેક પુ ષ ય શાલેમથી યરીખાે જતાે

માગે, તેઅાેને તે પ વ અા મા અાપશે, તે કે ટલું વશેષ ખાતરીપૂવક છે ?' ૧૪

હતાે; અને તે લૂંટારાના હાથમાં પ

તેઅાે અેક મૂંગા દુ ા માને કાઢતાં હતા. અેમ થયું કે દુ ા મા નીક

ાે, તેઅાે તેનાં વ

ઉતારી લઈને તથા

ણાે છાે, તાે વગમાંના બાપની પાસે જેઅાે
ા પછી

તેને મારીને અધમૂઅાે મૂકીને ચા યા ગયા. ૩૧ સં ેગાેવસાત અેક યાજક તે

જે માણસ પહે લા બાેલતાે ન હતાે તે બાે યાે. તેથી લાેકાેને અા ય લા યું.

ર તે થઈને જતાે હતાે. તે તેને

૧૫ પણ તેઅાેમાંના કે ટલાકે ક ું કે , 'ભૂતાેના સરદાર બાલઝબૂલની મદદથી

ેઈને બી

બાજુ અે થઈને ચા યાે ગયાે. ૩૨

અેમ જ અેક લેવી પણ તે જ યાઅે અા યાે, યારે તેને

ેઈને તે પણ બી

તે ભૂતાેને કાઢે છે ,' ૧૬ બી અાેઅે પરી ા કરતાં તેમની પાસે વગમાંથી

બાજુ અે થઈને ચા યાે ગયાે. ૩૩ પણ અેક સમ ની તે ર તે મુસાફરીઅે જતા
યાં તે પ ાે હતાે યાં અા યાે, અને અેને

ેઈને તેને અનુકંપા અાવી. ૩૪ તે

ચમ કા રક ચ મા યું. ૧૭ પણ ઈસુઅે તેઅાેના વચાર

ણીને તેઅાેને ક ું

કે , 'હરેક રા ય જેમાં ફૂ ટ પડે છે તે ઉ જડ થાય છે ; અને ઘરમાં ફૂ ટ પડે, તાે

તેની પાસે ગયાે, અને તેના ઘા પર તેલ તથા ા રસ રેડીને પાટા બાં યા,

તે પડી

અને તેને પાેતાના

સારવાર કરી. ૩૫ બીજે દવસે તેણે બે દીનાર ઉતારાવાળાને અા યા, અને

કે મ ટકે ? કે મ કે તમે કહાે છાે કે , બાલઝબૂલની મદદથી હુ ં ભૂતાે કાઢુ ં છંુ .
૧૯ ે હુ ં બાલઝબૂલની મદદથી ભૂતાે કાઢુ ં છંુ તાે તમારા દીકરાઅાે કાેની

તેને ક ું કે , તેની સારવાર કરજે, અે કરતાં જે કં ઈ વધારે ખચ તને લાગશે તે હુ ં

મદદથી ભૂતાે કાઢે છે ? માટે તેઅાે તમારા યાયાધીશ થશે. ૨૦ પણ

પાછાે અાવીશ યારે તને ભરપાઈ કરીશ.' ૩૬ 'હવે તું શું ધારે છે , લૂંટારાના

ઈ વરની અાંગળીથી દુ ા માઅાે કાઢુ ં છંુ , તાે ઈ વરનું રા ય તમારી મ યે

હાથમાં પડેલા માણસનાે પડાેશી અે ણમાંથી કાેણ કહે વાય?' ૩૭ તેણે

અા યું છે . ૨૧ બળવાન માણસ હ થયારબંધ થઈને પાેતાની હવેલી સાચવે છે ,

નવર પર બેસાડીને તેને ઉતારામાં લઈ ગયાે, અને તેની

ક ું કે , 'જેણે તેના પર દયા કરી તે.' અને ઈસુઅે તેને ક ું કે , 'તું જઈને અે
માણે કર.' ૩૮ તેઅાે ર તે ચાલતા હતા અે દર મયાન ઈસુ અેક ગામમાં
અા યા; અને માથા નામે અેક

ીઅે પાેતાના ઘરમાં તેમનાે અાવકાર કયા.

ય છે ; ૧૮

ે શેતાન પણ પાેતાની સામાે થયેલાે હાેય તાે તેનું રા ય

ે હુ ં

યારે તેનાે માલ સલામત રહે છે ; ૨૨ પણ જયારે તેના કરતાં વધારે બળવાન
માણસ તેના પર અાવી પડીને તેને

તે યારે તેનાં સઘળા હ થયાર જેનાં પર

તે ભરાેસાે રાખતાે હતાે તે તેની પાસેથી લઈ લે છે , અને તેની લૂટ વહચે છે .

૩૯ મ રયમ નામે તેની અેક બહે ન હતી, તે ઈસુના પગ અાગળ બેસીને તેમની

૨૩ જે મારા પ નાે નથી તે મારી વ

વાત સાંભળતી હતી. ૪૦ પણ માથા કામ ઘ ં હાેવાથી ગભરાઈ, તેથી તેણે

કરતાે તે ફે લાવે છે . ૨૪ અશુ અા મા કાેઈ માણસમાંથી નીક

છે , અને જે મારી સાથે ભેગું નથી

તેમની પાસે અાવીને ક ું કે , ' ભુ, મારી બહે ને મને સરભરા કરવા અેકલી

નજળ જ યાઅાેમાં વસામાે શાેધતાે ફરે છે ; પણ તે ન મળતાં, તે કહે છે કે ,

મૂકી છે , તેની શું તમને ચતા નથી? અે માટે તેને કહાે કે તે મને મદદ કરે.' ૪૧

મારા જે ઘરમાંથી હુ ં નીક ાે તેમાં હુ ં પાછાે જઈશ. ૨૫ અને અાવીને જુ અે છે

પણ ઈસુઅે તેને ઉ ર અાપતા ક ું કે , 'માથા, માથા, તું ઘણી વાતાે વશે

યારે તાે ઘર વાળેલું તથા શાેભાયમાન કરેલું હાેય છે . ૨૬ યારે તે જઈને

ા પછી

ચતા કરે છે અને ગભરાય છે ; ૪૨ પણ અેક વાતની જ ર છે ; અને મ રયમે

પાેતાના કરતા દુ અેવા બી

સારાે ભાગ પસંદ કયા છે , જે તેની પાસેથી લઈ લેવાશે ન હ.

તેઅાે અેકસાથે યાં રહે છે ; અને તે માણસની છે લી અવ થા પહે લીના કરતાં

થયું કે ઈસુ અેક જ યાઅે ાથના કરતા હતા. ઈસુ ાથના કરી
૧૧ અેર મા પછી,
તેમના શ યાેમાંના અેકે ઈસુને ક ું કે , ' ભુ, યાેહાને તેમના

ખરાબ થાય છે .' ૨૭ અેમ થયું કે ઈસુ અા બાેધ કરતા હતા, યારે લાેકાેમાંથી

શ યાેને ાથના કરતા શીખ યું હતું તેમ અાપ પણ અમને શીખવાે.' ૨

પણ તે કરતા જેઅાે ઈ વરનું વચન સાંભળે છે અને પાળે છે તે અાશીવા દત

ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , તમે ાથના કરાે, યારે કહાે કે , અાે વગમાંનાં અમારા
પતા, તમા ં નામ પ વ મનાઅાે; તમા ં રા ય અાવાે; જેમ વગમાં તેમ
પૃ વી પર તમારી ઇ છા પૂરી થાઅાે. ૩ દવસની અમારી રાેટલી અાજ અમને
અાપાે; ૪ અને અમારાં પાપ અમને માફ કરાે; કે મ કે અમે પાેતે પણ અમારા
હરેક ઋણીને માફ કરીઅે છીઅે. અને અમને પરી ણમાં પડવા ન દાે, પણ
દુ થી અમારાે છુટકારાે કરાે. ૫ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'તમારામાંના કાેઈને
મ હાેય, અને મધરાતે તે તેની પાસે જઈને તેને અેવું કહે કે , મ , મને ણ
રાેટલી ઉછીની અાપ, ૬ કે મ કે મારાે અેક મ મુસાફરીઅેથી મારે યાં અા યાે
છે , અને તેની અાગળ પીરસવાનું મારી પાસે કં ઈ નથી, ૭ તાે શું, તે અંદરથી
ઉ ર અાપતાં અેમ કહે શે કે , મને હે રાન કરીશ ન હ, હમણાં બાર ં બંધ છે ,
મારાં છાેકરાં મારી પાસે ખાટલામાં છે , હુ ં તાે ઊઠીને તને તે અાપી શકતાે
નથી? ૮ હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , તે તેનાે મ છે , તેને લીધે તે ઊઠીને તેને અાપે
ન હ, તાેપણ તેના અા હને લીધે તે ઊઠશે, અને ેઈઅે તેટલી રાેટલી તેને
અાપશે. ૯ હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , માગાે તાે તમને અપાશે; શાેધાે, તાે તમને
જડશે; ખટખટાવાે, તાે તમારે સા ઉઘાડાશે. ૧૦ કે મ કે જે કાેઈ માગે છે
તેઅાે પામે છે , અને જે શાેધે છે તેઅાેને જડે છે , અને જે ખટખટાવે છે તેઅાેને
સા ઉઘાડવામાં અાવશે. ૧૧ વળી તમારામાંના અેવાે કાેઈ પતા છે ખરાે, જે
છાેકરાે રાેટલી માગે તાે તે તેને પ થર અાપશે? અથવા

ે માછલી માગે

તાે શું માછલીને બદલે તે તેને સાપ અાપશે? ૧૨ અથવા

ે તે ઈડું માગે

તાે શું તે તેને વ છી અાપશે? ૧૩ માટે

ે તમે ખરાબ હાેવા છતાં તમારાં

અેક

સાત દુ ા માઅાેને સાથે લઈ અાવે છે ; અને

ીઅે માેટે અવાજે તેમને ક ું કે , 'જે જનેતાઅે તમને જ મ અા યાે અને

જેણે તમને તનપાન કરા યું તે અાશીવા દત છે .' ૨૮ પણ ઈસુઅે ક ું હા,
છે .' ૨૯ સં યાબંધ લાેકાે તેમની પાસે ભેગા થયા હતા યારે તે કહે વા લા યા
કે , 'અા પેઢી તાે દુ પેઢી છે ; તે ચમ કા રક ચ માગે છે , પણ યૂનાનાં
ચમ કા રક ચ

વના બીજું ચમ કા રક ચ તેને અપાશે ન હ. ૩૦ કે મ કે

જેમ યૂના નનવેહના લાેકાેને માટે નશાની પ થયાે, તેમ માણસનાે દીકરાે પણ
અા પેઢીને નશાની પ થશે.' ૩૧ દ ણની રાણી અા પેઢીનાં માણસાેની
સાથે યાયકાળે ઊઠશે, અને તેઅાેને અપરાધી ઠરાવશે; કે મ કે તે પૃ વીના
છે ડાથી સુલેમાનનું ાન સાંભળવા અાવી હતી, અને જુ અાે, અહ જે છે તે
સુલેમાન કરતાં મહાન છે . ૩૨ નનવેહના માણસાે અા પેઢીની સાથે યાયકાળે
ઊઠશે, અને તેને અપરાધી ઠરાવશે; કે મ કે યૂનાનાે ઉપદેશ સાંભળીને તેઅાેઅે
પ તાવાે કયા; અને જુ અાે, યૂના કરતાં અહ અેક માેટાે છે . ૩૩ કાેઈ માણસ
દીવાે સળગાવીને તેને ભાયરામાં કે માપ તળે મૂકતાે નથી, પણ દીવી પર મૂકે
છે અે માટે કે અંદર અાવનારાઅાે તેનું અજવાળું જુ અે. ૩૪ તારા શરીરનાે દીવાે
તારી અાંખ છે ; જયારે તારી અાંખ વ છ હાેય છે , યારે તા ં અાખું શરીર
પણ કાશે ભરેલું થશે; પણ તે ખરાબ હાેય છે , યારે તા ં અાખું શરીર પણ
અંધકારે ભરેલું રહે શે; ૩૫ તેથી તારામાં જે અજવાળું છે તે અંધકાર ન હાેય,
માટે સાવધાન રહે . ૩૬

ે તા ં અાખું શરીર કાશથી ભરેલું હાેય, અને

તેનાે કાેઈ પણ ભાગ અંધકાર પ હાેય તાે જેમ દીવાે પાેતાની રાેશનીથી તને
અજવાળું અાપે છે તેમ [તા ં અાખું શરીર] કાશથી ભરેલું થશે.' ૩૭ ઈસુ
બાેલતા હતા યારે અેક ફરાેશીઅે પાેતાની સાથે જમવાને તેમને નમં ણ
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અા યું, ઈસુ તેની પાસે જઈને જમવા બેઠા. ૩૮ ભાેજન પહે લાં ઈસુઅે હાથ

કરવામાં અાવશે. ૧૦ જે કાેઈ માણસના દીકરાની વ

ધાેયા ન હ, તે

માફ કરવામાં અાવશે; પણ પ વ અા માની વ

ેઈને ફરાેશી અા ય પા યાે. ૩૯ ભુઅે તેને ક ું કે , 'તમે

વાત બાેલશે, તેને તે
કાેઈ દુ ભાષણ કરે તાે

ફરાેશીઅાે તાે થાળીવાટકાે બહારથી સાફ કરાે છાે; પણ તમા ં અંતર જુ લમ

તેને તે માફ કરવામાં અાવશે ન હ. ૧૧ જયારે તેઅાે તમને સભા થાનાેમાં

તથા દુ તાથી ભરેલું છે . ૪૦ અરે મૂખા, જેણે બહારનું બના યું, તેણે અંદરનું

તથા રાજકતાઅાે તથા અ ધકારીઅાે અાગળ લઈ જશે, યારે અમારે કે વી

પણ બના યું નથી શું? ૪૧ જે અંદર છે તે માણે તમારે દાન અને જુ અાે,

રીતે અથવા શાે ઉ ર અાપવાે, અથવા અમારે શું કહે વું, તે વષે ચતા ન

પછી તમને બધું શુ છે . ૪૨ પણ તમ ફરાેશીઅાેને અફસાેસ છે ! કે મ કે તમે

કરાે; ૧૨ કે મ કે તમારે જે કહે વું

ફુ દીનાનાે તથા રયું તથા સઘળી ખાવાલાયક વન પ તનાે દસમાે ભાગ અાપાે

શીખવશે. ૧૩ લાેકાેમાંથી અેક જણે તેને ક ું કે , 'ગુ , મારા ભાઈને કહે કે તે

છાે; પણ યાય તથા ઈ વરનાે ેમ પડતાં મૂકાે છાે; તમારે અા કરવાં

વારસાનાે ભાગ મને અાપે.' ૧૪ ઈસુઅે ક ું કે , 'અાે માણસ, મને તમારા પર

હતાં અને અે પડતાં મૂકવા

ેઈતાં

ેઈતાં ન હતાં. ૪૩ તમાે ફરાેશીઅાેને અફસાેસ

ેઈઅે તે તે જ ઘડીઅે પ વ અા મા તમને

યાયાધીશ કે વહચી અાપનાર કાેણે ઠરા યાે?' ૧૫ પછી ઈસુઅે તેઅાેને ક ું

છે ! કે મ કે તમે સભા થાનાેમાં મુ ય અાસનાે તથા ચાેકમાં સલામાે ચાહાે છે .

કે , 'સાવધાન રહાે, અને બધા લાેભથી પાેતાને દૂ ર રાખાે; કે મ કે કાેઈનું

૪૪ તમને અફસાેસ છે ! કે મ કે જે કબરાે દેખાતી નથી, અને જેનાં ઉપર માણસાે

તેની મલકતની પુ કળતામાં હાેતું નથી.' ૧૬ ઈસુઅે તેઅાેને અેવું

અ ણતાં ચાલે છે , તેઅાેના જેવા તમે છાે.' ૪૫ યારે નયમશા

અેક ધનવાન માણસની જમીનમાંથી ઘણી ઊપજ થઈ; ૧૭ તેણે મનમાં અેવાે

ીઅાેમાંના

વન

ાંત ક ું કે ,

અેકે તેને ઉ ર અાપતા ક ું કે , 'ઉપદેશક, અેમ કહે વાથી તમે અમા ં પણ

વચાર કયા કે , હુ ં શું ક ં ? કે મ કે મારી ઊપજ ભરી મૂકવાને મારી પાસે જ યા

અપમાન કરાે છાે.' ૪૬ ઈસુઅે ક ું કે , 'અાે નયમશા

ીઅાે, તમને પણ

નથી. ૧૮ તેણે ક ું કે , હુ ં અામ કરીશ; મારી વખારાેને હુ ં પાડી નાખીશ,

અફસાેસ છે ! કારણ કે તમે માણસાે પર અેવા બાે

ચઢાવાે છાે કે જે

અને તે કરતાં હુ ં માેટી બંધાવીશ; અને યાં મા ં બધું અનાજ તથા મારી

ઊંચકતાં મહામુસીબત પડે છે , અને તમે પાેતે અે બાે ને તમારી અેક અાંગળી

માલ મલકત હુ ં ભરી મૂકીશ. ૧૯ હુ ં મારા

પણ લગાડતા નથી. ૪૭ તમને અફસાેસ છે ! કે મ કે તમે બાેધકાેની કબરાે

વષને માટે ઘણી માલ મલકત તારે સા રાખી મૂકેલી છે ; અારામ લે, ખા,

બાંધાે છાે, જેઅાેને તમારા બાપદાદાઅાેઅે મારી ના યા હતા. ૪૮ તાે તમે

પી, અાનંદ કર. ૨૦ પણ ઈ વરે તેને ક ું કે , અાે મૂખ, અા રા ે તારાે

સા ીઅાે છાે, અને તમારા બાપદાદાઅાેનાં કામાેને સંમ ત અાપાે છાે; કે મ કે

તારી પાસેથી માગી લેવામાં અાવે છે ; યારે જે વ તુઅાે તે સ કરી છે તે

તેઅાેઅે તેમને મારી ના યા હતા, અને તમે તેમની કબરાે બાંધાે છાે. ૪૯ અે

કાેની થશે? ૨૧ જે પાેતાને સા

માટે ઈ વરના

નથી, તે તેવાે જ છે . ૨૨ ઈસુઅે પાેતાના શ યાેને ક ું, અે માટે હુ ં તમને કહુ ં છંુ

ાને પણ ક ું કે , હુ ં બાેધકાે તથા ે રતાેને તેઅાેની પાસે

યાે સં હ કરે છે , અને ઈ વર

વ, ઘણાં
વ

યે ધનવાન

માેકલીશ, અને તેઅાેમાંના કે ટલાકને તેઅાે મારી નાખશે તથા સતાવશે; ૫૦

કે તમારા

જેથી સૃ ના અારં ભથી સઘળા બાેધકાેના વહે વડાવેલા લાેહીનાે બદલાે અા

સા પણ ન કરાે, કે અમે શું પહે રીશું. ૨૩ કે મ કે ખાેરાક કરતા

પેઢીના લાેકાે પાસેથી લેવામાં અાવે; ૫૧ હા, હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે 'હાબેલના
લાેહીથી તે ઝખાયા જે ય વેદી તથા પ વ થાનની વ ચે માયા ગયાે, તેના

વ

લાેહી સુધી અે સવનાે બદલાે અા પેઢીના લાેક પાસેથી લેવાશે. ૫૨ તમાે

તેઅાેનું પાેષણ કરે છે ; પ ીઅાે કરતા તમે કે ટલા વશેષ મૂ યવાન છાે! ૨૫

નયમશા

ીઅાેને અફસાેસ છે ! કે મ કે તમે ાનની ચાવી લઈ લીધી છે ; તમે

પાેતે અંદર ગયા ન હ, અને જેઅાે અંદર જતા હતા તેઅાેને તમે અટકા યા.'
૫૩ ઈસુ યાંથી નીક

ા, યાર પછી શા

વને સા

વને કહીશ કે , અાે

ચતા ન કરાે કે અમે શું ખાઈશું, તથા તમારા શરીરને
વ, અને

કરતા શરીર, અ ધક છે . ૨૪ કાગડાઅાેનાે વચાર કરાે; તેઅાે તાે વાવતા

નથી અને કાપતા નથી; તેઅાેની પાસે વખાર કે કાેઠાર નથી; તાેપણ ઈ વર
ચતા કરવાથી તમારામાંનાે કાેણ પાેતાના
શકે છે ? ૨૬ માટે જે સાૈથી નાનું કામ તે

વનકાળને અેક હાથભર વધારી
ે તમે કરી નથી શકતા, તાે બી ં

ીઅાે તથા ફરાેશીઅાે ઝનૂનથી

વષે તમે કે મ ચતા કરાે છાે? ૨૭ ફૂ લઝાડાેનાે વચાર કરાે; તેઅાે કે વાં વધે છે ;

તેમની સામે થઈને તેમને ઘણી વાતાે વષે બાેલવાને ઉ કે રવા લા યા. ૫૪

તેઅાે મહે નત કરતા નથી, તેઅાે કાંતતાં પણ નથી; તાેપણ હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે ,
સુલેમાન પણ પાેતાના સઘળા વૈભવમાં તેઅાેમાંના અેકના જેવાે પહે રેલાે ન

તેમના મુખમાંથી કં ઈ વાત પકડી લેવા સા તેઅાે ટાંપી ર ા.
લામાં હ રાે લાેકાે અેકઠા થયા, અેટલે સુધી કે તેઅાે અેકબી
૧૨ અેપરટપડાપડી
કરતા હતા. યારે સાૈથી પહે લાં તે પાેતાની શ યાેને કહે વા
લા યા કે , 'ફરાેશીઅાેના ખમીરથી સાવધાન રહાે, કે જે ઢાગ છે . ૨ પણ ગટ
ન હ કરાશે અેવું કશું ઢં કાયેલું નથી; અને

ણવામાં ન અાવે અેવું કં ઈ ગુ ત

નથી. ૩ માટે જે કં ઈ તમે અંધકારમાં ક ું છે તે અજવાળામાં સંભળાશે; અને
અાેરડીમાં જે કં ઈ તમે કાનમાં ક ું હશે તે ધાબાઅાે પર ગટ કરાશે. ૪ મારા
મ ાે, હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , જેઅાે શરીરને મારી નાખે, અને યાર પછી બીજું
કં ઈ ન કરી શકે , તેમનાંથી ડરશાે ન હ. ૫ પણ તમારે કાેનાથી બીવું તે વષે હુ ં

ે ઈ વર અેવું પહે રાવે છે , તાે, અાે અ પ વ વાસીઅાે, તે તમને પહે રાવશે,
અે કે ટલું વશેષ ખાતરીપૂવક છે ? ૨૯ અમે શું ખાઈશું કે શું પીશું, અેની શાેધ
ન કરાે, અને અેમ કહે તાં ચતા ન કરાે. ૩૦ કે મ કે દુ નયાના લાેકાે તે સઘળા
વાનાં શાેધે છે ; પણ તમારાે પતા

ણે છે કે તે વાનાંની તમને અગ ય છે . ૩૧

પરં તુ તમે ઈ વરનું રા ય શાેધાે; અને અે વાનાં પણ તમને અપાશે. ૩૨ અાે
નાની ટાેળી, ડરશાે ન હ; કે મ કે તમને રા ય અાપવાની તમારા પતાની ખુશી
છે . ૩૩ તમારી પાસે જે છે તે વેચીને દાનધમ કરાે;

તમને જણાવું છંુ ; કે 'મારી ના યા પછી નકમાં નાખી દેવાનાે જેમને અ ધકાર
છે તે ઈ વરથી તમે ડર ે; હા, હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , તેમની બીક રાખ ે.
(Geenna g1067) ૬ શું પાંચ ચકલી બે પૈસે વેચાતી નથી? પણ ઈ વર પાેતાની
માં તેઅાેમાંની અેકને પણ ભૂલતા નથી. ૭ તમારા માથાના બધા જ વાળ
ગણેલા છે . બીશાે ન હ. ઘણી ચકલીઅાે કરતાં તમે મૂ યવાન છાે. ૮ હુ ં
તમને કહુ ં છંુ કે , માણસાેની અાગળ જે કાેઈ મને કબૂલ કરશે તેને ઈ વરના
વગદૂ તાે અાગળ માણસનાે દીકરાે પણ કબૂલ કરશે. ૯ પણ માણસાેની
અાગળ જે કાેઈ મારાે નકાર કરશે તેનાે નકાર ઈ વરના વગદૂ તાેની અાગળ

લૂક

હતાે. ૨૮ અે માટે ખેતરનું ઘાસ જે અાજે છે અને કાલે ભ ીમાં ફકાય છે , તેને

થેલીઅાે, અેટલે વગમાં અખૂટ

ણ ન હ થાય અેવી

ય, પાેતાને સા મેળવાે; કે યાં ચાેર

અાવતાે નથી, અને કીડાે ખાઈ જતાે નથી. ૩૪ કે મ કે યાં તમા ં

ય છે યાં

જ તમા ં ચ પણ રહે શે. ૩૫ તમારી કમરાે બાંધેલી તથા તમારાે દીવાે
સળગેલાે રાખાે; ૩૬ અને જે માણસાે પાેતાનાે મા લક લ નમાંથી

ારે પાછાે

અાવે તેની વાટ જુ અે છે , અે માટે કે તે અાવીને ખટખટાવે કે ત કાળ તેઅાે તેને
સા

ાર ઉધાડે, તેઅાેના જેવાે તમે થાઅાે. ૩૭ જે દાસાેને મા લક અાવીને

ેશે તેઅાે અાશીવા દત છે ; હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , તે પાેતાની કમર
બાંધીને તેઅાેને જમવા બેસાડશે, અને અાવીને તેઅાેની સેવા કરશે. ૩૮ ે તે
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બીજે પહાેરે અાવે, કે ીજે પહાેરે અાવે, અને તેઅાેને અેમ કરતાં જુ અે, તાે તે

માણસની ા વાડીમાં અેક અં રનું ઝાડ હતું. તે તેના પર ફળ શાેધતાે

દાસાે અાશીવા દત છે . ૩૯ પણ અાટલું સમ ે કે ઘરનાે મા લક

ણતાે હાેત

અા યાે, પણ તેને અેક પણ ફળ મ ું ન હ. ૭ યારે તેણે ા વાડીના માળીને

ગતાે રહે ત, ને પાેતાના ઘરમાં ચાેરી થવા

ક ું કે , ' ે, ણ વષથી અા અં રી પર હુ ં ફળ શાેધતાે અાવું છંુ , પણ મને

ન દેત. ૪૦ તમે પણ તૈયાર રહાે; કે મ કે તમારા ધારવામાં ન હ હાેય તે ઘડીઅે

અેક પણ ફળ મળતું નથી; અેને કાપી નાખ; તે જમીન કે મ નકામી રાેકી રહી

માણસનાે દીકરાે અાવશે. ૪૧ પતરે ક ું કે , ' ભુ, તું અા

છે ?' ૮ યારે માળીઅે ઉ ર અાપતા ક ું કે , 'શેઠ, તેને અા વષ રહે વા દાે, તે

કે , કઈ ઘડીઅે ચાેર અાવશે, તાે તે

ાંત અમને, કે

સવને કહે છે ?' ૪૨ ભુઅે ક ું કે , જેને તેનાે મા લક પાેતાના ઘરનાંઅાેને

દર મયાન હુ ં અેની અાસપાસ ખાડાે કરીશ અને ખાતર નાખીશ. ૯

યાે ય સમયે અ ન અાપવા સા પાેતાના ઘર પર ઠરાવશે અેવાે વ વાસુ તથા

પછી તેને ફળ અાવે તાે ઠીક; ન હ તાે તેને કાપી નાખ ે.' ૧૦ વ ામવારે

ે યાર

બુ માન કારભારી કાેણ છે ? ૪૩ જે ચાકરને તેનાે મા લક અેમ કરતાે

ેશે તે

ઈસુ અેક સભા થાનમાં ઉપદેશ કરતા હતા. ૧૧ યાં અેક ી અેવી હતી કે

અાશીવા દત છે . ૪૪ હુ ં તમને સાચું કહુ ં છંુ કે , તે પાેતાની સવ માલ મલકત
પર તેને કારભારી ઠરાવશે. ૪૫ પણ ે તે દાસ પાેતાના મનમાં કહે શે કે મારાે

જેને અઢાર વષથી બીમારીનાે દુ ા મા વળગેલાે હતાે. તે વાંકી વળી ગઈ

મા લક અાવતાં વાર લગાડે છે , અને દાસાેને તથા દાસીઅાેને મરવા લાગશે,

તેને બાેલાવી, અને તેને ક ું કે , 'બહે ન, તારી બીમારી મટી ગઈ છે .' ૧૩

અને ખાવાપીવા અને છાકટાે થવા લાગશે; ૪૬ તાે જે દહાડે તે વાટ

ઈસુઅે તેના પર હાથ મૂ

નથી, ને જે ઘડી તે

ેતાે

ણતાે નથી, તેવામાં તે દાસનાે મા લક અાવશે, અને તેને

હતી અને સીધી ઊભી થઈ કે રહી શકતી જ નહાેતી. ૧૨ ઈસુઅે તેને

ેઈને

ાે; અને તરત તે ટ ાર થઈ અને ઈ વરનાે મ હમા

કરવા લાગી. ૧૪ પણ વ ામવારે ઈસુઅે તેને સા

કરી, તેથી સભા થાનનાં

કાપી નાખશે, અને તેનાે ભાગ અ વ વાસીઅાેની સાથે ઠરાવશે. ૪૭ જે દાસ

અ ધકારીઅે ગુ સે થઈને લાેકાેને ક ું કે , 'છ દવસ છે જેમાં માણસાેઅે કામ

પાેતાની મા લકની ઇ છા

કરવું

યાં છતાં પાેતે સ થયાે ન હ હાેય, અને તેની

ેઈઅે, અે માટે તે દવસાેમાં અાવીને સા ં થાઅાે, પણ વ ામવારે

ઇ છા માણે વ યા ન હ હાેય, તે ઘણાે માર ખાશે. ૪૮ પણ જેણે વગર

ન હ.' ૧૫ ભુઅે તેને ઉ ર અાપતા ક ું કે , 'અાે ઢાગીઅાે, શું તમારામાં અેક

ણે ફટકા યાે ય કામ કીધું હશે, તે થાેડાે માર ખાશે. અને જે કાેઈને ઘ ં

પણ માણસ અેવાે છે જે વ ામવારે પાેતાના બળદને કે ગધેડાને ગમાણમાંથી

અાપેલું છે , તેની પાસેથી ઘ ં માંગવામાં અાવશે, અને જેને ઘ ં સાપેલું છે

છાેડીને પાણી પીવા સા લઈ જતાે નથી? ૧૬ અા

તેની પાસેથી વધારે માંગવામાં અાવશે. ૪૯ હુ ં પૃ વી પર અાગ નાખવા અા યાે

છે , જેને શેતાને અઢાર વષથી બાંધી રાખી હતી, તેને વ ામવારે છૂટી કરી અે

છંુ , અને ે તે સળગી ચૂકી હાેય તાે અેનાથી વશેષ હુ ં શું માંગું? ૫૦ પણ
મારે અેક બા ત મા પામવાનું છે , અને તે પૂ ં થાય યાં સુધી હુ ં કે વું દબાણ

શું ખાેટું કયુ?' ૧૭ ઈસુ અે તે વાતાે કહી યારે તેમના સામેવાળા શર મદા થઈ

અનુભવું છંુ ? ૫૧ શું તમે ધારાે છાે કે પૃ વી પર શાં ત કરાવવાં હુ ં અા યાે છંુ ?

અાનંદ પા યા. ૧૮ ઈસુઅે ક ું કે , 'ઈ વરનું રા ય શાના જેવું છે , અને હુ ં અેને

હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે ના, પણ તે કરતા ફૂ ટ પાડવા અા યાે છંુ . ૫૨ કે મ કે હવે
અેક ઘરમાં પાંચ મ યે ફૂ ટ પડશે, અેટલે ણ બેની સામા, અને બે ણની

શાની ઉપમા અાપું? ૧૯ તે રાઈના દાણા જેવું છે . કાેઈ માણસે દાણાે લઈને

સામા થશે. ૫૩ બાપ દીકરાની સામાે, તથા દીકરાે બાપની સામાે થશે; મા

અાકાશનાં પ ીઅાેઅે તેની ડાળીઅાે પર વાસાે કયા.' ૨૦ ફરીથી ઈસુઅે

દીકરીની સામે, અને દીકરી પાેતાની માની સામે થશે; સાસુ પાેતાની વહુ ની

ક ું કે , 'હુ ં ઈ વરના રા યને શાની ઉપમા અાપું? ૨૧ તે ખમીર જેવું છે .

સામે, અને વહુ પાેતાની સાસુની સામે થશે, અેમ તેઅાેમાં ફૂ ટ પડશે. ૫૪

અેક મ હલાઅે ખમીર લઈને ણ માપ લાેટમાં મેળ યું. પ રણામે બધાે લાેટ

તેમણે લાેકાેને પણ ક ું કે , તમે પ

મથી વાદળી ચઢતી જુ અાે છાે, કે તરત

ખમીરવાળાે થયાે.' ૨૨ ઈસુ ય શાલેમ તરફ મુસાફરી કરતા હતા યારે માગ

તમે કહાે છાે કે , ઝાપટું અાવશે, અને અેમ જ થાય છે . ૫૫ જયારે દ ણનાે

પર અાવતાં શહે ર અને ગામાેની મુલાકાત કરીને લાેકાેને બાેધ કરતા હતા.'

પવન ચાલે છે યારે તમે કહાે છાે કે , લૂ વાશે, અને અેમ જ થાય છે . ૫૬ અાે

૨૩ અેક માણસે ઈસુને પૂ

ઢાગીઅાે, પૃ વીનું તથા અાકાશનું પ તમે પારખી

પછી ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , ૨૪ 'સાંકડા દરવા માં થઈને વેશ કરવા ક

ણાે છાે, તાે અા સમય

ી જે ઇ ા હમની દીકરી

ગયા; પણ અ ય લાેકાે તાે ઈસુ જે અદભુત કામાે કરી ર ા હતા તે

ેઈને

પાેતાની વાડીમાં વા યાે. પછી છાેડ ઊ યાે અને તે વધીને માેટું ઝાડ થયું, અને

ું કે , ' ભુ, ઉ ાર પામનાર લાેકાે થાેડા છે શું?'

કે મ પારખતા નથી? ૫૮ તું તારા વાદીની સાથે અ ધકારીની અાગળ જતાે હાેય

કરાે, કારણ, હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે ઘણાં અંદર વેશ કરવા માગશે, પણ અંદર
વેશી શકશે ન હ. ૨૫ જયારે ઘરનાે મા લક ઊઠીને બાર ં બંધ કરશે,

યારે માગમાં તું તેની સાથે સમાધાન કરવા સા ય ન કર, અેમ ન થાય કે તે

અને તમે બહાર ઊભા રહીને બાર ં ખટખટાવીને કહે શાે કે , ' ભુ, ભુ,

તમે કે મ પારખી નથી

ણતા? ૫૭ અને વાજબી શું છે તે તમે પાેતાની

તને યાયાધીશ અાગળ ઘસડી લઈ

તે

ય, અને યાયાધીશ તને સપાઈને

અમારે માટે બારણાં ઉઘાડાે'; અને તે તમને ઉ ર અાપતાં કહે શે કે , 'હુ ં તમને

વાધીન કરે, અને સપાઈ તને બંદીખાનામાં નાખે. ૫૯ હુ ં તને કહુ ં છંુ કે , તું
પૂરેપૂરાે નાણાં ચૂકવીશ ન હ, યાં સુધી તું યાંથી નીકળવાનાે નથી.

અાેળખતાે નથી કે તમે

યાં હાજર કે ટલાક માણસાેઅે અાવીને ઈસુને જણા યું
૧૩ તેકે, જકેટસમયે
લાક ગાલીલીઅાે બ લદાન ચડાવતા હતા યારે પલાતે તેઅાેની

પણ તે કહે શે કે , હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , તમે ાંનાં છાે અે હુ ં ણતાે નથી; હે
અ યાય કરનારાઅાે, તમે લાેકાે મારી પાસેથી દૂ ર અાે. ૨૮ જયારે તમે

હ યા કરીને લાેહી વહે વડા યું હતું. ૨ ઈસુઅે તેઅાેને જવાબ અાપતાં ક ું
કે , 'તે ગાલીલીઅાે અ ય ગાલીલીઅાે કરતાં વધારે પાપી હતા તેથી તેમની
અેવી દશા થઈ અેમ તમે માનાે છાે?' ૩ હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે ના; પણ ે
તમે પ તાવાે ન હ કરાે, તાે તમે પણ અે જ રીતે નાશ પામશાે. ૪ અથવા
શલાેઅાહમાં જે અઢાર માણસાે પર બુરજ તૂટી પડવાથી તેઅાે મરણ પા યા,
તેઅાે ય શાલેમમાં વસતા બી

બધા માણસાે કરતાં વધારે પાપી હતા અેમ

તમે માનાે છાે? ૫ હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે ના; પણ ે તમે પ તાવાે ન હ કરાે, તાે
તમે બધા પણ અે જ રીતે નાશ પામશાે.' ૬ ઈસુઅે અા ાંત ક ું કે , અેક

ાંનાં છાે'? ૨૬ યારે તમે કહે શાે કે , અમે તારી

સમ ખાધું પીધું હતું અને તમે અમારા ર તાઅાેમાં બાેધ કયા હતાે. ૨૭

ઇ ા હમને, ઇસહાકને, યાકૂ બને અને બધા બાેધકાેને ઈ વરના રા યમાં
ેશાે, અને પાેતાને બહાર કાઢી મૂકેલા
થશે. ૨૯ તેઅાે પૂવમાંથી, પ

ેશાે, યાં રડવું અને દાંત પીસવું

મમાંથી, ઉ રમાંથી તથા દ ણમાંથી લાેકાે

અાવશે, અને ઈ વરના રા યમાં બેસશે. ૩૦

ે ે, જેઅાે કે ટલાક છે લાં છે

તેઅાે પહે લા થશે અને જે પહે લા છે તેઅાે છે લાં થશે. ૩૧ તે જ ઘડીઅે
કે ટલાક ફરાેશીઅાેઅે ઈસુ પાસે અાવીને ક ું કે , અહ થી જતા રહાે. કે મ
કે હે રાેદ તમને મારી નાખવા માગે છે . ૩૨ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું, તમે જઈને
અે શયાળવાને કહાે કે , જુ અાે, અાજકાલ તાે હુ ં દુ ા માઅાેને કાઢુ ં છંુ અને
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રાેગ મટાડું છંુ અને પણ ીજે દવસે મા ં કામ પૂ ં થશે. ૩૩ કાેઈ પણ
સં ેગાેમાં અાજે, કાલે તથા પરમ દવસ મારે ચાલવું ેઈઅે, કે મ કે કાેઈ
બાેધક ય શાલેમની બહાર મૃ યુ પામે અે શ

નથી. ૩૪ અાે ય શાલેમ,

લાવ.' ૨૨ તે નાેકરે ક ું કે , મા લક, તમારા હુ કમ માણે કરવામાં અા યું છે ,
અને હ

પણ યાં ઘણી જ યા ખાલી છે .' ૨૩ મા લકે ક ું કે , 'ર તા પર

તથા ગલીઅાેમાં જઈને તેઅાેને અા હ કરીને બાેલાવી લાવ, કે મા ં ઘર

મારનાર, મરઘી જેમ પાેતાનાં બ ચાંને પાંખાે નીચે અેક કરે છે , તે માણે મ

ય. ૨૪ કે મ કે હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , પેલા માણસાે જેઅાે અામં ત
હતા તેઅાેમાંના કાેઈ પણ હવે મારી મજબાનીમાંથી ચાખશે ન હ.' ૨૫

કે ટલી વખત તારાં બાળકાેને અેકઠાં કરવાનું ચા ું, પણ તમે તે થવા દીધું

હવે ઘણાં લાેક ઈસુની સાથે જતા હતા, અને તેઅાેને તેમણે પાછા ફરીને

ન હ. ૩૫ જુ અાે, તમા ં ઘર તમારે માટે ઉ જડ કરી મુકાયું છે , અને હુ ં તમને

ક ું કે , ૨૬ ' ે કાેઈ મારી પાસે અાવે, અને પાેતાનાં માતાનાે અને પતાનાે,

કહુ ં છંુ કે , તમે કહે શાે કે ' ભુને નામે જે અાવે છે તે અાશીવા દત છે ,' યાં
સુધી તમે મને ફરીથી ેઈ શકવાના નથી.'

પ નીનાે, બાળકાેનાે, ભાઈઅાેનાે તથા બહે નાેનાે, હા, પાેતાના

અેમ થયું કે ફરાેશીઅાેના અ ધકારીઅાેમાંના અેકને ઘરે
૧૪ અને
વ ામવારના દવસે ઈસુ જમવા ગયા હતા, યારે તેઅાે તેમને અેક

ઊંચકીને મારી પાછળ અાવતાે નથી, તે મારાે શ ય થઈ શકતાે નથી. ૨૮ કે મ

ય શાલેમ, બાેધકાેને મારી નાખનાર તથા તારી પાસે માેકલેલાને પ થરે

નજરે

ેઈ ર ા હતા. ૨ અેક માણસ યાં હાજર હતાે જેને જલંદર નામનાે

રાેગ થયાે હતાે. ૩ ઈસુઅે નયમશા

ીઅાેને અને ફરાેશીઅાેને ઉ ર અાપતા

ક ું કે , વ ામવારે કાેઈને સા ં કરવા તે ઉ ચત છે કે ન હ? ૪ પણ તેઅાે
માૈન ર ા. ઈસુઅે તે રાેગીને પશ ને તેને સા ે કયા, અને તેને વદાય કયા.
૫ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , તમારામાંના કાેઈનું ગધેડું અથવા બળદ કૂ વામાં પડી

ય તાે શું તમે વ ામવારે તરત તેને બહાર કાઢશાે કે ન હ? ૬ અે વાતાેનાે
યુ ર તેઅાે તેમને અાપી શ
મુ ય અાસનાે પસંદ કરતા, તે

ા ન હ. ૭ ભાેજનમાં નમં તાે કે વી રીતે
ેઈને તેમણે તેઅાેને

તને લ નમાં નમં ે યારે મુ ય અાસન પર બેસી ન

ાંત ક ું કે , ૮ 'કાેઈ
. અેમ ન થાય કે

તારા કરતાં કાેઈ વશેષ માનવંતા માણસને તેણે નમં ણ અાપેલું હાેય. ૯
જેણે તને તથા તેને નમં ણ અાપેલું હાેય તે અાવીને તને કહે કે , 'અેને જ યા
અાપ'; યારે તારે અપમા નત થઈને સહુ થી છે લે થાને બેસવું પડે. ૧૦ પણ
કાેઈ તને નમં ે યારે સહુ થી છે વટની જ યાઅે જઈ બેસ, કે તને નમં ણ
અાપનાર તને કહે કે , ' મ ઉપર અાવ'; યારે તારી સાથે જમવા બેઠેલા
સવની અાગળ તને માન મળશે. ૧૧ કે મ કે જે કાેઈ પાેતાને ઊંચાે કરે છે
તેને નીચાે કરવામાં અાવશે, અને જે પાેતાને નીચાે કરે છે તેને ઊંચાે કરવામાં
અાવશે.' ૧૨ જેણે તેમને નમં યા હતા તેને પણ ઈસુઅે ક ું કે , જયારે
તું દવસનું કે રાતનું ભાેજન અાપે, ' યારે કે વળ તારા મ ાેને, ભાઈઅાેને,
સગાંઅાેને, કે ીમંત પડાેશીઅાેને ન બાેલાવ; અેમ ન થાય કે કદાચ તેઅાે પણ
તને પાછા બાેલાવે, અને તને બદલાે મળે. ૧૩ પણ જયારે તું મજબાની અાપે
યારે ગરીબાેને, અપંગાેને, પાંગળાેઅાેને તથા અંધજનાેને તેડાવ. ૧૪ તેથી તું
અાશીવા દત થઈશ; કે મ કે તને બદલાે અાપવાને તેઅાેની પાસે કં ઈ નથી;
પણ યાયીઅાેના મરણાે થાનમાં તને બદલાે અાપવામાં અાવશે.' ૧૫ તેમની
સાથે જમવા બેઠેલાઅાેમાંના અેકે અે વાત સાંભળીને તેમને ક ું કે , 'ઈ વરના
રા યમાં જે રાેટલી ખાશે તે અાશીવા દત છે .' ૧૬ પણ ઈસુઅે તેને ક ું
કે , 'કાેઈ અેક માણસે રાતના માેટાે ભાેજન સમારં ભ યાે યાે. તેણે ઘણાંને
અામં ણ અા યું. ૧૭ તે સમયે તેણે પાેતાના નાેકરને માેકલીને અામં ત
મહે માનાેને અેમ કહે વડા યું કે અાવાે; 'કે મ કે હમણાં બધું ભાેજન તૈયાર થયું
છે '. ૧૮ સવ અેકસાથે બહાનાં કાઢવા લા યા. પહે લાઅે તેને ક ું કે , 'મ ખેતર
ેવાની અગ ય છે ; હુ ં તને વનંતી ક ં છંુ
કે મને માફ કર.' ૧૯ બી અે ક ું કે , 'મ પાંચ ેડ બળદ વેચાતા લીધા
છે , અને હુ ં તેમને પારખવા ઉં છંુ ; હુ ં તને વનંતી ક ં છંુ કે મને માફ કર.'
વેચાતું લીધું છે , મારે જઈને તે

૨૦ અ ય અેકે ક ું કે , 'મા ં લ ન હમણાં જ થયું છે , માટે મારાથી અવાશે

ન હ.' ૨૧ પછી તે નાેકરે અાવીને પાેતાના મા લકને બધી વાત કરી; યારે
ઘરના મા લકે ગુ સે થઈને પાેતાના નાેકરને ક ું કે , 'શહે રના ર તાઅાેમાં તથા
ગલીઅાેમાં જઈને ગરીબાેને, અપંગાેને, પાંગળાઅાેને અને અંધજનાેને બાેલાવી
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ભરાઈ

વનાે પણ ષ
ે

ન કરે, તાે તે મારાે શ ય થઈ શકતાે નથી. ૨૭ જે કાેઈ પાેતાનાે વધ તંભ
કે તમારામાં અેવાે કાેણ છે કે જે બુરજ બાંધવા ચાહે , પણ પહે લાં બેસીને
ખચ ન હ ગણે, કે તે પૂરાે કરવા જેટલું મારી પાસે છે કે ન હ? ૨૯ રખેને
કદાચ પાયાે ના યા પછી તે પૂરાે કરી શકે ન હ; યારે જે જુ અે તેઅાે સવ તેની
મ કરી કરવા લાગે, ૩૦ અને કહે કે , અા માણસ બાંધવા લા યાે, પણ પૂ ં
કરી શ ાે ન હ. ૩૧ અથવા કયાે રા

અેવાે છે કે બી

રા ની સામે લડાઈ

કરવા જતાે હાેય, પણ પહે લાં બેસીને વચાર ન હ કરે, કે જે વીસ હ ર
સૈ નકાે લઈને મારી સામે અાવે છે , તેની સામે હુ ં દસ હ ર સૈ નકાેને લઈ લડી
શકીશ કે ન હ? ૩૨ ન હ તાે બી ે રા

હ

ઘણાે દૂ ર છે , અેટલામાં તે

અેલચીઅાેને માેકલીને સુલેહની શરતાે વષે પૂછશે. ૩૩ તે માણે તમારામાંનાે
જે કાેઈ પાેતાની સવ વ તુઅાેનાે યાગ કરતાે નથી, તે મારાે શ ય થઈ શકતાે
નથી. ૩૪ મીઠું તાે સા છે , પરં તુ

ે મીઠું પણ વાદ વગરનું થયું હાેય, તાે તે

શાથી ખા ં કરાશે? ૩૫ તે જમીનને સા અથવા ખાતરને સા યાે ય નથી;
પણ માણસાે તેને બહાર નાખી દે છે . જેને સાંભળવાને કાન છે તે સાંભળે.'
ઈસુનું સાંભળવા સા સઘળા દાણીઅાેકર ઉઘરાવનારાઅાે
૧૫ હવે
તથા પાપીઅાે તેમની પાસે અાવતા હતા. ફરાેશીઅાેઅે તથા
૨

શા

ીઅાેઅે કચકચ કરીને ક ું કે , 'અા માણસ પાપીઅાેનાે વીકાર કરે છે ,

અને તેઅાેની સાથે ભાેજન પણ કરે છે .' ૩ ઈસુઅે તેઅાેને અા

ાંત ક ું કે , ૪

' ે કાેઈ માણસ પાસે સાે ઘેટાં હાેય, અને અે સાે ઘેટાંમાંથી અેક ઘેટું ખાેવાય,
તાે શું તે પેલાં બાકીનાં ન વા ં ઘેટાંને અર યમાં મૂકીને ખાેવયેલું ઘેટું મળે
ન હ યાં સુધી તેની શાેધમાં ન હ
પાેતાના ખભા પર ઊંચકીને ઘરે લઈ

ય? ૫ તે ઘેટું તેને મળે છે યારે તે હષથી
ય છે . ૬ ઘરે અાવીને પાેતાના મ ાેને

તથા પડાેશીઅાેને બાેલાવે છે , અને તેઅાેને કહે છે કે , મારી સાથે અાનંદ કરાે,
કે મ કે મા ં ઘેટું જે ખાેવાયું હતું તે મને પાછંુ મ ું છે . ૭ હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , તે
જ રીતે ન વા ં યાયીઅાે કે જેઅાેને પ તાવાની જ ર નથી, તેઅાેના કરતાં
અેક પાપી પ તાવાે કરે તેને લીધે વગમાં અાનંદ થશે. ૮ અથવા અેક

ી કે

જેની પાસે ચાંદીના દસ સ ા હાેય, અને તેઅાેમાંનાે અેક સ ાે ખાેવાય, તાે
તે દીવાે કરીને, ઘર ન હ વાળે અને તે મળે ન હ યાં સુધી તેની શાેધ સારી
રીતે ન હ કરે? ૯ તેને તે સ ાે મળે છે યારે તે પાેતાની સખીઅાેને તથા
પડાેશીઅાેને બાેલાવીને કહે છે કે , મારી સાથે અાનંદ કરાે, કે મ કે મારાે સ ાે
ખાેવાઈ ગયાે હતાે તે મને પાછાે મ ાે છે . ૧૦ હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે અે જ માણે
અેક પાપી પ તાવાે કરે, તેને લઈને ઈ વરના વગદૂ તાેની સમ અાનંદ થાય
છે .' ૧૧ વળી ઈસુઅે ક ું કે , 'અેક માણસને બે દીકરા હતા. ૧૨ તેઅાેમાંના
નાનાઅે પતાને ક ું કે , પતા , મલકતનાે જે મારાે ભાગ અાવે તે મને
અાપાે; તેથી તેણે [ પતાઅે] તેઅાેને (ભાઈઅાેને) પાેતાની મલકત વહચી
અાપી. ૧૩ અને થાેડા દવસાે પછી નાનાે દીકરાે બધું ભેગું કરીને દૂ ર દેશમાં
ચા યાે ગયાે, અને યાં માેજમ માં પાેતાની સંપ

વેડફી નાખી. ૧૪ અને

તેણે બધું ખલાસ કરી ના યું, યાર પછી તે દેશમાં ભારે દુ કાળ પ
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ાે અને

તેને તંગી પડવા લાગી. ૧૫ તે જઈને તે દેશના વતનીઅાેમાંના અેકને યાં
ર ાે; તેણે તેને પાેતાના ખેતરમાં ભૂંડાે ચારવા માટે તેને માેક યાે. ૧૬ ખેતરમાં

કરતાં વધારે હાે શયાર હાેય છે . (aiōn g165) ૯ અને હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે ,
અ યાયીપણાના ય વડે પાેતાને સા મ ાે કરાે, કે જયારે તે થઈ રહે ,

જે શગાે ભૂંડાે ખાતાં હતાં તેનાથી પાેતાનું પેટ ભરવાનું તેને મન થતું હતું;

યારે તેઅાે અનંતકાળના રહે ઠાણાેમાં તમારાે અંગીકાર કરે. (aiōnios g166)

કાેઈ તેને કશું ખાવાનું અાપતું ન હ. ૧૭ અેવામાં તે ભાનમાં અા યાે અને તેને

૧૦ જે બહુ થાેડામાં વ વાસુ છે તે ઘણાંમાં પણ વ વાસુ છે ; અને જે બહુ

થયું કે , મારા પતાના કે ટલા બધા મજૂ રાેને પુ કળ રાેટલી મળે છે ને હુ ં તાે

થાેડામાં અ યાયી છે તે ઘણાંમાં પણ અ યાયી છે . ૧૧ માટે

ે અ યાયી

અહ ભૂખે મ ં છંુ ! ૧૮ હુ ં ઊઠીને મારા પતાની પાસે જઈશ, અને તેમને
કહીશ કે , પતા , મ વગ વ
તથા તમારી અાગળ પાપ કયુ છે ; ૧૯ હુ ં

યમાં તમે વ વાસુ ન થયા હાે, તાે ખ ં [ ય] તમને કાેણ સાપશે? ૧૨

તમારાે દીકરાે કહે વાને યાે ય નથી; તારા મજૂ રાેમાંના અેકના જેવાે મને રાખ.

સાપશે? ૧૩ કાેઈ ચાકર બે મા લકાેની ચાકરી કરી શકતાે નથી; કે મ કે તે

૨૦ પછી તે ઊઠીને પાેતાના પતાની પાસે ગયાે, અને તે હ

અેકનાે ષ
ે કરશે, ને બી

અેટલામાં તેના પતાઅે તેને

ઘણાે દૂ ર હતાે

ેયાે, તેમને અનુકંપા અાવી, અને તેના પતા

ે તમે પરાયામાં વ વાસુ ન થયા હાે, તાે જે તમા ં પાેતાનું તે કાેણ તમને
પર ેમ કરશે, અથવા તે અેકના પ નાે થશે,

ને બી નાે તર કાર કરશે. અેકસાથે તમે ઈ વરની તથા

યની ચાકરી

દાેડીને તેને ભે ા તથા તેના પર વા સ ય વરસા યું. ૨૧ દીકરાઅે તેમને ક ું

કરી શકાે ન હ. ૧૪ અને ફરાેશીઅાે જેઅાે

કે , પતા , મ વગ વ

તથા તમારી અાગળ પાપ કયુ છે , હવે હુ ં તમારાે

સઘળી વાતાે સાંભળીને તેમની [ઈસુની] મ કરી કરી. ૧૫ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું

દીકરાે કહે વાને યાે ય નથી. ૨૨ પણ પતાઅે પાેતાના નાેકરાેને ક ું કે , સારાંમાં

કે , માણસાેની અાગળ તમે પાેતાને યાયી બતાવાે છાે, પણ ઈ વર તમારાં

સારાે ઝ ભાે જલદી લાવીને અેને પહે રાવાે; અેને હાથે ર નજ ડત વ ટી અને

દય

પગમાં બૂટ પહે રાવાે; ૨૩ ઉ મ ભાેજનની યવ થા કરાે. અાવાે અાપણે

ધ ારપા છે . ૧૬ નયમશા

યના લાેભી હતા તેઅાેઅે તે

ણે છે ; કે મ કે માણસાેમાં જે ઉ મ ગણેલું છે તે ઈ વરની

માં

તથા બાેધકાે યાેહાનના સમય સુધી હતા;

મજબાની કરીઅે અને અાનંદ મનાવીઅે. ૨૪ કે મ કે અા મારાે દીકરાે મૃ યુ

તે સમયથી ઈ વરના રા યની સુવાતા ગટ કરાય છે , અને દરેક માણસ તેમાં

પા યાે હતાે, તે પાછાે સ વન થયાે છે ; તે ખાેવાયેલાે હતાે, તે પાછાે મ ાે છે

જબરદ તીથી વેશવા મથે છે . ૧૭ પણ નયમશા

અને તેઅાે અાનંદ કરવા લા યા. ૨૫ હવે પતાનાે માેટાે દીકરાે ખેતરમાં હતાે;

થાય, તે કરતાં અાકાશ તથા પૃ વીને જતું રહે વું સહે લ છે . ૧૮ જે કાેઈ પાેતાની

તે યાંથી ઘરે અાવતાં ઘરની ન ક અાવી પહા યાે, યારે તેણે નાચગાનનાે

પ નીને યાગીને બી

અવાજ સાંભ

કાેઈ છૂટાછે ડા પામેલી

ાે. ૨૬ તેણે ચાકરાેમાંના અેકને બાેલાવીને પૂ

ું કે , અા શું

ની અેક પણ મા ા રદ

ી સાથે લ ન કરે છે , તે ય ભચાર કરે છે , અને જે
ી સાથે લ ન કરે છે , તે ય ભચાર કરે છે . ૧૯

ચાલી ર ું છે ? ૨૭ ચાકરે તેને ક ું કે , તમારાે ભાઈ પાછાે અા યાે છે , ને

અેક ીમંત માણસ હતાે, તે કરમ

તમારા પતાઅે માેટી મજબાની અાપી છે , કે મ કે તે તેમને સહીસલામત પાછાે

અને ન ય માેજમઝામાં રહે તાે હતાે. ૨૦ લાજરસ નામે અેક ભખારી જેને

મ

અાખા શરીરે ફાે લા હતા, તે તેના દરવા

ાે છે . ૨૮ પણ તે ગુ સે થયાે, અને અંદર જવા માટે રા

ન હતાે. તેના

રં ગના પાતળા વ

પહે રતાે હતાે,

અાગળ પડી રહે તાે હતાે. ૨૧

પતાઅે બહાર અાવીને તેને વનંતી કરી. ૨૯ પણ તેણે તેના પતાને ઉ ર

ીમંતની મેજ પરથી પડેલા ભાયમાંના કકડા વડે તે પેટ ભરવા ચાહતાે હતાે;

ે, અાટલાં બધાં વષથી હુ ં તમારી ચાકરી ક ં છંુ , અને
તમારી અા ા મ કદી ઉથાપી નથી, તાેપણ મારા મ ાેની સાથે ખુશાલી કરવા

વળી કૂ તરા પણ અાવીને તેના ફાે લા ચાટતા હતા. ૨૨ પછી અેમ થયું કે તે

અાપતા ક ું કે ,

ભખારી મરણ પા યાે, વગદૂ તાે તેને ઇ ા હમની ગાેદમાં લઈ ગયા; અને

સા તમે મને લવા ં ય કદી અા યું નથી. ૩૦ પણ અા તમારાે દીકરાે કે જેણે

ીમંત માણસ પણ મરણ પા યાે અને તેને દફનાવવામાં અા યાે. ૨૩ હાદેસમાં

વે યાઅાે પાછળ તમારી મલકત વેડફી નાખી છે , તે પાછાે અા યાે યારે તમે

પીડા ભાેગવતાં તેણે પાેતાની અાંખાે ઊંચી કરીને દૂ રથી ઇ ા હમને તથા તેના

તેને સા

ખાેળામાં લાજરસને

મજબાની અાપી છે . ૩૧ પતાઅે તેને ક ું કે , દીકરા, તું મારી સાથે

ેયા. (Hadēs g86) ૨૪ તેણે બૂમ પાડીને ક ું કે , પતા

ન ય છે , અને જે મા ં છે તે સઘળું તા ં જ છે . ૩૨ અાપણે માટે ખુશી થવું

ઇ ા હમ, મારા પર દયા કરીને લાજરસને માેકલ, કે તે પાેતાની અાંગળી

તથા અાનંદ કરવાે તે ઉ ચત હતું, કે મ કે અા તારાે ભાઈ જે મૃ યુ પા યાે હતાે,

પાણીમાં બાેળીને મારી

તે સ વન થયાે છે ; જે ખાેવાયેલાે હતાે, તે પાછાે મળી અા યાે છે .'

છંુ . ૨૫ પણ ઇ ા હમે તેને ક ું, દીકરા, યાદ કર કે તારા વનમાં તું સારી
સામ ી પા યાે, અને લાજરસ તાે તેવું પા યાે ન હતાે; પણ હમણાં અહ તે

ઈસુઅે શ યાેને પણ ક ું કે , 'અેક ીમંત માણસ હતાે, તેણે
૧૬ પછી
અેક કારભારી રા યાે; અને ીમંતની અાગળ કારભારી પર અેવાે
અારાેપ મૂકવામાં અા યાે કે , તે તમારી મલકત ઉડાવી દે છે . ૨ અને તેણે તેને
બાેલાવીને ક ું કે , અા જે તારે વષે હુ ં સાંભળું છંુ તે શું છે ? તારા વહીવટનાે
હસાબ અાપ; કે મ કે હવેથી તું કારભારી રહી શકશે ન હ. ૩ કારભારીઅે
પાેતાના મનમાં ક ું કે , હુ ં શું ક ં ? કે મ કે મારાે મા લક મારી પાસેથી કારભાર
લઈ લે છે . મારામાં મજૂ રી કરવાની શકતી નથી; ભીખ માગતાં મને શરમ
લાગે છે . ૪ તે મને કારભારમાંથી કાઢી મૂકે યારે લાેકાે મારા સાથમાં રહે તે
માટે શું કરવું તેની મને સૂઝ પડે છે . ૫ તેણે પાેતાના મા લકના દરેક કરજદારને
બાેલા યા. તેમના પહે લાને ક ું કે , મારા મા લકનું તારે કે ટલું દેવું છે ? ૬ અને
તેણે ક ું કે , સાે માપ તેલ. અને તેણે તેને ક ું કે , તા ં ખાતું લે, અને જલદી
બેસીને પચાસ લખ. ૭ પછી તેણે બી ને ક ું કે , તારે કે ટલું દેવું છે ? અને
તેણે ક ું કે , સાે માપ ઘઉં, તેણે તેને ક ું કે , તા ં ખાતું લે, અને અસી લખ.
૮ તેના મા લકે અ યાયી કારભારીનાં વખાણ કયા, કારણ કે તે હાે શયારીથી

વ યા હતાે; કે મ કે અા જગતના દીકરા પાેતાની પેઢી વષે અજવાળાનાં દીકરા

ભને ઠં ડી કરે, કે મ કે અા અાગમાં હુ ં વેદના પામું

દલાસાે પામે છે , અને તું વેદના પામે છે . ૨૬ વળી તે સવ ઉપરાંત અમારી
તથા તમારી વ ચે માેટી ખાઈ અાવેલી છે , અે માટે કે જેઅાે અહ થી તમારી
પાસે અાવવા ચાહે , તેઅાે યાં અાવી ન શકે , અને યાંથી કાેઈ અમારી પાસે
અા બાજુ પણ અાવી શકે ન હ. ૨૭ તેણે ક ું કે , પતા, અે માટે હુ ં તમને
વનંતી ક ં છંુ કે , [લાજરસને] મારા પતાને ઘરે માેકલાે, ૨૮ કે મ કે મારા
પાંચ ભાઈઅાે છે . લાજરસ તેઅાેને સા ી અાપે, અેમ ન થાય કે તેઅાે પર
પણ અા પીડા અાવી પડે. ૨૯ પણ ઇ ા હમે ક ું, તેઅાેની પાસે મૂસા (નું
નયમશા

) તથા બાેધકાે છે ; તેઅાેનું તેઅાે સાંભળે. ૩૦ અને તેણે ક ું

કે , પતા ઇ ા હમ, અેમ ન હ, પણ
તેઅાેની પાસે
કે ,

ે કાેઈ મૃ યુમાંથી [સ વન પામીને]

ય, તાે તેઅાે પ તાવાે કરે. ૩૧ અને તેણે [ઇ ા હમે] તેને ક ું

ે તેઅાે મૂસા (નું નયમશા

મૃ યુ પામેલાઅાેમાંથી કાેઈ ઊઠીને

) તથા બાેધકાેનું ન હ સાંભળે, તાે પછી
ય, તાેપણ તેઅાે માનવાના નથી.'

અે પાેતાના શ યાેને ક ું કે , 'ઠાેકર ખાવાનાં સંગ ન અાવે અેમ
૧૭ ઈસુ
બની શકતું નથી, પણ જેનાંથી ઠાેકર અાવે છે તેને અફસાેસ છે !
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પ થર બાંધીને તેને સમુ માં ડુ બાડવામાં અાવે, તે તેને માટે સા છે . ૩

પણ જે કાેઈ તેને ગુમાવશે, તે તેને બચાવશે. ૩૪ હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , તે રા ે
અેક પથારીમાં બે જણ સૂતા હશે; તેઅાેમાંના અેકને લઈ લેવાશે અને બી ને

સાવચેત રહાે;

પડતાે મુકાશે. ૩૫ બે

કાેઈ અા નાનાઅાેમાંના અેકને ઠાેકર ખવડાવે, અે કરતાં તેના ગળે ઘંટી નાે
ે તમારાે ભાઈ અપરાધ કરે, તાે તેને ઠપકાે અાપાે; અને

ે તે

પ તાવાે કરે, તાે તેને માફ કરાે. ૪

ીઅાે સાથે દળતી હશે; તેમાંથી અેકને લઈ લેવાશે,

ે તે અેક દવસમાં સાત વાર અપરાધ કરે,
અને સાત વાર તમારી તરફ ફરીને કહે કે , હુ ં પ તાઉં છંુ , તાે તેને માફ કરાે.

અને બી ને પડતી મૂકવામાં અાવશે. ૩૬ ખેતરમાં બે જણ હશે, તેઅાેમાંનાે

૫ ે રતાેઅે

ક ું કે , ' ભુ,

ભુને ક ું કે , 'અમારાે વ વાસ વધારાે.' ૬ ભુઅે ક ું કે ,

' ે તમને રાઈના દાણા જેટલાે વ વાસ હાેય તાે તમે અા ગુ લર ઝાડને
કહાે કે અહ થી ઊખડીને સમુ માં રાેપાઈ

તાે તે તમા ં માનશે. ૭ પણ

તમારામાંનાે અેવાે કાેણ છે કે જેનાે ચાકર [ખેતર] ખેડતાે હાેય અથવા [ઘેટાં]
ચરાવતાે હાેય, અને તે [ચાકર] જયારે ખેતરમાંથી અાવે, યારે તેને કહે કે ,
અાવીને તરત જમવા બેસ? ૮ તે કરતાં, શું તે અેમ ન હ કહે શે કે , મા ં
ભાેજન તૈયાર કર, અને હુ ં ખાઈ પી રહુ ં યાં સુધી કમર બાંધીને મારી સેવા
કર; અને તું પછી ખાજે પીજે? ૯ તે દાસે તેની અા ાઅાે પાળી હાેય તે માટે
તે તેનાે અાભાર માને છે શું? ૧૦ તેમ જે અા ા તમને અાપેલી છે તે સવ
પા

ા પછી તમારે પણ અેમ કહે વું કે , અમે નકામા ચાકરાે છીઅે, કે મ કે

ય શાલેમ જતા ઈસુ સમ ન તથા ગાલીલમાં થઈને જતા હતા. ૧૨ અેક
ગામમાં ઈસુઅે વેશ કયા, અેટલામાં ર ત પ ી દસ દદ અાે તેમને સામે
ા. તેઅાેઅે દૂ ર ઊભા રહીને ૧૩ બૂમ પાડીને ક ું કે , 'અાે ઈસુ, વામી,

અમારા પર દયા કરાે.' ૧૪ અને તેઅાેને

ેઈને તેમણે તેઅાેને ક ું કે , ' અાે,

પાેતાને યાજકાેને બતાવાે અને અેમ થયું કે તેઅાેને ર તે ચાલતાં ચાલતાં શુ
કરવામાં અા યા. ૧૫ તેઅાેમાંનાે અેક, પાેતે સા ે થયાે છે તે

ેઈને, માેટા

અવાજે ઈ વરનાે મ હમા કરતાં પાછાે વ ાે. ૧૬ તેણે ઈસુને સા ાંગ દં ડવત
ણામ કરીને તેમનાે અાભાર મા યાે; તે સમ ની હતાે. ૧૭ ઈસુઅે ઉ ર
અાપતાં ક ું કે , 'શું દસે જણને શુ કરાયા નહાેતા? તાે બી

નવ

ાં છે ?

૧૮ ઈ વરને મ હમા અાપવાને પાછાે અાવે, અેવાે અા પરદેશી વના અ ય

કાેઈ નથી શું? ૧૯ [ઈસુઅે] ક ું કે , 'તું ઊઠીને ચા યાે
તને બચા યાે છે .' ૨૦ ફરાેશીઅાેઅે તેમને પૂ

; તારા વ વાસે

ું કે , ઈ વરનું રા ય

અાવશે? યારે તેમણે તેઅાેને ઉ ર અાપતા ક ું કે , ઈ વરનું રા ય

ારે
ય રીતે

નથી અાવતું. ૨૧ વળી અેમ ન હ કહે વામાં અાવશે કે , જુ અાે, અા ર ું! કે , પેલું
ર ું! કે મ કે ઈ વરનું રા ય તમારામાં છે .' ૨૨ તેમણે શ યાેને ક ું કે , 'અેવા
દવસાે અાવશે કે માણસના દીકરાના દવસાેમાંના અેકને તમે
રાખશાે, પણ તમે

ેવાની ઇ છા

ેઈ શકશાે ન હ. ૨૩ તેઅાે તમને કહે શે હે 'જુ અાે, પેલાે

ર ાે, જુ અાે, અા ર ાે, તમે જતા ના, અને અેમની પાછળ ચાલતા ના. ૨૪ કે મ
કે વીજળી અાકાશમાં ચમકે છે ને તે અેક દશાથી બી

દશા સુધી કાશે

છે , તેમ માણસના દીકરાનું તેમના સમયમાં અાગમન થશે. ૨૫ પણ તે પહે લાં
તેમને ઘ ં સહન કરવું પડશે, અને અા પેઢીથી તેમને નાપસંદ થવું પડશે.
૨૬ અને જેમ નૂહના દવસાેમાં થયું, તેમ જ માણસના દીકરાના દવસાેમાં

પણ થશે. ૨૭ નૂહ વહાણમાં ગયાે, અને જળ લય અાવીને બધાનાે વનાશ
કયા તે દવસ સુધી તેઅાે ખાતા, પીતા, પરણતા, પરણાવતા હતા. ૨૮ તેમ
જ લાેતના દવસાેમાં પણ થયું, તેઅાે ખાતા, પીતા, વેચાતું લેતા, અાપતા,
રાેપતા, બાંધતા હતા; ૨૯ પણ લાેત સદાેમમાંથી નીક ાે તે દવસે અાગ તથા
ગંધક વગમાંથી વર યાં, અને તેથી બધાનાે વનાશ થયાે; ૩૦ જે દવસે
માણસનાે દીકરાે ગટ થશે તે દવસે તે માણે જ થશે. ૩૧ તે દવસે જેઅાે
ઘરની અગાશી પર હાેય, તેઅાેઅે સામાન લેવા સા નીચે ઊતરવું ન હ, અને
જે ખેતરમાં હાેય તેણે પણ યાંથી પાછા અાવવું ન હ. ૩૨ લાેતની પ નીને યાદ
કરાે. ૩૩ કે મ કે જે કાેઈ પાેતાનું
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વન બચાવવા ચાહે છે , તે તેને ગુમાવશે;

ાં?' અને [ઈસુઅે] તેઅાેને ક ું કે , ' યાં મૃતદેહ પ ાે હશે

યાં ગીધાે પણ અેકઠાં થશે.'
ાથના કરવી ેઈઅે, અને કં ટાળવું ન હ, તે શીખવવા સા
૧૮ સવદા
ઈસુઅે અેક ાંત તેઅાેને ક ું કે , 'અેક શહે રમાં અેક યાયાધીશ
૨

હતાે, જે ઈ વરથી બીતાે ન હતાે અને માણસને ગણકારતાે ન હતાે; ૩ તે
શહે રમાં અેક વધવા
કે 'મારા

ી હતી; તે વારં વાર તેની પાસે અાવીને કરગરતી હતી

તવાદીની પાસેથી મને યાય અપાવ.' ૪ કે ટલીક મુદત સુધી તે

[અેમ કરવા] ઇ છતાે ન હતાે; પણ પછીથી તેણે પાેતાના મનમાં વચાયુ કે ,
ેકે હુ ં ઈ વરથી બીતાે નથી, અને માણસને ગણકારતાે નથી, ૫ તાેપણ
અા વધવા

જે કરવાની અમારી ફરજ હતી અેટલું જ અમે કયુ છે .' ૧૧ અેમ થયું કે

મ

અેક લેવાશે, અને બી ે પડતાે મુકાશે,' ૩૭ અને તેઅાેઅે તેમને ઉ ર અાપતાં

ી મને ત દી અાપે છે , માટે હુ ં તેને યાય અપાવીશ, કે જેથી

તે વારેઘડીઅે અાવીને મને તંગ કરે ન હ.' ૬ ભુઅે ક ું કે , 'અે અ યાયી
યાયાધીશ શું કહે છે તે સાંભળાે. ૭ (અે યાયાધીશની માફક) ઈ વર
પાેતાના પસંદ કરેલા, જેઅાે તેમની અાગળ રાત દવસ હાંક મારે છે , અને
જેઅાે વષે તે ખામાેશી રાખે છે , તેઅાેને શું યાય ન હ અાપશે?' ૮ હુ ં તમને
કહુ ં છંુ કે , 'તે જલદી તેઅાેને યાય અાપશે. પરં તુ માણસનાે દીકરાે અાવશે,
યારે તેમને શું પૃ વી પર વ વાસ જડશે?' ૯ કે ટલાક પાેતાના વષે ઘમંડ
રાખતા હતા કે અમે યાયી છીઅે, અને બી ને તુ છકારતા હતા, તેઅાેને પણ
ઈસુઅે અા

ાંત ક ું કે , ૧૦ બે માણસાે ાથના કરવા સા ભ ત થાનમાં

ગયા; અેક ફરાેશી, અને બી ે દાણી હતાે. ૧૧ ફરાેશીઅે ઊભા રહીને
પાેતાના મનમાં અેવી ાથના કરી કે , 'અાે ઈ વર, બી

માણસાેના જેવાે

જુ લમી, અ યાયી, ય ભચારી અથવા અા દાણીના જેવાે હુ ં નથી, માટે હુ ં તારી
ઉપકાર તુ ત ક ં છંુ . ૧૨ અઠવા ડયામાં બે વાર હુ ં ઉપવાસ ક ં છંુ અને
મારી બધી અાવકનાે દસમાે ભાગ અાપું છંુ .' ૧૩ પણ દાણીઅે દૂ ર ઊભા
રહીને પાેતાની અાંખાે વગ તરફ ઊંચી કરવા ન ચાહતા, દુ : ખ સાથે છાતી
કૂ ટીને ક ું કે , 'અાે ઈ વર, મુજ પાપી પર દયા કરાે.' ૧૪ હુ ં તમને કહુ ં છંુ
કે , 'પેલા કરતા અે માણસ યાયી ઠરીને પાેતાને ઘરે ગયાે; કે મ કે જે કાેઈ
પાેતાને ઊંચાે કરે છે તે નીચાે કરાશે, અને જે પાેતાને નીચાે કરે છે તેને ઉચાે
કરવામાં અાવશે.' ૧૫ તેઅાે ઈસુ પાસે પાેતાનાં બાળકાે પણ લા યા, અે
સા કે તે તેઅાેને અાશીવાદ અાપે. પણ શ યાેઅે તેઅાેને ધમકા યાં. ૧૬
તેથી ઈસુઅે તેઅાેને બાેલાવીને ક ું કે , 'બાળકાેને મારી પાસે અાવવા દાે, ને
તેઅાેને અટકાવાે ન હ; કે મ કે ઈ વરનું રા ય અેવાઅાેનું જ છે . ૧૭ હુ ં તમને
ન ે કહુ ં છંુ કે , જે કાેઈ બાળકની માફક ઈ વરનું રા ય વીકારશે ન હ,
તે તેમાં વેશી શકશે ન હ.' ૧૮ અેક અ ધકારીઅે ઈસુને પૂ ું કે , 'ઉ મ
ઉપદેશક, અનંત વનનાે વારસાે પામવા હુ ં શું ક ં ?' (aiōnios g166) ૧૯
ઈસુઅે તેને ક ું કે , 'તું મને ઉ મ કે મ કહે છે ? અેક અેટલે ઈ વર વના અ ય
કાેઈ ઉ મ નથી. ૨૦ તું અા ાઅાે

ણે છે કે , ય ભચાર ન કર, હ યા ન કર,

ચાેરી ન કર, જૂ ઠી સા ી ન પૂર, પાેતાના માબાપને માન અાપ.' ૨૧ તેણે
ક ું કે , અે બધું તાે હુ ં મારા નાનપણથી પાળતાે અા યાે છંુ .' ૨૨ ઈસુઅે તે
સાંભળીને તેને ક ું કે , 'તું હ

અેક વાત સંબંધી અધૂરાે છે ; તા ં જે છે તે

બધું વેચી નાખ, અને તે ગરીબાેને અાપી દે, અેટલે વગમાં તને

ય મળશે;

પછી અાવીને મારી પાછળ ચાલ.' ૨૩ પણ અે સાંભળીને તે અ ત ઉદાસ
થયાે, કે મ કે તેની મલકત ઘણી હતી. ૨૪ ઈસુઅે તેને
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ેઈને ક ું કે , 'જેઅાે

ધનવાન છે , તેઅાેને ઈ વરના રા યમાં વેશવું અે ખૂબ અઘ ં છે ! ૨૫ કે મ કે

તેઅાેને ક ું કે , હુ ં અાવું યાં લગી તમે તેનાે વહીવટ કરાે. ૧૪ પણ તેના

ીમંતને ઈ વરના રા યમાં વેશવા કરતાં ઊંટને સાેયના નાકામાંથી પસાર

શહે રના માણસાે તેના પર ષ
ે રાખતા હતા, અને તેની પાછળ અેલચીઅાેને

થવું સહે લું છે .' ૨૬ તે વચન સાંભળનારાઅાેઅે ક ું કે , 'તાે કાેણ ઉ ાર

માેકલીને કહે વડા યું કે , 'અે માણસ અમારા પર રા ય કરે અેવું અમે ઇ છતા

પામી શકે ?' ૨૭ પણ ઈસુઅે ક ું કે , 'માણસાેને જે અશ

છે તે ઈ વરને

નથી.' ૧૫ અેમ થયું કે તે રા ય મેળવીને પાછાે અા યાે, યારે જે નાેકરાેને

છે .' ૨૮ પતરે ક ું કે , 'જુ અાે, અમે પાેતાનું બધું મૂકીને તમારી પાછળ

તેણે ના ં અા યું હતું, તેઅાેને પાેતાની પાસે બાેલાવવાનું ક ું, અે માટે કે

શ

અા યા છીઅે.' ૨૯ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , 'જે કાેઈઅે

તેઅાે શું શું કમાયા, તે અે

ઘરને, પ નીને, ભાઈઅાેને, માબાપને કે સંતાનાેને ઈ વરના રા યને લીધે

કે , 'મા લક, તમારી અેક મહાેરે બી

યા યા હશે, ૩૦ તેને અા

વનકાળમાં અનેકગ ં તથા અાવનાર જમાનામાં

ણે. ૧૬ યારે પહે લાઅે તેની પાસે અાવીને ક ું
દસ મહાેર પેદા કરી છે . ૧૭ તેણે તેને

ક ું કે , 'શાબાશ, સારા તથા વ વાસુ ચાકર, તું થાેડામાં વ વાસુ માલૂમ

અનંત વન ા ત થશે જ.' (aiōn g165, aiōnios g166) ૩૧ ઈસુઅે બારે

પ

શ યાેને પાસે બાેલાવીને તેઅાેને ક ું કે ,' જુ અાે, અાપણે ય શાલેમ જઈઅે

'શેઠ, તમારી અેક મહાેરે પાંચ મહાેર પેદા કરી છે .' ૧૯ તેણે તેને પણ ક ું કે ,

ાે છે , માટે દસ શહે રાેનાે અ ધકારી થા.' ૧૮ બી અે અાવીને ક ું કે ,

છીઅે, અને માણસના દીકરા સંબંધી બાેધકાેથી જે લખાયું છે તે સવ પૂ ં

'તું પણ પાંચ શહે રનાે ઉપરી થા.' ૨૦ બી

કરાશે. ૩૨ કે મ કે તેમને બનયહૂ દીઅાેને અાધીન કરાશે, અને તેમની મ કરી

જુ અાે, તમારી મહાેર અા રહી, મ માલમાં બાંધીને તેને સાચવી રાખી હતી,

તથા અપમાન કરાશે, અને તેમના પર તેઅાે થૂંકશે; ૩૩ વળી કાેરડા મારીને

૨૧ કારણ કે તમારી મને બીક લાગતી હતી, કે મ કે તમે કડક માણસ છાે; તમે

તેઅાે તેમને મારી નાખશે, અને ીજે દવસે તે પાછા સ વન થશે.' ૩૪ પણ

જે મૂ

તેમાંનું કં ઈ તેઅાેના સમજવામાં અા યું; ન હ અને અા વાત તેઅાેથી ગુ ત રહી,

કુ લવાન માણસે તેને ક ું, 'અાે દુ નાેકર, તારા પાેતાના મુખથી હુ ં તારાે યાય

અને જે કહે વામાં અા યું તે તેઅાે સમ યા ન હ. ૩૫ અેમ થયું કે ઈસુ યરીખાે

કરીશ; હુ ં કડક માણસ છંુ , જે મૂ ું ન હાેય, તે હુ ં ઉઠાવું છંુ , અને જે વા યું ન

પાસે અાવતા હતા, યારે માગની બાજુ અે અેક અંધ જન બેઠાે હતાે, તે ભીખ

હાેય તે કાપું છંુ , અેમ તું

માગતાે હતાે. ૩૬ ઘણાં લાેકાે પાસે થઈને જતા હાેય અેવું સાંભળીને તેણે

કે મ નહાેતું અા યું, કે હુ ં અાવીને યાજ સ હત તે મેળવી શકત. ૨૪ પછી

પૂ

નાેકરે અાવીને ક ું કે , 'મા લક,

ું ન હાેય તે ઉઠાવાે છાે, અને જે વા યું ન હાેય તે તમે કાપાે છાે.' ૨૨

ણતાે હતાે; ૨૩ માટે ત શાહુ કારને યાં મા ં ના ં

ું કે , 'અા શું હશે?' ૩૭ તેઅાેઅે તેને ક ું કે , 'ઈસુ નાઝીરી પાસે થઈને

જેઅાે પાસે ઊભા હતા તેઅાેને તેણે ક ું કે , તેની પાસેથી તે મહાેર લઈ લાે,

ય છે .' ૩૮ તેણે બૂમ પાડીને ક ું કે , 'અાે ઈસુ, દાઉદના દીકરા, મારા પર

અને જેની પાસે દસ મહાેર છે તેને અાપાે.' ૨૫ તેઅાેઅે તેને ક ું કે , 'મા લક,

દયા કરાે.' ૩૯ જેઅાે અાગળ જતા હતા તેઅાેઅે તેને ધમકા યાે, કે 'ચૂપ રહે ;'
પણ તેણે વધારે માેટેથી બૂમ પાડીને ક ું કે , 'દાઉદના દીકરા, મારા પર દયા

તેની પાસે તાે દસ મહાેર છે !' ૨૬ હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , જે કાેઈની પાસે છે , તેને
અપાશે, અને જેની પાસે નથી તેનું જે છે તે પણ તેની પાસેથી લઈ લેવાશે. ૨૭

કરાે.' ૪૦ ઈસુઅે ઊભા રહીને તેને પાેતાની પાસે લાવવાની અા ા કરી અને તે

પરં તુ અા મારા વૈરીઅાે કે જેઅાે ચાહતા નહાેતા કે હુ ં તેઅાે પર રાજ ક ં ,

પાસે અા યાે, યારે ઈસુઅે તેને પૂ

તેઅાેને અહ પકડી લાવાે, અને મારી અાગળ મારી નાખાે.' ૨૮ અેમ ક ાં

શી છે ?' તેણે ક ું કે , ' ભુ હુ ં

ું કે , ૪૧ 'હુ ં તારે માટે શું ક ં , તારી ઇ છા
પામું. ૪૨ ઈસુઅે તેને ક ું કે , 'તું

તારા વ વાસે તને બચા યાે છે ,' ૪૩ અને તરત તે

પામ;

પછી તે ય શાલેમને માગ તેમની અાગળ ચાલવા લા યા. ૨૯ અેમ થયું કે

પા યાે અને ઈ વરને

ઈસુ બેથફાગે તથા બેથા નયા પાસે જૈતૂન નામના પહાડ અાગળ અા યા,

મ હમા અાપતાે તે તેમની પાછળ ચા યાે; બધા લાેકાેઅે તે

ેઈને ઈ વરની

યારે ઈસુઅે બે શ યાેને અેવું કહી માેક યા કે , ૩૦ 'તમે સામેના ગામમાં

અાભાર તુ ત કરી.

અાે, અને તેમાં પેસતાં જ ગધેડાનું અેક વછે ં બાંધેલું તમને મળશે, તેના

યરીખાેમાં થઈને જતા હતા.
યાં
ખી નામે અેક પુ ષ
૧૯ ઈસુ
હતાે; તે મુ ય દાણી હતાે, અને ીમંત હતાે. તેણે ઈસુને ેવા
૨

૩

કાે શશ કરી કે તે કાેણ છે , પણ ભીડને લીધે તે તેમને

ેઈ શ

કે મ કે તે નીચા કદનાે હતાે. ૪ તેથી અાગળ દાેડી જઈને ઈસુને
ગુ લર ઝાડ પર તે ચ

ાે ન હ,
ેવા સા

ાે; ઈસુ તે ર તે થઈને પસાર થવાનાં હતા. ૫ તે

જ યાઅે ઈસુ અા યા. તેમણે ઊંચે

ેઈને ક ું, '

ખી, તું જલદી નીચે

ઊતરી અાવ, મારાે અાજનાે ઉતારાે તારે ઘરે છે .' ૬ તે જલદી નીચે ઊતયા.
તેણે અાનંદથી ઈસુને અાવકાયા. ૭ બધાઅે તે

ેઈને કચકચ કરી કે , ઈસુ

પાપી માણસને ઘરે મહે માન તરીકે રહે વા ગયાે છે . ૮

ખીઅે ઊભા રહીને

ભુને ક ું કે , ' ભુ, હુ ં મારી સંપ નાે અડધાે ભાગ ગરીબાેને અાપું છંુ ; અને
ે અ યાયથી મ કાેઈનાં નાણાં પડાવી લીધા હાેય તાે હુ ં ચારગણાં પાછા
અાપીશ,' ૯ ઈસુઅે તેને ક ું કે , 'અાજે અા ઘરે ઉ ાર અા યાે છે , કારણ કે
ખી પણ ઇ ા હમનાે દીકરાે છે . ૧૦ કે મ કે જે ખાેવાયું છે તેને શાેધવા
તથા ઉ ાર કરવા સા માણસનાે દીકરાે અા યાે છે .' ૧૧ તેઅાે અા વચન
સાંભળતાં હતા, યારે ઈસુઅે અ ય અેક

ાંત પણ ક ું, કે મ કે તે ય શાલેમ

પાસે અા યા હતા, અને તેઅાે અેમ ધારતા હતા કે , ઈ વરનું રા ય હમણાં જ
ગટ થશે. ૧૨ માટે ઈસુઅે ક ું કે , 'અેક કુ ળવાન માણસ પાેતાને માટે રા ય
મેળવીને પાછા અાવવાના ઇરાદાથી દૂ ર દેશ ગયાે. ૧૩ તે અગાઉ તેણે પાેતાના
દસ ચાકરાેને બાેલાવીને તેઅાેને દરેકને અેક અેમ કુ લ દસ મહાેર અાપીને

પર કાેઈ માણસ કદી બેઠું નથી; તેને છાેડી લાવાે. ૩૧

ે કાેઈ તમને પૂછે

કે , તેને કે મ છાેડાે છાે? તાે અેમ કહાે કે , ભુને તેની જ ર છે .' ૩૨ જેઅાેને
માેક યા તેઅાે ગયા, જેમ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું હતું તે માણે તેઅાેને વછે ં
મ

ું. ૩૩ તેઅાે તેને છાેડતા હતા યારે તેના મા લકાેઅે તેઅાેને ક ું કે , તમે

વછે રાને કે મ છાેડાે છાે?' ૩૪ તેઅાેઅે ક ું કે , ' ભુને તેની જ ર છે .' ૩૫ તેઅાે
તેને ઈસુની પાસે લા યા, અને વછે રા પર પાેતાનાં કપડાં નાખીને ઈસુને તેના
પર સવાર થયા. ૩૬ ઈસુ જતા હતા યારે લાેકાેઅે પાેતાનાં કપડાં માગમાં
પાથયા. ૩૭ ઈસુ ન કમાં જૈતૂન પહાડના ઢાેળાવ પાસે અાવી પહા યાં, યારે
જે પરા મી કામાે તેઅાેઅે

ેયાં હતાં, તે સઘળાંને લીધે શ યાેનાે અાખાે

સમુદાય હષ કરીને ઊંચે અવાજે ઈ વરની તુ ત કરતાં કહે વા લા યા કે , ૩૮
' ભુને નામે જે રા

અાવે છે તે અાશીવા દત છે ! અાકાશમાં શાં ત તથા

પરમ ઊંચામાં મ હમા!' ૩૯ લાેકાેમાંથી કે ટલાક ફરાેશીઅાેઅે ઈસુને ક ું કે ,
'ઉપદેશક, તમારા શ યાેને ધમકાવાે.' ૪૦ ઈસુઅે ઉ ર અા યાે કે , 'હુ ં તમને
કહુ ં છંુ કે ે તેઅાે ચૂપ રહે શે તાે પ થરાે પાેકારી ઊઠશે.' ૪૧ ઈસુ પાસે
અા યા યારે શહે રને ેઈને તેને લીધે ર ા, અને ક ું કે , ૪૨ 'હે ય શાલેમ,
ે ત, હા ત, શાં તને લગતી જે બાબતાે છે તે

ે ત અાજે

ણી હાેત તાે

કે વું સા ં ! પણ હમણાં તેઅાે તારી અાંખાેથી ગુ ત રખાયેલી છે . ૪૩ કે મ કે
તારા ઉપર અેવા દવસાે અાવી પડશે કે જયારે તારા વૈરીઅાે તારી સામે
માેરચાે માંડશે. તને ઘેરી લેશે, અને ચારેબાજુ થી તને દબાવશે. ૪૪ તેઅાે તને
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તથા તારી સાથે રહે તાં તારાં છાેકરાંને જમીન પર પછાડી નાખશે, અને તેઅાે

૨૫ યારે ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'તાે જે કાઈસારનું છે તે કાઈસારને અને જે

તારામાં અેક પ થર પર બી ે પ થર રહે વા દેશે ન હ, કે મ કે તારી કૃ પા

ઈ વરનું છે તે ઈ વરને ચૂકવી અાપાે.' ૨૬ લાેકાેની અાગળ તેઅાે અા વાતમાં

સમય ત

નાે

યાે ન હ.' ૪૫ ઈસુ ભ ત થાનમાં ગયા અને યાંનાં દુ કાનદારાેને

અંદરથી કાઢી મૂ

ાં.' ૪૬ તેણે તેઅાેને ક ું કે , અેમ લ યું છે કે , 'મા ં ઘર

ા ન હ, અને તેમના ઉ રથી અા ય પામીને તેઅાે ચૂપ

ર ા. ૨૭ સદૂ કીઅાે જે કહે છે કે મરણાે થાન નથી, તેઅાેમાંના કે ટલાકે તેમની

ાથનાનું ઘર થશે, પણ તમે તેને લૂંટારાઅાેનું કાેતર કયુ છે .' ૪૭ ઈસુ રાેજ
ભ ત થાનમાં બાેધ કરતા હતા, પણ મુ ય યાજકાે, શા

ઈસુને પકડી શ

ીઅાે તથા લાેકાેના

પાસે અાવીને પૂ

ું કે , ૨૮ 'ઉપદેશક, માે ઝસે અમારે વા તે લ યું છે કે ,

કાેઈનાે ભાઈ, તેની પ ની

ે

વતી છતાં, સંતાન વના મૃ યુ પામે, તાે તેનાે ભાઈ

અાગેવાનાે તેમને મારી નાખવાની કાે શશ કરતા હતા; ૪૮ શું કરવું તે તેઅાેને

તેની પ નીને પરણે અને પાેતાના ભાઈને સા સંતાન ઉપ વે. ૨૯ હવે, સાત

સમ યું ન હ; કે મ કે બધા લાેકાે અેક ચ ે ઈસુને સાંભળતાં હતા.

ભાઈ હતા; અને પહે લાે પ નીને પરણીને સંતાન વના મરણ પા યાે; ૩૦

અેક દવસે અેમ થયું કે ઈસુ ભ ત થાનમાં લાેકાેને
૨૦ તેબાેઅરસામાં
ધ અાપતા અને સુવાતા ગટ કરતા હતા, યારે મુ ય યાજકાે,

પછી બી અે તેને પ ની કરી અને તેના મરણ પછી ૩૧ ી અે તેને પ ની

શા

ીઅાે અને વડીલાે પાસે અાવીને ઊભા ર ા. ૨ તેમની સાથે વાત કરતાં

તેઅાેઅે ક ું કે , 'અમને કહે કે , કયા અ ધકારથી તું અા કામાે કરાે છાે? અા

પરણાવતા નથી; (aiōn g165) ૩૬ કે મ કે તેઅાે ફરીથી મરણ પામી શકતા

કે માણસાેથી?' ૫ તેઅાેઅે અંદરાેઅંદર વચાર કરીને ક ું કે , ' ે કહીઅે કે
ે

કહીઅે કે 'માણસાેથી', તાે બધા લાેકાે અાપણને પ થર મારશે, કે મ કે તેઅાેને
હતું અે અમે નથી

ાંથી

ણતા.' ૮ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , “હુ ં પણ તમને કહે તાે

નથી કે કયા અ ધકારથી હુ ં અા કામાે ક ં છંુ .' ૯ તે લાેકાેને અા ાંત કહે વા
લા યા કે , 'અેક માણસે ા ાવાડી રાેપી, અને તે ખેડૂતાેને ભાડે અાપી, પછી
લાંબા સમય સુધી તે પરદેશ જઈને ર ાે. ૧૦ માેસમે તેણે ખેડૂતાેની પાસે અેક
નાેકરને માેક યાે કે તેઅાે ા ાવાડીના ફળનાે ભાગ તેને અાપે; પણ ખેડૂતાેઅે
તેને મારીને ખાલી હાથે પાછાે માેક યાે. ૧૧ પછી તેણે બી

અેક ચાકરને

માેક યાે; તેઅાેઅે તેને પણ મારીને તથા અપમાન કરીને ખાલી હાથે કાઢી
મૂ ાે. ૧૨ તેણે ી
કાઢી મૂ

નાેકરને માેક યાે; અને તેઅાેઅે તેને પણ ઘાયલ કરીને

ાે. ૧૩ ા ાવાડીના મા લકે ક ું કે , 'હુ ં શું ક ં ? હુ ં મારા વહાલા

દીકરાને માેકલીશ, તેને
જયારે તેને

ેઈને કદા પ તેઅાે તેનું માન રાખે.' ૧૪ પણ ખેડૂતાેઅે
ેયાે યારે તેઅાેઅે માંહાેમાંહે મનસૂબાે કરીને ક ું કે , અા વારસ

છે , ચાલાે, અાપણે તેને મારી નાખીઅે કે વારસાે અાપણાે થાય. ૧૫ તેઅાેઅે
તેને વાડીમાંથી બહાર ધકે લીને મારી ના યાે. માટે હવે ા ાવાડીનાે મા લક
તેઅાેને શું કરશે? ૧૬ તે અાવીને ખેડૂતાેનાે નાશ કરશે, અને ા ાવાડી
બી અાેને અાપશે. અને અે સાંભળીને તેઅાેઅે ક ું કે , 'અેવું ન થાઅાે.' ૧૭
પણ ઈસુઅે તેઅાેની તરફ

ેઈને ક ું, કે 'અા જે લખેલું છે તેનાે અથ શાે

છે ?, અેટલે, જે પ થરનાે બાંધનારાઅાેઅે નકાર કયા તે ખૂણાનાે મુ ય પ થર
(કાેણ શલા) થયાે. ૧૮ તે પ થર પર જે કાેઈ પડશે તેના ટુ કડેટુકડાં થઈ જશે,
પણ જેનાં પર તે પડશે તેનાે તે છંુ દાે કરી નાખશે.' ૧૯ શા

ીઅાેઅે તથા

મુ ય યાજકાેઅે તે જ ઘડીઅે તેમના પર હાથ નાખવાની કાે શશ કરી; પણ
તેઅાે લાેકાેથી બીધા, કે મ કે તેઅાે સમ યા કે , તેમણે અા

ાંત અાપણા પર

ક ું છે . ૨૦ તેમના પર નજર રાખીને તેઅાેઅે યાયી હાેવાનાે દેખાવ કરનારા
સૂસાેને માેક યા, અે સા કે તેઅાે તેમને વાતમાં પકડીને તેમને રા યપાલના
હવાલામાં તથા અ ધકારમાં સાપી દે. ૨૧ તેઅાેઅે ઈસુને પૂ
અમે

ું કે , 'ઉપદેશક,

ણીઅે છીઅે, કે તમે જે કહાે છાે અને શીખવાે છાે સ ય છે , અને તમે

કાેઈની શરમ રાખતા નથી, પણ સ ચાઈથી ઈ વરનાે માગ શીખવાે છાે; ૨૨
તાે અાપણે કાઈસારને કર અાપવાે ઉ ચત છે કે ન હ?' ૨૩ પણ તેઅાેનું કપટ
ણીને ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , ૨૪ 'મને અેક દીનાર સ ાે દેખાડાે; અેના
પર કાેની છાપ તથા કાેનાે લેખ છે ?' અને તેઅાેઅે ક ું કે , 'કાઈસારનાં.'
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સાતેયની પ ની થઈ હતી.' ૩૪ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'અા જગતના છાેકરાં
મરેલામાંથી મરણાે થાન પામવાને યાે ય ગણાય છે , તેઅાે પરણતા નથી તથા

પણ તમને અેક વાત પૂછંુ છંુ , તે મને કહાે ૪ યાેહાનનું બા ત મા વગથી હતું

ખાતરી છે કે યાેહાન બાેધક હતાે.' ૭ તેઅાેઅે ઉ ર અા યાે કે , 'તે

ી પણ

મરણ પામી. ૩૩ તાે મરણાે થાનમાં તે તેઅાેમાંના કાેની પ ની થશે? કે મ કે તે
પરણે છે તથા પરણાવાય છે ; (aiōn g165) ૩૫ પણ જેઅાે જગતને તથા

અ ધકાર તને કાેણે અા યાે છે ?' ૩ ઈસુઅે તેઅાેને જવાબ અાપતા ક ું કે , 'હુ ં

વગથી, તાે તે કહે શે, તાે તમે તેના પર કે મ વ વાસ કયા ન હ? ૬ અને

કરી. અેમ સાતેય ભાઈઅાે ન: સંતાન મરણ પા યા. ૩૨ પછી તે

નથી; કારણ કે તેઅાે વગદૂ તાે સમાન છે ; મરણાે થાનના દીકરા હાેવાથી
તેઅાે ઈ વરના દીકરા છે . ૩૭ વળી 'ઝાડવાં' નામના કરણમાં મૂસા ભુને
ઇ ા હમનાં ઈ વર તથા ઇસહાકના ઈ વર તથા યાકૂ બના ઈ વર કહે છે ,
યારે તે પણ અેવું જણાવે છે કે મૂઅેલાં ઉઠાડાય છે . ૩૮ હવે તે મૂઅેલાના
ઈ વર નથી, પણ
૩૯ શા

વતાંઅાેના ઈ વર છે ; કે મ કે બધા તેમને અથ

વે છે .'

ીઅાેમાંના કે ટલાકે જવાબ અાપતાં ક ું કે , 'ઉપદેશક, તમે સાચું

ક ું.' ૪૦ પછીથી તેમને કશું પૂછવાની તેઅાેની હમત ચાલી ન હ. ૪૧ ઈસુઅે
તેઅાેને ક ું કે , '
દાઉદ પાેતે ગીતશા

ત દાઉદ નાે દીકરાે છે , અેમ લાેકાે કે મ કહે છે ? ૪૨ કે મ કે
માં કહે છે કે , ભુઅે મારા ભુને ક ું કે , ૪૩ હુ ં તારા

શ ુઅાેને તા ં પાયાસન ક ં યાં સુધી તું મારે જમણે હાથે બેસ. ૪૪ દાઉદ
તાે તેમને ભુ કહે છે , માટે તે તેનાે દીકરાે કે મ હાેય?' ૪૫ સઘળા લાેકાેના
સાંભળતાં ઈસુઅે પાેતાના શ યાેને ક ું કે , ૪૬ 'શા

ીઅાેથી સાવધાન રહાે,

કે મ કે તેઅાે ઝ ભા પહે રીને ફરવાનું, તથા ચાેકમાં સલામાે પામવાનું તથા
સભા થાનાેમાં મુ ય અાસનાે તથા જમણવારમાં મુ ય જ યાઅાે ચાહે છે ;
૪૭ જેઅાે વધવાઅાેની મલકત પડાવી લે છે અને દં ભથી લાંબી ાથનાઅાે

કરે છે ; તેઅાે વશેષ શ ા ભાેગવશે.'
ભ ત થાનમાં ઊંચું ેતાં હતા. યાં તેમણે ીમંતાેને ધમ
૨૧ ઈસુ
ભંડારમાં પાેતાનાં દાન નાખતા ેયા. અેક દ ર ી વધવાને તેમાં
૨

ન વા મૂલવાળા બે નાના સ ા નાખતા

ેઈ, ૩ યારે ઈસુઅે ક ું કે , 'હુ ં

તમને સાચું કહુ ં છંુ કે , અા ગરીબ વધવાઅે તે સવ કરતાં વધારે દાન અા યું
છે . ૪ કે મ કે અે સહુ અે પાેતાની જ રીયાત કરતાં વધારે હતું તેમાંથી દાન
પેટીમાં કં ઈક અા યું છે , પણ તેણે પાેતાની તંગીમાંથી પાેતાની પાસે જે હતું તે
બધું જ અાપી દીધું છે .' ૫ સુંદર પ થરાેથી તથા ધમ દાનાેથી ભ ત થાન કે વું
સુશાે ભત કરાયેલું છે તે વષે કે ટલાક વાત કરતા હતા, યારે ઈસુઅે ક ું
કે , ૬ 'અા બધું તમે જુ અાે છાે ખરા, પણ અેવા દવસાે અાવશે કે જયારે
અહ પાડી નંખાશે ન હ અેવાે અેક પ થર બી
૭ તેઅાેઅે તેમને પૂ

ું કે , 'ઉપદેશક, તાે અે

પર રહે વા દેવાશે ન હ.'
ારે થશે? જયારે અા વાતાે

પૂરી થવાની હશે યારે કઈ નશાની દેખાશે?' ૮ ઈસુઅે ક ું કે , 'કાેઈ તમને
ભુલાવે ન હ માટે સાવધાન રહાે; કે મ કે મારે નામે ઘણાં અાવીને કહે શે કે , તે
હુ ં છંુ ; અને સમય પાસે અા યાે છે ; તાે તમે તેઅાેને અનુસરશાે ન હ.' ૯ જયારે
તમે યુ ાેના તથા બળવાઅાેના સમાચાર સાંભળાે યારે ગભરાશાે ન હ, કે મ કે
અા બધું થમ થાય તે જ રી છે ; પણ અેટલેથી અંત અાવવાનાે નથી. ૧૦
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યારે ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે ,'

વ

તથા રા ય રા યની વ

ઇ કા રયાેત કહે વાતાે હતાે, જે બાર શ યાેમાંનાે અેક હતાે, તેનામાં શેતાને

ઊઠશે; ૧૧ અને માેટા ધરતીકં પાે થશે, તથા ઠેરઠેર દુ કાળ તથા મરકીઅાે

વેશ કયા. ૪ તેણે જઈને મુ ય યાજકાે તથા સરદારાેના હાથમાં ઈસુને શી

થશે; વગમાંથી ભયંકર ઉ પાત તથા ભયાનક ચમ કા રક ચ ાે થશે. ૧૨

રીતે વાધીન કરવા, તે સંબંધી તેઅાેની સાથે મસલત કરી. ૫ તેથી તેઅાે

પણ અે સવ થયા પહે લાં મારા નામને લીધે તેઅાે તમારા પર હાથ નાખશે,

ખુશ થયા, અને તેને લાંચ પે પૈસા અાપવાનું વચન અા યું; ૬ તે સહમત

તમને સતાવશે અને સભા થાનાે તથા જેલના અ ધકારીઅાેને હવાલે કરશે,

થયાે, અને લાેકાે હાજર ન હાેય યારે ઈસુને તેઅાેના હાથમાં સાપવાની તક

અને રા અાે તથા રા યપાલ સમ લઈ જશે. ૧૩ અે તમારે સા સુવાતા

તે શાેધતાે ર ાે. ૭ બેખમીર રાેટલીનાે દવસ અા યાે કે જયારે પા ખાનું

સંભળાવવી તે તમારે સા સા ી પ બની રહે શે. ૧૪ માટે તમે પાેતાના મનમાં

બ લદાન કરવાનું હતું. ૮ ઈસુઅે પતરને તથા યાેહાનને અેમ કહીને માેક યા

ન ય કરાે કે ,

કે , 'જઈને અાપણે સા પા ખા તૈયાર કરાે કે અાપણે તે ખાઈઅે.' ૯ તેઅાેઅે

યુ ર કે વી રીતે અાપવાે તે વષે અગાઉથી ચતા કરવી ન હ.

૧૫ કે મ કે હુ ં તમને અેવું મુખ તથા અેવી બુ

અાપીશ, કે તમારાે કાેઈ પણ

ઈસુને ક ું કે , 'અમે

ાં તૈયાર કરીઅે અે વષે તમારી શી ઇ છા છે ?' ૧૦

વરાેધી તમારી સાથે વાદ વવાદ કરી શકશે ન હ અને તમારી સામે થઈ શકશે

ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'જુ અાે, તમને શહે રમાં પેસતાં પાણીનાે ઘડાે લઈને

ન હ. ૧૬ માબાપથી, ભાઈઅાેથી, સગાંથી તથા મ ાેથી પણ તમે પરાધીન

જતાે અેક પુ ષ મળશે, તે જે ઘરમાં

કરાશાે; તમારામાંના કે ટલાકને તેઅાે મારી નંખાવશે. ૧૭ મારા નામને લીધે
સઘળા તમારાે ષ
ે કરશે. ૧૮ પણ તેઅાેથી તમારા માથાનાે અેક વાળ પણ

મા લકને કહે ે કે ,' ઉપદેશક તને કહે છે કે , યાં મારા શ યાેની સાથે હુ ં
પા ખા ખાઉં તે ઉતારાની અાેરડી ાં છે ? ૧૨ તે પાેતે તમને અેક માેટી મેડી

વાંકાે કરી શકાશે ન હ. ૧૯ તમારી ધીરજથી તમારા

શણગારેલી અને તૈયાર કરેલી બતાવશે. યાં અાપણે સા ં પા ખા તૈયાર

૨૦ પણ જયારે ય શાલેમને લ કરાેથી ઘેરાયેલું તમે

વને તમે બચાવશાે.
ેશાે, યારે

ણ ે કે

ય યાં તેની પાછળ જ ે.' ૧૧ ઘરના

કરાે.' ૧૩ તેઅાે ગયા, જેમ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું હતું તેમ તેઅાેને મ

ું, અને

તેનાે ઉ જડ થવાનાે સમય પાકી ગયાે છે . ૨૧ યારે જેઅાે યહૂ દયામાં હાેય

તેઅાેઅે પા ખા તૈયાર કયુ. ૧૪ વખત થયાે યારે તે બેઠા, તથા બાર ે રતાે

તેઅાેઅે પહાડાેમાં નાસી જવું; જેઅાે શહે રમાં હાેય તેઅાેઅે બહાર નીકળી

તેમની સાથે બેઠા. ૧૫ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'મરણ સ ાં પહે લાં અા પા ખા

જવું; અને જેઅાે ખેતરાેમાં હાેય તેઅાેઅે શહે રમાં અાવવું ન હ. ૨૨ કે મ કે અે

તમારી સાથે ખાવાની મારી ઘણી ઇ છા હતી. ૧૬ કે મ કે હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે ,
ઈ વરના રા યમાં તે પૂ ં થાય યાં સુધી હુ ં તે ફરી ખાઈશ ન હ.' ૧૭ ઈસુઅે

વેર વાળવાના દવસાે છે , અે માટે કે જે લખેલું છે , તે બધું પૂ ં થાય. ૨૩ અે
દવસાેમાં જેઅાે સગભા હશે તથા જેઅાે તનપાન કરાવતી હશે તેઅાેની

યાલાે લઈને તુ ત કરીને ક ું કે , 'અા લાે, અને માંહાેમાંહે વહચાે. ૧૮ કે મ કે

હાલત કફાેડી થશે. કે મ કે દેશ પર માેટી વપ , અને અા લાેકાે પર કાેપ
અાવી પડશે. ૨૪ તેઅાે તરવારની ધારથી માયા જશે, અને કે ટલાકને ગુલામ

હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , ઈ વરનું રા ય અાવે યાં સુધી હુ ં હવેથી ા નાે રસ
પીનાર નથી.' ૧૯ પછી ઈસુઅે રાેટલી લઈને તુ ત કરીને ભાંગી, અને તેઅાેને

બનાવીને અ ય દેશાેમાં લઈ જવાશે; અને વદેશીઅાેના સમયાે પૂરા થશે, યાં

અાપીને ક ું કે , 'અા મા ં શરીર છે જે તમારે સા અાપવામાં અાવે છે , મારી

લગી ય શાલેમ તેઅાેથી ખૂંદી નંખાશે. ૨૫ સૂય તથા ચં તથા તારાઅાેમાં

યાદગીરીમાં અા કરાે.' ૨૦ તે માણે ભાેજન કયા પછી તેમણે યાલાે લઈને

ચમ કા રક ચ ાે થશે; અને પૃ વી પર દેશ

તઅાે, સમુ ના માે ંઅાેની

ક ું કે , 'અા યાલાે તમારે સા વહે વડાવેલા મારા ર તમાંનાે નવાે કરાર છે .

ગજનાથી ાસીને ગભરાઈ જશે. ૨૬ દુ નયા ઉપર જે અાવી પડવાનું છે તેની

૨૧ પણ જુ અાે, જે મને પરાધીન કરે છે તેનાે હાથ મારી સાથે મેજ પર છે . ૨૨

બીકથી તથા તેની ખાતરીથી માણસાે થાકી જશે; કે મ કે અાકાશમાં પરા માે

માણસનાે દીકરાે ઠરા યાં માણે

હલાવાશે. ૨૭ યારે તેઅાે માણસના દીકરાને પરા મ તથા મહામ હમાસ હત

કરાય છે તેને અફસાેસ છે !' ૨૩ તેઅાે અંદરાેઅંદર પૂછપરછ કરવા લા યા, કે '

વાદળામાં અાવતા

ય છે ખરાે, પણ જે માણસથી તે પરાધીન

ેશે. ૨૮ પણ અા વાતાે થવા લાગે યારે તમે નજર

અાપણામાંનાે કાેણ અા કામ કરવાનાે હશે?' ૨૪ અાપણામાં કાેણ માેટાે

ઉઠાવીને તમારાં માથાં ઊંચા કરાે, કે મ કે તમારાે ઉ ાર પાસે અા યાે છે , અેવું

ગણાય તે સંબંધી પણ તેઅાેમાં વાદ વવાદ શ થયાે. ૨૫ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું

સમજવું. ૨૯ ઈસુઅે તેઅાેને

કે , ' વદેશીઅાેના રા અાે તેમના પર સ ા ચલાવે છે અને જેઅાે તેમના પર

ાંત ક ું કે , અં રી તથા સવ વૃ ાેને જુ અાે.

૩૦ હવે તેઅાે જયારે ફૂ ટવા માંડે છે યારે તમે તે

ેઈને અાપાેઅાપ સમ ે

અ ધકાર ચલાવે છે તેઅાે પરાેપકારી કહે વાય છે . ૨૬ પણ તમે અેવા ન થાઅાે;

છાે કે ઉનાળાે અાવી ર ાે છે . ૩૧ તેમ જ તમે પણ અા સઘળું થતાં જુ અાે,

પણ તમારામાં જે માેટાે હાેય તેણે નાના જેવા થવું, અને જે અાગેવાન હાેય

ણ ે કે ઈ વરનું રા ય પાસે છે . ૩૨ હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , તે
બધાં પૂરાં ન હ થશે યાં સુધી અા પેઢી મરણ પામશે ન હ. ૩૩ અાકાશ તથા

તેણે સેવક ના જેવા થવું. ૨૭ કે મ કે અા બેમાં કયાે માેટાે છે , જમવા બેસનાર

પૃ વી નાશ પામશે, પણ મારી વાતાે પૂણ થયા વના રહે શે ન હ. ૩૪ તમે

કરનારનાં જેવાે છંુ . ૨૮ પણ મારી કપરી કસાેટીઅાેમાં મારી સાથે રહે નાર તમે

સાવધાન રહાે, રખેને અ તશય ખાવાથી કે પીવાથી તથા સંસારી ચતાથી

થયા છાે. ૨૯ જેમ મારા પતાઅે મને રા ય ઠરાવી અા યું, તેમ હુ ં તમને રા ય

તમારાં મન જડ થાય, અને તે દવસ

ળની જેમ તમારા પર અાે ચતાે અાવી

ઠરાવી અાપું છંુ ; ૩૦ કે તમે મારા રા યમાં મારી મેજ પર ખાઅાે અને પીઅાે;

પડે. ૩૫ કે મ કે તે દવસ અાખી પૃ વી ઉપર વસનારાં સવ પર ફાંદા પ અાવી

અને તમે ઇઝરાયલનાં બાર કુ ળાેનાે યાય કરતાં રા યાસનાે પર બરા ે.' ૩૧
' સમાેન, સમાેન, ે, શેતાને તમને ઘઉંની પેઠે ચાળવા સા [કબજે લેવા]

યારે

પડવાનાે છે . ૩૬ તમે સતત

ગતા રહાે અને ાથના કરાે કે , અા બધું જે

કે સેવા કરનાર? શું જમવા બેસનાર માેટાે નથી? પણ હુ ં તમારામાં સેવા

થવાનું છે , તેમાંથી બચી જવાને તથા માણસના દીકરાની સમ રજૂ થવા માટે

મા યા. ૩૨ પણ મ તારે સા

તમે સ મ થાઅાે.' ૩૭ ઈસુ દરરાેજ દવસે ભ ત થાનમાં બાેધ કરતા હતા

તું તારા ફયા પછી તારા ભાઈઅાેને થર કરજે.' ૩૩ તેણે તેમને ક ું કે , ' ભુ,

અને રાતવાસાે જૈતૂન પહાડ પર કરતા હતા. ૩૮ બધા લાેકાે તેમનું સાંભળવા

હુ ં તમારી સાથે જેલમાં જવા તથા મરવા પણ તૈયાર છંુ .' ૩૪ પણ ઈસુઅે ક ું

સા વહે લી સવારે તેમની પાસે ભ ત થાનમાં અાવતા હતા.

કે , ' પતર, હુ ં તને કહુ ં છંુ કે , અાજે મરઘાે બાે યા અગાઉ, 'હુ ં તને અાેળખતાે
નથી', અેમ કહીને તું ણ વાર મારાે નકાર કરશે.' ૩૫ પછી તેણે તેઅાેને

રાેટલીનું પવ જે પા ખાપવ કહે વાય છે , તે પાસે અા યું.
૨૨ હવેઈસુબેનખે મીર
શી રીતે મારી નાખવા, તેની તજવીજ મુ ય યાજકાે તથા
૨

શા

ીઅાે કરતા હતા; કે મ કે તેઅાે લાેકાેથી બીતા હતા. ૩ યહૂ દા જે

પૂ

ાથના કરી કે , તારાે વ વાસ ખૂટે ન હ; અને

ું કે , 'જયારે થેલી તથા પગરખાં વના મ તમને માેક યા યારે તમને

કશાની ખાેટ પડી?' તેઅાેઅે ક ું કે , 'કશાની ન હ.' ૩૬ યારે તેમણે તેઅાેને
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ક ું, 'પણ હમણાં જેની પાસે નાણાં હાેય તે રાખે, થેલી પણ રાખે, અને જેની

તેઅાેને ક ું કે , “ ે હુ ં તમને કહુ ં , તાે તમે વ વાસ કરવાના નથી ૬૮ વળી

પાસે તરવાર ના હાેય તે પાેતાનું કપડું વેચીને તરવાર ખરીદી રાખે. ૩૭ કે મ કે

હુ ં પૂછીશ તાે તમે મને જવાબ અાપવાના નથી. ૬૯ પણ હવે પછી માણસનાે

હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , 'તે અપરાધીઅાેની સાથે ગણાયાે', અેવું જે લખેલું છે તે
મારા સંદભ હ પૂ ં થવું ેઈઅે; કારણ કે મારા સંબંધીની વાતાે પૂરી થાય

દીકરાે ઈ વરના પરા મને જમણે હાથે બરાજશે.” ૭૦ લાેકાેઅે ક ું, “તાે

છે .' ૩૮ તેઅાેઅે ક ું કે , ' ભુ,

હુ ં તે છંુ .” ૭૧ અને તેઅાેઅે ક ું કે , “હવે અાપણને પુરાવાની શી જ ર છે ?

ે બે તરવાર અા રહી;' તેણે તેઅાેને ક ું કે ,

શું, તમે ઈ વરના દીકરા છાે?” તેમણે તેઅાેને ક ું કે , “તમે કહાે છાે તે મુજબ

'અે બસ છે .' ૩૯ બહાર નીકળીને પાેતાની રીત માણે ઈસુ જૈતૂન પહાડ પર

કે મ કે અાપણે પાેતે તેમના મુખથી જ સાંભ ું છે .”

ગયા; શ યાે પણ તેમની પાછળ ગયા. ૪૦ ઈસુ તે જ યાઅે અા યા, યારે

સમુદાય ઊઠીને ઈસુને પલાતની પાસે લઈ ગયા.
૨૩ અનેઅનેતેઅતેઅાેનાેાે તેઅાખાે
મના પર અેવાે અારાેપ મૂકવા લા યા કે , 'અમને અેવું

તેમણે તેઅાેને ક ું કે , ' ાથના કરાે કે તમે પરી ણમાં ન પડાે.' ૪૧ અાશરે
પ થર ફકાય તેટલે દૂ ર તે તેઅાેથી ગયા, અને ઘૂંટણ ટેકવીને તેમણે ાથના
કરતાં ક ું કે , ૪૨ 'હે પતા,

ે તમારી ઇ છા હાેય, તાે અા યાલાે મારાથી દૂ ર

કરાે, તાેપણ મારી ઇ છા માણે ન હ, પણ તમારી ઇ છા માણે થાઅાે.' ૪૩
અાકાશમાંથી ઈસુને બળ અાપતાે અેક વગદૂ ત તેમને દેખાયાે. ૪૪ તેમણે
વેદના સાથે વશેષ અા હથી ાથના કરી, અને તેમનાે પરસેવાે જમીન પર
પડતાં લાેહીનાં ટીપાં જેવાે થયાે. ૪૫ ાથના કરીને ઊઠયા પછી ઈસુ પાેતાના
શ યાેની પાસે પાછા અા યા, યારે તેઅાેને થાકને લીધે ન ાવશ થયેલા
ેયા, ૪૬ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'કે મ ઊંઘાે છાે? ઊઠીને ાથના કરાે, કે તમે
પરી ણમાં ન પડાે.' ૪૭ તે હ

બાેલતા હતા અેટલામાં, જુ અાે, ઘણાં લાેકાે

અા યા, યહૂ દા નામે બાર શ યાેમાંનાે અેક તેઅાેની અાગળ ચાલતાે હતાે; તે
ઈસુને ચુંબન કરવા સા તેમની પાસે અા યાે. ૪૮ પણ ઈસુઅે તેને ક ું, 'શું તું
માણસના દીકરાને ચુંબન કરીને પરાધીન કરે છે ?' ૪૯ જેઅાે તેમની અાસપાસ
હતા તેઅાેઅે શું થવાનું છે તે

ેઈને તેમને પૂ

ું, ' ભુ, અમે તરવાર મારીઅે

શું?' ૫૦ તેઅાેમાંનાં અેકે મુખ યાજકના ચાકરને તરવારનાે ઝટકાે માયા,
અને તેનાે જમણાે કાન કાપી ના યાે. ૫૧ પણ ઈસુઅે ક ું કે , 'હવે બસ કરાે'.
અને તેમણે ચાકરનાં કાનને પશ ને સા ે કયા. ૫૨ જે મુ ય યાજકાે તથા
ભ ત થાનના સરદારાે તથા વડીલાે તેમની સામે અા યા હતા, તેઅાેને ઈસુઅે
ક ું, 'જેમ લૂંટારાની સામે અાવતા હાે તેમ તરવારાે તથા લાકડીઅાે લઈને કે મ
અા યા છાે? ૫૩ હુ ં રાેજ તમારી સાથે ભ ત થાનમાં બાેધ કરતાે હતાે, યારે
તમે મને પક

ાે ન હ; પણ હાલ તમારાે અને અંધકારનાં અ ધકારનાે સમય

છે .' ૫૪ તેઅાે ઈસુની ધરપકડ કરીને લઈ ગયા. મુખ યાજકના ઘરમાં તેમને
લા યા. પણ પતર દૂ ર રહીને તેમની પાછળ ચાલતાે હતાે. ૫૫ ચાેકની વચમાં
તાપ ં સળગાવીને તેઅાે તાપવા બેઠા યારે પતર તેઅાેની સાથે બેઠાે હતાે.
૫૬ અેક દાસીઅે તેને અ નના કાશમાં બેઠેલાે

ેઈને તેની તરફ સતત

ેઈ

રહીને ક ું કે , 'અા માણસ પણ તેમની સાથે હતાે.' ૫૭ પણ પતરે ઇનકાર
કરીને ક ું કે , 'બહે ન, હુ ં તેમને અાેળખતાે નથી.' ૫૮ થાેડીવાર પછી બી અે
તેને

ેઈને ક ું કે , “તું પણ તેઅાેમાંનાે છે .” પણ પતરે ક ું, “અરે, ભાઈ, હુ ં

અેમાંનાે નથી.” ૫૯ અાશરે અેક કલાક પછી બી અે ખાતરીથી ક ું કે ,
“ખરેખર અા માણસ પણ તેમની સાથે હતાે, કે મ કે તે ગાલીલનાે છે .” ૬૦
પણ પતરે ક ું, “અરે ભાઈ, તું શું કહે છે તે હુ ં

ણતાે નથી.” અને તરત, તે

બાેલતાે હતાે અેટલામાં મરઘાે બાે યાે. ૬૧ ભુઅે ફરીને પતરની સામે

ેયું.

અને પતરને ભુનું વચન યાદ અા યું કે , “ઈસુઅે તેને ક ું હતું કે , અાજ
મરઘાે બાે યા અગાઉ તું ણ વાર મારાે નકાર કરશે.” ૬૨ તે બહાર જઈને
બહુ જ ર

ાે. ૬૩ ઈસુ જે માણસાેના હવાલે હતા તેઅાેઅે તેમની ઠેકડી

ઉડાવી અને તેમને માર માયા. ૬૪ તેઅાેઅે તેમની અાંખાેઅે પાટાે બાંધીને તેને
પૂ

ું કે 'કહી બતાવ, તને કાેણે માયુ?' ૬૫ તેઅાેઅે દુ ભાષણ કરીને તેમની

વ

બીજું ઘ ં ક ું. ૬૬ દવસ ઊગતાં જ લાેકાેના વડીલાેની સભા, મુ ય

યાજકાે તથા શા

ીઅાે ભેગા થયા; અને તેમને પાેતાની યાયસભામાં લઈ

જઈને તેઅાેઅે ક ું કે , ૬૭ “ ે તમે

લૂક

ત હાે, તાે અમને કહાે.” પણ ઈસુઅે

ે

૨

માલૂમ પ

ું છે કે અા માણસ અમારા લાેકાેને ભુલાવે છે , અને કાઈસાર

રા ને કર અાપવાની મના કરે છે , અને કહે છે કે , હુ ં પાેતે

ત અેક રા

છંુ .' ૩ અને પલાતે ઈસુને પૂ ું, 'શું તું યહૂ દીઅાેના રા છે ?' અને તેમણે
તેનાે ઉ ર અાપતા ક ું, 'તમે કહાે છાે તે બરાબર છે .' ૪ અને પલાતે મુ ય
યાજકાેને તથા લાેકાેને ક ું, 'અા માણસમાં મને કં ઈ અપરાધ જણાતાે નથી.'
૫ પણ તેઅાેઅે વશેષ અા હથી ક ું કે , 'ગાલીલથી માંડીને અહ સુધી

અાખા યહૂ દયામાં ઈસુ બાેધ કરીને લાેકાેને ઉ કે રે છે .' ૬ પણ પલાતે તે
સાંભ

ું યારે તેણે પૂ

ું કે , શું, 'અા માણસ ગાલીલના છે ?' ૭ અને ઈસુ

હે રાેદના અ ધકાર નીચે છે અેમ તેણે

યું, યારે તેમને હે રાેદની પાસે

માેક યા; હે રાેદ પાેતે પણ તે દવસાેમાં ય શાલેમમાં હતાે. ૮ હવે હે રાેદ ઈસુને
ેઈને ઘણાે ખુશ થયાે; કે મ કે તેમના સંબંધી તેણે સાંભ ું હતું, માટે ઘણાં
દવસથી તે તેમને

ેવા ઇ છતાે હતાે; અને મારા દેખતા તે કં ઈ ચમ કા રક

ચ કરશે અેવી અાશા તે રાખતાે હતાે. ૯ હે રાેદે તેમને ઘણી વાતાે પૂછી,
પણ ઈસુઅે તેને કશાે જવાબ અા યાે ન હ. ૧૦ અને મુ ય યાજકાે તથા
શા

ીઅાે તેમના ઉપર અાવેશથી અારાેપ મૂકતા હતા. ૧૧ અને હે રાેદે પાેતાના

સપાઈઅાે સ હત તેમનાે તુ છકાર કરીને તથા મ કરી કરીને તેમને રાજવી
વ

પહે રાવીને પલાતની પાસે પાછા માેક યા. ૧૨ અને તે જ દવસે પલાત

તથા હે રાેદ અેકબી ના મ થયા; અે પહે લા તાે તેઅાે અેકબી

પર વેર

રાખતા હતા. ૧૩ અને પલાતે મુ ય યાજકાેને તથા અ ધકારીઅાેને તથા
લાેકને સમૂહમાં બાેલાવીને ૧૪ તેઅાેને ક ું કે , 'અા માણસ લાેકને ભુલાવે છે ,
અેવું કહીને તમે તેમને મારી પાસે લા યા છાે; પણ, જુ અાે, મ તમારી અાગળ
ઈસુની તપાસ કયા છતાં, જે વાતાેનાે તમે તેમના પર અારાેપ મૂકાે છાે તે
સંબંધી કં ઈ પણ અપરાધ ઈસુમાં મને જણાયાે નથી; ૧૫ તેમ જ હે રાેદને પણ
જણાયાે નથી; કે મ કે તેણે તેમને અમારી પાસે પાછા માેક યા; અને જુ અાે,
મરણદં ડને યાે ય તેમણે કશું જ કયુ નથી. ૧૬ માટે હુ ં તેમને થાેડી શ ા કરીને
છાેડી દઈશ.' ૧૭ હવે પા ખાપવ ન મતે તેઅાેને સા કાેઈ અેક અપરાધીને
છાેડી દેવાે પડતાે હતાે. ૧૮ પણ તેઅાેઅે ઊંચે અવાજે ક ું કે , 'ઈસુને લઈ
અાે, અને બરાબાસને અમારે સા છાેડી દાે.' ૧૯ અે બરાબાસ તાે શહે રમાં
કે ટલાક દં ગા તથા હ યા કરવાને લીધે જેલમાં નંખાયાે હતાે. ૨૦ યારે ઈસુને
છાેડી દેવાની ઇ છા રાખીને પલાત ફરીથી તેઅાેની સાથે બાે યાે. ૨૧ પણ
તેઅાેઅે પાેકારીને ક ું કે , 'અેને વધ તંભે જડાવાે, વધ તંભે જડાવાે.' ૨૨ અને
તેણે ી

વાર તેઅાેને ક ું કે , 'શા માટે? તેણે શું ખાેટું કયુ છે ? તેમનાંમાં

મરણદં ડને યાે ય મને કં ઈ માલૂમ પ

ું નથી; માટે હુ ં તેને થાેડી શ ા કરીને

મુ ત કરી દઈશ.' ૨૩ પણ તેઅાેઅે માેટે અવાજે દુ રા હથી મા યું કે 'તેમને
વધ તંભે જડાવાે.' અને છે વટે તેઅાેનું ધાયુ થયું. ૨૪ અને પલાતે ફસલાે કયા
કે 'તેઅાેના મા યા માણે કરવામાં અાવે.' ૨૫ અને દં ગાે તથા ખૂન કરવાને
લીધે જે માણસ જેલમાં પુરાયાે હતાે, અને જેને તેઅાેઅે મા યાે હતાે, તેને તેણે
છાેડી દીધાે, પણ ઈસુને તેઅાેની ઇ છાને વાધીન કયા. ૨૬ અને તેઅાે તેમને
લઈ જતા હતા યારે સમાેન નામે કુ રેનીનાે અેક માણસ જે બહારગામથી
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તે ઊંચકીને તે ઈસુની પાછળ ચાલે. ૨૭ લાેકાે તેમ જ રડનારી તથા વલાપ

ડયાને પહે લે દવસે, ભાતે, જે સુગંધી યાે તેઅાેઅે તૈયાર
૨૪ અઠવા
કયા હતાં તે લઈને તે ીઅાે તેમની કબરે અાવી. તેઅાેઅે કબર

કરનારી

પરથી પ થર ગબડાવેલાે દીઠાે. ૩ તેઅાે કબરમાં વેશ કયા પણ ભુ ઈસુનું

અાવતાે હતાે તેને તેઅાેઅે પક ાે, અને તેના ખભા પર વધ તંભ ચઢા યાે, કે
ીઅાે, સં યાબંધ માણસાે, ઈસુની પાછળ પાછળ ચાલતા હતા.

૨

૨૮ પણ ઈસુઅે તેઅાેની તરફ ફરીને ક ું કે , 'ય શાલેમની દીકરીઅાે, મારે માટે

શબ તેઅાેને

રડાે ન હ, પણ પાેતાને માટે તથા તમારા બાળકાેને માટે રડાે. ૨૯ કે મ કે અેવા

પડી હતી, યારે ચળકતાં વ

ેવા મ

ું ન હ. ૪ અેમ થયું કે , અે સંબંધી તેઅાે ગૂંચવણમાં

દવસાે અાવશે કે જેમાં તેઅાે કહે શે કે , જેઅાે ન: સંતાન છે તથા જેઅાેને

ડરીને જમીન સુધી પાેતાનાં માથાં નમા યાં, યારે તેઅાેઅે તેઅાેને ક ું કે ,

પેટે કદી સંતાન થયું નથી, અને જેઅાેઅે કદી તનપાન કરા યું નથી, તેઅાે

'મૂઅેલાંઅાેમાં

અાશીવા દત છે .' ૩૦ યારે તેઅાે પહાડાેને કહે શે કે , 'અમારા પર પડાે'; અને

યાદ કરાે કે તે ગાલીલમાં હતા, ૭ યારે તેમણે તમને ક ું હતું કે , પાપી

ટેકરાઅાેને કહે શે કે , અમને દબાવી દાે.' ૩૧ કે મ કે

પહે રેલા બે પુ ષાે તેઅાેને દેખાયા. ૫ તેઅાેઅે

વતાંને કે મ શાેધાે છાે? ૬ તે અહ નથી, પણ ઊઠયા છે ;

ે તેઅાે લીલા ઝાડને અામ

માણસાેના હાથમાં માણસનાે દીકરાે પર વાધીન કરાય તથા વધ તંભે જડાય

બે માણસ, જે ગુનેગાર હતા, તેઅાેને

અને ીજે દવસે પાછા ઊઠે અે જ રનું છે .' ૮ તેમની ઈસુની વાતાે તેઅાેને

મારી નાખવા સા તેમની સાથે લઈ જતા હતા. ૩૩ ખાેપરી નામની જ યાઅે

યાદ અાવી. ૯ કબર અાગળથી પાછી અાવીને તેઅાેઅે અ ગયાર શ યાેને

તેઅાે અા યા, યારે તેઅાેઅે યાં તેમને તથા ગુનેગારાેમાંના અેકને જમણી

તથા બી

તરફ, અને બી ને ડાબી તરફ, વધ તંભે જ ાં. ૩૪ ઈસુઅે ક ું, 'હે પતા,

કહી તે મ રયમ મા દલાની, યાેહા ના, યાકૂ બની મા મ રયમ તથા તેમની

તેઅાેને માફ કરાે, કે મ કે તેઅાે જે કરે છે તે તેઅાે

સાથેની બી

કરે છે તાે સૂકાને શું કરશે? ૩૨ બી

નાખીને તેઅાેઅે તેમના વ

ણતા નથી.' ચ ીઅાે

અંદરાેઅંદર વહચી લીધા. ૩૫ લાેકાે અે

ેતાં

સવને અે બધી વાતાે કહી. ૧૦ હવે જેઅાેઅે અા વાત ે રતાેને
ીઅાે હતી. ૧૧ અે વાતાે તેઅાેને અ લ વગરની લાગી,

અને તેઅાેઅે તેઅાેનાે વ વાસ કયા ન હ. ૧૨ પણ પતર ઊઠીને કબરે દાેડી

ઊભા ર ા હતા. અને અ ધકારીઅાે પણ તેમનાે તુ છકાર કરીને કહે તાં હતા

ગયાે; અને નીચા વળીને અંદર

કે , 'તેમણે બી અાેને બચા યા;

ત, અેટલે તેમનાે પસંદ

અને જે થયું હતું તે સંબંધી પાેતાના મનમાં તે અા ય પામતાે પાેતાને ઘરે

કરેલાે હાેય તાે તે પાેતાને બચાવે.' ૩૬ સૈ નકાેઅે પણ તેમની મ કરી કરી, અને

ગયાે. ૧૩ તે જ દવસે તેઅાેમાં બે, અે માૈસ નામનું અેક ગામ ય શાલેમથી

પાસે અાવીને સરકાે અાપવા લા યા, ૩૭ અને ક ું કે , ' ે તું યહૂ દીઅાેનાે

ચારેક ગાઉ દૂ ર છે , યાં જતા હતા. ૧૪ અા બધી બનેલી બીનાઅાે વષે તેઅાે

રા

અેકબી ની સાથે વાત કરતા હતા. ૧૫ અેમ થયું કે તેઅાે અેકબી ની

ે અે ઈ વરનાે

હાે તાે પાેતાને બચાવ.' ૩૮ તેમના ઉપર અેવાે લેખ પણ લખેલાે હતાે કે ,

'અા યહૂ દીઅાેના રા

છે .' ૩૯ તેમની સાથે ટ ગાડેલ ગુનેગારાેમાંના અેકે

તેમનું અપમાન કરીને ક ું કે , 'શું તમે

ેયું તાે તેણે વ

ાે અેકલા પડેલા

ેયા;

સાથે વાત કરતા તથા અંદરાેઅંદર સવાલ પૂછતાં હતા, યારે ઈસુ પાેતે

ત નથી? તમે પાેતાને તથા અમને

તેઅાેની પાસે અાવીને તેઅાેની સાથે ચા યા. ૧૬ પણ તેઅાેની અાંખાે બંધાઈ

બચાવાે.' ૪૦ પણ બી અે ઉ ર અાપતાં તેને ધમકાવીને ક ું કે , 'તું તે જ

ગયેલી હાેવાથી તેઅાે તેમને અાેળખે શ ા ન હ. ૧૭ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે ,

શ ા ભાેગવે છે તે છતાં શું તું ઈ વરથી પણ બીતાે નથી?' ૪૧ અાપણે તાે

“તમે ચાલતાં ચાલતાં અેકબી ની સાથે શી વાત કરાે છાે?” તેઅાે ઉદાસ

વાજબી રીતે શ ા [ભાેગવીઅે છીઅે], કે મ કે અાપણા કામનું ઉ ચત ફળ

થઈને ઊભા ર ા. ૧૮ ક લયાેપાસ નામે અેકે ઉ ર અાપતાં ક ું કે , “શું,

અાપણે પામીઅે છીઅે; પણ અેમણે તાે કશું ખાેટું કયુ નથી. ૪૨ તેણે ક ું કે ,

ય શાલેમમાં રહે નારાઅાેમાંનાે અેકલા તમે જ અા દવસાેમાં બનેલા બનાઅાે

'હે ઈસુ, તમે તમારા રા યમાં અાવાે યારે મને યાદ કર ે.' ૪૩ ઈસુઅે તેને

નથી

ક ું કે , હુ ં તને ન ે કહુ ં છંુ કે ,' અાજ તું મારી સાથે પારાદૈસમાં હાેઈશ.' ૪૪
હમણાં લગભગ બપાેર થઈ હતી, અને ી પહાેર સુધી સૂયનું તેજ ઘેરાઈ

ક ું કે , “ઈસુ નાઝીરી, જે ઈ વરની અાગળ તથા સઘળા લાેકાેની અાગળ

જવાથી અાખા દેશમાં અંધારપટ છવાયાે. ૪૫ વળી ભ ત થાનનાે પડદાે

વળી કે વી રીતે મુ ય યાજકાેઅે તથા અમારા અ ધકારીઅાેઅે તેમને મૃ યુદંડ

વચમાંથી ફાટી ગયાે. ૪૬ ઈસુઅે માેટી બૂમ પાડી, અને ક ું કે ,' અાે પતા, હુ ં

ભાેગવવા સા પરાધીન કયા, અને તેમને વધ તંભે જડા યાં. ૨૧ પણ અમે

મારાે અા મા અાપના હાથમાં સાપું છંુ ;' તેમણે અેમ કહીને ાણ છાે

ાે.

અાશા રાખતા હતા કે , ઇઝરાયલને જે ઉ ાર અાપવાના હતા તે અે છે ;

ેઈને સૂબેદારે ઈ વરનાે મ હમા કરીને ક ું કે , 'ખરેખર

વળી અે સવ ઉપરાંત અા બનાવ બ યાને અાજ ી ે દવસ થયાે. ૨૨ વળી

૪૭ જે થયું હતું તે

અા તાે યાયી માણસ હતા.' ૪૮ જે લાેકાે અે
તેઅાે સઘળા, જે થઅેલું હતું તે

ણતા?” ૧૯ તેણે તેઅાેને ક ું કે , “કઈ બનાઅાે?” તેઅાેઅે તેને

કામમાં તથા વચનમાં પરા મી બાેધક હતા, તે સંબંધીની બનાઅાે; ૨૦

ેવા સા અેકઠા થયા હતા

અમારામાંની કે ટલીક

ેઈને છાતી ફૂ ટતા કરતા પાછા ગયા. ૪૯

અમને અા ય પમા

તેમના સઘળા અાેળખીતાઅાે તથા જે

ીઅાે ગાલીલમાંથી તેમની પાછળ

પાછળ અાવી હતી, તેઅાે દૂ ર ઊભા રહીને અા

ેતાં હતાં. ૫૦ હવે યૂસફ

ીઅાે જેઅાે કબર અાગળ વહે લી ગઈ હતી, તેઅાેઅે
ું, ૨૩ અેટલે તેઅાેઅે તેમનાે મૃતદેહ

ેયાે ન હ, યારે

તેઅાેઅે અાવીને ક ું કે , અમને વગદૂ તાેનું દશન પણ થયું હતું, કે જેઅાેઅે
ક ું કે તે

વત છે . ૨૪ અમારી સાથેના કે ટલાક કબર અાગળ ગયા, અને

નામે યાયસભાનાે અેક સ ય હતાે. તે સારાે તથા યાયી માણસ હતાે, ૫૧ તે

જેમ

યહૂ દીઅાેના અેક શહે ર અ રમથાઈનાે હતાે, તેણે તેઅાેના નણય તથા કામમાં

ન હ.” ૨૫ તેમણે તેઅાેને ક ું કે , “અાે મૂખાઅાે તથા બાેધકાેઅે જે ક ું છે ,

સંમ ત અાપી નહાેતી. અને તે પણ ઈ વરના રા યની રાહ

તે સવ પર વ વાસ કરવામાં મંદબુ નાઅાે! ૨૬ શું

ેતાે હતાે. ૫૨

ીઅાેઅે ક ું હતું તેમ જ તેઅાેને

ેવા મ ું; પણ તેમને તેઅાેઅે

ેયા

તે અે બધું સહે વું

તેણે પલાતની પાસે જઈને ઈસુનાે મૃતદેહ મા યાે. ૫૩ તેણે ઈસુના મૃતદેહને

અને પાેતાના મ હમામાં પેસવું

ઉતારીને શણના કાપડમાં વ ટીને ખડકમાં ખાેદેલી કબરમાં મૂ ાે, યાં કદી

તથા સઘળા બાેધકાેથી માંડીને તેમણે બધા પ વ શા

કાેઈને દફનાવવામાં અા યાે નહાેતાે. ૫૪ તે દવસ સ ીકરણનાે હતાે, અને

સંબંધીની વાતાેનાે ખુલાસાે કરી બતા યાે. ૨૮ જે ગામે તેઅાે જતા હતા તેની

વ ામવાર ન ક અા યાે હતાે. ૫૫ જે

ન ક તેઅાે પહા યા, યારે તેમણે

ીઅાે તેમની સાથે ગાલીલમાંથી

અાવી હતી, તેઅાેઅે પણ પાછળ પાછળ જઈને કબર
મૃતદેહ શી રીતે મુકાયાે હતાે તે

ેઈતું નહાેતું?” ૨૭ મૂસા (ના નયમશા

થી)

માંથી પાેતાના

ણે કે અાગળ જવાનું કયુ. ૨૯ તેઅાેઅે

ેઈ, અને તેમનાે

તેમને અા હ કરીને ક ું કે , “અમારી સાથે રહાે; કે મ કે સાંજ થવા અાવી છે

ેયું. ૫૬ તેઅાેઅે પાછા અાવીને સુગંધી તથા

અને દવસ નમી ગયાે છે .” અને તેઅાેની સાથે રહે વા સા તે અંદર ગયા. ૩૦

અ ર તૈયાર કયા. અા ા માણે વ ામવારે તેઅાેઅે વ ામ લીધાે.

અેમ થયું કે , તે તેઅાેની સાથે જમવા બેઠા, યારે તેમણે રાેટલી લઈને તુ ત
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કરીને ભાંગી, અને તેઅાેને અાપી. ૩૧ યારે તેઅાેની અાંખાે ઊઘડી અને
તેઅાેઅે તેમને અાેળ યા; અેટલામાં તેઅાેની
૩૨ તેઅાેઅે અેકબી

માંથી તે અ ય થઈ ગયા.

ને ક ું કે , “જયારે તેઅાે માગમાં અાપણી સાથે વાત

કરતા હતા, અને પ વ શા

નાે ખુલાસાે અાપણને કરી બતાવતા હતા,

યારે અાપણા મન અાપણામાં વલંત નહાેતાં થતાં શું?” ૩૩ તે જ ઘડીઅે
તેઅાે ઊઠીને ય શાલેમ તરફ પાછા વ ા, અને અ ગયાર [ શ યાે] ને તથા
તેઅાેની સાથેનાઅાેને અેકઠા થઅેલાં
ખરેખર ઊ

ેયા, ૩૪ કે , જેઅાે કહે તાં હતા કે , ' ભુ

ાં છે , અને સમાેનને તેમનું દશન થયું છે .' ૩૫ યારે તેઅાેઅે

માગમાં બનેલા બનાવ તથા રાેટલી ભાંગતાં તે તેઅાેથી કે વી રીતે અાેળખાયા
હતા તે કહી બતા યું. ૩૬ તેઅાે અે વાતાે કહે તાં હતા, યારે ઈસુ પાેતે તેઅાેની
વચમાં ઊભા રહીને તેઅાેને કહે છે કે , 'તમને શાં ત થાઅાે.' ૩૭ પણ તેઅાેઅે
ગભરાઈને તથા ભયભીત થઈને અેમ ધાયુ કે , અમારા

ેવામાં કાેઈ અા મા

અાવે છે . ૩૮ તેમણે તેઅાેને ક ું કે , 'તમે કે મ ગભરાઅાે છાે, અને તમારાં
મનમાં તક વતક કે મ થાય છે ? ૩૯ મારા હાથ તથા મારા પગ જુ અાે, કે અે હુ ં
પાેતે છંુ ; મને હાથ અડકાડીને જુ અાે; કે મ કે જેમ તમે જુ અાે છે કે મને માંસ તથા
હાડકાં છે તેમ અા માને હાેતા નથી.' ૪૦ અેમ કહીને તેમણે પાેતાના હાથ તથા
પગ તેઅાેને બતા યાં. ૪૧ તેઅાે હષને લીધે હ

વ વાસ કરતા નહાેતા, અને

અા ય પામતા હતા, યારે ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'તમારી પાસે કં ઈ ખાવાનું
છે ?' ૪૨ તેઅાેઅે ઈસુને શેકેલી માછલીનાે ટુ કડાે અા યાે, ૪૩ ઈસુઅે તે લઈને
તેઅાેની અાગળ ખાધાે. ૪૪ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'હુ ં તમારી સાથે હતાે, યારે
મ અે વાતાે તમને કહી હતી કે , જે માે ઝસના નયમશા
પુ તકાેમાં તથા ગીતશા
૪૫ યારે પ વ શા

માં તથા બાેધકાેના

માં મારા સંબંધી લ યું છે તે બધું પૂ ં થવું

ેઈઅે.'

સમજવા સા ઈસુઅે તેઅાેનાં મન ખાે યાં. ૪૬ ઈસુઅે

તેઅાેને ક ું કે , 'અેમ લ યું છે , કે
મૂઅેલાંઅાેમાંથી પાછા ઊઠવું

તે દુ ઃખ સહન કરવું, અને ીજે દવસે
ેઈઅે; ૪૭ ય શાલેમથી માંડીને સઘળી

અાેને તેમના નામમાં પ તાવાે તથા પાપાેની માફી ગટ કરાવાં

ેઈઅે.

૪૮ અે વાતના સા ીઅાે તમે છાે. ૪૯ હુ ં મારા પતાનું અાશાવચન તમારા પર

માેકલું છંુ ; પણ તમે ઉપરથી પરા મે વે ત થાઅાે યાં સુધી શહે રમાં રહે ે.'
૫૦ બેથા નયાની સામે તેઅાેને બહાર લઈ ગયા પછી તેમણે પાેતાના હાથ

સારીને તેઅાેને અાશીવાદ અા યાે. ૫૧ અેમ થયું કે ઈસુ તેઅાેને અાશીવાદ
અાપતા હતા અેટલામાં તે તેઅાેથી છૂટા પ

ા, અને વગમાં લઈ લેવાયા.

૫૨ તેમનું ભજન કરીને તેઅાે બહુ અાનંદ કરતા ય શાલેમમાં પાછા વ

ા.

૫૩ અને તેઅાે ન ય ભ ત થાનમાં ઈ વરની તુ ત કરતા હતા.
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પાણીથી બા ત મા અાપવા માેક યાે, તેમણે જ મને ક ું હતું કે , જેમનાં પર

સાથે હતા. તે (ઈસુ) ઈ વર હતા.
૧ તેારંજભમાંારંભશમાંદઈહતા.વરનીતે ઈસાથેવરની
હતા. તેમણે સઘળું ઉ પ ન કયુ; અેટલે

૨

૩

જે કં ઈ ઉ પ ન થયું તે તેમના વના થયું ન હ. ૪ તેમનાંમાં

વન હતું; તે

વન માણસાેનું અજવાળું હતું. ૫ તે અજવાળું અંધારામાં કાશે છે , પણ
અંધારાઅે તેને વીકાયુ ન હ. ૬ ઈ વરે માેકલેલાે અેક માણસ અા યાે, તેનું
નામ યાેહાન હતું. ૭ તે સા ી માટે અા યાે કે અજવાળા વષે સા ી કરાવે,
કે જેથી સવ તેના ારા વ વાસ કરે. ૮ યાેહાન પાેતે તે અજવાળું ન હતાે,
પણ અજવાળા વષે સા ી અાપવાને અા યાે હતાે. ૯ ખ ં અજવાળું તે
(ઈસુ) હતા કે , જે દુ નયામાં અાવીને દરેક માણસને કાશ અાપે છે . ૧૦
તેઅાે દુ નયામાં હતા અને દુ નયાને તેમણે ઉ પ ન કરી હતી અને મનુ યાેઅે
તેમને અાેળ યા ન હ. ૧૧ તે પાેતાના લાેકાેની પાસે અા યા, પણ તેમણે
તેમનાે અંગીકાર કયા ન હ. ૧૨ છતાં જેટલાંઅે તેમનાે અંગીકાર કયા, અેટલે
જેટલાં તેમના નામ પર વ વાસ કરે છે , તેટલાંને તેમણે ઈ વરનાં સંતાન
થવાનાે અ ધકાર અા યાે. ૧૩ તેઅાે લાેહીથી ન હ કે , દેહની ઇ છાથી ન હ કે ,
મનુ યની ઇ છાથી ન હ, પણ ઈ વરથી જ મ પા યા. ૧૪ અને શ દ સદેહ
થઈને અાપણામાં વ યા અને પતાના અેકનાઅેક પુ ના મ હમા જેવાે તેમનાે
મ હમા અમે

ેયાે; તે કૃ પા તથા સ યતાથી ભરપૂર હતા. ૧૫ યાેહાને તેમના

વષે સા ી અાપી અને પાેકારીને ક ું કે , “જેમનાં વષે મ ક ું હતું કે , તેઅાે
અે જ છે , 'જે મારી પાછળ અાવે છે પણ મારી અાગળ થયા છે , કે મ કે તે
મારી અગાઉ હતા.” ૧૬ કે મ કે અમે સવ તેમની ભરપૂરીમાંથી કૃ પા ઉપર કૃ પા
પા યા. ૧૭ નયમશા
ઈસુ

મૂસા ારા અાપવામાં અા યું; પણ કૃ પા તથા સ યતા

ત ારા અા યાં. ૧૮ ઈ વરને કાેઈ માણસે કદી

ેયા નથી; તેમનાે

અેકનાે અેક દીકરાે, કે જે પતાની ગાેદમાં છે , તેણે તેમને (ઈ વરને) ગટ કયા
છે . ૧૯ જયારે યહૂ દીઅાેઅે ય શાલેમથી યાજકાેને તથા લેવીઅાેને યાેહાન
પાસે અેવું પૂછવા માેક યા કે , તું કાેણ છે ? યારે તેની સા ી અા હતી; ૨૦
અેટલે તેણે નકાર કયા ન હ, પણ કબૂલ કયુ કે , “હુ ં તાે
તેઅાેઅે તેને પૂ

ત નથી.” ૨૧

ું, “તાે શું? શું તું અે લયા છે ?” તેણે ક ું, “હુ ં તે નથી.”

શું તું અાવનાર બાેધક છે ? તેણે ઉ ર અા યાે કે , 'ના.' ૨૨ માટે તેઅાેઅે

તું અા માને ઊતરતા તથા રહે તા
કરનાર છે . ૩૪ મ

ેશે, તે જ પ વ અા માથી બા ત મા

ેયું છે અને સા ી અાપી છે કે અા જ ઈ વરના દીકરા છે .'

૩૫ વળી બીજે દવસે યાેહાન પાેતાના બે શ યાેની સાથે ઊભાે હતાે. ૩૬ તેણે

ઈસુને ચાલતા

ેઈને ક ું કે , 'જુ અાે, ઈ વરનું હલવાન!' ૩૭ તે બે શ યાે

યાેહાનનું બાેલવું સાંભળીને ઈસુની પાછળ ગયા. ૩૮ ઈસુઅે ફરીને તેઅાેને
પાછળ અાવતા

ેઈને ક ું કે , 'તમે શું શાેધાે છાે?' તેઅાેઅે તેમને ક ું,

'રા બી 'અેટલે ગુ

,' તમે

ાં રહાે છાે?' ૩૯ તેમણે તેઅાેને ક ું કે , 'અાવી

અને જુ અાે.' માટે તેઅાે ગયા અને ઈસુ યાં રહે તા હતા તે

ેયું; તે દવસે

તેઅાે ઈસુની સાથે ર ા; તે સમયે અાશરે સાંજના ચાર વા યા હતા. ૪૦ જે બે
શ યાે યાેહાનનું બાેલવું સાંભળીને તેમની પાછળ ગયા હતા, તેઅાેમાંનાે અેક
સમાેન પતરનાે ભાઈ અા યા હતાે. ૪૧ તેણે થમ પાેતાના ભાઈ સમાેનને
મળીને ક ું કે , 'મસીહ અેટલે

ત અમને મ ા છે .' ૪૨ તે તેને ઈસુ પાસે

લઈ અા યાે. ઈસુઅે તેની સામે

ેઈને ક ું કે , 'તું યાેનાનાે દીકરાે સમાેન છે .

તું કે ફા [અેટલે પ થર] કહે વાશે.' ૪૩ બીજે દવસે ઈસુને ગાલીલમાં જવાની
ઇ છા થઈ અને તેમણે ફ લપને મળીને ક ું કે , 'મારી પાછળ અાવ.' ૪૪ હવે
ફ લપ તાે બેથસાઈદાનાે અેટલે અા

યા તથા પતરના શહે રનાે હતાે. ૪૫

ફ લપે નથા નયેલને મળીને ક ું કે , ' નયમશા

માં જેમનાં સબંધી મૂસાઅે

તથા બાેધકાેઅે લખેલું છે તેઅાે, અેટલે નાસરેથના ઈસુ, યૂસફના દીકરા,
અમને મ

ા છે .' ૪૬ નથા નયેલે તેને પૂ

ું, 'શું નાસરેથમાંથી કં ઈ સા ં

નીકળી શકે ?' ફ લપ તેને કહે છે કે , 'અાવ અને
પાેતાની પાસે અાવતાે

ે.' ૪૭ ઈસુ નથા નયેલને

ેઈને તેને વષે કહે છે , 'જુ અાે, અા સાચાે ઇઝરાયલી

છે , અેનામાં કં ઈ કપટ નથી!' ૪૮ નથા નયેલે ઈસુને ક ું કે , 'તમે મને

ાંથી

અાેળખાે છાે?' ઈસુઅે તેને જવાબ અા યાે, ' ફ લપે તને બાેલા યાે તે પહે લાં,
તું અં રી નીચે હતાે, યારે મ તને
અા યાે, 'ગુ

ેયાે.' ૪૯ નથા નયેલે તેમને જવાબ

, તમે ઈ વરના દીકરા છાે; તમે ઇઝરાયલના રા

ઈસુઅે તેને ક ું કે , 'મ તને અં રી નીચે
કરે છે ? અા કરતાં તું માેટી બાબતાે

છાે.' ૫૦

ેયાે અેવું ક ું તેથી શું તું વ વાસ
ેશે.' ૫૧ ઈસુઅે તેને ક ું, 'હુ ં તને

ખરેખર કહુ ં છંુ કે , તું વગ ઊઘડેલું અને ઈ વરના વગદૂ તાેને માણસના
દીકરા (ઈસુ) ઉપર ચઢતાં અને ઊતરતા ેશે.'

અાપીઅે. તું પાેતાના વષે શું કહે છે ? ૨૩ તેણે ક ું, “યશાયા બાેધકે જે ક ું

૨

હતું કે ' ભુનાે માગ તૈયાર કરાે,' તે માણે અર યમાં પાેકારનારની વાણી હુ ં

હતું. ૩ યારે ા ારસ ખૂ ાે યારે મ રયમ ઈસુને કહે છે કે , 'તેઅાેની પાસે

તેને પૂ

ું કે , 'તું કાેણ છે ?' કે જેઅાેઅે અમને માેક યા તેઅાેને અમે ઉ ર

છંુ .” ૨૪ ફરાેશીઅાે તરફથી તેઅાેને માેકલવામાં અા યા હતા. ૨૫ તેઅાેઅે
તેને પૂ ું કે , ' ે તું તે
ત, અે લયા અથવા અાવનાર બાેધક નથી, તાે તું
બા ત મા કે મ અાપે છે ?' ૨૬ યાેહાને તેઅાેને ઉ ર અા યાે કે , “હુ ં પાણીથી
બા ત મા અાપું છંુ , પણ તમારી મ યે અેક ઊભા છે , જેમને તમે અાેળખતા
નથી; ૨૭ તેઅાે અે જ છે જે મારી પાછળ અાવે છે અને તેમના ચંપલની દાેરી
છાેડવા હુ ં યાે ય નથી.” ૨૮ યદનને પેલે પાર બેથા નયામાં (બેથબારા) યાં
યાેહાન બા ત મા અાપતાે હતાે, યાં અે ઘટનાઅાે ઘટી. ૨૯ બીજે દવસે તે
પાેતાની પાસે ઈસુને અાવતા

ેઈને કહે છે કે , “જુ અાે, ઈ વરનું હલવાન, જે

માનવજગતનું પાપ દૂ ર કરે છે ! ૩૦ તેઅાે અે જ છે જેમનાં વષે મ ક ું હતું,
'મારી પાછળ જે અેક પુ ષ અાવે છે , તે મારી અાગળ થયા છે , કે મ કે તે મારી
અગાઉ હતા. ૩૧ મ તેમને અાેળ યા ન હતા; પણ તે ઇઝરાયલની અાગળ
ગટ થાય, માટે હુ ં પાણીથી બા ત મા અાપતાે અા યાે છંુ .' ૩૨ યાેહાને
સા ી અાપી કે , 'મ પ વ અા માને કબૂતરની જેમ વગથી ઊતરતા

ેયા;

અને તે તેમના પર ર ા. ૩૩ મ તેમને અાેળ યા ન હતા; પણ જેમણે મને

ીજે દવસે ગાલીલના કાના ગામમાં લ ન હતું; અને ઈસુનાં મા યાં હતાં.
૨ ઈસુને તથા તેમના શ યાેને પણ તે લ નમાં અામં ણ અાપવામાં અા યું

ા ારસ નથી.' ૪ ઈસુ તેને કહે છે , 'બાઈ (
સમય હ

ી), મારે અને તારે શું? મારાે

અા યાે નથી.' ૫ તેમની મા ચાકરાેને કહે છે કે , 'જે કં ઈ તે તમને

કહે તે કરાે.' ૬ હવે યહૂ દીઅાેની શુ કરણની રીત માણે દરેકમાં ચાળીસ
લીટર પાણી ભરાય અેવાં પ થરના છ કૂં ડાં યાં મૂકેલાં હતાં. ૭ ઈસુઅે
તેઅાેને ક ું, 'તે કું ડાંઅાેમાં પાણી ભરાે.' અેટલે તેઅાેઅે કું ડાંને છલાેછલ
ભયા. ૮ પછી ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'હવે કાઢીને જમણનાં કારભારી પાસે
લઈ

અાે.' અને તેઅાે લઈ ગયા. ૯ જયારે જમણનાં કારભારીઅે પાણીનાે

બનેલાે ા ારસ ચા યાે, પણ તે

ાંથી અા યાે અે તે

જે ચાકરાેઅે પાણી ભયુ હતું તેઅાે

ણતા હતા), યારે જમણનાં કારભારીઅે

ણતાે ન હતાે (પણ

વરને બાેલાવીને, ૧૦ ક ું, 'દરેક માણસ પહે લાં ઉ મ ા ારસ પીરસે છે ;
અને માણસાેઅે તે સારી રીતે પીધા પછી સામા ય ા ારસ પીરસે છે . પણ
તમે અ યાર સુધી ઉ મ ા ારસ રાખી મૂ

ાે છે .' ૧૧ ઈસુઅે પાેતાના

અદભુત ચમ કા રક ચ ાેનાે અારં ભ ગાલીલના કાના ગામમાં કરીને પાેતાનાે
મ હમા ગટ કયા; અને તેમના શ યાેઅે ઈસુ પર વ વાસ કયા. ૧૨ યાર
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પછી ઈસુ, તેમની મા, તેમના ભાઈઅાે તથા તેમના શ યાે કપરનાહૂ મમાં

માનવજગત પર અેટલાે બધાે ેમ કયા કે તેમણે પાેતાનાે અેકનાે અેક દીકરાે

અા યાં પણ યાં તેઅાે વધારે દવસ ર ાં ન હ. ૧૩ હવે યહૂ દીઅાેનું પા ખાપવ

અા યાે, અે સા કે જે કાેઈ તેમના પર વ વાસ કરે તેનાે નાશ ન થાય પણ તે

પાસે અા યું હતું, તેથી ઈસુ ય શાલેમ ગયા. ૧૪ યાં ભ ત થાનમાં તેમણે

અનંત વન પામે. (aiōnios g166) ૧૭ કે મ કે માનવજગતને દાે ષત ઠરાવવા

બળદ, ઘેટાં, કબૂતર વેચનારાઅાેને તથા નાણાવટીઅાેને બેઠેલા

ેયા. ૧૫

માટે ન હ, પણ તેમનાંથી માનવજગતનાે ઉ ાર થાય, માટે ઈ વરે પાેતાના

યારે ઈસુઅે દાેરીઅાેનાે કાેરડાે બનાવીને તે સવને, ઘેટાં, બળદ સ હત,

દીકરા ઈસુને દુ નયામાં માેક યા છે . ૧૮ તેમના પર જે વ વાસ કરે છે , તે

ભ ત થાનમાંથી કાઢી મૂ

ાં; નાણાવટીઅાેનાં નાણાં વેરી ના યાં અને

અપરાધી ઠરતાે નથી; પણ જે વ વાસ નથી કરતાે, તે અપરાધી ગણાઈ

અાસનાે ઊંધા વા ાં; ૧૬ કબૂતર વેચનારાઅાેને પણ તેમણે ક ું કે , 'અા બધું

ચૂ

અહ થી લઈ

અાે; મારા પતાના ઘરને વેપારનું ઘર ન બનાવાે.' ૧૭ તેમના

કયા નથી. ૧૯ અપરાધી ઠરાવવાંનું કારણ અે છે કે , દુ નયામાં અજવાળું

ાે છે , કે મ કે ઈ વરના અેકનાઅેક દીકરા ઈસુના નામ પર તેણે વ વાસ

શ યાેને યાદ અા યું કે અેમ લખેલું છે કે , 'તારા ઘરનાે ઉ સાહ મને કાેરી

અા યા છતાં લાેકાેઅે અજવાળાને બદલે અંધા ં પસંદ કયુ; કે મ કે તેઅાેનાં

ખાય છે .' ૧૮ તેથી યહૂ દીઅાેઅે તેમને પૂ

ું કે , 'તું અા કામાે કરે છે , તાે

કામ દુ હતાં. ૨૦ કે મ કે જે કાેઈ દુ કામાે કરે છે તે અજવાળાનાે ષ
ે કરે છે

અમને કયું ચમ કા રક ચ બતાવીશ?' ૧૯ ઈસુઅે તેઅાેને જવાબ અા યાે

અને પાેતાનાં કામ ખુ લાં ન પડે માટે તે અજવાળા પાસે અાવતાે નથી. ૨૧

કે , 'અા ભ ત થાનને તાેડી પાડાે અને ણ દવસમાં હુ ં તેને ઊભું કરીશ.'

પણ જે સ ય કરે છે તે પાેતાનાં કામ ઈ વરથી કરાવવામાં અા યાં છે અેમ

૨૦ યારે યહૂ દીઅાેઅે ક ું કે , 'અા ભ ત થાનને બાંધતા છતાળીસ વષ

ગટ થાય માટે અજવાળા પાસે અાવે છે .' ૨૨ અા પછી, ઈસુ પાેતાના શ યાે

લા યાં છે અને શું તું તેને ણ દવસમાં ઊભું કરશે?' ૨૧ પણ ઈસુ પાેતાના

સ હત યહૂ દયા ાંતમાં ગયા; યાં તેઅાેની સાથે રહીને લાેકાેને બા ત મા

શરીર પી ભ ત થાન વષે બાે યા હતા. ૨૨ માટે જયારે તેમને મૃ યુમાંથી

અાપતા હતા. ૨૩ યાેહાન પણ સાલીમ પાસે અેનાેનમાં બા ત મા કરતાે

સ વન કરવામાં અા યા, યારે તેમના શ યાેને યાદ અા યું કે , તેમણે તેઅાેને

હતાે, કે મ કે યાં પાણી ઘ ં હતું; લાેકાે અાવીને બા ત મા પામતા હતા.

અે ક ું હતું; અને તેઅાેઅે શા

૨૪ કે મ કે હ

વચન પર તથા ઈસુઅે કહે લા વચન પર

સુધી યાેહાનને જેલમાં પૂરવામાં અા યાે ન હતાે. ૨૫ યાં

વ વાસ કયા. ૨૩ હવે પા ખાપવના સમયે ઈસુ ય શાલેમમાં હતા, યારે

યાેહાનના શ યાેને અેક યહૂ દી સાથે શુ કરણ વષે વાદ વવાદ થયાે. ૨૬

જે ચમ કા રક ચ ાે તેઅાે કરતા હતા તે

તેઅાેઅે યાેહાનની પાસે અાવીને તેને ક ું કે , 'ગુ

ેઈને ઘણાંઅે તેમના નામ પર

, જે તારી સાથે યદન

વ વાસ કયા. ૨૪ પણ ઈસુઅે તેમનાે વ વાસ ન કયા, કે મ કે તે સવને

નદીને પેલે પાર હતા, જેને વષે ત સા ી પૂરી છે , તે તાે બા ત મા અાપે છે

ણતા હતા, ૨૫ અને મનુ ય વષે કાેઈની સા ીની તેમને જ ર ન હતી; કે મ

અને સઘળાં તેની પાસે અાવે છે .' ૨૭ યાેહાને જવાબ અા યાે કે , ' ે કાેઈ

કે મનુ યમાં શું છે તે તેઅાે પાેતે

ણતા હતા.

માણસને વગથી અાપવામાં અા યું ન હાેય, તાે તે કં ઈ પામી શકતાે નથી. ૨૮

શીઅાેમાં અેક માણસ હતાે, તે યહૂ દીઅાેની સભાનાે
૩ સનકાેયદેમહતાેસ .નામેતેફરાેમાણસે
રા ે ઈસુની પાસે અાવીને ક ું કે , 'ગુ , અમે
૨

ણીઅે છીઅે કે તમે ઈ વરની પાસેથી અાવેલા ઉપદેશક છાે; કે મ કે

ે કાેઈ

માણસની સાથે ઈ વર ન હાેય તાે જે ચમ કા રક ચ ાે તમે કરાે છાે તે તે કરી
શકે ન હ.' ૩ ઈસુઅે તેને જવાબ અા યાે કે , 'હુ ં તને ખાતરીપૂવક કહુ ં છંુ કે , ે
કાેઈ મનુ ય નવાે જ મ પા યું ન હાેય, તાે તે ઈ વરનું રા ય ેઈ શકતું નથી.'
૪ નકાેદેમસે ઈસુને ક ું કે , 'માણસ વૃ

શકે ? શું તે બી

હાેય તાે તે કે વી રીતે જ મ પામી

વાર પાેતાની માના ગભમાં વેશીને જ મ લઈ શકે ?' ૫

ઈસુઅે જવાબ અા યાે કે , 'હુ ં તને ખાતરીપૂવક કહુ ં છંુ કે , ે કાેઈ મનુ ય
પાણીથી તથા પ વ અા માથી જન યું ન હાેય, તાે તે ઈ વરના રા યમાં
વેશી શકતું નથી. ૬ જે મનુ યદેહથી જ મેલું છે તે મનુ યદેહ છે ; અને જે
પ વ અા માથી જ મેલું છે તે અા મા છે . ૭ મ તને ક ું કે , તમારે નવાે જ મ
પામવાે

ેઈઅે, તેથી અા ય પામતાે ન હ. ૮ પવન યાં ચાહે છે યાં વાય

તમે પાેતે મારા સા ી છાે કે , મ ક ું તે માણે, હુ ં તાે

ત નથી, પણ તેમની

અગાઉ માેકલાયેલાે છંુ . ૨૯ જેને ક યા છે તેને જ વર છે ; પણ વરનાે જે મ
ઊભાે રહીને તેનું સાંભળે છે , તે વરના શ દાેથી બહુ અાનંદ પામે છે ; માટે
મારાે અે અાનંદ સંપૂણ થયાે છે . ૩૦ તે વધતા ય, પણ હુ ં ઘટતાે ઉં, અે
જ રનું છે . ૩૧ જે વગમાંથી અા યા છે તે સવાપરી છે ; જે પૃ વીનાે છે તે
અૈ હક છે તે પૃ વીની વાતાે કરે છે ; જે વગમાંથી અા યા છે તે સવની ઉપર
છે . ૩૨ તેમણે જે

ેયું અને સાંભ

ું છે , તેની સા ી તે પૂરે છે પણ તેમની

સા ી કાેઈ માનતું નથી. ૩૩ જેણે તેની સા ી માની છે , તેમણે ઈ વર સ ય
છે , તે વાત પર મહાેર કરી છે . ૩૪ જેને ઈ વરે માેક યા છે તે ઈ વરનાં શ દાે
બાેલે છે ; કે મ કે તેઅાે માપથી અા મા નથી અાપતા. ૩૫ પતા દીકરા પર
ેમ કરે છે , અને તેમણે સવ વ તેમના હાથમાં સા યું છે . ૩૬ દીકરા પર જે
વ વાસ કરે છે , તેને અનંત વન છે ; પણ દીકરા વષે ન સમજનાર
નહ

વન

ેશે, પણ તેના પર ઈ વરનાે કાેપ રહે છે .' (aiōnios g166)

ણતાે નથી; દરેક જે અા માથી જ મેલું છે તે તેના જેવું જ છે .' ૯

ભુઅે
યું ફરાેશીઅાેના સાંભળવામાં અા યું છે કે , યાેહાનના
૪ હવે
કરતાં ઈસુ ઘણાંને શ ય બનાવીને તેઅાેને બા ત મા અાપે છે . (ઈસુ

નકાેદેમસે તેમને ક ું કે , 'તે બાબતાે કે વી રીતે બની શકે ?' ૧૦ ઈસુઅે તેને

પાેતે તાે ન હ, પણ તેમના શ યાે બા ત મા અાપતા હતા), ૩ યારે તે

જવાબ અા યાે કે , 'શું તું ઇઝરાયલનાે શ ક થઈને અા વષે

છે અને તું તેનાે અવાજ સાંભળે છે , પણ તે
તે તું

ાંથી અાવે છે અને

ાં

ય છે ,

૨

ણતાે નથી?

યહૂ દયા મૂકીને ફરી ગાલીલમાં ગયા. ૪ સમ નમાં થઈને તેમને જવું પ ું. ૫

ણીઅે છીઅે તે કહીઅે છીઅે

માટે જે ખેતર યાકૂ બે પાેતાના દીકરા યૂસફને અા યું હતું તેની પાસે સમ નના

અને જે

ેયું છે તેની સા ી અાપીઅે છીઅે; પણ તમે અમારી સા ી માનતા

સૂખાર નામે અેક શહે ર અાગળ તે અા યા. ૬ યાં યાકૂ બનાે કૂ વાે હતાે. ઈસુ

નથી. ૧૨

ે મ તમને પૃ વી પરની વાતાે કહી, છતાં તમે વ વાસ કરતા નથી,

ચાલવાથી થાકે લાં હાેવાથી તે કૂ વા પર બેઠા; તે સમયે અાશરે બપાેર થઈ

૧૧ હુ ં તને ખાતરીપૂવક કહુ ં છંુ કે , અમે જે

તાે હુ ં તમને વગમાંની વાતાે કહુ ં તાે તમે કે વી રીતે વ વાસ કરશાે? ૧૩
વગમાંથી ઊતરેલાે માણસનાે દીકરાે જે વગમાં છે તેમના સવાય વગમાં

હતી. ૭ અેક સમ ની

ી પાણી ભરવાને કૂ વા પર અાવી; ઈસુઅે તેની પાસે

પાણી મા યું.' ૮ (તેમના શ યાે ભાેજન વેચાતું લેવાને શહે રમાં ગયા હતા.)

કાેઈ ઊંચે ગયું નથી. ૧૪ જેમ મૂસાઅે અર યમાં સપને ઊંચાે કયા, તેમ

૯ યારે તે સમ ની

માણસના દીકરા ઈસુને ઊંચા કરાવાની જ ર છે ; ૧૫ જેથી જે કાેઈ તેમના

મારી પાસે પાણી કે મ માગાે છાે?' (કે મ કે સમ નીઅાે સાથે યહૂ દીઅાે કં ઈ

પર વ વાસ કરે તે અનંત વન પામે. (aiōnios g166) ૧૬ કે મ કે ઈ વરે

પણ યવહાર રાખતા નથી.) ૧૦ ઈસુઅે તેને જવાબ અા યાે કે , 'ઈ વરના

યાેહાન
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ીઅે તેમને ક ું કે , 'હુ ં સમ ની છતાં તમે યહૂ દી થઈને

દાનને તથા જે તને કહે છે કે , મને પાણી અાપ, તે કાેણ છે , તે
હાેત, તાે તું તેમની પાસે પાણી માગત અને તે તને

ણતી

પર વ વાસ કયા. ૪૦ સમ નીઅાેઅે તેમની પાસે અાવીને તેમને વનંતી કરી

વતું પાણી અાપત.' ૧૧

ે તું

કે , 'તમે અાવીને અમારી સાથે રહાે;' અને ઈસુ બે દવસ સુધી યાં ર ા. ૪૧

ીઅે તેમને ક ું કે , ' ભુ, તમારી પાસે પાણી કાઢવાનું કં ઈ સાધન નથી અને
કૂ વાે ઊંડાે છે ; તાે તે

વતું પાણી તમારી પાસે

ાંથી હાેય? ૧૨ અમારા

તેમના ઉપદેશથી બી

ઘણાંઅે વ વાસ કયા; ૪૨ તેઅાેઅે તે

ીને ક ું કે ,

'હવે અમે ફ ત તારા કહે વાથી વ વાસ કરતા નથી; પણ અમે પાેતે સાંભળીને

પૂવજ યાકૂ બે અમને અા કૂ વાે અા યાે અને યાકૂ બે પાેતે, તેનાં સંતાનાેઅે તથા

ણીઅે છીઅે કે માનવજગતના ઉ ારક ન ે તેઅાે જ છે .' ૪૩ બે દવસ

નવરાેઅે તેમાંનું પાણી પીધું, તેઅાે કરતાં શું તમે માેટા છાે?' ૧૩ ઈસુઅે તેને

યાં ર ા પછી ઈસુ યાંથી ગાલીલમાં ગયા. ૪૪ કે મ કે ઈસુઅે પાેતે સા ી

ક ું કે , 'જે કાેઈ અા પાણી પીઅે તેને ફરી તરસ લાગશે; ૧૪ પણ જે પાણી હુ ં

અાપી કે , ' બાેધકને પાેતાના પતાના વાતનમાં કં ઈ માન નથી.' ૪૫ જયારે

અાપીશ, તે જે કાેઈ પીઅે તેને કદી તરસ લાગશે ન હ. પણ જે પાણી હુ ં તેને

ઈસુ ગાલીલમાં અા યા, યારે ગાલીલીઅાેઅે તેમનાે અાવકાર કયા; કે મ કે જે

અાપીશ તે તેનામાં પાણીનાે ઝરાે થશે, તે ઝરાે અનંત વન સુધી ઝયા કરશે.'

કામ તેમણે ય શાલેમમાં પવની વેળાઅે કયા હતાં, તે સવ કામ તેઅાેઅે

ીઅે ઈસુને ક ું કે , ' ભુ, તે પાણી મને

ેયાં હતાં; કે મ કે તેઅાે પણ પવમાં ગયા હતા. ૪૬ ઈસુ ફરીથી ગાલીલમાંનું

અાપાે કે , મને તરસ ન લાગે અને પાણી ભરવા મારે અાટલે દૂ ર અાવવું ન

જે કાના ગામ છે , યાં તેમણે પાણીનાે ા ારસ બના યાે હતાે, યાં અા યા;

પડે.' ૧૬ ઈસુઅે તેને ક ું કે , ' , તારા પ તને અહ બાેલાવી લાવ.' ૧૭

યાં અેક અ ધકારી માણસ હતાે, તેનાે દીકરાે કપરનાહૂ મમાં માંદાે હતાે. ૪૭

(aiōn g165, aiōnios g166) ૧૫

ીઅે ઈસુને ક ું કે , 'મારે પ ત નથી.' ૧૮ ઈસુ તેને કહે છે , “ત સાચું ક ું કે ,

તેણે સાંભ ું હતું કે ઈસુ યહૂ દયાથી ગાલીલમાં અા યા છે , યારે તેણે તેમની

'તારે પ ત નથી'; કે મ કે તને પાંચ પ ત હતા, અને હમણાં જે તારી સાથે રહે છે

પાસે જઈને તેમને વનંતી કરી કે , 'અાવીને મારા દીકરાને સા ે કરાે;' કે મ

તે તારાે પ ત નથી; અે ત સાચું ક ું.” ૧૯

કે તે મરવાની અણી પર હતાે. ૪૮ યારે ઈસુઅે તેને ક ું કે , 'ચમ કા રક

ીઅે ક ું કે . ' ભુ, તમે બાેધક

છાે અેમ મને માલૂમ પડે છે . ૨૦ અમારા પતૃઅાે અા પહાડ પર ભજન કરતા

ચ ાે તથા અા યકમા

હતા. પણ તમે કહાે છાે કે , જે જ યાઅે ભજન કરવું

અ ધકારીઅે ઈસુને ક ું કે , ' ભુ, મારાે દીકરાે મરણ પામે તે અગાઉ અાવાે.'

છે .' ૨૧ ઈસુઅે તેને ક ું કે , '

ેઈઅે તે ય શાલેમમાં

ી, મા ં માન; અેવાે સમય અાવે છે કે યારે

ેયા વગર તમે વ વાસ કરવાના નથી.' ૪૯ તે

૫૦ ઈસુ તેને કહે છે કે , 'ચા યાે

, તારાે દીકરાે

વતાે ર ાે છે .' જે વાત

તમે અા પહાડ પર અથવા ય શાલેમમાં પણ પતાનું ભજન કરી શકશાે

ઈસુઅે તેને કહી, તે પર વ વાસ રાખીને તે માણસ રવાના થયાે. ૫૧ તે જતાે

ન હ. ૨૨ જેને તમે

હતાે અેટલામાં તેના નાેકરાે તેને મ

ણતા નથી તેને તમે ભ ે છાે; અમે જેને

ણીઅે છીઅે

તેને ભ અે છીઅે! કે મ કે ઉ ાર યહૂ દીઅાેમાંથી છે . ૨૩ પણ અેવાે સમય

ા અને તેઅાેઅે ક ું કે , 'તારાે દીકરાે

વતાે ર ાે છે .' ૫૨ તેણે તેઅાેને પૂ

ું કે , 'કયા સમયથી તે સા ે થવા

અાવે છે અને હાલ અાવી ચૂ ાે છે કે , જયારે ખરા ભજનારા અા માથી તથા

લા યાે?' યારે તેઅાેઅે તેને ક ું કે , 'ગઈકાલે બપાેરના અેક વા યા પછી તેનાે

સ ચાઈથી પતાનું ભજન કરશે; કે મ કે અેવા ભજનારાઅાેને પતા ઇ છે છે .

તાવ જતાે ર ાે.' ૫૩ તેથી પતાઅે

૨૪ ઈ વર અા મા છે અને જેઅાે તેમને ભજે છે , તેઅાેઅે અા માથી તથા

કે , 'તારાે દીકરાે

સ ચાઈથી તેમનું ભજન કરવું

તેના કુ ટું બનાં બધાઅે વ વાસ કયા. ૫૪ ઈસુઅે ફરી યહૂ દયાથી ગાલીલમાં

ેઈઅે.' ૨૫

ત કહે વાય છે તે) અાવે છે , અે હુ ં

ીઅે તેમને ક ું કે 'મસીહ (જે

ં છંુ ; તે અાવશે યારે તે અાપણને

બધું કહી બતાવશે.' ૨૬ ઈસુઅે ક ું કે , 'તારી સાથે જે બાેલે છે તે હુ ં છંુ .'
૨૭ અેટલામાં તેમના શ યાે અા યા; અને ઈસુ જે
ી સાથે વાત કરતા
હતા તે

ેઈને અા ય પા યા; પણ કાેઈઅે ઈસુને કં ઈ ક ું ન હ કે , 'તમે શું

ચાહાે છાે અથવા તે

ી સાથે કે મ વાત કરાે છાે.' ૨૮ પછી તે

ી પાેતાનાે

પાણીનાે ઘડાે યાં જ રહે વા દઈને શહે રમાં ગઈ અને લાેકાેને કહે વા લાગી
કે , ૨૯ 'અાવાે, મ જે કયુ હતું તે બધું જેમણે મને કહી બતા યું તે માણસને
જુ અાે; તે જ

ત છે કે શું?' ૩૦ યારે તેઅાે શહે રમાંથી બહાર અાવીને

તેમની પાસે અાવવા લા યા. ૩૧ તેટલાંમાં શ યાેઅે તેમને વનંતી કરી કે ,
'ગુ

, ભાેજન કરાે.' ૩૨ પણ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'મારી પાસે ખાવા માટે

ભાેજન છે કે જેનાં વષે તમે

ણતા નથી.' ૩૩ શ યાેઅે અંદરાેઅંદર ક ું કે ,

'અેમને માટે શું કાેઈ કં ઈ જમવાનું લા યાે હશે?' ૩૪ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે ,
“જેમણે મને માેક યાે છે , તેમની ઇ છા અને તેમનું કામ પૂણ કરવું, તે જ મારાે
ખાેરાક છે .” ૩૫ તમે શું નથી કહે તાં કે , 'ચાર મ હના પછી ફસલ પાકશે? હુ ં
તમને કહુ ં છંુ કે , 'તમારી અાંખાે ઊંચી કરીને ખેતરાે તરફ જુ અાે કે , તેઅાે
કાપણીને માટે સફે દ થઈ ચૂ ાં છે . ૩૬ જે કાપે છે તે બદલાે પામે છે અને
અનંત વનના ફળનાે સં હ કરે છે ; જેથી વાવનાર તથા કાપનાર બ ને સાથે
હષ પામે. (aiōnios g166) ૩૭ કે મ કે અામાં તે કહે વત સાચી પડે છે કે , 'અેક
વાવે છે અને અ ય કાેઈ કાપે છે .' ૩૮ જેને માટે તમે મહે નત કરી નથી, તે
કાપવાને મ તમને માેક યા છે . બી અાેઅે મહે નત કરી છે અને તમે તેમની
મહે નતમાં વે ય છાે.' ૩૯ જે
તેમણે મને કહી બતા યું,' તે

ીઅે સા ી અાપી કે , 'મ જે કયુ હતું તે બધું
ીની વાતથી શહે રના ઘણાં સમ નીઅાેઅે ઈસુ

યું કે , “જે સમયે ઈસુઅે તેને ક ું હતું

વતાે ર ાે છે ' તે જ સમયે અેમ થયું;” અને તેણે પાેતે તથા

અાવીને અા બીજું ચમ કા રક ચ કયુ.
યહૂ દીઅાેનું અેક પવ હતું; તે સમયે ઈસુ ય શાલેમ ગયા.
૫ અેહવેબ યાય પછી
શાલેમમાં 'ઘેટાંનાે દરવા ે' નામે જ યા પાસે અેક કૂં ડ છે , તે
૨

હ ૂ ભાષામાં બેથઝાથા કહે વાય છે . તેને લગતી પાંચ પરસાળ છે . ૩ તેમાં
રાેગી, અંધજનાે, અપંગ, લકવા
કૂં ડમાં પાણી હલવાની રાહ

તાે અેવાં ઘણાં બીમાર લાેકાે હતા. તેઅાે તે

ેતાં હતા. ૪ કે મ કે કાેઈ કાેઈ સમયે અેક દૂ ત તે

કૂં ડમાં ઊતરીને પાણીને હલાવતાે હતાે; પાણી હલા યાં પછી જે કાેઈ પહે લાે
તેમાં ઊતરતાે, તેને જે કં ઈ રાેગ હાેય તેથી તે રાેગી સા ે થતાે. ૫ યાં અેક
માણસ હતાે, જે અાડ ીસ વષથી બીમાર હતાે. ૬ તેને પડી રહે લાે
તથા ઘણાં સમયથી તે અેવાે જ છે , તે

ેઈને

ણીને ઈસુ તેને કહે છે કે , 'શું તું

સા ે થવા ચાહે છે ?' ૭ તે બીમાર માણસે ઈસુને અેવાે જવાબ અા યાે કે ,
' ભુ, જે સમયે પાણી હાલે છે , તે સમયે મને કૂં ડમાં ઉતારવાને મારી પાસે
કાેઈ હાેતું નથી. પણ હુ ં ઊતરવા ઉં છંુ , અેટલામાં બી ે મારી અગાઉ
ઊતરી પડે છે .' ૮ ઈસુ તેને કહે છે કે , 'ઊઠ, તા ં બછાનું ઊંચકીને ચાલતાે
થા.' ૯ તરત તે માણસ સા ે થયાે અને પાેતાનું બછાનું ઊંચકીને ચાલવા
લા યાે. તે દવસે વ ામવાર હતાે. ૧૦ તેથી જેને સા ે કરવામાં અા યાે હતાે
તેને યહૂ દીઅાેઅે ક ું કે , 'અાજે વ ામવાર છે , અેટલે તારે બછાનું ઊંચકવું
યાે ય નથી.' ૧૧ પણ તેણે તેઅાેને અેવાે જવાબ અા યાે કે , 'જેમણે મને સા ે
કયા તેમણે મને ક ું કે , તા ં બછાનું ઊંચકીને ચાલતાે થા.' ૧૨ તેઅાેઅે તેને
પૂ

ું કે , “તને જેણે અેમ ક ું કે , ' બછાનું ઊંચકીને ચાલ,' તે માણસ કાેણ

છે ?” ૧૩ પણ તે કાેણ છે , તે સા ે થયેલાે માણસ

ણતાે નહાેતાે; કે મ કે તે

જ યાઅે ભીડ હતી, ઈસુ યાંથી અાગળ ગયા હતા. ૧૪ પછીથી ઈસુઅે તે
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માણસને ભ ત થાનમાં મળીને તેને ક ું કે , ' ે તું સા ે થયાે છે ; હવેથી
પાપ ન કર, રખેને તારા પર વશેષ વપ

અાવી પડે.' ૧૫ તે માણસે જઈને

યહૂ દીઅાેને ક ું કે , 'જેમણે મને સા ે કયા તે ઈસુ છે .' ૧૬ તે કામાે ઈસુઅે

ં છંુ કે ઈ વર
પરનાે ેમ તમારામાં નથી. ૪૩ હુ ં મારા પતાના નામે અા યાે છંુ , પણ તમે
માણસાે તરફથી શંસાની ઇ છા રાખતાે નથી. ૪૨ પણ હુ ં
મારાે વીકાર કરતા નથી;

ે કાેઈ બી ે પાેતાને નામે અાવશે, તાે તેનાે તમે

વ ામવારે કયા હતાં, માટે યહૂ દીઅાે તેમની પાછળ લા યા. ૧૭ પણ ઈસુઅે

વીકાર કરશાે. ૪૪ તમે અેકબી થી શંસા પામાે છાે, પણ જે શંસા

તેઅાેને જવાબ અા યાે કે , 'મારા પતા અ યાર સુધી કામ કરે છે અને હુ ં

અેકલા ઈ વરથી છે તે તમે શાેધતાં નથી, તાે તમે વ વાસ શી રીતે કરી

પણ કાયરત છંુ .' ૧૮ તે માટે ઈસુને મારી નાખવા યહૂ દીઅાેઅે વશેષ ય ન

શકાે? ૪૫ હુ ં પતાની અાગળ તમારા પર દાેષ મૂકીશ, અેમ ન ધારાે; તમારા

કયા; કે મ કે ઈસુઅે વ ામવારનાે ભંગ કયા અેટલું જ ન હ, પણ ઈ વરને

પર દાેષ મૂકનાર અેક, અેટલે મૂસાનું નયમશા

પાેતાના પતા કહીને પાેતાને ઈ વર સમાન કયા. ૧૯ યારે ઈસુઅે તેઅાેને

રાખાે છાે. ૪૬ કે મ કે

જવાબ અા યાે કે , 'હુ ં તમને ખરેખર કહુ ં છંુ કે , દીકરાે પતાને જે કં ઈ કરતા
જુ અે છે તે સવાય પાેતે અ ય કં ઈ કરી નથી શકતાે; કે મ કે તે જે જે કરે છે

પર વ વાસ કરત; કે મ કે તેણે મારે વષે લખેલું છે . ૪૭ પણ

તે તે દીકરાે પણ કરે છે . ૨૦ કે મ કે પતા દીકરા પર ેમ કરે છે અને પાેતે

કરશાે?'

જે કં ઈ કરે છે તે બધું તે તેને બતાવે છે ; અને તે તેને અે કરતાં માેટાં કામ

ઈસુ ગાલીલનાે સમુ જે તબે રયસ કહે વાય છે , તેની સામે બાજુ અે
૬ પછી
ગયા. યાં લાેકાેનાે માેટાે સમુદાય તેમની પાછળ ગયાે; કે મ કે તેમણે જે

બતાવશે, અે માટે કે તમે અા ય પામાે. ૨૧ કે મ કે જે પતા મૃ યુ પામેલાઅાેને
સ વન કરે છે , તેમ જ દીકરાે પણ ચાહે તેમને સ વન કરે છે . ૨૨ કે મ કે
પતા કાેઈનાે યાય કરતા નથી, પણ યાય કરવાનું સઘળું કામ તેમણે દીકરાને
સા યું છે ૨૩ કે , જેમ બધા પતાને માન અાપે છે , તેમ દીકરાને પણ માન
અાપે. દીકરાને જે માન અાપતાે નથી, તે તેના માેકલનાર પતાને પણ માન
અાપતાે નથી. ૨૪ હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , જે મારાં વચન સાંભળે છે અને મને
માેકલનાર પર વ વાસ કરે છે , તેને અનંત વન છે ; તે અપરાધી ઠરશે ન હ,
પણ તે મૃ યુમાંથી નીકળીને

વનમાં અા યાે છે . (aiōnios g166) ૨૫ હુ ં તમને

ખાતરીપૂવક કહુ ં છંુ કે , અેવાે સમય અાવે છે અને હમણાં અાવી ચૂ ાે છે
કે , જયારે મૃ યુ પામેલાંઅાે ઈ વરના દીકરા ઈસુનાં વચન સાંભળશે અને
સાંભળનારાંઅાે

વશે. ૨૬ કે મ કે જેમ પતાને પાેતાનામાં

દીકરાને પણ પાેતાનામાં

વન છે , તેમ

વન રાખવાનું તેમણે અા યું. ૨૭ યાય કરવાનાે

અ ધકાર પણ તેમણે તેને અા યાે, કે મ કે તે માણસનાે દીકરાે છે . ૨૮ તેથી તમે
અા ય ન પામાે; કે મ કે અેવાે સમય અાવે છે કે જયારે સવ જેઅાે કબરમાં છે
તેઅાે તેમના વચન સાંભળશે; ૨૯ અને જેઅાેઅે સારાં કામ કયા છે , તેઅાે
વનનું મરણાે થાન પામવા માટે અને જેઅાેઅે ખરાબ કામ કયા છે , તેઅાે
શ ા મક મરણાે થાન પામવા માટે, નીકળી અાવશે. ૩૦ હુ ં મારી પાેતાની
તરફથી કં ઈ કરી શકતાે નથી; પરં તુ જે માણે હુ ં સાંભળું છંુ , તે માણે યાય
ક ં છંુ ; અને મારાે યાયચૂકાદાે અદલ છે . કે મ કે હુ ં મારી પાેતાની ઇ છા ન હ,
પણ જેમણે મને માેક યાે છે , તેમની ઇ છા પૂરી કરવા ચાહુ ં છંુ . ૩૧ ે હુ ં
પાેતાના વષે સા ી અાપું, તાે મારી સા ી સાચી નથી. ૩૨ પણ મારા વષે જે
સા ી અાપે છે , તે બી ે છે ; અને જે સા ી મારા વષે તે અાપે છે , તે સાચી
છે , અે હુ ં

ં છંુ . ૩૩ તમે યાેહાન પાસે માણસાે માેક યા, તમને તેણે સ ય

વષે સા ી અાપી છે . ૩૪ તાેપણ જે સા ી હુ ં વીકા ં છંુ તે માણસાે તરફથી
નથી; પણ તમે ઉ ાર પામાે માટે હુ ં અે વાતાે કહુ ં છંુ . ૩૫ તે સળગતાે તથા
ગટતાે દીવાે હતાે, તેના કાશમાં તમે ઘડીભર અાનંદ કરવાને રા

હતા.

૩૬ પણ યાેહાનના કરતાં મારી પાસે માેટી સા ી છે ; કે મ કે પતાઅે જે કામાે

મને પૂરાં કરવાને અા યાં છે , અેટલે જે કામાે હુ ં ક ં છંુ , તે જ મારે વષે સા ી
અાપે છે કે પતાઅે મને માેક યાે છે . ૩૭ વળી પતાઅે મને માેક યાે છે ,
તેમણે પણ મારે વષે સા ી અાપી છે . તમે કદી તેમની વાણી નથી સાંભળી
અને તેમનું વ પ પણ નહા

ું નથી. ૩૮ તેમના વચન તમારામાં રહે લાં

નથી; કે મ કે જેને તેમણે માેક યાે, તેના પર તમે વ વાસ કરતા નથી. ૩૯ તમે
પ વ શા

તપાસી જુ અાે છાે, કે મ કે તેઅાેથી તમને અનંત વન છે , અેમ

તમે ધારાે છાે; અને મારે વષે સા ી અાપનાર તે અે જ છે . (aiōnios g166)
૪૦ અને

યાેહાન

વન પામવા માટે તમે મારી પાસે અાવવા ચાહતા નથી. ૪૧ હુ ં

છે , તેના પર તમે ભરાેસાે

ે તમે મૂસા પર વ વાસ કયા હાેત, તાે તમે મારા
ે તમે તેનાં

લખેલાં વચન પર વ વાસ નથી કરતા, તાે મારી વાતાે પર તમે કે મ વ વાસ

૨

ચમ કા રક ચ ાે બીમાર લાેકાે પર કયા હતા, તે તેઅાેઅે

ેયા હતા. ૩ પછી

ઈસુ પહાડ પર ગયા અને યાં પાેતાના શ યાે સાથે બેઠા. ૪ હવે યહૂ દીઅાેનું
પા ખાપવ પાસે અા યું હતું. ૫ માટે ઈસુ ઊંચી નજર કરીને પાેતાની પાસે
અાવતા માેટા સમુદાયને
અાપણે રાેટલી
માટે અે પૂ

ેઈને ફ લપને પૂછે છે કે , 'તેમના ભાેજનને માટે

ાંથી વેચાતી લઈઅે?' ૬

ેકે ઈસુઅે ફ લપને પારખવા

ું હતું; કે મ કે ઈસુ પાેતે શું કરવાના હતા તે તે પાેતે

ણતા હતા.

૭ ફ લપે તેમને જવાબ અા યાે, 'બસાે દીનારની રાેટલી તેઅાેને સા

પૂરતી

નથી કે , તેઅાેમાંના દરેકને થાેડું થાેડું મળે.' ૮ તેમના શ યાેમાંના અેક, અેટલે
સમાેન પતરનાે ભાઈ અા

યા, તેમને કહે છે કે , ૯ 'અેક જુ વાન અહ છે ,

તેની પાસે જવની પાંચ રાેટલી અને બે માછલી છે ; પણ તે અાટલાં બધાને
કે વી રીતે પૂરાં પડે?' ૧૦ ઈસુઅે ક ું કે , 'લાેકાેને બેસાડાે.' તે જ યાઅે ઘ ં
ઘાસ હતું. અને તેઅાે બેસી ગયા, પુ ષાેની સં યા અાશરે પાંચ હ રની હતી.
૧૧ યારે ઈસુઅે તે રાેટલીઅાે લીધી અને તુ ત કરીને બેઠેલાઅાેને વહચી;

માછલીઅાેમાંથી પણ જેટલું

ેઈઅે તેટલું વહચું. ૧૨ તેઅાે તૃ ત થયા પછી

ઈસુ પાેતાના શ યાેને કહે છે કે , 'કં ઈ નકામું ન

ય માટે વધેલા ટુ કડાં અેકઠાે

કરાે.' ૧૩ માટે તેઅાેઅે તે અેકઠાે કયા અને તે જવની પાંચ રાેટલીમાંનાે જે
વધેલા ટુ કડાં જમનારાંઅાેઅે રહે વા દીધાં હતા, તેઅાેની બાર ટાેપલી ભરી. ૧૪
માટે તે લાેકાેઅે ઈસુઅે કરેલાે અે ચમ કા રક ચ

ેઈને ક ું કે , 'જે બાેધક

દુ નયામાં અાવનાર છે , તે ખરેખર અા જ છે .' ૧૫ લાેકાે અાવીને મને રા
બનાવવા માટે જબરદ તીથી પકડવાના છે , અે

ણીને ઈસુ બી

વાર પહાડ

પર અેકલા ચા યા ગયા. ૧૬ સાંજ પડી યારે તેમના શ યાે સમુ કનારે ગયા.
૧૭ હાેડીમાં બેસીને તેઅાે કપરનાહૂ મ જવાને સમુ ના સામેના કનારે જતા

હતા. તે સમયે અંધા ં થયું હતું અને ઈસુ હ

તેઅાેની પાસે અા યા ન હતા.

૧૮ ભારે પવન અાવવાથી સમુ ઊછળતાે હતાે. ૧૯ જયારે તેઅાે હલેસાં

મારીને અાશરે પાંચ કે છ કલાે મટર ગયા, યારે ઈસુને સમુ પર ચાલતા
અને હાેડીની પાસે અાવતા

ેઈને તેઅાે ગભરાઈ ગયા. ૨૦ પણ ઈસુઅે

તેઅાેને ક ું કે , 'અે તાે હુ ં છંુ , ગભરાશાે ન હ.' ૨૧ યારે અાનંદથી તેઅાેઅે
ઈસુને હાેડીમાં લીધા અને તેઅાે યાં જતા હતા તે જ યાઅે હાેડી તરત અાવી
પહાચી. ૨૨ બીજે દવસે, જે લાેકાે સમુ ને પેલે કનારે ઊભા ર ા હતા
તેઅાેઅે

ેયું કે , અેક હાેડી વના બી

તે થળે ન હતી. અને તે હાેડીમાં ઈસુ

પાેતાના શ યાે સાથે ગયા ન હતા, પણ અેકલા તેમના શ યાે ગયા હતા. ૨૩
(તાેપણ યાં ભુઅે તુ ત કયા પછી તેઅાેઅે રાેટલી ખાધી હતી, તે થળ
પાસેના તબે રયસથી [બી ] હાેડીઅાે અાવી.) ૨૪ માટે જયારે તે લાેકાેઅે
ેયું કે ઈસુ તેમ જ તેમના શ યાે તે થળે નથી, યારે તેઅાે પાેતે હાેડીઅાેમાં
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બેસીને ઈસુની શાેધ કરતા કરતા કપરનાહૂ મ અા યા. ૨૫ પછી સમુ ને પેલે
કનારે તેઅાેઅે તેમને મળીને પૂ

ું કે , 'ગુ

, તમે અહ

તમે માણસના દીકરાનું માંસ ન ખાઅાે અને તેનું ર ત ન પીઅાે, તાે તમારામાં

ારે અા યા?'

વન નથી. ૫૪ જે કાેઈ મા ં માંસ ખાય છે અને મા ં ર ત પીવે છે , તેને

૨૬ ઈસુઅે તેઅાેને જવાબ અા યાે કે , 'હુ ં તમને ખાતરીપૂવક કહુ ં છંુ કે , તમે

અનંત વન છે ; છે લાં દવસે હુ ં તેને પાછાે સ વન કરીશ. (aiōnios g166)

ચમ કા રક ચ ાે

ેયા તે માટે મને શાેધતાં નથી, પણ તમે રાેટલી ખાઈને

૫૫ કે મ કે મા ં માંસ ખરેખરાે ખાેરાક છે અને મા ં ર ત ખરેખ ં પી ં છે .

તૃ ત થયા તે માટે શાેધાે છાે. ૨૭ જે ખાેરાક નાશવંત છે તેને માટે ન હ, પણ

૫૬ જે મા ં માંસ ખાય છે અને મા ં ર ત પીવે છે , તે મારામાં રહે છે અને હુ ં

જે ખાેરાક અનંત વન સુધી ટકે છે , જે માણસનાે દીકરાે તમને અાપશે, તેને

તેનામાં રહુ ં છંુ . ૫૭ જેમ વતા પતાઅે મને માેક યાે છે અને હુ ં પતા ારા
વું છંુ ; તેમ જે મને ખાય છે , તે પણ મારે સહારે વશે. ૫૮ જે રાેટલી

માટે મહે નત કરાે; કે મ કે ઈ વર પતાઅે તેના પર મહાેર કરી છે .' (aiōnios
g166) ૨૮ યારે તેઅાેઅે તેમને પૂ

અમારે શું કરવું

ું કે , 'અમે ઈ વરનાં કામ કરીઅે તે માટે

વગમાંથી ઊતરી તે અે જ છે ; જેમ [તમારા] પૂવ ે ખાઈને મૃ યુ પા યા તેવી

ેઈઅે?' ૨૯ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'જેને તેમણે માેક યાે છે

રાેટલી અે નથી; પણ અા રાેટલી જે ખાય છે , તે સદા

વતાે રહે શે.' (aiōn

તેના પર તમે વ વાસ કરાે, અે જ ઈ વરનું કામ છે .' ૩૦ માટે તેઅાેઅે તેમને

g165) ૫૯ તેમણે કપરનાહૂ મના સભા થાનમાં બાેધ કરતાં અે વાતાે કહી. ૬૦

ક ું, “તમે કયું ચમ કા રક ચ દેખાડાે છાે કે અમે તે

ેઈને તમારા પર

અે માટે તેમના શ યાેમાંના ઘણાંઅે તે સાંભળીને ક ું કે , 'અા વાત કઠણ છે ,

વ વાસ કરીઅે? તમે શું કામ કરાે છાે? ૩૧ અમારા પૂવ ેઅે તાે અર યમાં

તે કાેણ સાંભળી શકે ?' ૬૧ પણ મારા શ યાે જ તે વષે કચકચ કરે છે અે

મા ના ખાધું, જેમ લખેલું છે કે , તેમણે વગમાંથી તેઅાેને ખાવાને રાેટલી

ઈસુઅે પાેતાના મનમાં

અાપી.” ૩૨ યારે ઈસુઅે તેઅાેને ક ું, 'હુ ં તમને ખાતરીપૂવક કહુ ં છંુ કે , 'તે
રાેટલી મૂસાઅે વગમાંથી તમને અાપી નથી, પણ વગમાંથી જે ખરી રાેટલી

૬૨ યારે માણસનાે દીકરાે

[અાવે] છે , તે મારા પતા તમને અાપે છે . ૩૩ કે મ કે વગમાંથી જે ઊતરીને

જે બાબતાે મ તમને કહી છે , તે અા મા તથા

માનવજગતને

કે ટલાક વ વાસ કરતા નથી.' કે મ કે કાેણ અ વ વાસી છે અને કાેણ તેમને

વન અાપે છે , તે ઈ વરની રાેટલી છે .' ૩૪ યારે તેઅાેઅે

ણીને તેઅાેને ક ું કે , 'શું તે તમને ગેરમાગ દાેરે છે ?

જુ અાે તાે કે મ? ૬૩ જે

યાં પહે લાં હતાે યાં

ે તેને પાછાે ચઢતાં તમે

વાડે છે તે અા મા છે ; શરીરથી કં ઈ લાભ થતાે નથી.
વન છે . ૬૪ પણ તમારામાંના

ઈસુને ક ું કે , ' ભુ, તે રાેટલી સદા અમને અાપાે.' ૩૫ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું,

પર વાધીન કરવાનાે છે , તે ઈસુ પહે લેથી

' વનની રાેટલી હુ ં છંુ ; જે મારી પાસે અાવે છે તેને ભૂખ ન હ જ લાગશે અને
જે મારા પર વ વાસ કરે છે , તેને કદી તરસ ન હ જ લાગશે. ૩૬ પણ મ તમને

અે જ કારણથી તમને ક ું કે , પતા તરફથી તેને અાપવામાં અા યું ન હાેય તાે

ણતા હતા. ૬૫ તેમણે ક ું કે , 'મ

ક ું કે , તમે મને

ઘણાં પાછા પડી ગયા. અને તેમની સાથે ચા યા ન હ. ૬૭ તે માટે ઈસુઅે બાર

કાેઈ મારી પાસે અાવી શકતાે નથી.' ૬૬ અા સાંભળીને તેમના શ યાેમાંના

ેયાે છે , તાેપણ વ વાસ કરતા નથી. ૩૭ પતા મને જે અાપે

છે તે સવ મારી પાસે અાવશે અને જે મારી પાસે અાવે છે તેને હુ ં કાઢી ન હ જ

[ શ યાે] ને પૂ

મૂકીશ. ૩૮ કે મ કે હુ ં મારી પાેતાની ઇ છા ન હ, પણ જેમણે મને માેક યાે છે

તેમને જવાબ અા યાે કે , ' ભુ, અમે કાેની પાસે જઈઅે? અનંત વનની વાતાે

તેમની ઇ છા પૂરી કરવાને વગથી ઊતયા છંુ . ૩૯ જેમણે મને માેક યાે છે

તાે તમારી પાસે છે . (aiōnios g166) ૬૯ અમે વ વાસ કયા છે અને

તેમની ઇ છા અે છે કે , તેમણે મને જે સવ અા યું છે , તેમાંથી હુ ં કં ઈ ખાેઉં

છીઅે કે , ઈ વરના પ વ તે તમે છાે.' ૭૦ ઈસુઅે તેઅાેને જવાબ અા યાે કે ,

નહ , પણ છે લાં દવસે તેને પાછંુ ઉઠાડું . ૪૦ કે મ કે મારા પતાની ઇ છા અે

'શું મ તમાે બારને પસંદ નહાેતા કયા? પણ તમારામાંની અેક ય ત તાે

છે કે , જે કાેઈ દીકરાને

શેતાન છે .' ૭૧ તેમણે તાે સમાેનના [દીકરા] યહૂ દા ઇ કા રયાેત વષે તે ક ું;

ેઈને તેના પર વ વાસ કરશે, તેને અનંત વન

ું કે , 'શું તમે પણ જતા રહે વા ચાહાે છાે?' ૬૮ સમાેન પતરે
ણીઅે

મળશે; અને છે લાં દવસે હુ ં તેને પાછાે સ વન કરીશ.' (aiōnios g166) ૪૧

કે મ કે તે, બાર શ યાેમાંનાે હાેવા છતાં, તેમને પરાધીન કરનાર હતાે.

અે માટે યહૂ દીઅાેઅે તેમને વષે બડબડાટ કયા; કે મ કે તેમણે ક ું હતું કે ,

પછી ઈસુ ગાલીલમાં ફયા, કે મ કે યહૂ દીઅાે તેમને મારી નાખવા
૭ અને
શાેધતાં હતા, માટે યહૂ દયામાં ફરવાને તે ચાહતા નહાેતા. હવે

' વગમાંથી ઊતરેલી રાેટલી હુ ં છંુ .' ૪૨ તેઅાેઅે ક ું કે , 'યૂસફનાે દીકરાે, ઈસુ
જેનાં માતા પતાને અમે અાેળખીઅે છીઅે, તે શું અે જ નથી? યારે તે હમણાં

૨

યહૂ દીઅાેનું માંડવાપવ પાસે અા યું હતું. ૩ માટે તેમના ભાઈઅાેઅે તેને ક ું કે ,

અેમ કે મ કહે છે કે , વગમાંથી હુ ં ઊતયા છંુ ?' ૪૩ ઈસુઅે જવાબ અા યાે કે ,

'અહ થી યહૂ દયામાં

'તમે અંદરાેઅંદર બડબડાટ ન કરાે. ૪૪ જે મારા પતાઅે મને માેક યાે છે ,
તેમના તે

જુ અે. ૪ કે મ કે કાેઈ પાેતે

ાં વગર કાેઈ મનુ ય મારી પાસે અાવી શકતાે નથી; અને છે લાં

નથી;

દવસે હુ ં તેને પાછાે સ વન કરીશ. ૪૫ બાેધક [ના પુ તક] માં અેમ લખેલું
છે કે , 'તેઅાે સઘળા ઈ વરથી શીખેલા થશે. તાે જે કાેઈ પતાની પાસેથી
સાંભળીને શી યાે છે , તે મારી પાસે અાવે છે . ૪૬ કે મ કે કાેઈ માણસે પતાને
ેયા નથી; ઈ વરની પાસેથી જે અા યાે છે ; તેણે જ પતાને

ેયા છે .' ૪૭

હુ ં તમને ખાતરીપૂવક કહુ ં છંુ કે , 'જે વ વાસ કરે છે , તેને અનંત વન છે .
(aiōnios g166) ૪૮ વનની રાેટલી હુ ં છંુ . ૪૯ તમારા પૂવ ેઅે અર યમાં

હે ર કરાે.' ૫

તેઅાેને કહે છે કે , 'મારાે સમય હ

અા યાે નથી; પણ તમારા માટે સવ સમય

અેક સમાન છે . ૭ જગત તમારાે ષ
ે કરી નથી શકતું, પણ મારાે તાે તે ષ
ે કરે
છે ; કે મ કે તે વષે હુ ં અેવી સા ી અાપું છંુ કે , તેનાં કામ દુ છે . ૮ તમે અા
અાે; મારાે સમય હ

પ રપૂણ થયાે નથી, માટે હુ ં અા પવમાં જતાે

નથી.' ૯ ઈસુ તેઅાેને અે વાત કહીને ગાલીલમાં જ ર ા. ૧૦ પરં તુ ઈસુના

ે કાેઈ તે ખાય તાે તે મૃ યુ પામે ન હ. ૫૧ વગમાંથી

વનની રાેટલી હુ ં છંુ ; ે કાેઈ અે રાેટલી ખાય, તાે તે સદા વતાે
રહે શે; જે રાેટલી હુ ં અાપીશ તે મા ં માંસ છે , તે માનવજગતના વનને માટે
ઊતરેલી

ભાઈઅાે પવમાં ગયા, તે પણ

હે રમાં ન હ, પણ ખાનગી રીતે ગયા. ૧૧

યારે યહૂ દીઅાેઅે પવમાં તેમની શાેધ કરતાં ક ું કે , 'તે

ાં છે ?' ૧૨ તેમને

વષે લાેકાેમાં ઘણી ચચા ચાલી; કે મ કે કે ટલાકે ક ું કે , 'તે સારાે માણસ છે ;'
બી અાેઅે ક ું કે , 'અેમ નથી, પણ લાેકાેને તે ગેરમાગ દાેરે છે .' ૧૩ તાેપણ

[હુ ં અાપીશ].' (aiōn g165) ૫૨ તે માટે યહૂ દીઅાેઅે અંદરાેઅંદર વાદ વવાદ

યહૂ દીઅાેના ડરને લીધે તેમને વષે કાેઈ ખુ લી રીતે કં ઈ બાે યું ન હ. ૧૪ પણ

કરતાં ક ું કે , 'અે માણસ પાેતાનું માંસ અાપણને ખાવાને શી રીતે અાપી
શકે ?' ૫૩ યારે ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'હુ ં તમને ખાતરીપૂવક કહુ ં છંુ કે ,

સ થવાને ચાહતાે હાેવાથી ગુ ત રીતે કં ઈ કરતાે

ે તમે અે કામાે કરાે છાે, તાે દુ નયાની અાગળ પાેતાને

કે મ કે તેમના ભાઈઅાેઅે પણ તેમના પર વ વાસ કયા ન હતાે. ૬ યારે ઈસુ

પવમાં

મા ના ખાધું, અને તેઅાે મૃ યુ પા યા. ૫૦ પણ જે રાેટલી વગમાંથી ઊતરી
છે , તે અે જ છે કે

અાે કે , તમે જે કામાે કરાે છાે તે તમારા શ યાે પણ

ે

પવ અધુ થવા અા યું યારે ઈસુઅે ભ ત થાનમાં જઈને ઉપદેશ કયા. ૧૫
યારે યહૂ દીઅાેઅે અા ય પામીને ક ું કે , 'અે માણસ કદી પણ શી યાે નથી,
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તેમ છતાં તે વ ા

ાંથી

ણે છે ?' ૧૬ માટે ઈસુઅે તેઅાેને જવાબ અા યાે

કે , 'મારાે ઉપદેશ મારાે પાેતાનાે નથી, પણ જેમણે મને માેક યાે તેમનાે છે . ૧૭

અાવવાનાે છે ?' ૪૨ શું શા

વચનાેમાં અેવું નથી લખેલું કે , દાઉદના વંશમાંથી

તથા બેથલેહેમ ગામમાં દાઉદ હતાે યાંથી

ત અાવવાનાે છે ?' ૪૩ અે માટે

ે કાેઈ તેમની ઇ છા પૂરી કરવા ચાહે , તાે અા બાેધ વષે તે સમજશે કે ,

તેને વષે લાેકાેમાં ભાગલાં પ ાં. ૪૪ તેઅાેમાંના કે ટલાકે તેને પકડવા ચા ું;

તે ઈ વરથી છે કે હુ ં પાેતાથી બાેલું છંુ . ૧૮ જે પાેતાથી બાેલે છે તે પાેતાનાે

પણ તેમના પર કાેઈઅે હાથ ના યાે ન હ. ૪૫ યારે અ ધકારીઅાે મુ ય

મ હમા શાેધે છે ; પણ જે પાેતાના માેકલનારનાે મ હમા શાેધે છે , તે જ સ ય

યાજકાેની તથા ફરાેશીઅાેની પાસે અા યા; અ ધકારીઅાેઅે તેઅાેને પૂ

છે અને તેનામાં કં ઈ અ યાય નથી. ૧૯ શું મૂસાઅે તમને નયમશા

અા યું

કે , 'તમે તેને કે મ લા યા ન હ?' ૪૬ યારે અ ધકારીઅાેઅે ઉ ર અા યાે કે

નથી? પણ તમારામાંનાે કાેઈ તે નયમશા

ું

પાળતાે નથી. તમે મને મારી

'અેમના જેવું કદી કાેઈ માણસ બાે યું નથી.' ૪૭ યારે ફરાેશીઅાેઅે તેઅાેને

નાખવાની કે મ કાે શશ કરાે છાે?' ૨૦ લાેકાેઅે જવાબ અા યાે કે , 'તારામાં

ઉ ર અા યાે કે , 'શું, તમે પણ ગેરમાગ ખચાયા? ૪૮ અ ધકારીઅાે અથવા

ભૂત છે ; કાેણ તને મારી નાખવાની કાે શશ કરે છે ?' ૨૧ ઈસુઅે તેઅાેને

ફરાેશીઅાેમાંથી શું કાેઈઅે તેના પર વ વાસ કયા છે ? ૪૯ પણ અા જે લાેકાે

જવાબ અા યાે કે , 'મ અેક કાય કયુ અને તમે સવ અા ય પા યા છાે. ૨૨ અા

નયમશા

કારણથી મૂસાઅે તમને સુ નતનાે નયમ અા યાે છે (તે મૂસાથી છે અેમ તાે

અેક, જે અગાઉ ઈસુની પાસે અા યાે હતાે, તે) તેઅાેને પૂછે છે , ૫૧ 'માણસનું

ન હ, પણ પૂવ ેથી છે ); અને તમે વ ામવારે માણસની સુ નત કરાે છાે. ૨૩

સાંભ ાં અગાઉ અને જે તે કરે છે તે

મૂસાના નયમશા

તેનાે યાય કરે છે ?' ૫૨ તેઅાેઅે તેને ઉ ર અા યાે કે , 'શું તું પણ ગાલીલનાે

નું ઉ લંઘન ન થાય, માટે

ે કાેઈ માણસની સુ નત

વ ામવારે કરવામાં અાવે છે ; તાે મ વ ામવારે અેક માણસને પૂરાે સા ે

નથી

છે ? શાેધ કરીને

ણતા તેઅાે શા પત છે .' ૫૦ નકાેદેમસ (તેઅાેમાંનાે
યાં વના, અાપ ં નયમશા

શું

ે, કે મ કે કાેઈ બાેધક ગાલીલમાંથી ઉ પ ન થવાનાે નથી.'

કયા, તે માટે શું તમે મારા પર ગુ સે થયા છાે? ૨૪ દેખાવ માણે યાય

૫૩ પછી તેઅાે પાેતપાેતાને ઘરે ગયા;

ન કરાે, પણ સ ચાઈપૂવક યાય કરાે.' ૨૫ યારે ય શાલેમમાંના કે ટલાકે

જૈતૂન નામના પહાડ પર ગયા. વહે લી સવારે તે ફરી ભ ત થાનમાં
૮ ઈસુ
અા યા, સઘળા લાેકાે તેમની પાસે અા યા અને તેમણે નીચે બેસીને તેઅાેને

ક ું કે , 'જેમને તેઅાે મારી નાખવાનાે ય ન કરે છે , તે શું અે જ નથી? ૨૬
પણ જુ અાે, તે તાે

હે ર રીતે બાેલે છે અને તેઅાે તેમને કં ઈ કહે તાં નથી!

અ ધકારીઅાે શું ખરેખર
તે માણસને

ણતા હશે કે અે

ણીઅે છીઅે કે તે

અાવશે યારે કાેઈ

ત જ છે ? ૨૭ તાેપણ અમે

ાંથી [અાવેલાે] છે ; પણ જયારે

ણશે ન હ કે તે

ઈસુઅે ભ ત થાનમાં બાેધ કરતાં બૂમ પાડીને ક ું કે , 'તમે મને
અને હુ ં

ાંથી [અા યાે] છંુ તે પણ તમે

ત

ાંથી [અા યાે] છે .' ૨૮ અે માટે
ણાે છાે

ણાે છાે; અને હુ ં તાે મારી પાેતાની

રીતે નથી અા યાે, પણ જેમણે મને માેક યાે છે તે સ ય છે , તેમને તમે

ણતા

ં છંુ ; કે મ કે હુ ં તેમની પાસેથી [અા યાે] છંુ અને
તેમણે મને માેક યાે છે .' ૩૦ માટે તેઅાેઅે ઈસુને પકડવાનાે ય ન કયા, પણ
નથી. ૨૯ હુ ં તેમને
તેમનાે સમય હ

સુધી અા યાે ન હતાે, માટે કાેઈઅે તેમના પર હાથ ના યાે

ન હ. ૩૧ પણ લાેકાેમાંથી ઘણાંઅે તેમના પર વ વાસ કયા અને તેઅાેઅે
ક ું કે , '

ત અાવશે, યારે અા માણસે જે ચમ કા રક ચ ાે કયા છે

તે કરતાં શું તેઅાે વધારે કરશે?' ૩૨ તેમને વષે લાેકાે અેવી કચકચ કરતા
હતા, તે ફરાેશીઅાેઅે સાંભ

ું, યારે મુ ય યાજકાેઅે તથા ફરાેશીઅાેઅે

તેમને પકડવાને અ ધકારીઅાે માેક યા. ૩૩ યારે ઈસુઅે ક ું કે , 'હ

થાેડાે
સમય હુ ં તમારી સાથે છંુ , પછી જેમણે મને માેક યાે છે તેમની પાસે હુ ં ઉં
છંુ . ૩૪ તમે મને શાેધશાે, પણ હુ ં તમને મળીશ ન હ; અને યાં હુ ં ઉં
છંુ યાં તમે અાવી શકતા નથી.' ૩૫ યારે યહૂ દીઅાેઅે અંદરાેઅંદર ક ું
કે , 'અા માણસ ાં જશે કે અાપણને જડશે જ ન હ? શું ીકાેમાં વેરાઈ
ગયેલાઅાેની પાસે જઈને તે ીકાેને બાેધ કરશે? ૩૬ 'તમે મને શાેધશાે, પણ
હુ ં તમને મળીશ ન હ અને યાં હુ ં ઉં છંુ , યાં તમે અાવી શકતા નથી
અેવી જે વાત તેણે કહી તે શી છે ?' ૩૭ હવે પવના છે લાં તથા મહાન દવસે
ઈસુઅે ઊભા રહીને ઊંચા અવાજે ક ું કે , ' ે કાેઈ તર યાે હાેય, તાે તે મારી
પાસે અાવીને પીઅે. ૩૮ શા
છે , તેના દયમાંથી

વચન માણે જે કાેઈ મારા પર વ વાસ કરે

વતા પાણીની નદીઅાે વહે શે.' ૩૯ પણ તેમના પર

વ વાસ કરનારાઅાેને જે અા મા મળવાનાે હતાે તે વષે તેમણે અે ક ું;
કે મ કે ઈસુને હ
હ

મ હમાવાન કરવામાં અા યા ન હતા, માટે પ વ અા મા

[અાપવામાં અા યાે] ન હતાે. ૪૦ તે માટે લાેકાેમાંથી કે ટલાકે તે વાતાે

સાંભળીને ક ું કે , '[અાવનાર] બાેધક ખરેખર તે જ છે .' ૪૧ બી અાેઅે
ક ું, 'અે જ

યાેહાન

ત છે .' પણ કે ટલાકે ક ું કે , 'શું ગાલીલમાંથી

ત

૨

બાેધ કયા. ૩ યારે શા

ીઅાે તથા ફરાેશીઅાે ય ભચારમાં પકડાયેલી અેક

ીને યાં લા યા; અને તેને વચમાં ઊભી રાખીને, ૪ ઈસુને ક ું કે , 'ગુ ,
અા

ી ય ભચાર કરતાં જ પકડાઈ છે . ૫ હવે મૂસાના નયમશા

અાપણને અા ા અાપી છે કે , તેવી

માં

ીઅાેને પ થરે મારવી; તાે તમે તેને વષે

શું કહાે છાે?' ૬ તેમના પર દાેષ મૂકવાનું કારણ તેમને મળી અાવે અે માટે
તેમનું પરી ણ કરતાં તેઅાેઅે અા ક ું. પણ ઈસુઅે નીચા નમીને જમીન પર
અાંગળીઅે લ યું. ૭ તેઅાેઅે તેમને પૂ

ા કયુ, યારે તેમણે ઊભા થઈને

તેઅાેને ક ું કે , 'તમારામાં જે કાેઈ પાપ વગરનાે હાેય તે તેના પર પહે લાે પ થર
મારે.' ૮ ફરીથી પણ તેમણે નીચા નમીને અાંગળી વડે જમીન પર લ યું. ૯
જયારે તેઅાેઅે સાંભ

ું, યારે વૃ થી માંડીને અેક પછી અેક બધા ચા યા

ગયા. અને અેકલા ઈસુ તથા ઊભેલી
અને તેને પૂ

ું કે , '

ી જ યાં ર ાં. ૧૦ ઈસુ ઊભા થયા

ી, તારા પર દાેષ મૂકનારાઅાે

ાં છે ? શું કાેઈઅે તને

દાે ષત ઠરાવી નથી?' ૧૧ તેણે ક ું, ' ભુ, કાેઈઅે ન હ.' ઈસુઅે ક ું, 'હુ ં પણ
તને દાે ષત નથી ઠરાવતાે; તું ચાલી

; હવેથી પાપ કરીશ ન હ.' ૧૨ ફરીથી

ઈસુઅે તેઅાેને ક ું, 'હુ ં માનવજગતનું અજવાળું છંુ ; જે કાેઈ મારી પાછળ
અાવે છે તે અંધકારમાં ન હ ચાલશે, પણ

વનનું અજવાળું પામશે.' ૧૩

ફરાેશીઅાેઅે તેમને ક ું, 'તમે તમારે પાેતાને વષે સા ી અાપાે છાે; તમારી
સા ી સાચી નથી.' ૧૪ ઈસુઅે તેઅાેને ઉ ર અા યાે કે , ' ે હુ ં પાેતાના વષે
સા ી અાપું છંુ , તાેપણ મારી સા ી સાચી છે ; કે મ કે હુ ં ાંથી અા યાે છંુ
અને ાં ઉં છંુ , તે હુ ં
ં છંુ ; પણ તમે નથી ણતા કે હુ ં ાંથી અાવું
છંુ , અને ાં ઉં છંુ . ૧૫ તમે માનવીય રીતે યાય કરાે છાે; હુ ં કાેઈનાે યાય
કરતાે નથી. ૧૬ વળી

ે હુ ં યાય ક ં , તાે મારાે યાયચૂકાદાે સાચાે છે ; કે મ

કે હુ ં અેકલાે નથી, પણ હુ ં તથા પતા જેમણે મને માેક યાે છે . ૧૭ તમારા
નયમશા

માં પણ લખેલું છે કે , 'બે માણસની સા ી સાચી છે . ૧૮ હુ ં મારે

પાેતાને વષે સા ી અાપનાર છંુ અને પતા જેમણે મને માેક યાે છે તે મારે
વષે સા ી અાપે છે .' ૧૯ તેઅાેઅે તેમને ક ું કે , 'તારાે પતા

ાં છે ?' ઈસુઅે

ઉ ર અા યાે કે , 'તમે મને તેમ જ મારા પતાને પણ અાેળખતા નથી;

ે તમે

મને અાેળખત, તાે તમે મારા પતાને પણ અાેળખત.' ૨૦ ઈસુ ભ ત થાનમાં
બાેધ કરતા હતા યારે તેમણે ભંડાર અાગળ અે વાતાે કહી, પણ કાેઈઅે
તેમને પક ા ન હ; કે મ કે તેમનાે સમય હ
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સુધી અા યાે ન હતાે. ૨૧ તેમણે

તેઅાેને ફરીથી ક ું કે , 'હુ ં જવાનાે છંુ , તમે મને શાેધશાે અને તમે તમારાં
પાપમાં મરશાે; યાં હુ ં ઉં છંુ , યાં તમે અાવી શકતા નથી.' ૨૨ યહૂ દીઅાેઅે

અા યાે કે , 'મને દુ ા મા વળગેલાે નથી, પણ હુ ં મારા પતાને માન અાપું છંુ

ક ું કે , 'શું તે અાપઘાત કરશે? કે મ કે તે કહે છે કે , યાં હુ ં જવાનાે છંુ ,
યાં તમે અાવી શકતા નથી.' ૨૩ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'તમે પૃ વી પરના

શાેધનાર તથા યાય કરનાર અેક છે . ૫૧ હુ ં તમને ખાતરીપૂવક કહુ ં છંુ કે , ે
કાેઈ મા ં વચન (શ દ) પાળે, તાે તે કદી મૃ યુ પામશે ન હ. (aiōn g165) ૫૨

છાે, હુ ં ઉપરનાે છંુ ; તમે અા જગતના છાે, હુ ં અા જગતનાે નથી. ૨૪ માટે મ

યહૂ દીઅાેઅે તેમને ક ું, 'તને ભૂત વળગેલું છે , અેવી અમને હવે ખાતરી થઈ

તમને ક ું કે , તમે તમારાં પાપાેમાં મરશાે; કે મ કે તે હુ ં છંુ , અેવાે ે તમે
વ વાસ ન હ કરાે, તાે તમે તમારાં પાપાેમાં મરશાે.' ૨૫ માટે તેઅાેઅે તેમને

છે . ઇ ા હમ તેમ જ બાેધકાે પણ મરી ગયા છે ; પણ તું કહે છે કે ,

પૂ

શું તું અમારા પતા ઇ ા હમ કરતાં માેટાે છંુ ? તે તાે મરણ પા યાે છે અને

ું, 'તમે કાેણ છાે?' ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , ' થમથી જે હુ ં તમને કહે તાે

અને તમે મા ં અપમાન કરાે છાે. ૫૦ પણ હુ ં મા ં પાેતાનું માન શાેધતાે નથી;

ે કાેઈ

મારાં વચન (શ દ) પાળે, તાે તે કદી મૃ યુ પામશે ન હ. (aiōn g165) ૫૩

અા યાે છંુ તે જ.' ૨૬ મારે તમારે વષે કહે વાની તથા યાય કરવાની ઘણી

બાેધકાે પણ મરણ પા યા છે ; તું કાેણ હાેવાનાે દાવાે કરે છે ?' ૫૪ ઈસુઅે

બાબતાે છે ; તાેપણ જેમણે મને માેક યાે છે , તેઅાે સ ય છે ; અને જે વાતાે મ

ઉ ર અા યાે કે , “ ે હુ ં પાેતાને માન અાપું, તાે મા ં માન કં ઈ જ નથી; મને

તેમની પાસેથી સાંભળી છે , તે હુ ં માનવજગતને કહુ ં છંુ .' ૨૭ તે તેઅાેની સાથે
પતા વષે વાત કરે છે , તે તેઅાે સમ યા ન હ. ૨૮ ઈસુઅે ક ું, ' યારે તમે

મ હમા અાપનાર તાે મારા પતા છે , જેમનાં વષે તમે કહાે છાે કે , 'તે અમારા

માણસના દીકરાને ઊંચાે કરશાે યારે તમે સમજશાે કે હુ ં તે જ છંુ અને હુ ં

છંુ ; ે હુ ં કહુ ં કે હુ ં તેમને નથી અાેળખતાે, તાે હુ ં તમારા જેવાે જૂ ઠાે ઠ ં ;
પણ હુ ં તેમને અાેળખું છંુ અને તેમનું વચન (શ દ) પાળું છંુ . ૫૬ તમારાે

મારી પાેતાની

તે કં ઈ કરતાે નથી, પણ જેમ પતાઅે મને શીખ યું છે , તેમ હુ ં

ઈ વર છે .' ૫૫ વળી તમે તેમને અાેળ યા નથી; પણ હુ ં તેમને અાેળખું

તે વાતાે બાેલું છંુ . ૨૯ જેમણે મને માેક યાે છે તે મારી સાથે છે ; અને તેમણે

પતા ઇ ા હમ મારાે દવસ

મને અેકલાે મૂ ાે નથી; કે મ કે જે કામાે તેમને ગમે છે તે હુ ં ન ય ક ં છંુ .' ૩૦
ઈસુ તે કહે તાં હતા, યારે ઘણાંઅે તેમના પર વ વાસ કયા. ૩૧ તેથી જે

અાનંદ થયાે.” ૫૭ યારે યહૂ દીઅાેઅે તેમને ક ું કે , 'હ

યહૂ દીઅાેઅે તેમના પર વ વાસ કયા હતાે, તેઅાેને ઈસુઅે ક ું કે , ' ે તમે

કે , 'હુ ં તમને ખાતરીપૂવક કહુ ં છંુ કે , ઇ ા હમનાે જ મ થયા અગાઉથી હુ ં છંુ .'
૫૯ યારે તેઅાેઅે તેમને મારવાને પ થર હાથમાં લીધા; પણ ઈસુ સંતાઈ

મારા વચનમાં રહાે, તાે ન ે તમે મારા શ યાે છાે; ૩૨ અને તમે સ યને
ણશાે અને સ ય તમને મુ ત કરશે.' ૩૩ તેઅાેઅે તેમને ઉ ર અા યાે કે ,
'અમે ઇ ા હમનાં સંતાનાે છીઅે અને હ

કદી કાેઈનાં દાસ વમાં અા યા

નથી; તાે તમે કે મ કહાે છાે કે , તમને મુ ત કરવામાં અાવશે?' ૩૪ ઈસુઅે
તેઅાેને ઉ ર અા યાે કે , 'હુ ં તમને ખાતરીપૂવક કહુ ં છંુ કે , જે કાેઈ પાપ કરે છે ,
તે પાપનાે દાસ છે , ૩૫ હવે જે દાસ છે તે સદા ઘરમાં રહે તાે નથી, પણ દીકરાે
સદા રહે છે . (aiōn g165) ૩૬ માટે

ે દીકરાે તમને મુ ત કરે, તાે તમે ખરેખર

મુ ત થશાે. ૩૭ તમે ઇ ા હમનાં વંશ ે છાે અે હુ ં
તમારામાં વૃ

ં છંુ ; પણ મા ં વચન

પામતું નથી, માટે તમે મને મારી નાખવાનાે ય ન કરાે છાે.

ેયું છે , તે હુ ં કહુ ં છંુ ; અને તમે પણ તમારા
પતાની પાસેથી જે સાંભ ું છે , તેમ તે કરાે છાે.' ૩૯ તેઅાેઅે ઉ ર અા યાે કે ,

૩૮ મ મારા પતાની પાસે જે

'ઇ ા હમ અમારાે પતા છે .' ઈસુ તેઅાેને કહે છે કે , ' ે તમે ઇ ા હમનાં
સંતાન હાે, તાે ઇ ા હમનાં કામાે કરાે. ૪૦ પણ મને, અેટલે ઈ વરની પાસેથી
જે સ ય મ સાંભ

ું તે તમને કહે નાર મનુ યને, તમે હમણાં મારી નાખવાની

કાે શશ કરાે છાે; ઇ ા હમે અેવું કયુ નહાેતું. ૪૧ તમે તમારા પતાનાં કામ કરાે
છાે.' તેઅાેઅે તેમને ક ું, 'અમે ય ભચારથી જ યાં નથી; અમારાે અેક જ
પતા છે , અેટલે ઈ વર.' ૪૨ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું, ' ે ઈ વર તમારાે પતા
હાેત, તાે તમે મારા પર ેમ રાખત; કે મ કે હુ ં ઈ વરમાંથી નીકળીને અા યાે છંુ ;
કે મ કે હુ ં મારી પાેતાની રીતે અા યાે નથી, પણ તેમણે મને માેક યાે છે . ૪૩
મા ં બાેલવું તમે કે મ સમજતા નથી? મા ં વચન તમે સાંભળી શકતા નથી તે
કારણથી. ૪૪ તમે તમારા પતા શેતાનના છાે અને તમારા પતાની દુ વાસના
માણે તમે કરવા ચાહાે છાે. તે થમથી મનુ યઘાતક હતાે અને તેનામાં સ ય
નથી, તેથી તે સ યમાં

થર ર ાે ન હ; જયારે તે જૂ ઠું બાેલે છે , યારે તે

પાેતાથી જ બાેલે છે , કે મ કે તે જૂ ઠાે અને જૂ ઠાનાે પતા છે . ૪૫ પણ હુ ં સ ય
કહુ ં છંુ , તેથી તમે મા ં માનતા નથી. ૪૬ તમારામાંનાે કાેણ મારા પર પાપ
સા બત કરે છે ? ે હુ ં સ ય કહુ ં છંુ , તાે તમે શા માટે મા ં માનતા નથી? ૪૭
જે ઈ વરનાે છે , તે ઈ વરનાં શ દાે સાંભળે છે ; તમે ઈ વરના નથી, માટે તમે
સાંભળતાં નથી.' ૪૮ યહૂ દીઅાેઅે તેમને ઉ ર અા યાે કે , 'તું સમ ની છે અને
તને ભૂત વળગેલું છે , તે અમા ં કહે વું શું વાજબી નથી?' ૪૯ ઈસુઅે ઉ ર

ેવાની અાશાથી હષ પા યાે અને તે

વષના થયા નથી અને શું તમે ઇ ા હમને

ેઈને તેને

તાે તમે પચાસ

ેયાે છે ?' ૫૮ ઈસુઅે તેઅાેને ક ું

જઈને ભ ત થાનમાંથી ચા યા ગયા.
અંધ અેવા અેક માણસને
૯ ઈસુેયાેર. તે તેજતામનાહતાશ તેયાેવઅામાંે તેતેમમનેણેપૂ જ મથી
ું કે , 'ગુ
, જે પાપને લીધે તે
૨

માણસ અંધ જન યાે, તે પાપ કાેણે કયુ? તેણે કે તેનાં માતા પતાઅે?' ૩
ઈસુઅે ઉ ર અા યાે કે , 'તેણે કે તેનાં માતા પતાઅે તે પાપ કયુ, તેથી ન હ;
પણ ઈ વરનાં કામ તેનામાં ગટ થાય માટે અેમ થયું. ૪ યાં સુધી દવસ છે ,
યાં સુધી જેમણે મને માેક યાે છે તેમના કામ અાપણે કરવાં

ેઈઅે; રાત

અાવે છે કે , જયારે કાેઈથી કામ કરી શકાતું નથી. ૫ જયારે હુ ં દુ નયામાં છંુ
યારે હુ ં માનવજગતનું અજવાળું છંુ .' ૬ અા માણે બાેલીને ઈસુ જમીન પર
થૂં ાં અને થૂંકથી કાદવ બનાવીને, તેમણે તે કાદવ તેની અાંખાે પર લગાડીને
૭ તેને ક ું કે , “તું જઈને અાંખાેને શલાેઅાહ અેટલે 'માેકલેલા' ના હાેજમાં

ધાે.” તે ગયાે અને અાંખાેને ધાેઈને દેખતાે થઈને ઘરે અા યાે. ૮ પછી તેના
પડાેશીઅાેઅે તથા જેઅાેઅે તેને અગાઉ ભખારી

ેયાે હતાે તેઅાેઅે ક ું કે ,

'જે બેસીને ભીખ માગતાે હતાે, તે શું અે જ નથી?' ૯ કે ટલાકે ક ું, 'હા તે અે
જ છે ;' બી અાેઅે ક ું, 'ના, પણ તે તેના જેવાે છે ;' પણ તેણે પાેતે ક ું, 'હુ ં
તે જ છંુ .' ૧૦ તેઅાેઅે તેને ક ું કે , ' યારે તારી અાંખાે શી રીતે ઊઘડી?' ૧૧
તેણે ઉ ર અા યાે કે , 'જે માણસ ઈસુ કહે વાય છે તેમણે કાદવ બના યાે અને
મારી અાંખાે પર લગાવીને મને ક ું કે , તું શલાેઅાહમાં જઈને ધાે; તેથી હુ ં
ગયાે અને અાંખાે ધાેઈને દેખતાે થયાે.' ૧૨ તેઅાેઅે તેને ક ું કે , 'તે
તેણે ક ું, 'હુ ં

ાં છે ?'

ણતાે નથી.' ૧૩ જે અગાઉ અંધ હતાે, તેને તેઅાે ફરાેશીઅાેની

પાસે લા યા. ૧૪ હવે જે દવસે ઈસુઅે કાદવ બનાવીને તેની અાંખાે ઉઘાડી
હતી, તે દવસ વ ામવાર હતાે. ૧૫ માટે ફરાેશીઅાેઅે ફરીથી તેને પૂ

ું કે ,

'તું શી રીતે દેખતાે થયાે?' તેણે તેઅાેને ક ું કે , 'તેમણે મારી અાંખાે પર કાદવ
લગા ાે અને હુ ં અાંખાે ધાેઈને દેખતાે થયાે છંુ .' ૧૬ ફરાેશીઅાેમાંના કે ટલાકે
ક ું કે , 'તે માણસ ઈ વરની પાસેથી અા યાે નથી, કે મ કે તે વ ામવાર
પાળતાે નથી;' પણ બી અાેઅે ક ું કે , 'પાપી માણસ અેવા ચમ કા રક
ચ ાે શી રીતે કરી શકે ?' અેમ તેઅાેમાં બે ભાગલા પ ા. ૧૭ યારે તેઅાેઅે
ફરીથી તે અંધને પૂ
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ું કે , 'તેણે તારી અાંખાે ઉઘાડી, માટે તેને વષે તું શું કહે

યાેહાન

છે ?' યારે તેણે ક ું કે , 'તે બાેધક છે .' ૧૮ પણ યહૂ દીઅાેઅે તે દેખતા

પાછળ પાછળ ચાલે છે ; કે મ કે તેઅાે તેનાે અવાજ અાેળખે છે . ૫ તેઅાે

થયેલાનાં માતા પતાને બાેલા યા યાં સુધી તેઅાે તેને વષે માનતા ન હતા કે ,

અ

યાની પાછળ ચાલશે ન હ, પણ તેની પાસેથી નાસી જશે; કે મ કે તેઅાે

તે અંધ હતાે અને દેખતાે થયાે છે . ૧૯ તેઅાેઅે તેમને પૂ

અ

યાનાે અવાજ અાેળખતા નથી.' ૬ ઈસુઅે તેઅાેને

ું કે , 'શું અા તમારાે

ાંતમાં ક ું, પણ

દીકરાે છે , જેને વષે તમે કહાે છાે કે , તે જ મથી અંધ હતાે? તાે પછી તે કે વી

જે વાતાે તેમણે તેઅાેને કહી તે તેઅાે સમ યા ન હ. ૭ તેથી ઈસુઅે ફરીથી

રીતે દેખતાે થયાે છે ?' ૨૦ તેનાં માતા પતાઅે ઉ ર અા યાે કે , 'તે અમારાે

તેઅાેને ક ું કે , 'હુ ં તમને ખાતરીપૂવક કહુ ં છંુ કે , ઘેટાંનું વેશ ાર હુ ં છંુ . ૮
જેટલાં મારી અગાઉ અા યા, તેઅાે સવ ચાેર તથા લૂંટારા છે ; પણ ઘેટાંઅે

દીકરાે છે અને જ મથી અંધ હતાે, તે અમે

ણીઅે છીઅે. ૨૧ પણ હમણાં

ણતા નથી; તે જુ વાન છે ; તેને પૂછાે, તે પાેતે કહે શે.'

તેઅાેનું સાંભ ું ન હ. ૯ વેશ ાર હુ ં છંુ , મારા ારા જે કાેઈ વેશે, તે ઉ ાર
પામશે, તે અંદર અાવશે અને બહાર જશે અને તેને ચરવાનું મળશે. ૧૦ ચાેરી

૨૨ તેનાં માતા પતા યહૂ દીઅાેથી ડરતા હતાં માટે તેઅાેઅે તેમ ક ું; કે મ કે

કરવા, મારી નાખવા તથા નાશ કરવા સવાય બી કાેઈ મતલબથી ચાેર

યહૂ દીઅાેઅે અગાઉથી અેવાે ઠરાવ કયા હતાે કે , 'તે

અાવતાે નથી. પણ હુ ં તાે તેઅાેને

તે કે વી રીતે દેખતાે થયાે છે , તે અમે
ઉઘાડી તે પણ અમે

ણતા નથી; અને તેની અાંખાે કાેણે

ત છે ' અેવું

ે કાેઈ

વન મળે અને તે પુ કળ મળે, માટે હુ ં

ક ું કે , 'તે પુ તવયનાે છે , તેને પૂછાે.' ૨૪ તેથી અગાઉ જે અંધ હતાે, તેને

અા યાે છંુ . ૧૧ ઉ મ ઘેટાંપાળક હુ ં છંુ ; ઉ મ ઘેટાંપાળક ઘેટાંને સા પાેતાનાે
વ અાપે છે . ૧૨ જે નાેકર છે અને ઘેટાંપાળક નથી, અેટલે જે પાેતે ઘેટાંનાે

તેઅાેઅે બી

મા લક નથી, તે વ ને અાવતું

કબૂલ કરે, તાે તેને સભા થાનમાંથી કાઢી મૂકવાે. ૨૩ માટે તેનાં માતા પતાઅે
વાર બાેલાવીને ક ું, 'ઈ વરની તુ ત કર; અમે

ણીઅે

ેઈને ઘેટાંને મૂકીને નાસી

ય છે ; પછી વ

છીઅે કે તે માણસ તાે પાપી છે .' ૨૫ યારે તેણે ઉ ર અા યાે, 'તે પાપી છે કે

તેઅાેને પકડીને વખેરી નાખે છે . ૧૩ તે નાસી

ન હ, તે હુ ં

ણતાે નથી; પણ અેક વાત હુ ં
ં છંુ કે , હુ ં અંધ હતાે અને હવે
હુ ં દેખતાે થયાે છંુ .' ૨૬ યારે તેઅાેઅે તેને ક ું કે , 'તેણે તને શું કયુ? તારી

અને ઘેટાંની તેને કં ઈ ચતા નથી. ૧૪ ઉ મ ઘેટાંપાળક હુ ં છંુ અને પાેતાનાં
ઘેટાંને અાેળખું છંુ અને મારા પાેતાનાં ઘેટાં મને અાેળખે છે . ૧૫ જેમ પતા

અાંખાે તેણે શી રીતે ઉઘાડી?' ૨૭ તેણે તેઅાેને ઉ ર અા યાે કે , 'મ હમણાં

મને અાેળખે છે અને હુ ં પતાને અાેળખું છંુ તેમ મારાં પાેતાનાં મને અાેળખે

જ તમને ક ું, પણ તમે સાંભ ું ન હ; તમે શા માટે ફરીથી સાંભળવા માગાે

છે ; અને ઘેટાંને સા હુ ં મારાે

છાે? શું તમે પણ તેમના શ યાે થવા ચાહાે છાે?' ૨૮ યારે તેઅાેઅે તેની
મ કરી કરતાં ક ું કે , 'તું તેમનાે શ ય છે ; પણ અમે તાે મૂસાના શ યાે
છીઅે. ૨૯ ઈ વર મૂસાની સાથે બાે યા, તે અમે
નથી

ણતા કે , તે માણસ તાે

ણીઅે છીઅે; પણ અમે

ાંનાં છે .' ૩૦ તે માણસે ઉ ર અાપતાં

ય છે , કે મ કે તે નાેકર છે

વ અાપું છંુ . ૧૬ મારાં બી ં ઘેટાં પણ છે ,
તેઅાે અા વાડામાંના નથી; તેઅાેને પણ મારે લાવવાની જ ર છે અને તેઅાે
મારાે અવાજ સાંભળશે; અને અેક ટાેળું, અેક ઘેટાંપાળક થશે. ૧૭ પતા
મારા પર ેમ કરે છે , કારણ કે હુ ં મારાે વ અાપું છંુ કે હુ ં તે પાછાે લઉં. ૧૮
કાેઈ મારી પાસેથી તે લેતાે નથી, પણ હુ ં મારી પાેતાની

તે તે અાપું છંુ ; તે

તેઅાેને ક ું કે , 'અે તાે અ યબ જેવું છે કે , તેમણે મારી અાંખાે ઉઘાડી તે

અાપવાનાે મને અ ધકાર છે અને પાછાે લેવાનાે પણ મને અ ધકાર છે ; તે

છતાં પણ તે

ણીઅે છીઅે કે ,

અા ા મને મારા પતા તરફથી મળી છે .' ૧૯ અા વાતાેને લીધે યહૂ દીઅાેમાં

ે કાેઈ ઈ વરને ભજનાર હાેય

ફરીથી ભાગલા પ ા. ૨૦ તેઅાેમાંના ઘણાંઅે ક ું કે , 'તેને ભૂત વળગેલું છે

અને તેમની ઇ છા માણે કરતાે હાેય, તાે તે તેમનું સાંભળે છે . ૩૨ સૃ ના

અને તે પાગલ છે ; તમે તેનું કે મ સાંભળાે છાે?' ૨૧ બી અાેઅે ક ું કે , 'ભૂત

અારં ભથી અેવું કદી પણ સાંભળવામાં અા યું નથી કે , જ મથી અંધ માણસની

વળગેલા માણસની તે વાતાે નથી. શું ભૂત અંધજનાેની અાંખાે ઉઘાડી શકે

અાંખાે કાેઈઅે ઉઘાડી હાેય. (aiōn g165) ૩૩

ે તે મનુ ય ઈ વરની પાસેથી

છે ?' ૨૨ હવે ય શાલેમમાં અપણ કરવાનું પવ હતું; અને તે શયાળાનાે

અા યા ન હાેય, તાે તે કં ઈ કરી શકતા નથી.' ૩૪ તેઅાેઅે તેને ઉ ર અા યાે કે ,

સમય હતાે. ૨૩ ઈસુ ભ ત થાનમાં સુલેમાનની પરસાળમાં ફરતા હતા. ૨૪

ાંનાં છે , તે તમે

ણતા નથી. ૩૧ અાપણે

ઈ વર પાપીઅાેનું સાંભળતાં નથી; પણ

'તું તાે ત ન પાપાેમાં જન યાે છે અને શું તું અમને બાેધ કરે છે ?' પછી તેઅાેઅે

યારે યહૂ દીઅાેઅે તેમની અાસપાસ ફરી વળીને તેમને ક ું, 'તમે
અમને સંદેહમાં રાખશાે?

છે , અેવું ઈસુઅે સાંભ

ું યારે તેમણે તેને શાેધીને ક ું કે , 'તું શું માણસના

ઈસુઅે તેઅાેને ઉ ર અા યાે કે , 'મ તાે તમને ક ું, પણ તમે વ વાસ કરતા

દીકરા પર વ વાસ કરે છે ?' ૩૬ તેણે ઉ ર અા યાે કે , 'હે ભુ, તે કાેણ છે કે ,
ેયા છે અને

નથી. મારા પતાને નામે જે કામાે હુ ં ક ં છંુ , તેઅાે મારા વષે સા ી અાપે છે .
૨૬ તાેપણ તમે વ વાસ કરતા નથી, કે મ કે તમે મારાં ઘેટાં નથી. ૨૭ મારાં

જે તારી સાથે વાત કરે છે , તે જ તે છે .' ૩૮ તેણે ક ું કે , ' ભુ, હુ ં વ વાસ

ઘેટાં મારાે અવાજ સાંભળે છે , હુ ં તેઅાેને અાેળખું છંુ અને તેઅાે મારી પાછળ

ક ં છંુ .' પછી તેણે તેમનું ભજન કયુ. ૩૯ ઈસુઅે ક ું કે , 'જેઅાે દેખતા નથી
તેઅાે દેખતા થાય અને જેઅાે દેખતા છે તેઅાે અંધ થાય, માટે યાયને સા હુ ં

અાવે છે . ૨૮ હુ ં તેઅાેને અનંત વન અાપું છંુ ; કદી તેઅાેનાે નાશ થશે ન હ

અા દુ નયામાં અા યાે છંુ .' ૪૦ જે ફરાેશીઅાે તેમની પાસે હતા તેઅાેઅે તે

g166) ૨૯ મારા પતા, જેમણે મને તેઅાેને અા યાં છે , તે સહુ થી મહાન છે ;

વાતાે સાંભળીને તેમને પૂ

અને પતાના હાથમાંથી કાેઈ તેઅાેને છીનવી લેવા સમથ નથી. ૩૦ હુ ં તથા

હુ ં તેમના પર વ વાસ ક ં ?' ૩૭ ઈસુઅે તેને ક ું કે , 'ત તેમને

ું, 'તાે શું અમે પણ અંધ છીઅે?' ૪૧ ઈસુઅે

ે તમે

ાં સુધી

તેને સભા થાનમાંથી બહાર કાઢી મૂ ાે. ૩૫ તેઅાેઅે તેને બહાર કાઢી મૂ ાે

ત હાે તાે તે અમને પ કહાે.' ૨૫

અને મારા હાથમાંથી કાેઈ તેઅાેને છીનવી લેશે ન હ. (aiōn g165, aiōnios

તેઅાેને ક ું કે , “ ે તમે અંધ હાેત તાે તમને પાપ ન લાગત; પણ હવે તમે

પતા અેક છીઅે.' ૩૧ [ યારે] યહૂ દીઅાેઅે તેમને મારવાને ફરીથી પ થર

કહાે છાે કે , 'અમે દેખતા છીઅે,' માટે તમા ં પાપ કાયમ રહે છે .”

હાથમાં લીધા. ૩૨ ઈસુઅે તેઅાેને ઉ ર અા યાે કે , 'મ પતા તરફથી તમને

ખાતરીપૂવક કહુ ં છંુ કે , 'જે દરવા માંથી ઘેટાંના વાડામાં
૧૦ હુંવેતમને
શતાે નથી, પણ બીજે કાેઈ ર તેથી વેશે છે , તે ચાેર તથા લૂંટારાે

ઘણાં સારાં કામાે બતા યાં છે , તેઅાેમાંના કયા કામને લીધે મને પ થર મારાે

છે . ૨ પણ દરવા માંથી જે વેશે છે , તે ઘેટાંપાળક છે . ૩ ારપાળ તેને સા
ાર ઉઘાડે છે ; અને ઘેટાં તેનાે અવાજ સાંભળે છે ; અને તે પાેતાનાં ઘેટાંને નામ
લઈને બાેલાવે છે અને તેઅાેને બહાર દાેરીને લઈ

ય છે . ૪ જયારે તે પાેતાનાં

સવ ઘેટાંને બહાર લાવે છે , યારે તે તેઅાેની અાગળ ચાલે છે અને ઘેટાં તેની

યાેહાન

છાે?' ૩૩ યહૂ દીઅાેઅે તેમને ઉ ર અા યાે કે , 'કાેઈ સારા કામને લીધે અમે
તમને પ થર મારતા નથી, પણ દુ ભાષણને કારણે; અને તમે માણસ હાેવા
છતાં પાેતાને ઈ વર ઠરાવાે છાે, તેને કારણે.' ૩૪ ઈસુઅે તેઅાેને ઉ ર અા યાે,
“હુ ં કહુ ં છંુ કે , 'તમે અ ય દેવાે છાે' અે શું તમારા નયમશા માં લખેલું
નથી? ૩૫ જેઅાેની પાસે ઈ વરનું વચન અા યું, તેઅાેને ે તેમણે દેવાે ક ાં
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(તેથી શા

વચનનાે ભંગ થતાે નથી), ૩૬ તાે જેને પતાઅે અ ભ ષ ત કરીને

વ વાસ કરે છે , તે કદી મરશે નહ જ; તું શું અેવાે વ વાસ રાખે છે ?' (aiōn

દુ નયામાં માેક યા, તેમણે ક ું કે , હુ ં ઈ વરનાે દીકરાે છંુ ; તાે શું તમે તેમને

g165) ૨૭ તેણે તેમને ક ું કે , 'હા ભુ, મ વ વાસ કયા છે કે તમે ઈ વરના

અેમ કહાે છાે કે તમે દુ ભાષણ કરાે છાે? ૩૭

દીકરા

ે હુ ં મારા પતાનાં કામ કરતાે

ત છાે, જે દુ નયામાં અાવનાર છે , તે જ તમે છાે. ૨૮ અેમ કહીને

ે હુ ં ક ં છંુ , તાે ેકે તમે મારા
પર વ વાસ ન કરાે, તાેપણ તે કામાે પર વ વાસ કરાે; જેથી તમે ણાે

માથા ચાલી ગઈ, અને પાેતાની બહે ન મ રયમને છાની રીતે બાેલાવીને ક ું કે ,

અને સમ ે કે , પતા મારામાં છે અને હુ ં પતામાં છંુ .' ૩૯ યારે તેઅાેઅે

ઊઠીને તેમની પાસે ગઈ. ૩૦ ઈસુ તાે હ

ફરીથી તેમને પકડવાનાે ય ન કયા, પણ ઈસુ તેઅાેના હાથમાંથી સરકી

માથા તેમને મળી હતી તે જ યાઅે હતા. ૩૧ યારે જે યહૂ દીઅાે તેમની સાથે

ગયા. ૪૦ પછી ઈસુ યદન નદીને સામે કનારે, યાં પહે લાં યાેહાન બા ત મા

ઘરમાં હતા અને તેને સાં વન અાપતા હતા, તેઅાેઅે

અાપતાે હતાે, તે થળે પાછા ગયા, અને યાં ર ા. ૪૧ ઘણાં લાેકાે તેમની

ઊઠીને બહાર ગઈ, યારે તે કબર પર રડવાને

પાસે અા યા; તેઅાેઅે ક ું, 'યાેહાને કં ઈ ચમ કા રક ચ ાે કયા ન હતા તે

મ રયમની પાછળ ગયા. ૩૨ ઈસુ યાં હતા યાં મ રયમે અાવીને તેમને

નથી, તાે મારા પર વ વાસ ન કરાે. ૩૮ પણ

સાચું; પણ યાેહાને અેમને વષે જે જે ક ું, તે બધું સ ય હતું.' ૪૨ ઘણાં

ગુ અા યા છે , અને તને બાેલાવે છે .' ૨૯ અે સાંભળતાં જ મ રયમ તરત જ
ગામમાં અા યા ન હતા, પણ યાં

યારે તેણે તેમને પગે પડીને ઈસુને ક ું કે , ' ભુ,

લાેકાેઅે તેમના પર વ વાસ કયા.

ભાઈ મૃ યુ પામત નહ . ૩૩ યારે ઈસુઅે તેને રડતી

લાજરસ નામે અેક માણસ બીમાર હતાે. તેની
૧૧ બેબહેથના ાેનયામાથાગામનાે
અને મ રયમ પણ અે જ ગામના હતા. મ રયમે ઈસુને

તેની સાથે અા યા હતા તેઅાેને પણ રડતા
અા મામાં યાકુ ળ થઈને, ૩૪ પૂ

૨

અ ર લગા યું હતું અને પાેતાના વાળથી તેમના પગ લૂ

ખબર માેકલી કે , ભુ, જેમનાં પર તમે ેમ રાખાે છે , તે બીમાર છે . ૪ પણ
ઈસુઅે અે સાંભળીને ક ું કે , મૃ યુ થાય અેવી અા બીમારી નથી; પણ તે
બહે ન મ રયમ તથા લાજરસ પર ઈસુ ેમ રાખતા હતા. ૬ તે બીમાર છે ,
ા યારે પાેતે યાં હતા, તે જ થળે તે બે દવસ

સુધી ર ા. ૭ યાર પછી શ યાેને કહે છે કે , 'ચાલાે, અાપણે ફરીથી યહૂ દયા
, હમણાં જ યહૂ દીઅાે તમને પ થરે

મારવાનાે ય ન કરતા હતા, તે છતાં તમે યાં પાછા
જવાબ અા યાે કે , 'શું દવસના બાર કલાક નથી?

અાે છાે?' ૯ ઈસુઅે

ે દવસે કાેઈ ચાલે, તાે તે

અા દુ નયાનું અજવાળું જુ અે છે , માટે ઠાેકર ખાતાે નથી. ૧૦ પણ

ે કાેઈ

વાતાે કહી, યાર પછી તે તેઅાેને કહે છે કે , 'અાપણાે મ લાજરસ ઊંઘી
ગયાે છે ; હુ ં તેને ઊંઘમાંથી જગાડવા માટે જવાનાે છંુ .' ૧૨ યારે શ યાેઅે
ે તે ઊંઘી ગયાે હાેય તાે તે સા ે થશે.' ૧૩ ઈસુઅે તાે

લેવા વષે ક ું હતું. ૧૪ યારે ઈસુઅે તેઅાેને પ ક ું કે , 'લાજરસ મૃ યુ
પા યાે છે . ૧૫ હુ ં યાં નહાેતાે, માટે હુ ં તમારે માટે હષ પામું છંુ , અેટલા માટે કે
તમે વ વાસ કરાે; પણ ચાલાે, અાપણે તેમની પાસે જઈઅે.' ૧૬ યારે થાેમા,
જે દીદીમસ કહે વાય છે , તેણે પાેતાના સાથી શ યાેને ક ું કે , 'અાપણે પણ
જઈઅે અને તેની સાથે મરણ પામીઅે.' ૧૭ હવે જયારે ઈસુ યાં અા યા યારે
તેમને ખબર પડી કે , લાજરસને કબરમાં મૂ ાને ચાર દવસ થઈ ગયા છે . ૧૮
હવે બેથા નયા ય શાલેમની નજદીક, અેટલે મા પાંચેક કલાે મટર દૂ ર હતું.
૧૯ માથા તથા મ રયમની પાસે તેઅાેના ભાઈ સંબંધી દલાસાે અાપવા માટે

યહૂ દીઅાેમાંના ઘણાં અા યા હતા. ૨૦ ઈસુ અાવે છે , અે સાંભળીને માથા
તેમને મળવા ગઈ; પણ મ રયમ ઘરમાં જ બેસી રહી. ૨૧ યારે માથાઅે
ે તમે અહ હાેત, તાે મારાે ભાઈ મૃ યુ પામત ન હ. ૨૨

પણ તમે ઈ વર પાસે જે કં ઈ માગશાે, તે ઈ વર તમને અાપશે, અે હુ ં

ં

છંુ .' ૨૩ ઈસુઅે તેને ક ું કે , 'તારાે ભાઈ પાછાે ઊઠશે.' ૨૪ માથાઅે ક ંુ કે ,
'છે લે દવસે તે મરણાે થાન પામશે, અે હુ ં
ં છંુ .' ૨૫ ઈસુઅે તેને ક ંુ કે ,
વન હુ ં છંુ ; જે મારા પર વ વાસ કરે છે , તે ેકે મૃ યુ
પામે તાેપણ તે સ વન થશે. ૨૬ અને જે કાેઈ વંત ય ત મારા પર
'મરણાે થાન તથા

ેઈને યહૂ દીઅાેઅે ક ું

કે ટલાકે ક ું કે , જેમણે અંધજનાેની અાંખાે ઉઘાડી, તેમનાંમાં શું અા માણસ
મૃ યુ ન પામે અેવું કરવાની પણ શ ત ન હતી?' ૩૮ ફરીથી ઈસુ નસાસાે
હતાે. ૩૯ ઈસુઅે ક ું કે , 'પ થરને ખસેડાે.' મૃ યુ પામેલાની બહે ન માથાઅે
તેમને ક ું કે , ' ભુ, હવે તાે તે દેહમાંથી દુ ગધ અાવતી હશે; કે મ કે અાજ તેના
મૃ યુને ચાર દવસ થઈ ગયા છે .' ૪૦ ઈસુ તેને કહે છે કે , ' ે તું વ વાસ
કરશે, તાે તું ઈ વરનાે મ હમા
તેઅાેઅે પ થર ખેસે
મા ં સાંભ

ેશે, અેવું મ તને નથી ક ું શું?' ૪૧ યારે

ાે, ઈસુઅે અાંખાે ઊંચી કરીને ક ું કે , 'અાે બાપ, તમે

ું છે , માટે હુ ં તમારાે અાભાર માનું છંુ . ૪૨ તમે ન ય મા ં
ણતાે હતાે; પણ જે લાેક અાસપાસ ઊભા રહે લા છે ,

સાંભળાે છાે, અે હુ ં

અેમ બાે યા પછી તેમણે માેટા અવાજે હાંક મારી કે , 'લાજરસ, બહાર અાવ.'
૪૪ યારે જે મૃ યુ પામેલાે હતાે તે હાથે પગે કફને બાંધેલાે બહાર અા યાે, તેના

મૂખ પર માલથી વ ટાળેલાે હતાે. ઈસુઅે તેઅાેને ક ું, તેનાં બંધન છાેડી
નાખાે અને તેને જવા દાે. ૪૫ તેથી જે યહૂ દીઅાે મ રયમની પાસે અા યા હતા,

તેના મૃ યુ વષે ક ું હતું, પણ તેઅાેને અેમ લા યું કે તેમણે ઊંઘમાં વસામાે

ઈસુને ક ું કે , ' ભુ,

ાં મૂ ાે છે ?' તેઅાે તેમને

તેઅાે વ વાસ કરે કે , તમે મને માેક યાે છે , માટે તેઅાેને લીધે મ અે ક ું.' ૪૩

રા ે ચાલે, તાે તેનામાં અજવાળું ન હાેવાથી ઠાેકર ખાય છે .' ૧૧ તેમણે અે

તેમને ક ું કે , ' ભુ,

ેઈને, મનમાં નસાસાે મૂકી તથા

ું કે , 'તમે તેને

નાખીને કબર પાસે અા યા. તે તાે ગુફા હતી, અને તેના પર અેક પ થર મૂકેલાે

ઈ વરના મ હમાથ છે , જેથી ઈ વરના દીકરાનાે મ હમા થાય. ૫ માથા, તેની

જઈઅે. ૮ શ યાે તેમને કહે છે કે , 'ગુ

ેઈને તથા જે યહૂ દીઅાે

કે , 'જુ અાે, તે તેના પર કે ટલાે બધાે ેમ રાખતા હતા! ૩૭ પણ તેઅાેમાંના

જે બીમાર હતાે તે અા જ મ રયમનાે ભાઈ હતાે. ૩ તેથી બહે નાેઅે તેમને

અેવા સમાચાર તેમને મ

ેયા,

ે તમે અહ હાેત, તાે મારાે

કહે છે કે , ભુ અાવીને જુ અાે. ૩૫ ઈસુ રડયા. ૩૬ અે

ા હતા. લાજરસ કે

ેયું કે મ રયમ જલદી

ય છે , અેવું ધારીને તેઅાે

અને તેમણે (ઈસુઅે) જે કયુ તે

ેયું હતું, તેઅાેમાંથી ઘણાંઅે તેમના પર

વ વાસ કયા. ૪૬ પણ તેઅાેમાંના કે ટલાકે ફરાેશીઅાેની પાસે જઈને ઈસુઅે
જે કામ કયા હતા, તે તેઅાેને કહી સંભળા યાં. ૪૭ અે માટે મુ ય યાજકાેઅે
તથા ફરાેશીઅાેઅે સભા બાેલાવીને ક ું કે , 'અાપણે શું કરીઅે? કે મ કે અે
માણસ તાે ઘણાં ચમ કા રક ચ ાે કરે છે . ૪૮

ે અાપણે તેમને અેમ જ

રહે વા દઈશું, તાે સવ તેના પર વ વાસ કરશે અને રાેમનાે અાવીને અાપ ં
રહે ઠાણ તથા અાપણાે દેશ લઈ લેશે. ૪૯ પણ કાયાફા નામે તેઅાેમાંનાે અેક
જે તે વષ મુખ યાજક હતાે, તેણે તેઅાેને ક ું કે , 'તમે કં ઈ

ણતા નથી,

૫૦ વચારતા નથી કે લાેકાેને માટે અેક માણસ બ લદાન અાપે અને તેથી સવ

નાે નાશ થાય ન હ, અે તમારે માટે હતકારક છે .' ૫૧ તેણે તાે અે પાેતાના
તરફથી ક ું ન હતું, પણ તે વરસમાં તે મુખ યાજક હાેવાથી તેણે ભ વ ય
ક ું કે , લાેકાેને માટે ઈસુ મૃ યુ પામશે. ૫૨ અને અેકલા અા લાેકાેના માટે
ન હ, પણ અે માટે કે ઈ વરનાં વખૂટાં પડેલાં બાળકાેને પણ તે અેકઠાં કરીને
તેઅાેને અેક કરે. ૫૩ તેથી તે દવસથી માંડીને તેમને મારી નાખવાની તેઅાે
યાેજના કરવા લા યા. ૫૪ તે માટે યાર પછી યહૂ દીઅાેમાં ઈસુ

હે ર રીતે

ફયા ન હ, પણ યાંથી અર ય પાસેના ાંતના અે ાઈમ નામના શહે રમાં

573

યાેહાન

ગયા અને પાેતાના શ યાે સ હત યાં ર ાં. ૫૫ હવે યહૂ દીઅાેનું પા ખાપવ

g166) ૨૬

પાસે અા યું હતું, પા ખા અગાઉ ઘણાં લાેકાે પાેતાને શુ કરવાને બી
ગામથી ય શાલેમમાં ગયા હતા. ૫૬ માટે તેઅાેઅે ઈસુની શાેધ કરી અને

યાં હુ ં છંુ , યાં મારાે સેવક પણ રહે શે; ે કાેઈ મારી સેવા કરતાે હાેય, તાે
બાપ તેને માન અાપશે. ૨૭ હવે મારાે વ યાકુ ળ થયાે છે ; હુ ં શું કહુ ં ? અાે

ભ ત થાનમાં ઊભા રહે લાઅાેઅે પર પર ક ું કે , તમને શું લાગે છે ? શું

બાપ, મને અા ઘડીથી બચાવ. પણ અાને લીધે જ તાે હુ ં અા ઘડી સુધી અા યાે

પવમાં તે અાવવાના નથી?' ૫૭ હવે મુ ય યાજકાેઅે તથા ફરાેશીઅાેઅે અેવી

છંુ . ૨૮ અાે બાપ, તમારા નામનાે મ હમા [ ગટ] કરાે, યારે વગમાંથી અેવી
વાણી થઈ કે , 'મ તેનાે મ હમા [ ગટ] કયા છે અને ફરી કરીશ.' ૨૯ યારે જે

અા ા અાપી હતી કે ,

ે કાેઈ માણસને માલૂમ પડે કે તે [ઈસુ]

ાં છે તાે

ે કાેઈ મારી સેવા કરતાે હાેય, તાે તેણે મારી પાછળ ચાલવું; અને

તેણે ખબર અાપવી, અે માટે કે તેઅાે [ફરાેશીઅાે] તેમને પકડે.

લાેકાેઅે પાસે ઊભા રહીને તે સાંભ

છ દવસ અગાઉ ઈસુ બેથા નયા અા યા, લાજરસ, જેને
૧૨ પાઈસુખાપવના
અે મરણમાંથી સ વન કયા હતાે તે યાં હતાે. માટે તેઅાેઅે

બી અાેઅે ક ું કે , ' વગદૂ તે તેમની સાથે વાત કરી.' ૩૦ ઈસુઅે જવાબ

૨

તેને માટે ખાેરાક તૈયાર કયા હતાે અને માથા ભાેજન પીરસતી હતી, લાજરસ
ઈસુની સાથે જમવા બેઠેલાઅાેમાંનાે અેક હતાે. ૩ તે વેળા મ રયમે અ ત
મૂ યવાન શુ જટામાંસીનું અડધાે કલાે અ ર લઈને ઈસુને પગે લગા યું
અને તેના વાળથી તેમના પગ લૂ

ા; અ રની સુગંધ અાખા ઘરમાં સરી

ગઈ. ૪ તેમના શ યાેમાંનાે અેક, યહૂ દા ઇ કા રયાેત, જે તેમને પર વાધીન
કરનાર હતાે, તેણે ક ું કે , ૫ 'અે અ ર ણસાે દીનારેઇઝરાયલનું ના ં
વેચીને ગરીબાેને શા માટે અાપવામાં અા યા ન હ?' ૬ હવે અા જે તેણે ક ું
તેનું કારણ અે નહાેતું કે તેને ગરીબાેને માટે લાગણી હતી; પણ તે ચાેર હતાે
અને થેલી રાખતાે હતાે. તેમાં જે નાખવામાં અાવતું તે તે ચાેરી લેતાે હતાે તે
માટે ક ું. ૭ યારે ઈસુઅે ક ું કે , 'મારા દફનાવવાનાં દવસને માટે મ રયમને
અેવું કરવા દે. ૮ કે મ કે ગરીબાે હં મેશા તમારી સાથે છે ; પણ હુ ં સદા તમારી
સાથે નથી.' ૯ યારે યહૂ દીઅાેમાંના ઘણાં લાેકાેઅે

યું કે તે યાં છે , યારે

તેઅાે અેકલા ઈસુને લીધે ન હ, પણ લાજરસ જેને તેમણે મરણમાંથી
કયા હતાે, તેને પણ

વત

ેવા માટે અા યા. ૧૦ મુ ય યાજકાેઅે લાજરસને

પણ મારી નાખવાની મસલત કરી. ૧૧ કે મ કે તેના કારણથી ઘણાં યહૂ દીઅાે
ચા યા ગયા અને ઈસુ પર વ વાસ કયા. ૧૨ બીજે દવસે પવમાં અાવેલા
ઘણાં લાેકાેઅે અેવું સાંભ ું કે , ઈસુ ય શાલેમ અાવે છે ; ૧૩ યારે ખજૂ રીની
ડાળીઅાે લઈને તેઅાે તેમને મળવાને બહાર ગયા; અને ઊંચા અવાજે ક ું કે ,
'હાેસા ના; ભુને નામે ઇઝરાયલના જે રા
૧૪ ઈસુને ગધેડાનાે અેક વછે રાે મ

અાવે છે , તે અાશીવા દત છે .

ાે યારે તેના પર તેઅાે બેઠા, જેમ લખેલું

છે તેમ કે , ૧૫ 'અાે સયાેનની દીકરી, બીશ ન હ;

ે, તારા રા

ગધેડાના

વછે રા પર બેસીને અાવે છે .' ૧૬ થમ તેના શ યાે અે વાતાે સમ યા ન હતા,
પણ ઈસુ મ હમાવાન થયા, યારે તેઅાેને યાદ અા યું કે , ઈસુના સંબંધી અે
વાતાે લખેલી છે , તે જ માણે તેઅાેઅે તેમને કયુ છે . ૧૭ તેમણે લાજરસને
કબરમાંથી બાેલા યાે અને મરેલાઅાેમાંથી

વત કયા, તે વખતે જે લાેક

તેમની સાથે હતા, તેઅાેઅે અા બીનાને સમથન અા યું. ૧૮ તે કારણથી પણ
લાેકાે તેમને મળવા ગયા; કે મ કે તેમણે અે ચમ કા રક ચ કયુ હતું અેવું
તેઅાેઅે સાંભ

ું હતું. ૧૯ તે માટે ફરાેશીઅાેઅે પર પર ક ું કે , 'જુ અાે,

અાપ ં તાે કં ઈ વળતું નથી; જુ અાે, અાખું માનવજગત તેમની પાછળ ગયું છે .
૨૦ હવે પવમાં ભજન કરવાને જેઅાે અા યા હતા, તેઅાેમાંના કે ટલાક લાેકાે

ીક હતા; ૨૧ માટે તેઅાેઅે ગાલીલના બેથસાઈદાના ફ લપની પાસે અાવીને
તેમને વનંતી કરતાં ક ું કે , 'ભાઈ, અમે ઈસુને

ેવા ચાહીઅે છીઅે.' ૨૨

ફ લપ અાવીને અા યાને ક ું; અા યા તથા ફ લપ અાવીને ઈસુને ક ું.
૨૩ યારે ઈસુ તેઅાેને જવાબ ક ું કે , 'માણસના દીકરાને મ હમાવાન થવાનાે

સમય અા યાે છે . ૨૪ હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ , ે ઘઉંનાે દાણાે જમીનમાં પડીને
મરતાે નથી, તાે તે અેકલાે રહે છે ; પણ ે તે મરે, તાે તે ઘણાં ફળ અાપે છે .
૨૫ જે પાેતાના

વ સાચવે છે , તે તેને ગુમાવે છે ; જે અા જગતમાં પાેતાના

અાપતાં ક ું કે , 'અે વાણી મારે માટે ન હ, પણ તમારે માટે થઈ છે .' ૩૧ હવે
અા માનવજગતનાે યાય કરવામાં અાવે છે ; હવે અા જગતના અ ધકારીને
બહાર કાઢી મૂકવામાં અાવશે. ૩૨ અને

ે હુ ં પૃ વી પરથી ઊંચાે કરાઈશ, તાે

હુ ં સવને મારી પાેતાની તરફ ખચીશ. ૩૩ પાેતાનું મૃ યુ શી રીતે થવાનું છે , અે
સૂચવતાં તેમણે અે માણે ક ું, ૩૪ અે માટે લાેકાેઅે તેમને ઉ ર અા યાે કે ,
'

ત સદા રહે શે, અેમ અમે નયમશા

દીકરાે ઊંચાે કરાવાે

માંથી સાંભ ું છે ; તાે માણસનાે

ેઈઅે, અેમ તમે કે મ કહાે છાે? અે માણસનાે દીકરાે

કાેણ છે ?' (aiōn g165) ૩૫ યારે ઈસુઅે તેઅાેને ક ું કે , 'હ

થાેડીવાર

તમારી મ યે કાશ છે ; યાં સુધી તમને કાશ છે , યાં સુધી ચાલાે, રખેને
અંધકાર તમારા પર અાવી પડે; અને જે અંધકારમાં ચાલે છે તે
કે તે પાેતે

ાં

ણતાે નથી

ય છે . ૩૬ યાં સુધી તમને કાશ છે , યાં સુધી કાશ

પર વ વાસ કરાે, અે માટે કે તમે અજવાળાનાં બાળકાે થાઅાે. અે વાતાે
કહીને ઈસુ ચા યા ગયા, અને તેઅાેથી સંતાઈ ર ા. ૩૭ ઈસુઅે અાટલાં
બધાં ચમ કા રક ચ ાે તેઅાેના દેખતા કયા હતાં, તાેપણ તેઅાેઅે તેમના પર
વ વાસ કયા ન હ. ૩૮ અે માટે કે યશાયા બાેધકનું વચન પૂ ં થાય કે ,
' ભુ, અમને જે કહે વામાં અા યું તે પર કાેણે વ વાસ કયા છે ? ભુનાે હાથ
કાેની સમ

ગટ થયાે છે ?' ૩૯ તે માટે તેઅાે વ વાસ કરી ન શ

ા, કે મ

કે વળીપાછંુ યશાયા બાેધકે ક ું હતું કે , ૪૦ 'તેઅાે અાંખાેથી દેખે ન હ,
અંતઃકરણથી સમજે ન હ, પાછા ફરે ન હ, હુ ં તેઅાેને સારા ક ં ન હ, અે માટે
તેમણે તેઅાેની અાંખાે અંધ કરી છે . અને તેઅાેનાં મન જડ કયા છે .' ૪૧
યશાયાઅે તેમનાે મ હમા

ેયાે હતાે તેણે અે વાતાે જણાવી; અને તે તેમના

વષે બાે યાે. ૪૨ તાેપણ અ ધકારીઅાેમાંના પણ ઘણાંઅે તેમના પર વ વાસ
કયા; પણ રખેને ફરાેશીઅાે અમને સભા થાનમાંથી કાઢી મૂકે, [અે બીકથી]
તેઅાેઅે તેમને

હે રમાં કબૂલ કયા ન હ. ૪૩ કે મ કે ઈ વરના તરફથી થતી

શંસા કરતાં તેઅાે માણસાે તરફથી થતી શંસા વધારે ચાહતાં હતા. ૪૪
યારે ઈસુઅે ઊંચા અવાજે ક ું કે , 'મારા પર જે વ વાસ કરે છે , તે અેકલાે
મારા પર ન હ, પણ જેમણે મને માેક યાે છે , તેમના પર પણ વ વાસ રાખે
છે . ૪૫ જે મને જુ અે છે , તે જેણે મને માેક યાે છે તેમને પણ જુ અે છે . ૪૬ જે
કાેઈ મારા પર વ વાસ રાખે છે , તે અંધકારમાં રહે ન હ માટે દુ નયામાં હુ ં
કાશ પે અા યાે છંુ . ૪૭ ે કાેઈ મારી વાતાે સાંભળીને તેને પાળતાે નથી,
તાે હુ ં તેનાે યાય કરતાે નથી; કે મ કે હુ ં માનવજગતને દાે ષત ઠરાવવા માટે
નહ , પણ માનવ જગતનાે ઉ ાર કરવા માટે અા યાે છંુ . ૪૮ જે મારાે ઇનકાર
કરે છે અને મારી વાતાે વીકારતાે નથી, તેનાે યાય કરનાર અેક છે ; જે વાત મ
કહી છે , તે જ અં તમ દવસે તેનાે યાય કરશે. ૪૯ કે મ કે મ પાેતાના તરફથી
નથી ક ું, પણ મારે શું કહે વું, તથા મારે શું બાેલવું, અે વષે પતા જેમણે મને
માેક યાે છે તેમણે મને અા ા અાપી છે . ૫૦ તેમની અા ામાં અનંત વન
ં છંુ ; તે માટે હુ ં જે કં ઈ બાેલું છંુ , તે જેવું પતાઅે મને ક ું છે તેવું
જ બાેલું છંુ . (aiōnios g166)
છે , અે હુ ં

વ પર ષ
ે કરે છે , તે અનંત વનને સા તેને બચાવી રાખશે. (aiōnios

યાેહાન

ું હતું, તેઅાેઅે ક ું કે , 'ગજના થઈ;'
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પાેતાનાે અા દુ નયામાંથી પતાની પાસે જવાનાે
૧૩ હવેસમયપા અાખાપવયાે અગાઉ
છે અે ણીને ઈસુઅે દુ નયામાંનાં પાેતાના લાેક,

અગ ય છે તે ખરીદવાને અથવા ગરીબાેને કં ઈ અાપવાનું ક ું. ૩૦ યારે

જેઅાેનાં ઉપર તેઅાે ેમ રાખતા હતા, તેઅાે પર અંત સુધી ેમ રા યાે. ૨

બહાર ગયાે, યારે ઈસુ કહે છે કે , 'હવે માણસનાે દીકરાે મ હમાવાન થયાે છે ,

તેઅાે જમતા હતા તેવામાં, શેતાને તાે અગાઉથી સમાેનના દીકરા યહૂ દા

તેનામાં ઈ વર મ હમાવાન થયા છે . ૩૨ ઈ વર તેને પાેતામાં મ હમાવાન કરશે

ઇ કા રયાેતના મનમાં તેમને પર વાધીન કરવાનાે વચાર મૂ

ાે હતાે. ૩

અને તેને વહે લાે મ હમાવાન કરશે. ૩૩ અાે નાનાં બાળકાે, હવે પછી થાેડા

પતાઅે સઘળી વ તુઅાે મારા હાથમાં અાપી છે , હુ ં ઈ વરની પાસેથી અા યાે
છંુ અને ઈ વરની પાસે ઉં છંુ , અે ણીને ૪ [ઈસુ] ભાેજન થળ પરથી

સમય સુધી હુ ં તમારી સાથે છંુ ; તમે મને શાેધશાે.' જેમ મ યહૂ દીઅાેને ક ું હતું
કે , ' યાં હુ ં ઉં છંુ યાં તમે અાવી શકતા નથી, તેમ હુ ં હમણાં તમને પણ

ઊભા થયા અને પાેતાનાં વ

કહુ ં છંુ . ૩૪ 'હુ ં તમને નવી અા ા અાપું છંુ , કે તમે અેકબી પર ેમ રાખાે,
૩૫ ે અેકબી પર તમે ેમ રાખાે તાે તેથી સવ માણસાે ણશે કે તમે

ાે ઉતાયા; પછી તેમણે માલ લઈને પાેતાની

કમરે બાં યાે. ૫ યાર બાદ વાસણમાં પાણી લઈને, શ યાેના પગ ધાેવા તથા
જે માલ પાેતાની કમરે બાં યાે હતાે તેનાથી લૂંછવા લા યા. ૬ અે માણે
કરતા કરતા તે સમાેન પતરની પાસે અા યા. યારે સમાેન ક ું કે , ' ભુ, શું

કાે ળયાે લઈને તે તરત બહાર ગયાે; અને તે સમયે રાત હતી. ૩૧ જયારે તે

મારા શ યાે છાે. ૩૬ સમાેન પતર તેમને કહે છે કે , ' ભુ, તમ ાં અાે
છાે? ઈસુઅે ક ું, ' યાં હુ ં ઉં છંુ , યાં તું હમણાં મારી પાછળ અાવી શકતાે

તમે મારા પગ ધૂઅાે છાે?' ૭ ઈસુઅે તેને ક ું કે , 'હુ ં જે ક ં છંુ , તે તું હમણાં
ણતાે નથી; પણ હવે પછી તું સમજશે.' ૮ પતર તેમને કહે છે કે , 'હુ ં કદી
તમને મારા પગ ધાેવા દઈશ ન હ.' ઈસુઅે તેને ક ું કે , ' ે હુ ં તને ન ધાેઉં તાે

નથી; પણ પછી મારી પાછળ અાવીશ. ૩૭ પતર તેમને કહે છે કે , ' ભુ, હુ ં

મારી સાથે તારે કં ઈ લાગભાગ નથી.' (aiōn g165) ૯ સમાેન પતર તેને કહે છે

ન ે કહુ ં છંુ કે , “મરઘાે બાે યા અગાઉ તું ણ વાર મારાે નકાર કરશે.'

કે , ' ભુ, અેકલા મારા પગ જ ન હ, પણ મારા હાથ તથા મુખ પણ ધૂઅાે.'

દયાેને યાકુ ળ થવા ન દાે; તમે ઈ વર પર વ વાસ રાખાે
૧૪ 'તમારા
છાે, મારા પર પણ વ વાસ રાખાે. મારા પતાના ઘરમાં રહે વા માટે

૧૦ ઈસુ તેને કહે છે , 'જેણે નાન કયુ છે , તેના પગ સવાય બીજું કં ઈ ધાેવાની

અગ ય નથી, તે પૂરાે શુ છે ; તમે શુ છાે, પણ બધા ન હ. ૧૧ કે મ કે પાેતાને
પર વાધીન કરનારને

ણતા હતા; માટે તેમણે ક ું કે , 'તમે બધા શુ નથી.'

૧૨ અે માણે તેઅાેના પગ ધાેઈ ર ા પછી તેમણે પાેતાનાં વ

ાે પહે યા અને

પાછા જમવા બેસીને તેઅાેને ક ું કે , 'મ તમને શું કયુ છે , તે તમે સમ ે છાે?'
૧૩ તમે મને ગુ

તથા ભુ કહાે છાે, અને તમે સાચું જ કહાે છાે, કે મ કે હુ ં

અે જ છંુ .' ૧૪ અે માટે મ ભુઅે તથા ગુ અે ે તમારા પગ ધાેયા, તાે
તમારે પણ અેકબી ના પગ ધાેવા ેઈઅે. ૧૫ કે મ કે જેવું મ તમને કયુ,
તેવું તમે પણ કરાે, અે માટે મ તમને નમુનાે અા યાે છે . ૧૬ હુ ં તમને ન ે
કહુ ં છંુ કે , 'નાેકર પાેતાના શેઠ કરતાં માેટાે નથી; અને જે માેકલાયેલાે છે તે
પાેતાના માેકલનાર કરતાં માેટાે નથી.' ૧૭ ે તમે અે બાબતાે ણીને તેઅાેનું
અનુકરણ કરાે, તાે તમે અાશીવા દત છાે. ૧૮ હુ ં તમારા સઘળાં સંબંધી નથી
કહે તાે; જેઅાેને મ પસંદ કયા છે તેઅાેને હુ ં
અેમ થવું

ં છંુ ; અે લખેલું પૂ ં થાય માટે

ેઈઅે 'પણ જે મારી [સાથે] રાેટલી ખાય છે , તેણે મારી વ

પાેતાની લાત ઉગામી છે .' ૧૯ અે બીના બ યા પહે લાં હુ ં તમને કહુ ં છંુ અે માટે
કે , 'જયારે અે બાબત થાય, યારે તમે વ વાસ કરાે, કે હુ ં તે છંુ .' ૨૦ ન ે હુ ં
તમને કહુ ં છંુ કે , 'જે કાેઈને હુ ં માેકલું છંુ તેનાે અંગીકાર જે કરે છે , તે મારાે
અંગીકાર કરે છે ; અને જે મારાે અંગીકાર કરે છે તે મને માેકલનારનાે અંગીકાર
કરે છે . ૨૧ અેમ ક ાં પછી ઈસુ અા મામાં યાકુ ળ થયા; અને ગંભીરતાથી
ક ું કે , હુ ં તમને ન ે કહુ ં છંુ કે , 'તમારામાંનાે અેક મને પર વાધીન કરશે. ૨૨
તે કાેને વષે બાેલે છે અે સંબંધી શ યાેઅે અા યથી અેકબી તરફ ેયું.
૨૩ હવે જમણ સમયે તેમના શ યાેમાંનાે અેક, જેનાં પર ઈસુ ેમ રાખતા

હતા, તે ઈસુની છાતીઅે અઢેલીને બેઠાે હતાે. ૨૪ સમાેન પતર તેને ઇશારાે
કરીને કહે છે કે , 'તેઅાે કાેનાં વષે બાેલે છે , તે અમને કહે .' ૨૫ યારે તે જેમ
ઈસુની છાતીઅે અઢેલીને બેઠાે હતાે, તેમ ને તેમ જ તેમને પૂછે છે કે , ' ભુ, તે
કાેણ છે ?' ૨૬ ઈસુ કહે છે કે , 'હુ ં કાે ળયાે બાેળીને જેને અાપીશ, તે જ તે છે .'
પછી તેઅાે કાે ળયાે લઈને તે સમાેન ઇ કા રયાેતના દીકરા યહૂ દાને અાપે છે .
૨૭ અને કાે ળયાે લીધા પછી તેનામાં શેતાન અા યાે, માટે ઈસુ તેને કહે છે કે ,

'જે તું કરવાનાે છે , તે જલદી કર.' ૨૮ હવે તેમણે તેને શા માટે અે ક ું અે
જમવા બેઠેલાઅાેમાંથી કાેઈ સમ યાે ન હ. ૨૯ કે મ કે કે ટલાકે અેમ ધાયુ કે ,
યહૂ દાની પાસે થેલી છે તેથી ઈસુઅે તેને ક ું કે , પવને માટે અાપણને જેની

હમણાં જ તમારી પાછળ કે મ અાવી શકતાે નથી? તમારે માટે હુ ં મારાે
પણ અાપીશ. ૩૮ ઈસુ કહે છે કે , 'શું તું મારે માટે તારાે

વ

વ અાપશે?' હુ ં તને

૨

ઘણી જ યાઅાે છે , ના હાેત તાે હુ ં તમને કહે ત; હુ ં તાે તમારે માટે જ યા તૈયાર
કરવાને ઉં છંુ . ૩ હુ ં જઈને તમારે માટે જગા તૈયાર કરીશ, પછી હુ ં પાછાે
અાવીશ અને તમને મારી પાસે લઈ જઈશ, અે માટે કે યાં હુ ં રહુ ં છંુ યાં તમે
પણ રહાે. ૪ હુ ં યાં ઉં છંુ યાંનાે માગ તમે ણાે છાે.' ૫ થાેમા તેમને કહે
છે કે , ' ભુ, તમે
રીતે

ાં

અાે છાે, તે અમે

ણતા નથી; યારે અમે માગ કે વી

ણીઅે?' ૬ ઈસુ તેને કહે છે કે , 'માગ, સ ય તથા

અા ય વના પતાની પાસે કાેઈ અાવતું નથી. ૭ તમે

વન હુ ં છંુ ; મારા
ે મને અાેળખત તાે

મારા પતાને પણ અાેળખત; હવેથી તમે તેમને અાેળખાે છાે અને તેમને

ેયા

છે . ૮ ફ લપ તેમને કહે છે કે , ' ભુ, અમને પતા દેખાડાે, અે અમારે માટે
પૂરતું છે . ૯ ઈસુ તેને કહે છે કે , ' ફ લપ, લાંબા સમય સુધી હુ ં તમારી સાથે
ર ાે છંુ , તાેપણ શું તું મને અાેળખતાે નથી? જેણે મને

ેયાે છે તેણે પતાને

ેયા છે ; તાે તું શા માટે કહે છે કે , 'અમને પતા દેખાડાે? ૧૦ હુ ં બાપમાં છંુ
અને બાપ મારામાં છે , અેવાે વ વાસ તું કરે છે કે ન હ? જે વાતાે હુ ં તમને કહુ ં
છંુ તે હુ ં મારા પાેતાના તરફથી નથી કહે તાે; પણ પતા મારામાં રહીને પાેતાના
કામ કરે છે . ૧૧ હુ ં બાપમાં છંુ અને બાપ મારામાં છે , અેવાે વ વાસ મારા પર
કરાે, ન હ તાે કામાેને જ લીધે મારા પર વ વાસ રાખાે.' ૧૨ હુ ં તમને સાચે જ
કહુ ં છંુ કે , 'હુ ં જે કામાે ક ં છંુ તે જ મારા પર વ વાસ કરનાર પણ કરશે અને
અેના કરતાં પણ માેટાં કામાે કરશે, કે મ કે હુ ં પતાની પાસે ઉં છંુ . ૧૩ જે
કં ઈ મારે નામે તમે માગશાે, તે હુ ં કરીશ, અે માટે કે પતા દીકરામાં મ હમાવાન
થાય. ૧૪
૧૫

ે તમે મારે નામે મારી પાસે કં ઈ માગશાે તાે તે માણે હુ ં કરીશ.

ે તમે મારા પર ેમ કરતા હાે તાે મારી અા ાઅાે પાળશાે. ૧૬ અને હુ ં

પતાને ાથના કરીશ અને તે તમને બી

અેક સહાયક તમારી પાસે સદા

રહે વા માટે અાપશે, (aiōn g165) ૧૭ અેટલે સ યનાે અા મા, જેને માનવજગત
પામી નથી શકતું; કે મ કે તેમને તે
પણ તમે તેમને

ેઈ શકતું નથી અને તેમને

ણતું નથી;

ણાે છાે; કે મ કે તેઅાે તમારી સાથે રહે છે અને તમારામાં

વાસાે કરશે. ૧૮ હુ ં તમને અનાથ મૂકી દઈશ ન હ; હુ ં તમારી પાસે અાવીશ.
૧૯ થાેડીવાર પછી દુ નયા મને ફરીથી ન હ

ેશે, પણ તમે મને

ેશાે; હુ ં

વું

છંુ માટે તમે પણ વશાે. ૨૦ તે દવસે તમે ણશાે કે , હુ ં મારા પતામાં છંુ .
તમે મારામાં છાે અને હુ ં તમારામાં છંુ . ૨૧ જેની પાસે મારી અા ાઅાે છે અને
જે તેઅાેને પાળે છે , તે જ મારા પર ેમ રાખે છે ; અને જે મારા પર ેમ રાખે
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છે તેના પર મારા પતા ેમ રાખશે અને હુ ં તેના પર ેમ રાખીશ અને તેની

તમને માેક યા છે , કે તમે જઈને ફળ અાપાે; અને તમારાં ફળ કાયમ રહે . જેથી

અાગળ હુ ં પાેતાને ગટ કરીશ.' ૨૨ યહૂ દા, જે ઇ કા રયાેત ન હતાે, તે તેને

તમે મારે નામે પતાની પાસે જે કં ઈ માગાે તે તમને તે અાપે. ૧૭ તમે અેકબી

કહે છે કે , ' ભુ, તમે પાેતાને અમારી અાગળ ગટ કરશાે અને દુ નયાની

પર ેમ રાખાે માટે હુ ં તમને અે અા ાઅાે અાપું છંુ . ૧૮

સમ ન હ, અેનું શું કારણ છે ?' ૨૩ ઈસુઅે જવાબ અા યાે કે , ' ે કાેઈ મારા

રાખે છે તાે તમારા પહે લાં તેણે મારાે ષ
ે કયા છે , અે તમે

પર ેમ રાખતાે હશે, તાે તે મા ં વચન પાળશે; અને મારા પતા તેના પર ેમ

તમે જગતના હાેત તાે પાેતાના હાેવાથી જગત તમારા ઉપર ેમ રાખત; પરં તુ

રાખશે; અને અમે તેની પાસે અાવીને તેની સાથે રહીશું. ૨૪ જે મારા પર ેમ

તમે જગતના નથી, પણ મ તમને જગતમાંથી પસંદ કયા છે , તેથી જગત

રાખતાે નથી તે મારા વચનાેનું પાલન કરતાે નથી. જે વચન તમે સાંભળાે છાે તે

તમારા પર ષ
ે રાખે છે . ૨૦ દાસ પાેતાના શેઠથી માેટાે નથી, અેવી જે વાત

મારા નથી, પણ જે પતાઅે મને માેક યાે છે તેના છે . ૨૫ હુ ં હ

મ તમને કહી તે યાદ રાખાે.

તમારી સાથે

રહુ ં છંુ અેટલામાં મ તમને અે વચનાે ક ાં છે . ૨૬ પણ સહાયક, અેટલે પ વ
અા મા, જેમને પતા મારે નામે માેકલી અાપશે, તે તમને બધું શીખવશે અને

સતાવશે.

ે જગત તમારાે ષ
ે
ણાે છાે. ૧૯

ે

ે તેઅાેઅે મને સતા યાે છે , તાે તમને પણ

ે તેઅાેઅે મારાં વચનાે પડયા તાે તમારા પણ પાડશે. ૨૧ પણ

અે બધું મારા નામને માટે તેઅાે તમને કરશે, કે મ કે તેઅાે મારા માેકલનારને

મ જે સવ તમને ક ું તે સઘળું તમારાં મરણમાં લાવશે. ૨૭ હુ ં તમને શાં ત
અાપીને ઉં છંુ ; મારી શાં ત હુ ં તમને અાપું છંુ ; જેમ માનવજગત અાપે છે

ણતા નથી. ૨૨

ે હુ ં અા યાે ન હાેત અને તેઅાેને ક ું ન હાેત, તાે તેઅાેને

પાપ લાગત ન હ; પણ હવે તેઅાેના પાપ સંબંધી તેઅાેને કં ઈ બહાનું ર ું નથી.

તેમ હુ ં તમને અાપતાે નથી. તમારાં દયાેને યાકુ ળ થવા ન દાે; અને બીવા
પણ દેશાે નહ . ૨૮ મ તમને જે ક ું તે તમે સાંભ ું છે કે , 'હુ ં ઉં છંુ , તમારી

૨૩ જે મારાે ષ
ે કરે છે , તે મારા પતાનાે પણ ષ
ે કરે છે . ૨૪ જે કામાે બી

પાસે પાછાે અાવું છંુ . ે તમે મારા પર ેમ રાખતા હાેત, તાે હુ ં પતાની પાસે
ઉં છંુ , અેથી તમને અાનંદ થાત; કે મ કે મારા કરતાં પતા મહાન છે . ૨૯ હવે

પણ હવે તેઅાેઅે મને તથા મારા પતાને પણ

જયારે અે બાબતાે થાય યારે તમે વ વાસ કરાે માટે તે થયા અગાઉ મ

મારા પર ષ
ે રા યાે છે , તે પૂણ થાય તે માટે અેવું થયું. ૨૬ પણ સહાયક,

હમણાંથી તમને ક ું છે . ૩૦ હવેથી તમારી સાથે હુ ં ઘણી વાતાે કરવાનાે નથી,

અેટલે સ યનાે અા મા, જે પતાની પાસેથી અાવે છે , તેને હુ ં પતાની પાસેથી

કે મ કે અા જગતનાે અ ધકારી અાવે છે , અને તેનાે મારા પર કાેઈ હ સાે નથી;

તમારી પાસે માેકલી દઈશ; તે જયારે અાવશે, યારે મારા સંબંધી સા ી

ણે કે હુ ં પતા પર ેમ રાખું છંુ અને પતાઅે મને

અાપશે. ૨૭ તમે પણ સા ી અાપશાે, કે મ કે તમે અારં ભથી મારી સાથે છાે.

અા ા અાપી છે , તેમ હુ ં ક ં છંુ [અે માટે અા થાય છે ], ઊભા થાઅાે, અહ થી
અાપણે જઈઅે.'

તમને ગેરમાગ દાેરે ન હ, માટે મ તમને અે વચનાે ક ાં છે .
૧૬ 'કાેતેઅઈાે તમને
સભા થાનાેમાંથી કાઢી મૂકશે; ખરેખર, અેવાે સમય અાવે

૩૧ પણ માનવજગત

ેયા છે , અને તાેય ષ
ે રા યાે

માં વચન લખેલું છે કે , 'તેઅાેઅે વનાકારણ

ે કાેઈ તમને મારી નાખે તાે તે ઈ વરની સેવા કરે છે , અેમ તેને લાગશે.

૩ તેઅાે પતાને તથા મને

ણતા નથી, માટે તેઅાે અે કામાે કરશે. ૪ પણ

જયારે તેમનાે સમય અાવે યારે તમે યાદ કરાે કે મ તે તમને ક ું હતું, માટે અે

ફળ અાવે છે , તે દરેકને વધારે ફળ અાવે માટે તે તેને શુ કરે છે . ૩ જે વચનાે

વચનાે મ તમને ક ાં છે . અગાઉ મ અે વચનાે તમને ક ાં ન હતાં, કે મ કે હુ ં
તમારી સાથે હતાે. ૫ પણ હવે હુ ં મારા માેકલનારની પાસે ઉં છંુ ; અને તમે

મ તમને ક ાં છે તેના ારા હવે તમે શુ થઈ ગયા છાે. ૪ તમે મારામાં રહાે
તે ફળ

અાપી શકતી નથી, તેમ તમે પણ મારામાં ર ા વના [ફળ] અાપી શકતા
નથી. ૫ હુ ં તાે ા ાવેલાે છંુ ; અને તમે ડાળીઅાે છાે; જે મારામાં રહે છે અને હુ ં
તેનામાં રહુ ં છંુ , તે જ ઘણાં ફળ અાપે છે ; કે મ કે મારાથી નરાળા રહીને તમે
કં ઈ કરી શકતા નથી. ૬ ે કાેઈ મારામાં રહે તાે નથી, તાે ડાળીની પેઠે તેને

ાં

અાે છાે અેવું તમારામાંનાે કાેઈ મને પૂછતાે નથી. ૬ પણ મ તમને અે

વચનાે ક ાં છે , માટે તમારાં મન શાેકથી ભરપૂર છે . ૭ તાેપણ હુ ં તમને સ ય
કહુ ં છંુ ; મા ં જવું તમને હતકારક છે ; કે મ કે ે હુ ં ન હ ઉં, તાે સહાયક
તમારી પાસે અાવશે નહ ; પણ

ે હુ ં

ઉં, તાે હુ ં તેમને તમારી પાસે માેકલી

અાપીશ. ૮ જયારે તેઅાે અાવશે યારે તેઅાે પાપ વષે, યાયીપણા વષે

ય છે ; પછી

લાેક તેઅાેને અેકઠી કરીને અ નમાં નાખે છે અને તેઅાેને બાળવામાં અાવે છે .
૭

છે . ૨૫ તેઅાેના નયમશા

છે કે

૨

બહાર ફકી દેવામાં અાવે છે ; નાખી દેવાયેલી ડાળીઅાે સુકાઈ

ે મ તેઅાે મ યે કયા ન હાેત, તાે તેઅાેને પાપ ન લાગત;

૨

ા ાવેલાે હુ ં છંુ અને મારા પતા માળી છે . મારામાંની હરેક
૧૫ ખરાે
ડાળી જેને ફળ અાવતાં નથી તેને તે કાપી નાખે છે ; અને જે ડાળીઅાેને

અને હુ ં તમારામાં [રહીશ]; જેમ ડાળી વેલામાં ર ા વના પાેતાની

કાેઈઅે કયા નથી, તે

ે તમે મારામાં રહાે; અને મારાં વચનાે તમારામાં રહે , તાે જે કં ઈ તમે ચાહાે

તે માગાે, અેટલે તે તમને મળશે. ૮ તમે બહુ ફળ અાપાે, અેમાં મારા પતા
મ હમાવાન થાય છે ; અને અેથી તમે મારા શ ય થશાે. ૯ જેમ પતાઅે મારા

તથા યાય ચૂકવવા વષે જગતને ખાતરી કરી અાપશે; ૯ પાપ વષે, કે મ કે
તેઅાે મારા પર વ વાસ કરતા નથી; ૧૦ યાયીપણા વષે, કે મ કે હુ ં પતાની
પાસે ઉં છંુ , અને હવેથી મને ેશાે ન હ; ૧૧ યાયચૂકાદા વષે, કે મ કે અા
જગતના અ ધકારીનાે યાય કરવામાં અા યાે છે . ૧૨ હજુ પણ મારે તમને

પર ેમ રા યાે છે , તેમ મ પણ તમારા પર ેમ રા યાે છે ; તમે મારા ેમમાં

ઘણી વાતાે કહે વાની છે , પણ હમણાં તે તમે સમ

રહાે. ૧૦ જેમ હુ ં મારા પતાની અા ાઅાે પાળીને તેમના ેમમાં રહુ ં છંુ , તેમ
ે તમે મારી અા ાઅાે પાળાે તાે તમે મારા ેમમાં રહે શાે. ૧૧ મારાે અાનંદ

કે મ કે તે પાેતાના તરફથી કહે શે ન હ; પણ જે કં ઈ તે સાંભળશે તે જ તે
કહે શે; અને જે જે થવાનું છે તે તમને કહી બતાવશે. ૧૪ તે મને મ હમાવાન

તમારામાં રહે ; અને તમારાે અાનંદ સંપૂણ થાય, અે માટે મ તમને અે વાતાે

કરશે, કે મ કે મા ં જે છે તેમાંથી તે લઈને તમને કહી બતાવશે. ૧૫ જે પતાનાં

કહી છે . ૧૨ મારી અા ા અે છે કે , 'જેમ મ તમારા પર ેમ રા યાે છે , તેમ તમે
અેકબી

પર ેમ રાખાે.' ૧૩ પાેતાના મ ાેને સા ં પાેતાનાે

ે

તમે પાળાે છાે તાે તમે મારા મ છાે. ૧૫ હવેથી હુ ં તમને દાસ કહે તાે નથી;
કે મ કે પાેતાનાે શેઠ જે કરે છે તે દાસ

ણતાે નથી; પણ મ તમને મ ક ાં

છે ; કે મ કે જે વાતાે મ મારા પતા પાસેથી સાંભળી હતી તે બધી મ તમને
જણાવી છે . ૧૬ તમે મને પસંદ કયા નથી, પણ મ તમને પસંદ કયા છે ; અને
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છે , તે સવ મારાં છે ; માટે મ ક ું કે , મા ં જે છે તેમાંથી લઈને તે તમને કહી

વ અાપવાે, તે

કરતાં મહાન અ ય કાેઈ ેમ નથી. ૧૪ જે અા ાઅાે હુ ં તમને અાપું છંુ તે

શકાે તેમ નથી. ૧૩

તાેપણ જયારે સ યનાે અા મા અાવશે, યારે તે તમને સવ સ યમાં દાેરી જશે;

બતાવશે. ૧૬ થાેડીવાર પછી તમે મને
તમે મને

ેશાે ન હ; અને ફરી થાેડીવાર પછી

ેશાે.' ૧૭ અેથી તેમના શ યાેમાંના કે ટલાકે અેકબી ને ક ું,

'ઈસુ અાપણને કહે છે કે , થાેડીવાર પછી તમે મને
થાેડીવાર પછી તમે મને

ેશાે, કે મ કે હુ ં પતાની પાસે

ેશાે ન હ; અને ફરી
ઉં છંુ , તે શું હશે?'

૧૮ તેઅાેઅે ક ું કે , 'થાેડીવાર પછી, અેમ ઈસુ કહે છે તે શું છે ? ઈસુ શું કહે છે
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અે અાપણે સમજતા નથી.' ૧૯ તેઅાે મને કશું પૂછવા ઇ છે છે , અે ઈસુઅે
યું, તેથી તેમણે તેઅાેને ક ું કે , થાેડીવાર પછી તમે મને
ફરી થાેડીવાર પછી તમે મને

તેઅાેને માટે; કે મ કે તેઅાે તમારાં છે ; ૧૦ જે બધા મારાં તે તમારા છે અને

ેશાે ન હ, અને

જે તમારા તે મારાં છે ; હુ ં તેઅાેમાં મ હમાવાન થયાે છંુ . ૧૧ હુ ં લાંબા સમય

ેશાે, અે જે મ ક ું, તે વષે તમે અંદરાેઅંદર શું

સુધી દુ નયામાં નથી, પણ તેઅાે અા દુ નયામાં છે અને હુ ં તમારી પાસે અાવું

પૂછાે છાે? ૨૦ હુ ં તમને ખરેખર કહુ ં છંુ કે , 'તમે રડશાે અને શાેક કરશાે,
પણ અા જગત અાનંદ કરશે; તમે શાે કત થશાે, પણ તમારાે શાેક અાનંદમાં

છંુ . અાે પ વ પતા, તમા ં નામ જે તમે મને અા યું છે , તેમાં તેઅાેને પણ
અાપણા જેવા અેક થવા માટે સંભાળી રાખાે. ૧૨ હુ ં તેઅાેની સાથે જગતમાં

પલટાઈ જશે.' ૨૧ જયારે

હતાે યાં સુધી તમા ં નામ જે તમે મને અા યું છે તેમાં મ તેઅાેને સંભાળી

ીને સવવેદના થતી હાેય છે યારે તેને દુ ઃખ

થાય છે , કે મ કે તેનાે સમય અા યાે હાેય છે ; પણ બાળકનાે જ મ થયા પછી,

રા યાં; અને મ તેઅાેનું ર ણ કયુ છે શા

દુ નયામાં બાળક જન યું છે તેના અાનંદથી તે દુ ઃખ તેને ફરીથી યાદ અાવતું

દીકરા સવાય તેઅાેમાંના કાેઈનાે વનાશ થયાે ન હ. ૧૩ હવે હુ ં તમારી પાસે

નથી. ૨૨ હમણાં તાે તમને શાેક થાય છે ખરાે; પણ હુ ં ફરી તમને મળીશ

અાવું છંુ ; 'તેઅાેમાં મારાે અાનંદ સંપૂણ થાય,' માટે હુ ં અા બાબતાે દુ નયામાં

યારે તમે તમારા મનમાં અાનંદ પામશાે, અને તમારાે અાનંદ તમારી પાસેથી

કહુ ં છંુ . ૧૪ તમારાં વચનાે મ તેઅાેને અા યાં છે ; માનવજગતે તેઅાેનાે ષ
ે
કયા છે કે મ કે જેમ હુ ં જગતનાે નથી તેમ તેઅાે અા જગતના નથી. ૧૫ તમે

કાેઈ છીનવી લેનાર નથી. ૨૩ તે દવસે તમે મને કં ઈ પૂછશાે ન હ. હુ ં તમને

વચનાે પૂરા થાય માટે વનાશના

ખરેખર કહુ ં છંુ કે , જેથી તમે મારે નામે પતાની પાસે જે કં ઈ માગાે તે તમને તે
અાપે. ૨૪ હ સુધી તમે મારે નામે કં ઈ મા યું નથી; માગાે અને તમને મળશે,

તેઅાેને દુ નયામાંથી લઈ લાે અેવી ાથના હુ ં કરતાે નથી, પણ તમે તેઅાેને

અે માટે તમારાે અાનંદ સંપૂણ થાય. ૨૫ અે વાતાે મ તમને

ાંતાેમાં કહી છે ;

સ યથી તેઅાેને પ વ કરાે; તમા ં વચન સ ય છે . ૧૮ જેમ તમે મને દુ નયામાં

ાંતાેમાં તમારી સાથે બાેલીશ ન હ, પણ

માેક યાે છે , તેમ મ પણ તેઅાેને દુ નયામાં માેક યા છે . ૧૯ તેઅાે પાેતે પણ

પતા સંબંધી હુ ં તમને પ રીતે કહી સંભળાવીશ. ૨૬ તે દવસે તમે મારે

સ યથી પ વ થાય માટે તેઅાેને સા ં હુ ં પાેતાને પ વ ક ં છંુ . ૨૦ વળી હુ ં
અેકલાે તેઅાેને માટે ન હ, પણ તેઅાેની વાતથી જેઅાે મારા પર વ વાસ

અેવાે સમય અાવે છે કે જયારે હુ ં

નામે માગશાે; અને હુ ં તમને અેમ નથી કહે તાે કે હુ ં તમારે માટે પતાને ાથના

દુ થી દૂ ર રાખાે. ૧૬ જેમ હુ ં જગતનાે નથી, તેમ તેઅાે અા જગતના નથી. ૧૭

ેમ રા યાે છે અને વ વાસ પણ કયા છે કે હુ ં પતાની પાસેથી અા યાે છંુ .

કરશે, તેઅાેને માટે પણ ાથના ક ં છંુ કે , ૨૧ તેઅાે બધા અેક થાય; અાે
પતા, જેમ તમે મારામાં અને હુ ં તમારામાં, તેમ તેઅાે પણ અાપણામાં થાય,

૨૮ હુ ં પતા પાસેથી અા યાે છંુ અને હુ ં દુ નયામાં અા યાે છંુ ; ફરીને હુ ં અા

જેથી માનવજગત વ વાસ કરે કે તમે મને માેક યાે છે . ૨૨ જે મ હમા તમે

ઉં છંુ .' ૨૯ તેમના શ યાે કહે છે કે , 'હવે તમે

મને અા યાે છે તે મ તેઅાેને અા યાે છે , જેથી જેવા અાપણે અેક છીઅે તેમ

કરીશ; ૨૭ કારણ કે પતા પાેતે તમારા પર ેમ કરે છે , કે મ કે તમે મારા પર

દુ નયા ય ને પતાની પાસે
પ રીતે બાેલાે છાે અને કં ઈ

ાંતાેમાં બાેલતા નથી. ૩૦ હવે અમે

ણીઅે

તેઅાે પણ અેક થાય; ૨૩ [અેટલે] હુ ં તેઅાેમાં અને તમે મારામાં થઈ જેથી

ણાે છાે; અને કાેઈ માણસ તમને કં ઈ પૂછે

તેઅાે અેક થાય અને સંપૂણ કરાય, અે સા ં કે માનવજગત સમજે કે તમે મને

અેવી અગ ય નથી; તેથી અમે વ વાસ કરીઅે છીઅે કે તમે ઈ વર પાસેથી

માેક યાે છે અને જેમ તમે મારા પર ેમ કયા છે તેમ તેઅાેના પર પણ ેમ

અા યા છાે.' ૩૧ ઈસુઅે તેઅાેને ઉ ર અા યાે કે , 'શું હવે તમે વ વાસ કરાે
છાે? ૩૨ જુ અાે, અેવાે સમય અાવે છે , હા, હમણાં જ અા યાે છે કે , તમે હરેક

કયા છે . ૨૪ હુ ં પતા, હુ ં અેવું ઇ છંુ છંુ કે , યાં હુ ં છંુ યાં જેઅાેને તમે મને
અા યાં છે તેઅાે પણ મારી પાસે રહે , જેથી તેઅાે મારાે મ હમા જુ અે, કે જે

માણસ પાેતપાેતાની ગમ વખેરાઈ જશાે અને તમે મને અેકલાે મૂકશાે. તે

તમે મને અા યાે છે ; કે મ કે સૃ નાે પાયાે નંખાયા અગાઉ તમે મારા પર ેમ

છતાં પણ હુ ં અેકલાે નથી, કે મ કે પતા મારી સાથે છે . ૩૩ મ તમને અે વાતાે

કયા હતાે. ૨૫ અાે યાયી પતા, માનવજગતે તાે તમને અાેળ યા નથી; પણ

કહી છે કે , 'મારામાં તમને શાં ત ા ત થાય. દુ નયામાં તમને સંકટ છે ; પણ

મ તમને અાેળ યા છે ; અને તમે મને માેક યાે છે , અેમ તેઅાેઅે

હમત રાખાે; મ જગતને

મ તેઅાેને તમા ં નામ જણા યું છે ; અને જણાવીશ; અે માટે કે , જે ેમથી તમે

છીઅે કે તમે સઘળી બાબતાે

યું છે .'

અે અે વાતાે ક ાં પછી વગા તરફ પાેતાની અાંખાે ઊંચી કરીને
૧૭ ઈસુ
ક ું કે , ' પતા, સમય અા યાે છે ; તમે તમારા દીકરાને મ હમાવાન

યું છે ; ૨૬

મારા પર ેમ રા યાે છે તે તેઅાેમાં રહે અને હુ ં તેઅાેમાં રહુ ં .'

કરાે, જેથી દીકરાે તમને મ હમાવાન કરે. ૨ કે મ કે તે સવ માણસાે પર તમે

ક ાં પછી ઈસુ પાેતાના શ યાે સાથે ક ાેન ખીણને પેલે
૧૮ અેપારવાતાે
ગયા, યાં અેક વાડી હતી, તેમાં તેઅાે પાેતે તથા તેમના શ યાે

અ ધકાર અા યાે છે કે , જે સવ તમે તેને અા યાં છે તેઅાેને તે અનંત વન

ગયા. ૨ હવે તેમને પર વાધીન કરનાર યહૂ દા પણ તે જ યા વષે

અાપે. (aiōnios g166) ૩ અનંત વન અે છે કે તે તમને અેકલાને, સ ય

હતાે; કે મ કે ઈસુ પાેતાના શ યાેની સાથે ઘણી વખત યાં જતા હતા. ૩ યારે

ઈ વરને તથા મને (ઈસુ

તને) કે જેને તમે માેક યાે છે તેને અાેળખે.

યહૂ દા સૈ નકાેની ટુ કડી લઈને અને મુ ય યાજકાે તથા ફરાેશીઅાેની પાસેથી

(aiōnios g166) ૪ જે કામ કરવાનું તમે મને સા યું હતું તે પૂ ં કરીને મ તમને

સપાઈઅાેને લઈને ફાનસાે, મશાલાે તથા હ થયારાે સ હત યાં અા યાે છે . ૪

પૃ વી પર મ હમાવાન કયા છે . ૫ હવે, અાે પતા, સૃ ની ઉ પ

અગાઉ

યારે ઈસુને પાેતાનાં પર જે સવ અાવી પડવાનું હતું તે બધું

ણતાે

ણતા હતા, તે

તમારી સાથે જે મ હમા હુ ં ભાેગવતાે હતાે તેથી તમે હમણાં પાેતાની સાથે મને

માટે તેમણે બહાર જઈને તેઅાેને ક ું કે , 'તમે કાેને શાેધાે છાે?' ૫ તેઅાેઅે

મ હમાવાન કરાે. ૬ માનવજગતમાંથી જે માણસાે તમે મને અા યાં છે , તેઅાેને
મ તમા ં નામ ગટ કયુ છે ; તેઅાે તમારાં હતાં, તેઅાેને તમે મને અા યાં છે ;

તેમને ઉ ર દીધાે કે , 'ઈસુ નાઝારીને.' ઈસુ તેઅાેને કહે છે કે , 'તે હુ ં છંુ .' અને
યહૂ દા જે તેમને પર વાધીન કરનાર હતાે તે પણ સૈ નકાેની સાથે ઊભાે હતાે.

અને તેઅાેઅે તમારાં વચન પા ાં છે . ૭ હવે તેઅાે

૬ અે માટે જયારે તેમણે તેઅાેને ક ું કે , 'તે હુ ં છંુ ,' યારે તેઅાે પાછા હટીને

ણે છે કે જે જે તમે મને

અા યાં છે , તે સવ તમારા તરફથી જ છે . ૮ કે મ કે જે વાતાે તમે મને કહે લી

જમીન પર પ ા. ૭ યારે તેમણે ફરી તેઅાેને પૂ

હતી તે મ તેઅાેને કહી છે ; અને તેઅાેઅે તે વીકારી છે ; અને હુ ં તમારી પાસેથી

અને તેઅાેઅે ક ું કે , 'નાસરેથના ઈસુને.' ૮ ઈસુઅે ઉ ર અા યાે કે , 'મ તમને

અા યાે છંુ , અે તેઅાેઅે ન ે

ક ું કે , તે હુ ં છંુ ;' અે માટે

યું છે , તમે મને માેક યાે છે , અેવાે વ વાસ

તેઅાેઅે કયા છે . ૯ જેઅાેઅે વ વાસ કયા છે તેઅાેને માટે હુ ં ાથના ક ં છંુ ;
માનવજગતને સા ં હુ ં ાથના કરતાે નથી, પણ જેઅાેને તમે મને અા યાં છે

ું કે , 'તમે કાેને શાેધાે છાે?'

ે તમે મને શાેધતાં હાે તાે, અા માણસાેને જવા દાે.'

૯ અે માટે કે જે વચન તેઅાે બાે યા હતા તે પૂણ થાય; 'જેઅાેને તમે મને

અા યા છે તેઅાેમાંથી અેકને પણ મ ગુમા યાે નથી,' ૧૦ યારે સમાેન પતર
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તેની પાસે તરવાર હતી, તે કાઢીને મુખ યાજકના ચાકરનાે જમણાે કાન કાપી
ના યાે. તે ચાકરનું નામ મા ખસ હતું. ૧૧ તેથી ઈસુઅે પતરને ક ું કે , 'તારી

છે ?' ઈસુઅે ઉ ર અા યાે કે , 'તું કહે છે કે હુ ં રા છંુ .' અે જ માટે હુ ં
જ યાે છંુ ; અને અે જ માટે હુ ં અા દુ નયામાં અા યાે છંુ , જેથી હુ ં સ ય વષે
તું રા

તરવાર યાનમાં મૂક; જે યાલાે મારા પતાઅે મને અા યાે છે 'તે શું હુ ં ના
પીઉં?' ૧૨ યારે સપાઈઅાેઅે, જમાદારે તથા યહૂ દીઅાેના અ ધકારીઅાેઅે

સા ી અાપું; સવ જે સ યનાે છે , તે મારી વાણી સાંભળે છે .' ૩૮ પલાત તેને

ઈસુને પક

લઈ ગયા; કે મ કે તે વષના મુખ યાજક કાયાફાનાે તે સસરાે હતાે. ૧૪ હવે

પાસે બહાર ગયાે અને તેઅાેને ક ું મને અા માણસમાં કં ઈ અપરાધ જણાતાે
નથી. ૩૯ પણ પા ખાપવમાં તમારે માટે અેક બંદીવાનને હુ ં છાેડી દઉં, અેવાે

કાયાફાઅે યહૂ દીઅાેને અેવી સલાહ અાપી હતી કે , લાેકાેને માટે અેક માણસે

તમારાે રવાજ છે . તેથી હુ ં તમારે માટે યહૂ દીઅાેના રા ને છાેડી દઉં, અેમ તમે

મરવું હતકારક છે . ૧૫ સમાેન પતર તથા બી ે અેક શ ય ઈસુની પાછળ

ચાહાે છાે શું? ૪૦ યારે તેઅાેઅે ફરીથી ઊંચા અવાજે ક ું કે , 'અેને તાે ન હ

ગયા. હવે તે શ ય મુખ યાજકનાે અાેળખીતાે હતાે તેથી ઈસુની સાથે મુખ

જ, પણ બરાબાસને. હવે બરાબાસ તાે લુંટારાે હતાે.

યાજકના [ઘરના] ચાેકમાં ગયાે. ૧૬ પણ પતર બારણા અાગળ બહાર ઊભાે

ઈસુને કાેરડા મરા યા. સપાઈઅાેઅે કાંટાનાે
૧૯ મુયારગટ ગૂપછીંથીને પલાતે
તેમના માથા પર મૂ ાે અને તેમને ંબુડા રં ગનાે ઝ ભાે

ા અને તેમને બાં યા. ૧૩ તેઅાે પહે લાં તેમને અા નાસની પાસે

ર ાે. માટે તે બી ે શ ય જે મુખ યાજકનાે અાેળખીતાે હતાે તે બહાર
અા યાે અને દરવા ે સાચવનારી દાસીને કહીને પતરને અંદર લઈ ગયાે. ૧૭
યારે તે દાસીઅે પતરને ક ું કે , 'શું તું પણ તે માણસના શ યાેમાંનાે અેક
છે ?' પતરે ક ું કે , 'હુ ં નથી.' ૧૮ યાં ચાકરાે તથા સપાઈઅાે ઠં ડીને કારણે
કાેલસાની તાપણી કરીને તાપતા હતા; કે મ કે ઠં ડી હતી; અને પતર પણ
તેઅાેની સાથે ઊભાે રહીને તાપતાે હતાે. ૧૯ યારે મુખ યાજકે ઈસુને તેના
શ યાે તથા શ ણ વષે પૂ

ું. ૨૦ ઈસુઅે તેને ઉ ર અા યાે કે , 'દુ નયાની

સમ હુ ં ગટ રીતે બાેલતાે અા યાે છંુ ; સભા થાનાેમાં તથા ભ ત થાનમાં
યાં સવ યહૂ દીઅાે અેકઠા થાય છે , યાં હુ ં ન ય બાેધ કરતાે હતાે; અને હુ ં
ગુ તમાં કં ઈ બાે યાે નથી. ૨૧ 'તું મને કે મ પૂછે છે ?' તેઅાેને પૂછ; 'મ જે ક ું તે
મારા સાંભળનારાઅાેને પૂછ;

ે, મ જે વાતાે કહી તે તેઅાે

ણે છે . ૨૨

ઈસુઅે અેમ ક ું યારે, સપાઈઅાેમાંનાે અેક પાસે ઊભાે હતાે, તેણે ઈસુને
તમાચાે મારીને ક ું કે , શું તું મુખ યાજકને અેવી રીતે જવાબ અાપે છે ?' ૨૩
ઈસુઅે તેને ઉ ર અા યાે કે , ' ે મ કં ઈ ખાેટું ક ું હાેય તાે તે વષે સા બત
કર. પણ

ે સાચું હાેય, 'તાે તું મને કે મ મારે છે ?' ૨૪ યારે અા નાસે ઈસુને

બાંધીને મુખ યાજક કાયાફા પાસે માેક યા. ૨૫ હવે સમાેન પતર ઊભાે
રહીને તાપતાે હતાે, યારે તેઅાેઅે તેને પૂ

ું કે , 'શું તું પણ તેના શ યાેમાંનાે

અેક છે ?' તેણે નકાર કરતાં ક ું કે , 'હુ ં નથી.' ૨૬ જેનાે કાન પતરે કાપી
ના યાે હતાે તેનાે સગાે જે મુખ યાજકના ચાકરાેમાંનાે અેક હતાે તેણે ક ું,
વાડીમાં મ તને તેની સાથે

ેયાે નથી શું? ૨૭ યારે પતરે ફરીથી ઇનકાર

કયા; અને તરત જ મરઘાે બાે યાે. ૨૮ યારે તેઅાે ઈસુને કાયાફા પાસેથી
દરબારમાં લઈ જતા હતા; તે વહે લી સવારનાે સમય હતાે; અને તેઅાે અશુ
ન થાય, પા ખા ખાઈ શકે , માટે દરબારમાં ગયા ન હ. ૨૯ તેથી પલાતે
બહાર અાવીને તેઅાેને ક ું કે , 'અે માણસ પર તમે કયું તહાેમત મૂકાે છાે?'
૩૦ તેઅાેઅે તેને ઉ ર અા યાે, '

ે અે માણસ ખાેટું કરનાર ન હાેત, તાે અમે

તેને તમને સાપત ન હ.' ૩૧ યારે પલાતે તેઅાેને ક ું કે , 'તમે પાેતે તેને લઈને
તમારા નયમશા

માણે તેનાે યાય કરાે,' યહૂ દીઅાેઅે તેમને ક ું કે ,

'કાેઈ માણસને મારી નાખવાનાે અમને અ ધકાર નથી.' ૩૨ પાેતે કયા માેતથી
મરનાર હતા તે સૂચવતાં ઈસુઅે જે વચન ક ું હતું તે પૂણ થાય માટે [અેમ
થયું]. ૩૩ અેથી પલાતે ફરી દરબારમાં જઈને ઈસુને બાેલાવીને તેને પૂ
કે , 'શું તું યહૂ દીઅાેનાે રા

ું

છે ?' ૩૪ ઈસુઅે ઉ ર અા યાે કે , 'અા શું તું

પાેતાના તરફથી કહે છે કે , કાેઈ બી અાેઅે મારા સંબંધી અે તને ક ું?' ૩૫
પલાતે ઉ ર અા યાે કે , 'શું હુ ં યહૂ દી છંુ ?' તારા દેશના લાેકાેઅે તથા મુ ય
યાજકાેઅે તને મારે હવાલે કયા; 'ત શું કયુ છે ?' ૩૬ ઈસુઅે ઉ ર અા યાે કે ,
'મા ં રા ય અા જગતનું નથી;

ે મા ં રા ય અા જગતનું હાેત, તાે મને

યહૂ દીઅાેને વાધીન કરવામાં અાવત ન હ, તે માટે મારા સેવકાે લડાઈ કરત,
પણ મા ં રા ય તાે અહ નું નથી. ૩૭ તેથી પલાતે ઈસુને પૂ
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ું કે , ' યારે શું

કહે છે કે , 'સ ય શું છે ?' જયારે તેણે અેમ ક ું યારે, તે ફરીથી યહૂ દીઅાેની

૨

પહે રા યાે; ૩ તેઅાેઅે તેમની પાસે અાવીને ક ું કે , 'અાે યહૂ દીઅાેના રા ,
સલામ!' અને તેઅાેઅે તેમને મુ ીઅાે મારી. ૪ પછી પલાતે ફરીથી બહાર
જઈને લાેકાેને ક ું કે , 'હુ ં તેને તમારી પાસે બહાર લાવું છંુ , કે જેથી તમે

ણાે

કે , મને તેનામાં કં ઈ અપરાધ જણાતાે નથી.' ૫ યારે ઈસુ કાંટાનાે મુગટ તથા
ંબુડા રં ગનાે ઝ ભાે પહે રેલા જ બહાર નીક ા. પછી પલાત તેઅાેને ક ું
કે , 'અા માણસને જુ અાે!' ૬ જયારે મુ ય યાજકાેઅે તથા અ ધકારીઅાેઅે
તેમને

ેયા, યારે તેઅાેઅે બૂમ પાડતાં ક ું કે , તેને વધ તંભે જડાે, વધ તંભે

જડાે.' પલાત તેઅાેને ક ું કે , 'તમે પાેતે તેને લઈ

અાે અને વધ તંભે જડાે;

કે મ કે મને તેનામાં કં ઈ અપરાધ જણાતાે નથી.' ૭ યહૂ દીઅાેઅે પલાતને ઉ ર
અા યાે કે , 'અમારાે અેક નયમ છે અને તે માણે તેણે મૃ યુદંડ ભાેગવવાે
ેઈઅે; કે મ કે તેણે પાેતે ઈ વરનાે દીકરાે હાેવાનાે દાવાે કયા છે . ૮ તે વાત
સાંભળીને પલાત વધારે ગભરાયાે; ૯ અને તે ફરી દરબારમાં જઈને ઈસુને
ક ું કે , 'તું

ાંનાે છે ?' પણ ઈસુઅે તેને કં ઈ જવાબ અા યાે ન હ. ૧૦ યારે

પલાતે તેમને ક ું કે , 'શું તું મને કશું કહે તાે નથી?' શું તું

ણતાે નથી કે તને

છાેડવાનાે અને વધ તંભે જડવાનાે અ ધકાર મને છે ?' ૧૧ ઈસુઅે તેને ઉ ર
અા યાે કે , 'ઉપરથી અપાયા વના તને મારા પર કં ઈ પણ અ ધકાર હાેત
ન હ; તે માટે જેણે મને તને સા યાે છે તેનું પાપ વધારે માેટું છે .' ૧૨ અાથી
પલાતે તેમને છાેડવાની કાે શશ કરી; પણ યહૂ દીઅાેઅે ઊંચા અવાજે ક ું
કે , ' ે તમે અા માણસને છાેડી દાે, તાે તમે કાઈસારનાં મ નથી; જે કાેઈ
પાેતાને રા

ઠરાવે છે , તે કાઈસારની વ

બાેલે છે . ૧૩ યારે તે સાંભળીને

પલાત ઈસુને બહાર લા યાે અને ફરસબંદી નામની જ યા જેને હ ૂ ભાષામાં
'ગા બાથા' કહે છે , યાં યાયાસન પર બેઠાે. ૧૪ હવે પા ખાની તૈયારીનાે
દવસ હતાે અને લગભગ બપાેરનાે અેક વા યાે હતાે. પલાત યહૂ દીઅાેને
ક ું કે , 'જુ અાે, તમારાે રા !' ૧૫ યારે તેઅાેઅે પાેકારીને ક ું કે , 'તેને દૂ ર
કરાે, દૂ ર કરાે, તેને વધ તંભે જડાે.' પલાત તેઅાેને કહે છે કે , 'શું હુ ં તમારા
રા ને વધ તંભે જડાવું?' મુ ય યાજકાેઅે ઉ ર અા યાે કે , 'કાઈસાર સવાય
અમારે બી ે કાેઈ રા

નથી.' ૧૬ યારે ઈસુને વધ તંભે જડવાને પલાતે

તેઅાેને સા યાં. તેથી તેઅાે ઈસુને પકડી લઈ ગયા. ૧૭ પછી ઈસુ પાેતાનાે
વધ તંભ ઊંચકીને ખાેપરીની જ યા, જે હ ૂ ભાષામાં 'ગલગથા' કહે વાય છે ,
યાં બહાર ગયા. ૧૮ તેઅાેઅે ઈસુને તથા તેમની સાથે બી
જ

બેને વધ તંભે

ાં; બંને બાજુ અે અેકને તથા વચમાં ઈસુને. ૧૯ પલાતે અેવું લખાણ

લખીને વધ તંભ પર ટગા

ું કે ; 'નાસરેથનાે ઈસુ, યહૂ દીઅાેનાે રા .' ૨૦

યાં ઈસુને વધ તંભે જડવામાં અા યા હતા, તે જ યા શહે રની પાસે હતી
અને તે લખાણ હ ૂ, લે ટન તથા ીક ભાષામાં લખેલું હતું, માટે ઘણાં
યહૂ દીઅાેઅે તે વાં યું. ૨૧ તેથી યહૂ દીઅાેના મુ ય યાજકાેઅે પલાતને ક ું કે ,
'યહૂ દીઅાેનાે રા ,' અેમ ન લખાે, પણ તેણે ક ું કે , 'હુ ં યહૂ દીઅાેનાે રા
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છંુ .' અેમ લખાે. ૨૨ પલાતે ઉ ર અા યાે કે , 'મ જે લ યું તે લ યું.' ૨૩
સપાઈઅાેઅે ઈસુને વધ તંભે જ ાં પછી તેમના વ ાે લઈ લીધાં અને તેના

ઝડપથી દાેડીને કબર અાગળ પહે લાે પહા યાે. ૫ તેણે નમીને અંદર
શણનાં વ

ાે પડેલાં તેના

ેયું તાે

ેવામાં અા યા; પણ તે અંદર ગયાે ન હ. ૬ પછી

ચાર ભાગ પા ા, દરેક સપાઈને માટે અેક; ઝ ભાે પણ લઈ લીધાે હતાે; તે

સમાેન પતર પણ તેની પાછળ અા યાે અને તે કબરની અંદર ગયાે; તેણે

ઝ ભાે સાંધા વગરનાે ઉપરથી અાખાે વણેલાે હતાે. ૨૪ પછી તેઅાેઅે પર પર

શણના વ

ક ું કે , 'અાપણે તેને ફાડીઅે ન હ; પણ તે કાેને મળે તે

હતાે, તે શણનાં વ

નાખીઅે!' 'તેઅાેઅે પર પર મારાં વ
ચ ીઅાે નાખી.' અેમ નયમશા

ણવા માટે ચ ીઅાે

ાે વહચી લીધાં અને મારા ઝ ભા માટે
માં જે લખેલું છે તે પૂણ થાય માટે અા

ાે પડેલાં

ેયાં; ૭ અને જે માલ તેમના માથા પર વ ટાળેલાે
ાેની પાસે પડેલાે ન હતાે, પણ વાળીને અેક જ યાઅે

અલગથી મૂકેલાે હતાે. ૮ પછી બી ે શ ય કે જે કબર પાસે પહે લાે અા યાે
હતાે, તેણે પણ અંદર જઈને

ેયું અને વ વાસ કયા. ૯ કે મ કે ઈસુઅે

બ યું, તેથી અે કાય સપાઈઅાેઅે કયુ. ૨૫ પણ ઈસુના વધ તંભ પાસે તેમના

મૃ યુ પામેલાંઅાેમાંથી પાછા ઊઠવું

મા, તેમના માસી, લાેપાસની પ ની મ રયમ તથા મ દલાની મ રયમ ઊભા

સમજતા ન હતા. ૧૦ યારે શ યાે ફરી પાેતાને ઘરે પાછા ગયા. ૧૧

રહે લાં હતાં. ૨૬ તેથી જયારે ઈસુઅે પાેતાની માને તથા જેનાં પર પાેતે ેમ

મ રયમ બહાર કબરની પાસે રડતી ઊભી રહી. તે રડતાં રડતાં નમીને કબરમાં

કરતા હતા તે શ યને પાસપાસે ઊભા રહે લાં

વારં વાર

માને ક ું કે , 'બાઈ,

ેયાં, યારે તેમણે પાેતાની

ે તારાે દીકરાે!' ૨૭ યાર પછી તે પેલા શ યને કહે છે

ેઈઅે, તે શા

વચન યાં સુધી તેઅાે

ેયા કરતી હતી; ૧૨ અને યાં ઈસુનાે પા થવ દેહ દફનાવેલાે હતાે

યાં કા શત વ

પહે રેલા બે વગદૂ તાેને, અેકને માથા બાજુ અને બી ને

કે , ' ે, તારી મા!' અને તે જ સમયથી તે શ ય મ રયમને પાેતાને ઘરે લઈ

પગ બાજુ , બેઠેલા તેણે

ગયાે. ૨૮ તે પછી ઈસુ, હવે સઘળું પૂણ થયું અે

તે તેમને કહે છે , 'તેઅાે મારા ભુને લઈ ગયા છે અને તેઅાેઅે તેમને

ણીને, શા

વચન પૂણ

થાય તે માટે કહે છે કે , 'મને તરસ લાગી છે .' ૨૯ યાં ા ાસવથી ભરેલું અેક

મૂ

વાસણ મૂ

વળીને

ું હતું; તેઅાેઅે અેક વાદળી ા ાસવમાં ભ જવીને લાકડી પર

ેકે

ેયા. ૧૩ તેઅાે તેને કહે છે કે , 'બહે ન, તું કે મ રડે છે ?'
ાં

ણતી નથી, માટે હુ ં રડું છંુ ;' ૧૪ અેમ કહીને તેણે પાછા
ેયું તાે ઈસુને ઊભેલા ેયા; પણ તેઅાે ઈસુ છે , અેમ તેને ખબર

ા છે તે હુ ં

બાંધીને તેમના મા અાગળ ધરી. ૩૦ યારે ઈસુઅે ા ાસવ ચા યાં પછી ક ું

પડી ન હ. ૧૫ ઈસુ તેને કહે છે કે , 'બહે ન, તું કે મ રડે છે ?' તું કાેને શાેધે છે ?'

કે , 'સંપૂણ થયું;' અને માથું નમાવીને તેમણે ાણ છાે

તે માળી છે અેમ ધારીને તેણે તેને ક ું કે , 'ભાઈ,

ાે. ૩૧ તે પા ખાની

ાં મૂ

ે તમે તેમને અહ થી

તૈયારીનાે દવસ હતાે, (અને તે વ ામવાર મહ વનાે દવસ હતાે), અે માટે

લઈ ગયા છાે, તાે તમે તેમને

ા છે તે મને કહાે, અેટલે હુ ં તેમને લઈ

વ ામવારે તેઅાેના મૃતદેહ વધ તંભ પર રહે ન હ માટે યહૂ દીઅાેઅે પલાતને

જઈશ.' ૧૬ ઈસુ તેને કહે છે કે , 'મ રયમ;' અને તેણે પાછા ફરીને તેમને

વનંતી કરી કે , 'તેઅાેના પગ ભાંગીને તેઅાેને નીચે ઉતારવામાં અાવે.' ૩૨ અે

હ ૂ ભાષામાં ક ું કે , 'રા બાેની!' અેટલે 'ગુ

માટે સપાઈઅાેઅે અાવીને ઈસુની સાથે વધ તંભે જડાયેલા બંને જણાનાં પગ

'હ

ભાં યાં. ૩૩ જયારે તેઅાે ઈસુની પાસે અા યા યારે તેમને મૃત

પગ ભાં યા ન હ. ૩૪ તાેપણ સપાઈઅાેમાંના અેકે ભાલાથી તેમની કૂ ખ વ ધી

મારા ભાઈઅાેની પાસે જઈને તેઅાેને કહે કે , 'જે મારા પતા તથા તમારા
પતા અને મારા ઈ વર તથા તમારા ઈ વર, તેમની પાસે હુ ં ઉં છંુ .' ૧૮

અને તરત તેમાંથી લાેહી તથા પાણી નીક ાં. ૩૫ જેણે અે

મ દલાની મ રયમે અાવીને શ યાેને જણા યું કે , 'મ ભુને

ેઈને તેમના
ેયું છે તેણે જ

અા સા ી અાપી છે જેથી તમે પણ વ વાસ કરાે, તેની સા ી સાચી છે . તે
સ ય કહે છે , અે તે

ેયા છે અને

તેમણે મને અે વાતાે કહી છે . ૧૯ તે જ દવસે, અેટલે અઠવા ડયાને પહે લે

ણે છે . ૩૬ કે મ કે , 'તેમનું અેક પણ હાડકું ભાંગવામાં

દવસે સાંજ,ે શ યાે યાં અેકઠા થયા હતા યાંનાં બારણાં યહૂ દીઅાેના

વચન પૂણ થાય માટે અેમ થયું; ૩૭ વળી બીજું

ભયથી બંધ રાખવામાં અા યાં હતા, યારે ઈસુઅે અાવીને તેઅાેની મ યે

અાવશે ન હ' અે શા
શા

.' ૧૭ ઈસુ તેને કહે છે કે ,

સુધી હુ ં પતા પાસે વગમાં ગયાે નથી, માટે મને પશ ન કર; પણ

વચન કહે છે કે , 'જેમને તેઅાેઅે વ યા તેમને તેઅાે

ેશે.' ૩૮ અા

ઊભા રહીને ક ું કે , 'તમને શાં ત થાઅાે.' ૨૦ અેમ કહીને તેમણે પાેતાના

બાબતાે બ યા પછી અારીમથાઈનાે યૂસફ, જે યહૂ દીઅાેની બીકને લીધે ગુ ત

હાથ તથા ફૂ ખ તેઅાેને બતા યાં. માટે શ યાે ભુને

રીતે ઈસુનાે શ ય હતાે, તેણે ઈસુનાે પા થવ દેહ લઈ જવાની પલાત પાસે

ઈસુઅે ફરી તેઅાેને ક ું કે , 'તમને શાં ત હાે;' જેમ પતાઅે મને માેક યાે છે ,

માગણી કરી; અને પલાતે તેને પરવાનગી અાપી. તેથી તે અાવીને તેમનાે

તેમ હુ ં તમને પણ માેકલું છંુ . ૨૨ પછી ઈસુઅે તેઅાે પર વાસ ફૂં કીને ક ું કે ,

પા થવ દેહ ઉતારીને લઈ ગયાે. ૩૯ જે અગાઉ અેક રા ે ઈસુની પાસે અા યાે

'તમે પ વ અા મા પામાે. ૨૩ જેઅાેનાં પાપ તમે માફ કરાે છાે, તેઅાેના પાપ

હતાે, તે નકાેદેમસ પણ બાેળ અને અગરનું અાશરે ૫૦ કલાે ામ ( મ ણ)

માફ કરવામાં અાવે છે ; અને જેઅાેનાં પાપ તમે રાખાે છાે, તેઅાેના પાપ રહે

લઈને અા યાે. ૪૦ યારે યહૂ દીઅાેની દફનાવવાની રીત માણે તેઅાેઅે ઈસુનાે

છે .' ૨૪ જયારે ઈસુ અા યા યારે થાેમા, બારમાંનાે અેક, જે દીદીમસ કહે વાતાે

પા થવ દેહ લઈને, સુગંધી યાે સ હત શણના કપડાંમાં લપે

હતાે, તે તેઅાેની સાથે ન હતાે. ૨૫ તેથી બી

યાં તેમને વધ તંભે જ

ાે. ૪૧ હવે

ાં હતા યાં અેક વાડી હતી અને તે વાડીમાં અેક

ભુને

ેઈને હષ પા યા. ૨૧

શ યાેઅે તેને ક ું કે , 'અમે

ેયા છે .' તેણે તેઅાેને ક ું કે , 'તેમના હાથમાં ખીલાઅાેના ઘા

ેયા

નવી કબર હતી કે જેમાં કાેઈને કદી દફનાવવામાં અા યાે ન હતાે. ૪૨ તે કબર

સવાય, મારી અાંગળી ખીલાઅાેના ઘામાં મૂ ા સવાય તથા તેમની ફૂ ખમાં

પાસે હતી અને તે દવસ યહૂ દીઅાેના પા ખાની તૈયારીનાે હતાે માટે ઈસુને યાં

મારાે હાથ ના યા સવાય, હુ ં વ વાસ કરવાનાે નથી.' ૨૬ અાઠ દવસ પછી

જ દફનાવવામાં અા યા.

ફરી તેમના શ યાે અંદર હતા; અને થાેમા પણ તેઅાેની સાથે હતાે; યારે

અઠવા ડયાને પહે લે દવસે ર વવારે વહે લી સવારે અંધા ં હતું
૨૦ હવે
તેવામાં મ દલાની મ રયમ કબરે અાવી અને તેણે કબર પરથી પ થર

બારણાં બંધ હાેવા છતાં ઈસુઅે અાવીને વચમાં ઊભા રહીને ક ું કે , 'તમને

ગબડાવેલાે દીઠાે. ૨ યારે તે દાેડીને સમાેન પતર તથા બી ે શ ય, જેનાં
પર ઈસુ ેમ રાખતા હતા, તેમની પાસે અાવીને તેઅાેને કહે છે કે , 'તેઅાેઅે
ભુને કબરમાંથી ઉઠાવી લીધા છે અને તેઅાેઅે તેમને
અમે

ાં મૂ

ાં છે તે

ણતા નથી.' ૩ તેથી પતર તથા તે બી ે શ ય કબર તરફ જવા

રવાના થયા. ૪ તેઅાે બંને સાથે દાે ા; પણ તે બી ે શ ય પતરથી વધારે

શાં ત હાે.' ૨૭ પછી તેઅાે થાેમાને કહે છે કે , 'તારી અાંગળી અહ સુધી
પહાચાડીને મારા હાથ

ે; અને તારાે હાથ લાંબાે કરીને મારી ફૂ ખમાં નાખ;

અ વ વાસી ન રહે , પણ વ વાસી થા.' ૨૮ થાેમાઅે ઉ ર અાપતાં તેમને ક ું
કે , 'મારા ભુ અને મારા ઈ વર!' ૨૯ ઈસુઅે તેને ક ું કે , 'ત વ વાસ કયા
કારણ કે ત મને

ેયાે છે , જેઅાેઅે મને

ેયાે નથી અને છતાં પણ વ વાસ

કયા છે તેઅાે અાશીવા દત છે .' ૩૦ ઈસુઅે બી
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શ યાેની સમ કયા, કે જેનું વણન અા પુ તકમાં કરેલું નથી. ૩૧ પણ ઈસુ તે
જ

ત, ઈ વરના દીકરા છે , અેવાે તમે વ વાસ કરાે અને વ વાસ કરીને

તેમના નામથી

ઈસુને પૂ

ું કે , ' ભુ, અે માણસનું શું થશે?' ૨૨ ઈસુઅે તેને ક ું કે , હુ ં અાવું

યાં સુધી તે રહે અેવી મારી ઇ છા હાેય તાે તેમાં તારે શું? તું મારી પાછળ

વન પામાે, માટે અાટલી વાતાે લખેલી છે .

અાવ. ૨૩ તેથી અે વાત ભાઈઅાેમાં ફે લાઇ ગઈ કે તે શ ય મરવાનાે નથી.

બ યા પછી તબે રયસના સમુ કનારે ફરીથી ઈસુઅે
૨૧ અેશ બીનાઅાે
યાેને દશન અા યું; તેમણે અા રીતે દશન અા યું;
સમાેન

પણ ઈસુઅે તેને અેમ ક ું ન હતું કે , તે ન હ મરશે ન હ; પણ અેમ કે , હુ ં અાવું

૨

પતર, થાેમા [જે દીદીમસ કહે વાતાે હતાે તે], ગાલીલના કાનાનાે નથા નયેલ,
ઝબદીના દીકરા તથા તેમના શ યાેમાંના બી

બે અેક થયા હતા. ૩
સમાેન પતર તેઅાેને કહે છે કે , 'હુ ં માછલીઅાે પકડવા ઉં છંુ .' તેઅાે

તેને કહે છે કે , અમે પણ તારી સાથે અાવીઅે છીઅે. યારે તેઅાે નીકળીને

યાં સુધી તે રહે અેવી મારી ઇ છા હાેય, તાે તેમાં તારે શું? ૨૪ જે શ યે અા
વાતાે સંબંધી સા ી અાપી છે અને અા વાતાે લખી છે , તે અે જ છે ; અને તેની
સા ી સાચી છે , અે અમે
છે ,

સમાવેશ અા દુ નયામાં થાય ન હ, અેવું મા ં માનવું છે .

હાેડીમાં બેઠા; પણ તે રા ે તેઅાેને કં ઈ મ ું ન હ. ૪ પણ વહે લી સવારે ઈસુ
કનારે ઊભા હતા; પરં તુ તેઅાે ઈસુ છે અેમ શ યાેઅે

યું ન હ. ૫ ઈસુ

તેઅાેને કહે છે કે , 'જુ વાનાે, તમારી પાસે કં ઈ ખાવાનું છે ?' તેઅાેઅે તેમને ઉ ર
અા યાે કે , 'નથી.' ૬ તેમણે તેઅાેને ક ું કે , 'હાેડીની જમણી તરફ
નાખાે, અેટલે તમને કં ઈક મળશે.' તેથી તેઅાેઅે

ળ

ળ નાખી; પણ અેટલી

બધી માછલીઅાે તેમાં ભરાઈ કે તેઅાે તેને ખચી શ

ા ન હ. ૭ યારે જે

શ ય પર ઈસુ ેમ રાખતા હતા તે પતરને કહે છે કે , 'અા તાે ભુ છે !' યારે
સમાેન પતરે સાંભ

ું કે તેઅાે ભુ છે યારે તેણે પાેતાનાે ઝ ભાે પહે યા

(કે મ કે તે ઉઘાડાે હતાે) અને સમુ માં કૂ દી પ ાે. ૮ બી
રહીને માછલીઅાેથી ભરાયેલી

શ યાે હાેડીમાં જ

ળ ખચતા અા યા, કે મ કે તેઅાે કનારાથી

દૂ ર ન હ, પણ લગભગ ણસાે ફૂ ટ જેટલે અંતરે હતા. ૯ તેઅાે કનારે ઊતયા
યારે યાં તેઅાેઅે અંગારા પર મૂકેલી માછલી તથા રાેટલી

ેયાં. ૧૦ ઈસુ

તેઅાેને કહે છે કે , 'તમે અ યારે પકડેલી માછલીઅાેમાંથી થાેડી લાવાે.' ૧૧ તેથી
સમાેન પતર હાેડી પર ચઢીને અે સાે ેપન માેટી માછલીઅાેથી ભરાયેલી
ળ કનારે ખચી લા યાે;

ેકે અેટલી બધી માછલીઅાે હાેવા છતાં પણ

ળ ફાટી ન હ. ૧૨ ઈસુ તેઅાેને કહે છે કે , 'અાવાે, ના તાે કરાે.' તેઅાે ભુ
છે તે

ણીને શ યાેમાંના કાેઈની 'તમે કાેણ છે ? અેમ તેમને પૂછવાની હમત

ચાલી ન હ. ૧૩ ઈસુઅે અાવીને રાેટલી તેમ જ માછલી પણ તેઅાેને અાપી.
૧૪ મૃ યુમાંથી પાછા ઊ

ાં પછી ઈસુઅે પાેતાના શ યાેને અા ી

વાર

દશન અા યું. ૧૫ હવે તેઅાેઅે ના તાે કયા બાદ ઈસુ સમાેન પતરને ક ું કે ,
'યાેનાના દીકરા સમાેન, શું તું મારા પર તેઅાેના કરતા વધારે ેમ રાખે છે ?
તેણે જવાબ અા યાે કે , 'હા ભુ, તમે

ણાે છાે કે હુ ં તમારા પર હે ત રાખું

છંુ .' ઈસુઅે તેને ક ંુ કે , 'મારાં ઘેટાંને પાળ.' ૧૬ તેઅાે બી વખત તેને કહે છે
કે , 'યાેનાના દીકરા સમાેન, શું તું મારા પર ેમ રાખે છે ? તેણે તેમને ક ું કે ,
'હા, ભુ, તમે

ણાે છાે કે હુ ં તમારા પર હે ત રાખું છંુ .' ઈસુ તેને કહે છે કે ,

'મારાં ઘેટાંઅાેની સંભાળ રાખ.' ૧૭ તેમણે ી

વખત તેને ક ું કે , 'યાેનાના

દીકરા સમાેન, શું તું મારા પર હે ત રાખે છે ?' પતર દલગીર થયાે, કારણ કે
ઈસુઅે ી

વખત તેને પૂ

ું હતું કે , 'શું તું મારા પર હે ત રાખે છે ?' અને

તેણે તેમને ક ું કે , ' ભુ, તમે સવ

ણાે છાે;' તમે

ણાે છાે કે હુ ં તમારા પર

હે ત રાખું છંુ . ઈસુ તેને કહે છે કે , 'મારા ઘેટાંને પાળ.' ૧૮ હુ ં તને ખાતરીપૂવક
કહુ ં છંુ કે , 'જયારે તું જુ વાન હતાે યારે તે પાેશાક પહે રીને યાં તું ચાહતાે
હતાે યાં જતાે હતાે; પણ તું વૃ ધ થશે યારે તું તારાે હાથ લંબાવશે અને
બી ે કાેઈ તને પાેશાક પહે રાવશે, અને યાં તું જવા ન હ ચાહે યાં તને લઈ
જશે. ૧૯ હવે કઈ રીતના મૃ યુથી પતર ઈ વરને મ હમા અાપશે અે સૂચવતાં
ઈસુઅે અેમ ક ું હતું. ઈસુઅે તેમને ક ું કે , 'મારી પાછળ અાવ.' ૨૦ યારે,
જે શ ય પર ઈસુ ેમ રાખતા હતા, જમતી વેળાઅે ઈસુની છાતીઅે ટેકાે
દઈને બેઠાે હતાે તેણે ક ું કે , ' ભુ જે તમને પર વાધીન કરશે તે કાેણ છે ?'
યારે પતરે પાછળ અાવતા તે શ યને
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ેયાે. ૨૧ યારે પતર તેને

ણીઅે છીઅે. ૨૫ ઈસુઅે બી ં ઘણાં કરેલાં કામ

ે તેઅાેમાંનું દરેક લખવામાં અાવે તાે અેટલા બધાં પુ તકાે થાય કે તેનાે

ેઈને
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ે રતાેનાં કૃ યાે

સેવાકાય તથા ે રતપદમાંથી પ તત થઈને યહૂ દા પાેતાને ઠેકાણે ગયાે, તેની

ફલ, ઈસુઅે પાેતાના પસંદ કરેલા ે રતાેને પ વ અા માથી
૧ જે યઅાથયાેા અાપી,
અને તેમને ઉપર લઈ લેવામાં અા યા, તે દવસ સુધી
૨

તેમણે જે કાય કરતા તથા શ ણ અાપતા ર ા, તે બધી બના વષે મ પહે લું
પુ તક લ યું છે ; ૩ ઈસુઅે મરણ સ ાં પછી તેઅાેને ઘણી સા બતીઅાેથી
પાેતાને સ વન થયેલા બતા યા, ચાળીસ દવસ સુધી તે તેઅાેની સમ
ગટ થતાં અને ઈ વરના રા ય વશેની વાતાે કહે તાં ર ા; ૪ તેઅાેની
સાથે મળીને ઈસુઅે તેઅાેને અા ા અાપી કે , તમે ય શાલેમથી જતા ના,
પણ ઈ વર પતાનું જે અાશાવચન તમે મારા મુખથી સાંભ

ું છે તેની રાહ

ેતાં રહે ે; ૫ કે મ કે યાેહાને પાણીથી બા ત મા અા યું હતું, પણ થાેડા
દવસ પછી તમે પ વ અા માથી બા ત મા પામશાે. ૬ હવે તેઅાે અેકઠા
થયા યારે તેઅાેઅે ઈસુને પૂ

ું કે , ભુ, શું તમે અા સમયે ઇઝરાયલના

રા યને પુનઃ થા પત કરશાે? ૭ ઈસુઅે તેઅાેને જણા યું કે , જે યુગાે તથા
સમયાે પતાઅે પાેતાના અ ધકારમાં રા યા છે , તે

ણવાનું કામ તમા ં

નથી. ૮ પણ પ વ અા મા તમારા પર અાવશે યારે તમે સામ ય પામશાે;
અને ય શાલેમમાં, સમ યહૂ દયામાં, સમ નમાં તથા પૃ વીના છે ડા સુધી
તમે મારા સા ી થશાે. ૯ અે વાતાે કહી ર ા પછી, તેઅાેના દેખતા તેમને
ઉપર લઈ લેવાયા; અને વાદળાેઅે તેઅાેની

થી તેમને ઢાંકી દીધાં. ૧૦ તે

જતા હતા યારે તેઅાે વગ તરફ અ નમેષ નયને
ચળકતાં વ

ેઈ ર ા હતા, અેવામાં

પહે રેલા બે દૂ ત તેઅાેની પાસે ઊભા ર ા. ૧૧ તેઅાેઅે ક ું

કે , ગાલીલના માણસાે, તમે વગ તરફ

ેતાં કે મ ઊભા ર ા છાે? અે જ

ઈસુ જેમને તમારી પાસેથી વગમાં લઈ લેવામાં અા યા છે , તેઅાેને જેમ
તમે વગમાં જતા

ેયા તે જ રીતે તેઅાે પાછા અાવશે. ૧૨ યારે જૈતૂન

નામનાે પહાડ જે ય શાલેમની પાસે, વ ામવારની મુસાફરી જેટલે દૂ ર છે ,
યાંથી તેઅાે ય શાલેમમાં પાછા અા યા. ૧૩ તેઅાે યાં અા યા યારે જે
ઉપરના માળ પર તેઅાે રહે તા હતા યાં ગયા. અેટલે પતર, યાેહાન, યાકૂ બ,
અા યા, ફ લપ, થાેમા, બથા મી, મા થી, અ ફીનાે દીકરાે યાકૂ બ, સમાેન
ઝે લાેતસ, તથા યાકૂ બનાે ભાઈ યહૂ દા મેડી પર ગયા. ૧૪ તેઅાે સવ અેક ચ ે
ાથનામાં;

ીઅાે, ઈસુની મા મ રયમ તથા તેમના ભાઈઅાે સ હત લાગુ

રહે તાં હતાં. ૧૫ તે દવસાેમાં પતરે, અાશરે અે સાે વીસ માણસાેની વ ચે
ઊભા થઈને ક ું કે , ૧૬ ભાઈઅાે, જેઅાેઅે ઈસુને પક

ા તેઅાેને દાેરનાર

યહૂ દા વષે દાઉદના મુખ ારા પ વ અા માઅે અગાઉથી જે ક ું હતું તે
શા

વચન પૂણ થવાની અાવ યકતા હતી. ૧૭ કે મ કે તે અાપણામાંનાે

અેક ગણાયાે હતાે, અને અા સેવાકાયમાં તેને ભાગ મ ાે હતાે. ૧૮ (હવે અે
માણસે પાેતાની દુ તાનાં બદલામાં મળેલા

યથી અેક ખેતર વેચાતું લીધું.

અને પછી થમ તે ઊંધા માેઢે પટકાયાે, વચમાંથી ફાટી ગયાે અને તેનાં બધાં
અાંતરડાં નીકળી પ

ાં. ૧૯ ય શાલેમના બધા રહે વાસીઅાેઅે તે

યું,

તેથી તે ખેતરનું નામ તેઅાેની ભાષામાં હકે દમા, અેટલે લાેહીનું ખેતર, અેવું
પાડવામાં અા યું.) ૨૦ કે મ કે ગીતશા

માં લખેલું છે કે , “તેની રહે વાની

જ યા ઉ જડ થાઅાે; અને તેમાં કાેઈ ન વસે,'' અને, ''તેનું અ ય પદ બી ે
લે.'' ૨૧ માટે યાેહાનના બા ત માથી માંડીને ભુ ઈસુને અાપણી પાસેથી
ઉપર લઈ લેવામાં અા યા તે દવસ સુધી ઈસુઅે અાપણામાં અાવ

કરી.

૨૨ તે સઘળા સમયાેમાં જે માણસાે અાપણી સાથે ફરતા હતા તેઅાેમાંથી અેક

જણે અાપણી સાથે ઈસુના મરણાે થાનના સા ી થવું

ેઈઅે. ૨૩ યારે

યૂસફ જે બસબા કહે વાય છે , જેની અટક યુ તસ હતી તેને તથા મા થયાસને
તેઅાેઅે રજૂ કયા. ૨૪ તેઅાેઅે ાથના કરી કે , હે અંતયામી ભુ, ૨૫ જે

જ યા પૂરવાને અા બેમાંથી તમે કાેને પસંદ કયા છે તે અમને બતાવાે. ૨૬
પછી તેઅાેઅે તેઅાેને સા

ચ ીઅાે નાખી. તેમાં મા થયાસના નામની ચ ી

નીકળી; પછી અ ગયાર ે રતાેની સાથે તે પણ ે રત તરીકે ગણાયાે.
દવસ અા યાે, તે સમયે તેઅાે સવ અેક થળે અેક થયા
૨ પચાસમાનાે
હતા. યારે વગમાંથી અેકાઅેક ભારે અાંધીના ઘુઘવાટ જેવાે અવાજ
૨

અા યાે, અને તેઅાે યાં બેઠા હતા તે અાખું ઘર ગા

ઊઠયું. ૩ અ નના

જેવી છૂટી પડતી

ભાે તેઅાેને દેખાઈ, અને તેઅાેમાંના દરેક ઉપર બેઠી.

૪ તેઅાે સવ પ વ

અા માથી ભરપૂર થયા, અને અા માઅે જેમ તેઅાેને

બાેલવાની શ ત અાપી તેમ તેઅાે અ ય ભાષાઅાેમાં બાેલવા લા યા. ૫
હવે અાકાશની નીચેના દરેક દેશમાંથી ધા મક યહૂ દીઅાે ય શાલેમમાં રહે તા
હતા. ૬ તે અવાજ સંભળાયાે યારે ઘણાં લાેકાે ભેગા થયા, અને ચ કત
થઈ ગયા, કે મ કે તેઅાેમાંના દરેકે પાેતપાેતાની ભાષામાં તેઅાેને બાેલતા
સાંભ

ાં. ૭ તેઅાે સઘળા વ મત થયા અને નવાઈ પામીને અેકબી ને

કહે વા લા યા કે , જુ અાે, શું અા તમામ બાેલનારા ગાલીલના નથી? ૮ તાે
કે મ તેઅાેને અાપણે અાપણી માતૃભાષામાં બાેલતાં સાંભળીઅે છીઅે? ૯
પાથ અાે, માદીઅાે, અેલામીઅાે, મેસાેપાેટે મયાના, યહૂ દયાના, કપાદાે કયાના,
પાે તસના, અા સયાના, ૧૦ ુ ગયાના, પા ફૂ લયાના, મસરના તથા કુ રેની
પાસેના લ બયાના ાંતાેમાંના રહે વાસીઅાે તથા રાેમન વાસીઅાે, યહૂ દીઅાે
તથા નવા થયેલા યહૂ દીઅાે, ૧૧ ીતીઅાે તથા અરબાે, તેઅાેને અાપણી
પાેતાની ભાષાઅાેમાં ઈ વરનાં પરા મી કામાે વષે બાેલતાં સાંભળીઅે છીઅે.
૧૨ તેઅાે સવ વ મત થયા અને ગૂંચવણમાં પડીને અેકબી

ને કહે વા લા યા

કે , “અા શું હશે?” ૧૩ પણ બી અાેઅે ઠ ામ કરી કરતાં ક ું કે , “અે
માણસાેઅે નવાે ા ારસ પીધાે છે .” ૧૪ યારે પતરે અ ગયારની સાથે ઊભા
થઈ ઊંચે વરે તેઅાેને ક ું કે , “યહૂ દયાના માણસાે તથા ય શાલેમના
રહે વાસીઅાે, તમે સવ

ણી લાે અને મારી વાતાેને કાન દાે.” ૧૫ અા માણસાે

પીધેલા છે અેમ તમે ધારાે છાે, પણ અેમ નથી; કે મ કે હ

તાે સવારના

નવ થયા છે ; ૧૬ પણ અે તાે યાેઅેલ બાેધકે જે ક ું હતું તે જ છે ; અેટલે
કે , ૧૭ ઈ વર કહે છે કે , “છે લાં દવસાેમાં અેમ થશે કે , હુ ં મારાે પ વ
અા મા સવ માણસાે પર રેડી દઈશ; અને તમારા દીકરા તથા તમારી દીકરીઅાે
બાેધ કરશે, તમારા જુ વાનાેને સંદશનાે થશે, અને તમારા વૃ ાેને વ નાે
અાવશે; ૧૮ વળી તે સમયાેમાં હુ ં મારા સેવકાે પર તથા મારી સે વકાઅાે
પર મારાે અા મા રેડી દઈશ; અને તેઅાે બાેધ કરશે; ૧૯ વળી હુ ં ઉપર
અાકાશમાં અા યકમા તથા નીચે પૃ વી પર ચમ કા રક ચ ાે બતાવીશ;
લાેહી, અ ન તથા ધુમાડાના ગાેટેગાેટા; ૨૦ ભુનાે તે મહાન તથા

સ

દવસ અા યા અગાઉ સૂય અંધકાર પ અને ચં લાેહી પ થઈ જશે; ૨૧ તે
સમયે અેમ થશે કે જે કાેઈ ભુને નામે ાથના કરશે તે ઉ ાર પામશે.”
૨૨ અાે ઇઝરાયલી માણસાે, તમે અા વાતાે સાંભળાે. ઈસુ નાઝારી, જેમની

મારફતે ભુઅે તમારામાં જે પરા મી કામાે, અા યકમા તથા ચમ કા રક
ચ ાે કરા યાં, જે વષે તમે પાેતે પણ

ણાે છાે, તેઅાે વડે તે ઈ વરને પસંદ

પડેલા માણસ તરીકે તમારી અાગળ સા બત થયા તે છતાં, ૨૩ ઈ વરના
સંક પ તથા પૂવ ાન માણે તેમને પર વાધીન કરાયા, તેમને પકડીને દુ ાેની
હ તક વધ તંભે જડાવીને મારી નખાયા. ૨૪ ઈ વરે તેમને મરણની વેદનાથી
અ લ ત રાખી ઉઠા

ાં; કે મ કે તેઅાે મૃ યુના બંધનમાં રહે તે અસંભવ હતું.

૨૫ કે મ કે દાઉદ તેમના વષે કહે છે કે , મ પાેતાની સ મુંખ ભુને ન ય

ેયા;

તે મારે જમણે હાથે છે , તેથી મને ખસેડવામાં અાવે ન હ. ૨૬ અેથી મા ં દય
મ ન થયું, અને મારી
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ભે હષ કયા; વળી મારાે મનુ યદેહ પણ અાશામાં

ે રતાેનાં કૃ યાે

રહે શે; ૨૭ કે મ કે તમે મારા અા માને હાદેસમાં રહે વા દેશાે ન હ, વળી તમે

ઊભાે થયાે, અને ચાલવા લા યાે; ચાલતાં અને કૂ દતાં તથા ઈ વરની તુ ત

તમારા પ વ ને કાેહવાણ પણ

કરતાં તે તેઅાેની સાથે ભ ત થાનમાં ગયાે. ૯ સવ લાેકાેઅે તેને ચાલતાે તથા

ેવા દેશાે ન હ. (Hadēs g86) ૨૮ તમે મને

વનનાં માગ જણા યાં છે ; તમારા મુખના દશનથી તમે મને અાનંદથી ભરપૂર

ઈ વરની તુ ત કરતાે

ેયાે; ૧૦ લાેકાેઅે તેને અાેળ યાે કે ભ ત થાનના

કરશાે. ૨૯ ભાઈઅાે, અાપણા પૂવજ દાઉદ વષે હુ ં તમને ખુ લી રીતે કહી

સુંદર નામના દરવા

શકું છંુ કે , તે મરણ પા યાે છે , અને દફનાવાયાે પણ છે , અને તેની કબર અાજ
સુધી અહ અાપણે યાં છે . ૩૦ તે બાેધક હતાે, અને ણતાે હતાે કે ઈ વરે

તેને જે થયું હતું તેથી લાેકાે બહુ અા ય પા યા. ૧૧ તે સા ે કરાયેલાે માણસ

સમ ખાઈને તેને ક ું છે કે , તારા સંતાનમાંના અેકને હુ ં તારા રા યાસન પર

લાેક, સુલેમાન નામની પરસાળમાં તેઅાેની પાસે દાેડી અા યા. ૧૨ તે

બેસાડીશ; ૩૧ અેવું અગાઉથી

પતરે લાેકાેને ઉ ર અા યાે કે , ઇઝરાયલી માણસાે, અા

ણીને તેણે

તનાં મરણાે થાન વષે

અાગળ જે ભીખ માંગવા બેસતાે હતાે તે અે જ છે ; અને

પતર તથા યાેહાનને તે પકડી ર ાે હતાે અેટલામાં અા યસભર સઘળા
ેઈને

ેઈ તમે અા ય

ક ું કે , તેમને હાદેસમાં રહે વા દેવામાં અા યા ન હ, અને તેમના દેહને સડી

કે મ પામાે છાે? અને

જવા દીધાે નહ . (Hadēs g86) ૩૨ અે ઈસુને ઈ વરે સ વન કયા છે , અને તે

તેને ચાલતાે કયા હાેય તેમ શા માટે અમને ધારીઘારીને

ણે અમારા સામ યથી અથવા ધા મકપણાથી અમે

વષે અમે સવ સા ી છીઅે. ૩૩ માટે ઈ વરને જમણે હાથે તેમને ઉપર લઈ

ઇ ા હમનાં, ઇસહાકના તથા યાકૂ બના ઈ વરે, અેટલે અાપણા પૂવ ેના

લેવામાં અા યા, અને અાશાવચન અનુસાર ઈ વર પતા પાસેથી પ વ અા મા

ઈ વરે, પાેતાના સેવક ઈસુને મ હમાવાન કયા, જેમને તમે પકડા યા અને

ેઈ ર ા છાે? ૧૩

પામીને, અા જે તમે જુ અાે છાે તથા સાંભળાે છાે, તેમ તેમણે અાપણને પ વ

પલાતે તેમને છાેડી દેવાનું ઠરા યું હતું યારે તેની અાગળ તમે તેમનાે નકાર

અા મા અા યાં છે . ૩૪ કે મ કે દાઉદ તાે વગમાં ચ

કયા હતાે. ૧૪ તમે તે પ વ તથા યાયીનાે વરાેધ કયા, અને અમારે સા

ાે નહાેતાે; પણ તે પાેતે

કહે છે , ૩૫ ભુઅે મારા ભુને ક ું કે , તારા શ ુઅાેને હુ ં તા ં પાયાસન ક ં

અેક ખૂનીને છાેડી દેવામાં અાવે અેવું માગીને, ૧૫ તમે

વનનાં અ ધકારી

યાં લગી તું મારે જમણે હાથે બેસ. ૩૬ અે માટે ઇઝરાયલના તમામ લાેકાેઅે

ઈસુને મારી ના યા; તેમને ઈ વરે મૂઅેલાંઅાેમાંથી સ વન કયા; અને અમે

ન ે

તેના સા ી છીઅે. ૧૬ અા માણસ જેને તમે જુ અાે છાે અને અાેળખાે છાે, તેને

ણવું કે , જે ઈસુને તમે વધ તંભ પર મારી ના યા, તેમને ઈ વરે

ભુ તથા

ત બના યા છે . ૩૭ હવે અા સાંભળીને તેઅાેનાં મન વ ધાઈ

ગયા, અને તેઅાેઅે પતરને તથા બી

ે રતાેને ક ું કે , ભાઈઅાે, અમે શું

કરીઅે? ૩૮ યારે પતરે તેઅાેને ક ું કે , પ તાવાે કરાે, અને ઈસુ

ઈસુના નામ પરના વ વાસથી શ તમાન કયા; હા, ઈસુ પરના વ વાસે
તમાે સવની અાગળ તેને અા પૂ ં અારાે ય અા યું છે . ૧૭ હવે ભાઈઅાે,

તને નામે

તમે તેમ જ તમારા અ ધકારીઅાેઅે પણ અ ાનપણાથી તે કામ કયુ અે હુ ં

યેક બા ત મા પામાે, તમારાં પાપાેની માફીને માટે અને તમને

પ વ અા માનું દાન ા ત થાય તે માટે. ૩૯ કે મ કે તે અાશાવચન તમારે

ં છંુ . ૧૮ પણ ઈ વરે બધા બાેધકાેના મુખ ારા અગાઉથી જે ક ું હતું
કે , 'તેમના
ત દુ ઃખ સહે શે', તે અે રીતે તેમણે પૂણ કયુ. ૧૯ માટે તમે

સા તથા તમારાં છાેકરાંને તથા જેઅાે દૂ ર છે તેઅાેને સા છે , અેટલે અાપણા

પ તાવાે કરાે ને ફરાે, જેથી તમારાં પાપ માફ કરવામાં અાવે; અને અેમ ભુની

ઈ વર ભુ જેટલાંને પાેતાની પાસે બાેલાવશે તે સવને સા છે . ૪૦ પતરે

હજૂ રમાંથી તાજગીના સમયાે અાવે; ૨૦ અને

બી

ઠરાવવાંમાં અા યા છે , તેમને અેટલે ઈસુને, તેઅાે માેકલે. ૨૧ ઈ વરે જગતના

તમારામાંના

ઘણી વાતાે કહીને સા ી અાપી તથા બાેધ કયા કે , તમે અા જમાનાનાં

દુ લાેકથી બચી

અાે. ૪૧ યારે જેઅાેઅે તેમની વાત વીકારી તેઅાે

અારં ભથી પાેતાના પ વ

ત જેમને તમારે સા

બાેધકાેનાં મુખ ારા જે વષે ક ું છે તે સઘળાની

બા ત મા પા યા. અને તે જ દવસે ણેક હ ર માણસાે ઉમેરાયાં. ૪૨

પુનઃ થાપના થવાનાં સમયાે સુધી ઈસુઅે વગમાં રહે વું

તેઅાે ે રતાેના બાેધમાં, સંગતમાં, રાેટલી ભાંગવામાં ( ભુ ભાેજન લેવામાં)

૨૨ મૂસાઅે તાે ક ું હતું કે , ' ભુ ઈ વર તમારા ભાઈઅાેમાંથી મારા જેવા અેક

ેઈઅે. (aiōn g165)

તથા ાથનામાં ઢતાથી લાગુ ર ાં. ૪૩ દરેકે અાદરયુ ત ભી ત અનુભવી;

બાેધકને તમારે સા ઊભાે કરશે, તે જે કં ઈ તમને કહે તે બધી બાબતાે વષે

અને ે રતાેથી ઘણાં અા યકમા તથા ચમ કા રક ચ ાે થયા. ૪૪ તમામ

તમારે તેમનું સાંભળવું. ૨૩ જે કાેઈ માણસ તે બાેધકનું ન હ સાંભળે, તેનાે

વ વાસીઅાે અેકઠા રહે તા હતા અને તેઅાેની બધી મલકત સ હયારી હતી.

લાેકમાંથી પૂરેપૂરાે નાશ થશે'. ૨૪ વળી શમુઅેલથી માંડીને તેની પાછળ

૪૫ તેઅાે પાેતાની મલકત તથા સરસામાન વેચી નાખતા, અને દરેકની અગ ય

અાવનાર જેટલાં બાેધકાે બાે યા છે , તે સવઅે પણ અા દવસાે વષે ક ું

માણે સવને વહચી અાપતા. ૪૬ તેઅાે ન ય ભ ત થાનમાં અેક ચ ે

છે . ૨૫ તમે બાેધકાેના સંતાન છાે, અને 'ઇ ા હમનાં સંતાનાે ારા પૃ વી

હાજર રહે તા તથા ઘરેઘરે રાેટલી ભાંગીને ઉમંગથી તથા નખાલસ મનથી

પરનાં સવ કુ ટું બ અાશીવા દત થશે,' અેવું ઇ ા હમને કહીને ઈ વરે તમારા

ભાેજન કરતા હતા. ૪૭ તેઅાે ઈ વરની તુ ત કરતા હતા, અને સવ લાેકાે

પૂવ ે સાથે કરાર કયા, તેનાં સંતાન તમે છાે. ૨૬ ઈ વરે પાેતાના સેવકને

તેમના પર સ ન હતા. અને ભુ રાેજરાેજ ઉ ાર પામનારાઅાેને તેઅાેની

સ વન કરી, તેમને થમ તમારી પાસે માેક યા, જેથી તે તમને દરેકને તમારાં

સંગતમાં ઉમેરતા હતા.

દુ કૃ યાેથી ફે રવીને અાશીવાદ અાપે.

બપાેરે ણ વાગે, પતર તથા યાેહાન ભ ત થાનમાં
ની અાગળ વાત કરતા હતા, અેટલામાં યાજકાે,
૩ જતાાથનાનીહતા.વેળાઅેજ, મથી
૪ ભપતરતઅનેથાનનાયાેહઅાન લાેેસરકાેતથા
પગે અપંગ અેક માણસને, ઊંચકીને લવાતાે
સદૂ કીઅાે તેઅાે પર ધસી અા યા; કે મ કે
૨

૨

અને ભ ત થાનના સુંદર નામના દરવા

અાગળ ન ય બેસાડાતાે કે જેથી

તેઅાે લાેકાેને બાેધ કરતા હતા અને ઈસુમાં મૃ યુ પામેલાંઅાેનું મરણાે થાન

ભ ત થાનમાં જનારાંની પાસે તે ભીખ માંગી શકે . ૩ તેણે પતરને તથા

થાય છે અેવું ગટ કરતા હતા, તેથી તેઅાે બહુ ઉ કે રાયા હતા. ૩ તેઅાેઅે

યાેહાનને ભ ત થાનમાં જતા
તેની સામે અેકીટસે

ેઈને ભીખ માગી. ૪ યારે પતર તથા યાેહાને

ેઈને ક ું કે , અમારી તરફ

ે. ૫ તેઅાેની પાસેથી કં ઈક

પતર તથા યાેહાનની ધરપકડ કરી. તે વેળા સાંજ પડી હતી માટે બી

દવસ

સુધી તેઅાેને જેલમાં રા યા. ૪ તાેપણ જેઅાેઅે તેમનું વચન સાંભ

ું

મળશે અેવી અાશાથી તેણે તેઅાેના પર યાન અા યું. ૬ પણ પતરે ક ું

હતું તેઅાેમાંના ઘણાંઅે વ વાસ કયા, અને વ વાસ કરનાર માણસાેની

કે , સાેનું પું તાે મારી પાસે નથી; પણ મારી પાસે જે છે તે હુ ં તને અાપું છંુ .

સં યા અાશરે પાંચ હ રની થઈ. ૫ બીજે દવસે તેઅાેના અ ધકારીઅાે,

નાસરેથના ઈસુ

વડીલાે, શા

તનાં નામે ચાલતાે થા. ૭ પતરે તેનાે જમણાે હાથ પકડીને

તેને ઊભાે કયા. અને તરત જ તેના પગની ઘૂંટીમાં તાકાત અાવી. ૮ તે કૂ દીને

ે રતાેનાં કૃ યાે

ીઅાે, ૬ તથા અા નાસ મુખ યાજક, કાયાફા, યાેહાન,

અેલેકઝા ડર તથા મુખ યાજકના સવ સગાં ય શાલેમમાં અેકઠા થયા. ૭
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પતર તથા યાેહાનને તેઅાેની મ યમાં ઊભા રાખી, તેઅાેઅે તેઅાેને પૂ

ું

કે , કયા પરા મથી કે કયા નામથી તમે અે કયુ છે ? ૮ યારે પતરે પ વ

અા માથી ભરપૂર થયા, અને ઈ વરનું વચન હમતથી બાેલવા લા યા. ૩૨
વ વાસ કરનારાઅાેનાે સમુદાય અેક મનનાે તથા અેક

વનાે હતાે અને

અા માથી ભરપૂર થઈને તેઅાેને ક ું કે , અાે લાેકાેના અ ધકારીઅાે તથા

પાેતાની જે વ તુઅાે હતી તેમાંની કાેઈ પાેતાની મા લકીની છે અેવું કાેઈ કહે તું

વડીલાે, ૯ જે સા ં કામ અેક અશ ત માણસના હતમાં થયું છે તે વષે

ે

ન હ; પણ તમામ વ તુઅાે સ હયારી હતી. ૩૩ ે રતાેઅે મહા પરા મથી ભુ

અાજે અમને પૂછવામાં અાવે છે , કે તે શાથી સા ે કરાયાે છે ; ૧૦ તાે તમાે

ઈસુના મરણાે થાનની સા ી પૂરી; અને તેઅાે સવના ઉપર ઘણી કૃ પા હતી.

સવને તથા સવ ઇઝરાયલી લાેકાેને અે માલૂમ થાય કે , ઈસુ

ત નાઝારી,

૩૪ તેઅાેમાંના કાેઈને કશાની અછત નહાેતી; કારણ કે જેટલાંની પાસે જમીન

જેમને તમે વધ તંભ પર મારી ના યા, જેમને ઈ વરે મરણમાંથી સ વન કયા

કે ઘર હતાં તેટલાંઅે તે વેચી ના યાં, ૩૫ વેચેલી વ તુઅાેનું મૂ ય લાવીને

તેમના નામથી અા માણસ સા ે થઈ અહ તમારી અાગળ ઊભાે રહયાે છે .

તેઅાે ે રતાેના પગ અાગળ મૂકતા; અને જેની જેને અગ ય હતી તે માણે

૧૧ જે પ થર તમાે બાંધનારાઅાેઅે નકાયા હતાે તે અે જ છે , ને તે ખૂણાનાે

તેમને વહચી અાપવામાં અાવતું હતું. ૩૬ યૂસફ કરીને અેક લેવી હતાે, તે

મુ ય પ થર થયાે છે . ૧૨ બી

કાેઈથી ઉ ાર નથી, કે મ કે જેથી અાપણાે

સાય સનાે વતની હતાે, તેની અટક ે રતાેઅે બાનાબાસ (અેટલે સુબાેધનાે

ઉ ાર થાય અેવું બીજું કાેઈ નામ અાકાશની નીચે માણસાે મ યે અપાયેલું

દીકરાે) રાખી હતી. ૩૭ તેની પાસે જમીન હતી, તે તેણે વેચી દીધી, અને તેનાં

નથી. ૧૩ યારે પતર તથા યાેહાનની હમત

નાણાં લાવીને ે રતાેના પગ અાગળ મૂ

અ શ ત માણસાે છે , અે

ેઈને તથા તેઅાે સાધારણ તથા

ણીને તેઅાે અા ય પા યા; અને તેઅાેઅે પતર

તથા યાેહાનને અાેળ યા કે તેઅાે ઈસુની સાથે હતા. ૧૪ પેલા સા ં થયેલા
માણસને તેઅાેની સાથે ઊભાે રહે લાે

ેઈને તેઅાેથી કં ઈ વ

ધ બાેલી

શકાયું ન હ. ૧૫ પણ તેઅાેને સભામાંથી બહાર જવાનાે હુ કમ કયા પછી
તેઅાેઅે અંદરાેઅંદર ચચા કરી કે , અા માણસાેને અાપણે શું કરીઅે? ૧૬ કે મ
કે તેઅાેના ારા અેક

સ ચમ કા રક ચ થયું છે , જેની ય શાલેમના

સઘળા રહે વાસીઅાેને ખબર છે ; અને અાપણે તેનાે ઇનકાર કરી શકતા નથી.
૧૭ પણ લાેકાેમાં તે વધારે ફે લાય ન હ, માટે અાપણે તેઅાેને અેવી ધમકી

અાપીઅે કે હવે પછી તમારે કાેઈ પણ માણસની સાથે વાત કરતાં ઈસુનું નામ
લેવું ન હ. ૧૮ પછી તેઅાેઅે પતર તથા યાેહાનને બાેલાવીને અા ા અાપી કે ,
વાત કરતાં તેમ જ બાેધ કરતાં પણ તમારે ઈસુનું નામ બલકુ લ લેવું ન હ. ૧૯
પણ પતર તથા યાેહાને તેઅાેને ઉ ર અા યાે કે , શું ઈ વરના કરતાં તમા ં
સાંભળવું અે ઈ વરની સમ ઉ ચત છે કે ન હ, અે તમે જ ન ી કરાે. ૨૦
કે મ કે અમે તાે જે જે

ેયું તથા સાંભ

ું, તે ક ાં વના અમારાથી રહે વાય

અેમ નથી. ૨૧ પતર તથા યાેહાનને શ ા કરવાનું કં ઈ કારણ ન મ

ાથી

તેઅાેઅે લાેકાેને લીધે તેઅાેને ફરી ચેતવણી અાપીને છાેડી દીધાં; કે મ કે જે થયું
હતું તેને લીધે સવ [લાેકાે] ઈ વરને મ હમા અાપતા હતા. ૨૨ કે મ કે જે
માણસના હકમાં સા ંપણાનું અા ચમ કા રક ચ થયું હતું તે ચાળીસ
વરસથી વધારે ઉંમરનાે હતાે. ૨૩ પછી છૂટીને તેઅાે પાેતાના સાથીઅાેની પાસે
ગયા. અને મુ ય યાજકાેઅે તથા વડીલાેઅે તેમને જે કં ઈ ક ું હતું, તે સઘળું
તેમને કહી સંભળા યું. ૨૪ તે સાંભળીને તેઅાેઅે અેક ચ ે ઈ વરની અાગળ
માેટે સાદે ક ું કે , અાે ભુ, અાકાશ, પૃ વી તથા સમુ અને તેઅાેમાંનાં સવને
ઉ પ ન કરનાર તમે છાે; ૨૫ તમે પ વ અા માથી તમારા સેવક અમારા
પૂવજ દાઉદના મુખે ક ું હતું કે , વદેશીઅાેઅે કે મ તાેફાન કયુ છે ? અને
લાેકાેઅે યથ ક પના કે મ કરી છે ? ૨૬ ભુની વ ધ તથા તેના
વ

તની

ધ દુ નયાના રા અાે સ જ થયા, તથા અ ધકારીઅાે અેકઠા થયા;

૨૭ કે મ કે ખરેખર તમારા પ વ

તેમની વ

સેવક ઈસુ જેમને તમે અ ભ ષ ત કયા,

ધ હે રાેદ તથા પા તયસ પલાત, વદેશીઅાે તથા ઇઝરાયલી

લાેકાે સ હત અા શહે રમાં અેકઠા થયા હતા; ૨૮ જેથી તમારા હાથે તથા
તમારા સંક પે જે થવાનું અગાઉથી નમાણ થયું હતું તે બધું તેઅાે કરે. ૨૯
હવે, હે ભુ, તમે તેઅાેની ધમકીઅાે યાનમાં લાે, અને તમારા સેવકાેને તમારી
વાત પૂરી હમતથી કહે વાનું [સામ ય] અાપાે; ૩૦ તે દર મયાન તમે લાેકાેને
નીરાેગી કરવાને તમારાે હાથ લંબાવાે; અને તમારા પ વ સેવક ઈસુને નામે
ચમ કા રક ચ ાે તથા અા યકમા કરાવાે. ૩૧ અને તેઅાે ાથના કરી ર ા
યારે જે મકાનમાં તેઅાે ભેગા થયા હતા તે હા યું; અને તેઅાે સવ પ વ

ાં.

અના યા નામે અેક માણસે તથા તેની પ ની સાફીરાઅે પાેતાની
૫ પણ
મલકત વેચી. સાફીરાની સંમ તથી અના યાઅે તેના મૂ યમાંથી થાેડું
૨

પાેતાની પાસે પણ રા યું; અને કે ટલાેક ભાગ લાવીને ે રતાેના પગ અાગળ
મૂ

ાે. ૩ પણ પતરે ક ું કે , 'અાે અના યા, પ વ અા માને જૂ ઠું કહે વાનું,

તથા જમીનનાં મૂ યમાંથી થાેડું પાેતાની પાસે રાખવાનું શેતાને તારા મનમાં કે મ
ભયુ છે ? ૪ તે [જમીન] તારી પાસે હતી યારે શું તારી નહાેતી? અને તેને
વે યા પછી શું [તેનું મૂ ય] તારે વાધીન નહાેતું? ત પાેતાના મનમાં અાવાે
વચાર કે મ અાવવા દીધાે? ત માણસાેને ન હ પણ ઈ વરને જૂ ઠું ક ું છે .' ૫
અે વાતાે સાંભળતાં જ અના યાઅે પડીને પાેતાનાે ાણ છાે ાે, અને જેઅાેઅે
અે વાત સાંભળી તે સવને ઘણી બીક લાગી. ૬ પછી જુ વાનાેઅે ઊઠીને તેને
[કપડાંમાં] વ ટા

ાે, અને બહાર લઈ જઈને દફના યાે. ૭ ણેક કલાક

પછી તેની પ ની અંદર અાવી, જે થયું હતું તેની તેને ખબર નહાેતી. ૮ યારે
પતરે સાફીરાને પૂ

ું કે , મને કહે , તમે શું અાટલી જ કમતે તે જમીન વેચી?

તેણે તેને ક ું કે , હા, અેટલી જ કમતે. ૯ યારે પતરે તેને ક ું કે , ભુના
અા માનું પરી ણ કરવાને તમે બ નેઅે કે મ સંપ કયા છે ?

ે, તારા પ તને

દફનાવનારાંઅાે હવે બારણા પાસે અાવી પહા યા છે , અને તેઅાે તને પણ
લઈ જશે. ૧૦ ત કાળ સાફીરાઅે તેમના પગ પાસે પડીને પાેતાનાે ાણ
છાે ાે; પછી તે જુ વાનાેઅે અાવીને તેને મરણ પામેલી

ેઈ, અને બહાર લઈ

જઈને તેને તેના પ તની કબર પાસે દફનાવી. ૧૧ અાથી અાખા વ વાસી
સમુદાયને તથા જે લાેકાેઅે અે વાતાે સાંભળી તે સવને ઘણાે ડર લા યાે. ૧૨
ે રતાેની હ તક લાેકાેમાં ઘણાં ચમ કા રક ચ ાે તથા અા યકમા થયાં.
તેઅાે સવ અેક ચ ે સુલેમાનની પરસાળમાં નય મત મળતા હતા; ૧૩ પણ
બી અાેમાંથી કાેઈને તેઅાેની સાથે મળી જવાની હમત થતી ન હતી; તાેપણ
લાેકાે તેઅાેને માન અાપતા; ૧૪ અને ભુ પર વ વાસ કરનારાં, સં યાબંધ
પુ ષાે તથા

ીઅાે, વધારે માણમાં ઉમેરાતાં ગયા; ૧૫ અેટલે સુધી કે

તેઅાેઅે માંદાઅાેને લાવીને પથારીઅાે તથા ખાટલાઅાે પર સુવા
પતર પાસે થઈને

ાં, જેથી

ય તાે તેનાે પડછાયાે પણ તેઅાેમાંના કાેઈનાં ઉપર પડે.

૧૬ વળી ય શાલેમની અાસપાસનાં શહે રાેમાંના ઘણાં લાેક બીમારાેને તથા

અશુ અા માઅાેથી પીડાતાંઅાેને લઈને યાં અાવતા હતા, અને તેઅાે બધાને
સા ં કરવામાં અાવતાં હતાં. ૧૭ પણ મુખ યાજક તથા તેના સઘળા
સાથીઅાે (જેઅાે સદૂ કી પંથના હતા), તેઅાેને ખૂબ ઈષા અાવી, ૧૮ અને
ે રતાેને પકડીને તેઅાેઅે તેમને જેલમાં પૂયા. ૧૯ પણ રા ે ભુના વગદૂ તે
જેલના બારણાં ઉઘા ાં, અને તેઅાેને બહાર લાવીને ક ું કે , ૨૦ તમે
અને ભ ત થાનમાં ઊભા રહીને અે

અાે,

વન વષેની બધી વાતાે લાેકાેને

સંભળાવાે. ૨૧ અે સાંભળીને પતર તથા યાેહાને વહે લી સવારે ભ ત થાનમાં
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ે રતાેનાં કૃ યાે

જઈને વચન કયુ. પણ મુખ યાજક તથા તેના સાથીઅાેઅે અાવીને સભા

પીરસવાની સેવા કરીઅે, અે ઉ ચત નથી. ૩ માટે, ભાઈઅાે, તમે તમારામાંથી

બાેલાવી ભ ત થાનમાં ઇઝરાયલી લાેકાેના વડીલાેને અેકઠા કયા અને પતર

[પ વ ] અા માથી તથા ાનથી ભરપૂર અેવા સાત

તથા યાેહાનને લાવવાને માટે જેલમાં માણસ માેક યા. ૨૨ પણ સપાઈઅાે

કાઢાે, કે જેઅાેને અમે અે કામ પર નીમીઅે. ૪ પણ અમે તાે ાથનામાં તથા

યાં ગયા યારે તેઅાે તેમને જેલમાં મ ા ન હ; તેઅાેઅે પાછા અાવીને ખબર

ઈ વરના વચનનાં સેવાકાયમાં લાગુ રહીશું. ૫ અે વાત અાખા વ વાસી

અાપી કે , ૨૩ અમે જેલના દરવા ને સારી રીતે બંધ કરેલ તથા ચાેકીદારાેને

સમુદાયને સારી લાગી; અને વ વાસ તથા પ વ અા માથી ભરપૂર અેવા

દરવા

અાગળ ઊભા રહે લા

ેયા; પણ અમે દરવા ે ઉઘા

ત ત માણસાેને શાેધી

ાે યારે

તેફન નામના અેક પુ ષને, ફ લપને, ાેખરસને, નકાનાેરને, તમાેનને,

અમને અંદર કાેઈ માલૂમ પ ા ન હ. ૨૪ હવે જયારે ભ ત થાનના સરદારે

પા મનાસને તથા અં યાેખના યહૂ દી થયેલા નકાેલસને તેઅાેઅે પસંદ કયા. ૬

તથા મુ ય યાજકાેઅે અા વાતાે સાંભળી યારે અે સંબંધી તેઅાે બહુ ગૂંચવણ

તેઅાેઅે તેમને ે રતાેની અાગળ રજૂ કયા; અને ાથના કરતાં તેમના પર હાથ

પા યા કે , અાનું શું પ રણામ અાવશે? ૨૫ અેટલામાં અેક ય તઅે અાવી

મૂ

તેઅાેને ખબર અાપી કે , જુ અાે, જે માણસાેને તમે જેલમાં પૂયા હતા, તેઅાે

સં યા ઘણી વધી ગઈ; ઘણાં યાજકાે પણ વ વાસને અાધીન થયા. ૮ તેફન

તાે ભ ત થાનમાં ઊભા રહીને લાેકાેને ઉપદેશ અાપે છે . ૨૬ યારે સરદાર

કૃ પાથી તથા સામ યથી ભરપૂર હતાે, તેણે લાેકાેમાં માેટાં અદભુત અા યકમા

સપાઈઅાેને સાથે લઈને જબરદ તી કયા વના તેઅાેને લઈ અા યાે; કે મ કે

તથા ચમ કા રક ચ ાે કયા. ૯ પણ લબત ની કહે વાતી સભા થાનમાંના,

તેઅાે લાેકાેથી બીતા હતા કે , કદાચ તેઅાે અમને પ થરે મારે. ૨૭ તેઅાેઅે

કુ રેનીના, અેલેકઝાં ડયાનાં, કલી કયાના તથા અા સયાના કે ટલાક અાગળ

તેઅાેને લાવીને સભા અાગળ હાજર કયા, અને મુખ યાજકે તેઅાેને પૂ

ું કે ,

અાવીને તેફન સાથે વાદ વવાદ કરવા લા યા. ૧૦ પણ તેફન અેવા ાનથી

૨૮ “અમે તમને સખત મના કરી હતી કે તમારે બાેધ કરતાં અે નામ [ઈસુનું]

તથા અા માની ેરણાથી બાેલતાે હતાે કે તેઅાે તેની સામે ટકી શ ા ન હ. ૧૧

લેવું ન હ; પણ જુ અાે, તમે તાે તમારા વચનથી ય શાલેમને ગજવી મૂ

ું

ા. ૭ ઈ વરની વચનાેનાે ચાર થતાે ગયાે અને ય શાલેમમાં શ યાેની

યારે તેઅાેઅે કે ટલાક માણસાેને સમ

યાં, જેઅાેઅે ક ું કે , અમે તેમને મૂસા

છે , અે માણસનું ર ત પાડવાનાે દાેષ તમે અમારા પર મૂકવા માગાે છાે.” ૨૯

(નું નયમશા

પણ પતર તથા ે રતાેઅે ઉ ર અા યાે કે , માણસાેના કરતાં અમારે ઈ વરનું

તેઅાે લાેકાેને, વડીલાેને તથા શા

વધારે માનવું

તેને પકડીને સભામાં લા યા. ૧૩ તેઅાેઅે જૂ ઠા સા ીઅાે ઊભા કયા, જેઅાેઅે

ેઈઅે. ૩૦ જે ઈસુને તમે વધ તંભ પર જડીને મારી ના યા,

) તથા ઈ વરની વ ધ દુ ભાષણ બાેલતા સાંભ ાં છે . ૧૨
ીઅાેને ઉ કે રીને તેના પર તૂટી પ ા, અને

તેમને અાપણા પૂવ ેના ઈ વરે ઉઠા ાં છે . ૩૧ તેમને ઈ વરે પાેતાને જમણે

ક ું કે , અે માણસ અા પ વ થાન તથા નયમશા

હાથે રા

કરે છે ; ૧૪ કે મ કે અમે તેને અેમ કહે તાં સાંભ

તથા ઉ ારક થવાને ઊંચા કયા છે , કે તેઅાે ઇઝરાયલને પ ાતાપ

વ ધ દુ ભાષણ કયા
ાે છે કે , ઈસુ નાઝારી અા

કરાવે તથા તેઅાેને પાપની માફી અાપે. ૩૨ અમે અે વાતાેના સા ી છીઅે,

થાનનાે નાશ કરશે, અને જે રીત રવા ે મૂસાઅે અાપણને ફરમા યા છે

અને ઈ વરે પાેતાની અા ા માનનારાઅાેને જે પ વ અા મા અા યા છે તેઅાે

તેઅાેને બદલી નાખશે. ૧૫ જેઅાે સભામાં બેઠા હતા તેઅાે સવ તેફનની

પણ સા ી છે . ૩૩ અા સાંભળીને તેઅાેનાં મન વ ધાઈ ગયા, અને તેઅાેઅે

તરફ અેક નજરે

તેમને મારી નાખવાનાે નણય કયા. ૩૪ પણ ગમાલીઅેલ નામે અેક ફરાેશી

મુખ યાજકે પૂ ું કે , “શું હકીકત અા માણે છે ?” તેફને ક ું
૭ કેયારે, “ભાઈઅાે
તથા વડીલાે, સાંભળાે. અાપણાે પૂવજ ઇ ા હમ હારાનમાં

નયમશા

ી, જેને સવ લાેકાે માન અાપતા હતા, તેણે સભામાં ઊભા થઈને

હુ કમ કયા કે અા ય તઅાેને થાેડીવાર સુધી બહાર લઈ

અાે. ૩૫ પછી

તેણે તેઅાેને ક ું કે , અાે ઇઝરાયલી માણસાે, અા લાેકાેને તમે જે કરવા ઇ છાે
છાે તે વષે સાવચેત રહાે. ૩૬ કે મ કે કે ટલાક સમય પહે લાં યુદાઅે બળવાે
કરીને ક ું કે , હુ ં અેક મહાન ય ત છંુ ; તેની સાથે અાશરે ચારસાે માણસ
સામેલ થયા હતા, તે માયા ગયા, અને જેટલાંઅે તેનું મા યું તેઅાે સવ નાશ
પા યા. ૩૭ અેના પછી વ તીગણતરીના સમયે ગાલીલના યહૂ દાઅે બળવાે

ેઈ ર ા, અને તેનાે ચહે રાે વગદૂ તના ચહે રા જેવાે દેખાયાે.
૨

રહે વા અા યાે તે અગાઉ તે મેસાેપાેટે મયામાં રહે તાે હતાે, યારે મ હમાવાન
ઈ વરે તેને દશન અાપીને ૩ ક ું કે , 'તું તારા દેશમાંથી તથા તારા સગામાંથી
નીકળ, અને જે દેશ હુ ં તને બતાવું તેમાં જઈને રહે .' ૪ યારે ખા દી દેશમાંથી
નીકળીને તે હારાનમાં જઈને વ યાે, અને યાં તેના પતા અવસાન પા યા
યાર પછી અા દેશ જેમાં તમે હમણાં રહાે છાે, તેમાં [ઈ વરે] તેને લાવીને

કરીને ઘણાં લાેકાેને પાેતાની પાછળ ખ યા; તે પણ નાશ પા યાે, અને જેટલાં

વસા યાે. ૫ તેમણે અે દેશમાં તેને કં ઈ વતન અા યું ન હ; ના, અેક પગલાભર

લાેકાેઅે તેનું મા યું તેઅાે સવ વખેરાઈ ગયા. ૩૮ હવે હુ ં તમને કહુ ં છંુ કે , અા
માણસાેથી તમે દૂ ર રહાે, અને તેઅાેને રહે વા દાે; કે મ કે ે અે મત અથવા

તથા તેના પછી તેના વંશ ેને વતન તરીકે [અા દેશ] અાપવાનું વચન અા યું.

અે કામ માણસાેથી હશે તાે તે ઊથલી પડશે; ૩૯ પણ

ે ઈ વરથી હશે

તાે તમારાથી તે ઊથલાવી નંખાશે ન હ; ન હ તાે કદાચ તમે ઈ વરની સામે
પણ લડનારા જણાશાે. ૪૦ તેઅાેઅે તેમનું મા યું; પછી તેઅાેઅે ે રતાેને
પાેતાની પાસે પાછા બાેલાવીને માર માયા; અને વાત કરતાં ઈસુનું નામ લેવું
ન હ, અેવી અા ા કરીને તેઅાેઅે તેમને છાેડી દીધાં. ૪૧ તેઅાે તે નામને લીધે
અપમાન પામવા યાે ય ગણાયા, તેથી તેઅાે અાનંદ કરતા સભામાંથી ચા યા
ગયા. ૪૨ પણ તેઅાેઅે ન ય ભ ત થાનમાં તથા ઘરે ઈસુ તે જ

ત છે તે

પણ ન હ; અને

ેકે હ

સુધી તેને સંતાન થયું નહાેતું તાેપણ પરમે વરે તેને

૬ ઈ વરે તેને ક ું કે , તારા વંશ

ે પરદેશમાં રહે શે, અને [ યાંના લાેકાે]

ચારસાે વષ સુધી તેઅાેને ગુલામગીરીમાં રાખીને દુ ઃખ અાપશે. ૭ વળી ઈ વરે
ક ું કે , 'તેઅાે જે લાેકાેના ગુલામ થશે તેઅાેનાે યાય હુ ં કરીશ, અને યાર
પછી તેઅાે યાંથી અાવીને અા થળે મારી સેવા કરશે.' ૮ પરમે વરે તેને
સુ નતનાે કરાર ઠરાવી અા યાે; યાર પછી [ઇ ા હમથી] ઇસહાક થયાે, તેણે
અાઠમે દવસે તેની સુ નત કરી; પછી ઇસહાકથી યાકૂ બ થયાે, અને યાકૂ બથી
બાર પૂવ ે થયા. ૯ પછી પૂવ ેઅે યૂસફ પર અદેખાઇ રાખીને તેને મસરમાં

વષે શીખવવાનું તથા ગટ કરવાનું ચાલુ રા યું.

[લઈ જવા સા ] વેચી દીધાે; પણ ઈ વર તેની સાથે હતા, ૧૦ તેમણે તેનાં

શ યાેની સં યા વધતી જતી હતી, યારે હ ૂઅાેની
૬ તેસામેદવસાેીકમયહૂાં દીઅાે
અે ફ રયાદ કરી, કે મ કે રાેજ વહચણીમાં તેઅાેની

વ તા તથા કૃ પા અાપી. પછી ફા ને તેને મસર પર તથા પાેતાના સમ

સવ સંકટાેમાંથી તેને છાેડા યાે અને મસરના રા

તેને

પ રવાર પર અ ધકારી ઠરા યાે. ૧૧ પછી અાખા મસરમાં તથા કનાનમાં

વધવાઅાેને ટાળવામાં અાવતી હતી. ૨ યારે બાર [ ે રતાેઅે] બધા શ યાેને

દુ કાળ પ

પાેતાની પાસે બાેલાવીને ક ું કે , અમે ઈ વરનું વચન પડતું મૂકીને ભાેજન

ન હ. ૧૨ પણ યાકૂ બે

ે રતાેનાં કૃ યાે

ફા નની સમ
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ાે, જેથી ભારે સંકટ અા યું, અને અાપણા પૂવ ેને ખાવાનું મ ું
યું કે મસરમાં અનાજ છે , યારે તેણે અાપણા

પૂવ ેને થમ વાર મસરમાં માેક યા. ૧૩ પછી બી

વાર યૂસફે પાેતાના

ભાઈઅાેની અાગળ પાેતાની અાેળખાણ અાપી; અેટલે યુસફનું કુ ળ ફા નના

સા ં તેને

વનનાં વચનાે અાપવામાં અા યાં; ૩૯ અાપણા પૂવ ેઅે તેને

અાધીન થવાને ઇ

ું ન હ, પણ પાેતાની પાસેથી તેને હડસેલી મૂકયાે, અને

ણવામાં અા યું. ૧૪ યારે યૂસફે સંદેશાે માેકલીને પાેતાના પતા યાકૂ બને

તેઅાે પાછા મસર જવાને મનમાં અાતુર થયા; ૪૦ તેઅાેઅે હા નને ક ું કે ,

તથા પાેતાનાં સવ સગાંને, અેટલે પંચાેતેર માણસને પાેતાની પાસે તેડા યાં.

'અમારી અાગળ ચાલવા સા અમારે માટે દેવાે બનાવ; કે મ કે અે મૂસા જે

૧૫ યાકૂ બ મસરમાં ગયાે, અને યાં તે તથા અાપણા પૂવ

અમને મસરમાંથી દાેરી લા યાે તેનું શું થયું અે અમે

ે અવસાન પા યા.

ણતા નથી.' ૪૧ તે

૧૬ તેઅાેને શખેમ લઈ જવામાં અા યા, ને જે કબર તાન ઇ ા હમે પાના ં

દવસાેમાં તેઅાેઅે [સાેનાનું] વાછરડું બના યું, અને મૂ તને તેનું બ લદાન

અાપીને હમાેરના દીકરાઅાે પાસેથી વેચાતું લીધું હતું તેમાં દફના યાં. ૧૭

ચઢા યું, અને પાેતાના હાથની કૃ તમાં તેઅાે હષ પા યા. ૪૨ પણ ઈ વરે

પણ જે વચન ઈ વરે ઇ ા હમને અા યું હતું, તેનાે સમય જેમ જેમ પાસે

તેઅાેથી વમુખ થઈને તેઅાેને ત

અાવતાે ગયાે તેમ તેમ લાેકાેની વૃ

થઈ અને તેઅાેની સં યા પુ કળ થઈ. ૧૮

કરે; બાેધકાેના પુ તકમાં લ યું છે તે માણે, 'અાે ઇઝરાયલના વંશ ે,

અેવામાં મસરમાં અેક બી ે રા

થયાે, જે યૂસફને અાેળખતાે નહાેતાે. ૧૯

અર યમાં ચાળીસ વષ સુધી શું તમે ય તથા બ લદાનાે મને ચઢા યાં હતાં?

દીધાં, કે તેઅાે અાકાશના સૈ યની પૂ

તેણે અાપણા લાેકાેની સાથે કપટ કરીને અાપણા પૂવ ેને દુ ઃખ દીધું, અેટલે

૪૩ તમે માેલાેખનાે માંડવાે તથા ર ફા દેવનાે તારાે, અેટલે કે પૂ

તેઅાેનાં બાળકાે

વે ન હ માટે, તેઅાેને તેમની પાસે નાખી દેવડા યાં. ૨૦ તે

તમે જે મૂ તઅાે બનાવી તેઅાેને ઊંચકીને ચા યા. હવે હુ ં તમને બા બલથી

કરવાને

અરસામાં મૂસાનાે જ મ થયાે, તે ઈ વર સમ ઘણાે સુંદર હતાે; પાેતાના

અાગળ લઈ જઈશ.' ૪૪ જેમણે મૂસાને ક ું કે , જે નમૂનાે ત નહા ાે છે તે

પતાના ઘરમાં ણ મ હના સુધી તેનું પાલન થયું; ૨૧ પછી તેને નદીમાં ત

માણે તારે સા યમંડપ બનાવવાે, તેમના ઠરાવ મુજબ અર યમાં અાપણા

દેવાયાે. યારે ફા નની દીકરીઅે તેને અપનાવી લીધાે. પાેતાના દીકરા તરીકે

પૂવ ેની પાસે [તે સા યમંડપ] હતાે. ૪૫ અાપણા પૂવ ે, યહાેશુઅા સ હત

તેનાે ઉછે ર કયા. ૨૨ મૂસાને મસરીઅાેની સવ વ ા શીખવવામાં અાવી હતી;

અા સા યમંડપને પાેતાના માનુસાર ઊંચકીને અ ય દેશ

તે બાેલવામાં બાહાેશ તથા કાય કરવામાં પરા મી હતા. ૨૩ પણ તે લગભગ

ઈ વરે અાપણા પૂવ ેની અાગળથી હાંકી કાઢી તેઅાેનું વતન ા ત કરીને

ચાળીસ વષનાે થયાે યારે તેને પાેતાના ઇઝરાયલી ભાઈઅાેને મળવાનું મન

તેમાં લા યા તે સા યમંડપ દાઉદના સમય સુધી ર ાે. ૪૬ દાઉદ પર ઈ વરની

થયું. ૨૪ તેઅાેમાંના અેક પર અ યાય થતાે

કૃ પા

ેઈને મૂસાઅે તેની સહાય કરી,

તઅાેનું જેઅાેને

થઈ; તેમણે યાકૂ બના ઈ વરને સા ઘર બનાવવાની ર

માગી;

અને મસરીને મારી નાખીને પાેતાના જે ભાઈ પર જુ લમ થતાે હતાે તેનું વૈર

૪૭ પણ સુલેમાને તેમને સા

ભ ત થાન નમાણ કયુ. ૪૮ તાેપણ હાથે

વા ું. ૨૫ ઈ વર મારી હ તક તેઅાેનાે છુટકારાે કરશે, અેમ મારા ભાઈઅાે

બાંધેલા ઘરમાં પરા પર ઈ વર રહે તા નથી; જેમ બાેધક કહે છે તેમ, ૪૯

સમજતા હશે, અેવું તેણે ધાયુ; પણ તેઅાે સમ યા ન હ. ૨૬ તેને બીજે દવસે

' વગ મા ં રા યાસન, તથા પૃ વી મા ં પાયાસન છે ; તાે તમે મારે સા

તેઅાેમાં ઝઘડાે ચાલતાે હતાે તે સમયે મૂસા તેઅાેની પાસે અા યાે તેણે તેઅાેની

કે વું નવાસ થાન બાંધશાે? અેમ ઈ વર કહે છે અથવા મા ં નવાસ થાન

વ ચે સલાહ કરાવવાની ઇ છાથી ક ું કે , 'ભલા માણસાે, તમે ભાઈઅાે છાે

કયું હાેય? ૫૦ શું, મ મારે હાથે અે બધાં નથી બના યાં?' ૫૧ અાે સખત

તાે શા માટે અેકબી

પર અ યાય ગુ રાે છાે?' ૨૭ પણ જે પાેતાના પડાેશી

હઠીલાઅાે, અને બેસુ નત મન તથા કાનવાળાઅાે, તમે સદા પ વ અા માની

પર અ યાય ગુ રતાે હતાે તેણે તેને ધ ાે મારીને ક ું કે , 'અમારા પર તને

સામા થાઅાે છાે. જેમ તમારા પૂવ ેઅે કયુ તેમ જ તમે પણ કરાે છાે. ૫૨

કાેણે અ ધકારી તથા યાયાધીશ ની યાે છે ? ૨૮ પેલા મસરીને ત ગઈકાલે

બાેધકાેમાંના કાેને તમારા પૂવ ેઅે સતા યા નહાેતા? જેઅાેઅે તે યાયીના

મારી ના યાે તેમ શું તું મને પણ મારી નાખવા ઇ છે છે ?' ૨૯ મૂસા અા વાત

અાવવા વષે અગાઉથી ખબર અાપી હતી તેઅાેને તેઅાેઅે મારી ના યા; અને

સાંભળીને નાસી ગયાે, અને મ ાન દેશમાં જઈને વ યાે, યાં તેને બે દીકરા

હવે તમે, જેઅાેને વગદૂ તાે ારા નયમ મ ાે, પણ તમે તે પા ાે ન હ. ૫૩

થયા. ૩૦ ચાળીસ વષ પૂરાં થયાં યારે વગદૂ તે સનાઈ પહાડના અર યમાં

તે તમે, તે યાયી ને પર વાધીન કરનારા તથા તેમની હ યા કરનારા થયા છાે.”

ઝાડવાં મ યે અ નની વાળામાં તેને દશન દીધું. ૩૧ મૂસા તે

ેઈને

૫૪ અા વાતાે સાંભળીને તેઅાેનાં મન વ ધાઈ ગયા, અને તેઅાે તેની સામે દાંત

ેવા સા પાસે જતાે હતાે તેવામાં ભુની

પીસવા લા યા. ૫૫ પણ પ વ અા માથી ભરપૂર થઈને તેફને વગ તરફ

અા ય પા યાે; અને તે અે

યને

ય

વાણી થઈ કે , ૩૨ 'હુ ં તારા પૂવ ેનાે ઈ વર, અેટલે ઇ ા હમનાે, ઇસહાકનાે

અેક નજરે

તથા યાકૂ બનાે ઈ વર છંુ .' યારે મૂસા ૂ

ઊભેલા

ઊ

ાે અને તેને

ેવાની તેની

ેઈ રહે તાં, ઈ વરનું ગાૈરવ તથા ઈ વરને જમણે હાથે ઈસુને

ગર ચાલી ન હ. ૩૩ ભુઅે તેને ક ું કે , 'તું તારા પગમાંથી ચંપલ ઉતાર;

ેયા. ૫૬ તેણે ક ું કે , “જુ અાે, વગ ઊઘડેલું તથા ઈ વરને જમણે
હાથે માણસના દીકરાને ઊભેલા હુ ં ેઉં છંુ .” ૫૭ પણ તેઅાેઅે બૂમ પાડીને

કે મ કે જે જ યાઅે તું ઊભાે છે તે પ વ ભૂ મ છે . ૩૪ મસરમાં જે મારા

પાેતાના કાન બંધ કયા, અને તેઅાે અેકસાથે તેના પર ધસી અા યા. ૫૮

લાેક છે તેઅાેનું દુ ઃખ મ ન ે

તેઅાેઅે તેને શહે રની બહાર લઈ જઈને માયા; સા ીઅાેઅે શાઉલ નામે અેક

ેયું છે , તેઅાેના નસાસા મ સાંભ

ાં છે ,

અને તેઅાેને છાેડાવવાં હુ ં ઊતયા છંુ ; હવે ચાલ, હુ ં તને મસરમાં માેકલીશ.'

જુ વાનનાં પગ અાગળ પાેતાનાં વ

૩૫ જે મૂસાનાે નકાર કરીને તેઅાેઅે ક ું હતું કે , 'તને કાેણે અ ધકારી તથા

મારતા હતા યારે તેણે ભુની ાથના કરતા ક ું કે , “અાે ભુ ઈસુ, મારા

ાે મૂ

ાં હતાં. ૫૯ તેઅાે તેફનને પ થરે

યાયાધીશ ની યાે છે ?' તેને જે વગદૂ ત તેને ઝાડવાં મ યે દેખાયાે હતાે તેની

અા માનાે અંગીકાર કરાે.” ૬૦ તેણે ઘૂંટ ણયે પડીને માેટા અવાજે ક ું કે ,

હ તક ઈ વરે અ ધકારી તથા ઉ ારક થવા સા માેક યાે. ૩૬ મૂસાઅે

“અાે ભુ, અા પાપ તેઅાેને લેખે ન ગણ. અેમ કહીને તે ઊંઘી ગયાે.”

તેઅાેને બહાર લાવતાં મસર દેશમાં, સૂફ [લાલ] સમુ માં તથા ચાળીસ વષ

તેની હ યા કરવાની સંમ ત અાપી હતી, તે જ દવસે ય શાલેમના
૮ શાઉલે
વ વાસી સમુદાય પર ભારે સતાવણી શ થઈ, અને ે રતાે સવાય

સુધી અર યમાં અા યકમા તથા ચમ કા રક ચ ાે કયા. ૩૭ જે મૂસાઅે
ઇઝરાયલીઅાેને ક ું હતું કે , 'ઈ વર તમારા ભાઈઅાેમાંથી મારા જેવા અેક
બાેધકને તમારે સા ઊભા કરશે,' તે અે જ છે . ૩૮ જે [મૂસા] અર યમાંના
સમુદાયમાં હતાે, જેની સાથે સનાઈ પવત પર ઈ વરનાે વગદૂ ત વાત કરતાે
હતાે, અને અાપણા પૂવ ેની સાથે હતાે તે અે જ છે ; અને અાપણને અાપવા

તેઅાે સવ યહૂ દયા તથા સમ નના ાંતાેમાં વખેરાઈ ગયા. ૨ ધમ ન
પુ ષાેઅે તેફનને દફના યાે, અને તેને સા ઘણાે વલાપ કયા. ૩ પણ
શાઉલે વ વાસી સમુદાયને ભારે ાસ અા યાે, અેટલે ઘેરેઘેરથી પુ ષાે તથા
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ીઅાેને ઘસડી લઈ જઈને જેલમાં પૂયા. ૪ જેઅાે વખેરાઈ ગયા હતા

ે રતાેનાં કૃ યાે

તેઅાે બધે સુવાતા ગટ કરતા ગયા. ૫ ફ લપે સમારીઅા શહે રમાં જઈને

ગયાે; તેમના જમાનાનાં લાેકનું વણન કાેણ કહી દેખાડશે? કે મ કે તેમનાે

તેઅાેને

પૃ વી પરથી લઈ લેવામાં અા યાે.” ૩૪ યારે તે ખાે અે ફ લપને ઉ ર દેતાં

ત વષે ચાર કયા. ૬ ફ લપે કહે લી વાતાે સાંભળીને તથા કરેલા

ચમ કા રક ચ ાે

ેઈને લાેકાેઅે તેની વાતાે પર અેક ચ ે યાન અા યું.

૭ કે મ કે જેઅાેને અશુ

અા માઅાે વળ યા હતા તેઅાેમાંના ઘણાંમાંથી

તેઅાે માેટી બૂમ પાડતા બહાર નીક

ા, અને ઘણાં પ ઘાતીઅાે તથા પગે

વ

ક ું કે , હુ ં તને વનંતી ક ં છંુ કે , બાેધક કાેનાં વષે અે કહે છે ? પાેતાના વષે
કે કાેઈ બી ના વષે? ૩૫ યારે ફ લપે કહે વાનું શ કયુ અને શા વચનની
તે વાતથી અારં ભ કરીને તેને ઈસુ વષેની સુવાતા ગટ કરી. ૩૬ માગમાં તેઅાે

અપંગાે સા ં કરવામાં અા યા. ૮ અને તે શહે રમાં બહુ અાનંદ થયાે. ૯ પણ

અેક જળાશય પાસે અાવી પહા યા; યારે ખાે અે ક ું કે ,

સમાેન નામે અેક માણસ તે શહે રમાં અગાઉ

પાણી છે , બા ત મા પામવાથી મને શું અટકાવી શકે ? ૩૭ યારે ફ લપે ક ું

દુ કરતાે હતાે, અને હુ ં કાેઈ

મહાન ય ત છંુ અેમ કહીને સમ નના લાેકાેને અા યચ કત કરી નાખતાે

કે ,

હતાે; ૧૦ તેઅાે નાનાથી તે માેટા સુધી સવ તેનું સાંભળતાં, તેઅાે કહે તાં કે ,

દેતાં ક ું કે , ઈસુ

ે, [અહ ]

ે તું તારા પૂરા મનથી વ વાસ કરે છે તાે અે ઉ ચત છે ; ખાે અે ઉ ર

ઈ વરનું જે મહાન પરા મ કહે વાય છે , તે અા ય ત છે . ૧૧ તેણે ઘણાં

ત ઈ વરના પુ છે , અેવું હુ ં માનું છંુ . ૩૮ પછી તેણે રથ
ઊભાે રાખવાનાે હુ કમ કયા, અને ફ લપ તથા ખાે ે બ ને ણ પાણીમાં

સમય સુધી પાેતાની

ઊતયા, ફ લપે તેને બા ત મા અા યું. ૩૯ તેઅાે પાણીમાંથી બહાર અા યા

દુ યાઅાેથી તેઅાેને અા યચ કત કરી ના યા હતા,

તેથી તેઅાે તેનું સાંભળતાં હતા. ૧૨ પણ ફ લપ ઈ વરના રા ય તથા ઈસુ
તનાં નામ વષે સુવાતા ગટ કરતાે હતાે યારે તેઅાેનાે વ વાસ તેના
પર બેઠાે, અને પુ ષાેઅે તેમ જ

ીઅાેઅે બા ત મા લીધું. ૧૩ સમાેને

યારે ભુનાે અા મા ફ લપને લઈ ગયા; અને ખાે અે ફરી ફ લપને

ેયા

ન હ, પરં તુ તે અાનંદ કરતા કરતા પાેતાના માગ ચા યા ગયા. ૪૦ પણ ફ લપ
અા દાેદમાં દેખાયા; તે કાઈસા રયા પહાચતાં સુધી માગમાંના સવ શહે રમાં

પાેતે પણ વ વાસ કયા, અને બા ત મા પામીને ફ લપ સાથે ર ાે; અને

સુવાતા ગટ કરતાે કરતાે ગયાે.

ચમ કારાે તથા માેટા પરા મી કામાે બનતાં

હજુ સુધી ભુના શ યાેને મારી નાખવાની ધમકીઅાે અાપતાે
૯ શાઉલ
હતાે. મુખ યાજકની પાસે જઈને તેણે તેની પાસેથી દમ કસમાંનાં

ેઈને તે અા ય પા યાે. ૧૪

હવે સમ નીઅાેઅે ઈ વરનું વચન વીકાયુ છે અેવું ય શાલેમમાં ે રતાેઅે
સાંભ

ું, યારે તેઅાેઅે પતર તથા યાેહાનને તેઅાેની પાસે માેક યા. ૧૫

તેઅાેઅે યાં પહા યાં પછી તેઅાેને સા

ાથના કરી કે તેઅાે પ વ અા મા

પામે; ૧૬ કે મ કે યાર સુધી તેઅાેમાંના કાેઈ પર પ વ અા મા ઊતયા નહાેતાે;
પણ તેઅાે મા

ભુ ઈસુને નામે બા ત મા પા યા હતા. ૧૭ પછી પતર તથા

યાેહાને તેઅાે પર હાથ મૂ

ા, અને તેઅાે પ વ અા મા પા યા. ૧૮ હવે

ે રતાેના હાથ મૂકવાથી પ વ અા મા પમાય છે , અે
પૈસા અાપવા માં

ેઈને સમાેને તેઅાેને

ા. ૧૯ તેણે ક ું કે , તમે મને પણ અે અ ધકાર અાપાે કે

જેનાં પર હુ ં હાથ મૂકું તે પ વ અા મા પામે. ૨૦ પણ પતરે તેને ક ું કે ,
ઈ વરનું દાન પૈસાથી વેચાતું લેવાનું ત વચાયુ માટે તારા પૈસા તારી સાથે નાશ
પામાે. ૨૧ અા બાબતમાં તારે કશી લેવા દેવા નથી. કારણ કે તા ં અંતઃકરણ
ઈ વરની અાગળ મા ણક નથી. ૨૨ માટે તારી અા દુ તાનાે પ તાવાે કર,
અને ભુને ાથના કર કે , કદાચ તારા અંતઃકરણના વચાર તને માફ થાય. ૨૩
કે મ કે હુ ં ેઉં છંુ કે તું કડવાશમાં અને પાપના બંધનમાં છે . ૨૪ યારે સમાેને
ઉ ર અા યાે કે , તમારી કહે લી વાતાે મુજબ કં ઈ પણ મને ના થાય તે માટે તમે
મારે માટે ભુને ાથના કરાે. ૨૫ હવે [ યાં] સા ી અા યા પછી તથા ભુની
વાત ગટ કયા પછી સમ નીઅાેનાં ઘણાં ગામાેમાં સુવાતા ગટ કરીને તેઅાે
ય શાલેમમાં પાછા અા યા. ૨૬ હવે ભુના અેક વગદૂ તે ફ લપને ક ું કે ,
ઊઠ, ને ય શાલેમથી ગાઝા જવાનાં માગ સુધી દ ણ તરફ

; યાં અર ય

છે . ૨૭ તે ઊઠીને ગયાે; અને જુ અાે, યાં ઇ થયાે પયાનાે અેક ખાે ે કે જે
ઇ થયાે પયાની રાણી કં દકાના હાથ નીચે માેટાે અ ધકારી તથા તેના સઘળા
ભંડારનાે કારભારી હતાે, તે ભજન કરવા સા ય શાલેમમાં અા યાે હતાે.
૨૮ તે પાછા જતા પાેતાના રથમાં બેસીને બાેધક યશાયાનું પુ તક વાંચતાે

હતાે. ૨૯ અા માઅે ફ લપને ક ું કે , તું પાસે જઈને અે રથની સાથે થઈ

.

૩૦ યારે ફ લપ તેની પાસે દાેડી ગયાે, અને તેને બાેધક યશાયાનું પુ તક

વાંચતા સાંભળીને પૂ

ું કે , તું જે વાંચે છે તે શું તું સમજે છે ? ૩૧ યારે તેણે

ક ું કે , કાેઈનાં સમ

યાં સવાય હુ ં કે મ કરીને સમ

શકું ? તેણે ફ લપને

વનંતી કરી કે , મારા રથમાં ઉપર અાવી મારી પાસે બેસ. ૩૨ શા

વચનનું જે

કરણ તે વાંચતાે હતાે તે અે હતું કે , “ઘેટાંની પેઠે મારી નંખાવાને તેમને લઈ
જવાયા; અને જેમ હલવાન પાેતાના કાતરનારની અાગળ મૂંગું રહે છે , તેમ
તેમણે પાેતાનું મુખ ઉઘા ું ન હ; ૩૩ તેમની દીનાવ થામાં તેમનાે યાય ડૂ બી

ે રતાેનાં કૃ યાે

૨

સભા થાનાે પર પ ાે મા યા કે

ે તેને અે માગનાે કાેઈ પુ ષ કે

ી મળે, તાે

તે તેઅાેને બાંધીને ય શાલેમ લઈ અાવે. ૩ મુસાફરી કરતાં તે દમ કસ ન ક
પહા યાે; યારે અેવું બ યું કે અેકાઅેક તેની અાસપાસ વગમાંથી અજવાળું
ગ

ું. ૪ તે જમીન પર પડી ગયાે, અને તેની સાથે વાત કરતી અેક વાણી

તેણે સાંભળી કે , શાઉલ, શાઉલ, તું મને કે મ સતાવે છે ? ૫ યારે તેણે ક ું કે
ભુ, તમે કાેણ છાે? તેમણે ક ું કે , હુ ં ઈસુ છંુ , જેને તું સતાવે છે ; ૬ પણ તું
ઊઠ, ને શહે રમાં

, અને તારે શું કરવું તે તને કહે વામાં અાવશે. ૭ તેની સાથે

ચાલનારાં માણસાે ત ધ થઈ ગયા, કે મ કે તેઅાેઅે વાણી સાંભળી ખરી,
પણ કાેઈને

ેયા ન હ. ૮ પછી શાઉલ જમીન પરથી ઊઠયાે; અને તેની

અાંખાે ખૂલી યારે તે કં ઈ

ેઈ શકયાે ન હ. અેટલે તેઅાે તેનાે હાથ પકડીને

તેને દમ કસમાં દાેરી ગયા. ૯ ણ દવસ સુધી તે

ેઈ શ ાે ન હ; અને તેણે

કશું ખાધું કે પીધું ન હ. ૧૦ હવે દમ કસમાં અના યા નામે અેક શ ય હતાે,
તેને ભુઅે દશન દઈને ક ું કે , અના યા; યારે તેણે ક ું કે , ભુ, હુ ં અા
ર ાે. ૧૧ ભુઅે તેને ક ું કે , ઊઠીને પાધરા નામના ર તામાં

. અને શાઉલ

નામે તાસસનાં અેક માણસ વષે યહૂ દયાના ઘરમાં ખબર કાઢ; કે મ કે
ાથના કરે છે ; ૧૨ તેણે દશનમાં

ે, તે

ેયું છે કે , અના યા નામે અેક માણસ અંદર

અાવીને, તે દેખતાે થાય માટે તેના પર હાથ મૂકે છે . ૧૩ પણ અના યાઅે
ઉ ર અા યાે કે , ભુ ય શાલેમમાંના તમારા સંતાેને અે માણસે કે ટલું બધું
દુ ઃખ દીધું છે અે મ ઘણાંના માથી સાંભ

ું છે ; ૧૪ અને જેઅાે તમારા નામે

ાથના કરે છે તેઅાે સવને બાંધીને લઈ જવા સા મુ ય યાજકાે પાસેથી
અહ પણ તેને અ ધકાર મ ાે છે . ૧૫ પણ ભુઅે તેને ક ું કે , તું ચા યાે

;

કે મ કે વદેશીઅાે, રા અાે તથા ઇઝરાયલપુ ાેની અાગળ મા ં નામ ગટ
કરવા સા અે મા ં પસંદ કરેલું પા છે . ૧૬ કે મ કે મારા નામને લીધે તેને
કે ટલું બધું દુ ઃખ સહન કરવું પડશે, અે હુ ં તેને બતાવીશ. ૧૭ યારે અના યા
ચા યાે ગયાે, અને તે ઘરમાં વેશીને શાઉલ પર હાથ મૂકીને ક ું કે , ભાઈ
શાઉલ, ભુ, અેટલે ઈસુ જે તને માગમાં અાવતા દેખાયા, તેમણે તું દેખતાે
થાય, અને પ વ અા માથી ભરપૂર થાય માટે મને માેક યાે છે . ૧૮ યારે
શાઉલની અાંખાે પરથી ત કાળ છાલાં જેવું કશું ખરી પ

ું, અને તે દેખતાે

થયાે, અને ઊઠીને તે બા ત મા પા યાે; ૧૯ તેણે ભાેજન કયુ અેટલે તેને
શ ત અાવી. પછી તેઅાે દમ કસમાંનાં શ યાેની સાથે કે ટલાક દવસ સુધી
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ર ાે. ૨૦ તેણે તરત જ સભા થાનાેમાં ઈસુને ગટ કયા કે , તે ઈ વરના

ન ય ઈ વરની ાથના કરતાે હતાે. ૩ તેણે અેક દવસ બપાેરે અાશરે ણ

દીકરા છે . ૨૧ જેઅાેઅે તેનું સાંભ

કલાકે દશનમાં ઈ વરના વગદૂ તને પાેતાની પાસે અાવતાે, તથા પાેતાને, અાે

ું તેઅાે સવ વ મય પામીને બાે યા કે ,

જેણે અા નામની ાથના કરનારાઅાેની ય શાલેમમાં સતાવણી કરી, અને

કન યસ, અેમ કહે તાે

તેઅાેને બાંધીને મુ ય યાજકાેની પાસે લઈ જવા માટે જે અહ અા યાે છે ,

રહીને તથા ભયભીત થઈને તેણે ક ું કે , ભુ શું છે ? વગદૂ તે ક ું કે , તારી

તે શું અે નથી? ૨૨ પણ શાઉલમાં વશેષ શ ત અાવતી ગઈ. ઈસુ તે જ
ત છે અે ઘણી સા બતીઅાે અાપીને દમ કસમાં રહે નારા યહૂ દીઅાેને

ય

ેયાે. ૪ યારે વગદૂ તની સામે અેક નજરે

ેઈ

ાથનાઅાે તથા તારાં દાન ઈ વરની અાગળ યાદગીરીને સા પહા યાં છે . ૫
હવે તું

ે પામાં માણસાે માેકલીને સમાેન, જેનું બીજું નામ પતર છે , તેને

તેણે અા ય પમા ું. ૨૩ ઘણાં દવસાે પસાર થયા પછી યહૂ દીઅાેઅે તેમને

તેડાવ. ૬ સમાેન ચમાર, કે જેનું ઘર સમુ કનારે છે , તેને યાં તે અ ત થ

મારી નાખવાની યાેજના ઘડી. ૨૪ પણ તેઅાેનું કાવત ં શાઉલને માલૂમ

છે . ૭ જે વગદૂ તે તેની સાથે વાત કરી હતી, તેના અ ય થઈ ગયા પછી

પ

કન યસે પાેતાના ઘરના ચાકરાેમાંના બેને, તથા જેઅાે સતત તેની સમ

ું. તેઅાેઅે તેને મારી નાખવા સા રાત દવસ દરવા અાેની ચાેકી પણ

કરી; ૨૫ પણ તેના શ યાેઅે રા ે તેને ટાેપલામાં બેસાડીને કાેટ ઉપરથી

હાજર રહે તા હતા તેઅાેમાંના ઈ વરમાં

ઉતારી મૂ

અને તેઅાેને બધી વાત કહીને તેણે તેઅાેને

ાે. ૨૬ શાઉલે ય શાલેમમાં અા યા પછી શ યાેની સાથે ભળી

ાળુ અેક સપાઈને બાેલા યા. ૮
ે પામાં માેક યા. ૯ હવે તેને

જવાની કાે શશ કરી, પણ તેઅાે બધા તેનાથી બીતા હતા, કે મ કે તે શ ય

બીજે દવસે તેઅાે ચાલતાં ચાલતાં શહે રની પાસે અાવી પહા યા, તેવામાં

છે અેવું તેઅાે માનતા નહાેતા. ૨૭ પણ બનાબાસ તેને ે રતાેની પાસે લઈ

અાશરે બપાેરના સમયે પતર ાથના કરવાને ઘરની અગાશી પર ગયાે. ૧૦ તે

ગયાે, અને કે વી રીતે તેણે માગમાં ભુને

ેયા, અને કે વી રીતે ભુ તેની

ભૂ યાે થયાે, અને તેને ભાેજન કરવાની ઇ છા થઈ; પરં તુ તેઅાે રસાેઈ તૈયાર

સાથે બાે યા, અને તેણે કે વી રીતે દમ કસમાં ઈસુને નામે હમતથી ઉપદેશ

કરતા હતા તે સમયે પતર મૂછાગત થયાે; ૧૧ અને વગ ખુ લું થયેલું તથા

કયા, અે તેઅાેને કહી સંભળા યું. ૨૮ અને યાર પછી ય શાલેમમાં તેઅાેની

માેટી ચાદરનાં જેવું અેક વાસણ તેના ચાર ખૂણાથી લટકાવેલું ધરતી પર

સાથે તે અવરજવર કરતાે ર ાે; ૨૯ તે હમતથી ભુને નામે ઉપદેશ કરતાે

ઊતરી અાવતું તેણે નહા ું. ૧૨ તેમાં પૃ વી પરનાં સવ

હતાે, અને ીક યહૂ દીઅાે સાથે વાદ વવાદ કરતાે હતાે, પણ તેઅાે તેને મારી

પેટે ચાલનારાં ાણીઅાે તથા અાકાશનાં પ ીઅાે હતાં. ૧૩ યારે અેવી વાણી

નાખવાની તક શાેધતાં હતા. ૩૦ જયારે ભાઈઅાેના

તેના સાંભળવામાં અાવી કે , પતર, ઊઠ; મારીને ખા. ૧૪ પણ પતરે ક ું કે ,

ણવામાં તે અા યું

યારે તેઅાે તેને કાઈસા રયા લઈ ગયા, અને યાંથી તેઅાેઅે તેને તાસસ

તનાં ચાેપગા તથા

ભુ, અેમ તાે ન હ; કે મ કે કાેઈ નાપાક કે અશુ વ તુ મ કદી ખાધી નથી.

માેકલી દીધાે. ૩૧ યારે અાખા યહૂ દયા, ગાલીલ, તથા સમ નમાંનાે વ વાસી

૧૫ યારે બી

સમુદાય ઢ થઈને શાં ત પા યાે; અને ભુના ભયમાં તથા પ વ અા માના

કયુ છે , તેને તું અશુ ન ગણ. ૧૬ અેમ ણ વાર થયું; પછી તરત તે વાસણ

દલાસામાં વૃ

ફરતાે લુદામાં રહે નારા સંતાેની પાસે પણ અા યાે. ૩૩ યાં તેને અે નયસ

વગમાં પાછંુ ખચી લેવામાં અા યું. ૧૭ હવે અા જે દશન મને થયું છે તેનાે
શાે અથ હશે, અે વષે પતર બહુ મૂંઝાતાે હતાે અેવામાં, જુ અાે, કન યસે

નામે અેક માણસ મ

માેકલેલા માણસાે સમાેનનું ઘર પૂછતાં પૂછતાં બારણા અાગળ અાવીને

પામતાે ગયાે. ૩૨ પતર અેક થળેથી બીજે થળે ફરતાે
ાે. તે પ ઘાતી હતાે, અને અાઠ વષથી પથારીવશ

હતાે. ૩૪ પતરે તેને ક ું કે , અે નયસ, ઈસુ

ત તને સા ં કરે છે ; ઊઠ,

અને તા ં બછાનું ઉઠાવી લે. અેટલે તે તરત જ ઊ

ાે. ૩૫ [ યારે] લુદા

તથા શારાેનના બધા લાેકાે તેને

ા. ૩૬ હવે

ેઈને ભુ તરફ વ

અેક શ યા હતી, તેનું નામ તાબીથા, અેટલે દરકાસ, હતું; તે

ે પામાં
ી ભલા

વાર તેના સાંભળવામાં અેવી વાણી અાવી કે , ઈ વરે જે શુ

ઊભા ર ા. ૧૮ તેઅાેઅે હાંક મારીને પૂ

ું કે , સમાેન, જેનું બીજું નામ પતર

છે , તે શું અહ રાેકાયેલ છે ? ૧૯ હવે પતર તે દશન વષે વચાર કરતાે હતાે
યારે અા માઅે તેને ક ું કે ,

ે, ણ માણસાે તને શાેધે છે . ૨૦ માટે તું

ઊઠ અને નીચે ઊતરીને કં ઈ સંદેહ રા યા વના તેઅાેની સાથે

, કે મ કે મ

કરવામાં તથા દાનધમ કરવામાં અાગળપડતી હતી. ૩૭ તે દવસાેમાં અેમ થયું

તેઅાેને માેક યા છે . ૨૧ યારે પતર ઊતરીને તે માણસાે પાસે ગયાે, અને

કે તે બીમાર પડીને મરણ પામી. અને તેઅાેઅે તેને નાન કરાવીને મેડી પર

ક ું કે , જુ અાે, જેને તમે શાેધાે છાે તે હુ ં છંુ , તમે શા માટે અા યા છાે? ૨૨
યારે તેઅાેઅે ક ું કે , કન યસ નામે અેક સેનાપ ત જે યાયી તથા ઈ વરનું

સુવાડી. ૩૮ હવે લુદા

ે પાથી ન ક હતું અને પતર યાં છે અેવું સાંભળીને

શ યાેઅે બે ય તઅાેને તેની પાસે માેકલીને અેવી અા

કરી કે , અમારી

સ માન

ળવનાર ય ત છે , અને તેને વષે અાખી યહૂ દી કાેમ સા ં બાેલે

પાસે અાવવાને તું વલંબ કરીશ ન હ. ૩૯ યારે પતર ઊઠીને તેઅાેની સાથે

છે , તેને પ વ

ગયાે, જયારે તે યાં પહા યાે યારે તેઅાે તેને મેડી પર લઈ ગયા; સવ વધવા

તમારી વાતાે સાંભળે. ૨૩ યારે તેણે તેઅાેને અંદર બાેલાવીને મહે માન તરીકે

બહે નાે તેની પાસે ઊભા રહીને દન કરતી દરકાસ તેઅાેની સાથે હતી યારે

ઘરમાં રા યા. બી

જે અંગરખા તથા વ

ભાઈઅાે પણ તેની સાથે ગયા. ૨૪ બીજે દવસે તેઅાે કાઈસા રયા અાવી

ાે તેણે બના યાં હતા તે તેઅાે પતરને બતાવવા લાગી.

વગદૂ તની મારફતે અા ા મળી છે કે તે તને તેના ઘરે તેડાવીને
દવસે તે તેઅાેની સાથે ગયાે, અને

ે પામાંનાં કે ટલાક

૪૦ પણ પતરે તે સવને બહાર જવાનું કહી, ઘૂંટણ ટેકવીને ાથના કરી, પછી

પહા યા, તે સમયે કન યસ પાેતાનાં સગાંઅાેને તથા

મૃતદેહ તરફ ફરીને તેણે ક ું કે , તાબીથા, ઊઠ; યારે તાબીથાઅે પાેતાની

તેઅાેની રાહ

અાંખાે ખાેલી, અને પતરને

અને તેના ચરણે ઝૂ કીને દં ડવત ણામ કયા. ૨૬ પણ પતરે તેને ઉઠાડીને ક ું

ેઈને તે બેઠી થઈ. ૪૧ પછી પતરે તેને હાથ

અાપીને ઊભી કરી. અને સંતાેને તથા વધવાઅાેને બાેલાવીને તેને
થયેલી બતાવી. ૪૨ અને અાખા

વતી

ે પામાં દરકાસના ચમ કારની વાત ફે લાઈ,

અને ઘણાંઅે ભુ પર વ વાસ કયા. ૪૩ પછી

ે પામાં સમાેન નામે અેક

ય મ ાેને અેક કરીને

ેતાે હતાે. ૨૫ પતર અંદર અા યાે યારે કન યસ તેને મ ાે,

કે , ઊભાે થા, હુ ં પણ માણસ છંુ . ૨૭ તેની સાથે વાત કરતાં કરતાં પતર અંદર
ગયાે, યારે તેણે ઘણાંને અેકઠાં થયેલાં
પાેતે

ણાે છાે કે બી

ેયાં; ૨૮ તેણે તેઅાેને ક ું કે , તમે

તના માણસાેની સાથે સંબંધ રાખવાે, અથવા

ચમારને યાં તે ઘણાં દવસ સુધી ર ાે.

તેના યાં જવું, અે યહૂ દી માણસને માટે યાે ય નથી; પણ ઈ વરે મને બતા યું

કાઈસા રયામાં કન યસ નામે અેક માણસ ઇટા લયન નામે
૧૦ હવે
અાેળખાતી પલટણનાે સૂબેદાર હતાે. તે તથા તેનાં ઘરનાં સવ

છે કે , મારે કાેઈ ય તને અપ વ અથવા અશુ ગણવી ન હ. ૨૯ તેથી જ

૨

માણસાે ઈ વરનાે ભય રાખતાં હતાં. તે લાેકાેને ઘણાં દાન અાપતાે અને

જયારે તમે મને અામં ણ અા યું યારે કં ઈ અાનાકાની કયા વગર હુ ં અા યાે;
માટે હુ ં પૂછંુ છંુ કે , તમે શા કારણથી મને બાેલા યાે છે ? ૩૦ કન યસે ક ું
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કે , ચાર દવસ પહે લાં હુ ં અા જ સમયે મારા ઘરમાં બપાેરના ણ કલાકે

અેમ ન હ; કે મ કે કાેઈ પણ નાપાક અથવા અશુ ખાેરાકનાે અાહાર મ કયા

ાથના કરતાે હતાે; યારે જુ અાે, તેજ વી પાેશાક પહે રેલા અેક માણસને મ
મારી સામે ઊભાે રહે લાે

ેયાે; ૩૧ તે બાે યાે કે , કન યસ, તારી ાથના

સાંભળવામાં અાવી છે , અને તારાં દાન ઈ વરની સમ

નથી. ૯ પણ તેના ઉ રમાં વગમાંથી બી

વાર વાણી થઈ કે , ઈ વરે

જેને શુ કયુ છે , તેને તું અશુ ન ગણ. ૧૦ અેમ ણ વાર થયું; પછી તે

મરણમાં અા યાં છે .

બધાને વગમાં પાછા ખચી લેવામાં અા યાં. ૧૧ અને જુ અાે, તે જ સમયે

ે પામાં માેકલીને સમાેન, જેનું બીજુ નામ પતર છે ,

કાઈસા રયાથી મારી પાસે માેકલેલા ણ માણસાે, જે ઘરમાં અમે હતા તેની

તેને તારી પાસે બાેલાવ; તે સમુ ના કનારે સમાેન ચમારના નવાસ થાને

અાગળ અાવી ઊભા રહયા. ૧૨ અા માઅે મને ક ું કે , કં ઈ પણ ભેદ રા યા

અ ત થ છે . ૩૩ માટે મ તરત તને બાેલા યાે; અને તું અા યાે તે ત બહુ સા ં

વના તેઅાેની સાથે

કયુ. હવે ભુઅે જે વાતાે તને ફરમાવી છે , તે સવ સાંભળવા સા અમે

ય તના ઘરમાં ગયા; ૧૩ યારે તેણે અમને ખબર અાપી કે , મ મારા ઘરમાં

૩૨ માટે તું માણસને

. અા છ ભાઈઅાે પણ મારી સાથે અા યા; અને અમે તે

સઘળા અહ ઈ વરની સમ ઉપ થત થયા છીઅે. ૩૪ યારે પતરે વચન

અેક વગદૂ તને ઊભેલાે

શ કરતાં ક ું કે , હવે હુ ં ન ે સમજું છંુ કે ઈ વર પ પાતી નથી; ૩૫ પણ
દરેક દેશમાં જે કાેઈ તેમનું સ માન ળવે છે , અને યાયીપણે વત છે , તેઅાે

સમાેન જેમનું બીજું નામ પતર છે , તેને બાેલાવ; ૧૪ તે તને અેવી વાતાે કહે શે
કે તેથી તું તથા તારાં ઘરનાં સવ ય તઅાે ઉ ાર પામશાે. ૧૫ હુ ં જેમ વચન

તેમને મા ય છે . ૩૬ ઈસુ

ત જે સવનાં ભુ છે તેમની મારફતે શાં તની

કરવા લા યાે કે તરત જેમ થમ અાપણા પર પ વ અા માઅે અા છાદન કયુ

સુવાતા ગટ કરતા ઈ વરે ઇઝરાયલપુ ાેની પાસે જે વાત માેકલી, ૩૭ અેટલે

હતું, તેમ તેઅાે પર પણ પ વ અા મા ઊતયા. ૧૬ યારે ભુની અે કહે લી

યાેહાને બા ત મા ગટ કયા પછી ગાલીલથી શ કરીને અાખા યહૂ દયામાં

વાત મને યાદ અાવી કે , યાેહાને પાણીથી બા ત મા કયુ ખ ં , પણ તમે પ વ

જે વાત

અા માથી બા ત મા પામશાે. ૧૭ માટે યારે અાપણે ભુ ઈસુ

હે ર કરવામાં અાવી તે તમે પાેતે

ણાે છાે; ૩૮ અેટલે કે નાસરેથના

ેયાે, તેણે મને ક ું કે ,

ે પામાં માણસ માેકલી

ત પર

ઈસુની વાત કે જેમને પરમે વરે પ વ અા માથી તથા સામ યથી અ ભ ષ ત

વ વાસ કયા યારે અાપણને જેવું [દાન] મ

કયા; તે ભલું કરતા તથા શેતાનથી જેઅાે પીડાતા હતા તેઅાે સવને સા ં

પણ અા યું, તાે હુ ં કાેણ કે , ઈ વરને અટકાવું? ૧૮ અા વાતાે સાંભળીને તેઅાે

કરતા ફયા; કે મ કે ઈ વર તેમની સાથે હતા. ૩૯ તેમણે યહૂ દીઅાેના ાંતમાં

ચૂપ ર ા, અને ઈ વરને મ હમા અાપતા ક ું કે , ઈ વરે બનયહૂ દીઅાેને

તથા ય શાલેમમાં જે કાયા કયા તે સવના અમે સા ી છીઅે; વળી તેમને

પણ પ ાતાપ [કરવાનું મન] અા યું છે કે તેઅાે

તેઅાેઅે વધ તંભ પર જડીને મારી ના યા. ૪૦ તેમને ઈ વરે ી

દવસે

સંબંધમાં થયેલી સતાવણીથી જેઅાે વખેરાઈ ગયા હતા તેઅાે ફની કયા,

સ વન કયા, અને સવ લાેકાેની અાગળ ન હ, ૪૧ પણ અગાઉથી ઈ વરના

સાય સ તથા અં યાેખ સુધી ગયા, પણ તેઅાેઅે યહૂ દીઅાે સવાય કાેઈને

પસંદ કરેલા સા ીઅાે, જેઅાેઅે તેમના મૃ યુમાંથી સ વન થયા પછી તેમની

[ ભુની] વાત ગટ કરી ન હતી. ૨૦ પણ તેઅાેમાંના કે ટલાક સાય સના

સાથે ખાધું પીધું હતું તેઅાેની અાગળ, અેટલે અમારી અાગળ, તેમને ગટ

તથા કુ રેનીના માણસાે હતા, તેઅાેઅે અં યાેખ અાવીને ીક લાેકાેને પણ

કયા, ૪૨ તેમણે અમને અા ા અાપી કે લાેકાેને ઉપદેશ કરાે, અને સા ી
અાપાે કે , ઈ વર અેમને જ

વતાંના તથા મૂઅેલાંના યાયાધીશ ની યા છે .

ું તેવું જ દાન ઈ વરે તેઅાેને

વન પામે. ૧૯ તેફનના

ભુ ઈસુ વષેની સુવાતા કહી સંભળાવી. ૨૧ ભુનાે હાથ તેઅાેની સાથે
હતાે, અને ઘણાં લાેકાે વ વાસ કરીને ભુ તરફ વ

ા. ૨૨ તેઅાે વષેના

૪૩ તેમને વષે સવ બાેધકાે સા ી અાપે છે કે જે કાેઈ તેમના પર વ વાસ

સમાચાર ય શાલેમના વ વાસી સમુદાયના કાને અા યા, યારે તેઅાેઅે

કરે છે તે તેમના નામથી પાપની માફી પામશે. ૪૪ પતર અે વાતાે કહે તાે

બાનાબાસને અં યાેખ સુધી માેક યાે; ૨૩ તે યાં અા યાે, યારે ઈ વરની

હતાે અેટલામાં જે લાેકાે વાત સાંભળતાં હતા તે સવ ઉપર પ વ અા માઅે

કૃ પા

અા છાદન કયુ. ૪૫ યારે બનયહૂ દીઅાે પર પણ પ વ અા માનું દાન રેડાયું

વળગી રહે વાનાે બાેધ કયા; ૨૪ કે મ કે તે સારાે માણસ હતાે, અને પ વ

છે [અે

અા માથી તથા વ વાસથી ભરપૂર હતાે; અને ઘણાં લાેક ભુના વ વાસી

ેઈને] સુ નતીઅાેમાંના જે વ વાસીઅાે પતરની સાથે અા યા હતા

ેઈને તે અાનંદ પા યાે; અને તેણે તેઅાે સવને દ્ ઢ દયથી ભુને

તે સવ વ મય પા યા; ૪૬ કે મ કે તેઅાેને અ ય ભાષાઅાેમાં બાેલતા, તથા

સમુદાયમાં

ઈ વરની તુ ત કરતા તેઅાેઅે સાંભ

તાસસ ગયાે; ૨૬ અને તે મ

ાં. યારે પતરે ઉ ર અા યાે કે , ૪૭

ેડાયાં. ૨૫ પછી [બાનાબાસ] શાઉલની શાેધ કરવા સા
ાે યારે બાનાબાસ તેને અં યાેખમાં લા યાે.

“અાપણી માફક તેઅાે પણ પ વ અા મા પા યા છે , તાે તેઅાેને પાણીનું

તેઅાેઅે અેક અાખું વષ વ વાસી સમુદાયની સાથે રહીને ઘણાં લાેકાેને બાેધ

બા ત મા અાપવાને કાેણ મનાઈ કરી શકે ?” ૪૮ તેણે ઈસુ

કયા; શ યાે થમ અં યાેખમાં

તને નામે

તી કહે વાયા. ૨૭ હવે અે દવસાેમાં

તેઅાેને બા ત મા અાપવાની અા ા અાપી, પછી તેઅાેઅે કે ટલાક દવસ યાં

કે ટલાક બાેધકાે ય શાલેમથી અં યાેખ અા યા. ૨૮ તેઅાેમાંના અાગાબસ

રહે વાની તેને વનંતી કરી.

નામે અેક જણે ઊભા થઈને અા મા [ની ેરણા] થી સૂચ યું કે , અાખી

તથા ભાઈઅાે યહૂ દયામાં હતા તેઅાેઅે સાંભ ું કે ,
૧૧ હવેવદેશજેીઅાેે રતાે
અે પણ ઈ વરનાં વચનનાે અંગીકાર કયા છે . જયારે

દુ નયામાં માેટાે દુ કાળ સ શે; અને કલાે ડયસના રા યકાળમાં તેમ જ થયું.

૨

પતર ય શાલેમ પાછાે અા યાે, યારે સુ નતીઅાેઅે તેની ટીકા કરતા ક ું
કે , ૩ 'ત બેસુ નતીઅાેના ઘરમાં જઈને તેઅાેની સાથે ભાેજન કયુ.' ૪ યારે
પતરે તેઅાેને તે વાતનાે વગતવાર ખુલાસાે કરતા ક ું કે , ૫ 'હુ ં

ે પા

શહે રમાં ાથના કરતાે હતાે, તે વખતે મને મૂછા અાવી; અને મ દશનમાં
ણે કે અેક માેટી ચાદર તેના ચાર ખૂણાથી લટકાવેલુ હાેય તેવું અેક વાસણ
વગમાંથી ઊતરતું

ેયું; તે મારી પાસે અા યું.' ૬ તેના પર અેકીટસે

ેઈને મ

યાન અા યું, તાે મ તેમાં પૃ વી પરનાં ચાેપગા ાણીઅાે, રાની પશુઅાે, પેટે

૨૯ યારે શ યાેઅે ઠરાવ કયા કે , અાપણામાંના દરેક માણસે પાેતપાેતાની

શ ત માણે યહૂ દયામાં રહે નાર ભાઈઅાેને કં ઈ મદદ માેકલવી. ૩૦ તેઅાેઅે
તેમ કયુ, અને બાનાબાસ તથા શાઉલની મારફતે વડીલાે પર નાણાં માેક યાં.
તે જ સમયે હે રાેદ રા અે વ વાસી સમુદાયના કે ટલાકની
૧૨ અાશરે
સતાવણી કરવા હાથ લંબા યા. તેણે યાેહાનના ભાઈ યાકૂ બને
૨

તરવારથી મારી નંખા યાે. ૩ યહૂ દીઅાેને અે વાતથી ખુશી થાય છે તે

ેઈને

તેણે પતરની પણ ધરપકડ કરી. તે બેખમીર રાેટલીના [પવના] દવસાે હતા.
૪ તેણે પતરને પકડીને જેલમાં પૂયા, અને તેની ચાેકી કરવા સા

ચાર ચાર

ેયાં. ૭ વળી મ અેક વાણીને

સપાઈઅાેની ચાર ટુ કડીઅાેને અાધીન કયા, અને પા ખાપવ પછી લાેકાેની

મને અેમ કહે તી સાંભળી કે , પતર, ઊઠ, મારીને ખા. ૮ પણ મ ક ું, ભુ,

સમ તેને બહાર લાવવાનાે ઇરાદાે રા યાે. ૫ તેથી તેણે પતરને જેલમાં

ચાલનારાં ાણીઅાે તથા અાકાશનાં પ ીઅાે

ે રતાેનાં કૃ યાે
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રા યાે; પણ વ વાસી સમુદાયે તેને સા અા હથી ઈ વરની ાથના કરી. ૬

બાનાબાસ તથા શાઉલને બાેલા યા છે તે સેવાકામને વા તે તેઅાેને મારે સા

હે રાેદ તેને બહાર લાવવાનાે હતાે તેની અાગલી રા ે પતર બે સપાઈઅાેની

અલગ કરાે. ૩ યારે તેઅાેઅે ઉપવાસ તથા ાથના કરીને તથા તેઅાે પર

વ ચે બે સાંકળાેથી બંધાયેલી થ તમાં ઊંઘતાે હતાે; અને ચાેકીદારાે જેલના

હાથ મૂકીને તેઅાેને વદાય કયા. ૪ અે માણે પ વ અા માના માેકલવાથી

દરવા

તેઅાે સલૂ કયા ગયા; તેઅાે યાંથી વહાણમાં બેસીને સાઈ સમાં ગયા. ૫

અાગળ ચાેકી કરતા હતા. ૭ યારે જુ અાે, ભુનાે વગદૂ ત તેની

પાસે ઊભાે ર ાે, અને જેલમાં કાશ ગ

ાે; તેણે પતરને કૂ ખમાં હલકાે

તેઅાે સાલા મસ અા યા, યારે તેઅાેઅે યહૂ દીઅાેના સભા થાનાેમાં ઈ વરનું

ાે, અને ક ું કે , જલદી ઊઠ. યારે તેની સાંકળાે તેના

વચન ગટ કયુ; યાેહાન પણ સહાયક તરીકે તેઅાેની સાથે હતાે. ૬ તેઅાે

હાથ પરથી સરકી પડી. ૮ વગદૂ તે તેને ક ું કે , કમર બાંધ, અને તારાં

તે ટાપુ અાેળંગીને પાફાેસ ગયા, યાં બારઈસુ નામનાે અેક યહૂ દી તેઅાેને

ચંપલ પહે ર. તેણે તેમ કયુ. પછી વગદૂ તે ક ું કે , તારાે કાેટ પહે રી લે અને

મ

મારી પાછળ અાવ. ૯ તે બહાર નીકળીને વગદૂ તની પાછળ ગયાે; અને

પાઉલ, જે બુ શાળી માણસ હતાે, તેની સાથે તે હતાે. તે હાકે મે બાનાબાસ

વગદૂ ત જે કરે છે તે વા ત વક છે અેમ તે સમજતાે નહાેતાે, પણ તે દશન

તથા શાઉલને પાેતાની પાસે બાેલાવીને ઈ વરનું વચન સાંભળવાની ઇ છા

હાથ મારીને જગા

ેઈ ર ાે છે અેમ તેને લા યું. ૧૦ તેઅાે પહે લી તથા બી

ચાેકી વટાવીને

ાે, તે

દુ ગર તથા જૂ ઠાે બાેધક હતાે. ૭ ટાપુનાે હાકે મ, સ જયસ

બતાવી. ૮ પણ અે લમાસ

દુ ગર કે મ કે તેના નામનાે અથ અે જ છે , તે

શહે રમાં જવાનાં લાેખંડના દરવાજે પહા યા; અને તે દરવા ે અાપાેઅાપ

હાકે મને વ વાસ કરતાં અટકાવવાના ઇરાદા સાથે તેઅાેની સામાે થયાે. ૯

ખૂલી ગયાે; તેઅાેઅે અાગળ ચાલીને અેક મહાે લાે અાેળં યાે; અેટલે તરત

પણ શાઉલે જે પાઉલ પણ કહે વાય છે , પ વ અા માથી ભરપૂર થઈને તેની

વગદૂ ત તેની પાસેથી ચા યાે ગયાે. ૧૧ જયારે પતર સભાન થયાે યારે તેણે
ક ું કે , હવે હુ ં ચાે સ રીતે

ં છંુ કે ભુઅે પાેતાના વગદૂ તને માેકલીને

સામે અેક નજરે

ેઈને ક ું કે , ૧૦ 'અરે સવ કપટ તથા સવ કાવતરાંથી

ભરપૂર, શેતાનના દીકરા અને સવ યાયીપણાના શ ુ, શું ભુના સીધા માગને

હે રાેદના હાથમાંથી તથા યહૂ દીઅાેની સવ ધારણાથી મને છાેડા યાે છે . ૧૨

વાંકા કરવાનું તું મૂકી દઈશ ન હ?' ૧૧ હવે,

પછી તે વચાર કરીને યાેહાન, જેનું બીજું નામ માક હતું, તેની મા મ રયમના

કે ટલીક મુદત સુધી તું અંધ રહે શે, અને તને સૂય દેખાશે ન હ. યારે અેકાઅેક

ે, ભુનાે હાથ તારી વ

છે ,

ઘરે અા યાે, યાં ઘણાં માણસાે અેકઠા થઈને ાથના કરતા હતા. ૧૩ તે

ઘૂમર તથા અંધકાર તેના પર અાવી પ

અાગળનાે દરવા ે ખટખટાવતાે હતાે યારે રાેદા નામે અેમ જુ વાન દાસી

અેવાની તેણે શાેધ કરવા માંડી. ૧૨ અને જે થયું તે હાકે મે

ાં, અને હાથ પકડીને પાેતાને દાેરે
ેયું યારે તેણે

દરવા ે ખાેલવા અાવી. ૧૪ તેણે પતરનાે અવાજ પારખીને અાનંદને લીધે

ભુ વષેના બાેધથી વ મય પામીને વ વાસ કયા. ૧૩ પછી પાઉલ તથા

બાર ં ન ઉઘાડતાં, અંદર દાેડી જઈને ક ું કે , પતર બારણા અાગળ ઊભાે

તેના સાથીઅાે પાફાેસથી વહાણમાં બેસીને પા ફૂ લયાના પેગા બંદર માં

છે . ૧૫ તેઅાેઅે તેને ક ું કે , તું પાગલ છે . પણ તેણે ખાતરીપૂવક ક ું કે

અા યા, અને યાેહાન તેઅાેને મૂકીને ય શાલેમ પાછાે ચા યાે ગયાે. ૧૪ પણ

[હુ ં કહુ ં છંુ ] તેમ જ છે . યારે તેઅાેઅે ક ું કે તેનાે વગદૂ ત હશે. ૧૬ પણ
પતરે દરવા ે ખટખટા યા કયા; અને તેઅાેઅે બાર ં ઉઘાડીને તેને ેયાે,

તેઅાે પેગાથી અાગળ જતા પીસી દયાના અં યાેખ અા યા; અને વ ામવારે

યારે તેઅાે અા ય પા યા. ૧૭ પણ પતરે ચૂપ રહે વાને તેઅાેને હાથથી

વાંચન પૂ ં થયા પછી સભા થાનનાં અ ધકારીઅાેઅે તેઅાેને કહે વડા યું કે ,

સભા થાનમાં જઈને બેઠા. ૧૫ યારે નયમશા

તથા બાેધકાેના વચનાેનું

ઈશારાે કયા; અને ભુ તેમને શી રીતે જેલમાંથી બહાર લા યા તે તેઅાેને કહી

ભાઈઅાે,

સંભળા યું, તેમણે ક ું કે , અે સમાચાર યાકૂ બને તથા [બી ] ભાઈઅાેને

૧૬ યારે પાઉલ ઊભાે થઈને અને હાથથી ઇશારાે કરીને બાે યાે કે , અાે

પહાચાડ ે. પછી તે બી

ઇઝરાયલી માણસાે તથા તમે ઈ વરનું સ માન

જ યાઅે ચા યાે ગયાે. ૧૮ સૂયાદય થયાે યારે

સપાઈઅાેમાં ઘણી ઉ કં ઠા ઉ પ ન થઈ કે , પતરનું શું થયું હશે? ૧૯ હે રાેદે

ે તમારે લાેકાેને બાેધ પી કં ઈ વાત કહે વી હાેય તાે કહી સંભળાવાે.
ળવનારાઅાે, સાંભળાે; ૧૭

અા ઇઝરાયલી લાેકાેના ઈ વરે અાપણા પૂવ ેને પસંદ કયા, અને તેઅાે

તેની શાેધ કરી, પણ તે તેને મ ાે ન હ, યારે તેણે ચાેકીદારાેને પૂછપરછ કરી,

મસર દેશમાં રહે તા હતા, યારે તેઅાેને અાઝાદ કયા, અને તે તેઅાેને યાંથી

અને તેઅાેને મારી નાખવાનાે હુ કમ કયા; પછી યહૂ દયાથી નીકળીને [હે રાેદ]

પરા મી હાથ વડે કાઢી લા યા. ૧૮ ઈ વરે ચાળીસ વષ સુધી અર યમાં

કાઈસા રયામાં ગયાે, અને યાં ર ાે. ૨૦ હવે તૂરના તથા સદાેનના લાેક પર

તેઅાેની વત ૂક સહન કરી. ૧૯ અને કનાન દેશમાંના સાત રા યાેના લાેકાેનાે

[હે રાેદ] ઘણાે ગુ સે થયાે હતાે; પણ તેઅાે સવ સંપ કરીને તેની પાસે અા યા,

નાશ કરીને તેમણે તેઅાેનાે દેશ અાશરે ચારસાે પચાસ વષ સુધી તેઅાેને

અને રા ના મુ ય સેવક લા તસને પાેતાના પ માં લઈને સુલેહની માગણી

વતન તરીકે અા યાે; ૨૦ અે પછી તેમણે શમુઅેલ બાેધકના સમય સુધી

કરી, કે મ કે તેઅાેના દેશના પાેષણનાે અાધાર રા ના દેશ પર હતાે. ૨૧ પછી

તેઅાેને યાયાધીશાે અા યા. ૨૧ યાર પછી તેઅાેઅે રા

ઠરાવેલા દવસે હે રાેદે રાજપાેશાક પહે રીને, તથા રા યાસન પર બેસીને,

ઈ વરે ચાળીસ વષ સુધી બ યામીનના કુ ળનાે કીશનાે દીકરાે શાઉલ તેઅાેને

તેઅાેની અાગળ ભાષણ કયુ. ૨૨ યારે લાેકાેઅે પાેકાર કયા કે , અા વાણી તાે

રા

દેવની છે , માણસની નથી. ૨૩ તેણે [હે રાેદે] ઈ વરને મ હમા અા યાે ન હ,

થવા સા ઊભાે કયા, અને તેમણે તેના સંબંધી સા ી અાપી કે , 'મારાે

માટે ભુના વગદૂ તે તરત તેને માયા; અને તેના શરીરમાં કીડા પ ા અને તે

મનગમતાે અેક માણસ, અેટલે યશાઈનાે દીકરાે દાઉદ, મને મ

મરણ પા યાે. ૨૪ પણ ઈ વરનું વચન સરતું અને વૃ

મારી બધી ઇ છા પૂરી કરશે.' ૨૩ અે માણસના વંશમાંથી ઈ વરે વચન

પામતું ગયું, ૨૫

બાનાબાસ તથા શાઉલ દાનસેવા પૂરી કરીને યાેહાન, જેનું બીજું નામ માક

મા યાે; યારે

તરીકે અા યાે. ૨૨ પછી તેને દૂ ર કરીને તેમણે દાઉદને તેઅાેનાે રા
ાે છે ; તે

માણે ઇઝરાયલને સા અેક ઉ ારકને અેટલે ઈસુને ઊભા કયા. ૨૪ તેમના

હતું, તેને સાથે લઈને ય શાલેમથી પાછા અા યા.

અા યા અગાઉ યાેહાને બધા ઇઝરાયલી લાેકાેને પ તાવાનું બા ત મા ગટ

અં યાેખમાં જે વ વાસી સમુદાય હતાે તેમાં કે ટલાક બાેધકાે
૧૩ હવે
તથા ઉપદેશકાે હતા, અેટલે બાનાબાસ તથા શમયાેન જે નગેર

કયુ હતું. ૨૫ યાેહાન પાેતાની દાેડ પૂરી કરી રહે વા અા યાે હતાે અે દર મયાન

કહે વાતાે હતાે તે, તથા કુ રેનીનાે લુ કયસ, તથા હે રાેદ રા નાે દૂ ધભાઈ
મનાહે મ, તથા શાઉલ. ૨ તેઅાે ભુનું ભજન કરતા તથા ઉપવાસ કરતા

તે બાે યાે કે , 'હુ ં કાેણ છંુ અે વષે તમે શું ધારાે છાે? હુ ં તે નથી. પણ જુ અાે,
જે મારી પાછળ અાવે છે , જેમનાં પગનાં ચંપલની દાેરી છાેડવાને હુ ં યાે ય
નથી.' ૨૬ ભાઈઅાે, ઇ ા હમનાં વંશ ે તથા તમારામાંના ઈ વરનું વચન

હતા, યારે પ વ અા માઅે તેઅાેને ક ું કે , જે સેવાકામ કરવા સા મ
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ળવનારાઅાે, અાપણી પાસે અે ઉ ારની વાત માેકલવામાં અાવી છે . ૨૭

ે રતાેનાં કૃ યાે

કે મ કે ય શાલેમના રહે વાસીઅાેઅે તથા તેઅાેના અ ધકારીઅાેઅે તેમને વષે

તેઅાેની વ

તથા બાેધકાેની જે વાતાે દરેક વ ામવારે વાંચવામાં અાવે છે તે વષે પણ

પ વ અા માથી ભરપૂર હતા.

અ ાન હાેવાથી તેમને અપરાધી ઠરાવીને [તે ભ વ યની વાતાે] પૂણ કરી. ૨૮

નયમમાં તેઅાે બંને યહૂ દીઅાેના સભા થાનમાં ગયા, અને અેવી
૧૪ ઈકાે
રીતે બાે યા કે ઘણાં યહૂ દીઅાેઅે તથા ીક લાેકાેઅે વ વાસ કયા.

મૃ યુને યાે ય શ ા કરાય અેવું કં ઈ કારણ તેઅાેને મ ું ન હ, તેમ છતાં પણ
તેઅાેઅે પલાતને અેવી વનંતી કરી કે તેમને મારી નંખાવાે. ૨૯ તેમને વષે જે
લ યું હતું તે સઘળું તેઅાેઅે પૂણ કયુ યારે વધ તંભ પરથી તેમને ઉતારીને
તેઅાેઅે તેમને કબરમાં મૂ

ા. ૩૦ પણ ઈ વરે તેમને મૃ યુમાંથી સ વન

કયા. ૩૧ અને તેમની સાથે ગાલીલથી ય શાલેમમાં અાવેલા માણસાેને ઘણાં
દવસ સુધી તે દશન અાપતા ર ા, અને તેઅાે હમણાં લાેકાેની અાગળ તેમના
સા ી છે . ૩૨ અને જે અાશાવચનાે અાપણા પૂવ ેને અાપવામાં અા યું હતું
તેનાે શુભસંદેશ અમે તમારી પાસે લા યા છીઅે કે , ૩૩ ઈસુને મૃ યુમાંથી
સ વન કરીને ઈ વરે અાપણાં છાેકરાં
માણે ગીતશા

બી

યે તે [વચન] પૂણ કયુ છે , અને તે

અ યાયમાં પણ લખેલું છે કે , તું મારાે દીકરાે છે ,

અાજ મ તને જ મ અા યાે છે . ૩૪ તેમણેઈ વરે તેમનેઈસુને મરણમાંથી
ઉઠાડયા, અને તેમનાે દેહ સડાે પામશે ન હ, તે વષે તેમણે અેમ ક ું છે
કે , દાઉદ પરના પ વ તથા ન
માટે બી

ત અાશીવાદાે હુ ં તમને અાપીશ. ૩૫ અે

વચનાેમાં પણ કહે છે કે , તમે પાેતાના પ વ ના દેહને સડવા દેશાે

નહ . ૩૬ કે મ કે દાઉદ તાે પાેતાના જમાનામાં ઈ વરની ઇ છા માણે સેવા
કરીને ઊંઘી ગયાે, અને તેને પાેતાના પૂવ ેની બાજુ માં દફનાવવામાં અા યાે,
અને તેનાે દેહ સડાે પા યાે. ૩૭ પણ જેમને ઈ વરે મૃ યુમાંથી સ વન કયા,
તેમના દેહને સડાે લા યાે ન હ. ૩૮ અે માટે, ભાઈઅાે, તમને માલૂમ થાય કે ,
અેમના [ઈસુના] ારા પાપાેની માફી છે ; તે તમને ગટ કરવામાં અાવે છે .
૩૯ અને જે [બાબતાે] વષે મૂસાના નયમશા

થી તમે યાય કરી શ

ા

ન હ, તે સવ વષે દરેક વ વાસ કરનાર તેમના ારા યાયી ઠરે છે . ૪૦ માટે
સાવધાન રહાે, રખેને બાેધકાેના લેખમાંનું અા વચન તમારા ઉપર અાવી પડે
કે , ૪૧ 'અાે તર કાર કરનારાઅાે, તમે જુ અાે, અને અા ય અનુભવાે અને
નાશ પામાે; કે મ કે તમારા દવસાેમાં હુ ં અેવું કાય કરવાનાે છંુ કે , તે વષે કાેઈ
તમને કહે , તાે તમે તે માનશાે જ ન હ.' ૪૨ અને તેઅાે [ભ ત થાનમાંથી]
બહાર અાવતા હતા યારે લાેકાેઅે વનંતી કરી કે , 'અાવતા વ ામવારે અે
વચનાે ફરીથી અમને કહી સંભળાવ ે'. ૪૩ સભાનું વસજન થયા પછી
યહૂ દીઅાે તથા [નવા] યહૂ દી થયેલા ભ તમય માણસાેમાંના ઘણાં પાઉલ
તથા બાનાબાસની પાછળ ગયા; તેઅાેઅે તેઅાેની સાથે વાત કરી, અને તેમને
સમ

યું કે ઈ વરની કૃ પામાં ટકી રહે વું. ૪૪ બીજે વ ામવારે લગભગ

અાખું શહે ર ઈ વરનું વચન સાંભળવા ભેગું થયું. ૪૫ પણ લાેકાેની ભીડ
ેઈને યહૂ દીઅાેને અદેખાઇ અાવી. તેઅાેઅે પાઉલની કહે લી વાતાેની વ
બાેલીને તેનું અપમાન કયુ. ૪૬ યારે પાઉલે તથા બાનાબાસે હમતથી ક ું કે ,
'ઈ વરનું વચન થમ તમને કહે વાની જ ર હતી. પણ તમે તેનાે નકાર કરાે છાે
અને અનંત વન પામવાને પાેતાને અયાે ય ઠરાવાે છાે, માટે, જુ અાે, અમે
બનયહૂ દીઅાે તરફ ફરીઅે છીઅે. (aiōnios g166) ૪૭ કે મ કે અમને ભુઅે
અેવાે હુ કમ અા યાે છે કે , “મ તમને બનયહૂ દીઅાેને સા અજવાળા તરીકે
ઠરા યાં છે કે તમે પૃ વીના અંતભાગ સુધી ઉ ાર સ કરનારા થાઅાે.”
૪૮ અે સાંભળીને બનયહૂ દીઅાેઅે ખુશ થઈને ઈ વરનું વચન મ હમાવાન

મા યું; અને અનંત વનને સા જેટલાં નમાણ કરાયેલા હતા તેટલાંઅે
વ વાસ કયા. (aiōnios g166) ૪૯ તે અાખા દેશમાં ભુની વાત ફે લાઈ
ગઈ. ૫૦ પણ યહૂ દીઅાેઅે ધા મક તથા કુ લીન મ હલાઅાેને, તથા શહે રના
અ ધકારીઅાેને ઉ કે રીને તેઅાેને કાઢી મૂ

ા. ૫૧ પણ પાેતાના પગની ધૂળ

ખંખેરીને તેઅાે ઈકાે નયમ ગયા. ૫૨ શ યાે અાનંદથી તથા

૨ પણ અ વ વાસી યહૂ દીઅાેઅે બનયહૂ દીઅાેને ઉ કે રીને તેઅાેનાં મનમાં

ભાઈઅાેની સામે ઉ કે રાટ ઊભાે કયા. ૩ તેથી તેઅાે લાંબા સમય સુધી
યાં રહીને ભુની સહાયથી હમતથી બાેલતા ર ા અને ભુઅે તેઅાેની
મ યે ચમ કા રક ચ ાે તથા અા યકમા થવા દઈને પાેતાની કૃ પાના વચનના
સમથનમાં સા ી અાપી. ૪ પણ શહે રના લાેકાેમાં ભાગલા પ

ા, કે ટલાક

યહૂ દીઅાેના પ માં ર ા અને કે ટલાક ે રતાેના પ માં ર ા. ૫ તેઅાેનું
અપમાન કરવા તથા તેઅાેને પ થરે મારવા સા જયારે બનયહૂ દીઅાેઅે તથા
યહૂ દીઅાેઅે પાેતાના અ ધકારીઅાે સ હત યાેજના કરી. ૬ યારે તેઅાે તે
ણીને લુકા નયાનાં શહે રાે લુ

ા તથા દેબમાં તથા અાસપાસના ાંતાેમાં

વખેરાઈ ગયા; ૭ યાં તેઅાેઅે સુવાતા ગટ કરી. ૮ લુ ામાં અેક અપંગ
માણસ બેઠેલાે હતાે, તે જ મથી જ અપંગ હતાે અને કદી ચા યાે ન હતાે. ૯
તેણે પાઉલને બાેલતાં સાંભ

ાે. પાઉલે તેની તરફ અેક નજરે

તથા તેને સા ે થવાનાે વ વાસ છે , ૧૦ અે

ેઈ રહીને

ણીને માેટે વરે ક ું કે , 'તું

પાેતાને પગે સીધાે ઊભાે રહે .' યારે તે કૂ દીને ઊભાે થયાે અને ચાલવા લા યાે.
૧૧ પાઉલે જે [ચમ કાર] કયા હતાે તે

ેઈને લાેકાેઅે લુકા નયાની ભાષામાં

માેટે વરે ક ું કે , માણસાેનું પ ધારણ કરીને દેવાે અાપણી પાસે ઊતરી
અા યા છે . ૧૨ તેઅાેઅે બાનાબાસને ઝૂ સ મા યાે, અને પાઉલને હે મસ મા યાે,
કે મ કે પાઉલ મુ ય બાેલનાર હતાે. ૧૩ ઝૂ સનું મં દર અે શહે રની બહાર હતું
તેનાે પૂ રી બળદાે તથા ફૂ લના હાર શહે રના દરવા અે લાવીને લાેકાે સાથે
બ લદાન ચઢાવવા ઇ છતાે હતાે. ૧૪ પણ બાનાબાસ તથા પાઉલ ે રતાેઅે
તે વષે સાંભ

ું યારે તેઅાેઅે પાેતાનાં વ

ાે ફા

ાં, અને લાેકાેમાં દાેડીને

માેટે વરે ક ું કે , ૧૫ 'સ ગૃહ થાે તમે અે કામ કે મ કરાે છાે? અમે પણ
તમારા જેવા માણસ છીઅે, અા યથ વાતાે મૂકીને અાકાશ, પૃ વી તથા
સમુ અને તેઅાેમાંનાં સવને ઉ પ ન કરનાર તમે છાે, કે જે

વતા ઈ વર

છે તેમની તરફ તમે ફરાે, માટે અમે તમને સુવાતા ગટ કરીઅે છીઅે. ૧૬
તેમણે તાે ભૂતકાળમાં સવ લાેકાેને પાેતપાેતાને માગ ચાલવા દીધાં; ૧૭ તાેપણ
ભલું કરીને અાકાશમાંથી વરસાદ તથા ફળવંત ઋતુઅાે તમને અાપીને, અને
અ નથી તથા અાનંદથી તમારાં મન તૃ ત કરીને તેઅાે ઈ વર પાેતાના વષે
સા ી અા યા વગર ર ા નથી. ૧૮ પાઉલે અને બાનાબાસે લાેકાેને અે વાતાે
કહીને પાેતાને બ લદાન અાપતાં તેઅાેને મુ કે લીથી અટકા યા. ૧૯ પણ
અં યાેખ તથા ઈકાે નયમથી કે ટલાક યહૂ દીઅાે યાં અા યા, અને તેઅાેઅે
લાેકાેને સમ વીને પાઉલને પ થરે માયા અને તે મરી ગયાે છે અેવું માનીને
તેને ઘસડીને શહે ર બહાર લઈ ગયા. ૨૦ પણ તેની અાસપાસ શ યાે ઊભા
હતા અેવામાં તે ઊઠીને શહે રમાં અા યાે; અને બીજે દવસે બાનાબાસ સાથે
દેબ ગયાે. ૨૧ તે શહે રમાં સુવાતા ગટ કયા પછી, ઘણાં શ યાે બના યા
પછી તેઅાે લુ

ા, ઈકાે નયમ થઈને અં યાેખમાં પાછા અા યા, ૨૨ શ યાેનાં

મન થર કરતાં [પાઉલ તથા બાનાબાસે] [ વ વાસીઅાેને] વ વાસમાં
ટકી રહે વાને વચનમાંથી શીખ યું, અને [ક ું કે , ] અાપણને ઘણાં સંકટમાં
થઈને ઈ વરના રા યમાં જવું પડે છે .' ૨૩ તેઅાેઅે દરેક વ વાસી સમુદાયમાં
તેઅાેને સા વડીલાેની નમ ૂક કરી અને ઉપવાસ સ હત ાથના કરીને
તેઅાેને જે ભુ પર તેઅાેઅે વ વાસ કયા હતાે તેમને સા યાં. ૨૪ પછી તેઅાે
પીસી દયા થઈને પા ફૂ લયા અા યા. ૨૫ અને પેગામાં ઉપદેશ કયા પછી
તેઅાે અ ા લયા અા યા. ૨૬ પછી યાંથી તેઅાે વહાણમાં બેસીને અં યાેખ

ે રતાેનાં કૃ યાે
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ગયા, કે યાં તેઅાે જે કામ પૂણ કરી અા યા તેને સા તેઅાે ઈ વરની કૃ પાને

તેઅાેને પાઉલની તથા બાનાબાસની સાથે અં યાેખ માેકલવા. ૨૩ તેઅાેની

સમ પત થયા હતા. ૨૭ તેઅાેઅે યાં અાવીને વ વાસી સમુદાયને અેક

મારફતે તેઅાેને લખી માેક યું કે , અં યાેખમાં, સ રયામાં, કલી કયામાં તથા

કરીને જે કામ ઈ વરે તેઅાેની હ તક કરા યાં હતાં તે, અને શી રીતે તેમણે

વદેશીઅાેમાંના જે ભાઈઅાે છે , તેઅાેને ે રતાે, વડીલાે તથા ભાઈઅાેની

વદેશીઅાેને સા

કુ શળતા. ૨૪ અમે અેવું સાંભ ું છે કે અમારામાંથી કે ટલાક જેઅાેને અમે કં ઈ

વ વાસનું ાર ખાે યું છે તે વશે તેઅાેને કહી સંભળા યું.

૨૮ શ યાેની સાથે તેઅાે યાં ઘણાં દવસ ર ા.

અા ા અાપી ન હતી તેઅાેઅે [તમારી પાસે] અાવીને [પાેતાની] વાતાેથી

દયાથી અાવીને ભાઈઅાેને અેવું શીખ યું કે , ે મૂસાની
૧૫ કેરીતટલાકેમાણેયહૂ તમારી
સુ નત ન કરાય તાે તમે ઉ ાર પામી શકતા નથી.

તમારા મન ભમાવીને તમને ગૂંચવણમાં મૂ ા છે . ૨૫ માટે અમાેઅે સવાનુમતે

૨ અને પાઉલ તથા બાનાબાસને તેઅાેની સાથે બહુ તકરાર ને વાદ વવાદ

થયા પછી [ભાઈઅાેઅે] ઠરા યું કે પાઉલ તથા બાનાબાસ અને તેમના બી
કે ટલાક અા વવાદ સંબંધી સલાહ માટે ય શાલેમના ે રતાે તથા વડીલાે પાસે
ય. ૩ અે માટે વ વાસી સમુદાયે તેઅાેને વળા યા પછી તેઅાેઅે ફની કયા
તથા સમ નમાં થઈને જતા વદેશીઅાેના [ ભુ તરફ] ફયાના સમાચાર ગટ
કયા, અને સઘળાં ભાઈઅાેને ઘણાે અાનંદ થયાે. ૪ તેઅાે ય શાલેમ પહા યા
યારે વ વાસી સમુદાયે, ે રતાેઅે તથા વડીલાેઅે તેઅાેનાે અાવકાર કયા,
ઈ વરે જે અદભુત કયા તેઅાેની મારફતે કરા યું હતું તે સવ તેઅાેઅે તેઅાેને
કહી સંભળા યું. ૫ પણ ફરાેશીપંથના કે ટલાક વ વાસીઅાેઅે ઊઠીને ક ું
કે , 'તેઅાેની સુ નત કરાવવી, તથા મૂસાનું નયમશા
ફરમાવવું

પાળવાનું તેઅાેને

ેઈઅે.' ૬ યારે ે રતાે તથા વડીલાે અે વાત વષે વચાર કરવાને

અેકઠા થયા. ૭ અને ઘણાે વાદ વવાદ થયા પછી પતરે ઊભા થઈને તેઅાેને
ક ું કે , ભાઈઅાે તમે

ણાે છાે કે શ અાતથી જ ઈ વરે તમારામાંથી મને

પસંદ કરીને [ઠરા યું] કે , મારા મુખથી બનયહૂ દીઅાે સુવાતા સાંભળે અને
વ વાસ કરે. ૮ અંતઃકરણના

ણનાર ઈ વરે જેમ અાપણને તેમ તેઅાેને

પણ પ વ અા મા અા યાથી તેઅાેના વષે સા ી પૂરી, ૯ અને વ વાસથી
તેઅાેનાં દય પ વ કરીને અાપણામાં તથા તેઅાેમાં કં ઈ ભેદ રા યાે ન હ.
૧૦ તાે હવે જે ઝૂં સરી અાપણા પૂવ

ે તેમ જ અાપણે પણ સહી શ

ાનહ

તે શ યાેની ગરદન પર મૂકીને ઈ વરનું પરી ણ કે મ કરાે છાે? ૧૧ પણ
જેમ તેઅાે ભુ ઈસુની કૃ પાથી ઉ ાર પામશે, તેમ અાપણે પણ પામીશું,
અેવાે વ વાસ અાપણે કરીઅે છીઅે. ૧૨ યારે સઘળાં લાેકાે ચૂપ ર ા;
અને બાનાબાસ તથા પાઉલની મારફતે ઈ વરે જે ચમ કા રક ચ ાે તથા
અા યકમા બનયહૂ દીઅાેમાં કરા યાં હતાં તેઅાેની હકીકત તેઅાેઅે તેમના
મુખથી સાંભળી. ૧૩ તેઅાે બાેલી ર ા પછી યાકૂ બે ઉ ર અાપતા ક ું કે ,
ભાઈઅાે, મા ં સાંભળાે; ૧૪ પહે લાં ઈ વરે બનયહૂ દીઅાેમાંથી પાેતાના
નામને સા અેક

ને [પસંદ કરી] લેવાને કઈ રીતે તેઅાેની મુલાકાત લીધી,

અે તાે સમાેને કહી બતા યું છે . ૧૫ બાેધકાેની વાતાે અેની સાથે મળતી
અાવે છે , જેમ લખેલું છે કે , ૧૬ “અે પછી હુ ં પાછાે અાવીશ, અને દાઉદનાે

ઠરાવ કયા કે , માણસાેને પસંદ કરીને તેઅાેને અાપણા વહાલા બાનાબાસ
તથા પાઉલ. ૨૬ કે જેઅાેઅે અાપણા ભુ ઈસુ
વ

તનાં નામને સા પાેતાના

ેખમમાં ના યા છે , તેઅાેની સાથે તમારી પાસે માેકલવા. ૨૭ માટે

અમે યહૂ દાને તથા સલાસને માેક યા છે , ને તેઅાે પાેતે પણ તમને બ અે જ
વાતાે કહે શે. ૨૮ કે મ કે પ વ અા માને તથા અમને અે સા લા યું કે અા
અગ યની વાતાે કરતાં ભારે બાે ે તમારા પર મૂકવાે ન હ. ૨૯ અેટલે કે ,
મૂ તઅાેને અપણ કરેલી વ તુઅાેથી, લાેહીથી, ગૂંગળાવીને મરેલાંથી, તથા
ય ભચારથી તમારે દૂ ર રહે વું;

ે તમે અે વાતાેથી દૂ ર રહે શાે, તાે તમા ં

ભલું થશે; તમે કુ શળ રહાે. ૩૦ પછી તેઅાે વદાયગીરી પામીને અં યાેખમાં
અા યા; લાેકાેને અેકઠા કરીને તેઅાેઅે પ અા યાે. ૩૧ તેઅાે તે વાંચીને તેમના
દલાસાથી અાનંદ પા યા. ૩૨ યહૂ દા તથા સલાસ કે જેઅાે પાેતે પણ બાેધક
હતા, તેઅાેઅે ઈ વરના વચનાેથી ભાઈઅાેને શ ણ અા યું, અને તેઅાેનાં
મન થર કયા. ૩૩ તેઅાે કે ટલાક દવસાે સુધી યાં ર ાં પછી, જેઅાેઅે તેમને
માેક યા હતા તેઅાેની પાસે પાછા જવા સા ભાઈઅાે પાસેથી તેઅાે શાં તથી
વદાય થયા. ૩૪ [પણ સલાસને તાે યાં જ રહે વું સા ં લા યું] ૩૫ પણ
પાઉલ તથા બાનાબાસ અં યાેખમાં ર ા, અને બી

ઘણાંઅાેની સાથે ભુના

વચનાેનું શ ણ તથા ઉપદેશ અાપતા ર ા. ૩૬ કે ટલાક દવસ પછી પાઉલે
બાનાબાસને ક ું કે , 'ચાલાે, હવે અાપણે પાછા વળીઅે, અને જે જે શહે રમાં
અાપણે ભુનું વચન ગટ કયુ હતું, યાંના અાપણા ભાઈઅાેની મુલાકાત
લઈને [ ેઈઅે કે ] તેઅાે કે મ છે .' ૩૭ યાેહાન જે માક કહે વાય છે , તેને
પણ સાથે લેવાનું બાનાબાસનું મન હતું. ૩૮ પણ પાઉલે અેવું વચાયુ કે જે
અાપણને પા ફૂ લયામાં મૂકીને જતાે ર ાે, અાપણી સાથે કામ કરવા અા યાે
ન હ, તેને સાથે લઈ જવાે તે યાે ય નથી. ૩૯ યારે અેવાે વાદ વવાદ થયાે કે
તેઅાે અેકબી થી અલગ થયા, બાનાબાસ માકને સાથે લઈને વહાણમાં
બેસીને સાય સ ગયાે. ૪૦ પણ પાઉલે સલાસને પસંદ કયા, અને ભાઈઅાેઅે
તેને ઈ વરની કૃ પાને સા યાે. પછી તેઅાે ચાલી નીક ા. ૪૧ સ રયામાં તથા
કલી કયામાં ફરીને તેઅાેઅે વ વાસી સમુદાયને ઢ કયા.
પાઉલ દેબ તથા લુ ામાં અા યાે, તમાેથી નામે અેક શ ય
૧૬ પછી
હતાે; તે અેક વ વાસી યહૂ દી ીનાે દીકરાે હતાે, પણ તેનાે પતા
ીક હતાે. ૨ લુ

પડેલાે મંડપ હુ ં પાછાે બાંધીશ; તેનાં ખં ડયેર હુ ં સમારીશ, અને તેને પાછાે

ા તથા ઈકાે નયમમાંનાં ભાઈઅાેમાં તમાેથીની સા ી સારી

ઊભાે કરીશ; ૧૭ અે માટે કે બાકી રહે લા લાેક તથા સઘળાં બનયહૂ દીઅાે

હતી. ૩ તેને પાઉલ પાેતાની સાથે લઈ જવાની ઇ છા રાખતાે હતાે, તેને લઈને

જેઅાે મારા નામથી અાેળખાય છે તેઅાે ભુને શાેધે; ૧૮ ભુ જે દુ નયાના

તે ાંતાેમાંના યહૂ દીઅાેને લીધે તેણે તેની સુ નત કરાવી; કે મ કે સવ

અારં ભથી અે વાતાે ગટ કરે છે તે અેમ કહે છે .” (aiōn g165) ૧૯ માટે મારાે

હતા કે તેનાે પતા ીક હતાે. ૪ જે જે શહે રમાં થઈને પાઉલ અને તમાેથી

અ ભ ાય અેવાે છે કે બનયહૂ દીઅાેમાંથી ઈ વર તરફ જે ફરે છે તેઅાેને

ગયા યાંના લાેકાેને તેઅાેઅે ય શાલેમમાંના ે રતાેઅે તથા વડીલાેઅે કરેલા

અાપણે હે રાન ન કરીઅે; ૨૦ પણ તેઅાેને લખી માેકલીઅે કે તમારે મૂ તઅાેની

ઠરાવાે પાળવા સા સા યાં. ૫ અે રીતે વ વાસી સમુદાય વ વાસમાં

તાથી, ય ભચારથી, ગૂંગળાવીને મરેલાથી, તથા લાેહીથી દૂ ર રહે વું. ૨૧

બળવાન બનતાે ગયાે, અને રાેજરે ાેજ તેઅાેની સં યા વધતી ગઈ. ૬ તેઅાેને

ણતા

) ની વાત ગટ અને તેના વચનાે દર વ ામવારે

અા સયામાં સુવાતા ગટ કરવાની પ વ અા માઅે મના કરી તેથી તેઅાે

સભા થાનાેમાં વાંચવામાં અાવે છે . તેને ગટ કરનારા ાચીનકાળથી દરેક
શહે રમાં છે . ૨૨ યારે વ વાસી સમુદાય સ હત ે રતાેને તથા વડીલાેને

ૂ ગયા તથા ગલા તયાના દેશમાં ફયા. ૭ મુ સયાની સરહદ સુધી અાવીને
તેઅાેઅે બથુ નયામાં જવાનાે ય ન કયા; પણ ઈસુના અા માઅે તેઅાેને

અે સા લા યું કે પાેતાનામાંથી પસંદ કરેલા માણસાેને, અેટલે યહૂ દા જે

જવા દીધાં ન હ; ૮ માટે તેઅાે મુ સયાને બાજુ અે મૂકીને ાેઅાસ અા યા.

બસબા કહે વાય છે તે, તથા સલાસ, જેઅાે ભાઈઅાેમાં અાગેવાન હતા,

૯ રા ે પાઉલને અેવું દશન થયું કે મકદાે નયાના અેક માણસે ઊભા રહીને

કે મ કે મૂસા (ના નયમશા
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ે રતાેનાં કૃ યાે

તેને વનંતી કરીને ક ું કે મકદાે નયામાં અાવીને અમને સહાય કર. ૧૦ તેને

તેઅાેને પાેતાને ઘરે લાવીને તેઅાેની અાગળ ભાેજન પીર યું, અને તેના ઘરનાં

[પાઉલને] દશન થયા પછી તેઅાેને સુવાતા ગટ કરવા સા ઈ વરે અમને

સવઅે ઈ વર પર વ વાસ કરીને ઘણાે અાનંદ કયા. ૩૫ દવસ ઊગતાં

બાેલા યા છે , અેવું અનુમાન કરીને અમે તરત મકદાે નયામાં જવાની તૈયારી

અ ધકારીઅાેઅે સુર ા કમચારીઅાેને માેકલીને કહે વડા યું કે , તે માણસાેને

કરી. ૧૧ અે માટે અમે વહાણમાં બેસીને ાેઅાસથી સીધા સામાે ાકી અા યા,

છાેડી દે. ૩૬ પછી જેલરે પાઉલને અે વાતની ખબર અાપી કે , અ ધકારીઅાેઅે

બીજે દવસે નઅાપાેલીસ પહા યા; ૧૨ યાંથી ફ લ પી ગયા, જે મકદાે નયા

તમને છાેડી દેવાનું કહે વડા યું છે , માટે હવે તમે નીકળીને શાં તઅે ચા યા

ાંતમાંનું મુ ય શહે ર છે , અને તે [રાેમનાેઅે] વસાવેલું છે ; તે શહે રમાં અમે
કે ટલાક દવસ ર ા. ૧૩ શહે રની બહાર નદીના કનારે ાથના થાન હાેવું
ેઈઅે અેવું ધારીને વ ામવારે અમે યાં ગયા; યાં જે

ીઅાે અેકઠી થઈ

હતી તેઅાેને અમે બેસીને બાેધ કયા. ૧૪ અને થૂઅાતૈરા શહે રની,

અાે. ૩૭ પણ પાઉલે તેઅાેને ક ું કે , અમને ગુનેગાર ઠરા યાં વગર તેઅાેઅે
અમાે રાેમનાેને

હે ર રીતે માર મારીને જેલમાં ના યા છે , અને હવે શું તેઅાે

અમને છાની રીતે બહાર કાઢી મૂકે છે ? ના, અેમ તાે ન હ, પણ તેઅાે પાેતે

ંબુ ડયાં

અાવીને અમને બહાર કાઢે. ૩૮ યારે સુર ા કમચારીઅાેઅે અ ધકારીઅાેને

ી હતી જે ઈ વરને ભજનારી હતી,

અે વાતની ખબર અાપી. યારે તેઅાે રાેમન છે , અે સાંભળીને તેઅાે ગભરાઈ

તેણે અમા ં સાંભ ું, તેનું અંતઃકરણ ભુઅે અેવું ઉઘા ું કે , તેણે પાઉલના

ગયા. ૩૯ પછી તેઅાેઅે [અ ધકારીઅાેઅે] અાવીને તેઅાેને [પાઉલ અને

કહે લા વચનાે મનમાં રા યા. ૧૫ તેનું તથા તેના ઘરનાનું બા ત મા થયા

સલાસને] કાલાવાલા કયા, અને તેઅાેને બહાર લાવીને શહે રમાંથી નીકળી

પછી તેણે વનંતી કરીને ક ું કે ,

જવાને વનંતી કરી. ૪૦ પછી તેઅાે જેલમાંથી નીકળીને લુ દયાને યાં અા યા;

[વ

] વેચનારી લુ દયા નામની અેક

ે તમે મને ભુ

યે વ વાસુ ગણતા

હાે, તાે મારા ઘરમાં અાવીને રહાે; તેણે અમને ઘણાે અા હ કયા. ૧૬ અમે

અને ભાઈઅાેને મળીને તેઅાેને દલાસાે અા યાે, પછી યાંથી વદાય થયા.

ાથના થાને જતા હતા યારે અેમ થયું કે , અેક જુ વાન દાસી અમને મળી,

ીસ તથા અાપલાે નયા થઈને થે સાલાે નકામાં
૧૭ તેઅાઅાેયા;અાયાંફીપાેયહૂલદીઅાે
નું સભા થાન હતું; પાઉલ પાેતાની રીત

કે જેને અગમસૂચક દુ ા મા વળ યાે હતાે, તે ભ વ યકથન કરીને પાેતાના
મા લકાેને ખૂબ કમાણી કરી અાપતી હતી. ૧૭ તેણે પાઉલની તથા અમારી
પાછળ અાવીને બૂમ પાડીને ક ું કે , અા માણસાે પરા પર ઈ વરના સેવકાે છે ,
જેઅાે તમને ઉ ારનાે માગ ગટ કરે છે . ૧૮ તેણે ઘણાં દવસાે સુધી અેમ કયા
કયુ, યારે પાઉલે બહુ નારાજ થઈને પાછા ફરીને તે દુ ા માને ક ું કે , ઈસુ
તને નામે હુ ં તને અા ા ક ં છંુ કે અેનામાંથી નીકળ; અને તે જ ઘડીઅે તે
તેનામાંથી નીકળી ગયાે. ૧૯ પણ તેના મા લકાેઅે પાેતાના લાભની અાશા
ન થઈ છે , અે

ેઈને પાઉલ તથા સલાસને પક

ા, અને તેઅાેને ચાૈટાનાં

અ ધકારીઅાેની પાસે ઘસડી લા યા. ૨૦ તેઅાેને અ ધકારીઅાેની અાગળ
લાવીને ક ું કે , અા માણસાે યહૂ દી છતાં અાપણા શહે રમાં બહુ ધમાલ
મચાવે છે . ૨૧ અને અાપણ રાેમનાેને જે રીત રવા ે માનવા અથવા પાળવા
ઉ ચત નથી, તે તેઅાે શીખવે છે . ૨૨ યારે સવ લાેકાે તેમની સામે ઊ
અને અ ધકારીઅાેઅે તેઅાેનાં વ

ાં,

ાે ફાડી નાખીને તેઅાેને ફટકા મારવાની

અા ા અાપી. ૨૩ અને તેઅાેઅે [અ ધકારીઅાેઅે] ઘણાં ફટકા મારીને તેઅાેને
[પાઉલ અને સલાસને] જેલમાં પૂયા, જેલરને તેઅાેની ચાેકસાઈ રાખવાની
અા ા અાપી. ૨૪ અને અમલદારને અેવી અા ા મળવાથી તેઅાેને અંદરનાં
જેલખાનામાં પૂરવામાં અા યા, અને તેઅાેના પગ હે ડમાં બાંધી દીધાં. ૨૫ યાં
મધરાતને સુમારે પાઉલ તથા સલાસ ાથના કરતા તથા ઈ વરનાં
ગાતા હતા, બી

કે દીઅાે તે સાંભળતાં હતા; ૨૬ યારે અેકાઅેક અેવાે માેટાે

ધરતીકં પ થયાે કે , જેલના પાયા હા યા; અને બધા દરવા
ગયા; અને સવના બંધનાે છૂટી ગયા. ૨૭ જેલર ઊંઘમાંથી
જેલના દરવા

ાે

ખુ લાં

તરત ઊઘડી
ગી ઊ ાે, અને

ેઈને કે દીઅાે નાસી ગયા હશે, અેમ વચારીને તે

તરવાર ઉગામીને અા મહ યા કરવા જતાે હતાે. ૨૮ પણ પાઉલે માેટેથી બૂમ
પાડીને ક ું કે , અમે સહુ અહ છીઅે, માટે તું પાેતાને કં ઈ પણ ઈ

કરીશ

ન હ. ૨૯ યારે તે દીવાે મંગાવીને અંદર કૂ દી અા યાે, અને ૂજતાે ૂજતાે
પાઉલ તથા સલાસને પગે પ

ાે. ૩૦ તેઅાેને બહાર લાવીને તેણે ક ું કે ,

હે સાહે બાે, ઉ ાર પામવા સા મારે શું કરવું

ેઈઅે? ૩૧ યારે તેઅાેઅે

ક ું કે , ભુ ઈસુ પર વ વાસ કર, અેટલે તું તથા તારા ઘરના સવ ઉ ાર
પામશાે. ૩૨ યારે તેઅાેઅે [પાઉલ અને સલાસે] જેલરને તથા જે તેનાં ઘરમાં
હતાં તે સવને ભુનાં વચનાે કહી સંભળા યાં. ૩૩ પછી રાતના તે જ સમયે
તેણે [જેલરે] તેઅાેને [પાઉલ તથા સલાસને] લઈને તેઅાેના સાેળ ધાેયા
અને તરત તે તથા તેનાં ઘરનાં બધા માણસાે બા ત મા પા યા. ૩૪ જેલરે

ે રતાેનાં કૃ યાે

૨

માણે તેઅાેની [સભામાં] ગયાે, ણ વ ામવારે તેણે પ વ શા

ને અાધારે

તેઅાેની સાથે વાદ વવાદ કયા, ૩ પાઉલે તેઅાેને ખુલાસાે અાપીને સ કયુ કે
તે સહે વું, મરણ પામેલાઅાેમાંથી પાછા ઊઠવું અે જ રનું હતું, [અને અેવું
પણ ક ું કે ] જે ઈસુને હુ ં તમારી અાગળ ગટ ક ં છંુ તે જ
ત છે . ૪
યારે તેઅાેમાંના કે ટલાક તથા ધા મક ીકાેમાંના ઘણાં લાેકાે, તથા ઘણી
ત ત

ીઅાેઅે વાત વીકારી પાઉલ તથા સલાસની સંગતમાં

ેડાયાં.

૫ પણ યહૂ દીઅાેઅે અદેખાઇ રાખીને ચાેકમાંના કે ટલાક દુ કમ અાેને સાથે

લીધા, ભીડ જમાવીને અાખા શહે રને ખળભળાવી મૂ

ું, યાસાેનના ઘર પર

હુ મલાે કરીને તેઅાેને લાેકાે અાગળ બહાર કાઢી લાવવાનાે ય ન કયા. ૬
પણ [પાઉલ અને સલાસ] તેઅાેને મ ા ન હ યારે યાસાેનને તથા કે ટલાક
ભાઈઅાેને શહે રના અ ધકારીઅાે પાસે ખચી જઈને તેઅાેઅે બૂમ પાડી કે ,
'અા લાેક કે જેઅાેઅે દુ નયાને ઉથલપાથલ કરી છે તેઅાે અહ પણ અા યા
છે . ૭ યાસાેને પાઉલ અને સલાસને પાેતાના ઘરમાં રા યા છે ; અને તેઅાે
સવ કાઈસારના ફરમાનની વ
રા

થઈને કહે છે કે , ઈસુ [નામે] બી ે અેક

છે .' ૮ તેઅાેની અે વાતાે સાંભળીને લાેકાે તથા શહે રના અ ધકારીઅાે

ગભરાયા. ૯ યારે તેઅાેઅે યાસાેનને તથા બી અાેને

મીન પર છાેડી દીધાં.

૧૦ પછી ભાઈઅાેઅે રા ે પાઉલ તથા સલાસને તરત બૈ રયામાં માેકલી દીધાં;

અને તેઅાે યાં પહાચીને યહૂ દીઅાેના સભા થાનમાં ગયા. ૧૧ થે સાલાે નકાના
લાેક કરતા તેઅાે અ ધક ગુણવાન હતા, કે મ કે તેઅાે મનની પૂરી અાતુરતાથી
વચનાેનાે અંગીકાર કરીને, અે વચનાે અેમ જ છે કે ન હ, અે વષે ન ય
પ વ શા

તપાસતા હતા. ૧૨ તેઅાેમાંના ઘણાંઅાેઅે વ વાસ કયા,

અાબ દાર ીક

ીઅાે તથા પુ ષાેમાંના પણ ઘણાંઅે [ વ વાસ કયા]. ૧૩

પણ જયારે થે સાલાે નકાના યહૂ દીઅાેઅે
બૈ રયામાં પણ
મૂ

યું કે પાઉલ ઈ વરનું વચન

હે ર કરે છે યારે યાં પણ અાવીને તેઅાેઅે લાેકાેને ઉ કે રી

ા. ૧૪ યારે ભાઈઅાેઅે તરત પાઉલને સમુ સુધી માેકલી દીધાે, પણ

સલાસ તથા તમાેથી યાં જ ર ા. ૧૫ પણ પાઉલને મૂકવા જનારાંઅાેઅે
તેને અાથે સ સુધી પહાચા ાે. પછી સલાસ તથા તમાેથી તેની પાસે વહે લી
તકે અાવે, અેવી અા ા અેમને સા લઈને તેઅાે વદાય થયા. ૧૬ અને પાઉલ
અાથે સમાં તેઅાેની રાહ

ેતાે હતાે અેટલામાં તે શહે રમાં ઠેરઠેર મૂ તઅાેને

ેઈને તેનાે અંતરા મા ઊકળી ઊ ાે. ૧૭ તે માટે તે સભા થાનમાં યહૂ દીઅાે
તથા ધા મક પુ ષાે સાથે, ચાેકમાં જેઅાે તેને મળતા તેઅાેની સાથે ન ય
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વાદ વવાદ કરતાે હતાે. ૧૮ યારે અેપીકયુરી તથા ટાેઈક [મત માનનારા]

કે , 'ઈસુ તે જ

પં ડતાેમાંના કે ટલાક તેની સામા થયા, તેઅાેમાંના કે ટલાકે ક ું કે , અા ગુ ત

કરવા લા યા યારે પાઉલે પાેતાના વ

ત છે .' ૬ પણ યહૂ દીઅાે તેની વ

વાત ગટ કરનાર શું કહે વા માગે છે ? બી

થઈને તેનું અપમાન

ખંખેરીને તેઅાેને ક ું કે , તમા ં

યા દેવાેને

લાેહી તમારે માથે; હુ ં તાે નદાષ છંુ , હવેથી હુ ં બનયહૂ દીઅાે પાસે જઈશ. ૭

ગટ કરનારાે દેખાય છે ; કે મ કે તે ઈસુ તથા મરણાે થાન વષે ઉપદેશ કરતાે

પછી યાંથી જઈને તે તતસ યુ તસ નામે અેક ઈ વરભ ત હતાે તેને ઘરે

હતાે. ૧૯ તેઅાે તેને અે રયાેપગસમાં લઈ ગયા, અને ક ું કે , જે નવાે ઉપદેશ

ગયાે; તેનું ઘર સભા થાનની ત ન પાસે હતું. ૮ અને સભા થાનનાં અાગેવાન

કે ટલાકે ક ું કે , અ

તું કરે છે તે અમારાથી સમ ય અેમ છે ? ૨૦ કે મ કે તું અમાેને કે ટલીક નવીન
વાતાે સંભળાવે છે ; માટે તેનાે અથ અમે

પસે અને તેના ઘરના માણસાેઅે ભુ પર વ વાસ કયા; અને ઘણાં

ણવા ઇ છીઅે છીઅે. ૨૧ (હવે,

ક રથીઅાેઅે પણ વચન સાંભળીને વ વાસ કયા, અને તેઅાે બા ત મા

અાથે સના સવ લાેકાે તથા યાં રહે નારા પરદેશીઅાે, કં ઈ નવા વચન કહે વા

પા યા. ૯ ભુઅે રા ે પાઉલને દશનમાં ક ું કે , તું બીશ નહ , પણ બાેલજે,

અથવા સાંભળવા તે સવાય બી

શાંત ન રહે તાે; ૧૦ કે મ કે હુ ં તારી સાથે છંુ , અને તને ઈ

કશામાં પાેતાનાે સમય ગાળતા ન હતા.)

થાય અેવાે હુ મલાે

૨૨ પાઉલે અે રયાેપગસની વ ચે ઊભા રહીને ક ું કે , 'અાથે સના સ ગૃહ થાે,

કાેઈ તારા પર કરશે ન હ, કારણ કે અા શહે રમાં મારા ઘણાં લાેક છે . ૧૧ તે

ેઉં છંુ કે તમે બધી બાબતાેમાં અ તશય ધમચુ ત છાે. ૨૩ કે મ કે જે [દેવ
દેવીઅાેને] તમે ભ ે છાે તેઅાેને હુ ં માગામાં ચાલતા ચાલતા ેતાે હતાે, યારે

[પાઉલ] તેઅાેને ઈ વરના વચનાેનાે બાેધ કરતાે રહીને દાેઢ વરસ સુધી [ યાં]

મ અેક વેદી પણ

કરીને] પાઉલની સામે ઊભા થયા, અને તેઅાેઅે તેને [પાઉલને] યાયાસન

હુ ં

ેઈ, જેનાં પર અેવાે લેખ કાેતરેલાે હતાે કે , “અ

દેવના માનમાં;” માટે જેને તમે

યા

યાં વના ભ ે છાે તેને હુ ં તમારી અાગળ

ગટ ક ં છંુ . ૨૪ જે ઈ વરે સૃ તથા તેમાંનું સઘળું ઉ પ ન કયુ, તે અાકાશ
તથા પૃ વીના ભુ હાેવાથી હાથે બાંધેલા ભ ત થાન રહે તાં નથી. ૨૫ અને
ણે તેમને કશાની ગરજ હાેય અેમ માણસાેના હાથની સેવા તેમને
અેવું ન હ, કે મ કે

ેઈઅે છે

ર ાે. ૧૨ પણ ગા લયાે અખાયાનાે અ ધકારી હતાે, યારે યહૂ દીઅાે [સંપ
અાગળ લાવીને ક ું કે , ૧૩ અા માણસ ઈ વરનું ભજન નયમશા
અેટલામાં ગા લયાેઅે યહૂ દીઅાેને ક ું કે , 'અાે યહૂ દીઅાે.

ે અ યાયની

અથવા ગુનાની વાત હાેત, તાે તમા ં સાંભળવું વાજબી ગણાત; ૧૫ પણ

વન, વાસાે છવાસ તથા સવ વ તુ તે પાેતે સવને અાપે

છે . ૨૬ તેમણે માણસાેની સવ દેશ

થી

વપરીત રીતે કરવાનું લાેકાેને સમ વે છે . ૧૪ પાઉલ બાેલવા જતાે હતાે,

ે શ દાે, નામાે, અથવા તમારા પાેતાના નયમશા

વષેની અે તકરાર

તઅાેને અાખી પૃ વીના પૃ પર રહે વા

હાેય તાે, તમે પાેતે તે વષે યાય કરાે, કે મ કે અેવી વાતાેનાે યાય ચૂકવવા

સા અેકમાંથી ઉ પ ન કરી, તેણે તેઅાેને સા નીમેલા સમય તથા તેઅાેના

હુ ં ઇ છતાે નથી.' ૧૬ અેમ કહીને તેણે તેઅાેને યાયાસન અાગળથી કાઢી

નવાસની સીમાઅાે ઠરાવી અાપી. ૨૭ અે માટે કે તેઅાે ઈ વરને શાેધે, કે

મૂ

કદા પ તેઅાે તેમને માટે શાેધીને તેમને પામે; પરં તુ ઈ વર અાપણામાંના

યાયાસન અાગળ માર માયા, પણ ગા લયાેઅે તે વાત વષે કં ઈ પરવા કરી

કાેઈથી દુ ર નથી. ૨૮ કે મ કે અાપણે તેમનાંમાં

ન હ. ૧૮ યાર પછી ઘણાં દવસ યાં ર ા બાદ પાઉલે ભાઈઅાેથી વદાય

વીઅે છીઅે, હાલીઅે છીઅે,

ા. ૧૭ યારે તેઅાે સવઅે સભા થાનનાં અાગેવાન સાે થેનેસને પકડીને

હાેઈઅે છીઅે, જેમ તમારા પાેતાના જ ક વઅાેમાંના કે ટલાકે ક ું છે કે ,

લીધી, અને

'અાપણે પણ તેમના વંશ ે છીઅે.' ૨૯ હવે અાપણે ઈ વરના વંશ ે છીઅે

ઊપ

માટે અાપણે અેમ ન ધારવું

ેઈઅે કે ઈ વર માણસાેની કારીગરી તથા

પાઉલે શપથ લીધી હતી. ૧૯ તેઅાે અેફેસસમાં પહા યાં યારે તેણે [પાઉલે]

ચતુરાઈથી કાેતરેલા સાેના કે પા કે પ થરના જેવા છે . ૩૦ અે અ ાનપણાના

તેઅાેને યાં મૂ ાં, ને પાેતે સભા થાનમાં જઈને યહૂ દીઅાેની સાથે વાદ વવાદ

સમયાે

યે ઈ વરે ઉપે ા કરી ખરી; પણ હવે સવ થળે સઘળાં માણસાેને

કયા. ૨૦ પાેતાની સાથે વધારે સમય રહે વાની તેઅાેઅે તેને વનંતી કરી, પણ

પ તાવાે કરવાની તે અા ા કરે છે . ૩૧ કે મ કે તેણે અેક દવસ નયત કયા છે

તેણે મા યું ન હ. ૨૧ પણ ઈ વરની ઇ છા હશે તાે હુ ં તમારી પાસે પાછાે

કે જે દવસે તે પાેતાના ઠરાવેલા માણસ ારા માનવજગતનાે અદલ યાય

અાવીશ, અેમ કહીને તેણે તેઅાેથી વદાય લીધી, અને અેફેસસથી જવા

કરશે; જે વષે તેમણે તેમને મરણ પામેલાઅાેમાંથી સ વન કરીને સવને

સા વહાણમાં બેઠાે. ૨૨ કાઈસા રયા પહા યા પછી, તેણે ય શાલેમ જઈને

ખાતરી કરી અાપી છે . ૩૨ હવે તેઅાેઅે મરણ પામેલાઅાેના મરણાે થાન

મંડળીના માણસાે સાથે મુલાકાત કરી, અને પછી અં યાેખમાં ગયાે. ૨૩

વષે સાંભ ું, યારે કે ટલાકે મ કરી કરી. પણ બી અાેઅે ક ું કે , અમે અે

થાેડા સમય સુધી યાં ર ા પછી તે નીક

સંબંધી કાેઈ બી

મ યેથી ચા યાે ગયાે. ૩૪ પણ કે ટલાક માણસાેઅે પાઉલની સંગતમાં રહીને

કરતાે ગલા તયા ાંત તથા ુ ગયામાં ફયા. ૨૪ અાપાેલસ નામનાે અેક વ ાન
યહૂ દી જે પ વ શા માં વીણ હતાે, અને અેલેકઝાં ડયાનાે વતની હતાે, તે

વ વાસ કયા; તેઅાેમાં અ રયાેપાગસનાે સ ય દઅાેનુસીઅસ, તથા દામ રસ

અેફેસસ અા યાે. ૨૫ અે માણસ ભુના માગ વષેનું શ ણ પામેલાે હતાે,

નામની અેક

અને પ વ અા મામાં ઘણાે અાતુર હાેવાથી તે કાળ થી ઈસુ વષેની વાતાે

વાર તા ં સાંભળીશું.' ૩૩ અેવી રીતે પાઉલ તેઅાેની

ી, તેઅાેના ઉપરાંત બી

પણ હતા.

[પાઉલ] અાથે સથી નીકળીને ક રથમાં અા યાે. પાે તસનાે
૧૮ પછી
વતની, અાકુ લા નામે અેક યહૂ દી, જે થાેડા સમય માટે ઇટાલીથી
૨

અાવેલાે હતાે, તે તથા તેની પ ની

કીલા તેને મ ાં, કે મ કે બધા યહૂ દીઅાેને

રાેમમાંથી નીકળી જવાની લાે ડયસે [કાઈસારે] અા ા અાપી હતી; પાઉલ
તેઅાેને યાં ગયાે; ૩ પાઉલ તેઅાેના જેવાે જ યવસાય કરતાે હતાે, માટે તે
તેઅાેને ઘરે ર ાે, અને તેઅાે સાથે કામ કરતા હતા; કે મ કે તેઅાેનાે યવસાય
પણ તંબુ બનાવવાનાે [તંબુ ના કપડાં વણવાનાે] હતાે. ૪ દરેક વ ામવારે
પાઉલ સભા થાનમાં વાતચીત કરતાે, યહૂ દીઅાેને તથા ીકાેને [વચનમાંથી]

કીલા તથા અકુ લાની સાથે વહાણમાં બેસીને સ રયા જવા

ાે; [તે પહે લાં] તેણે કે

યામાં પાેતાના વાળ ઉતારી ના યાં, કે મ કે

ાે, અને સવ શ યાેને ઢ કરતાે

ગટ કરતાે તથા શીખવતાે હતાે, પણ તે અેકલું યાેહાનનું બા ત મા
હતાે; ૨૬ તે હમતથી સભા થાનમાં બાેલવા લા યાે, પણ

ણતાે

કીલાઅે તથા

અાકુ લાઅે તેની વાત સાંભળી યારે તેઅાેઅે તેને પાેતાને ઘરે લઈ જઈને
ઈ વરના માગનાે વધારે ચાેકસાઈથી ખુલાસાે અા યાે. ૨૭ પછી તે અખાયા
જવાને ઇ છતાે હતાે, યારે ભાઈઅાેઅે તેને ઉ ેજન અાપીને શ યાે પર લખી
માેક યું કે તેઅાે તેનાે [અાપાેલસનાે] અાવકાર કરે; તે યાં અા યાે યારે
જેઅાેઅે [ ભુની] કૃ પાથી વ વાસ કયા હતાે, તેઅાેને તેણે ઘણી સહાય કરી;
૨૮ કે મ કે ઈસુ તે જ

સમ વતાે હતાે. ૫ પણ જયારે સલાસ તથા તમાેથી મકદાે નયાથી અા યા,

ત છે , અેવું પ વ શા

ારા પુરવાર કરીને તેણે

હે ર [વાદ વવાદ] માં યહૂ દીઅાેને સંપૂણ રીતે હરા યાં.

યારે પાઉલે ઉ સાહથી [ઈસુની] વાત ગટ કરતા યહૂ દીઅાેને સા ી અાપી
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ે રતાેનાં કૃ યાે

ં કે જયારે અાપાેલસ ક રથમાં હતાે, યારે પાઉલ ઉપલા
૧૯ અેદેમશમાંથયુફરીને
અેફેસસમાં અા યાે, અને કે ટલાક શ યાે તેને મ ા.
૨ તેણે તેઅાેને પૂ

ું કે , 'તમે વ વાસ કયા યારે શું પ વ અા મા પા યા?

તેઅાેઅે તેને ક ું કે , ના, પ વ અા મા છે અે અમે સાંભ

છે , તેનું મં દર તુ છ ગણાવાનાે અને તેનાે મ હમા ન થવાનાે સંભવ છે .
૨૮ અે સાંભળીને તેઅાે ાેધે ભરાયા, અને બૂમ પાડીને કહે વા લા યા કે ,

'અેફેસીઅાેની અાત મસની જય!' ૨૯ અાખા શહે રમાં અે ગડબડાટ સરી

ું પણ નથી.' ૩

ગયાે. યારે તેઅાે મકદાે નયાના ગાયસ તથા અા ર તાખસ, જેઅાે મુસાફરીમાં

ું કે , ' યારે તમે કાેનું બા ત મા પા યા?' અને તેઅાેઅે ક ું કે ,

પાઉલના સાથીઅાે હતા, તેઅાેને પકડીને બધા ભેગા મળીને શ યખંડમાં

'યાેહાનનું બા ત મા.' ૪ યારે પાઉલે ક ું કે , યાેહાને પ તાવાનું બા ત મા

દાેડી ગયા. ૩૦ જયારે પાઉલે લાેકાેની ભીડની અંદર જવા ઇ છા કરી, યારે

પાઉલે પૂ

કયુ ખ ં , અને લાેકાેને ક ું કે , 'મારી પાછળ જે અાવે છે તેના પર અેટલે

શ યાેઅે તેને જવા દીધાે ન હ. ૩૧ અા સયાના મુ ય અ ધકારીઅાેમાંના

ઈસુ પર તમારે વ વાસ કરવાે.' ૫ તેઅાેઅે અે સાંભળીને ભુ ઈસુને નામે

કે ટલાક તેના મ હતા, તેઅાેઅે પણ તેને કહે વડા યું 'તારે શ યખંડમાં જવાનું

બા ત મા લીધું. ૬ જયારે પાઉલે તેઅાે પર હાથ મૂ ા યારે પ વ અા મા

સાહસ કરવું ન હ. ૩૨ તે વેળાઅે કે ટલાક અામ બૂમ પાડતા, અને બી

તેઅાે પર અા યાે; તેઅાે [અ ય] ભાષાઅાે બાેલવા તથા બાેધ કરવા લા યા.

કે ટલાક તેમ બૂમ પાડતા હતા, કે મ કે સભામાં ગડબડ થઈ રહી હતી, અને

૭ તેઅાે બધા મળીને બાર પુ ષ હતા. ૮ પછી સભા થાનમાં જઈને તેણે

પાેતે શા માટે ભેગા થયા છે , અે તેઅાેમાંના કે ટલાક

ણ મ હના સુધી હમતથી ઈસુના વચનાે ક ાં, અને વાદ વવાદ કરીને

ણતા પણ ન હતા. ૩૩

તેઅાે [યહૂ દીઅાે] અેલેકઝા ડરને ભીડમાંથી બહાર ખચી કાઢીને તેને અાગળ

ઈ વરના રા ય વષેની બાબતાે સમ વી. ૯ પણ કે ટલાકે મનમાં કઠણ

ધકે લતા હતા યારે અેલેકઝા ડર હાથે ઇશારાે કરીને લાેકાેને

થઈને, તથા ભુની વાતનાે અનાદર કરીને, લાેકાેની અાગળ અે માગની

ચાહતાે હતાે. ૩૪ પણ તે યહૂ દી છે , અે તેઅાેઅે

નદા કરી, યારે તેણે તેઅાેની પાસેથી જઈને શ યાેને જુ દા પા

યુ ર અાપવા

યું, યારે તેઅાે સવઅે

ાં અને તે

અાશરે બે કલાક સુધી અેકસામટા અવાજે બૂમ પાડી કે , 'અેફેસીઅાેની

તુરાનસના સભાગૃહમાં રાેજ ઉપદેશ અાપતાે ર ાે. ૧૦ બે વષ સુધી અેવું

અાત મસની જય!' ૩૫ યારે શહે રના નગરશેઠે લાેકાેને શાંત કરીને ક ું કે ,

ચાલતું ર ું; તેથી અા સયામાં રહે નાર સવ યહૂ દીઅાેઅે, તથા ીકાેઅે પણ

'અાે અેફેસસના લાેકાે, કાેણ નથી

ભુની વાત સાંભળી. ૧૧ ઈ વરે પાઉલના હાથથી અેવા પરા મી કામાે
કયા કે , ૧૨ તેના શરીર પર વપરાયેલા માલાે તથા વ

ાે તેઅાે માંદાઅાેની

ણતું કે અેફેસીઅાેનું શહે ર અાત મસ

મહાદેવીને તથા ઝૂ સ પાસેથી પડેલી મૂ તને પૂજના ં છે ? ૩૬ અે વાતાેની
વ ધ કાેઈથી બાેલી શકાય અેમ નથી, માટે તમારે શાંત રહે વું

ેઈઅે, અને

પાસે લાવીને પશ કરાવતાં, અેટલે તેઅાેના રાેગ દૂ ર થતાં, અને તેઅાેમાંથી

કં ઈ અયાે ય કૃ ય કરવું ન હ. ૩૭ કે મ કે તમે અા માણસાેને અહ લા યા છાે,

દુ ા માઅાે નીકળી જતા હતા. ૧૩ પણ કે ટલાક ભટકતા યહૂ દી ભૂવા પણ

તેઅાે મં દરાેને લૂંટનારા નથી, અાપણી દેવીની વ

દુ ા મા વળગેલાઅાે પર ઈસુનું નામ ઉ ચારીને કહે વા લા યા કે , જે ઈસુને

નથી. ૩૮ માટે

પાઉલ ગટ કરે છે , તેમને નામે અમે હુ કમ કરીઅે છીઅે કે 'નીકળી

પર કશી ફ રયાદ કરવી હાેય તાે અદાલત ખુ લી છે , અને અ ધકારીઅાે

અાે.'

દુ ભાષણ કરનારા પણ

ે દેમે યસને તથા તેના સાથેના સાથી કારીગરાેને કાેઈનાં

૧૪ કે વા નામે અેક યહૂ દી મુ ય યાજકના સાત દીકરા અે

માણે કરતા

પણ છે , માટે તેઅાે અેકબી ની સામે ફ રયાદ કરી શકે . ૩૯ પણ

હતા. ૧૫ પણ દુ ા માઅે ઉ ર દેતાં ક ું કે , 'ઈસુ વષે હુ ં

ં છંુ , પાઉલને

બી

ે કાેઈ

બાબતાે વષે તમે યાય માંગતા હાે, તાે કાયદેસર નીમેલી સભામાં તેનાે

પણ હુ ં અાેળખું છંુ , પણ તમે કાેણ છાે?' ૧૬ જે માણસમાં દુ ા મા હતાે

નણય કરવામાં અાવશે. ૪૦ કે મ કે અાજે કારણ વના હં ગામાે થયાે તે વષે

તે તેઅાેમાંના બે જન પર કૂ દી પ

ાે, બ નેને હરાવીને તેઅાે પર અેવાે જય

અાપણી સામે ફ રયાદ થવાનાે ખરેખર સંભવ છે ; અને તેના સંબંધમાં અા

ાે વગરના ઉઘાડા તથા ઘાયલ થઈને તે ઘરમાંથી જતા

ભીડ થયાનાે ખુલાસાે અાપણે અાપી શકવાના નથી. ૪૧ તેણે અે વાતાે કહીને

પા યા કે તેઅાે વ

ર ા. ૧૭ અેફેસસમાં જે યહૂ દીઅાે તથા ીકાે રહે તા હતા તેઅાે સવને અે વાત

સભાને સમા ત કરી.

માલૂમ પડી, તે સવ ભય પા યા, અને ભુ ઈસુનું નામ મ હમાવંત મનાયું. ૧૮

પછી પાઉલે શ યાેને બાેલાવીને તેઅાેને બાેધ
૨૦ હંકયા,ગામાેઅનેબંતેધમથયા
ની વદાય લઈને મકદાે નયા જવા સા નીક ાે. તે

વ વાસી થયેલાઅાેમાંના ઘણાં અા યાં, અને પાેતાનાં કૃ યાે કબૂલ કરીને કહી
બતા યાં. ૧૯ ઘણાં

દુ ગરાેઅે પાેતાના પુ તકાે ભેગાં કરીને સવના દેખતા

બાળી ના યાં; તેઅાેની કમત ગણી

ેતાં તે પચીસ હ ર પયા જેટલી

થઈ. ૨૦ અે રીતે ભુની વાત પરા મથી ફે લાઈ અને બળ થઈ. ૨૧ અે
બનાવ પછી પાઉલે મકદાે નયા તથા અખાયામાં થઈને અા મામાં ય શાલેમ
જવાનાે ન ય કરીને ક ું કે , ' યાં ગયા પછી રાેમમાં પણ મારે જવું

ેઈઅે.'

૨૨ તેણે પાેતાને સહાય કરનારાઅાેમાંનાં બેને અેટલે તમાેથી તથા અેરા તસને

મકદાે નયામાં માેક યા, અને પાેતે કે ટલાક દવસ અા સયામાં ર ાે. ૨૩ તે
અરસામાં અે માગ વષે ઘણી ચળવળ ઊભી થઈ. ૨૪ દેમે યસ નામે અેક
સાેની હતાે, જે અાત મસનાં પાના દેવ થાનાે બનાવીને કારીગરાેને ઘ ં
કામ અપાવતાે હતાે, ૨૫ તેણે તેઅાેને તથા અેના જેવા બી
અેકઠા કરીને ક ું કે , 'ભાઈઅાે, તમે

કારીગરાેને

ણાે છાે કે અા ધંધાથી અાપણને ઘણી

કમાણી થાય છે . ૨૬ અને તમે જુ અાે છાે અને સાંભળાે છાે તેમ, અેકલા
અેફેસસમાં ન હ, પણ લગભગ અાખા અા સયામાં, કે જે હાથથી બનાવેલા
છે તે દેવાે નથી, અેવું સમ વીને પાઉલે બહુ લાેકાેના મન ફે રવી ના યા છે ;
૨૭ તેથી અાપણાે અા યવસાય વખાેડવામાં અાવે અેવાે ભય છે , અેટલું જ

ન હ, પણ અાત મસ મહાદેવી જેને અાખાે અા સયા તથા માનવજગત પૂજે

ે રતાેનાં કૃ યાે

૨

ાંતાેમાં ફરીને, લાેકાેને ઘણાે ઉપદેશ અા યા પછી તે ીસ દેશમાં અા યાે. ૩
તે યાં ણ મ હના રહયાે, પછી સ રયા જવા સા જળમાગ ઊપડવાની
તૈયારીમાં હતાે, યારે યહૂ દીઅાેઅે તેની વ

કાવત ં ર યું, માટે તેણે

મકદાે નયામાં થઈને પાછા જવાનાે નણય કયા. ૪ પૂહસનાે દીકરાે બે રયાનાે
સાપાતર; થે સાલાે નકીઅાેમાંનાં અા ર તાખસ; સેકુંદસ; દેબનાે ગાયસ,
તમાેથી; અા સયાના તુ ખકસ તથા ાે ફમસ; તેઅાે તેની સાથે અા સયા સુધી
ગયા. ૫ તેઅાે અાગળ જઈને ાેઅાસમાં અમારી રાહ

ેતાં હતા. ૬ બેખમીર

રાેટલીના દવસ પછી અમે વહાણમાં બેસીને ફ લ પીથી નીક ા, અને પાંચ
દવસમાં તેઅાેની પાસે ાેઅાસ પહા યા, અને સાત દવસ યાં ર ા. ૭
અઠવા ડયાને પહે લે દવસે અમે ભુ ભાેજન માટે અેકઠા થયા હતા, યારે
પાઉલે, પાેતે બીજે દવસે અહ થી જવાનાે હાેવાથી, શ યાેને ઉપદેશ અા યાે,
મધરાત સુધી પાેતાનાે ઉપદેશ ચાલુ રા યાે. ૮ જે મેડી પર અમે અેકઠા થયા
હતા યાં ઘણાં દીવા કાશતા હતા. ૯ બારીમાં બેઠેલાે યુતુખસ નામે અેક
જુ વાન ભરઊંઘમાં ઘેરાઈ ગયાે હતાે, પાઉલ વધારે વાર સુધી ઉપદેશ કરતાે
હતાે માટે ઊંઘમાં ગરકાવ થયેલાે હાેવાથી તે યુતુખસ ી

માળેથી નીચે

પ ાે, અને મરણ પા યાે. ૧૦ યારે પાઉલે નીચે ઊતરીને તેને બાથમાં લઈને
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ક ું કે , 'ગભરાઅાે ન હ, કે મ કે તે

વતાે છે .' ૧૧ અને તેણે ઉપર અાવીને

માણે વાત કયા પછી તેણે ઘૂંટણે પડીને તે સવની સાથે ાથના કરી. ૩૭

રાેટલી ભાંગીને ખાધી અને ભુ ભાેજન લીધું અને તેઅાેની સાથે ઘણાં સમય

તેઅાે સવ બહુ ર

સુધી, અેટલે છે ક સવાર થતાં સુધી, સંદેશાે અા યાે, યાર પછી પાઉલ વદાય

મા ં મુખ ફરી

થયાે. ૧૨ તેઅાે તે જુ વાનને

થયા. તેથી તેઅાે પાઉલને વદાય અાપવાને વહાણ સુધી ગયા.

વતાે લા યા, તેથી ઘણાે અાનંદ પા યા. ૧૩

પણ અમે અાગળ જઈને વહાણમાં બેસીને અાસાેસ જવાને ઊપડી ગયા,
યાંથી પાઉલને વહાણમાં લેવાનાે અમારાે ઇરાદાે હતાે, કે મ કે યાંથી પગર તે
અાવવા ધારીને તેણે અે યવ થા કરી હતી. ૧૪ અાસાેસમાં તે અમને મ ાે,
યારે અમે તેને વહાણમાં લઈને મતુલેનેમાં અા યા. ૧૫ યાંથી હં કારીને બીજે
દવસે ખીઅાેસ પાસે પહા યા, અને બીજે દવસે સામાેસ પહા યા, પછીના
કે અા સયામાં વખત પસાર કરવાે ન પડે તે માટે પાઉલે અેફેસસને બાજુ પર
મૂકીને હં કારી જવાનું ન ી કયુ હતું, કે મ કે તે અે માટે ઉતાવળ કરતાે હતાે કે
૧૭ પછી તેણે મલેતસથી અેફેસસમાં સંદેશાે માેકલીને મંડળીના વડીલાેને

પાેતાની પાસે બાેલા યા. ૧૮ તેઅાે તેની પાસે અા યા યારે તેણે તેઅાેને ક ું

ણ બહાર નથી. ૨૦ જે કાેઈ
હે રમાં

ત પર વ વાસ રાખવાે, અેવી સા ી મ યહૂ દીઅાેને

ં છંુ કે , દરેક શહે રમાં પ વ અા મા મને ખાસ જણાવે છે કે તારે માટે

બંધનાે તથા સંકટાે રાહ જુ અે છે . ૨૪ પણ હુ ં મારાે

વ વહાલાે ગણીને

તેની કં ઈ પણ દરકાર કરતાે નથી અે માટે કે મારી દાેડ અને ઈ વરની કૃ પાની
સુવાતાની સા ી અાપવાની જે સેવાકાય ભુ ઈસુ તરફથી મને મળી છે તે હુ ં
ગટ કરતાે ફયા છંુ , તેઅાેમાંનાે કાેઈ પણ મા ં મુખ ફરી

ેશે ન હ. ૨૬ તે

સા અાજે હુ ં તમને સા ી અાપું છંુ કે સવ માણસના લાેહી વષે હુ ં નદાષ છંુ .
૨૭ કે મ કે ઈ વરની પૂરી ઇ છા તમને જણાવવાંને મ ઢીલ કરી નથી. ૨૮ તમે

પાેતા સંબંધી તથા જે ટાેળા ઉપર પ વ અા માઅે તમને અ ય ાે ઠરા યાં
છે તે સવ સંબંધી સાવધ રહાે, અેટલે કે ઈ વરનાે જે વ વાસી સમુદાય
જે તેમણે પાેતાના ર તથી ખરી ાે છે , તેનું તમે પાલન કરાે. ૨૯ હુ ં

ં

છંુ કે , મારા ગયા પછી ટાેળા પર દયા ન હ કરે અેવા ૂ ર વ અાે તમારામાં
દાખલ થશે; ૩૦ તમારા પાેતાનામાંથી પણ કે ટલાક માણસાે ઊભા થશે.
અને શ યાેને પાેતાની પાછળ ખચી લઈ જવા માટે ગૂંચવણ ભરેલી વાતાે
કહે શે. ૩૧ માટે

ગતા રહાે, અને યાદ રાખાે કે ણ વષ સુધી રાત દવસ

અાંસુઅાે પાડીને દરેકને ઉપદેશ અાપવાનું હુ ં ચૂ

ાે નથી. ૩૨ હવે હુ ં તમને

ઈ વરને તથા ઈ વરની કૃ પાની વાત જે તમને સં થાપન કરવાને તથા સવ
પ વ થયેલાઅાેમાં તમને વારસાે અાપવાને સમથ છે , તેને સાપું છંુ . ૩૩ મ
કાેઈનાં પાનાે સાેનાનાે કે વ

નાે લાેભ કયા નથી. ૩૪ તમે પાેતે

મને તથા મારા સાથીઅાેને જે

ણાે છાે કે

ેઈતું હતું તે મ અા હાથાેઅે પૂ ં પા

ું છે .

૩૫ મ બધી બાબતાે તમને કરી બતાવી છે કે , કે વી રીતે ઉ ાેગ કરીને તમારે

નબળાઅાેને સહાય કરવી

તેઅાે સવ,

ી છાેકરાં સ હત, શહે રની બહાર સુધી અમને વદાય અાપવાને

અા યા; અમે સમુ કાંઠે ઘૂંટણે પાડીને ાથના કરી, ૬ અેકબી ને ભેટીને

સુવા તક ફ લપ જે સાત [સેવકાે] માંનાે અેક હતાે તેને ઘરે જઈને તેની સાથે
ર ા. ૯ અા માણસને ચાર કું વારી દીકરીઅાે હતી, તેઅાે બાે ધકાઅાે હતી.
યહૂ દયાથી અા યાે. ૧૧ તેણે અમારી પાસે અાવીને પાઉલનાે કમરબંધ લીધાે,
અને પાેતાના હાથપગ બાંધીને ક ું કે , 'પ વ અા મા અેમ કહે છે કે , 'જે
માણસનાે અા કમરબંધ છે તેને ય શાલેમમાંના યહૂ દીઅાે અાવી રીતે બાંધીને
વદેશીઅાેના હાથમાં સાપશે.' ૧૨ અમે અે સાંભ ું, યારે અમે તથા યાંના
લાેકાેઅે પણ તેને ય શાલેમ ન જવાની વનંતી કરી. ૧૩ યારે પાઉલે ઉ ર
દીધાે કે , તમે શા માટે રડાે છાે, અને મા ં દય દુ : ખવાે છાે? હુ ં તાે અેકલાે
બંધાવાને ન હ, પણ ભુ ઈસુના નામને સા ય શાલેમમાં મરવાને પણ
તૈયાર છંુ . ૧૪ જયારે તેણે મા યું ન હ, યારે ' ભુની ઇ છા માણે થાઅાે,'

ં છંુ કે , તમે સવ જેઅાેમાં હુ ં ઈ વરનું રા ય

પૂરી ક ં . ૨૫ હવે જુ અાે, હુ ં

અા મા [ની ેરણા] થી પાઉલને ક ું કે , 'તારે ય શાલેમમાં પગ મૂકવાે ન હ.'

૧૦ અમે યાં ઘણાં દવસ ર ા, અેટલામાં અાગાબસ નામે અેક બાેધક

પ તાવાે કરવાે, તથા

તથા ીકાેને અાપી. ૨૨ હવે જુ અાે, હુ ં પ વ અા માના બંધનમાં ય શાલેમ
ઉં છંુ , યાં મારા પર શું શું વીતશે અે હુ ં ણતાે નથી; ૨૩ મા અેટલું જ
હુ ં

અમને શ યાે મળી અા યા. તેથી અમે સાત દવસ યાં ર ા; તેઅાેઅે પ વ

સાથે ર ા. ૮ બીજે દવસે અમે [ યાંથી] નીકળીને કાઈસા રયામાં અા યા,

સ હત, જે સંતાપ યહૂ દીઅાેના કાવતરાથી મારા પર અાવી પડયા તે સહન

અાપણા ભુ ઈસુ

થયા. ૩ પછી સાય સ [ટાપુ] નજરે પ ાે, અેટલે તેને ડાબી તરફ મૂકીને અમે

પૂરી કરીને ટાલેમાઈસ અાવી પહા યા; ભાઈઅાેને ભેટીને અેક દવસ તેઅાેની

સાથે રહીને કે વી રીતે વ યા છંુ . ૧૯ મનની પૂરી ન તાથી, તથા અાંસુઅાે

તથા ઘરેઘરે તમને ઉપદેશ કયા; ૨૧ ઈ વર સમ

અા યા. ૨ ફની કયા જનાર અેક વહાણ મ ું તેથી અમે તેમાં બેસીને રવાના

અમે વહાણમાં બેઠા, અને તેઅાે પાછા ઘરે ગયા. ૭ પછી અમે તૂરથી સફર

ાે તે દવસથી માંડીને અે બધાે વખત હુ ં તમારી

વચન લાભકારક હાેય તે તમને જણાવવાંમાં હુ ં અચકાયાે નથી, પણ

થયા પછી વહાણ હં કારીને સીધે
૨૧ અેર મતે થયુકાેસં કે,અાઅમેયા,તેઅઅનેાેનાથીબીજેજુ દાદવસે
રાેડેસ પછી યાંથી પાતરા

૫ તે દવસાે પૂરા થયા પછી અેમ થયું કે અમે નીકળીને અાગળ ચા યા, યારે

ે બની શકે તાે પચાસમાના પવને દવસે પાેતે ય શાલેમમાં હાજર થાય.

કરીને હુ ં ભુની સેવા કરતાે હતાે; અે તમારી

ેશાે ન હ અે જે વાત તેણે કહી હતી તેથી તેઅાે વધારે ઉદાસ

સ રયા ગયા, અને તૂર ઊતયા; કે મ કે યાં વહાણનાે માલ ઉતારવાનાે હતાે. ૪

દવસે, [ ાેગુ લયામાં થાેડુંક થાે યા પછી] અમે મલેતસમાં અા યા. ૧૬ કે મ

કે , અા સયામાં મ પગ મૂ

ા, અને પાઉલને ભેટીને તેઅાેઅે તેને ચુંબન કયુ. ૩૮ તમે

ેઈઅે, અને ભુ ઈસુનું વચન જે તેમણે પાેતે ક ું,

તેને યાદ રાખવું કે , “પામવા કરતાં અાપવામાં વધારે અાશીવાદ છે ”. ૩૬ અે

અેવું કહીને અમે શાંત ર ા. ૧૫ તે દવસાે પછી અમે અમારાે સામાન લઈને
ય શાલેમ ગયા. ૧૬ શ યાેમાંના કે ટલાક કાઈસા રયામાંથી અમારી સાથે
અા યા, અને સાય સના મનાસાેન નામના અેક જૂ ના શ યના ઘરે, યાં
અમારે રાેકવાનું હતું, તેને યાં તેઅાેઅે અમને પહાચા ા. ૧૭ અમે ય શાલેમ
અા યા યારે ભાઈઅાેઅે અાનંદથી અમારાે અાવકાર કયા. ૧૮ બીજે દવસે
પાઉલ અમારી સાથે યાકૂ બને ઘરે ગયાે, અને સઘળાં વડીલાે યાં હાજર હતા.
૧૯ તેણે તેઅાેને ભેટીને ઈ વરે તેનાં સેવાકાય વડે બનયહૂ દીઅાેમાં જે કામ

કરા યાં હતા તે વષે વગતવાર કહી સંભળા યું. ૨૦ તેઅાેઅે તે સાંભળીને
ઈ વરનાે મ હમા કરતાં ક ું કે , ભાઈ, યહૂ દીઅાેમાંના હ રાે વ વાસીઅાે
થયા છે , અે તું જુ અે છે ; અને તેઅાે સવ ચુ ત રીતે નયમશા
૨૧ તેઅાેઅે તારા વષે સાંભ

ું છે કે , તું મૂસાના નયમશા

ને પાળે છે .
નાે તથા યહૂ દી

રીત રવા ેનાે વરાેધી છે . બનયહૂ દીઅાેમાં વસતા યહૂ દી વ વાસીઅાેના
છાેકરાંનીઅાેની સુ નત કરાવવી ન હ, પૂવ ેના રીત રવાજ માણે ચાલવું
ન હ, અેવું તું શીખવે છે . ૨૨ તાે હવે શું કરવું? તું અા યાે છે અે વષે લાેકાેને
ચાે સ ખબર પડશે જ. ૨૩ માટે અમે તને કહીઅે તેમ કર; અમારામાંના
ચાર માણસાેઅે શપથ લીધેલ છે ; ૨૪ તેઅાેને લઈને તેઅાેની સાથે તું પણ
પાેતાને શુ કર, અને તેઅાેને સા ખચ કર, કે તેઅાે પાેતાના માથાં મૂંડાવે;
અેટલે સઘળાં

ણશે કે , તારા વષે જે તેઅાેઅે સાંભ ું છે તેમાં કં ઈ સાચું

નથી, પરં તુ તું પાેતે પણ નયમશા

595

પાળીને તે માણે ચાલે છે . ૨૫ પણ

ે રતાેનાં કૃ યાે

બનયહૂ દી વ વાસીઅાે સંબંધી અમે ઠરાવીને લખી માેક યું છે કે , તેઅાે

યારે અેમ થયું કે લગભગ મ યાહને મારી અાસપાસ વગથી અેકાઅેક માેટાે

મૂ તઅાેને અપણ કરેલી વ તુઅાેથી, લાેહીથી, ગૂંગળાવીને મારેલાથી, તથા

કાશ ચમ

ય ભચારથી દૂ ર રહે વું.' ૨૬ યારે પાઉલ બીજે દવસે તે માણસાેને લઈને
તેઅાેની સાથે શુ

થઈને ભ ત થાનમાં ગયાે. અને અેવું

હે ર કયુ કે

ાે. ૭ યારે હુ ં જમીન પર પડી ગયાે, અને મારી સાથે બાેલતી

હાેય અેવી અેક વાણી મ સાંભળી કે , શાઉલ, શાઉલ, તું મને કે મ સતાવે છે ?
૮ યારે મ ઉ ર અા યાે કે , ભુ, તમે કાેણ છાે? તેમણે મને ક ું કે , 'હુ ં ઈસુ

તેઅાેમાંના દરેકને સા અપણ ચઢાવવામાં અાવશે યારે જ શુ કરણના

નાઝારી છંુ , જેને તું સતાવે છે .' ૯ મારી સાથે જે હતા તેઅાેઅે તે કાશ

દવસાે પૂરા થશે. ૨૭ તે સાત દવસ પૂરા થવા અા યા યારે અા સયાના

તાે ખરાે, પણ મારી સાથે બાેલનારની વાણી તેઅાેઅે સાંભળી નહ . ૧૦ યારે

યહૂ દીઅાેઅે તેને ભ ત થાનમાં

મ ક ું કે , ભુ હુ ં શું ક ં ? ' ભુઅે મને ક ું કે , ઊઠીને દમ કસમાં

ેઈને સવ લાેકાેને ઉ કે રીને તેના પર હાથ

ેયાે
, જે

નાખીને તેને પકડી લીધાે; ૨૮ તેઅાેઅે બૂમ પાડી કે , 'હે ઇઝરાયલી માણસાે,

સઘળું તારે કરવાનું નયત કરાયેલું છે તે વષે યાં તને કહે વામાં અાવશે. ૧૧

સહાય કરાે જે માણસ સવ જ યાઅે લાેકાેની તથા નયમશા

તે કાશના તેજના કારણથી હુ ં

અા જ યાની વ

ની તથા

સવને શીખવે છે તે અા છે ; વળી તેણે ીકાેને પણ

ભ ત થાનમાં લાવીને અા પ વ જ યાને અશુ

કરી છે . ૨૯ [કે મ કે

તેઅાેઅે અેફેસસના ાેફીમસને તેની સાથે શહે રમાં પહે લાં

ેઈ શ ાે ન હ, માટે મારા સાથીઅાેના હાથ

પકડીને હુ ં દમ કસમાં અા યાે. ૧૨ અના યા નામે અેક માણસ નયમશા

ને

અાધારે ચાલનારાે ઈ વરભ ત હતાે, જેનાં વષે યાં રહે નારા સઘળાં યહૂ દીઅાે

ેયાે હતાે, પાઉલ

સા ં બાેલતા હતા. ૧૩ તે મારી પાસે અા યાે, તેણે મારી બાજુ માં ઊભા રહીને

તેને ભ ત થાનમાં લા યાે હશે અેવું તેઅાેઅે મા યું.] ૩૦ યારે અાખા

મને ક ું કે , 'ભાઈ શાઉલ, તું દેખતાે થા.' અને તે જ ઘડીઅે દેખતાે થઈને મ

શહે રમાં ધમાલ મચી ગઈ, લાેકાે દાેડીને અેકઠા થઈ ગયા, અને તેઅાેઅે

તેને

પાઉલને પકડીને ભ ત થાનમાંથી બહાર કાઢી મૂ

તને પસંદ કયા છે કે , તું તેમની ઇ છા

ાે, અને તરત બારણાં

ેયાે. ૧૪ પછી તેણે ક ું કે , 'અાપણા પૂવ ેના ઈ વરે તેમની સેવા માટે
ણે, તે યાયીને જુ અે અને તેમના

બંધ કરવામાં અા યાં. ૩૧ તેઅાે તેને મારી નાખવાની તૈયારીમાં હતા અેટલામાં

મુખની વાણી સાંભળે. ૧૫ કે મ કે જે ત

પલટણના અાગેવાનને સમાચાર મ ા કે , અાખા ય શાલેમમાં હુ લડ મચી

સવ લાેકાેની અાગળ તું તેમનાે સા ી થશે. ૧૬ હવે તું કે મ ઢીલ કરે છે ? ઊઠ

ર ું છે . ૩૨ યારે સપાઈઅાેને તથા સૂબેદારાેને સાથે લઈને તે તેઅાે પાસે

અને તેમના નામની ાથના કરીને બા ત મા લે, તારાં પાપાેની મા પામ. ૧૭

દાેડી અા યાે, અને તેઅાેઅે સરદારને તથા સપાઈઅાેને

ેયા યારે પાઉલને

પછી અેમ થયું કે હુ ં ય શાલેમમાં પાછાે અા યાે અને ભ ત થાનમાં ાથના

મારવાનું બંધ કયુ. ૩૩ યારે સરદારે પાસે અાવીને તેને પકડીને બે સાંકળથી

કરતાે હતાે, અેવામાં મૂછાગત થઈ ગયાે, ૧૮ [ ભુઅે] મને દશન દઈને ક ું કે ,

બાંધવાની અા ા અાપી; અને પૂ

'ઉતાવળ કર, અને ય શાલેમથી વહે લાે નીકળ, કે મ કે મારા વષે તારી સા ી

ું કે , 'અે કાેણ છે , અને અેણે શું કયુ

છે ?' ૩૪ યારે લાેકાેમાંના કે ટલાકે અેક વાત કરી અને કે ટલાકે બી
કરી, તેથી ગડબડના કારણથી તે ચાે સ

ણી શ

વાત

ેયું છે , અને સાંભ

તેઅાે માનશે ન હ.' ૧૯ યારે મ ક ું કે , ' ભુ, તેઅાે પાેતે

ું છે , તે વષે

ણે છે કે તારા પર

ાે ન હ, યારે તેણે

વ વાસ કરનારાઅાેને હુ ં જેલમાં નાખતાે હતાે, દરેક સભા થાનમાં તેઅાેને

તેને ક લામાં લઈ જવાની અા ા અાપી. ૩૫ પાઉલ પગ થયાં પર ચઢયાે

મારતાે હતાે; ૨૦ તમારા સા ી તેફનનું લાેહી વહે વડાવવામાં અા યું યારે હુ ં

યારે અેમ થયું કે , લાેકાેના ધસારાને લીધે સપાઈઅાેને તેને ઊંચકી લઈ જવાે

પણ પાસે ઊભાે હતાે, અને તે કામમાં રા

હતાે, તેને મારી નાખનારાઅાેના

પ ાે; ૩૬ કે મ કે લાેકાેની ભીડ તેઅાેની પાછળ ને પાછળ ચાલીને બૂમ પાડતી

વ

હતી કે , 'તેને મારી નાખાે.' ૩૭ તેઅાે પાઉલને ક લામાં લઈ જતા હતા,

હુ ં તને અહ થી દૂ ર બનયહૂ દીઅાેની પાસે માેકલી દઈશ.' ૨૨ તેઅાેઅે તેની

અેટલામાં તેણે સરદારને ક ું કે , 'મને તારી સાથે બાેલવાની ર

વાત સાંભળી, પછી બૂમ પાડીને ક ું કે , 'અેવા માણસને પૃ વી પરથી દૂ ર કરાે,

તેણે ક ું કે , શું તું ીક ભાષા

છે ?' યારે

ણે છે ? ૩૮ મસરીઅે કે ટલાક સમય ઉપર

ાે હુ ં સાચવતાે હતાે.' ૨૧ યારે તેમણે મને ક ું કે , 'તું ચા યાે

કે મ કે અે

, કે મ કે

વવા યાે ય નથી. ૨૩ તેઅાે બૂમ પાડતા, તથા પાેતાના ઝ ભા

ચાર હ ર ખૂનીઅાેને ઉ કે રીને બળવાે કરા યાે અને તેઅાેનાે [અાગેવાન

ઉછાળતા, તથા પવનમાં ધૂળ ઉડાવતા હતા; ૨૪ યારે સરદારે તેને ક લામાં

થઈને] તેઅાેને બહાર અર યમાં લઈ ગયાે તે શું તું નથી?' ૩૯ પણ પાઉલે

લાવવાની અા ા કરી, તેઅાેઅે કયા કારણસર તેની વ

હાેહા કરી, તે

ક ું કે , 'હુ ં કલી કયાના તાસસનાે યહૂ દી છંુ , હુ ં કં ઈ અ સ શહે રનાે વતની

ણવા સા તેને કાેરડા મારીને તપાસ કરવાનું ફરમા યું. ૨૫ તેઅાેઅે તેને

નથી; હુ ં તને વનંતી ક ં છંુ કે , લાેકાેની અાગળ મને બાેલવાની ર અાપ.'
૪૦ તેણે તેને ર અાપી, યારે પાઉલે પગ થયાં પર ઊભા રહીને લાેકાેને હાથે

ચામડાનાં દાેરડાથી બાં યાે, યારે પાઉલે પાસે ઊભેલા સૂબેદારને ક ું કે , 'જે

ઈશારાે કયા, તેઅાે બધા અેકદમ શાંત થઈ ગયા, યારે તેણે હ ૂ ભાષામાં

મારવા શું કાયદેસર છે ?' ૨૬ સૂબેદારે તે સાંભ ું અેટલે તેણે જઈને સરદારને

બાેલતાં ક ું કે ,

જણાવીને ક ું કે , 'તું શું કરવા માગે છે ? અે માણસ તાે રાેમન છે .' ૨૭ યારે

તથા વડીલાે, હવે હુ ં મારા બચાવમાં જે યુ ર તમને
૨૨ 'ભાઈઅાે
અાપું છે તે સાંભળાે.' તેને હ ૂ ભાષામાં બાેલતાે સાંભળીને

સરદારે અાવીને તેને ક ું કે , 'મને કહે , તું શું રાેમન છે ?' પાઉલે ક ું, 'હા.' ૨૮

૨

ળવી; યારે પાઉલે ક ું કે , ૩ 'હુ ં યહૂ દી માણસ છંુ ,
કલી કયાના તાસસમાં જ મેલાે, પણ અા શહે રના ગમાલીઅેલના ચરણમાં

તેઅાેઅે વધારે શાં ત

ઊછરેલાે, અાપણા પૂવ ેના નયમશા

માણે ચુ ત રીતે શીખેલાે, અને

અ યારે તમે સવ જેવા ઈ વર વષે ઝનૂની છાે તેવાે હુ ં પણ હતાે. ૪ વળી
હુ ં અા માગના પુ ષાેને તેમ જ

ીઅાેને બાંધીને જેલમાં નાખીને તેઅાેને

મરણ પામતા સુધી સતાવતાે હતાે. ૫ મુખ યાજક તથા સમ વડીલાે
તે વષે મારા સા ી છે ; વળી અેમની પાસેથી ભાઈઅાે ઉપર પ લઈને હુ ં
દમ કસ જવા નીક ાે, અે માટે કે જેઅાે યાં હતા તેઅાેને પણ બાંધીને શ ા
કરવા સા ય શાલેમમાં લાવું. ૬ હુ ં ચાલતાં ચાલતાં દમ કસ પાસે પહા યાે,

ે રતાેનાં કૃ યાે

માણસ રાેમન છે , તથા ગુનેગાર ઠરાવવાંમાં અા યાે નથી, તેને તમારે કાેરડા

યારે સરદારે ઉ ર દીધાે કે , 'માેટી રકમ ચૂકવીને અા નાગ રકતાનાે હક મ
ખરી ાે છે . પણ પાઉલે ક ું કે , 'હુ ં તાે જ મથી જ [નાગ રક] છંુ .' ૨૯ યારે
જેઅાે તેની તપાસ કરવાને તૈયાર હતા, તેઅાે તરત તેને મૂકીને ચા યા ગયા;
અને તે રાેમન છે , અે

યાંથી તથા પાેતે તેને બંધા યાે હતાે તેથી સરદાર

પણ ડરી ગયાે. ૩૦ યહૂ દીઅાે શા કારણથી તેના પર દાેષ મૂકે છે અે ન ે
ણવા ચાહીને તેણે બીજે દવસે તેનાં બંધનાે છાે ાં; મુ ય યાજકાેને તથા
તેઅાેની અાખી યાયસભાને હાજર થવાને અા ા અાપી, પછી તેણે પાઉલને
લાવીને તેઅાેની અાગળ ઊભાે રા યાે.
યારે પાઉલે યાયસભાની સામે અેક નજરે ેઈ રહીને ક ું કે ,
૨૩ ભાઈઅાે
, 'હુ ં અાજ સુધી ઈ વર સમ શુ અંતઃકરણથી વ યા છંુ .'
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૨ યારે અના યા મુખ યાજકે તેની પાસે ઊભા રહે નારાઅાેને તેના મુખ ઉપર

સુધી જવાને તૈયાર રાખાે; ૨૪ અને પાઉલને માટે

[તમાચાે] મારવાની અા ા કરી. ૩ યારે પાઉલે તેને ક ું કે , 'અાે ધાેળેલી

તે પર બેસાડીને હાકે મ ફે લી સ પાસે સહીસલામત પહાચાડવામાં અાવે.'

ભ ત, ઈ વર તને મારશે; તું નયમશા

૨૫ તેણે નીચે માણે પ લ યાે કે , ૨૬ 'નેકનામદાર ફે લી સ રા યપાલને

છતાં નયમશા

વ

માણે મારાે યાય કરવા બેઠેલાે

મને મારવાની અા ા કરે છે શું?' ૪ પાસે ઊભા

રહે નારાઅાેઅે ક ું કે , 'શું તું ઈ વરના મુખ યાજકની નદા કરે છે ?' ૫ યારે
પાઉલે ક ું કે , ભાઈઅાે, અે મુખ યાજક છે , તે હુ ં

ણતાે ન હતાે, કે મ કે

નવર તૈયાર રાખાે કે તેને

લાે ડયસ લુ કયસની સલામ. ૨૭ અા માણસને યહૂ દીઅાેઅે પક

ાે હતાે

ને તેઅાે અેને મારી નાખવાના હતા, યારે અે રાેમન છે અેમ સાંભળીને હુ ં
સપાઈઅાે સાથે લઈને યાં ગયાે અને તેને છાેડાવી લા યાે. ૨૮ તેઅાે તેના પર

અેમ લ યું છે કે , તારા લાેકાેના અ ધકારીનું તારે ખાેટું બાેલવું ન હ. ૬ પછી

શા કારણથી દાેષ મૂકે છે અે

પાઉલે

ગયાે. ૨૯ યારે મને માલૂમ પ ું કે , તેઅાેના નયમશા

ેયું કે અેક ભાગ સદૂ કીઅાેનાે, અને બી ે ફરાેશીઅાેનાે છે , યારે

ણવા સા હુ ં તેઅાેની યાયસભામાં તેને લઈ
ની બાબતાે સંબંધી

તેણે સભામાં બૂમ પાડી કે , 'અાે ભાઈઅાે, હુ ં ફરાેશી છંુ ને મારા પૂવ ે ફરાેશી

તેઅાે તેના પર દાેષ મૂકે છે , પણ માેતની અથવા કે દની સ

હતા, મરણ પામેલાઅાેના મરણાે થાન સંબંધી અાશા બાબત વષે મારાે

તેઅાે તેના પર મૂકતા નથી. ૩૦ જયારે મને ખબર મળી કે અે માણસની

થાય અેવાે દાેષ

યાય કરવામાં અાવે છે .' ૭ તેણે અેવું ક ું, યારે ફરાેશીઅાે તથા સદૂ કીઅાેની

વ

વ ચે તકરાર ઊભી થઈ, અને સભામાં પ પડયા. ૮ કે મ કે સદૂ કીઅાે કહે છે

અને ફ રયાદીઅાેને પણ અા ા કરી કે , તેની વ

કે , 'મરણાે થાન નથી, વગદૂ ત કે અા માઅાે પણ નથી; પણ ફરાેશીઅાે અે

તે] તેઅાે તમારી અાગળ કહે .' ૩૧ યારે સપાઈઅાે તેમને મળેલી અા ા

બ ને વાત મા ય કરે છે . ૯ યારે માેટી ગડબડ ઊભી થઈ; ફરાેશીઅાેના
પ ના કે ટલાક શા

ીઅાે ઊ

ાં, અને રકઝક કરતાં કહે વા લા યા કે , 'અા

માણસમાં અમે કાેઈ પણ અપરાધ

ેતાં નથી; કદાચને અા માઅે અથવા

વગદૂ તે તેને કં ઈ ક ું હાેય પણ તેથી શું?' ૧૦ તકરાર વધી પડી, યારે તેઅાે

કાવત ં રચાવાનું છે , તે જ વેળાઅે મ તેને તરત તમારી પાસે માેક યાે,
તેઅાેને [જે કહે વું હાેય

માણે પાઉલને લઈને રાતાેરાત અાં તપા સમાં અા યા. ૩૨ પણ બીજે દવસે
સવારાેને તેની સાથે જવા સા મૂકીને તેઅાે ક લામાં પાછા અા યા. ૩૩
તેઅાે કાઈસા રયા પહા યા પછી રા યપાલને પ અા યાે, પાઉલને પણ
તેની સમ ઊભાે કયા. ૩૪ તેણે તે પ વાંચીને પૂ

ું કે , 'અે કયા ાંતનાે

પાઉલના ક લેઅામ કરશે, અેવાે ભય લા યાથી સરદારે સપાઈઅાેને અા ા

છે ?' જયારે તેને માલૂમ પ

કરી કે , 'જઈને જબરદ તીથી તેને તેઅાે મ યેથી ખચી લાવીને ક લામાં

ફ રયાદીઅાે અા યા પછી હુ ં તારા મુક માની તપાસ કરીશ;' પછી તેણે અેવી

લાવાે.' ૧૧ તે જ રા ે ભુઅે તેની પાસે ઊભા રહીને ક ું કે , ' હમત રાખ;

અા ા અાપી કે , તેને હે રાેદના દરબારમાં ચાેકી પહે રામાં રાખવામાં અાવે.'

કે મ કે જેમ મારે વષે ત ય શાલેમમાં સા ી અાપી છે , તેમ રાેમમાં પણ

પછી અના યા મુખ યાજક, કે ટલાક વડીલાેને તથા
૨૪ પાંતતુચલસદવસ
નામે અેક વકીલને સાથે લઈને અા યાે, તેઅાેઅે રા યપાલની

તારે સા ી અાપવી પડશે.' ૧૨ દવસ ઊ યા પછી યહૂ દીઅાેઅે સંપ કયા,
અને સાેગનથી

ત ા કરી કે , 'પાઉલને મારી નાખીઅે યાં સુધી અાપણે

અ નજળ લેવું ન હ.' ૧૩ અા સંપ કરનારા ચાલીસથી વધારે હતા. ૧૪ તેઅાેઅે
મુ ય યાજકાે તથા વડીલાેની પાસે જઈને ક ું કે , 'અમે ગંભીર સાેગનથી
બંધાયા છીઅે કે , પાઉલને મારી નાખીઅે ન હ યાં સુધી અમે મુખમાં કશું
પણ મૂકીશું ન હ. ૧૫ માટે

ણે કે તેની બાબતે તમારે વધારે ઝીણવટથી

તપાસ કરવી હાેય [અેવા બહાને] સભા સુ ાં તમે સરદારને અેવી સૂચના
અાપાે કે , તે તેને તમારી પાસે રજૂ કરે, તે પહાચે યાર પહે લાં અમે તેને મારી
નાખવાને તૈયાર છીઅે.' ૧૬ પણ પાઉલના ભાણેજે તેઅાેના સંતાઈ રહે વા
વષે સાંભ ું, યારે તેણે ક લામાં જઈને પાઉલને ખબર અાપી. ૧૭ યારે
પાઉલે સૂબેદારાેમાંના અેકને પાેતાની પાસે બાેલાવીને ક ું કે , 'અા જુ વાનને
સરદારની પાસે લઈ

; કે મ કે અે તેને કં ઈ કહે વા માગે છે .' ૧૮ યારે તેણે

સરદારની પાસે તેને લઈ જઈને ક ું કે , 'પાઉલ બંદીવાને મને પાેતાની પાસે
બાેલાવીને વનંતી કરી કે , અા જુ વાનને સરદારની પાસે લઈ

, કે મ કે અે

તેને કં ઈ કહે વા માગે છે .' ૧૯ યારે સરદાર તેનાે હાથ પકડીને તેને અેકાંતમાં
લઈ ગયાે, અને ખાનગી રીતે પૂ

ું કે , 'તારે મને શું કહે વાનું છે ?' ૨૦ તેણે

ક ું કે , 'યહૂ દીઅાેઅે તારી પાસે વનંતી કરવાનાે સંપ કયા છે કે ,

ણે કે તું

પાઉલ સંબંધી વધારે ઝીણવટથી તપાસ કરવા માગતાે હાેય અે હે તુથી તું
અાવતી કાલે તેને યાયસભામાં લઈ અાવે. ૨૧ અે માટે તું તેઅાેનું કહે વું
માનીશ ન હ, કે મ કે તેઅાેમાંના ચાળીસથી વધારે માણસ તારે સા સંતાઈ
ર ા છે , તેઅાે અેવા સાેગનથી બંધાયા છે કે , તને મારી નાખીઅે ન હ યાં
સુધી અમે અ નજળ લઈશું ન હ; હમણાં તેઅાે તૈયાર છે અને તારા નણયની
રાહ જુ અે છે . ૨૨ યારે સરદારે તે જુ વાનને અેવી તાકીદ અાપીને વદાય કયા
કે , ત અા વાતની ખબર મને અા યા વષે કાેઈને કહીશ ન હ. ૨૩ પછી તેણે
સૂબેદારાેમાંના બેને પાેતાની પાસે બાેલાવીને ક ું કે , 'બસાે સપાઈઅાેને,
તથા સ ેર સવારાેને તથા બસાે બરછીવાળાને, રા ે નવ વાગે કાઈસા રયા

સમ પાઉલની વ

ું કે , તે કલી કયાનાે છે , ૩૫ યારે તેણે ક ું કે

ફ રયાદ રજૂ કરી. ૨ પાઉલને બાેલાવવામાં અા યાે

યારે તેતુલુસ નીચે દશા યાં માણે બાેલીને તેના વ

અારાેપ મૂકવાનું શ

કરતા ક ું કે , 'અાે નેકનામદાર ફે લી સ, અાપનાથી અમે બહુ શાં ત પામીઅે
છીઅે, અાપની સમજદારીથી અા

ના લાભમાં અનથા દૂ ર કરવામાં અાવે

છે , ૩ તેથી અમે સવ કારે અાપના ખૂબ અાભારી છીઅે. ૪ પણ હુ ં અાપને
વધારે ત દી ન અાપું માટે હુ ં વનંતી ક ં છંુ કે , કૃ પા કરીને અમારી થાેડી વાતાે
સાંભળાે. ૫ કે અા માણસ પીડાકારક તથા અાખી દુ નયાના સવ યહૂ દીઅાેમાં
હં ગામાે પેદા કરનાર તથા ઈસુ નાઝારી પંથનાે અાગેવાન હાેવાનું અમને માલૂમ
પડયું છે . ૬ તેણે ભ ત થાનને પણ અશુ કરવાનાે ય ન કયા હતાે, યારે
અમે તેની ધરપકડ કરી; અને અમે અમારા શા

માણે તેનાે યાય કરવા

માગતા હતા. ૭ પણ લુ કયસ સરદાર અાવીને બહુ બળજબરી કરીને અમારા
હાથમાંથી તેને છાેડાવી લઈ ગયા. ૮ તેના પર ફ રયાદ કરનારાઅાેને અાપની
પાસે અાવવાની અા ા કરી. અેની તપાસ અાપ પાેતે કરશાે, જે સઘળાં વશે
અમે અેના પર દાેષ મૂકીઅે છીઅે તે સવથી અાપ વાકે ફ થશાે. ૯ યહૂ દીઅાેઅે
પણ ફ રયાદમાં સામેલ થઈને ક ું કે , અે વાતાે અે માણે જ છે . ૧૦ પછી
રા યપાલે પાઉલને બાેલવાનાે ઇશારાે કયા, યારે તેણે ઉ ર અા યાે કે ,
'ઘણાં વષાથી તમે અા દેશના યાયાધીશ છાે, અે
બચાવમાં

ણીને હુ ં ખુશીથી પાેતાના

યુ ર અાપું છંુ . ૧૧ કે મ કે તપાસ કરવાથી અાપને માલૂમ પડશે કે

ભજન કરવા સા ય શાલેમમાં જવાને મને બાર કરતાં વધારે દવસ થયા
નથી. ૧૨ ભ ત થાનમાં, સભા થાનાેમાં કે શહે રમાં કાેઈની સાથે વાદ વવાદ
કરતાે, અથવા લાેકાેમાં હં ગામાે ઉઠાવતાે તેઅાેઅે મને

ેયાે નથી. ૧૩ મારા

પર જે અારાેપાે તેઅાે હમણાં મૂકે છે તેની સા બતી તેઅાે અાપની અાગળ
કરી શકતા નથી. ૧૪ પણ અાપની અાગળ હુ ં અાટલું કબૂલ ક ં છંુ કે , જે
માગને તેઅાે દુ મતે કહે છે તે માણે હુ ં અમારા પૂવ ેના ઈ વરની ભ ત
ક ં છંુ , જે વચનાે નયમશા

597

માં તથા બાેધકાેના પુ તકમાં લખેલી છે તે

ે રતાેનાં કૃ યાે

સવ હુ ં માનું છંુ . ૧૫ હુ ં ઈ વર વષે અેવી અાશા રાખું છંુ , જેમ તેઅાે પાેતે

શકતાે નથી. હુ ં કાઈસારની પાસે દાદ માંગુ છંુ .' ૧૨ યારે ફે તસે યાયસભાની

પણ રાખે છે , કે યાયીઅાે તથા અ યાયીઅાેનું મરણાે થાન થશે. ૧૬ વળી

સલાહ લઈને ઉ ર અા યાે કે , 'ત કાઈસાર પાસે દાદ માગી છે ; તાે તારે

હુ ં અેવાે ય ન ક ં છંુ કે , ઈ વરની તથા માણસાેની યે હુ ં સદા નદાષ
અંતઃકરણ રાખું. ૧૭ હવે ઘણાં વષ પછી હુ ં પાેતાના લાેકને દાન અાપવાને

કાઈસારની પાસે જવું પડશે. ૧૩ કે ટલાક દવસ પસાર થયા પછી અા ીપા

અને અપણ કરવાને અા યાે. ૧૮ તે દર મયાન તેઅાેઅે મને ભ ત થાનમાં

તેઅાે ઘણાં દવસ યાં ર ા પછી ફે તસે પાઉલ સંબંધીની વાત રા ને

શુ થયેલાે

કરતાં ક ું કે , ફે લી સ અેક બંદીવાન માણસને મૂકી ગયાે છે ; ૧૫ જયારે હુ ં

ેયાે, યાં ભીડ કે તાેફાન થયું નહાેતું; પણ અા સયાના કે ટલાક

યહૂ દીઅાે યાં હતા, ૧૯

ે મારી વ

માં તેઅાેને કં ઈ કહે વાનું હાેત, તાે

તેઅાે અહ અાપની પાસે અાવીને અારાેપાે મૂકવા

ેઈતાં હતા. ૨૦ હવે

અા માણસાે પાેતે કહી બતાવે કે , હુ ં યાયસભાની અાગળ ઊભાે હતાે યારે

રા

તથા બેરનીકે કાઈસા રયા અા યાં. અને ફે તસની મુલાકાત લીધી. ૧૪
હે ર

ય શાલેમમાં હતાે યારે મુ ય યાજકાેઅે તથા યહૂ દીઅાેના વડીલાેઅે તેના પર
ફ રયાદ કરીને તેની વ

તેને ગુનેગાર ઠરાવવાંની માગણી કરી. ૧૬ મ

તેઅાેને ઉ ર અા યાે કે , કાેઈ પણ તહાેમતદારને ફ રયાદીઅાેની બ તહાેમત

મારામાં તેઅાેને કયાે ગુનાે માલૂમ પ ાે હતાે? ૨૧ અેટલું તાે ખ ં કે , તેઅાેની

વષે પાેતાના બચાવમાં

મ યે ઊભા રહીને મ અા અેક વચન ક ું કે , મૂઅેલાઅાેના મરણાે થાન વષે

નાખવાને] સાપી દેવાે અે રાેમનાેની રીત નથી. ૧૭ તે માટે તેઅાે અહ અેકઠા

યુ ર અાપવાની તક ન મળે યાં સુધી તેને [મારી

તમારી બ અાજે મારાે યાય કરવામાં અાવે છે .' ૨૨ પણ ફે લી સને તે માગ

થયા, યારે વલંબ કયા વના બીજે દવસે યાયાસન પર બેસીને તે માણસને

વષે વધારે ચાે સ ાન હતું, માટે તેણે મુકાદમાને મુલતવી રાખીને તેઅાેને

મારી બ લાવવાનાે હુ કમ મ અા યાે. ૧૮ ફ રયાદીઅાેઅે ઊભા થઈને, હુ ં

ક ું કે લુ કયસ સરદાર અાવશે યારે હુ ં તમારા કામનાે નણય કરીશ. ૨૩

ધારતાે હતાે તેવા કાેઈ પણ દુ કૃ યાે વષે તેના પર અારાેપ મૂ

તેણે સૂબેદારને અા ા કરી કે , તેને

પણ તેઅાેના પાેતાના ધમ વષે, તથા ઈસુ નામે કાેઈ માણસ જે મરણ પા યા

પતામાં રાખવાે પણ તેને છૂટ અાપવી,

અને તેના મ ાેમાંના કાેઈને તેની સેવા કરવાની મના કરવી ન હ. ૨૪ પણ

છે પણ જેનાં વષે પાઉલ કહે છે કે તે

કે ટલાક દવસ પછી ફે લી સ પાેતાની પ ની ુ સલા, કે જે યહૂ દી હતી, તેની

કે ટલાક સવાલ ઉઠા યાં. ૨૦ અે બાબત વષે કે વી રીતે તપાસ કરવી તેની

સાથે અા યાે, અને તેણે પાઉલને બાેલાવીને

સૂઝ મને ન પડવાથી મ પૂ

ત પરના વ વાસ વષે

વતા છે , તે વષે તેની વ

ા ન હ. ૧૯
તેઅાેઅે

ું કે , શું તું ય શાલેમમાં જઈને યાં અા બાબતાે

વચન સાંભ ું. ૨૫ પાઉલ યાયીપ ં, સંયમ તથા અાવનાર યાયકાળ વષે

સંબંધી પાેતાનાે યાય કરાવવાં ઇ છે છે ? ૨૧ પણ પાઉલે તેના મુકાદમા અંગે

સમ વતાે હતાે, યારે ફે લી સે ભયભીત થઈને ઉ ર અા યાે કે , 'હમણાં તાે

કાઈસાર પાસે દાદ માગી છે . તેથી મ હુ કમ કયા કે 'કાઈસારની પાસે હુ ં તેને

તું

, મને અનુકૂળ સંગ મળશે યારે હુ ં તને મારી પાસે બાેલાવીશ.' ૨૬ તે

માેકલું યાં સુધી તેને જેલમાં રાખવાે.' ૨૨ યારે અા ીપાઅે ફે તસને ક ું કે ,

અેવી પણ અાશા રાખતાે હતાે કે , પાઉલ મને પૈસા અાપશે; અે સા તે તેને

'અે માણસનું સાંભળવાની મારી પણ ઇ છા છે . યારે તેણે ક ું કે , કાલે અાપ

ઘણીવાર બાેલાવીને તેની સાથે વાતચીત કરતાે હતાે. ૨૭ પણ બે વષ પછી

તેને સાંભળી શકશાે.' ૨૩ માટે બીજે દવસે અા ીપા તથા બેરનીકે માેટા

ફે લી સની જ યાઅે પાે કયસ ફે તસ અા યાે, યહૂ દીઅાેને સ ન કરવાની

દબદબા સાથે દરબારમાં અા યાં, સરદારાે તથા શહે રના મુ ય માણસાે પણ

ઇ છાથી ફે લી સ પાઉલને બંધનમાં મૂકી ગયાે.

દરબારમાં હાજર થયા, ફે તસની અા ાથી તેઅાેઅે પાઉલને યાં રજૂ કયા.

માં અાવીને ણ દવસ પછી કાઈસા રયાથી
૨૫ ફેય તસશાલેપાેમતગયાેાના. ાંતયારે
મુ ય યાજકાેઅે તથા યહૂ દીઅાેમાંના મુ ય

૨૪ યારે ફે તસે ક ું કે , 'અાે અા ીપા રા

૨

માણસાેઅે પાઉલની વ

ફ રયાદ કરી. ૩ તેઅાેઅે પાઉલ વશે તેને અેવી

માંગણી કરી કે , 'તેને ય શાલેમ તેડાવી મંગાવ,' અે હે તુથી કે તેઅાે માણસાેને
સંતાડી રાખી માગમાં તેને મારી નંખાવે. ૪ પણ ફે તસે ઉ ર અા યાે કે ,
'પાઉલને કાઈસા રયામાં જ પહે રામાં રાખેલાે છે , અને હુ ં પાેતે યાં થાેડા
દવસાેમાં જવાનાે છંુ . ૫ માટે તમારામાંના જેની પાસે દાેષ મૂકવાનું કારણ હાેય
તેઅાે મારી સાથે અાવીને અે માણસનાે

ે કં ઈ દાેષ હાેય તાે તેના પર અારાેપ

મૂકે અેમ તેણે ક ું. ૬ તેઅાે સાથે અાઠ દસ દવસથી વધારે ન રહે તાં તે
કાઈસા રયા ગયાે, બીજે દવસે યાયાસન પર બેસીને તેણે પાઉલને પાેતાની
સમ લાવવાની અા ા કરી. ૭ તે હાજર થયાે યારે ય શાલેમથી અાવેલા
યહૂ દીઅાે તેની અાસપાસ ઊભા રહીને તેના પર ઘણાં ભારે અારાેપ મૂકવા
લા યા, પણ તેઅાે તે સા બત કરી શ
બચાવમાં ક ું કે , 'યહૂ દીઅાેના નયમશા
કાઈસારની વ

ા ન હ. ૮ યારે પાઉલે પાેતાના
અથવા ભ ત થાનમાં અથવા

મ કં ઈ ખાેટું કયુ નથી. ૯ પણ ફે તસે યહૂ દીઅાેને ખુશ

કરવાની ઇ છાથી પાઉલને ઉ ર અા યાે કે , 'શું તું ય શાલેમમાં જઈને યાં
અે બાબતાે વષે મારી અાગળ પાેતાનાે યાય કરાવવાને રા

છે ?' ૧૦ પણ

પાઉલે ક ું કે , કાઈસારનાં યાયાસન અાગળ હુ ં ઊભાે છંુ , યાં મારાે યાય
થવાે

ેઈઅે; મ યહૂ દીઅાેનું કં ઈ ખરાબ કયુ નથી, તે અાપ પણ સારી રીતે
ણાે છાે. ૧૧ ે હુ ં ગુનેગાર હાેઉં, અને મરણદં ડને યાે ય મ કં ઈ કયુ હાેય,

તાે હુ ં મરવાને ના નથી પાડતાે, પણ જે વષે તેઅાે મારા પર અારાેપ મૂકે છે
તેમાંની

ે અેક પણ વાત સાચી ન હાેય તાે તેઅાેના હાથમાં કાેઈ મને સાપી

ે રતાેનાં કૃ યાે

તથા હાજર થયેલા સવ ગૃહ થાે,

જે માણસ વષે યહૂ દીઅાેના અાખા સમુદાયે ય શાલેમમાં તથા અહ પણ
મને વનંતી કરી, અને બૂમ પાડી કે , તેને

વતાે રહે વા દેવાે [યાે ય] નથી, તેને

તમે જુ અાે છાે. ૨૫ પણ મને અેવું માલૂમ પ ું કે તેણે મરણની શ ાને યાે ય
કં ઈ નથી કયુ, તેણે પાેતે કાઈસાર પાસે દાદ માગી, તેથી મ તેને [રાેમ] માેકલી
અાપવાનાે ન ય કયા છે . ૨૬ તેના વષે અેવી કં ઈ ચાે સ વાત મારી પાસે
નથી કે જે હુ ં મારા અ ધકારી પર લખું, માટે મ તમારી અાગળ, અને, અાે
અા ીપા રા , વશેષે કરીને અાપની અાગળ, તેને રજૂ કયા છે , અે માટે કે
તપાસ થયા પછી મને કં ઈ લખી જણાવવાંનું મળી અાવે. ૨૭ કે મ કે કે દીને
માેકલવાે, અને તેના પરના અારાેપ ન દશાવવાં અે મને અયાે ય લાગે છે .'
પાઉલને ક ું કે , તને તારી હકીકત જણાવવાંની ર છે ;
૨૬ અાયારે ીપાઅે
પાઉલે હાથ લંબાવીને યુ ર અા યાે કે , અાે અા ીપા રા ,
૨

યહૂ દીઅાે જે સંબંધી મારા પર અારાેપ મૂકે છે , તે બધી બાબતાે વષે મારે અાજે
અાપની અાગળ

યુ ર અાપવાનાે છે તેથી હુ ં પાેતાને અાશીવા દત ગ ં છંુ ;

૩ વશેષે કરીને જે રવા

ે તથા મતાે યહૂ દીઅાેમાં ચાલે છે , તે સવ વષે તમે

પ ર ચત છાે, માટે હુ ં અાપને વનંતી ક ં છંુ કે , ધીરજથી મા ં સાંભળાે. ૪
બાળપણથી લઈને જે વતન મારા પાેતાના લાેકમાં તથા ય શાલેમમાં હુ ં કરતાે
અા યાે છંુ , તે બધા યહૂ દીઅાે
તેઅાે મારે વષે પહે લાંથી

ણે છે . ૫

ે તેઅાે સા ી અાપવા માગે, તાે

ણે છે કે અમારા ધમના સવથી ચુ ત પંથના

નયમ માણે હુ ં ફરાેશી હતાે. ૬ હવે ઈ વરે જે વચન અમારા પૂવ ેને અા યું
હતું તે અાશાવચનની અાશાને લીધે હુ ં મારાે યાય કરાવવાને અહ ઊભાે
છંુ ; ૭ અમારાં બારે કુ ળાે પણ ઈ વરની સેવા અાતુરતાથી રાત દવસ કરતાં
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તે અાશાવચનની પૂણતાની અાશા રાખે છે ; અને હે રા , અે જ અાશાને

કં ઈ જ ગુનાે કયા નથી.' ૩૨ યારે અા ીપાઅે ફે તસને ક ું કે , ' ે અે માણસે

લઈને યહૂ દીઅાે મારા પર અારાેપ મૂકે છે ! ૮ ઈ વર મરણ પામેલાઅાેને પાછા

કાઈસારની પાસે દાદ માગી ન હાેત તાે અેને છાેડી દેવામાં અાવત.'

ઉઠાડે, અે અાપને કે મ અશ

ને જળમાગ ઇટાલી લઈ જવામાં અાવે અેવું ન ી કરાયા
૨૭ અમાે
પછી તેઅાેઅે પાઉલને તથા બી કે ટલાક કે દીઅાેને બાદશાહી

લાગે છે ? ૯ હુ ં તાે [ થમ] મારા મનમાં અેવું

વચારતાે હતાે કે , ઈસુ નાઝારીના નામની વ

મારે ઘ ં કરવું

ેઈઅે. ૧૦

મ ય શાલેમમાં પણ તેમ જ કયુ; મુ ય યાજકાેથી અ ધકાર ા ત કરીને
સંતાેમાંના ઘણાંને મ જેલમાં પુરા યા, અને તેઅાેને મારી નખાતા હતા યારે મ
તેઅાેની વ

મત અા યાે. ૧૧ સવ સભા થાનાેમાં મ ઘણીવાર તેઅાેને

શ ા કરીને તેઅાેની પાસે દુ ભાષણ કરાવવાં ય ન કયા; તેઅાે પર અ યંત
ાેધાયમાન થઈને પરદેશી શહે રાેમાં જઈને પણ તેઅાેને સતા યા. ૧૨ અે
કામ માટે મુ ય યાજકાે પાસેથી અ ધકાર તથા પરવાનાે મેળવીને હુ ં દમ કસ
જતાે હતાે. ૧૩ યારે, હે રા , બપાેરના સમયે માગમાં સૂયના તેજ કરતા
વધારે કા શત અેવાે કાશ વગથી મારી તથા મારી સાથે ચાલનારાંઅાેની
અાસપાસ ચમકતાે મ

ેયાે. ૧૪ યારે અમે બધા જમીન પર પડી ગયા, પછી

અેક વાણી મ સાંભળી, તેણે હ ૂ ભાષામાં મને ક ું કે , 'શાઉલ, શાઉલ, તું
મને કે મ સતાવે છે ?' અારને લાત મારવી તને કઠણ છે . ૧૫ યારે મ ક ું
કે , ' ભુ, તમે કાેણ છાે?' અને ભુઅે ક ું કે , હુ ં ઈસુ છંુ , જેને તું સતાવે
છે .' ૧૬ પણ ઊઠ, ઊભાે થા, કે મ કે હુ ં તને મારાે સેવક ઠરાવું, અને મારા
વષે જે જે તે

ેયું છે તથા જે દશન હુ ં હવે પછી તને અાપીશ, તે વષે

તને સા ી ઠરાવું, અે હે તુથી મ તને દશન અા યું છે . ૧૭ અા લાેકાે તથા
બનયહૂ દીઅાે કે જેઅાેની પાસે હુ ં તને માેકલું છંુ તેઅાેથી હુ ં તા ં ર ણ
કરીશ, ૧૮ કે તું તેઅાેની અાંખાે ખાેલે, તેઅાેને અંધકારમાંથી અજવાળામાં
તથા શેતાનના અ ધકાર નીચેથી ઈ વરની તરફ ફે રવે, અે સા ં કે તેઅાે પાપની
માફી તથા જેઅાે મારા પરના વ વાસથી પ વ થયા છે , તેઅાેમાં વારસાે
પામે.' ૧૯ તે માટે, અાે અા ીપા રા , અે વગ ય દશનને હુ ં અાધીન થયાે.
૨૦ પણ પહે લાં દમ કસના, ય શાલેમના, તથા યહૂ દયાના બધા ાંતાેના

લાેકાેને તથા બનયહૂ દીઅાેને પણ ઉપદેશ અા યાે કે તમે પ તાવાે કરીને
તથા ઈ વરની તરફ ફરીને પ તાવાે કરનારને શાેભે અેવાં સુકૃ યાે કરાે. ૨૧
અે કારણ માટે યહૂ દીઅાેઅે ભ ત થાનમાં મને પકડીને મારી નાખવાની
કાે શશ કરી. ૨૨ પરં તુ ઈ વરના સામ યથી હુ ં અાજ સુધી ટકી ર ાે છંુ , અને
નાના માેટાને સા ી અાપું છંુ , બાેધકાે તથા મૂસા જે જે બનવાની બીનાઅાે
વષે બાે યા હતા તે સવાય હુ ં બીજું કં ઈ કહે તાે નથી; ૨૩ અેટલે કે

ત

[મરણની] વેદના સહે અને તે થમ મરણમાંથી પાછા ઊ ાંથી લાેકાેને તથા
બનયહૂ દીઅાેને કાશ અાપે. ૨૪ પાઉલ અા માણે

યુ ર અાપતાે હતાે,

યારે ફે તસે માેટે અવાજે ક ું કે , 'પાઉલ તું પાગલ છે , પુ કળ ાનને કારણે
તું પાગલ થઈ ગયાે છે .' ૨૫ પણ પાઉલે ક ું કે , 'અાે નેકનામદાર ફે તસ, હુ ં
પાગલ નથી, પણ સ યની તથા ાનની વાતાે કહુ ં છંુ . ૨૬ કે મ કે અા રા કે
જેમની અાગળ પણ હુ ં મુ ત રીતે બાેલું છંુ તે અે વષે ણે છે , કે મ કે મને
ખાતરી છે કે તેઅાેમાંની કાેઈ વાત તેમનાંથી ગુ ત નથી; કારણ કે અેમાંનું કશું
ખૂણામાં બ યું નથી. ૨૭ હે અા ીપા રા , 'શું અાપ બાેધકાે [ની વાતાે] પર
વ વાસ કરાે છાે?' હા, હુ ં

ં છંુ કે અાપ વ વાસ કરાે છાે.' ૨૮ યારે

અા ીપાઅે પાઉલને ક ું કે , 'તું તાે થાેડા જ યાસથી તું મને ઈસુનાે શ ય
બનાવવા માગે છે .' ૨૯ પાઉલે ક ું કે , 'ઈ વર કરે કે ગમે તાે થાેડા યાસથી
કે વધારેથી, અેકલા અાપ જ ન હ પણ જેઅાે અાજ મા ં સાંભળે છે તેઅાે
સવ પણ અા બેડીઅાે સવાય, મારા જેવાે થાય.' ૩૦ પછી રા , રા યપાલ,
બેરનીકે તથા તેઅાેની સાથે બેઠેલા સવ ઊ ાં; ૩૧ તેઅાેઅે અેકાંતમાં જઈને
પર પર વાત કરી કે , 'અે માણસે મરણની શ ા અથવા કે દની સ ને યાે ય

પલટણના જુ લયસ નામના સૂબેદારને સા યાં. ૨ અ મુ યાનું અેક વહાણ
જે અા સયાના કનારા પરના બંદરાેઅે જવાનું હતું તેમાં બેસીને અમે સફર
શ કરી; મકદાે નયાના થે સાલાે નકાનાે અા ર તાખસ અમારી સાથે હતાે.
૩ બીજે દવસે અમે સદાેનના બંદરે પહા યા, અને જુ લયસે પાઉલ પર

મહે રબાની રાખીને તેને તેના મ ાેને ઘરે જઈને અારામ કરવાની પરવાનગી
અાપી. ૪ યાંથી નીક

ા પછી પવન સામાે હાેવાને લીધે અમે સાય સની

બાજુ અે રહીને હં કારી ગયા; ૫ અને કલી કયા તથા પા ફૂ લયાની પાસેનાે
સમુ વટાવીને અમે લૂ કયાેના મૂરા [બંદરે] પહા યા. ૬ યાં સૂબેદારને ઇટાલી
તરફ જના ં અેલેકઝાં ડયાનું અેક વહાણ મ ું; તેમાં તેણે અમને બેસા ા.
૭ પણ અમે ઘણાં દવસ સુધી ધીમે ધીમે વહાણ હં કારીને ક નદસની સામા

મુ કે લીથી પહા યા, યાર પછી પવનને લીધે અાગળ જવાયું ન હ, માટે અમે
સ માેનની અાગળ ીતની બાજુ અે રહીને હં કાયુ. ૮ મુ કે લીથી તેને કનારે
કનારે હં કારીને સુંદર બંદર નામની જ યાઅે અા યા; તેની પાસે લાસીયા
શહે ર છે . ૯ સમય ઘણાે થઈ ગયાે હાેવાથી, હવે સફર કરવી અે

ેખમી હતું.

ઉપવાસ [નાે દવસ] વીતી ગયાે હતાે, યારે પાઉલે તેઅાેને સાવધ કરતા ક ું
કે , ૧૦ 'અાે ભાઈઅાે, મને માલૂમ પડે છે કે , અા સફરમાં અેકલા સામાનને
તથા વહાણને જ ન હ, પણ અાપણા

વનું પણ

ેખમ છે ; અને ઘ ં

નુકસાન થઈ શકે તેમ છે . ૧૧ પણ પાઉલે જે ક ું, તે કરતા ક તાન તથા
વહાણના મા લકના કહે વા પર સૂબેદારે વધારે ભરાેસાે રા યાે. ૧૨ વળી
શયાળાે પસાર કરવા સા તે બંદર સગવડ ભરેલું નહાેતું, માટે ઘણાંને અે
સલાહ અાપી કે , અાપણે અહ થી નીકળીઅે, કાેઈ પણ રીતે ફે ન સ પહાચીને
યાં શયાળાે ગાળીઅે; યાં ીતનું બંદર છે , ઈશાન તથા અ નકાેણની સામે
તેનું મુખ છે . ૧૩ દ ણ દશાથી મંદ પવન વાવા લા યાે, યારે અમારી ઇ છા
માણે થશે અેમ સમ ને લંગર ઉપાડીને ીતને કનારે કનારે હં કાયુ. ૧૪
પણ થાેડીવાર પછી તે તરફથી યુરાકુ લાેન નામનાે તાેફાની પવન ફું કાયાે. ૧૫
વહાણ તેમાં અેવું સપડાયું કે પવનની સામે ટકી શ

ું ન હ, યારે અમે તેને

ઘસડાવા દીધું. ૧૬ કાૈદા નામના અેક નાના બંદરની બાજુ માં થઈને અમે પસાર
થયા, યારે

વનર ક હાેડીઅાેથી બચાવી લેવામાં ઘણી મુસીબત પડી; ૧૭

તેને ઉપર તાણી લીધા પછી તેઅાેઅે વહાણની નીચે બચાવના બંધ બાં યા,
અને સીતસ અાગળ અથડાઈ પડવાની બીકથી સઢ છાેડી ના યાં, અને
વહાણ સાથે અમે તણાવા લા યા. ૧૮ અમને બહુ તાેફાન નડવાથી બીજે
દવસે તેઅાેઅે માલ બહાર નાખવા માં ાે; ૧૯ ીજે દવસે તેઅાેઅે પાેતાને
હાથે વહાણનાે સામાન નાખી દીધાે. ૨૦ ઘણાં દવસ સુધી સૂય તથા તારાઅાે
દેખાયા ન હ, તાેફાન સતત ચાલતું ર ું, તેથી અમારા બચવાની કાેઈ અાશા
રહી ન હ. ૨૧ કે ટલાક દવસ સુધી ખાેરાક પાણી વના ચલા યાં પછી પાઉલે
તેઅાેની વ ચે ઊભા રહીને ક ું કે , 'ભાઈઅાે, તમારે મા ં માનવું

ેઈતું હતું,

ીતથી નીકળીને અા હા ન તથા નુકસાન વહાેરી લેવાની જ ર ન હતી. ૨૨
પણ હવે હુ ં તમને વનંતી ક ં છંુ કે , હમત રાખાે, કે મ કે તમારામાંથી કાેઈનાં
પણ વને નુકસાન ન હ થશે, અેકલા વહાણને થશે. ૨૩ કે મ કે જે ઈ વરનાે
હુ ં છંુ , અને જેમની સેવા હુ ં ક ં છંુ તેમના વગદૂ તે ગઈ રા ે મારી પાસે ઊભા
રહીને ક ું કે , ૨૪ 'પાઉલ, ડરીશ ન હ. કાઈસારની બ તારે ઊભા રહે વું
પડશે,

ે તારી સાથે સફર કરનારા સવને ઈ વરે તારી ખાતર બચા યા છે .

૨૫ અે માટે, ભાઈઅાે, હમત રાખાે, કે મ કે ઈ વર પર મારાે ભરાેસાે છે કે ,
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ે રતાેનાં કૃ યાે

જેમ મને કહે વામાં અા યું છે તેમ જ થશે. ૨૬ તાેપણ અાપણને અેક બેટ

નથી, યારે તેઅાેઅે વચાર ફે રવીને ક ું કે , તે કાેઈ દેવ છે . ૭ હવે તે ટાપુના

પર અથડાવું પડશે. ૨૭ ચાૈદમી રાત અાવી યારે અમે અા યા [સમુ ] માં

પ લયુસ નામના મુ ય માણસની જમીન તે જ યાની નજદીક હતી, તેણે

અામતેમ ઘસડાતા હતા, અને અાશરે મધરાતે ખલાસીઅાેને લા યું કે અમે

અમારાે ઉમળકાભેર અાવકાર કરીને ણ દવસ સુધી મ ભાવથી અમારી

કાેઈ અેક દેશની નજદીક અાવી પહા યા છીઅે. ૨૮ તેઅાેઅે પાણી માપવાની

પરાેણાગત કરી. ૮ તે વેળાઅે પ લયુસના પતાને તાવ અા યાે હતાે. અને

દાેરી નાખી, યારે વીસ મીટર [પાણી] માલૂમ પ

મરડાે થયાે હતાે, પાઉલ તેની પાસે અંદર ગયાે, પછી પાઉલે ાથના કરી, તેના

ું અને થાેડે અાગળ ગયા

પછી તેઅાેઅે ફરીથી દાેરી નાખી. યારે પંદર મીટર [પાણી] માલૂમ પ

ું.

પર પાેતાના હાથ મૂકીને તેને સા ે કયા. ૯ અા બનાવ પછી ટાપુમાંનાં અ ય

૨૯ રખેને કદાચ અમે ખડક સાથે અથડાઈઅે, અેવી બીકથી તેઅાે ડબૂસા

રાેગીઅાે પણ અા યા અને તેઅાેને સ

[પાછળના ભાગ] પરથી ચાર લંગર ના યાં, અને દવસ ઊગવાની રાહ

ેતાં

ઘ ં માન અા યું, અમે વાસ શ કયા યારે અમારે માટે જ રી સામ ી

કરાયા. ૧૦ વળી તેઅાેઅે અમને

બેઠા ર ા. ૩૦ ખલાસીઅાે વહાણમાંથી નાસી જવાનાે લાગ શાેધતાં હતા,

તેઅાેઅે વહાણમાં મૂકી. ૧૧ ણ મ હના પછી અેલેકઝાં ડયાનું અેક વહાણ

અને વહાણના અાગલા ભાગ પરથી લંગર નાખવાનાે ડાેળ કરીને તેઅાેઅે

શયાળાે ગાળવાને તે ટાપુમાં ર ું હતું, તેનું ચ અ વનીકુ માર [ ે ડયા

સમુ માં મછવા [ વનર ક હાેડીઅાે] ઉતાયા. ૩૧ યારે પાઉલે સૂબેદારાેને

દેવાે] હતું, તેમાં બેસીને અમે રવાના થયા. ૧૨ અમે સરાકુ સ બંદરે ણ દવસ

તથા સપાઈઅાેને ક ું કે ,

ે તેઅાે વહાણમાં ન હ રહે તાે તમે બચી શકવાના

સુધી ર ા. ૧૩ યાંથી અમે વળાંક વળીને રે ગયમ અા યા, અને અેક દવસ

નથી. ૩૨ તેથી સપાઈઅાેઅે મછવાના દાેરડાં કાપી નાખીને તેઅાેને જવા

પછી દ ણનાે પવન ફૂં કાવા લા યાે, જેથી અમે બીજે દવસે પુતાૈલી અાવી

દીધાં. ૩૩ દવસ ઊગવાનાે હતાે અેટલામાં પાઉલે સવને અ ન ખાવાને વનંતી

પહા યા. ૧૪ યાં અમને [ વ વાસી] ભાઈઅાે મ

કરીને ક ું કે , 'અાજ ચાૈદ દવસ થયા રાહ

ેતાં તમે છે લાં ઘણાં

સુધી દવસ રહે વાને તેઅાેઅે અમને વનંતી કરી; યાર બાદ અમે રાેમમાં

દવસથી કં ઈ ખાધું નથી. ૩૪ અે માટે હુ ં તમને વનંતી ક ં છંુ કે , કં ઈક ખાેરાક
લાે, કે મ કે અે તમારા ર ણને માટે છે ; કારણ કે તમારામાંના કાેઈનાં માથાનાે

અા યા. ૧૫ રાેમમાંના [ વ વાસી] ભાઈઅાે અમારાં અાગમન વષે સાંભળીને

અેક પણ વાળ ખરવાનાે નથી.' ૩૫ પાઉલે અેવું કહીને રાેટલી લીધી, અને તે

સામેથી મળવા અા યા; પાઉલે તેઅાેને

સવની અાગળ ઈ વરની તુ ત કરી, અને તેને ભાંગીને ખાવા લા યાે. ૩૬

હમત રાખી. ૧૬ અમે રાેમમાં અા યા યારે [સૂબેદારે બંદીવાનાેને ચાેકી

યારે તેઅાે સવને હમત અાવી, અને તેઅાેઅે પણ ભાેજન કયુ. ૩૭ વહાણમાં

કરનારા સરદારને વાધીન કયા, પણ] પાઉલને તેના સાચવનાર સપાઈની

અમે સવ મળીને બ સાે છાેતેર માણસાે હતા. ૩૮ બધા ખાઈને તૃ ત થયા
પછી તેઅાેઅે ઘઉં સમુ માં નાખી દઈને વહાણને હલકું કયુ. ૩૯ દવસ ઊ યાે

સાથે વતં તાથી રહે વાની પરવાનગી મળી. ૧૭ ણ દવસ પછી અેમ થયું

ેતાં

યારે તેઅાેઅે તે દેશ અાેળ યાે ન હ, પણ [રેતીના] કાંઠાવાળી અેક ખાડી

ા, તેઅાેની સાથે સાત

યાંથી અા પયસ બ ર તથા ' ણ ધમશાળા' નામના થળાે સુધી અમને
ેઈને ઈ વરની તુ ત કરી અને

કે , [પાઉલે] યહૂ દીઅાેના મુ ય [અાગેવાનાેને] બાેલાવીને અેક કયા અને
તેઅાેને ક ું કે , “ભાઈઅાે, મ કાેઈનું અ હત કે કાેઈની વ

ધ કશું કયુ

દીઠી, અને વહાણને હં કારીને તે કનારા પર પહાચી શકાશે કે ન હ અે બાબતે

નથી, અને અાપણા પૂવ ેના ની ત નયમાેનાે ભંગ પણ કયા નથી. તાેપણ

તેઅાે વચારવા લા યા. ૪૦ લંગરાે છૂટાં કરીને સમુ માં રહે વા દીધાં, ને તે જ

ય શાલેમથી રાેમન સરકારના હાથમાં મને બંદીવાન તરીકે સાપવામાં અાવેલાે

વખતે સુકાનના બંધ છાેડીને અાગલાે સઢ પવન તરફ ચઢાવીને કનારા તરફ

છે . ૧૮ મારી તપાસ કયા પછી તેઅાે મને છાેડી દેવા ઇ છતા હતા, કે મ કે મને

જવા લા યા. ૪૧ વહાણ સમુ માં રેતીના ઢગલા સાથે અથડાવાથી રેતીમાં

માેતની શ ા થાય અેવું કાેઈ કારણ ન હતું. ૧૯ પણ યહૂ દીઅાેઅે વરાેધ

ખૂંપી ગયું, અને વહાણનાે અાગળનાે ભાગ રેતીમાં સ જડ ભરાઈ ગયાે. અને

કયા, યારે કાઈસાર પાસે દાદ માગવાની મને ફરજ પડી; અેમાં મારે પાેતાના

ડબૂસાે માે ના મારથી ભાંગી જવા લા યાે. ૪૨ યારે સપાઈઅાેઅે અેવી

વદેશીઅાે [ભાઈઅાે] પર કં ઈ દાેષ મૂકવાનાે હતાે અેવું ન હતું. ૨૦ અે જ

સલાહ અાપી કે તેઅાે બંદીવાનાેને મારી નાખે કે રખેને તેઅાેમાંથી કાેઈ તરીને

કારણ માટે મને મળીને મારી સાથે વાત કરવાની મ અાપને વનંતી કરી, કે મ કે

નાસી

ઇઝરાયલની અાશા અેટલે કે

ય. ૪૩ પણ સૂબેદારે પાઉલને બચાવવાના ઇરાદાથી તેઅાેને અે

તને લીધે મને અા સાંકળથી બાંધવામાં

સલાહને અમલમાં મૂકતા અટકા યા, અને અા ા અાપી કે , જેઅાેને તરતા

અા યાે છે . ૨૧ યારે તેઅાેઅે તેને ક ું કે , યહૂ દયામાંથી અમને તારા વષે કાેઈ

અાવડતું હાેય તેઅાેઅે દ રયામાં ઝં પલાવીને પહે લાં કનારે જવું; ૪૪ અને

પ ાે મ ા નથી, તેમ જ [અમારા] ભાઈઅાેમાંથી પણ કાેઈઅે અહ અાવીને

બાકીનામાંથી કે ટલાકે પા ટયાં પર તથા કે ટલાકે વહાણના કં ઈ બી

તારા વષે કં ઈ ખરાબ

સામાન

હે ર કયુ અથવા ક ું નથી. ૨૨ પણ તું શું માને છે , તે

પર ટેકીને કનારે જવું. તેથી અેમ થયું કે તેઅાે સઘળાં સહીસલામત કનારા

તારી પાસેથી અમે સાંભળવા ચાહીઅે છીઅે, કે મ કે લાેકાે સવ જ યાઅે અા

પર પહા યા.

પંથના વ વાસીઅાે વ

બચાવ થયા પછી અમે
યું કે તે ટાપુનું નામ મા ટા
૨૮ અાહતું.રીતે અમારાે
યાંના વતનીઅાેઅે અમારા પર ખૂબ ેમ દશા યાે. કે મ કે તે

સા અેક દવસ નયત કયા તે દવસે ઘણાં લાેકાે તેની પાસે તેના ઉતારામાં

૨

વખતે વરસાદ વરસતાે હતાે અને ઠં ડી પડતી હતી તેથી અ ન સળગાવીને
તેઅાેઅે અમારા સવનાે અાવકાર કયા. ૩ પાઉલે થાેડાંક લાકડાં અેકઠાં
કરીને અ નમાં ના યાં, યારે ગરમીને લીધે અેક સપ તેમાંથી નીકળીને તેને
હાથે વ ટળાઈ ગયાે. ૪ યાંના વતનીઅાેઅે તે સાપને તેના હાથ પર લટકતાે
ેઈને અેકબી ને ક ું કે , ન ે અા માણસ ખૂની છે ,
બચી ગયાે છે ખરાે, તાેપણ યાય અેને

વવા દેતાે નથી. ૫ પણ તેણે તે

સાપને અ નમાં ઝાટકી ના યાે, અને તેને કં ઈ ઈ
ધારતા હતા કે , તેનાે હાથ હમણાં સૂ
જશે, પણ ઘણીવાર રાહ

ે રતાેનાં કૃ યાે

ેકે સમુ માંથી અે

થઈ ન હ. ૬ પણ તેઅાે

જશે, અથવા તે અેકાઅેક પડીને મરી

ેયા પછી તેઅાેઅે

ેયું કે તેને કશું નુકસાન થયું

બાેલે છે તે અમે

ણીઅે છીઅે. ૨૩ તેઅાેઅે તેને

અા યા; તેઅાેને પાઉલે સા બતીઅાે સાથે ઈ વરના રા ય વષેની સા ી
અાપી, અને માે ઝસના નયમશા

તથા બાેધકાે ઉપરથી ઈસુ વષેની વાત

સવારથી સાંજ સુધી તેઅાેને કહી અને સમ વી. ૨૪ જે વાતાે કહે વામાં અાવી
તે કે ટલાકે માની, અને બાકીનાઅાેઅે વ વાસ કયા ન હ. ૨૫ તેઅાે પર પર
અેક મતના ન થયાથી ચા યા ગયા, પણ તે પહે લાં તેઅાેને પાઉલે ક ું કે ,
પ વ અા માઅે યશાયા બાેધક મારફતે તમારા પૂવ ેને સાચું જ ક ું હતું
કે ; ૨૬ તું અે લાેકની પાસે જઈને કહે કે , તમે સાંભ ાં કરશાે પણ સમજશાે
ન હ, અને

ેયા કરશાે પણ તમને સૂઝશે ન હ. ૨૭ કે મ કે અે લાેકાેનાં મન

જડ થઈ ગયા છે , તેઅાેના કાન બહે ર મારી ગયા છે , તેઅાેઅે પાેતાની અાંખાે
બંધ કરેલી છે , કદા પ તેઅાેને અાંખે દેખાય, તેઅાે કાને સાંભળે, મનથી સમજે
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અને ફરે અને હુ ં તેઅાેને સા ં ક ં . ૨૮ તેથી

ણ ે કે , ઈ વરે બ ેલા

અા ઉ ાર બનયહૂ દીઅાેની પાસે માેકલવામાં અા યાે છે , અને તેઅાે તાે તે
વીકારશે જ.' ૨૯ [પાઉલે અે વાતાે કહી ર ા પછી યહૂ દીઅાે પર પર ઉ
વવાદ કરતા ચા યા ગયા.] ૩૦ [પાઉલ] પાેતાના ભાડાના ઘરમાં બે વષ
સુધી ર ાે, જેઅાે તેને યાં અાવતા તે સવનાે તે અાવકાર કરતાે હતાે. ૩૧ તે
પૂરી હમતથી તથા અટકાવ સવાય ઈ વરના રા ય વષે તથા ભુ ઈસુ
ત વષેનાં વચનાેનાે ઉપદેશ કરતાે હતાે.
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ે રતાેનાં કૃ યાે

રાેમનાેને પ

યવહારને બદલે અ વાભા વક યવહાર કયા. ૨૭ અને તે રીતે, પુ ષાે

ાયેલાે અને ઈ વરની સુવાતા માટે અલગ કરાયેલાે
૧ ઈસુે રત થવાતનાેસાસેવતેકડપાઉલ,
રાેમમાં રહે તા, ઈ વરના વહાલા અને પ વ
થવા સા પસંદ કરાયેલા સવ લાેકાેને લખે છે ૨ જે સુવાતા વષે ઈ વરે
પાેતાના બાેધકાેની મારફતે પ વ શા

માં અગાઉથી અાશાવચન અા યું

હતું; ૩ તે સુવાતા તેમના દીકરા ભુ ઈસુ

ત વષે છે , ઈસુ શારી રક રીતે

તાે દાઉદના વંશમાં જન યાં હતા, ૪ પણ પ વ ાઈના અા માના સામ ય
ારા મરણાે થાન થયાથી પરા મસ હત ઈ વરના દીકરા ઠયા છે . ૫ સવ
અાે તેમના નામની ખાતર વ વાસને અાધીન થાય, તે માટે અમે તેમની
મારફતે કૃ પા તથા ે રતપદ પા યા છીઅે; ૬ અને અા
પણ ઈસુ
તથા ભુ ઈસુ

અાેમાંના તમને

તનાં થવા માટે તેડવામાં અા યા છે . ૭ ઈ વર અાપણા પતા
ત તરફથી તમને કૃ પા તથા શાં ત હાે. ૮ થમ તાે અાખી

દુ નયામાં તમારાે વ વાસ

હે ર થયાે છે તેથી તમારા વષે હુ ં ઈસુ

તની

મારફતે મારા ઈ વરનાે અાભાર માનું છંુ . ૯ કે મ કે ઈ વર, જેમની સેવા હુ ં
મારા અા મામાં તેમના દીકરાની સુવાતામાં ક ં છંુ , તે મારા સા ી છે કે હુ ં
નરં તર તમા ં મરણ ક ં છંુ ૧૦ અને સદા મારી ાથનાઅાેમાં માગું છંુ કે ,
હવે અાખરે કાેઈ પણ રીતે ઈ વરની ઇ છાથી તમારી પાસે હુ ં ન વ ને અાવી

પણ

ીઅાે સાથેનાે વાભા વક યવહાર છાેડીને તેઅાેની દુ ઇ છાઅાેમાં

અેકબી ની સાથે લાલસામાં લપટાયા, અેટલે પુ ષાેઅે પુ ષાે સાથે અઘ ટત
યવહાર કયા અને તેઅાે પાેતાની ભૂલની યાે ય શ ા પાેતાનામાં પા યા. ૨૮
અને ઈ વરનું ાન મનમાં રાખવાનું તેઅાેને ગ યું ન હ, માટે ઈ વરે તેઅાેને જે
અઘ ટત છે અેવાં કામ કરવાને માટે

બુ ધને સાપી દીધાં. ૨૯ તેઅાે તાે

સવ કારના અ યાયીપણાથી, દુ રાચારથી, લાેભથી, ષ
ે થી ભરપૂર હતા;
તેઅાે અદેખાઇથી, હ યાથી, લેશથી, કપટથી, દુ ઇરાદાથી ભરપૂર હતા;
તેઅાે કાન ભંભેરનારા, ૩૦ નદાખાેર, ઈ વર ષ
ે ી, ઉ ત, અ ભમાની, બડાશ
મારનારા, પંચી, માતા પતાને અના ાં કત, ૩૧ બુ ધહીન, વ વાસઘાતી,
વાભા વક લાગણી વગરના અને નદય હતા. ૩૨ 'અાવાં કામ કરનારાઅાે
મરણને યાે ય છે ', અેવાે ઈ વરનાે નયમ

યાં છતાં તેઅાે પાેતે અે કામાે

કરે છે અેટલું જ ન હ, પણ અેવાં કામ કરનારાઅાેને ઉ ેજન અાપે છે .
હે બી અાેનાે યાય કરનાર મનુ ય, તું ગમે તે હાેય, પણ બહાનું
૨ તેકાઢીથી, શકશે
ન હ, કે મ કે જે વષે તું બી નાે યાય કરે છે તેમાં તું પાેતાને
અપરાધી ઠરાવે છે ; કે મ કે યાય કરનાર તું પાેતે પણ અેવાં જ કામ કરે છે . ૨
પણ અાપણે

ણીઅે છીઅે કે અેવાે યવહાર કરનારાઅાે પર ઈ વરનાે

યાયચૂકાદાે સ યને અાધારે અાવે છે . ૩ અને, હે મનુ ય, તું અેવાં કામ

ેવાની બહુ ઇ છા રાખું છંુ , જેથી તમને થર
કરવાને અથ હુ ં તમને કે ટલાક અા મક દાન પમાડું ; ૧૨ અેટલે કે , તમારા અને

કરનારનાે યાય કરે છે અને પાેતે જ તે માણે કરે છે . શું તું ઈ વરના યાયમાં

મારા, અેકબી ના વ વાસથી, તમારી સાથે મને દલાસાે મળે. ૧૩ હવે

અ ાનતામાં શું તેમની દયાની, સહનશીલતાની અને ધીરજની સંપ ને તુ છ

શકું . ૧૧ કે મ કે હુ ં તમને

ભાઈઅાે, હુ ં નથી ઇ છતાે કે તમે તે વષે અ

યા રહાે, કે મ ઘણીવાર

તમારી પાસે અાવવાની યાેજના કરી, કે જેથી જેમ બાકીના બનયહૂ દીઅાેમાં
તેમ તમારામાં પણ હુ ં કે ટલાક ફળ મેળવું, પણ હ
છે . ૧૪ ીકાેનાે તેમ જ બબરાેનાે,

સુધી મને અડચણ નડી

ાનીઅાેનાે તેમ જ મૂખાનાે હુ ં ઋણી

છંુ . ૧૫ તેથી, હુ ં તમને રાેમનાેને પણ મારી શ ત માણે સુવાતા હે ર
કરવા તૈયાર છંુ . ૧૬
તની સુવાતા વષે હુ ં શરમાતાે નથી; કારણ કે તે
દરેક વ વાસ કરનારનાં ઉ ારને માટે ઈ વરનું સામ ય છે , થમ યહૂ દીને
અને પછી ીકને માટે. ૧૭ કે મ કે તેમાં ઈ વરનું યાયીપ ં ગટ થયેલું
છે , તે યાયીપ ં વ વાસથી છે અને વ વાસને અથ છે ; જેમ લખેલું છે
તેમ, ' યાયી વ વાસથી

વશે.' ૧૮ કે મ કે જે મનુ યાે દુ તાથી સ યને

દબાવી રાખે છે તેઅાેની સવ વ ાેહ અને અ યાય પર વગમાંથી ઈ વરનાે
કાેપ ગટ થયેલાે છે . ૧૯ કારણ કે ઈ વર વષે જે

ણી શકાય તે તેઅાેમાં

ગટ કરાયેલું છે ; ઈ વરે તેઅાેને ગટ કયુ છે . ૨૦ તેમની અ ય બાબતાે,
અેટલે તેમનું અનંતકા ળક સામ ય અને ઈ વરીય વભાવ સૃ ની ઉ પ ના
સમયથી સૃજલ
ે ી વ તુઅાે યાનમાં લેવાથી પ જણાય છે . તેથી તેઅાે
બહાના વગરનાં છે . (aïdios g126) ૨૧ કારણ કે ઈ વરને અાેળખીને તેઅાેઅે
તેમને ઈ વર તરીકે મ હમા અા યાે ન હ કે અાભાર મા યાે ન હ, પણ તેઅાેના
તક વતકાેમાં મૂખ બ યા અને તેઅાેનાં નાસમજ મન અંધકારમય થયાં.
૨૨ પાેતે બુ

વાન છીઅે અેવાે દાવાે કરતાં તેઅાે મૂખ થયા; ૨૩ તેઅાેઅે

અ વનાશી ઈ વરના મ હમાના બદલામાં નાશવંત મનુ ય, પ ી, ચાેપગા
ાણીઅાે અને પેટે ચાલનારાંના અાકારની મૂ તઅાે બનાવી. ૨૪ તેથી ઈ વરે
તેઅાેને તેઅાેનાં દયાેની દુ વાસનાઅાેની અશુ તા માટે તા
પર પર પાેતાનાં શરીરાેને

દીધાં કે તેઅાે

કરે. ૨૫ કે મ કે તેઅાેઅે ઈ વરના સ યને

બદલે અસ ય વીકાયુ અને સજનહાર જે સદાકાળ તુ ય છે . અામીન તેમને
થાને સૃ ની અારાધના અને સેવા કરી. (aiōn g165) ૨૬ તેથી ઈ વરે તેઅાેને
શરમજનક વાસના માટે ત

રાેમનાેને પ

દીધાં, કે મ કે તેઅાેની

ીઅાેઅે વાભા વક

બચશે ખરાે? ૪ અથવા ઈ વરની દયા તને પ તાવા તરફ ેરે છે અેવી
ગણે છે ? ૫ તું તાે તારા કઠણ અને પ ાતાપ વનાના દયને લીધે પાેતાને
સા ઈ વરી કાેપના દવસને માટે કાેપનાે સં હ કરે છે કે જયારે ઈ વરનાે
સચાેટ યાયચૂકાદાે

હે ર થશે. ૬ તે દરેકને પાેતપાેતાનાં કામ માણે બદલાે

અાપશે. ૭ અેટલે જેઅાે ધીરજથી સારાં કામ કરીને, શંસા, માન અને
અ વનાશીપ ં શાેધે છે , તેઅાેને અનંત વન; (aiōnios g166) ૮ પણ જેઅાે
વાથ , સ યનું પાલન ન કરનારા પણ અ યાયનું પાલન કરનાર છે , ૯ તેઅાેના
ઉપર કાેપ, ાેધ, વપ

અને વેદના અાવશે, દુ તા કરનાર દરેક મનુ ય પર

અાવશે, થમ યહૂ દી પર અને પછી ીક પર; ૧૦ પણ સા ં કરનાર દરેક પર,
શંસા, માન અને શાં ત અાવશે, થમ યહૂ દી પર અને પછી ીક પર; ૧૧
ઈ વર પાસે પ પાત નથી. ૧૨ કે મ કે જેટલાંઅે નયમશા
તેઅાે નયમશા

છતાં પાપ કયુ, તેઅાેનાે યાય નયમશા
કે નયમશા

વગર પાપ કયુ,

વગર નાશ પામશે; અને જેટલાંઅે નયમશા
સાંભળનારાં ઈ વરની

પા યા

માણે કરવામાં અાવશે; ૧૩ કે મ
માં યાયી નથી પણ નયમશા

પાળનારા યાયી ઠરશે; ૧૪ કે મ કે બનયહૂ દીઅાે જેઅાેની પાસે નયમશા
નથી, તેઅાે જયારે વાભા વક રીતે નયમશા

માણે કરે છે , યારે તેઅાેને

નયમ ન છતાં તેઅાે પાેતાને માટે નયમ પ છે ; ૧૫ તેઅાેની ેરકબુ

તેઅાેની

સાથે સા ી અાપે છે અને તેઅાેના વચાર પાેતાને દાે ષત અથવા નદાષ
ઠરાવે છે અને તે માણે તેઅાે પાેતાના અંતઃકરણમાં લખેલ નયમશા
મુજબનું કામ દેખાડે છે ; ૧૬ ઈ વર મારી સુવાતા માણે ઈસુ

તની

મારફતે મનુ યાેના ગુ ત કામાેનાે યાય કરશે, તે દવસે અેમ થશે. ૧૭ પણ
તું પાેતાને યહૂ દી કહે છે અને નયમશા
ગાૈરવ ધરાવે છે , ૧૮ તેમની ઇ છા
જે જુ દું છે તે પારખી લે છે ૧૯
કે તું

ે

પર અાધાર રાખે છે , ઈ વરમાં

ણે છે , નયમશા

શીખેલાે હાેઈને

ે પાેતાના વષે અેવી ખાતરી રાખે છે

હીનાેને દાેરનાર, જે અંધકારમાં છે તેઅાેને કાશ અાપનાર, ૨૦

બુ હીનાેનાે શ ક, બાળકાેને શીખવનાર છે અને તને નયમશા

માં ાન

અને સ યનું વ પ ા ત થયું છે ; ૨૧ યારે બી ને શીખવનાર, શું તું પાેતાને
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શીખવતાે નથી? ચાેરી ન કરવી અેવાે ઉપદેશ અાપનાર, શું તું પાેતે ચાેરી

વ વાસ ારા સવ વ વાસ કરનારાઅાેને માટે છે તે; કે મ કે અેમાં કં ઈ પણ

કરે છે ? ૨૨ ય ભચાર ન કરવાે અેવું કહે નાર, શું તું ય ભચાર કરે છે ?

તફાવત નથી; ૨૩ કારણ કે બધાઅે પાપ કયુ છે અને ઈ વરના મ હમા વષે

મૂ તઅાેથી કં ટાળનાર, શું તું ભ ત થાનાેને લૂંટે છે ? ૨૩ તું જે નયમશા

બધા અધૂરાં રહે છે ; ૨૪ પણ

વષે ગવ કરે છે તે નયમશા

ઈ વરની કૃ પાઅે તેઅાે વનામૂ યે યાયી ગણાય છે . ૨૫ ઈ વરે તેમને તેમના

છે ? ૨૪ કે મ કે શા

નાે ભંગ કરીને શું ઈ વરનું અપમાન કરે

માં લ યું છે તે માણે 'તમારે લીધે બનયહૂ દીઅાેમાં

ઈ વરનું નામ નદાપા થાય છે .' ૨૫
તાે સુ નત લાભકારક છે ખરી; પણ

ે તું નયમશા
ે તું નયમશા

હાેય, તાે તે તારી સુ નત બેસુ નત થઈ
માણસ નયમશા

ત ઈસુમાં જે ઉ ાર છે , તેમની મારફતે

ર ત પરના વ વાસથી (લાેકાે માટે) ાય

ત થવા માટે ઠરા યાં, કે જેથી

પાળનાર હાેય,

અગાઉ થયેલાં પાપની માફી અપાઈ તે વષે તે પાેતાનું યાયીપ ં બતાવે; ૨૬

નું ઉ લંઘન કરનાર

અેટલે કે વતમાન સમયમાં તે ઈ વરની ધીરજમાં પાેતાનું યાયીપ ં દ શત

ય છે . ૨૬ માટે

ે બેસુ નતી

ના વ ધઅાે પાળે તાે શું તેની બેસુ નત સુ નત તરીકે ન હ

કરે, જેથી પાેતે યાયી રહીને ઈસુ પર વ વાસ રાખનારને યાયી ઠરાવનાર
થાય. ૨૭ તાે અા મ શંસા કરવાનું

ાં ર ું? તેનાે સમાવેશ નથી. કયા

ગણાય? ૨૭ શરીરથી જે બેસુ નતીઅાે છે તેઅાે નયમ પાળીને તને અેટલે કે

નયમથી? શું કરણીના? ના, પણ વ વાસના નયમથી. ૨૮ માટે અમે અેવું

જેની પાસે પ વ શા

સમ અે છીઅે કે , મનુ ય નયમશા

અને સુ નત હાેવા છતાં નયમશા

નું ઉ લંઘન

ની કરણીઅાે વગર વ વાસથી યાયી

કરનારને, શું અપરાધી ન હ ઠરાવશે? ૨૮ કે મ કે જે દેખીતાે યહૂ દી તે યહૂ દી

ઠરે છે . ૨૯ ન હ તાે શું ઈ વર કે વળ યહૂ દીઅાેના જ છે ? શું બનયહૂ દીઅાેના

નથી અને જે દેખીતી અેટલે શરીરની સુ નત તે સુ નત નથી. ૨૯ પણ જે

પણ નથી? હા, બનયહૂ દીઅાેના પણ છે ; ૩૦ કારણ કે ઈ વર અેક જ છે કે તે

અાંત રક રીતે યહૂ દી છે તે જ સાચાે યહૂ દી છે ; અને જે સુ નત દયની, અેટલે

સુ નતીને અને બેસુ નતીને પણ વ વાસ ારા યાયી ઠરાવશે. ૩૧ યારે શું

કે વળ શા

અમે વ વાસથી નયમશા

વચન માણેની ન હ પણ અા મક, તે જ સાચી સુ નત છે ; અને

તેની શંસા મનુ ય તરફથી નથી, પણ ઈ વર તરફથી છે .

ને રદબાતલ કરીઅે છીઅે? ના, અેવું ન થાઅાે,

તેથી ઊલટું અમે તાે નયમશા

ને

થા પત કરીઅે છીઅે.

દીની વશેષતા શી છે ? અને સુ નતથી શાે લાભ છે ?
મનુ યદેહે અાપણા પૂવજ ઇ ા હમને જે મ ું, તે વષે અાપણે
૩ તાેસવપછીકારેયહૂઘણાં
૪ તાેશું કહીઅે
લાભ છે . થમ તાે અેકે, ઈ વરનાં વચનાે તેઅાેને
? કે મ કે ઇ ા હમ ે કરણીઅાેથી યાયી ઠયા હાેત, તાે
૨

૨

સાપવામાં અા યાં હતાં. ૩ અને

ે કે ટલાક અ વ વાસી હતા તાે શું? તેઅાેનાે

તેને અા મ શંસા કરવાનું કારણ છે , પણ ઈ વર અાગળ ન હ. ૩ કે મ કે

અ વ વાસ શું ઈ વરના વ વાસુપણાને નરથક કરે? ૪ ના, અેવું ન થાય;

શા

હા, દરેક મનુ ય જૂ ઠું ઠરે તાેપણ ઈ વર સાચા ઠરાે; જેમ લખેલું છે કે , 'તમે

તેને માટે યાયીપણાને અથ ગણાયાે. ૪ હવે કામ કરનારને જે

વચન શું કહે છે ? કે ઇ ા હમે ઈ વર પર વ વાસ કયા અને તે વ વાસ

પાેતાનાં વચનાેમાં યાયી ઠરાે, અને તમારાે યાય કરવામાં અાવે યારે તમારાે

છે તે કૃ પા પ ગણાતું નથી, પણ હક પ ગણાય છે . ૫ પણ જે મનુ ય પાેતે

વજય થાય.' ૫ પણ

તફળ મળે

ે અાપ ં અ યાયીપ ં ઈ વરના યાયીપણાને

કરેલા કામ પર ન હ, પણ અધમ ને યાયી ઠરાવનાર પર વ વાસ કરે છે ,

થા પત કરે છે , તાે અાપણે શું કહીઅે? જે અાપણા પર ાેધ લાવે છે તે

તેનાે વ વાસ તેને લેખે યાયીપણાને અથ ગણાયાે છે . ૬ તે જ રીતે ઈ વર

ઈ વર અ યાયી છે શું? હુ ં મનુ યની રીત માણે બાેલું છંુ . ૬ ના, અેવું ન

જે મનુ યને કરણીઅાે વગર યાયી ગણે છે તેને દાઉદ પણ નીચે માણે

થાઅાે; કે મ કે

ે અેમ હાેય તાે ઈ વર માનવજગતનાે યાય કે વી રીતે કરે? ૭

અાશીવાદ અાપે છે કે , ૭ 'જેઅાેનાં અપરાધ માફ થયા છે , અને જેઅાેનાં પાપ

ે મારા અસ યથી ઈ વરનું સ ય તેમના મ હમાને અથ વધારે ગટ

ઢં કાયા છે , તેઅાે અાશીવા દત છે . ૮ જેનાં પાપ ભુ ન હ ગણે તે મનુ ય

થયું, તાે હજુ સુધી અપરાધી તરીકે મારાે યાય કે મ કરવામાં અાવે છે ? ૮ અને

અાશીવા દત છે .' ૯ યારે તે અાશીવાદ સુ નતીને જ અાપવામાં અા યાે છે , કે

અમારી નદા કરનારા કે ટલાક અમારા વષે કહે છે કે , 'તેઅાેનું બાેલવું અેવું છે

બેસુ નતીને પણ? અાપણે અેવું તાે કહીઅે છીઅે કે 'ઇ ા હમનાે વ વાસ

કે , સા ં થાય માટે અાપણે દુ તા અાચરીઅે, અેવું કે મ ન કરીઅે?' તેઅાેને

તેને લેખે યાયીપણાને અથ ગણાયાે છે .' ૧૦ યારે તે શી રીતે ગણાયાે?

કરાયેલી શ ા ઉ ચત છે . ૯ તાે પછી શું? અાપણે તેઅાેના કરતાં સારા

તે સુ નતી હતાે યારે? કે બેસુ નતી હતાે યારે? સુ નતી હતાે યારે ન હ,

છીઅે? ના ત ન ન હ. કારણ કે અાપણે અગાઉ યહૂ દીઅાે તથા ીકાે પર દાેષ

પણ બેસુ નતી હતાે યારે જ. ૧૧ અને તે બેસુ નતી હતાે યારે વ વાસથી

મૂ ાે કે તેઅાે સઘળા પાપને અાધીન છે . ૧૦ જેમ શા

જે યાયીપ ં તેને મ

પણ

માં લખેલું છે તેમ કે ;

ું હતું, તેની અાેળખ થવા માટે તે સુ નતની નશાની

'કાેઈ યાયી નથી, અેક પણ નથી; ૧૧ સમજનાર અને ઈ વરને શાેધનાર કાેઈ

પા યાે, જેથી સવ બેસુ નતી વ વાસીઅાેનાે તે પૂવજ થાય કે તેઅાેને લેખે તે

નથી; ૧૨ તેઅાે સવ ભટકી ગયા છે , તેઅાે બધા નકામા થયા છે ; સા ં કામ

પણ વ વાસનું યાયીપ ં ગણાય. ૧૨ અને સુ નતીઅાેનાે પૂવજ, અેટલે

કરનાર કાેઈ નથી, ના, અેક પણ નથી ૧૩ તેઅાેનું ગળું ઉઘાડી કબર જેવું

જેઅાે સુ નતી છે અેટલું જ ન હ, પણ અાપણાે પતા ઇ ા હમ બેસુ નતી

છે ; પાેતાની

ભથી તેઅાેઅે કપટ કયુ છે ; તેઅાેના હાેઠાેમાં સાપનું ઝે ર છે !

હતાે તે સમયના તેના વ વાસનાં પગલામાં જેઅાે ચાલે છે તેઅાેનાે પણ તે

ાપથી તથા કડવાશથી ભરેલું છે ; ૧૫ તેઅાેના પગ લાેહી

પૂવજ થાય. ૧૩ કે મ કે દુ નયાના વારસ થવાનું વચન ઇ ા હમને કે તેના

૧૪ તેઅાેનું મા

વહે વડાવવા માટે ઉતાવળા છે ; ૧૬ તેઅાેના માગામાં વનાશ તથા વપ

વંશ ેને નયમશા

ારા મ ું ન હતું, પણ વ વાસના યાયીપણા ારા

છે ; ૧૭ શાં તનાે માગ તેઅાેઅે

મ

ે નયમશા

યાે નથી ૧૮ તેઅાેની અાંખ અાગળ

ઈ વરનું ભય નથી.' ૧૯ હવે અાપણે
અાધીન છે , તેઅાેને નયમશા

ણીઅે છીઅે કે જેઅાે નયમશા

ને

કહે છે , જેથી દરેક મા બંધ થાય, અને અાખું

ું હતું. ૧૪ કે મ કે

ને માનનારા વારસ હાેય, તાે વ વાસ

નરથક થાય છે અને વચન પણ યથ થાય છે . ૧૫ કે મ કે નયમશા

તાે

કાેપ ઉપ વે છે , પણ યાં નયમ નથી યાં અપરાધ પણ નથી. ૧૬ તે

માનવજગત ઈ વરની અાગળ દાે ષત ઠરે. ૨૦ કે મ કે તેની અાગળ કાેઈ

વચન કૃ પાથી થાય, અને વચન બધા વંશ ેને માટે અચૂક થાય અેટલે મા

મનુ ય નયમશા

જેઅાે નયમશા

ની કરણીઅાેથી યાયી ઠરશે ન હ, કે મ કે નયમ ારા તાે

પાળે છે તેઅાેને જ માટે ન હ, પણ જેઅાે ઇ ા હમનાં

પાપ વષે સમજ પડે છે . ૨૧ પણ હમણાં ઈ વરનું અેવું યાયીપ ં ગટ થયું

વ વાસના છે , તેઅાેને માટે પણ થાય; ૧૭ જે ઈ વર મૃ યુ પામેલાઅાેને

છે કે જે નયમશા

સ વન કરનાર છે અને જે બાબતાે નથી તે

ને અાધા રત નથી, અને જેની ખાતરી નયમશા

બાેધકાે અાપે છે ; ૨૨ અેટલે ઈ વરનું યાયીપ ં, જે ઈસુ

તથા

ત પરના

ણે કે હાેય અેવું ગટ કરે છે

અને જેમનાં પર ઇ ા હમે વ વાસ કયા, તેમની અાગળ તે અાપણા બધાનાે

603

રાેમનાેને પ

પૂવજ છે , (જેમ લ યું છે કે , 'મ તને ઘણી દેશ

તઅાેનાે પૂવજ બના યાે

તથી,

વનમાં રાજ કરશે તે કે ટલું વશેષ ખાતરીપૂવક છે ! ૧૮ માટે જેમ

છે તેમ'). ૧૮ અાશાના કાેઈ સં ેગ ન હાેવા છતાં તેણે અાશાથી વ વાસ

અેક અપરાધથી બધા મનુ યાેને શ ા ફરમાવાઈ, તેમ અેક યાયી કાયથી

રા યાે, કે જેથી જે વચન અાપેલું હતું કે , 'તારાે વંશ અેવાે થશે', તે મુજબ તે

બધા માણસાેને

ઘણી દેશ

મનુ યના અા ાભંગથી ઘણાં પાપી થયા, તેમ જ અેકના અા ાપાલનથી

તઅાેનાે પૂવજ થાય. ૧૯ તે પાેતે અાશરે સાે વષનાે હતાે, તેનું

શરીર હવે ન વા જેવું થયું હતું અને સારાનું ગભ થાન મૃતપાય હાેવા છતાં તે
વ વાસમાંથી ડ યાે ન હ; ૨૦ ઈ વરના વચનને લ માં રાખીને, તેણે સંદેહ કે

વન પ યાયીકરણનું દાન મ

ું. ૧૯ કે મ કે જેમ અેક

ઘણાં નદાષ ઠરશે. ૨૦ વળી અપરાધ અ ધક થાય તે માટે નયમશા

ે

વેશ કયા, પણ યાં પાપ અ ધક થયું, યાં તેના કરતાં અ ધક કૃ પા થઈ.

અ વ વાસ ન કયા; પણ ઈ વરને મ હમા અાપીને, ૨૧ તથા જે વચન તેમણે

૨૧ તેથી જેમ પાપે મૃ યુમાં રાજ કયુ તેમ અાપણા

ભુ ઈસુ

ત ારા

અા યું હતું તે પૂ ં કરવાને પણ તેઅાે સમથ છે , તેવાે સંપૂણ ભરાેસાે રાખીને તે

યાયીકરણથી અનંત વનને અથ કૃ પા પણ રાજ કરે. (aiōnios g166)

વ વાસમાં મ મ ર ાે. ૨૨ તેથી તેનાે વ વાસ તેને લેખે યાયીપણાને

યારે અાપણે શું કહીઅે? કૃ પા અ ધક થાય માટે શું અાપણે પાપ કયા
૬ રહીઅે
? ના, અેવું ન થાઅાે; અાપણે પાપના સંબંધી મૃ યુ પા યા,

અથ ગણાયાે. ૨૩ હવે તે તેને લેખે ગણવામાં અા યાે, તે કે વળ તેને જ માટે
લખેલું નથી, પરં તુ અાપણે માટે પણ લખેલું છે , ૨૪ અેટલે અાપણે જેઅાે
અાપણા ભુ ઈસુને મૃ યુ પામેલાઅાેમાંથી ઉઠાડનાર પર વ વાસ કરીઅે
છીઅે, તેઅાેને લેખે પણ ગણાશે. ૨૫ તે અાપણા અપરાધાેને લીધે પરાધીન
કરાય, ને અાપણા યાયીકરણને માટે પાછા ઉઠાડવામાં અા યા.

૫

તને અા યે ઈ વરની સાથે સમાધાન પામીઅે છીઅે; ૨

અા જે કૃ પામાં અાપણે થર છીઅે, તેમાં ઈસુને અા યે વ વાસથી વેશ
પામેલા છીઅે; વળી અાપણે ઈ વરમાં મ હમાની અાશાથી અાનંદ કરીઅે
છીઅે. ૩ મા અેટલું જ ન હ, પરં તુ અાપણે વપ માં પણ અાનંદ કરીઅે
છીઅે; કે મ કે અાપણે

ણીઅે છીઅે કે વપ થી ધીરજ, ૪ ધીરજથી

અનુભવ અને અનુભવથી અાશા ઉ પ ન થાય છે ; ૫ અાશા શરમાવતી નથી;
કે મ કે અાપણને અાપેલા પ વ અા માથી અાપણા અંતઃકરણમાં ઈ વરનાે
ેમ વહે વડાવેલાે છે . ૬ કે મ કે જયારે અાપણે હ
સમયે અધમ અાેને માટે
જ કાેઈ પાેતાનાે

નબળ હતા યારે યાે ય

ત મરણ પા યા. ૭ યાયી મનુ યને માટે કયારેક

વ અાપે, સારા મનુ યને માટે મરવાને કદાચ કાેઈ અેક

હમત પણ કરે. ૮ પણ અાપણે જયારે પાપી હતા યારે

ત અાપણે

સા મરણ પા યા. અેવું કરવામાં ઈ વરે અાપણા પર પાેતાનાે ેમ ગટ
કયા. ૯ તેથી હવે અાપણે હમણાં તેમના ર તથી યાયી ઠરાવાયા છીઅે જેથી
તેમના ારા અાપણે ઈ વરના ાેધથી બચીશું તે કે ટલું બધું ખાતરીપૂવક
છે ! ૧૦ કે મ કે જયારે અાપણે ઈ વરના વરાેધી હતા, યારે તેમના દીકરાના
મૃ યુથી ઈ વરની સાથે અાપ ં સમાધાન થયું. તેથી હવે તેમના

વનને

લીધે અાપણે બચીશું તે કે ટલું બધું ખાતરીપૂવક છે ! ૧૧ અને અેટલું જ ન હ,
પણ અાપણા ભુ ઈસુ

ત કે જેમનાં ારા હમણાં અાપ ં સમાધાન થયું

છે , તેમને અા યે અાપણે ઈ વરમાં અાનંદ પણ કરીઅે છીઅે. ૧૨ તે માટે
જેમ અેક મનુ યથી દુ નયામાં પાપ અા યું અને પાપથી મૃ યુ અા યું; કે મ
કે બધાઅે પાપ કયુ હાેવાથી બધા મનુ યાેમાં મૃ યુનાે સંચાર થયાે. ૧૩ કે મ
કે નયમશા

ગટ થયા અગાઉ પાપ દુ નયામાં હતું ખ ં , તાેપણ યાં

નયમ ન હાેય યાં પાપ ગણાય ન હ. ૧૪ પરં તુ અાદમથી મૂસા સુધી મૃ યુઅે
રા ય કયુ, જેઅાેઅે અાદમના અપરાધ સમાન પાપ કયુ ન હતું, તેઅાેના ઉપર
પણ મૃ યુઅે રા ય કયુ; અાદમ તાે તે અાવનારના ચ
જેવું પાપ છે તેવું કૃ પાદાન છે અેમ નથી; કે મ કે

પ હતાે. ૧૫ પણ

ે અેકના અપરાધને લીધે

ઘણાં મરણ પા યા, તાે વશેષ કરીને અેક માણસની અેટલે ઈસુ

તની

કૃ પાથી ઘણાંનાં ઉપર ઈ વરની કૃ પા તથા દાન પુ કળ થયાં છે . ૧૬ અેકના
પાપનું જે પ રણામ અા યું, તેવું અે દાનનું નથી; કે મ કે અેકના અપરાધથી
દં ડ પ યાયચુકાદાે થયાે, પણ ઘણાં અપરાધાેથી કૃ પાદાન તાે યાયીકરણ પ
થયું. ૧૭ કે મ કે

ે અેકથી અેટલે અાદમના પાપને લીધે મરણે રાજ કયુ, તાે

ણતા કે , અાપણે જેઅાે

ત ઈસુમાં બા ત મા પા યા, તેઅાે સવ તેમના મરણમાં બા ત મા
તને પતાના મ હમાથી મૃ યુ પામેલાઅાેમાંથી સ વન કરવામાં

અા યા તેમ જ અાપણે પણ નવા

વનમાં ચાલીઅે. ૫ કે મ કે

તેમના મરણની સમાનતામાં તેમની સાથે
સમાનતામાં પણ

ે અાપણે

ેડાયાં, તાે તેમના મરણાે થાનની

ેડાયેલાં થઈશું. ૬ અાપણે

ણીઅે છીઅે કે અાપ ં જૂ નું

મનુ ય વ તેમની સાથે વધ તંભે અે માટે જડાયું કે પાપનું શરીર નરથક થાય;
અેટલે હવે પછી અાપણે પાપના દાસ વમાં રહીઅે ન હ. ૭ કે મ કે જે મૃ યુ
પામેલાે છે તે યાયી ઠરીને પાપથી મુ ત થયાે છે . ૮ પણ

ે અાપણે

તની

સાથે મૃ યુ પામેલા છીઅે, તાે અાપણને વ વાસ છે કે તેમની સાથે

વીશું

પણ ખરા. ૯ કે મ કે અાપણે

ણીઅે છીઅે કે

તને મૃ યુ પામેલાઅાેમાંથી

સ વન કરવામાં અા યા અને તે ફરી મૃ યુ પામનાર નથી; હવે પછી મૃ યુનાે
અ ધકાર તેમના પર નથી. ૧૦ કે મ કે તેઅાે મયા, અેટલે પાપ સંબંધી અેક જ
વાર મૃ યુ પા યા, પણ તેઅાે

વે છે અેટલે ઈ વર સંબંધી

વે છે . ૧૧ તેમ

તમે પાેતાને પણ પાપ સંબંધી મૃ યુ પામેલા, પણ અાપણા ભુ ઈસુ
ારા ઈ વર સંબંધી

ત

વતા ગણાે. ૧૨ તે માટે તમે પાપની દુ વાસનાઅાેને

અાધીન થઈને પાપને તમારા મ ય શરીરમાં રાજ કરવા ન દાે. ૧૩ અને તમારા
અવયવાેને અ યાયનાં સાધનાે થવા માટે પાપને ન સાપાે; પણ મૃ યુમાંથી
સ વન થયેલા જેવા તમે પાેતાને ઈ વરને સાપાે તથા તમારા અવયવાેને
યાયીપણાનાં સાધનાે થવા માટે ઈ વરને સાપાે. ૧૪ પાપને તમારા પર રાજ
કરવા ન દાે, કે મ કે તમે નયમશા
શું, અાપણે નયમશા

ને ન હ, પણ કૃ પાને અાધીન છાે. ૧૫ તાે

ને ન હ, પણ કૃ પાને અાધીન છીઅે, તેથી શું પાપ કયા

કરીઅે? ના, અેવું ન થાઅાે. ૧૬ શું તમે નથી

ણતા કે , જેની અા ા પાળવા

માટે તમે પાેતાને દાસ તરીકે સાપાે છાે, અેટલે જેની અા ા તમે પાળાે છાે,
તેના દાસ તમે છાે; ગમે તાે માેતને અથ પાપના, અથવા યાયીપણાને અથ
અા ાપાલનના? ૧૭ પણ ઈ વરનાે અાભાર કે તમે પાપના દાસ હાેવા છતાં
જે બાેધ તમને કરવામાં અા યાે, તે તમે દયપૂવક વીકાયા. ૧૮ તે રીતે તમે
પાપથી મુ ત થઈને, યાયીપણાના દાસ થયા. ૧૯ તમારા દેહની નબળતાને
લીધે હુ ં મનુ યની રીતે વાત ક ં છંુ . જેમ તમે પાેતાનાં અંગાેને અ યાયને અથ
અશુ તાને તથા અ યાયને દાસ તરીકે સા યાં હતા, તેમ હમણાં પાેતાનાં
અંગાે પ વ તાને અથ યાયીપણાને દાસ તરીકે સાપાે. ૨૦ કે મ કે જેવા તમે
પાપના દાસ હતા તેવા તમે યાયીપણાથી વતં હતા. ૨૧ તાે જે ખરાબ
કામાેથી તમે હમણાં શરમાઅાે છાે, તેનાથી તમને તે વખતે શું ફળ હતું? કે મ કે
તે કામાેનું પ રણામ મૃ યુ છે . ૨૨ પણ હમણાં પાપથી મુ ત થઈને ઈ વરના
દાસ થયા હાેવાથી તમને પ વ તાને અથ

જેઅાે કૃ પા તથા યાયીપણાનું દાન પુ કળ પામે છે , તેઅાે અેકથી અેટલે ઈસુ

રાેમનાેને પ

વીઅે? ૩ શું તમે નથી

પા યા. ૪ તે માટે અાપણે બા ત મા ારા તેમની સાથે મરણમાં દફનાવાયા,
કે જેમ

અાપણે વ વાસથી યાયી ઠરાવાયેલાં છીઅે, તે માટે અાપણે અાપણા
ભુ ઈસુ

૨

તાે પછી અેમાં કે મ
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તફળ અને અંતે અનંત વન મળે

છે . (aiōnios g166) ૨૩ કે મ કે પાપનું પ રણામ મૃ યુ છે , પણ અાપણા ભુ
ઈસુ

ત ારા ઈ વરનું કૃ પાદાન અનંત વન છે . (aiōnios g166)

ભાઈઅાે, શું તમે અે નથી ણતા (જેઅાે નયમશા
ણે છે
૭ વળી
તેઅાેને હુ ં કહુ ં છંુ ) કે , મનુ ય વે યાં સુધી તે નયમશા ના નયં ણમાં
હાેય છે ? ૨ કે મ કે જે
બંધાયેલી છે , પણ
ેપત
પણ

ીને પ ત છે , તે તેના
ે તે મરી

વતાં સુધી નયમથી તેની સાથે

ય તાે તેના નયમથી તે મુ ત થાય છે . ૩ તેથી

વતાે હાેય અને તે બી ે પ ત કરે, તાે તે ય ભચા રણી કહે વાશે;
ે તેનાે પ ત મરી

ય તાે તે નયમથી મુ ત છે , તેથી

ે તે બી ે

પ ત કરે તાેપણ તે ય ભચા રણી નથી. ૪ તે માટે, મારા ભાઈઅાે, તમે પણ
તનાં શરીર ારા નયમશા

સંબંધી મૃત છાે, કે જેથી તમે બી ના,

અેટલે જે મૃ યુમાંથી સ વન થયા છે તેમના થાઅાે, કે અાપણે ઈ વરને અથ
ફળ ઉ પ ન કરીઅે. ૫ કે મ કે જયારે અાપણે દૈ હક હતા યારે નયમશા
વડે પાપવાસનાઅાે અાપણાં અંગાેમાં મૃ યુ માટે ફળ ઉ પ ન કરવાને ય ન
કરતી હતી. ૬ પણ હમણાં જેમાં અાપણે બંધાયા હતા તેમાં અાપ ં મૃ યુ
થયાથી નયમશા

થી મુ ત થયા છીઅે. તેથી નયમશા

ની જૂ ની રીતથી

ન હ, પણ અા માની નવી રીતથી સેવા કરીઅે. ૭ યારે અાપણે શું કહીઅે?
શું નયમશા

પાપ પ છે ? ના, અેવું ન થાઅાે; પરં તુ નયમશા

તાે મ પાપ

યું ન હાેત; કે મ કે નયમશા

ે

ન હાેત

ે ક ું ન હાેત કે લાેભ ન

રાખ, તાે હુ ં લાેભ વષે સમ યાે ન હાેત. ૮ પણ પાપે, સંગ મળવાથી,
અા ાથી મારામાં સઘળા કારનાે લાેભ ઉ પ ન કયા; કે મ કે નયમશા
વના પાપ ન વ છે . ૯ હુ ં તાે અગાઉ નયમશા

વના

વતાે હતાે,

પણ અા ા અાવી અેટલે પાપ સ વન થયું અને હુ ં મૃ યુ પા યાે; ૧૦ જે
અા ા

વનને અથ હતી તે તાે મૃ યુને અથ છે તેવું મને માલૂમ પ

ું; ૧૧

કે મ કે પાપે, સંગ મળવાથી, અા ાથી મને છે તયા અને તે ારા મને મારી
ના યાે. ૧૨ તે માટે નયમશા

તાે પ વ છે અને અા ા પ વ , યાયી તથા

હતકારી છે . ૧૩ યારે જે હતકારી છે , તે શું મને મૃ યુકારક થયું? ના, કદી
ન હ; પણ પાપ તે પાપ જ દેખાય અને અા ા ારા તાે પાપનાે યાપ વધી
ય, અે માટે જે હતકારી છે તેને લીધે તેણે મા ં મરણ નપ

યું. ૧૪ કે મ

ણીઅે છીઅે કે નયમશા અા મક છે , પણ હુ ં દૈ હક છંુ અને
પાપને વેચાયેલાે છંુ . ૧૫ કે મ કે હુ ં જે ક ં છંુ , તે હુ ં સમજથી કરતાે નથી,
કારણ કે હુ ં જે ઇ છંુ છંુ તે કરતાે નથી, પણ જે હુ ં ધ ા ં છંુ તે ક ં છંુ . ૧૬
પણ હુ ં જે ઇ છતાે નથી તે ે ક ં છંુ , તાે હુ ં નયમશા
વષે માનું છંુ કે ,
કે અાપણે

નયમશા

સા ં છે . ૧૭ તાે હવે જે ન કરવું

ેઈઅે તે હુ ં નથી કરતાે, પણ

ં છંુ કે મારામાં, અેટલે
મારા દેહમાં, કં ઈ જ સા ં વસતું નથી; કારણ કે ઇ છવાનું તાે મારામાં છે ,
મારામાં જે પાપ વસે છે તે કરે છે . ૧૮ કે મ કે હુ ં

પણ સા ં કરવાનું મારામાં નથી. ૧૯ કે મ કે જે સા ં કરવાની હુ ં ઇ છા રાખું
છંુ તે કરતાે નથી; પણ જે દુ તા હુ ં ઇ છતાે નથી તે ક ં છંુ . ૨૦ હવે જે હુ ં
ઇ છતાે નથી તે હુ ં ક ં છંુ કે મ કે મારામાં જે પાપ વસે છે તે, તે કાય કરે છે .
૨૧ તાે મને અેવાે નયમ માલૂમ પડે છે , કે જયારે સા ં કરવા હુ ં ઇ છંુ છંુ

યારે દુ તા મારામાં હાજર હાેય છે . ૨૨ કે મ કે હુ ં અાંત રક મનુ ય વ માણે
ઈ વરના નયમશા માં અાનંદ ક ં છંુ . ૨૩ પણ મારાં અંગાેમાં હુ ં અેક
અલગ નયમ ેઉં છંુ , જે મારા મનના નયમની સામે લડે છે અને મારા
અવયવાેમાં પાપનાે જે નયમ છે તેના બંધનમાં મને લાવે છે . ૨૪ હુ ં કે વાે
દુ ઃ ખત મનુ ય! કે મને અા મરણના શરીરથી કાેણ છાેડાવશે? ૨૫ અાપણા
ભુ ઈસુ

ત ારા ઈ વરની અાભાર તુ ત ક ં છંુ , તે માટે હુ ં પાેતે મનથી
ની, પણ દેહથી પાપના સ ાંતની, સેવા ક ં છંુ .

ઈ વરના નયમશા

ાે
૮ તેઈસુથી જેઅતમાં

ત ઈસુમાં છે તેઅાેને હવે કાેઈ શ ા નથી. ૨ કે મ કે
વનનાં અા માનાે જે નયમ છે તેણે મને પાપના તથા

મરણના નયમથી મુ ત કયા છે . ૩ કે મ કે મનુ યદેહનાં લીધે નયમશા
નબળ હતું, તેથી જે કામ તેને અશ

હતું તે ઈ વરે કયુ, અેટલે પાેતાના

દીકરાને પાપી મનુ યદેહની સમાનતામાં અને પાપના અપણ તરીકે માેકલીને
તેમના મનુ યદેહમાં પાપને દં ડા ા ફરમાવી; ૪ કે જેથી અાપણામાં, અેટલે દેહ
માણે ન હ પણ અા મા માણે ચાલનારાંમાં, નયમશા

ની જ રયાત

પ રપૂણ થાય. ૫ કે મ કે જેઅાે દૈ હક છે તેઅાે દૈ હક અને જેઅાે અા મક છે
તેઅાે અા માની બાબતાે ઉપર મન લગાડે છે . ૬ દૈ હક મન મરણ છે ; પણ
અા મક મન

વન તથા શાં ત છે . ૭ કારણ કે દૈ હક મન ઈ વર સાથે વૈર

છે , કે મ કે તે ઈ વરના નયમશા

ને અાધીન નથી અને થઈ શકતું પણ નથી.

૮ અને જેઅાે દૈ હક છે તેઅાે ઈ વરને સ ન કરી શકતા નથી. ૯ પણ

ે

ઈ વરનાે અા મા તમારામાં વસે છે , તાે તમે દૈ હક નથી, પણ અા મક છાે;
પણ

ે કાેઈને

તનાે અા મા નથી, તાે તે

તનાે નથી. ૧૦ અને

ે

ત તમારામાં છે તાે પાપને લીધે શરીર તાે મૃત છે , પણ યાયીપણાને
લીધે અા મા
અા મા

વે છે . ૧૧ જેમણે ઈસુને મરણમાંથી સ વન કયા, તેમનાે

ે તમારામાં વસે છે , તાે જેણે

ત ઈસુને મરણમાંથી સ વન

કયા, તેઅાે તમારામાં વસનાર પાેતાના અા મા ારા તમારા મ ય શરીરાેને
પણ સ વન કરશે. ૧૨ તેથી, ભાઈઅાે, અાપણે ઋણી છીઅે, પણ દેહ
માણે

વવાને દેહનાં ઋણી નથી. ૧૩ કે મ કે

મરશાે જ; પણ

ે તમે દેહ માણે

વાે તાે

ે તમે અા માથી શરીરનાં કામાેને મારી નાખાે તાે

વશાે.

૧૪ કે મ કે જેટલાં ઈ વરના અા માથી દાેરાય છે , તેટલાં ઈ વરના દીકરા છે .
૧૫ કે મ કે ફરીથી ભય લાગે અેવાે દાસ વનાે અા મા તમને મ

ાે નથી; પણ

તમને દ કપુ તરીકે નાે અા મા મ ાે છે જેને લીધે અાપણે પતા (અ બા)
અેવી હાંક મારીઅે છીઅે. ૧૬ પ વ અા મા પાેતે અાપણા અા માની સાથે
સા ી અાપે છે કે અાપણે ઈ વરનાં સંતાનાે છીઅે. ૧૭

ે સંતાનાે છીઅે તાે

વારસ પણ છીઅે, અેટલે ઈ વરના વારસ છીઅે અને

તની સાથે મ હમા

પામવાને માટે

ે અાપણે ખરેખર તેની સાથે દુ ઃખ સહન કરીઅે તાે

તની

સાથે સહવારસ પણ છીઅે. ૧૮ કે મ કે હુ ં માનું છંુ કે , જે મ હમા અાપણને
ગટ થનાર છે તેની સાથે વતમાન સમયનાં દુ ઃખાે સરખાવવા યાે ય નથી. ૧૯
કે મ કે સૃ ની ઉ કં ઠા ઈ વરનાં દીકરાઅાેના ગટ થવાની રાહ
૨૦ કારણ કે સૃ

ેયા કરે છે .

પાેતાની ઇ છાથી ન હ, પણ વાધીન કરનારની ઇ છાથી

યથપણાને વાધીન થઈ; ૨૧ અને તે અેવી અાશાથી વાધીન થઈ કે સૃ
પાેતે પણ નાશના દાસ વમાંથી મુ ત થઈને ઈ વરના દીકરાના મ હમાની
સાથે રહે લી મુ ત પામે. ૨૨ કે મ કે અાપણે
અાખી સૃ

ણીઅે છીઅે કે અ યાર સુધી

તમામ નસાસા નાખીને સૂ તની વેદનાથી ક ાય છે . ૨૩ અને

અેકલી તે ન હ, પણ અાપણે જેઅાેને અા માનું થમફળ મ ું છે , તે અાપણે
પાેતે પણ દ કપુ તરીકે ની અેટલે અાપણા શરીરનાં ઉ ારની રાહ

ેતાં,

પાેતાના મનમાં નસાસા નાખીઅે છીઅે. ૨૪ કે મ કે અાપણે અાશાથી ઉ ાર
પા યા છીઅે, પણ જે અાશા

ય હાેય તે અાશા નથી; કે મ કે કાેઈ મનુ ય

પાેતે જે જુ અે છે તેની અાશા કે વી રીતે કરે? ૨૫ પણ જે અાપણે
તેની અાશા જયારે રાખીઅે છીઅે, યારે ધીરજથી તેની રાહ

ેતાં નથી

ેઈઅે છીઅે.

૨૬ તે જ માણે અા મા પણ અાપણી નબળતામાં અાપણને સહાય કરે

છે ; કે મ કે યથાયાે ય રીતે શી ાથના કરવી તે અાપણે

ણતા નથી, પણ

અા મા પાેતે અવા ય નસાસાથી અાપણા માટે મ ય થી કરે છે ; ૨૭ અને
અંતઃકરણ તપાસનાર

ણે છે કે અા માની ઇ છા શી છે ; કે મ કે તે સંતાેને

માટે ઈ વરની ઇ છા માણે વનંતી કરે છે . ૨૮ અાપણે
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ણીઅે છીઅે કે

રાેમનાેને પ

જેઅાે ઈ વર ઉપર ેમ રાખે છે અને જેઅાે તેમના સંક પ માણે તેડાયેલા

નામ અાખી પૃ વી પર ગટ થાય અે કામ માટે મ તને ઊભાે કયા છે .' ૧૮ તે

છે , તેઅાેને અેકંદરે સઘળું હતકારક નીવડે છે . ૨૯ કે મ કે જેઅાેને તેઅાે

માટે તે ચાહે તેના પર દયા કરે છે ; અને ચાહે તેને હઠીલાે કરે છે . ૧૯ યારે તું

અગાઉથી અાેળખતા હતા, તેઅાેના વષે તેમણે પહે લેથી ન ી પણ કયુ હતું,

મને કહે શે કે , 'અેવું છે તાે તે કે મ દાેષ કાઢે છે ? કે મ કે તેમની ઇ છાની વ

કે તેઅાે તેમના દીકરાની

કાેણ થઈ શકે છે ?' ૨૦ પણ ભલા માણસ, તું વળી કાેણ છે કે ઈ વરને

તમા જેવા થાય, જેથી તે ઘણાં ભાઈઅાેમાં જયે

થાય. ૩૦ વળી જેઅાેને તેમણે અગાઉથી ઠરા યાં, તેઅાેને તેમણે તે

ાં,

સામાે સવાલ કરે છે ? જે ઘડાયેલું છે , તે શું પાેતાના ઘડનારને પૂછશે કે , 'ત

ાં, તેઅાેને તેમણે યાયી ઠરા યાં અને જેઅાેને તેમણે

મને અાવું કે મ બના યું?' ૨૧ શું કું ભારને અેક જ માટીના અેક ભાગનું ખાસ

યાયી ઠરા યાં, તેઅાેને તેમણે મ હમાવંત પણ કયા. ૩૧ યારે અે વાતાે વષે

વપરાશ માટે તથા બી નું સામા ય વપરાશ માટે પા બનાવવાને માટી

અાપણે શું કહીઅે?

ઉપર અ ધકાર નથી? ૨૨

જેઅાેને તેમણે તે

ે ઈ વર અાપણા પ ના તાે અાપણી વ ધ કાેણ?

ે ઈ વરે પાેતાનાે કાેપ બતાવવાની તથા પાેતાનું

૩૨ જેમણે પાેતાના જ દીકરાને અાપણા સવને માટે સાપી દીધાે, તેઅાે કૃ પા

સામ ય ગટ કરવાની ઇ છા રાખીને નાશને પા થયેલાં કાેપના પા ાેનું

કરીને અાપણને તેમની સાથે બધુંઅે કે મ ન હ અાપશે? ૩૩ ઈ વરના પસંદ

ઘણી ધીરજથી સહન કયુ; ૨૩ અને

કરેલા ઉપર કાેણ દાેષ મૂકશે? તેઅાેને યાયી ઠરાવનાર ઈ વર છે ; ૩૪ તેઅાેને

દયાના પા ાે પર. ૨૪ અેટલે અાપણા પર જેઅાેને તેમણે ફ ત યહૂ દીઅાેમાંથી

દાે ષત ઠરાવનાર કાેણ? જે મૃ યુમાંથી સ વન થયા તે

ન હ, પણ બનયહૂ દીઅાેમાંથી પણ તે

ત ઈસુ છે , તે

ઈ વરને જમણે હાથે છે , તે અાપણે માટે મ ય થી પણ કરે છે . ૩૫

તનાં

ેમથી અાપણને કાેણ અલગ કરશે? શું વપ , કે વેદના, કે સતાવણી, કે
દુ કાળ, કે ન: વ

તા, કે

ેખમ, કે તલવાર? ૩૬ જેમ લ યું છે કે , 'તારે

ે મ હમાને માટે અગાઉથી તૈયાર કરેલાં
ાં છે તેઅાે પર, પાેતાના મ હમાની

સંપ

જણાવવાં તેમની મર હતી તાે તેમાં ખાેટું શું? ૨૫ જેમ કે તેઅાે
હાે શયાના પુ તકમાં પણ કહે છે કે , 'જેઅાે મારા લાેક ન હતા તેઅાેને હુ ં
મારા લાેક અને જે

ય ન હતી તેને હુ ં

ય કહીશ. ૨૬ અને અેમ થશે કે જે

લીધે અમે અાખાે દવસ માયા જઈઅે છીઅે, કપાવાનાં ઘેટાંના જેવા અમે

થળે તેઅાેને અેવું કહે વામાં અા યું હતું કે તમે મારા લાેકાે નથી, યાં તેઅાે

ગણાયેલા છીઅે.' ૩૭ તાેપણ જેમણે અાપણને ેમ કયા, તેના ારા અાપણે

' વતા ઈ વરના દીકરાઅાે' કહે વાશે.” ૨૭ વળી યશાયા ઇઝરાયલ સંબંધી

અે બધાં સંબંધી વશેષ જય પામીઅે છીઅે. ૩૮ કે મ કે મને ખાતરી છે , કે

ઘાંટાે પાડીને કહે છે કે ,

ઈ વરનાે જે ેમ અાપણા ભુ ઈસુ

તમાં છે , તેનાથી અાપણને મરણ,

જેટલી હાેય, તાેપણ તેનાે શેષ જ ઉ ાર પામશે' ૨૮ કે મ કે ભુ પાેતાનું વચન

વન, વગદૂ તાે, અ ધકારીઅાે, વતમાનનું, ભ વ યનું, પરા મીઅાે, ૩૯

જલદીથી અને સંપૂણપણે પૃ વી પર અમલમાં લાવશે.' ૨૯ અેમ જ યશાયાઅે

ઊંચાણ, ઊંડાણ, કે કાેઈ પણ બી

ેકે 'ઇઝરાયલના સંતાનાેની સં યા સમુ ની રેતીના

સૃજલ
ે ી વ તુ અલગ કરી શકશે ન હ.

અગાઉ પણ ક ું હતું કે , ' ે સૈ યાેના ભુઅે અાપણે સા બીજ રહે વા દીધું

સ ય બાેલું છંુ , હુ ં અસ ય બાેલતાે નથી, મા ં અંતઃકરણ
૯ હુપણં પ તમાં
વ અા મામાં મા ં સા ી છે કે , મને ભારે શાેક તથા મારા

ન હાેત, તાે અાપણા હાલ સદાેમ તથા ગમાેરાના જેવા થઈ ગયા હાેત.' ૩૦

૨

અંતઃકરણમાં ખૂબ જ વેદના થાય છે ; ૩ કે મ કે મારા ભાઈઅાેને બદલે, અેટલે
દેહ સંબંધી મારા સગાંસંબંધીઅાેને બદલે હુ ં પાેતે જ શા પત થઈને
તથી
બ હ કૃ ત થાઉં, અેવી ણે કે મને ઇ છા થાય છે . ૪ તેઅાે ઇઝરાયલી છે
અને દ કપુ પ ં, મ હમા, કરારાે, નયમશા

દાન, ભજન યા તથા વચનાે

તેઅાેનાં જ છે . ૫ પૂવ ે તેઅાેના છે અને

ત દેહ માણે તેઅાેમાંના છે ;

તેઅાે સવાપરી સદાકાળ તુ ય ઈ વર છે . અામીન. (aiōn g165) ૬ પણ
ઈ વરનાં અાશાવચનાે

ણે કે યથ ગયા હાેય તેમ નથી. કે મ કે જેઅાે

યારે અાપણે શું અનુમાન કરીઅે? કે બનયહૂ દીઅાે યાયીપણાની શાેધ
કરતા ન હતા, તાેપણ તેઅાેને યાયીપ ં, અેટલે જે યાયીપ ં વ વાસથી
ા ત થાય છે તે, ા ત થયું.' ૩૧ પણ ઇઝરાયલ યાયીપ ં અાપનાર
નયમશા

ને અનુસયા છતાં તે યાયીપણાને પહાચી શ

ન હ? કે મ કે તેઅાે વ વાસથી ન હ, પણ

ા ન હ. ૩૨ કે મ

ણે કે કરણીઅાેથી તેને શાેધતાં

હતા. તેઅાેઅે ઠેસ ખવડાવનાર પ થરથી ઠાેકર ખાધી; ૩૩ જેમ લખેલું છે કે
'જુ અાે, હુ ં સયાેનમાં ઠેસ ખવડાવનાર પ થર અને ઠાેકર પ ખડક મૂકું છંુ , જે
કાેઈ તેના ઉપર વ વાસ કરશે તે શરમાશે ન હ.

ઇ ા હમનાં વંશ ે છે માટે બધાં જ તેનાં સંતાનાે છે , અેવું પણ નથી; પણ

, ઇઝરાયલને સા મારા અંતઃકરણની ઇ છા તથા ઈ વરને
૧૦ ભાઈઅાે
મારી ાથના છે કે તેઅાે ઉ ાર પામે. કે મ કે હુ ં તેઅાે વષે સા ી

અેવું લખેલું છે કે , 'ઇસહાકથી તારાે વંશ ગણાશે.' ૮ અેટલે જેઅાે દૈ હક

અાપું છંુ કે , ઈ વર માટે તેઅાેને અાતુરતા છે , પણ તે ાન માણે નથી. ૩

સંતાનાે છે , તેઅાે ઈ વરનાં સંતાનાે છે અેમ ન હ; પણ જેઅાે વચનનાં સંતાનાે

કે મ કે ઈ વરના યાયીપણા વષે અ

છે , તેઅાે જ વંશ ગણાય છે . ૯ કે મ કે વચન અા માણે છે કે , 'અા સમયે હુ ં

ને થાપન કરવા ય ન કરતા હાેવાથી તેઅાે ઈ વરના યાયીપણાને અાધીન

અાવીશ અને સારાને દીકરાે થશે.' ૧૦ મા અેટલું જ ન હ, પરં તુ રબકાઅે

થયા ન હ. ૪ કે મ કે

પણ અેકથી અેટલે અાપણા પતા ઇસહાકથી ગભ ધયા ૧૧ અને સંતાનાેના

પામવાના નયમશા

ઇઝરાયલના વંશ ે છે તેઅાે બધા જ ઇઝરાયલી નથી. ૭ તેમ જ તેઅાે

૨

યા હાેવાથી તથા પાેતાના યાયીપણા

ત તાે દરેક વ વાસ રાખનારને માટે યાયીપ ં
ની સંપૂણતા છે . ૫ કે મ કે મૂસા યાયીપણાના નયમ

જ મ અગાઉ જયારે તેઅાેઅે કં ઈ પણ સા ં કે ખરાબ કયુ ન હતું, યારે

વષે લખે છે કે , 'જે માણસ નયમશા

ઈ વરનાે હે તુ જે તેમની પસંદગી માણે છે તે, કરણીઅાે પર ન હ, પણ

તેના ારા

તેડનારની ઇ છા પર અાધાર રાખે, ૧૨ માટે રબકાને અેમ કહે વામાં અા યું કે ,

છે કે , 'તું તારા અંતઃકરણમાં ન કહે કે , ' વગમાં કાેણ ચઢશે?' અેટલે

તને

'માેટાે દીકરાે નાનાની ચાકરી કરશે.' ૧૩ જે માણે લખેલું છે કે , 'મ યાકૂ બ પર

નીચે લાવવાને; ૭ અથવા અે કે , 'ઊંડાણમાં કાેણ ઊતરશે?” અેટલે

તને

માણે યાયીપ ં અાચરે છે , તે

વશે.' ૬ પણ જે યાયીપ ં વ વાસ વારા મળે છે તે અેવું કહે

ેમ રા યાે, પણ અેસાવ પર ષ
ે કયા. ૧૪ યારે અાપણે શું અનુમાન કરીઅે?

મૃ યુમાંથી સ વન કરવાને. (Abyssos g12) ૮ પણ તે શું કહે છે ? કે , 'અે

શું ઈ વરને યાં અ યાય છે ? ના, તેવું ન થાઅાે; ૧૫ કે મ કે તે મૂસાને કહે છે કે ,

વચન તારી પાસે, તારા મુખમાં તથા તારા અંતઃકરણમાં છે ,' અેટલે વ વાસનું

'જેનાં ઉપર હુ ં દયા કરવા ચાહુ ં , તેના ઉપર હુ ં દયા કરીશ; અને જેનાં ઉપર હુ ં

જે વચન અમે ગટ કરીઅે છીઅે તે અે છે કે ૯

ે તું તારા મુખથી ઈસુને

ક ણા કરવા ચાહુ ં , તેના ઉપર હુ ં ક ણા કરીશ.' ૧૬ માટે તે તાે ઇ છનારથી

ભુ તરીકે કબૂલ કરીશ અને ઈ વરે તેમને મૃ યુમાંથી પાછા સ વન કયા,

ન હ અને દાેડનારથી ન હ, પણ દયા કરનાર ઈ વરથી થાય છે . ૧૭ વળી

અેવાે વ વાસ તારા અંતઃકરણમાં કરીશ, તાે તું ઉ ાર પામીશ. ૧૦ કારણ

શા

કે યાયીપ ં ા ત કરવાને માટે અંતઃકરણથી વ વાસ કરવામાં અાવે છે

વચન ફા નને કહે છે કે , 'તારા ારા હુ ં મા ં સામ ય બતાવું, અને મા ં

રાેમનાેને પ
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અને ઉ ાર ા ત કરવા માટે મુખથી કબૂલાત કરવામાં અાવે છે . ૧૧ કે મ કે

પાેતાના લાેકાે [યહૂ દીઅાે] માં ઈષા ઉ પ ન કરીને તેઅાેમાંના કે ટલાકને બચાવું.

શા

૧૫ કે મ કે

વચનાે કહે છે કે , '

ત ઉપર જે કાેઈ વ વાસ કરશે તે શરમાશે

ે તેઅાેનાે નકાર થવાથી માનવજગતનું [ઈ વર સાથે] સમાધાન

ન હ.' ૧૨ અહ યહૂ દી તથા ીકમાં કશાે તફાવત નથી, કે મ કે સવના ભુ

થયું, તાે તેઅાેનાે વીકાર થવાથી મૃ યુમાંથી

અેક જ છે અને જેઅાે તેને વનંતી કરે છે તેઅાે સવ

૧૬

યે તે ખૂબ જ ઉદાર

વન સવાય બીજું શું થશે?

ે થમફળ પ વ છે , તાે [અાખાે] સમૂહ પણ પ વ છે ; અને

ે મૂળ

છે . ૧૩ કે મ કે 'જે કાેઈ ભુને નામે ાથના કરશે તે ઉ ાર પામશે.' ૧૪ પણ

પ વ છે તાે ડાળીઅાે પણ પ વ છે . ૧૭ પણ

જેમનાં ઉપર તેઅાેઅે વ વાસ કયા નથી, તેમને તેઅાે કે વી રીતે વનંતી કરી

તાેડી નાખવામાં અાવી; અને તું જં ગલી જૈતૂનની ડાળ હાેવા છતાં તેઅાેમાં

શકે ? વળી જેમને વષે તેઅાેઅે સાંભ

કલમ પે મેળવાયાે અને જૈતૂનનાં રસ ભરેલા મૂળનાે સહભાગી થયાે, ૧૮ તાે

ું નથી, તેમના ઉપર તેઅાે કે વી રીતે

ે ડાળીઅાેમાંની કે ટલીકને

વ વાસ કરી શકે ? વળી ઉપદેશક વગર તેઅાે કે વી રીતે સાંભળી શકે ? ૧૫

અે ડાળીઅાે પર તું ગવ ન કર. પરં તુ

વળી તેઅાેને માેક યા વગર તેઅાે કે વી રીતે ઉપદેશ કરી શકે ? 'જેમ લ યું છે

નથી પણ તને મૂળનાે અાધાર છે . ૧૯ વળી તું કહે શે કે , 'હુ ં કલમ પે મેળવાઉં

કે , શુભસંદેશ સંભળાવનારનાં પગલાં કે વાં સુંદર છે !' ૧૬ પણ બધાઅે તે

માટે ડાળીઅાે તાેડી નાખવામાં અાવી.' ૨૦ બરાબર, તેમના અ વ વાસને

સુવાતા માની ન હ; કે મ કે યશાયા કહે છે કે , 'હે ભુ, અમારા સંદેશા પર

લીધે તેઅાેને તાેડી નાખવામાં અાવી, અને તું તારા વ વાસથી થર રહે

કાેણે વ વાસ કયા છે ?' ૧૭ અામ, સંદેશાે સાંભળવાથી વ વાસ થાય છે

છે . ગ વ ન થા, પણ ભય રાખ. ૨૧ કે મ કે

તનાં વચન ારા સંદેશાે સાંભળવામાં અાવે છે , ૧૮ પણ હુ ં પૂછંુ
છંુ કે , 'શું તેઅાેઅે નથી સાંભ ું?' 'હા ખરેખર, સમ પૃ વી પર તેઅાેનાે
અવાજ તથા દુ નયાના છે ડાઅાે સુધી તેઅાેના વચનાે ફે લાયા છે .' ૧૯ વળી હુ ં

બચાવી ન હ, તાે તેઅાે તને પણ ન હ બચાવે. ૨૨ તેથી ઈ વરની મહે રબાની

પૂછંુ છંુ કે , 'શું ઇઝરાયલી લાેકાે

પણ કાપી નાખવામાં અાવશે. ૨૩ પણ

તથા

'જેઅાે

ણતા ન હતા?' થમ મૂસા કહે છે કે ,

તથા તેમની સખતાઈ પણ
પણ

ે તું ગવ કરે, તાે મૂળને તારાે અાધાર

ે ઈ વરે અસલ ડાળીઅાેને

ે; જેઅાે પડી ગયા તેઅાેના ઉપર તાે સખતાઈ;

ે તું તેમની કૃ પા ટકી રહે તાે તારા ઉપર ઈ વરની કૃ પા; ન હ તાે તને
ે તેઅાે પાેતાના અ વ વાસમાં

નથી તેવા લાેકાે પર હુ ં તમારામાં ઈષા ઉ પ ન કરીશ; અણસમજુ

રહે શે ન હ, તાે તેઅાે પણ કલમ પે મેળવાશે; કે મ કે ઈ વર તેઅાેને કલમ પે

ઉપર હુ ં તમારામાં ાેધ ઉ પ ન કરીશ. ૨૦ વળી યશાયા બહુ હમતથી

પાછા મેળવી શકે છે . ૨૪ કે મ કે જે જૈતૂનનું ઝાડ કુ દરતી રીતે જં ગલી હતું

કહે છે કે , 'જેઅાે મને શાેધતાં ન હતા તેઅાેને હુ ં મ ાે; જેઅાે મને શાેધતાં ન

તેમાંથી

હતા તેઅાે અાગળ હુ ં ગટ થયાે.' ૨૧ પણ ઇઝરાયલ વષે તાે તે કહે છે કે ,

વ

'અાખાે દવસ ન માનનારા તથા વ ધ બાેલનારા લાેકાે તરફ મ મારા હાથ

પાેતાના જૈતૂનનાં ઝાડમાં કલમ પે પાછી મેળવાય તે કે ટલું વશેષ શ

લાંબા કયા.'

છે ? ૨૫ કે મ કે હે ભાઈઅાે, તમે પાેતાને બુ વાન ન સમ ે, માટે મારી

પૂછંુ છંુ કે , શું ઈ વરે પાેતાના લાેકાેને ત દીધાં છે ? ના,
૧૧ તેઅેથવીું નહું થાઅાે
. કે મ કે હુ ં પણ ઇઝરાયલી, ઇ ા હમનાં વંશનાે અને

ઇ છા નથી કે અા ભેદ વષે તમે અ ણ રહાે કે બનયહૂ દીઅાેની સંપૂણતા

બ યામીનના કુ ળનાે છંુ . ૨ પાેતાના જે લાેકાેને ઈ વરે અગાઉથી પસંદ કયા
હતા તેઅાેને તેમણે ત યા નથી; વળી અે લયા સંબંધી શા
છે , અે તમે નથી

ણતા? તે ઇઝરાયલની વ

વચનાે શું કહે

ઈ વરને વનંતી કરે છે કે ,

૩ 'અાે ભુ, તેઅાેઅે તારા બાેધકાેને મારી ના યા છે , તારી ય વેદીઅાેને

ખાેદી નાખી છે , હુ ં અેકલાે જ બ યાે છંુ અને તેઅાે મારાે

વ લેવા માગે

છે .' ૪ પણ ઈ વરવાણી તેને શું કહે છે ? “જેઅાે બઅાલની અાગળ ઘૂંટણે
પ ા નથી અેવા સાત હ ર પુ ષાેને મ મારે માટે રાખી મૂ ા છે ,” ૫ અેમ
જ વતમાન સમયમાં પણ કૃ પાની પસંદગી માણે બહુ થાેડા લાેકાે રહે લા
છે . ૬ પણ

ે તે કૃ પાથી થયું, તાે તે કરણીઅાેથી થયું નથી, ન હ તાે કૃ પા તે

કૃ પા કહે વાય જ ન હ. ૭ અેટલે શું? ઇઝરાયલ જે શાેધે છે તે તેઅાેને ા ત
થયું ન હ; પણ પસંદ કરેલાઅાેને ા ત થયું અને બાકીનાં [ દયાે] ને કઠણ
કરવામાં અા યાં છે ; ૮ જેમ લખેલું છે તેમ કે , 'ઈ વરે તેઅાેને અાજ દન સુધી
મંદબુ નાે અા મા,

ેઈ ન શકે તેવી અાંખાે તથા સાંભળી ન શકે તેવા

કાન અા યા છે . ૯ દાઉદ પણ કહે છે કે , 'તેઅાેની મેજ તેઅાેને માટે

ળ,

ફાંસાે, ઠાેકર તથા બદલાે થાઅાે. ૧૦ તેઅાેની અાંખાે અંધકારમય થાઅાે
કે જેથી તેઅાે

ેઈ ન શકે અને તેઅાેની પીઠ તમે સદા વાંકી વાળાે.' ૧૧

યારે હુ ં પૂછંુ છંુ કે , 'શું તેઅાેઅે અે માટે ઠાેકર ખાધી કે તેઅાે પડી ય?'
ના, અેવું ન થાઅાે, પણ ઊલટું તેઅાેના પડવાથી બનયહૂ દીઅાેને ઉ ાર
મ

ાે છે , કે જેનાંથી ઇઝરાયલમાં ઈષા ઉ પ ન થાય. ૧૨ હવે

પડવું માનવજગતને સંપ
સંપ

ે તેઅાેનું

પ થયું છે અને તેઅાેનું નુકસાન બનયહૂ દીઅાેને

પ થયું છે , તાે તેઅાેની સંપૂણતા કે ટલી અ ધક સંપ

પ થશે! ૧૩

હવે હુ ં તમાે બનયહૂ દીઅાેને કહુ ં છંુ . હુ ં મા ં સેવાકાય ખૂબ જ મહ વનું માનું
છંુ કારણ કે હુ ં બનયહૂ દીઅાેનાે ે રત છંુ . ૧૪ જેથી હુ ં કાેઈ પણ કારે મારા

ે તને અલગ કરવામાં અા યાે અને સારા જૈતૂનનાં ઝાડમાં કુ દરતથી

ધ કલમ પે મેળવવામાં અા યાે; તાે તે કરતાં અસલ ડાળીઅાે તેમના

માંહે અાવે યાં સુધી ઇઝરાયલને કે ટલેક ભાગે ક ઠનતા થઈ છે . ૨૬ અને
પછી તમામ ઇઝરાયલ ઉ ાર પામશે, જેમ લખેલું છે ' સયાેનમાંથી ઉ ાર
અાવશે; તે યાકૂ બમાંથી અધમને દૂ ર કરશે; ૨૭ હુ ં તેઅાેનાં પાપનું નવારણ
કરીશ, યારે તેઅાેની સાથેનાે મારાે કરાર પૂરાે થશે. ૨૮ સુવાતાનાં સંદભ તાે
તમારે લીધે તેઅાે શ ુ છે ખરા, પણ પસંદગી સંદભમાં તાે પૂવ ેને લીધે
તેઅાે તેમને વહાલાં છે . ૨૯ કે મ કે ઈ વરનાં કૃ પાદાન તથા તેડું રદ
અેવાં નથી. ૩૦ કે મ કે જેમ તમે અગાઉ ઈ વર

ય

યે અના ાં કત હતા, પણ

હમણાં તેઅાેના અના ાં કતપણાને કારણથી તમે દયાપા બ યા છાે; ૩૧
અેમ જ તેઅાે પણ હમણાં અણક ાગરા થયા છે , અે માટે કે , તમારા પર
દશાવેલી દયાના કારણે, તેઅાેને પણ હમણાં દયાદાન મળે. ૩૨ કે મ કે ઈ વરે
બધાને અા ાભંગને અાધીન ઠરા યાં છે , અે સા કે તે બધા ઉપર દયા કરે.
૩૩ અાહા! ઈ વરની બુ

ની, અને ાનની સંપ

કે વી અગાધ છે ! તેમના

યાયચૂકાદાઅાે કે વાં ગૂઢ અને તેમના માગા કે વાં અગ ય છે ! ૩૪ કે મ કે ભુનું
મન કાેણે

યું છે ? અથવા તેમનાે સલાહકાર કાેણ થયાે છે ? ૩૫ અથવા

કાેણે તેમને પહે લાં કં ઈ અા યું, કે તે તેને પાછંુ ભરી અાપવામાં અાવે? ૩૬ કે મ
કે તેમનાંમાંથી તથા તેમના વડે, તથા તેમને અથ, બધું છે . તેમને સવકાળ
મ હમા હાે. અામીન. (aiōn g165)
ભાઈઅાે, હુ ં તમને વનંતી ક ં છંુ કે , ઈ વરની દયા ા ત કરવા
૧૨ તેતમેથી,તમારાં
શરીરાેનું વતું, પ વ તથા ઈ વરને પસંદ પડે તેવું,
અપણ કરાે; તે તમારી બુ પૂવકની સેવા છે . ૨ અા જગતનું પ તમે ન ધરાે;
પણ તમારાં મનથી નવીનતાને યાેગે તમે પૂણ રીતે પ રવતન પામાે, જેથી
ઈ વરની સારી, મા ય તથા સંપૂણ ઇ છા શી છે , તે તમે

ણી શકાે. (aiōn

g165) ૩ વળી મને અાપેલા કૃ પાદાનને અાશરે હુ ં તમારામાંના દરેક જણને

કહુ ં છંુ કે , પાેતાને જેવાે ગણવાે
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ેઈઅે, તે કરતાં વશેષ ન ગણવાે; પણ જે

રાેમનાેને પ

માણે ઈ વરે દરેકને વ વાસનું માપ વહચી અા યું છે , તેના માણમાં દરેકે

કરતાે નથી, તેથી ેમ અે નયમશા

નું સંપૂણ પાલન છે . ૧૧ સમય પારખીને

પાેતાને યાે ય ગણવાે. ૪ કે મ કે જેમ અાપણા શરીરનાં ઘણાં અંગાે છે અને

અે [યાદ રાખાે] કે હમણાં તમારે ઊંઘમાંથી ઊઠવાની વેળા અાવી ચૂકી છે ;

તેઅાેને બધાને અેક જ કામ કરવાનું હાેતું નથી; ૫ તેમ અાપણે ઘણાં હાેવા

કારણ કે જે વેળાઅે અાપણે વ વાસ કરવા માં ાે, તે કરતાં હાલ અાપણાે

છતાં

ઉ ાર ન ક અાવેલાે છે . ૧૨ રાત ઘણી ગઈ છે , દવસ પાસે અા યાે છે ;

તમાં અેક શરીર છીઅે અને અરસપરસ અેકબી નાં અંગાે છીઅે.

૬ અાપણને જે કૃ પા અાપવામાં અાવી છે , તે માણે અાપણને જુ દાં જુ દાં

માટે અાપણે અંધકારનાં કામાે ત

કૃ પાદાન મ ાં છે ; તેથી

દવસે જેમ ઘટે તેમ અાપણે શાેભતી રીતે વત અે; માેજશાેખમાં તથા નશામાં

ે બાેધ કરવાનું [કૃ પાદાન મ ું હાેય], તાે પાેતાના

વ વાસના માણમાં તેણે બાેધ કરવાે; ૭ અથવા

ે સેવાનું, તાે સેવામાં

દઈને કાશનાં હ થયારાે સ અે. ૧૩

ન હ, વષયભાેગમાં તથા વાસનામાં ન હ, ઝઘડામાં તથા અદેખાઇમાં ન હ.

લાગુ રહે વું; વળી જે શ ક હાેય તેણે શ ણ અાપવામાં લાગુ રહે વું; ૮ જે

૧૪ પણ તમે ભુ ઈસુ

સુબાેધ કરનાર, તેણે સુબાેધ કરવામાં ય ત રહે વું; જે દાન અાપે છે , તેણે

ઇ છાઅાેને અથ, વચારણા કરાે ન હ.

ઉદારતાથી અાપવું; જે અ ધકારી છે , તેણે ખંતથી અ ધકાર ચલાવવાે; અને જે

વ વાસમાં જે નબળાે હાેય તેનાે અંગીકાર કરાે, પણ સંદેહ પડતી
૧૪ બાબતાે
ના વાદ વવાદને માટે ન હ. કાેઈનાે વ વાસ તાે અેવાે છે કે

દયા રાખે છે તેણે હખથી દયા રાખવી. ૯ તમારાે ેમ ઢાગ વગરનાે હાેય. જે
ખરાબ છે તેને ધ ારાે; જે સા ં છે તેને વળગી રહાે. ૧૦ ભાઈઅાે
ેમ ઘટે તેવાે ગાઢ ેમ અેકબી

યે જેવાે

પર રાખાે; માન અાપવામાં પાેતાના કરતાં

બી ને અ ધક ગણાે. ૧૧ ઉ ાેગમાં અાળસુ ન થાઅાે; અા મામાં ઉ સાહી
થાઅાે; ભુની સેવા કરાે; ૧૨ અાશામાં અાનંદ કરાે; સંકટમાં ધીરજ રાખાે;
ાથનામાં લાગુ રહાે; ૧૩ સંતાેની જ રયાતાે પૂરી પાડાે; પરાેણાગત કરવામાં
ત પર રહાે; ૧૪ તમારા સતાવનારાઅાેને અાશીવાદ અાપાે; અાશીવાદ જ
અાપાે અને ાપ અાપતા ન હ. ૧૫ અાનંદ કરનારાઅાેની સાથે અાનંદ કરાે;
રડનારાઅાેની સાથે રડાે. ૧૬ અરસપરસ અેક મનના થાઅાે; તમા ં મન માેટી
બાબતાે પર ન લગાડાે, પણ ન ભાવે દીનાેની કાળ

રાખાે. તમે પાેતાને

બુ માન ન સમ ે. ૧૭ દુ તાની સામે દુ તા ન અાચરાે. બધા માણસાેની
નજરમાં જે શાેભે છે , તે કરવાને કાળ

રાખાે. ૧૮

ેશ

તેમ કરીને બધાં માણસાેની સાથે હળીમળીને રહાે. ૧૯ અાે વહાલાંઅાે, તમે
સામું વૈર ન વાળાે, પણ ઈ વરના કાેપને માટે માગ મૂકાે; કે મ કે લખેલું છે કે ,
તારાે વૈરી ભૂ યાે હાેય તાે તેને ખવડાવ;

ે

ે તર યાે હાેય તાે તેને પાણી પા;

કે મ કે અેવું કરવાથી તું તેના માથા પર ધગધગતા અંગારાના ઢગલા કરીશ. ૨૧
દુ તાથી તું હારી ન

, પણ ભલાઈથી દુ તાનાે પરાજય કર.

ક માણસે મુ ય અ ધકારીઅાેને અાધીન રહે વું; કે મ કે ઈ વરના
૧૩ દરેતરફથી
ન હાેય અેવાે કાેઈ અ ધકાર હાેતાે નથી; જે [અ ધકારીઅાે]
છે તેઅાે ઈ વરથી નમાયેલા છે ; ૨ અેથી અ ધકારીની સામે જે થાય છે તે
ઈ વરના ઠરાવ વ

થાય છે અને જેઅાે વ

થાય છે તેઅાે પાેતાના પર

શ ા વહાેરી લેશે. ૩ કે મ કે સારાં કામ કરનારને અ ધકારી ભય પ નથી,
પણ ખરાબ [કામ કરનારને છે ]. અ ધકારીની તને બીક ન લાગે, તેવી તારી
ઇ છા છે ? તાે તું સા ં કર; તેથી તે તારી શંસા કરશે. ૪ કે મ કે તારા હતને
અથ તે ઈ વરનાે કારભારી છે ; પણ

ે તું ખરાબ કરે તાે ડર રાખ, કે મ કે તે

કારણ વના તરવાર રાખતાે નથી; તે ઈ વરનાે કારભારી છે , અેટલે ખરાબ
કરનારને તે કાેપ પી બદલાે અાપનાર છે . ૫ તે માટે કે વળ કાેપની બીકથી જ
ન હ, પરં તુ ેરકબુ ની ખાતર પણ તમારે તેને અાધીન રહે વું જ

ેઈઅે. ૬

વળી અે કારણ માટે તમે કર પણ ભરાે છાે, કે મ કે અ ધકારીઅાે ઈ વરના
સેવક છે અને તે જ કામમાં લાગુ રહે છે . ૭

યેકને તેના જે હક હાેય તે

અાપાે: જેને કરનાે તેને કર; જેને દાણનાે તેને દાણ; જેને બીકનાે તેને બીક; જેને
માનનાે તેને માન. ૮ અેકબી

ઉપર ેમ રાખવાે અે સવાય બીજું દેવું કાેઈનું

ન કરાે, કે મ કે જે કાેઈ અ ય ઉપર ેમ રાખે છે તેણે નયમશા

ને પૂરેપૂ ં

પા ું છે . ૯ કારણ કે 'તારે ય ભચાર ન કરવાે, ખૂન ન કરવું, ચાેરી ન કરવી,
લાેભ ન રાખવાે અેવી જે અા ાઅાે છે તેઅાેનાે સાર અા વચનમાં સમાયેલાે
છે , 'પાેતાના પડાેશી પર ેમ રાખવાે.' ૧૦ ેમ પાેતાના પડાેશીનું કં ઈ ખાેટું

રાેમનાેને પ

૨

તે બધું જ ખાય છે , પણ કાેઈ તાે વ વાસમાં નબળાે હાેવાથી મા શાકભા
જ ખાય છે . ૩ જે ખાય છે તેણે ન ખાનારને તુ છ ન ગણવાે; અને જે ખાતાે
નથી તેણે ખાનારને અપરાધી ન ઠરાવવાે; કારણ કે ઈ વરે તેનાે વીકાર
કયા છે . ૪ તું કાેણ છે કે બી ના નાેકરને અપરાધી ઠરાવે? તેનું ઊભા રહે વું
કે પડવું તે તેના પાેતાના મા લકના હાથમાં છે . પણ તેને ઊભાે રાખવામાં
અાવશે, કે મ કે ભુ તેને ઊભાે રાખવાને સમથ છે . ૫ કાેઈ અેક તાે અમુક
દવસને અ ય દવસાે કરતાં વધારે પ વ માને છે અને બી ે સવ દવસાેને
સરખા ગણે છે ; દરેકે પાેતપાેતાનાં મનમાં સંપૂણ ખાતરી કરવી. ૬ અમુક
દવસને જે પ વ ગણે છે તે ભુને માટે તેને પ વ ગણે છે ; જે ખાય છે
તે ભુને માટે ખાય છે , કે મ કે તે ઈ વરનાે અાભાર માને છે ; અને જે નથી

હાેય, તાે ગમે

ભુ કહે છે કે , 'વૈર વાળવું અે મા ં કામ છે ; હુ ં બદલાે લઈશ.' ૨૦ પણ

તને પહે રી લાે અને દેહને માટે, અેટલે તેની દુ

ખાતાે તે ભુને માટે નથી ખાતાે અને ઈ વરનાે અાભાર માને છે . ૭ કે મ કે
અાપણામાંનાે કાેઈ પણ પાેતાને અથ
મરતાે નથી. ૮ કારણ કે
અથવા

વતાે નથી અને કાેઈ પાેતાને અથ

વીઅે છીઅે, તાે ભુની ખાતર

વીઅે છીઅે;

ે મરીઅે છીઅે, તાે ભુની ખાતર મરીઅે છીઅે; તે માટે ગમે તાે

અાપણે
અને

ે

વીઅે કે મરીઅે, તાેપણ અાપણે ભુના જ છીઅે. ૯ કે મ કે મૃત

વંત બ નેના તે ભુ થાય, અે જ હે તુથી

ત મરણ પા યા અને પાછા

સ વન થયા. ૧૦ પણ તું પાેતાના ભાઈને કે મ અપરાધી ઠરાવે છે ? તું પાેતાના
ભાઈને કે મ તુ છ ગણે છે ? કે મ કે અાપણે સવને ઈ વરના યાયાસનની
અાગળ ઊભા રહે વું પડશે. ૧૧ અેવું લખેલું છે કે , ભુ કહે છે કે , મારા
સમ કે , દરેક ધૂંટણ મારી અાગળ વાંકાે વળશે અને દરેક
તુ ત કરશે. ૧૨ અે માટે અાપણ

વના

ભ ઈ વરની

યેકને પાેતપાેતાનાે હસાબ ઈ વરને

અાપવાે પડશે. ૧૩ તાે હવેથી અાપણે અેકબી

દાેષારાેપણ કરીઅે ન હ;

પણ તેના કરતાં કાેઈઅે પાેતાના ભાઈના માગમાં ઠેસ કે ઠાેકર પ કશું મૂકવું
ં છંુ કે , ભુ ઈસુમાં મને
તે અશુ નથી; પરં તુ જેને જે કં ઈ

ન હ, અેવાે નયમ કરવાે, તે સા ં છે . ૧૪ હુ ં
પૂરેપૂરી ખાતરી છે કે , કાેઈ પણ ચીજ

અશુ લાગે છે તેને માટે તે અશુ છે . ૧૫

ે તારા ભાેજનને લીધે તારા

ભાઈને ખેદ થાય છે , તાે તે બાબતમાં તું ેમના નયમ માણે વતતાે નથી.
જેને સા

ત મૃ યુ પા યા તેનાે નાશ તું તારા ભાેજનથી ન કર. ૧૬ તેથી

તમા ં જે સા ં છે તે વષે ખાેટું બાેલાય અેવું થવા ન દાે. ૧૭ કે મ કે ઈ વરનું
રા ય તાે ખાવાપીવામાં નથી; પણ યાયીપણામાં, શાં તમાં અને પ વ
અા માથી મળતા અાનંદમાં, છે . ૧૮ કે મ કે તે (બાબત) માં જે

તની સેવા

કરે છે , તે ઈ વરને પસંદ તથા માણસાેને મા ય થાય છે . ૧૯ તેથી જે બાબતાે
શાં તકારક છે તથા જે વડે અાપણે અેકબી માં સુધારાે કરી શકીઅે તેવી છે .
તેની પાછળ અાપણે લાગુ રહે વું. ૨૦ ખાવાને કારણે ઈ વરનું કામ તાેડી ન
પાડાે; બધું શુ છે ખ ં , પણ તે ખાવાથી જેને ઠાેકર લાગે છે તે માણસને
માટે તે ખાેટું છે . ૨૧ માંસ ન ખાવું, ા ારસ ન પીવાે અને બી
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બાબતથી તારાે ભાઈ ઠાેકર ખાય છે , તે ન [કરવું] તે તને ઉ ચત છે . ૨૨ જે

ધરાવું છંુ ; ૨૪ માટે જયારે હુ ં પેન જઈશ [ યારે હુ ં તમારી પાસે અાવીશ;

વ વાસ તને છે તે તારા પાેતામાં ઈ વરની સમ રાખ. પાેતાને જે વાજબી

] (કે મ કે મને અાશા છે કે યાં જતા હુ ં તમને મળીશ અને થમ તમારી

લાગે છે , તે બાબતમાં જે પાેતાને અપરાધી ઠરાવતાે નથી તે અાશીવા દત છે .
ે તે ખાય છે તાે તે અપરાધી ઠરે છે , કે મ

સંગતથી કે ટલેક દર જે સંતાેષ પા યા પછી યાં જવા માટે તમારી વદાયગીરી
લઈશ.) ૨૫ પણ હાલ તાે હુ ં સંતાેની સેવામાં ય શાલેમ ઉં છંુ . ૨૬ કે મ કે

કે તે વ વાસથી [ખાતાે નથી]; અને જે વ વાસથી નથી તે બધું તાે પાપ છે .

ય શાલેમના સંતાેમાં જેઅાે ગરીબ છે , તેઅાેને માટે કં ઈ દાન અેક કરવું, અે

નબળાેની નબળાઈને ચલાવી લેવી અને પાેતાની ખુશી માણે
૧૫ હવે
ન કરવું, અે અાપણ શ તમાનાેની ફરજ છે . અાપણામાંના દરેકે

મકદાે નયાના તથા અખાયાના ભાઈઅાેને સા ં લા યું. ૨૭ તેઅાેને સા ં

૨૩ પણ જેને જે વષે શંકા રહે છે તે

૨

પાેતાના પડાેશીને તેના ક યાણને માટે [તેની] ઉ ન તને અથ ખુશ કરવાે.
૩ કે મ કે

ત પાેતે પણ મન વી રીતે વતતા ન હતા, પણ જેમ લ યું છે

કે , 'તારી નદા કરનારાઅાેની નદા મારા પર પડી.' ૪ કે મ કે જેટલું અગાઉ
લખેલું હતું, તે અાપણને શખામણ મળે તે માટે લખવામાં અા યું હતું
કે , ધીરજથી તથા પ વ શા

માંના દલાસાથી અાપણે અાશા રાખીઅે.

૫ તમે અેક ચ ે તથા અેક અવાજે, ઈ વરનાે, અેટલે અાપણા ભુ ઈસુ

તનાં પતાનાે મ હમા ગટ કરાે ૬ અે માટે ધીરજ તથા દલાસાે દેનાર
ઈ વર તમને અેવું વરદાન અાપાે કે તમે
અેક જ મનના થાઅાે. ૭ માટે,

ત ઈસુને અનુસરીને અંદરાેઅંદર

તે જેમ ઈ વરના મ હમાને અથ તમારાે

વીકાર કયા, તેમ તમે પણ અેકબી નાે વીકાર કરાે. ૮ વળી હુ ં કહુ ં છંુ
કે , જે વચનાે પૂવ ેને અાપેલાં હતાં, તેઅાેને તે સ ય ઠરાવે, ૯ અને વળી

લા યું; અને તેઅાે તેમના ઋણીઅાે છે . કે મ કે

ે બનયહૂ દીઅાે તેઅાેની

અા મક બાબતાેમાં ભાગીદાર થયા, તાે સાંસા રક બાબતાેમાં તેઅાેની સેવા
કરવી અે તેઅાેની પણ ફરજ છે . ૨૮ તેથી અે કામ પૂ ં કરીને અને તેઅાેને
માટે તે ફળ અવ ય પહાચાડીને, હુ ં તમને મળીને પેન જઈશ. ૨૯ હુ ં

ં

છંુ કે હુ ં તમારી પાસે અાવીશ યારે હુ ં
તનાં સંપૂણ અાશીવાદાે લઈને
અાવીશ. ૩૦ હવે, ભાઈઅાે, અાપણા ભુ ઈસુ
તની ખાતર તથા પ વ
અા માના ેમની ખાતર હુ ં તમને વનંતી ક ં છંુ કે , ૩૧ હુ ં યહૂ દયામાંના
અ વ વાસીઅાેના [હુ મલા] થી બચી ઉં અને ય શાલેમ જઈને સંતાેને
સા જે સેવા હુ ં બ વું છંુ , તે તેમને પસંદ પડે; ૩૨ અને ઈ વરની ઇ છાથી
હુ ં અાનંદસ હત તમારી પાસે અાવું અને તમારી સાથે વસામાે પામું અેવી
તમે મારે માટે અા હપૂવક ઈ વરની ાથના કરીને મને સહાય કરાે. ૩૩ હવે
શાં તદાતા ઈ વર તમાે સવની સાથે હાે. અામીન.

ત ઈ વરના સ યને લીધે સુ નતીઅાેના સેવક થયા. લખેલું છે કે , અે

અાપણી બહે ન ફે બી જે ક યામાંના વ વાસી સમુદાયની
૧૬ વળી
સે વકા છે , તેને માટે હુ ં તમને ભલામણ ક ં છંુ કે , સંતાેને ઘટે

કારણ માટે હુ ં વદેશીઅાેમાં તમારી તુ ત કરીશ અને તમારા નામનું ગીત

તેવી રીતે તમે ભુને લીધે તેનાે અંગીકાર કરાે, અને જે કાેઈ બાબતમાં તેને

ગાઈશ. ૧૦ વળી તે કહે છે કે , અાે બનયહૂ દીઅાે, તમે તેના લાેકાેની સાથે

તમારી [મદદની] જ ર પડે તેમાં તમે તેને સહાય કર ે; કે મ કે તે પાેતે

અાનંદ કરાે. ૧૧ વળી, હે સવ બનયહૂ દીઅાે ભુની તુ ત કરાે અને સવ

મને તથા ઘણાંને પણ સહાય કરનાર થઈ છે . ૩

લાેકાે તેમનું તવન કરાે. ૧૨ વળી યશાયા કહે છે કે , યશાઈની જડ, અેટલે

કામ કરનારાં

બનયહૂ દીઅાે ઉપર રાજ કરવાને જે ઊભા થવાનાં છે , તે થશે; તેના પર

માટે પાેતાની ગરદનાે ધરી છે ; તેઅાેનાે ઉપકાર અેકલાે હુ ં જ ન હ, પણ

વદેશીઅાે પણ તેની દયાને લીધે ઈ વરનાે મ હમા ગટ કરે, અે માટે ઈસુ

૨

ત ઈસુમાં મારી સાથે

કા તથા અાકુ લાને સલામ કહે ે; ૪ તેઅાેઅે મારા

વને

બનયહૂ દીઅાે અાશા રાખશે. ૧૩ હવે ઈ વર કે , જેમનાં પર તમે અાશા

બનયહૂ દીઅાેમાંના સવ વ વાસી સમુદાય પણ માને છે ; ૫ વળી તેઅાેના

રાખાે છાે, તે તમને વ વાસ રાખવામાં અખંડ હષ તથા શાં ત વડે ભરપૂર

ઘરમાં જે વ વાસી સમુદાય છે તેને સલામ કહે ે. મારાે વહાલાે અપાઈનેતસ

કરાે, જેથી પ વ અા માની શ તથી તમારી અાશા વૃ

જે

પામે. ૧૪ અાે

તને સા અા સયાનું થમફળ છે , તેને સલામ કહે ે. ૬ મ રયમ

મારા ભાઈઅાે, મને તમારા વષે પૂરી ખાતરી છે કે તમે પાેતે સંપૂણ ભલા,

જેણે તમારે માટે ઘણી મહે નત કરી તેને સલામ કહે ે. ૭ મારા સગાં તથા

સવ ાનસંપ ન અને અેકબી ને ચેતવણી અાપવાને શ તમાન છાે. ૧૫ તે

મારી સાથેના બંદીવાન અા ાે નકસ તથા જુ નયાસને સલામ કહે ે. તેઅાે

છતાં બનયહૂ દીઅાે પ વ અા માથી પાવન થઈને મા ય અપણ થાય માટે
ઈ વરની સુવાતાનાે યાજક થઈને હુ ં બનયહૂ દીઅાે યે
ત ઈસુનાે સેવક
થાઉં, ૧૬ અે કારણથી ઈ વરે મને જે કૃ પાદાન અા યું છે , તેને અાધારે તમને

ે રતાેમાં

તમાં અા યા હતા. ૮ ભુમાં
તમાં અમારી સાથે

કામ કરનાર ઉબાનસને તથા મારા વહાલાં તાખુસને સલામ કહે ે. ૧૦

ફરીથી સહે જ યાદ કરાવવાં માટે વશેષ હમત રાખીને મ અા પ તમારા પર
લ યાે છે . ૧૭ તેથી ઈ વરને અથ કરેલાં કાયા સંબંધી મને

ણીતા છે અને મારી અગાઉ

મારા વહાલાં અાં લયાતસને સલામ કહે ે. ૯

તમાં માનવંતા અાપાેલસને સલામ કહે ે. અારી તાેબુલસના ઘરનાંને

ત ઈસુમાં

સલામ કહે ે. ૧૧ મારા સગાં હે રાે દયાને સલામ કહે ે. નાકીસસના ઘરમાંનાં

ગાૈરવ કરવાનું યાેજન છે . ૧૮ કે મ કે પ વ અા માના પરા મથી, વાણી અને

જેઅાે ભુમાં વ વાસીઅાે છે તેઅાેને સલામ કહે ે. ૧૨ ભુને નામે પ ર મ

કાય વડે ચમ કા રક ચ ાે તથા અા યકમાના ભાવથી બનયહૂ દીઅાેને

કરનારી ુફેનાને તથા ુફાેસાને સલામ કહે ે, વહાલી પે સસ જેણે ભુના

અા ાં કત કરવા માટે

કામમાં ઘણી મહે નત કરી છે તેને સલામ કહે ે. ૧૩ ભુમાં પસંદ કરેલા

તે જે કામાે મારી પાસે કરા યાં છે , તે સવાય બી ં

કાેઈ કામાે વષે બાેલવાની હમત હુ ં કરીશ ન હ; ૧૯ અેટલે ય શાલેમથી
રવાના થઈને ફરતાં ફરતાં છે ક ઇલુરીકમ સુધી મ

તની સુવાતા સંપૂણ રીતે

ગટ કરી છે અે વષે જ હુ ં બાેલીશ; ૨૦ અેવી રીતે તાે સુવાતા ગટ કરવામાં
મ અેવાે નયમ રા યાે છે કે , યાં

તનું નામ [ ણવામાં અા યું] હતું

યાં [બાેધ કરવાે] ન હ, રખેને બી ના પાયા પર હુ ં બાંધું; ૨૧ લખેલું છે કે
'જેઅાેને તેમના સંબંધીના

ણકારી મળી ન હતી તેઅાે

ફસને અને તેની તથા મારી માને સલામ કહે ે. ૧૪ અાસું તસ, ફલેગાેન,
હે મસ, પા ાેબાસ તથા હમાસને અને તેઅાેની સાથે જે બી

ભાઈઅાે છે ,

તેઅાેને સલામ કહે ે. ૧૫ ફલાેલાેગસને તથા જુ લયાને, નેરીઅસને તથા તેની
બહે નને અને અાે લ પાસને તથા તેઅાેની સાથે જે સંતાે છે તેઅાે સવને સલામ
કહે ે. ૧૬ પ વ ચુંબન કરીને તમે અેકબી ને સલામ કર ે.

તનાં સવ

ેશે અને જેઅાેઅે

વ વાસી સમુદાયાે તમને સલામ કહે છે . ૧૭ હવે, હે ભાઈઅાે, હુ ં તમને

સાંભ ું ન હતું તેઅાે સમજશે.' ૨૨ તે જ કારણથી તમારી પાસે અાવવામાં
મને અાટલી બધી વાર લાગી છે . ૨૩ પણ હવે અા દેશમાં મારે કાેઈ થળ

વનંતી ક ં છંુ કે , જે બાેધ તમને મ ાે છે તેથી વ
જેઅાે તમારામાં ફૂ ટ
પાડે છે અને ઠાેકર પ થાય છે , તેઅાેને યાનમાં રાખીને તમે તેઅાેનાથી દૂ ર

બાકી રહે લું નથી અને ઘણાં વષથી તમારી પાસે અાવવાની અ ભલાષા હુ ં

રહાે. ૧૮ કે મ કે અેવા માણસાે અાપણા ભુ
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તની ન હ, પણ પાેતાના

રાેમનાેને પ

પેટની સેવા કરે છે ; અને મીઠીમીઠી વાતાે તથા ખુશામતથી ભાેળા માણસાેનાં
મન ભમાવે છે . ૧૯ પણ તમા ં અા ાપાલન સવ લાેકાેમાં

હે ર થયું છે ,

તેથી હુ ં તમારા સંબંધી અાનંદ પામું છંુ ; અને મારી ઇ છા અેવી છે કે તમે
સારી બાબતાે વષે ાની, ખાેટી બાબતાે વષે ભાેળા થાઅાે. ૨૦ શાં તદાતા
ઈ વર શેતાનને વહે લાે તમારા પગ નીચે કચડી નંખાવશે. અાપણા ભુ ઈસુ
તની કૃ પા તમારા પર હાે. અામીન. ૨૧ મારાે સાથી કામદાર તમાેથી અને
મારા સગાં લુ કયસ, યાસાેન તથા સાેસીપાતર તમને સલામ કહે છે . ૨૨ હુ ં ,
તે તયુસ પાઉલના અા પ નાે લખનાર, ભુમાં તમને સલામ લખું છંુ . ૨૩
મારા તથા સમ

વ વાસી સમુદાયના યજમાન ગાયસ તમને સલામ કહે છે .

શહે રનાે ખ નચી અેરા તસ તથા ભાઈ વાતસ તમને સલામ કહે છે . ૨૪
અાપણા ભુ ઈસુ

તની કૃ પા તમ સવ પર હાે. અામીન. ૨૫ હવે જે

મમ અારં ભથી ગુ ત રાખવામાં અા યાે હતાે, પણ અા સમયમાં
છે અને સવ

સ થયાે

અાે વ વાસને અાધીન થાય, અે માટે સનાતન ઈ વરની

અા ાથી બાેધકાેના લેખાેમાં તેમને જણાવવાંમાં અા યાે છે , (aiōnios g166)
૨૬ તે મમના કટીકરણ માણે મારી સુવાતા, અેટલે ઈસુ

ત વષેના

ઉપદેશ માણે તમને ઢ કરવાને જે શ તમાન છે , ૨૭ તે અેકલા
ઈ વરને, ઈસુ

રાેમનાેને પ

ાની

ત ારા સવકાળ સુધી મ હમા હાે. અામીન. (aiōn g165)
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ક રથીઅાેને પહે લાેપ

ધાેરણ મુજબ તમારામાંના ઘણાં

રથમાંના ઈ વરના વ વાસી સમુદાયના, જેઅાેને
ત ઈસુમાં પ વ
૧ કકરવામાં
અાવેલા છે , જેઅાેને સંતાે તરીકે તેડવામાં અાવેલા છે તથા જેઅાે
હરકાેઈ થળે અાપણા ભુ, અેટલે તેઅાેના તથા અાપણા ભુ, ઈસુ

તને

નામે ાથના કરે છે તે સવને, ૨ અાપણા ઈ વરની ઇ છાથી ઈસુ

તનાે

ે રત થવાને તેડાયેલાે પાઉલ તથા ભાઈ સાે થનેસ લખે છે . ૩ અાપણા પતા
ઈ વર તરફથી તથા ભુ ઈસુ

ત તરફથી તમને કૃ પા તથા શાં ત હાે.

ત ઈસુમાં ઈ વરની જે કૃ પા તમને અાપવામાં અાવી છે , તેને માટે હુ ં

૪

તમારા વષે મારા ઈ વરનાે અાભાર ન ય માનું છંુ ; ૫ કે મ કે જેમ

ત

વષેની અમારી સા ી તમારામાં ઢ થઈ તેમ, ૬ સવ બાેલવામાં તથા સવ
ાનમાં, તમે સવ કારે તેમનાંમાં ભરપૂર થયા; ૭ જેથી તમે કાેઈ પણ
કૃ પાદાનમાં અપૂણ ન રહે તાં, અાપણા ભુ ઈસુ
જુ અાે છાે. ૮ તમે અાપણા ભુ ઈસુ

તનાં ગટ થવાની રાહ

તને દવસે નદાષ માલૂમ પડાે, અે

માટે તે તમને અંત સુધી ઢ રાખશે. ૯ જે ઈ વરે તમને તેમના દીકરા અાપણા
ભુ ઈસુ

તની સંગતમાં તેડેલા છે , તે વ વાસુ છે . ૧૦ હવે, ભાઈઅાે,

તને નામે તમને વનંતી ક ં છંુ કે તમે સવ દરેક
બાબતમાં અેકમત થાઅાે, તમારામાં પ પડવા ન દેતાં અેક જ મનના તથા
હુ ં અાપણા ભુ ઈસુ

અેક જ મતના થઈને પૂણ અૈ

માં રહાે. ૧૧ મારા ભાઈઅાે, અા અેટલા

ાનીઅાે ન હતા, પરા મીઅાે ન હતા,

ઉ ચ કુ ળમાં જ મેલા ન હતા. ૨૭ પણ ઈ વરે ાનીઅાેને શરમાવવા સા
દુ નયાના મૂખાને અને શ તમાનાેને શરમાવવા સા દુ નયાના નબળાેને
પસંદ કયા છે ; ૨૮ વળી જેઅાે [માેટા મનાય] છે તેઅાેને ન હ જેવા કરવા
માટે, ઈ વરે દુ નયાના અકુ લીનાેને, ધ ાર પામેલાઅાેને તથા જેઅાે કશી
[ વસાતમાં] નથી તેઅાેને પસંદ કયા છે ૨૯ કે , કાેઈ મનુ ય ઈ વરની અાગળ
અ ભમાન કરે ન હ. ૩૦ પણ ઈ વર [ની કૃ પા] થી તમે ઈસુ
તેઅાે તાે ઈ વર તરફથી અાપણે સા

તમાં છાે,

ાન, યાયીપ ં, પ વ તા તથા ઉ ાર

થયા છે ; ૩૧ લખેલું છે કે , 'જે કાેઈ ગવ કરે તે ભુમાં ગવ કરે.'
, હુ ં જયારે તમારી પાસે અા યાે, યારે તમને ઈ વર વષેની સા ી
૨ ભાઈઅાે
ગટ કરવા હુ ં ઉ મ વ તૃ વ કે ાન બતાવીને અા યાે નહાેતાે. કે મ કે
૨

ઈસુ

ત, જે વધ તંભે જડાયેલા, તે સવાય હુ ં તમારી સાથે રહીને બીજું

કં ઈ જ ન

ં, અેવાે મ ન ય કયા હતાે. ૩ હુ ં નબળતામાં, ભયમાં તથા

ઘણી ુ રીમાં તમારી સાથે ર ાે હતાે. ૪ મારી વાતનાે તથા મારા ચારનાે
અાધાર માનવી ાનની મનાેહર ભાષા ઉપર નભર નહાેતાે, પણ [પ વ ]
અા માના તથા સામ યના માણ પર હતાે ૫ કે , તમારા વ વાસનાે અાધાર
માણસાેના ાન પર ન હ, પણ ઈ વરના સામ ય પર હાેય. ૬ જેઅાે અનુભવી
છે તેઅાેની સાથે અમે

ાનની વાત કરીઅે છીઅે; પણ તે અા જમાનાનું

ાન ન હ, તથા અા જમાનાનાં નાશ પામનાર અ ધકારીઅાેનું [ ાન] પણ

માટે કહુ ં છંુ કે તમારા સંબંધી લાેઅેના ઘરનાં માણસાે તરફથી મને ખબર
મળી છે કે તમારામાં વાદ વવાદ પડયા છે . ૧૨ અેટલે મારા કહે વાનાે અથ અે

ન હ; (aiōn g165) ૭ પણ ઈ વરનું [ ાન], અેટલે જે ગુ ત રખાયેલું

છે કે , તમારામાંનાે કાેઈ કહે છે કે , 'હુ ં તાે પાઉલનાે;' [કાેઈ કહે છે કે , ] 'હુ ં

તેમની વાત અમે મમમાં બાેલીઅે છીઅે. (aiōn g165) ૮ અા જમાનાનાં

તાે અાપાેલસનાે' [કાેઈ કહે છે કે , ] 'હુ ં તાે કે ફાનાે;' અને [કાેઈ કહે છે કે ,
] 'હુ ં તાે

તનાે છંુ .' ૧૩ શું

તનાં ભાગ થયા છે ? શું પાઉલ તમારે

માટે વધ તંભે જડાયાે છે ? અથવા શું તમે પાઉલના નામે બા ત મા પા યા
હતા? ૧૪ હુ ં ઈ વરની તુ ત ક ં છંુ કે ,
પસ તથા ગાયસ સવાય મ
તમારામાંના કાેઈનું બા ત મા કયુ નથી. ૧૫ રખેને અેમ ન થાય કે તમે મારે
નામે બા ત મા પા યા હતા. ૧૬ વળી તેફનના કુ ટું બનું પણ મ બા ત મા
કયુ હતું; અે સવાય મ બી

કાેઈનું બા ત મા કયુ હાેય, અેની મને ખબર

નથી. ૧૭ કારણ કે બા ત મા કરવા માટે ન હ, પણ સુવાતા ગટ કરવા
માટે,
ન થાય કે

તે મને માેક યાે; [અે કામ] વ તાથી ભરેલા વચનથી ન હ, અેમ
તનાે વધ તંભ નરથક થાય. ૧૮ કે મ કે નાશ પામનારાઅાેને તાે

વધ તંભની વાત મૂખતા [જેવી લાગે] છે ; પણ અમાે ઉ ાર પામનારાઅાેને તાે
તે ઈ વરનું સામ ય છે . ૧૯ કે મ કે લખેલું છે કે , 'હુ ં

ાનીઅાેના ાનનાે નાશ

કરીશ અને બુ માનાેની બુ ને નરથક કરીશ.' ૨૦ ાની
ાં છે ? અા જમાનાનાે વાદ વવાદ કરનાર

ાં છે ? શા

ી

ાં છે ? શું ઈ વરે જગતના ાનને

મૂખતા ઠરાવી નથી? (aiōn g165) ૨૧ કે મ કે જયારે (ઈ વરે પાેતાના

ાન

માણે [ નમાણ કયુ હતું તેમ]) જગતે પાેતાના ાન વડે ઈ વરને અાેળ યા
ન હ, યારે જગત જેને મૂખતા ગણે છે તે સુવાતા ગટ કરવા ારા વ વાસ
કરનારાઅાેનાે ઉ ાર કરવાનું ઈ વરને પસંદ પડયું. ૨૨ યહૂ દીઅાે ચમ કા રક
ચ ાે માગે છે અને ીક લાેકાે
જડાયેલા

ાન શાેધે છે ; ૨૩ પણ અમે તાે વધ તંભે

તને ગટ કરીઅે છીઅે, તે તાે યહૂ દીઅાેને અવરાેધ પ અને ીક

લાેકાેને મૂખતા પ લાગે છે ; ૨૪ પરં તુ જેઅાેને તેડવામાં અા યા, પછી તે યહૂ દી
હાેય કે ીક હાેય, તેઅાેને તાે

ત અે જ ઈ વરનું સામ ય તથા ઈ વરનું

ાન છે . ૨૫ કારણ કે માણસાે [ના ાન] કરતાં ઈ વરની મૂખતામાં વશેષ
ાન છે , અને માણસાે [ની શ ત] કરતાં ઈ વરની નબળતામાં વશેષ
શ ત છે . ૨૬ ભાઈઅાે, ઈ વરના તમારાં તેડાને લ માં રાખાે કે , માનવીય

સૃ ના અારં ભ પૂવથી ઈ વરે અાપણા મ હમાને સા

અ ધકારીઅાેમાંના કાેઈને તે [ ાન] ની સમજ નથી; કે મ કે
સમજ હાેત તાે તેઅાેઅે મ હમાવાન ભુને વધ તંભે જ
g165) ૯ પણ લખેલું છે કે , “જે બાબતાે અાંખે

ાન

નમાણ કયુ હતું,
ે તેઅાેને તેની
ાં ન હાેત. (aiōn

ેઈ નથી, કાને સાંભળી

નથી, જે માણસના મનમાં વેશી નથી, જે બાબતાે ઈ વરે પાેતાના ેમ
કરનારાઅાેને માટે તૈયાર કરી છે ; ૧૦ તે તાે ઈ વરે પાેતાના પ વ અા માથી
અાપણને ગટ કયા છે ;” કે મ કે અા મા સવને, હા ઈ વરના ઊંડા [ વચારાે]
ને પણ શાેધે છે . ૧૧ કે મ કે કાેઈ માણસની વાતાે તે માણસમાં જે અા મા છે તે
સવાય કયાે માણસ
વાતાે બી ે કાેઈ

ણે છે ? અેમ જ ઈ વરના અા મા સવાય ઈ વરની
ણતાે નથી. ૧૨ પણ અમે જગતનાે અા મા ન હ, પણ

જે અા મા ઈ વર તરફથી છે તે પા યા છીઅે; જેથી ઈ વરે અાપણને જે
બાબતાે અાપેલી છે તે અમે
માનવી

ણીઅે છીઅે. ૧૩ તે જ અમે બાેલીઅે છીઅે.

ાને શીખવેલી ભાષામાં ન હ, પણ પ વ અા માઅે શીખવેલી

ભાષામાં; અા મક બાબતાેને અા મક ભાષાથી સમ વીઅે છીઅે. ૧૪
સાંસા રક માણસ ઈ વરના અા માની વાતાેનાે વીકાર કરતું નથી; કે મ કે તે
વાતાે તેને મૂખતા જેવી લાગે છે ; અને તે અા મક રીતે સમ ય છે , તેથી તે
તેમને સમ

શકતું નથી. ૧૫ પણ જે માણસ અા મક છે તે સવને પારખે છે ,

પણ પાેતે કાેઈથી પરખાતાે નથી. ૧૬ કે મ કે ભુનું મન કાેણે
તેમને બાેધ કરે? પણ અમને તાે

યું છે કે , તે

તનું મન છે .

, જેમ અા મક મનુ યાેની સાથે વાત કરતાે હાેઉં તેવી રીતે તમારી
૩ ભાઈઅાે
સાથે હુ ં વાત કરી શ ાે ન હ, પણ સાંસા રકાેની સાથે, અેટલે
તમાં
બાળકાેની સાથે વાત કરતાે હાેઉં તેવી રીતે મ તમારી સાથે વાત કરી. ૨ મ
તમને દૂ ધથી પાે યા છે , ભારે ખાેરાકથી ન હ; કે મ કે તમે ભારે ખાેરાક ખાવાને
સમથ ન હતા, અને હમણાં પણ સમથ નથી; ૩ કે મ કે તમે હ

સાંસા રક

છાે. કે મ કે તમારામાં અદેખાઇ તથા ઝઘડા છે , માટે શું તમે સાંસા રક નથી,
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અને સાંસા રક માણસાેની માફક વતતા નથી? ૪ કે મ કે જયારે તમારામાંનાે

છાે. અમારી પણ ઇ છા અે છે કે તમે રાજ કરાે કે , જેથી અમે પણ તમારી

અેક કહે કે , 'હુ ં પાઉલનાે છંુ ,' અને બી ે કહે છે કે 'હુ ં અાપાેલસનાે છંુ ,' યારે
તમે સાંસા રક માણસાેની જેમ વતન કરતા નથી? ૫ તાે અાપાેલસ કાેણ છે ?

સાથે રાજ કરીઅે. ૯ માટે હુ ં વચા ં છંુ કે , ઈ વરે અમાે ે રતાેને ણે કે
છે લાં મરણદં ડ પામનારા હાેય અેવા બતા યા છે ; કે મ કે અમે વ વની,

અને પાઉલ કાેણ છે ? જેમ ભુઅે તેઅાે દરેકને સેવાકાય અા યું છે તે માણે

વગદૂ તાેની તથા માણસાેની અાગળ તમાશા જેવા ખુ લાં થયા છીઅે. ૧૦

તેઅાે

વંત ઈ વરના સેવકાે જ છે , જેઅાેનાં ારા તમે વ વાસ કયા. ૬ મ

તને માટે અમે મૂખ, પણ તમે

તમાં બુ માન; અમે નબળ પણ તમે

તાે મા રાે યું, અને અાપાેલસે પાણી પાયું, પણ ઈ વરે તેને ઉગા યું અને

બળવાન; અને તમે માન પામનારા, પણ અમે અપમાન પામનારા થયા છીઅે.

વૃ

૧૧ અ યાર સુધી અમે ભૂ યા, તર યા તથા વ

અાપી. ૭ માટે સચનાર પણ કાેઈ નથી; અને રાેપનાર કાેઈ નથી; વૃ

ાે વનાના છીઅે, સતાવણી

અાપનાર ઈ વર તે જ [સવ વ] છે . ૮ રાેપનાર તથા સચનાર અેક છે ; પણ

સહન કરીઅે છીઅે અને ઘરબાર વનાના છીઅે, ૧૨ અમે હાથે કામ અને

દરેકને તેની મહે નત માણે બદલાે મળશે. ૯ કે મ કે અમે ઈ વર [ના સેવકાે

મહે નત કરીઅે છીઅે; નદા પામવા છતાં અમે અાશીવાદ અાપીઅે છીઅે;

તરીકે ] સાથે કામ કરનારા છીઅે; તમે ઈ વરની ખેતી, ઈ વરની ઇમારત છાે.

સતાવણી સહન કરીઅે છીઅે; ૧૩ તર કૃ ત હાેવા છતાંય વનંતી કરીઅે

૧૦ ઈ વરની મારા પર થયેલી કૃ પા માણે કુ શળ થા પત તરીકે મ પાયાે

છીઅે; અમે હ

ના યાે છે ; અને તેના પર કાેઈ બી ે બાંધે છે . પણ પાેતે તેના પર કે વી રીતે

છીઅે. ૧૪ હુ ં તમને શરમાવવા માટે અા વાતાે લખતાે નથી; પણ તમને મારાં

બાંધે છે તે વષે દરેકે સાવધ રહે વું. ૧૧ કે મ કે જે નંખાયેલાે પાયાે છે તે તાે ઈસુ

ય બાળકાેને સમ ને શ ણ અાપું છંુ . ૧૫ ેકે તમને
હ ર શ કાે હાેય, તાેપણ તમને ઘણાં પતા નથી; કે મ કે

ત છે . તેમના સવાય બી ે પાયાે કાેઈ નાખી શકતું નથી. ૧૨ પણ

ે

સુધી માનવજગતથી ધ ાર પામેલા તથા કચરા જેવા
તમાં દસ
ત ઈસુમાં,

ઉપયાેગ કરે, ૧૩ તાે દરેકનું કામ કે વું છે તે ખુ લું કરવામાં અાવશે; કે મ કે તે

સુવાતા ારા હુ ં તમારાે પતા થયાે છંુ . ૧૬ તેથી હુ ં તમને વનંતી ક ં છંુ કે ,
તમે મારા અનુયાયીઅાે થાઅાે. ૧૭ મ તમાેથીને તમારી પાસે માેક યાે છે ,

અા પાયા પર બાંધનાર કાેઈ સાેનું, પું, અમૂ ય પ થર, લાકડું કે , પરાળનાે
દવસ તેને ઉઘાડું પાડશે, અ નથી તે ગટ કરવામાં અાવશે; અને દરેકનું કામ

તે

કે વું છે તે અ ન જ પારખશે. ૧૪ જે કાેઈઅે તે પાયા પર બાંધકામ કયુ હશે,

વ વાસી સમુદાયાેમાં શીખવું છંુ તેમ તે

તે

મરણ કરાવશે. ૧૮

ે ટકી રહે શે તાે તે બદલાે પામશે. ૧૫

નુકસાન થશે; તાેપણ તે

તે

ે કાેઈનું કામ બળી જશે, તાે તેને

તમાં મારાે

ય તથા વ વાસુ પુ છે . જેમ હુ ં દરેક જ યાઅે સવ
તમાં મારા માગા વષે તમને

ણે હુ ં તમારી પાસે પાછાે અાવવાનાે ન હાેઉં, અેવું

ણે કે અ નમાંથી બચેલા જેવાે થશે. ૧૬ તમે

સમ ને તમારામાંનાં કે ટલાક અ ભમાની થઈ ગયા છે . ૧૯ પણ ભુની

ઈ વરનું ભ ત થાન છાે, અને તમારામાં ઈ વરનાે પ વ અા મા વાસ કરે

ઇ છા હશે, તાે હુ ં તમારી પાસે વહે લાે અાવીશ, અને અ ભમાનીઅાેનું બાેલવું

છે , અે શું તમે નથી

ન હ, પણ તેઅાેનું સામ ય

ણતા? ૧૭

ે કાેઈ ઈ વરના ભ ત થાનનાે નાશ કરે,

ેઈ લઈશ. ૨૦ કે મ કે ઈ વરનું રા ય બાેલવામાં

તાે ઈ વર તેનાે નાશ કરશે; કે મ કે ઈ વરનું અા ભ ત થાન તે તાે પ વ છે ,

ન હ, પણ સામ યમાં છે . ૨૧ તમારી શી ઇ છા છે ? હુ ં તમારી પાસે સાેટી

અને તે [ભ ત થાન] તમે છાે. ૧૮ કાેઈ પાેતે પાેતાને છે તરે ન હ.

લઈને અાવું, કે ેમભાવે તથા ન ભાવે અાવું?

ે અા

જમાનામાં તમારામાંનાે કાેઈ પાેતાને ાની માનતાે હાેય, તાે ાની થવા માટે
તેણે મૂખ થવું જ રી છે . (aiōn g165) ૧૯ કે મ કે અા જગતનું ાન ઈ વરની
અાગળ મૂખતા પ છે ; કે મ કે લખેલું છે કે , ભુ કહે વાતા ાનીઅાેને તેઅાેની
જ ચતુરાઈમાં પકડી પાડે છે . ૨૦ અને વળી, ભુ

ણે છે કે

ાનીઅાેના

વચાર યથ છે . ૨૧ તાે કાેઈ પણ માણસે માણસાે વષે અ ભમાન ન કરવું,
કે મ કે ઈ વરે તમને બધું અાપેલું છે . ૨૨ પાઉલ, અાપાેલસ, કે ફા, સૃ ,
વન, મરણ, વતમાનની કે ભ વ યની બાબતાે; અે બધું તમા ં જ છે ; ૨૩
તમે

તનાં છાે; અને

૪ કારભારીઅાે માનવા.
દરેક માણસે અમને

ત ઈ વરના છે .

સાંભળવામાં અા યું અેવું છે કે તમારામાં ય ભચાર યાપેલાે છે ,
૫ મારા
અને તે પણ અેવાે કે જે બનયહૂ દી પણ ચાલતાે નથી; અેટલે કે કાેઈઅે
પાેતાના સાવકી માને રાખી છે . ૨ અેમ છતાં અે બાબતાે વષે શર મદા
થવાને બદલે તમે છાતીકાઢીને ચાલાે છાે! જેણે અા કામ કયુ છે તેને તમારે
તમારામાંથી દૂ ર કરવાે
અા મામાં

ય હાેવાથી,

યાય કરી ચૂ

ેઈતાે હતાે. ૩ કે મ કે શરીરે હુ ં ગેરહાજર છતાં,
ણે હુ ં પાેતે હાજર હાેઉં અેમ, અે કામ કરનારાનાે

ાે છંુ . ૪ કે અાપણા ભુ ઈસુ

તનાં સામ ય સ હત, તમે

મારા અા મા સાથે અેકઠા મળીને અાપણા ભુ ઈસુ

તનાં નામે, ૫ તમારે

તનાં સેવકાે તથા ઈ વરના મમાને ગટ કરનારા

અે માણસને શરીરનાં નુકસાનને સા શેતાનને સાપવાે કે જેથી ભુ ઈસુના

૨ વળી દરેક કારભારીઅે વ વાસુ થવું અે ખૂબ

પુનરાગમન સમયે તેનાે અા મા ઉ ાર પામે. ૬ તમે ઘમંડ રાખાે છાે તે યાે ય

જ જ રનું છે . ૩ પણ તમે કે બી

માણસાે મારાે યાય કરાે, અે વષે મને

કં ઈ ચતા નથી; વળી હુ ં પાેતે પણ પાેતાનાે યાય કરતાે નથી. ૪ કે મ કે મને

નથી; શું તમે અે

ણતા નથી, કે થાેડું ખમીર અાખા લાેટને ફુ લાવે છે ? ૭
તમે જૂ ના ખમીરને કાઢી નાખાે, અે માટે કે જેમ તમે બેખમીર છાે, તેમ તમે

પાેતાનામાં કશાે દાેષ દેખાતાે નથી, પણ અેથી હુ ં યાયી ઠરતાે નથી; પણ મારાે

નવા થઈ

યાય કરનાર તાે ભુ છે . ૫ માટે તમે સમય અગાઉ, અેટલે ભુ અાવે યાં

માટે તેમનું બ લદાન અા યું છે . ૮ અે માટે જૂ ના ખમીરથી ન હ, અેટલે પાપ

સુધી, કં ઈ યાય ન કરાે; તેઅાે અંધકારની છૂપી બાબતાેને

અાે, કે મ કે અાપણા પા ખાય અેટલે

ત ઈસુઅે, અાપણે

હે ર કરશે, અને

તથા દુ તાનાં ખમીરથી ન હ, પણ નખાલસપણા તથા સ યતાની બેખમીર

દયાેના ગુ ત ઇરાદા ગટ કરશે; તે સમયે દરેકની શંસા ઈ વર તરફથી

રાેટલીથી અાપણે પા ખાપવ ઊજવીઅે. ૯ મ તમને મારા પ માં લ યું છે કે

થશે. ૬ ભાઈઅાે, મ અે વાતાે તમારે સા ઉદાહરણ તરીકે મને પાેતાને તથા

તમે ય ભચારીઅાેની સાેબત ન કરાે; ૧૦ પણ અા દુ નયાના ય ભચારીઅાે

અાપાેલસને લાગુ પાડી છે , જેથી તમે અમારાથી અેવું શીખાે કે જે લખવામાં

તથા લાેભીઅાે, જુ લમી કે મૂ તપૂજકાેની સંગત ન કરાે અેમ ન હ; કે મ કે

અા યું છે તેની હદ અાેળંગવી ન હ અને અેકના પ માં રહીને બી ની વ

અેમ હાેય તાે તમારે માનવજગતમાંથી નીકળી જવું પડે. ૧૧ પણ હમણાં મ

ે

કાેઈ બડાઈ કરે ન હ. ૭ કે મ કે કાેણ તમારામાં ભેદ પાડે છે ? તારી પાસે

તમને લ યું છે , કે જે અાપણાે ભાઈ કહે વાય છે , અેવાે

અેવું શું છે જે ત મફત ા ત કયુ નથી?

તે

લાેભી, મૂ તપૂજક, નદા કરનારાે, વછંદી કે જુ લમ કરનારાે હાેય, તાે અેવા

ારનાયે સંતુ થઈ ગયા

માણસાેની સંગત કરવી ન હ, અને તેની સાથે બેસીને ખાવું પણ ન હ. ૧૨ કે મ

યવાન પણ થઈ ગયા છાે. અમારા વના તમે રાજ કરવા લા યા

કે બહારનાઅાેનાે યાય મારે શું કામ કરવાે છે ? જેઅાે વ વાસી સમુદાયમાનાં

ે ત મફતમાં ા ત કયુ છે તાે

મેળ યું હાેય તેમ અ ભમાન કે મ કરે છે ? ૮ તમે
છાે, અને

ક રથીઅાેને પહે લાેપ
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ે કાેઈ ય ભચારી,

છે તેઅાેનાે યાય તમે કરાે છાે કે ન હ? ૧૩ પણ જેઅાે બહાર છે તેઅાેનાે

ભેગા થાઅાે, રખેને શેતાન તમારા માન સક વકારને લીધે તમને પરી ણમાં

યાય ઈ વર કરે છે તાે તમે તમારામાંથી તે મનુ યને દૂ ર કરાે.

પાડે. ૬ પણ હુ ં અા વાત તમને અા ા તરીકે ન હ પણ મર જયાત રીતે કહુ ં

ના કાેઈને બી ની સામે તકરાર થઈ હાેય, તાે સંતાેની અાગળ ન
૬ તમારામાં
જતા અ વ વાસીઅાેની અાગળ યાય માગવા ય અે કે વું કહે વાય?

છંુ . ૭ મારી ઇ છા છે કે , તમે સવ માણસાે મારા જેવા થાઅાે. પણ ઈ વરે
દરેકને પાેતપાેતાનું અંગત કૃ પાદાન અાપેલું છે , કાેઈને અેક કારનું તાે કાેઈને

૨

સંતાે માનવજગતનાે યાય કરશે અે શું તમે

ણતા નથી? અને

ે તમારાથી

માનવજગતનાે યાય કરવામાં અાવે તાે શું તમે ત ન ન વી તકરારાેનાે ચુકાદાે
કરવાને યાે ય નથી? ૩ અાપણે નકદૂ તાેનાે યાય કરીશું અે શું તમે

ણતા

નથી? તાે અા જદગીને લગતી બાબતાેનાે યાય અાપણે ના કરી શકીઅે? ૪
અે માટે

ે તમારે અા જદગીની બાબતાેનાે યાય કરવાનાે હાેય, તાે વ વાસી

સમુદાયમાં જેઅાેને તમે ગણકારતા નથી તેઅાેને તમે યાય કરવાને બેસાડાે
છાે? ૫ હુ ં તમને શરમાવવાને માટે કહુ ં છંુ . કે શું ભાઈ ભાઈની વ ચે યાય કરી
શકે , અેવાે અેક પણ ાની માણસ તમારામાં નથી? ૬ પણ અહ તાે ભાઈ
પાેતાના ભાઈ સામે ફ રયાદ કરે છે ; અને તે વળી અ વ વાસીઅાે સમ ! ૭
માટે હમણાં તમારામાં સાચે જ ગેરસમજ ઊભી થઈ છે , કે , તમે અેકબી
સામે ફ રયાદ કરાે છાે. અેમ કરવાને બદલે તમે અ યાય કે મ સહન કરતા નથી?
૮ ઊલટાનું તમે અ યાય કરાે છાે, તથા બી

તમારા ભાઈઅાેનું! ૯ શું તમે

નું પડાવી લાે છાે, અને તે પણ

ણતા નથી કે અ યાયીઅાે ઈ વરના રા યનાે

વારસાે પામશે ન હ? તમે ભૂલ ન કરાે; વળી ય ભચારીઅાે, મૂ તપૂજકાે,
લંપટાે, વષયીઅાે તથા [સ તીય પુ ષ સંબંધ રાખનારાઅાે], ૧૦ ચાેરીઅાે
કરનાર, લાેભીઅાે, વછંદી, નદા કરનારાઅાે તથા જુ લમથી પૈસા પડાવનારા,
તેઅાેને ઈ વરના રા યનાે વારસાે મળશે ન હ. ૧૧ તમારામાંના કે ટલાક અેવા
હતા, પણ તમે ભુ ઈસુને નામે તથા અાપણા ઈ વરના અા માથી શુ થયા,
અને પ વ તા અને યાયપ ં પા યા છાે. ૧૨ સઘળી વ તુઅાેની મને છૂટ છે .
પણ અે બધી લાભકારક નથી. પણ હુ ં તેમાંની કાેઈથી નયં ત થવાનાે નથી.
૧૩ ખાેરાક પેટને માટે છે અને પેટ ખાેરાકને માટે છે . પણ ઈ વર બ નેનાે નાશ

કરશે. હવે શરીર ય ભચારને માટે ન હ, પણ ભુનાે મ હમા કરવા માટે
અાપવામાં અા યું છે . અને ભુ શરીરને માટે. ૧૪ ઈ વરે ઈસુને સ વન કયા
છે , અને પાેતાના પરા મથી તે અાપણને પણ (મૃ યુમાંથી) સ વન કરશે.
૧૫ અાપણાં શરીરાે

તનાં અંગાે છે , અે શું તમે નથી

ણતા? યારે શું હુ ં

તનાં અંગાેને ય ભચા રણીના અંગાે બનાવું? અેવું ન થાઅાે. ૧૬ શું તમે
નથી

ણતા કે ય ભચા રણી સાથે જે

છે ? કે મ કે શા

ેડાય છે , તે તેની સાથે અેક દેહ થાય

કહે છે કે , તેઅાે અેક દેહ થશે. ૧૭ પણ ભુની સાથે જે

ેડાય છે તે તેમની સાથે અેક અા મા થાય છે . ૧૮ ય ભચારથી નાસાે,
માણસ જે પાપ કરે તે શરીર બહારના છે ; પણ ય ભચારી પાેતાના શરીરની
વ

પાપ કરે છે . ૧૯ શું તમે નથી

ણતા કે તમારામાં જે પ વ અા મા

છે , જે તમને ઈ વર પાસેથી અાપવામાં અા યાે છે , તેમનું ભ ત થાન તમા ં
શરીર છે ? અને તમે પાેતાના નથી, ૨૦ કે મ કે મૂ ય ચૂકવીને તમને ખરીદવામાં
અા યા છે . તેથી હવે તમા ં શરીર અને તમારાે અા મા ઈ વરનાં છે , તમારાં
શરીરાે ારા ઈ વરને મ હમા અાપાે.

૭ ના કરે તાે સા ં .

પ નીઅે પાેતાના પ ત

કારનું કૃ પાદાન. ૮ પણ અપ રણીતાેને તથા વધવાઅાેને હુ ં કહુ ં છંુ
ે મારા જેવા રહે તાે તેઅાેને તે હતકારક છે .' ૯ પણ ે તેઅાે

કે , 'તેઅાે

પાેતે સંયમ ન રાખી શકે તાે તેઅાેને લ ન કરવાની છૂટ છે . કે મ કે બળવા
કરતાં લ ન કરવું અે સા ં છે . ૧૦ પણ લ ન કરેલાઅાેને હુ ં અા ા ક ં છંુ , હુ ં
તાે ન હ, પણ ભુ કરે છે , કે પ નીઅે પાેતાના પ તથી જુ દા થવું ન હ; ૧૧
(પણ

ે પ ની

તે જુ દી થાય તાે તેણે લ ન કયા વના રહે વું, નહ તાે

પ તની સાથે સુલેહ કરીને રહે વું); પ તઅે પાેતાની પ નીનાે યાગ કરવાે ન હ.
૧૨ હવે બાકીનાઅાેને તાે ભુ ન હ, પણ હુ ં કહુ ં છંુ કે ,

ે કાેઈ વ વાસી

ભાઈને અ વ વાસી પ ની હાેય, અને અે તેની સાથે રહે વાને રા

હાેય, તાે

પ તઅે તેનાે યાગ કરવાે ન હ; ૧૩ કાેઈ વ વાસી પ નીને અ વ વાસી પ ત
હાેય, અને અે તેની સાથે રહે વાને રા

હાેય, તાે પ નીઅે તેનાે યાગ કરવાે

ન હ. ૧૪ કે મ કે અ વ વાસી પ તઅે વ વાસી પ નીથી પ વ કરાયેલાે
છે , અ વ વાસી પ નીઅે વ વાસી પ તથી પ વ કરાયેલી છે ; અેવું ના
હાેત તાે તમારાં બાળકાે અશુ હાેત, પણ હવે તેઅાે પ વ છે . ૧૫ પણ
ે અ વ વાસી પુ ષ અલગ રહે વા માગે, તાે તેને અલગ રહે વા દાે; અેવા
સં ેગાેમાં કાેઈ વ વાસી ભાઈ કે બહે ન બંધનમાં નથી; પણ ઈ વરે સાૈને
શાં તમાં રહે વા સા તે ાં છે . ૧૬ અરે

ી, તું તારા પ તનાે ઉ ાર કરીશ કે

ન હ, અે તું શી રીતે

ણી શકે ? અરે પુ ષ, તું તારી પ નીનાે ઉ ાર કરીશ કે

ન હ, અે તું શી રીતે

ણી શકે ? ૧૭ કે વળ જેમ ઈ વરે દરેકને વહચી અા યું

છે અને જેમ ભુઅે દરેકને તે ું છે , તેમ તે દરેકે ચાલવું; અને અે જ નયમ હુ ં
સવ વ વાસી સમુદાયાે માટે ઠરાવું છંુ . ૧૮ શું કાેઈ સુ નતી તેડાયેલાે છે ? તાે
તેણે બેસુ નતી જેવા ન થવું, શું કાેઈ બેસુ નતી તેડાયેલાે છે ? તાે તેણે સુ નતી
જેવા થવું ન હ. ૧૯ સુ નત તાે કં ઈ નથી, અને બેસુ નત પણ કં ઈ નથી, પણ
ઈ વરની અા ાઅાેનું પાલન તે જ [બધું છે ]. ૨૦ દરેક માણસને જે થ તમાં
તેડવામાં અા યાે હાેય અે જ થ તમાં તે રહે . ૨૧ શું તને દાસ હાેવા છતાં
તેડવામાં અા યાે છે ? તાે તે બાબતની ચતા ન કર; અને
અેમ હાેય તાે બહે તર છે કે તારે તેનાે લાભ લેવાે

ે તું છૂટાે થઈ શકે
ેઈઅે. ૨૨ કે મ કે જે દાસને

ભુઅે તેડયાે છે તે હવે ભુનાે વતં સેવક છે ; અને અેમ જ જે વતં
હાેય તેને

ે તેડવામાં અા યાે હાેય તાે તે હવે

તનાે દાસ છે . ૨૩ તમને

મૂ ય ચૂકવીને ખરીદવામાં અા યા છે તેથી તમે માણસના દાસ ન થાઅાે. ૨૪
ભાઈઅાે, જે થ તમાં તમને તેડવામાં અા યા હાેય તે થ તમાં દરેકે ઈ વરની
સાથે રહે વું. ૨૫ હવે કું વારીઅાે વષે મને ભુ તરફથી કં ઈ અા ા મળી નથી;
પણ જેમ વ વાસુ થવાને ભુ પાસેથી હુ ં દયા પા યાે છંુ , તેમ હુ ં મારાે પાેતાનાે
અ ભ ાય અાપું છંુ . ૨૬ તાે મને અેમ લાગે છે કે , હાલનાં સંકટના સમયમાં
દરેક માણસે હાલમાં પાેતાની જે થ ત છે તેમાં તેણે રહે વું તે હતકારક છે .
૨૭ શું તું પ ની સાથે બંધાયેલાે છે ? તાે તું તેનાથી વખૂટા પડવાની ઇ છા

હવે જે બાબતાે સંબંધી તમે મારા પર લ યું તે વષે પુ ષ

ીનાે પશ

૨ પણ ય ભચાર ન થાય માટે દરેક પુ ષે અને

લ ન કરવું, ૩ પ તઅે પાેતાની પ ની

બી

ીઅે

યે જવાબદારી નભાવવી. અને તેમ જ

યેની ફરજ બ વવી. ૪ પ નીને પાેતાના શરીર પર

કરીશ ન હ. શું તું પ નીથી છૂટાે થયેલાે છે ? તાે હવે તું પ નીની ઇ છા કરીશ
ન હ. ૨૮

ે તું લ ન કરે, તાે તું પાપ નથી કરતાે; અને

કરે તાે તે પાપ કરતી નથી;

ેકે લ ન કરવાથી

ે કું વારી

ીલ ન

વનમાં કે ટલીક મુ કે લીઅાે

અ ધકાર નથી, પણ પ તને છે ; તેમ જ પ તને પાેતાના શરીર પર અ ધકાર

પડશે પણ હુ ં તમારા પર દયા રાખીને તમારાે બચાવ કરવા ઇ છંુ છંુ . ૨૯
ભાઈઅાે, હુ ં અે કહુ ં છંુ કે હવે થાેડાે સમય બાકી રહે લાે છે ; જેઅાેઅે લ ન કયા

નથી, પણ પ નીને છે . ૫ અેકબી થી જુ દાં ના થાઅાે, પણ ાથના માટે

છે તેઅાે લ ન કયા વનાના જેવા થાય. ૩૦ રડનારા ન રડનારા જેવા થાય;

થાેડીવાર સુધી અેકબી ની સંમ તથી જુ દાં થવું પડે તાે થાઅાે. પછી પાછા

અને હષ કરનારા અેવા અાનંદથી દૂ ર રહે નારા જેવા થાય; વળી ખરીદનાર
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પાેતાની પાસે કશું ન રાખનારા જેવા થાય; ૩૧ અને જેઅાે અા દુ નયાના

લાગે તાે હુ ં

યવહાર કરનારા છે તેઅાે દુ નયાના યવહારમાં ગળાડૂ બ થઈ ત લીન થઈ

(aiōn g165)

ગયેલા જેવા થાઅાે ન હ. કે મ કે અા ભાૈ તક જગતનાે વૈભવ ન થવાનાે છે .
૩૨ પણ તમે ચતા કરાે ન હ, અેવી મારી ઇ છા છે . જેણે લ ન કરેલાં નથી તે

ભુની વાતાેમાં ત લીન રહે છે , કે ભુને કે વી રીતે મ હમા અાપવાે; ૩૩ પણ
જેણે લ ન કરેલું છે તે દુ નયાની નાશવંત વાતાેમાં મ ન રહે છે , કે પ નીને કે વી
રીતે ખુશ રાખવી. ૩૪ તેમ જ પ રણીતા તથા કું વારીમાં પણ ભ નતા છે .
જેમણે લ ન કરેલું નથી તે

ીઅાે ભુની વાતાેની કાળ

રાખે છે , કે તે

શરીરમાં તથા અા મામાં પ વ થાય; પણ પ રણીતા દુ નયાદારીની ચતા
રાખે છે , કે પ તને કે વી રીતે ખુશ રાખવાે. ૩૫ પણ હુ ં તમારા પાેતાના હતને
માટે તે કહુ ં છંુ ; કે જેથી તમે સંકટમાં અાવી પાડાે ન હ, પણ અે માટે કહુ ં છંુ
કે તમે યાે ય રીતે ચાલાે તથા અેક મનના અને અેક ચ ના થઈને ભુની
સેવા કરાે. ૩૬ પણ

ે કાેઈને અેવું લાગે કે પાેતાના ઉ કટ અાવેગના લીધે તે

પાેતાની સગાઈ કરેલ ક યા સાથે અયાે ય રીતે વતન કરે છે તાે તેણે પાેતાની
ઇ છા મુજબ તેની સાથે લ ન કરવું. તેમ કરવું તે પાપ નથી. ૩૭ પણ

ે તે

લ ન ન કરવાનાે નણય કરે છે , તેને કાેઈ મજબુરી ન હાેય અને તે પાેતાના
અાવેગ પર અંકુશ રાખી શકે તેમ હાેય તાે સા ં થશે કે તે તેની સાથે લ ન ન
કરે. ૩૮ અેટલે જેની સાથે તેણે સગાઈ કરેલ છે તેની સાથે જે લ ન કરે છે તે
સા ં કરે છે , અને જે તેની સાથે લ ન ન કરવાનું પસંદ કરે છે તે વધારે સારાે
નણય કરે છે . ૩૯ પ ની યાં સુધી તેનાે પ ત
બંધાયેલી છે ; પણ

વે છે , યાં સુધી નયમથી

ે તેનાે પ ત મૃ યુ પા યાે હાેય, તાે જેને તે ઇ છે છે તે

વ વાસીની સાથે લ ન કરવાને તે વતં છે , પણ ફ ત ભુમાં. ૪૦ પણ

ે

તે અેકલી રહે , તાે મારા ધાયા માણે, તે વધારે અાશીવા દત થશે; મારી અા
સલાહ ઈ વરના અા મા તરફથી છે ; અેવું હુ ં માનું છંુ .
ને ધરાવેલી સાદી વષે અાપણે ણીઅે છીઅે અને અાપણ
૮ હવેસવનેમૂ અેતઅાેબાબતનુ
ં ાન છે . ાન માણસને ગ વ કરે છે પણ ેમ તેની
ઉ ન ત કરે છે . ૨ પણ

ે કાેઈ અેવું ધારે કે હુ ં પાેતે કં ઈ

ં છંુ , તાેપણ જેમ

ારેય પણ માંસ ન હ ખાઉં કે જેથી મારા ભાઈને ઠાેકર ન લાગે.

વતં નથી? શું હુ ં ે રત નથી? શું મને અાપણા ભુ ઈસુ
૯ શુદશનં હું થયુ
ં નથી? શું તમે ભુમાં મારી સેવાનું ફળ નથી?

તનું
ેકે હુ ં

૨

બી અાેની

માં ે રત ન હાેઉં, તાેપણ ન ે તમારી નજરે તાે છંુ જ, કે મ કે

ભુમાં તમે મારા ે રતપદનાે પુરાવાે છાે. ૩ મારી પૂછપરછ કરનારાને મારાે
અે જ
બી

યુ ર છે ; ૪ શું અમને ખાવાપીવાનાે અ ધકાર નથી? ૫ શું જેવાે
ે રતાેને, ભુના ભાઈઅાેને તથા પતરને છે તેવાે મને પણ વ વાસી

ીને સાથે લઈ ફરવાનાે અ ધકાર નથી? ૬ અથવા શું ધંધાે રાેજગાર કરીને
ગુજરાન ચલાવવાનું કે વળ મારે તથા બાનાબાસને માટે જ છે ? ૭ અેવાે કયાે
સપાઈ છે કે જે પાેતાના ખચથી લડાઈમાં
ફળ કાેણ ખાતાે નથી? અથવા કાેણ

ય છે ? ા ાવાડી રાેપીને તેનું

નવર પાળીને તેના દૂ ધનાે ઉપભાેગ

કરતાે નથી? ૮ અે વાતાે શું હુ ં માણસાેના વચારાેથી કહુ ં છંુ ? અથવા શું
નયમશા પણ અે વાતાે કહે તું નથી? ૯ કે મ કે મૂસાના નયમશા માં
લ યું છે , કે પારે ફરનાર બળદના મા પર

ળી ન બાંધ. શું અાવી અા ા

અાપવામાં શું ઈ વર બળદની ચતા કરે છે ? ૧૦ કે વશેષ અાપણાં લીધે તે
અેમ કહે છે ? અાપણાં લીધે તાે લ યું છે , કે જે ખેડે છે તે અાશાથી ખેડે
અને જે મસળે છે તે ફળ પામવાની અાશાથી તે કરે. ૧૧

ે અમે તમારે

માટે અા મક બાબતાે વાવી છે , તાે અમે તમારી શરીર ઉપયાેગી બાબતાે
લણીઅે અે કઈ વધારે પડતું કહે વાય? ૧૨

ે બી અાે તમારા પરના અે

હકનાે લાભ લે છે તાે તેઅાેના કરતા અમે વશેષે દાવેદાર નથી શું? તાેપણ અે
હકનાે અમે ઉપયાેગ કયા નથી, પણ

તની સુવાતાને કં ઈ અટકાવ પ

ન થવાય માટે અમે સવ સહન કરીઅે છીઅે. ૧૩ અે શું તમે નથી

ણતા

કે જેઅાે ભ ત થાનમાં સેવાનું કામ કરે છે તેઅાે ભ ત થાનનું ખાય છે ;
જેઅાે ય વેદીની સેવા કરે છે , તેઅાે ય વેદીના અપણના ભાગીદાર છે અે શું
તમે નથી

ણતા? ૧૪ અેમ જ ભુઅે ઠરા યું કે , જેઅાે સુવાતા ગટ કરે

છે , તેઅાે સુવાતાથી પાેતાનું ગુજરાન ચલાવે. ૧૫ પણ અેવા કશાે વહીવટ

ે કાેઈ ઈ વર પર ેમ

મ નથી કયા; મને અેવા લાભ મળે તે માટે હુ ં અા લખું છંુ અેવું નથી. કે મ

રાખે છે , તાે તે તેમને અાેળખે છે . ૪ મૂ તઅાેનાં સાદી ખાવા વષે તાે અાપણે

કે કાેઈ મા ં અ ભમાન કરવાનું કારણ યથ કરે, અે કરતાં મરવું તે મારે

ણવું

ેઈઅે તેવું કશું હ

ણતાે નથી. ૩ પણ

ણીઅે છીઅે કે મૂ ત દુ નયામાં [કં ઈ જ] નથી અને અેક [ઈ વર] સવાય
બી કાેઈ ઈ વર નથી. ૫ કે મ કે વગમાં કે પૃ વી પર

ેકે કહે વાતા દેવાે છે ,

માટે બહે તર છે . ૧૬ કે મ કે

ે હુ ં સુવાતા ગટ ક ં , તાે મારા માટે અે ગવનું

કારણ નથી; કે મ કે અે મારી ફરજ છે , અને

ે હુ ં સુવાતા ગટ ન ક ં , તાે

અેવા ઘણાં દેવાે તથા કહે વાતા ભુઅાે છે તેમ; ૬ તાેપણ અાપણા તાે અેક જ

મને અફસાેસ છે . ૧૭

ઈ વર અેટલે પતા છે , જેમનાંથી સવ સ યું છે ; અને અાપણે તેમને અથ

પણ

છીઅે; અેક જ ભુ અેટલે ઈસુ

માટે મને શાે બદલાે છે ? અે કે સુવાતા ગટ કરતાં હુ ં

ત છે , જેમને અાશરે સવ છે અને અાપણે

ે હુ ં ખુશીથી તે ગટ ક ં , તાે મને બદલાે મળે છે ;

ે ખુશીથી ના ક ં , તાે મને અેનાે કારભાર સાપવામાં અા યાે છે . ૧૮
તની સુવાતા

લાેકાેને હજુ સુધી મૂ તનાે પ રચય હાેવાથી તેની સાદી તરીકે તે ખાય છે ;

મફત ગટ ક ં , અે માટે કે સુવાતામાં મારાે જે અ ધકાર તેનાે હુ ં પૂરેપૂરાે
લાભ લઉં ન હ. ૧૯ કે મ કે સવથી વતં હાેવા છતાં હુ ં સવનાે દાસ થયાે

અને તેઅાેનું અંતઃકરણ નબળ હાેવાથી

કે જેથી ઘણાં મનુ યાેને બચાવું. ૨૦ યહૂ દીઅાે માટે હુ ં યહૂ દી જેવાે થયાે કે

પણ તેમને અા યે છીઅે. ૭ પણ સવ માણસાેમાં અેવું ાન નથી; કે ટલાક

અાપણે ઈ વરને મા ય થતાં નથી
નથી; અને

થાય છે . ૮ પણ ભાેજનથી

ે ન ખાઈઅે તાે અાપણે વધારે સારા થતાં

ે ખાઈઅે તાે વધારે ખરાબ થતાં નથી. ૯ પણ સાવધાન રહાે,

જેથી યહૂ દીઅાેને બચાવું; નયમશા

રખેને અા તમારી વતં તા નબળાેને કાેઈ રીતે ઠાેકર ખવડાવે. ૧૦ કે મ કે

નયમશા

તારા જેવા ાની માણસને મૂ તના મં દરમાં બેસીને ભાેજન કરતાં

પાેતે ઈ વરનાં નયમશા

ે કાેઈ

નબળ [અંતઃકરણવાળાે] માણસ જુ અે, તાે શું તેનું અંતઃકરણ મૂ તઅાેની
સાદી ખાવાની હમત ન હ કરશે? ૧૧ અેવી રીતે તારા ાનથી તારાે નબળ
ભાઈ જેને લીધે
વ

ત મૃ યુ પા યા તેનાે નાશ થાય; ૧૨ અને અેમ ભાઈઅાેની

પાપ કરીને તથા તેઅાેનાં નબળ અંતઃકરણાેને અાઘાત પમાડીને તમે
તની વ

પાપ કરાે છાે. ૧૩ તાે સાદી ખાવાથી

ે મારા ભાઈને ઠાેકર

ને અાધીન લાેકાે માટે હુ ં નયમશા

અાધીન મનુ ય જેવાે થયાે કે જેથી નયમશા
ર હત લાેકાે માટે નયમશા

ને

ને અાધીન લાેકાેને બચાવું; ૨૧

ર હત મનુ ય જેવાે થયાે; ( ેકે હુ ં

ર હત ન હ પણ

તનાં નયમશા

ને અાધીન

છંુ ); ૨૨ નબળાેની સાથે હુ ં નબળ થયાે કે જેથી નબળાેને બચાવું. સવની
સાથે સવના જેવાે થયાે છંુ કે જેથી હુ ં સવ રીતે કે ટલાકને બચાવું. ૨૩ હુ ં
સુવાતાને લીધે બધું ક ં છંુ , અે માટે કે હુ ં તેનાે સહભાગી થાઉં. ૨૪ શું તમે
નથી

ણતા કે શરતમાં દાેડનારાં સવ તાે ઇનામને માટે દાેડે છે , પણ ઇનામ

અેકને જ મળે છે ? તમે અેવું દાેડાે કે ઈનામ તમને મળે. ૨૫

યેક પહે લવાન

સવ કારે વદમન કરે છે ; તેઅાે તાે વનાશી મુગટ પામવા માટે અેવું કરે છે ;

ક રથીઅાેને પહે લાેપ
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પણ અાપણે અ વનાશી મુગટ પામવા માટે. ૨૬ અે માટે હુ ં અેવી રીતે દાેડું

કહુ ં છંુ , તે તારી પાેતાની
ય તની કે મ કે બી ની ેરકબુ થી મારી વતં તાનાે
યાય કે મ થાય છે ? ૩૦ ે હુ ં અાભારપૂવક તે ખાવામાં ભાગીદાર થાઉં, તાે
ેરકબુ ની ખાતર તે ન ખાઅાે. ૨૯ હુ ં જે ેરકબુ

છંુ , પણ શંકા રાખનારની જેમ ન હ; હુ ં મુ ે બાજ છંુ પણ હવામાં મુ ા
મારનારના જેવાે ન હ. ૨૭ હુ ં મારા શરીરને શ ત તથા સંયમમાં રાખું છંુ ,
રખેને બી અાેને સુવાતા ગટ કયા છતાં કદાચ હુ ં પાેતે પડતાે મુકાઉં.

ન હ, પણ બી

ભાઈઅાે, હુ ં ઇ છતાે નથી કે તમે અા બાબત વષે અ
યા
૧૦ મારા
રહાે કે , અાપણા સવ પૂવ ે વાદળાં [ની છાયા] નીચે સમુ માં થઈને

માટે તમે ખાઅાે કે , પીઅાે કે , જે કં ઈ કરાે તે સવ ઈ વરના મ હમાને અથ કરાે.

પાર ગયા; ૨ તેઅાે સવ મૂસાના [અનુયાયી] થવાને વાદળમાં તથા સમુ માં
બા ત મા પા યા; ૩ સવઅે અેક જ અા મક અ ન ખાધું, ૪ તેઅાે સવઅે
અેક જ અા મક પાણી પીધું; કે મ કે તેમની પાછળ ચાલનાર અા મક ખડકનું
[પાણી] તેઅાેઅે પીધું; તે ખડક તાે

ત હતા. ૫ પણ તેઅાેમાંના કે ટલાક

જેને સા હુ ં અાભાર માનું છંુ , તે વષે મારી નદા કે મ કરવામાં અાવે છે ? ૩૧
૩૨ તમે યહૂ દીઅાેને,

ીકાેને કે ઈ વરના વ વાસી સમુદાયને અવરાેધ પ

ન થાઅાે; ૩૩ તેઅાે ઉ ાર પામે માટે જેમ હુ ં પણ સવ બાબતે સવને ખુશ
રાખીને મા ં પાેતાનું ન હ, પણ ઘણાંનું હત ેઉં છંુ , તેમ જ તમે કરાે.
મ હુ ં
તને અનુસ છંુ તેમ તમે મને અનુસરાે. વળી તમે બધી
૧૧ જેબાબતાે
માં મા ં મરણ કરાે છાે અને જેમ મ તમને જે અા ાઅાે
૨

વ તુઅાેની વાસના રાખનાર હતા તેવા અાપણે ન થઈઅે, તે માટે અા વાતાે

અાપી, તે માણે ઢતાથી પાલન કરાે છાે માટે હુ ં તમારી શંસા ક ં છંુ . ૩ હુ ં
તમને જણાવવાં ચાહુ ં છંુ કે યેક પુ ષનું શર
ત છે અને ીનું શર

અાપણે સા ચેતવણી પ હતી. ૭ જેમ તેઅાેમાંના કે ટલાક મૂ તપૂજક થયા,

પુ ષ છે ; અને

તેવા તમે ન થાઅાે; લખેલું છે કે , લાેક ખાવાપીવા બેઠા, અને ઊઠીને નાચવા

કરતાં પાેતાનું માથું ઢાંકેલું રાખે, તાે તે પાેતાના માથાનું અપમાન કરે છે ; ૫

લા યા. ૮ જેમ તેઅાેમાંના કે ટલાકે ય ભચાર કયા, અને અેક દવસમાં ેવીસ

પરં તુ જે કાેઈ

હ ર માયા ગયા, અેવું અાપણે ન કરીઅે. ૯ જેમ તેઅાેમાંના કે ટલાકે ભુની

અપમાન કરે છે , કે મ કે તેમ કરવું તે વાળ ઊતરાવી ના યાં સમાન છે . ૬ કે મ

કસાેટી કરી. અને સપાથી નાશ પા યા, તેમ અાપણે ઈ વરની કસાેટી કરીઅે

કે

ન હ. ૧૦ વળી જેમ તેઅાેમાંના કે ટલાકે કચકચ કરી, અને સંહારકે તેમનાે

પણ

સંહાર કયા અેવી કચકચ તમે ન કરાે. ૧૧ હવે તે સવ તેઅાેના પર અાવી પ ું

૭ કે મ કે પુ ષને માથું ઢાંકવું ઘટતું નથી, તે તાે ઈ વરની

તે તાે અાપણને સમજે તે માટે થયું; જેઅાેનાં પર યુગાેનાે અંત અાવી લા યાે છે

છે , પણ

પર ઈ વર સ ન નહાેતા, માટે તેઅાે અર યમાં માયા ગયા. ૬ જેમ તેઅાે દુ

ે

તનું શર ઈ વર છે . ૪ જે કાેઈ પુ ષ ાથના કે બાેધ
ી ખુ લે માથે ાથના કે બાેધ કરે છે , તાે તે પાેતાના માથાનું

ી માથે અાેઢવું ન હ તાે તેણે પાેતાના વાળ ઊતરાવી નાખવા
ેકે વાળ ઉતરાવવાથી

ી તાે પુ ષનાે વૈભવ છે ; ૮ કે મ કે પુ ષ

ી પુ ષથી; ૯ પુ ષનું સજન

અેવાે બાેધ અાપણને મળે તેને સા તે લખવામાં અા યું છે . (aiōn g165) ૧૨

વગદૂ તાેને લીધે

રહે . ૧૩ માણસ સહન ન કરી શકે અેવું કાેઈ પરી ણ તમને થયું નથી. વળી

ીથી થયાે નથી, પણ

ીને માટે કરવામાં અા યું ન હતું, પણ

ીઅે પાેતાની અા ધનતા દશાવવાં માથે અાેઢેલું રાખવું તે

ઈ વર વ વાસુ છે , તે તમારી શ ત ઉપરાંત પરી ણ તમારા પર અાવવા

ઉ ચત છે . ૧૧ તાેપણ ભુમાં પુ ષ

દેશે ન હ; પણ તમે તે સહન કરી શકાે, માટે પરી ણ સાથે છૂટકાનાે માગ

નથી. ૧૨ કે મ કે જેમ

યજનાે, મૂ તપૂ થી નાસી

ેઈઅે.

તમા તથા મ હમા

ીનું સજન તાે પુ ષને માટે કરવામાં અા યું હતું. ૧૦ અા કારણથી અને

માટે જે કાેઈ પાેતાને થર ઊભેલાે સમજે છે , તે પાેતે પડે ન હ માટે સાવચેત

પણ રાખશે. ૧૪ અે માટે, મારા

ેઈઅે;

ીને શરમ લાગે તાે તેણે માથે અાેઢવું

ભુથી છે . ૧૩

અાે. ૧૫

ીર હત નથી, અને

ી પુ ષથી છે તેમ પુ ષ

ી પુ ષર હત

ીને અાશરે, પણ સવ

ી ઘુંઘટ વના ઈ વરની ાથના કરે અે શું તેને શાેભે? અે

તમને સમજુ માણસાે સમ ને, હુ ં અે તમને કહુ ં છંુ , તમે મારી વાતનાે વચાર
કરાે. ૧૬ અાશીવાદનાં જે યાલા પર અાપણે અાશીવાદ માગીઅે છીઅે, તે શું

વાતનાે નણય તમે પાેતે કરાે ૧૪ અથવા શું કૃ ત પાેતે તમને શીખવતી નથી,

તનાં ર તમાં સાથે મળીને ભાગ નથી લેતાં? અાપણે જે રાેટલી ભાંગીઅે

લાંબા વાળ હાેય તાે તે તેની શાેભા છે , કે મ કે તેના વાળ અા છાદનને માટે તેને

છીઅે, તે શું

તનાં શરીરમાં સાથે મળીને ભાગ નથી લેતાં? ૧૭ રાેટલી

કે

ે પુ ષને લાંબા વાળ હાેય તાે તે તેને અપમાન પ છે ? ૧૫ પણ

અાપવામાં અાવે છે . ૧૬ પણ

ે

ીને

ે કાેઈ માણસ અે બાબત વષે વવાદી માલૂમ

અેક જ છે , માટે અાપણે ઘણાં છતાં અેક શરીર પ છીઅે, કે મ કે અાપણે સવ

પડે, તાે

ણવું કે , અાપણામાં તથા ઈ વરના વ વાસી સમુદાયમાં અેવાે

અેક જ રાેટલીના ભાગીદાર છીઅે. ૧૮ જેઅાે

તઅે ઇઝરાયલી છે તેમને

રવાજ નથી. ૧૭ અે કહીને હુ ં તમારી શંસા કરતાે નથી, કે મ કે તમે સુધારાને

જુ અાે; શું ય બ લદાનાે ખાનારા ય વેદીના સહભાગી નથી? ૧૯ તાે હુ ં શું

માટે ન હ, પણ બગાડને સા ભેગા મળાે છાે. ૧૮ કે મ કે થમ, તમે સભામાં

કહુ ં છંુ ? કે મૂ તની સાદી કં ઈ છે ? અથવા મૂ ત કં ઈ છે ? ૨૦ ના, પણ [હુ ં
કહુ ં છંુ કે , ] વદેશીઅાે જે બ લદાન અાપે છે તે તેઅાે ઈ વરને ન હ, પણ

અેકઠા થાઅાે છાે, યારે તમારામાં ફાટફૂ ટ હાેવાનું મારા સાંભળવામાં અાવે

દુ ા માઅાેને અાપે છે ; તમે તેઅાેનાે સંગ ના કરાે, અેવી મારી ઇ છા છે . ૨૧

થાય અે માટે જ રી છે કે તમારામાં મતભેદ પડે. ૨૦ તાે તમે અેક થાને મળાે

તમે ભુના યાલા સાથે દુ ા માઅાેનાે યાલાે પી શકતા નથી; તેમ જ તમે

છાે યારે ભુનું ભાેજન કરવું અે અશ

છે . અને કે ટલેક અંશે તે ખ ં માનું છંુ . ૧૯ જેઅાે પસંદ થયેલા છે તેઅાે ગટ
થઈ પડે છે . ૨૧ કે મ કે ખાવામાં

ભુના ભાેજનની સાથે દુ ા માઅાેનાં ભાેજનના ભાગીદાર થઈ શકતા નથી.

યેક પાેતાનું ભાેજન કરી લે છે ; કાેઈ ભૂ યાે રહે છે તાે કાેઈ વછંદી બને છે .

૨૨ તાે શું અાપણે ભુને ચીડવીઅે છીઅે? શું અાપણે તેમના કરતાં વધારે

૨૨ શું તમારે ખાવા તથા પીવા માટે તમારાં ઘરાે નથી? કે શું તમે ઈ વરના

બળવાન છીઅે? ૨૩ સઘળી વ તુઅાે ઉ ચત છે ; પણ સઘળી ઉપયાેગી નથી.

વ વાસી સમુદાયને ધ ારાે છાે, કે જેઅાેની પાસે નથી તેઅાેને શરમાવાે

સઘળી વ તુઅાે ઉ ચત છે ; પણ સઘળી ઉ ન તકારક નથી. ૨૪ મા પાેતાનું

છાે? હુ ં તમને શું કહુ ં ? શું અેમાં હુ ં તમને વખા ં? અેમાં હુ ં તમારી શંસા

જ ન હ, પણ દરેકે બી નું હત

ેવું. ૨૫ જે કં ઈ બ રમાં વેચાય છે , તે

કરતાે નથી. ૨૩ કે મ કે જે હુ ં ભુથી પા યાે તે મ તમને પણ અાપી દીધું, અેટલે

ેરકબુ ની ખાતર કં ઈ પણ પૂછપરછ વગર ખાઅાે; ૨૬ કે મ કે પૃ વી તથા

કે જે રાતે ભુ ઈસુને પર વાધીન કરવામાં અા યા, યારે તેમણે રાેટલી લીધી,

ે કાેઈ અ વ વાસી તમને નમં ણ અાપે

૨૪ અને તુ ત કરીને ભાંગીને ક ું કે , 'લાે ખાઅાે, અે મા ં શરીર છે , જે

અને તમે જવા ઇ છતા હાે, તાે તમારી અાગળ જે કં ઈ પીરસવામાં અાવે તે

તમારે માટે ભાંગવામાં અા યું છે , મારી યાદગીરીને સા તે કરાે.' ૨૫ અેમ

તેમાંનું સવ વ ભુનું છે . ૨૭

ે કાેઈ

જ ભાેજન કયા પછી, યાલાે પણ લઈને ક ું કે , 'અા યાલાે મારા ર તનાે

તમને કહે કે , તે મૂ તની સાદી છે , તાે જેણે તે બતા યું તેની ખાતર, તથા

નવાે કરાર છે ; તમે જેટલી વખત તે પીઅાે છાે, તેટલી વાર મારી યાદગીરીને

ેરકબુ ની ખાતર કશી પૂછપરછ કયા વના ખાઅાે. ૨૮ પણ
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સા તે કરાે.' ૨૬ કે મ કે જેટલી વાર તમે અા રાેટલી ખાઅાે છાે અને અા
યાલાે પીઅાે છાે તેટલી વાર તમે ભુના અાવતાં સુધી તેમનું મૃ યુ ગટ

ઈ વરે વધારે માન અાપીને, શરીરને ગાેઠ યું છે , ૨૫ અેવું કે શરીરમાં ફૂ ટ પડે
ન હ, પણ અંગાે અેકબી ની અેક સરખી કાળ

રાખે. ૨૬ અને

ે અેક

કરાે છાે. ૨૭ માટે જે કાેઈ માણસ અયાે ય રીતે ભુની રાેટલી ખાય, કે

અંગ દુ ઃખી થાય, તાે તેની સાથે સવ અંગાે પણ દુ ઃખી થાય છે ;

ે અેક અંગને

તેમનાે યાલાે પીઅે, તે ભુના શરીરનાે તથા ર તનાે અપરાધી થશે. ૨૮ પણ

માન મળે, તાે તેની સાથે સવ અંગાે ખુશ થાય છે . ૨૭ હવે તમે

તનું શરીર,

દરેકે પાેતાની તપાસ કરવી. અેમ કરીને રાેટલીમાંથી ખાવું અને યાલામાંથી

અને તેના જુ દાંજુદાં અંગાે છાે. ૨૮ ઈ વરે મંડળીમાં કે ટલાકને ની યા છે , તે અા

પીવું. ૨૯ કે મ કે ભુના શરીરનાે ભેદ

યાં વગર જે કાેઈ અયાે ય રીતે

ખાય તથા પીઅે તે, ખાધાથી તથા પીધાથી પાેતાને શ ાને પા કરે છે . ૩૦

માણે છે ; થમ ે રતાે, બી

બાેધકાે, ી

ઉપદેશકાે, પછી પરા મી

કામાે કરનારા, પછી સા પણાંના કૃ પાદાનાે, સહાયકાે, વહીવટકતાઅાે અને

અે કારણથી તમારામાં ઘણાં અબળ તથા રાેગી છે ; અને ઘણાંઅેક ઊંઘે

વ વધ ભાષા બાેલનારાઅાે. ૨૯ શું બધા ે રતાે છે ? શું બધા બાેધકાે છે ?

છે . ૩૧ પણ

ે અાપણે પાેતાને તપાસીઅે, તાે અાપણા પર યાય કરવામાં

શું બધા ઉપદેશકાે છે ? શું અાપણે બધા પરા મી કામાે કરીઅે છીઅે? ૩૦ શું

ન હ અાવે. ૩૨ પણ અાપણાે યાય કરાય છે , યારે અાપણે ભુથી શ ા

બધાને સા ં કરવાના કૃ પાદાન છે ? શું બધા વ વધ ભાષાઅાે બાેલે છે ? શું

પામીઅે છીઅે, જેથી જગતની સાથે અાપણને શ ા થાય ન હ. ૩૩ તાે મારા

બધા ભાષાંતર કરે છે ? ૩૧ જે કૃ પાદાનાે વધારે ઉ મ છે તેઅાેને ા ત કરવાની

ભાઈઅાે, તમે ભાેજન કરવા અેકઠા મળાે યારે, અેકબી ની રાહ જુ અાે; ૩૪

ઉ કં ઠા રાખાે; તાેપણ હુ ં તમને અે કરતાં ઉ મ માગ બતાવું છંુ .

ે કાેઈ ભૂ યાે હાેય, તાે તે પાેતાના ઘરમાં ખાય, જેથી તમા ં અેકઠા મળવું
શ ાપા થાય ન હ. હવે જે કં ઈ બાકી છે તે હુ ં અાવીશ યારે યથા થત
કરીશ.
, ભાઈઅાે, અા મક દાનાે વષે તમે અ
યા રહાે અેવી મારી
૧૨ હવે
ઇ છા નથી. તમે ણાે છાે કે , તમે વદેશીઅાે હતા, યારે જેમ કાેઈ
૨

તમને દાેરી

ય તેમ મૂંગી મૂ તઅાે પાછળ તમે દાેરવાઈ જતા હતા. ૩ માટે

હુ ં તમને જણાવું છંુ કે , ઈ વરના અા માથી બાેલનારાે કાેઈ માણસ ઈસુને
શાપપા કહે તાે નથી; અને કાેઈ માણસ, પ વ અા મા વના, 'ઈસુ ભુ છે ,'
અેવું કહી શકતાે નથી. ૪ કૃ પાદાનાે અનેક કારનાં છે , તાેપણ અા મા તાે
અેકનાઅેક જ છે ; ૫ સેવાઅાે અનેક કારની છે , પણ ભુ અેકનાઅેક જ છે .
૬ કાયા અનેક કારનાં છે , પણ ઈ વર અેકનાઅેક જ છે , તે સવમાં કાયરત છે .
૭ પણ અા માનું પ ીકરણ
૮ કે મ કે અેકને અા માથી

યેકનાે સામા ય ઉપયાેગને માટે અપાયેલું છે .

ાનની વાત અપાઈ છે ; તાે કાેઈને અે જ અા માથી

વ ાની વાત અપાઈ છે ; ૯ કાેઈને અે જ અા માથી વ વાસ; અને કાેઈને અે
જ અા માથી સા ં કરવાના કૃ પાદાન; ૧૦ કાેઈને પરા મી કામાે કરવાનું; અને
કાેઈને બાેધ કરવાનું; કાેઈને અા માઅાેને પારખી

ણવાનું, કાેઈને અલગ

અલગ ભાષાઅાે બાેલવાનું અને કાેઈને ભાષાંતર કરવાનું કૃ પાદાન અપાયેલું
છે . ૧૧ પણ પાેતાની ઇ છા માણે
સવ શ

યેકને કૃ પાદાન વહચી અાપનાર અને

કરનાર અે ને અે જ અા મા છે . ૧૨ કે મ કે જેમ શરીર અેક છે , અને

તેનાં અંગાે ઘણાં છે , તે અેક શરીરનાં અંગાે ઘણાં હાેવા છતાં સવ અંગાે
મળીને અેક શરીર છે , તેમ

ત પણ છે . ૧૩ કે મ કે અાપણે યહૂ દી કે ીક,

દાસ કે વતં , સવ અેક શરીરમાં અેક અા માથી બા ત મા પા યા; અને
સવને અેક અા મા દાન કરવામાં અા યાં છે . ૧૪ પણ શરીર તાે અેક અંગનું
નથી, પણ ઘણાં અંગાેનું છે . ૧૫

ે પગ કહે કે , હુ ં હાથ નથી અે માટે હુ ં

શરીરનાે નથી, તાે તેથી શું તે શરીરનાે નથી? ૧૬

ે કાન કહે કે , હુ ં અાંખ

નથી માટે હુ ં શરીરનાે નથી, તાે શું તેથી તે શરીરનાે નથી? ૧૭
અાંખ હાેત તાે કાન

ાં હાેત?

ે અાખું શરીર કાન હાેત તાે

ાં હાેત? ૧૮ પણ હવે ઈ વરે દરેક અંગને પાેતાની મર
ગાેઠવેલું છે . ૧૯

ે અાખું શરીર

ે સવ અેક અંગ હાેત, તાે શરીર

ાને

ય

માણે શરીરમાં

ાં હાેત? ૨૦ પણ હવે

અંગાે ઘણાં છે પણ શરીર અેક જ છે . ૨૧ અાંખ હાથને કહી શકતી નથી કે
મને તારી જ ર નથી; અથવા માથું પગને કહી શકતું નથી કે , મને તારી જ ર
નથી. ૨૨ વળી શરીરનાં જે અંગાે અાેછા માનપ દીસે છે તેઅાેની વશેષ
અગ ય છે ; ૨૩ શરીરનાં જે ભાગાે નબળા દીસે છે તેઅાેને અાપણે વધતું માન
અાપીઅે છીઅે; અને અેમ અાપણા કદ પાં અંગાે વધારે શાેભાયમાન કરાય
છે . ૨૪ અાપણાં સુંદર અંગાેને અેવી જ ર નથી. પણ જેનું માન અાેછંુ હતું તેને
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ેકે હુ ં માણસાેની તથા વગદૂ તાેની પણ ભાષાઅાે બાેલી શકું , પણ
૧૩ મારામાં
ેમ ન હાેય, તાે રણકાર કરનાર પ ળ કે ઝમકાર કરનાર
ઝાંઝના જેવાે હુ ં છંુ . ૨

ે મને બાેધ કરવાનું દાન હાેય, અને હુ ં સવ મમ તથા

ણતાે હાેઉં, અને હુ ં પવતાેને ખસેડી શકું અેવાે પૂરાે વ વાસ

સવ વ ા

મારામાં હાેય, પણ મારામાં ેમ હાેય ન હ, તાે હુ ં કશું જ નથી. ૩
કં ગાલાેનું પાેષણ કરવા મારી બધી સંપ

અાપું અને

ે હુ ં

ે હુ ં મા ં શરીર

અ નને સાપું પણ મારામાં ેમ ન હાેય, તાે મને કશું હતકારક નથી. ૪ ેમ
સહનશીલ તથા પરાેપકારી છે ; ેમ અદેખાઇ કરતાે નથી; ેમ બડાશ મારતાે
નથી, ફુ લાઈ જતાે નથી, ૫ ેમ અયાે ય રીતે વતતાે નથી, પાેતાનું જ હત
શાેધતાે નથી, ખીજવાતાે નથી, કાેઈનું ખરાબ ઇ છતાે નથી; ૬ અ યાયમાં
ન હ, પણ સ યમાં અાનંદ મનાવે છે ; ૭ ેમ બધું ખમે છે , બધું સાચું માને
છે , બધાની અાશા રાખે છે , બધાનું સહન કરે છે . ૮ ેમ કદી અાેછાે થતાે
નથી, પણ બાેધ કરવાનું દાન હાેય તાે તે ન થશે; ભાષાઅાે ભુલાઈ જશે;
વ ા હાેય તાે તે વીસરી જશે. ૯ કે મ કે અાપણે અપૂણ

ણીઅે છીઅે;

અને અધૂરાે બાેધ કરીઅે છીઅે; ૧૦ પણ જયારે સંપૂણતા અાવશે, યારે
અપૂણતા જતી રહે શે. ૧૧ જયારે હુ ં બાળક હતાે, યારે બાળકની માફક
બાેલતાે હતાે, વચારતાે હતાે અને બાળકની માફક જ સમજતાે હતાે, પણ
હવે હુ ં પુ ત થયાે, યારે મ બાળકની વાતાે મૂકી દીધી. ૧૨ કે મ કે હમણાં
અાપણે
પ

ણે કે દપણમાં ઝાંખું ઝાંખું
ેઈશું; હમણાં હુ ં અપૂણ

તેમ હુ ં પૂણ રીતે

ેઈઅે છીઅે, પણ યારે નજરાેનજર

ં છંુ , પણ યારે જેમ ઈ વર મને

ણે છે

ણીશ. ૧૩ હવે વ વાસ, અાશા તથા ેમ અે ણે ટકી

રહે છે ; પણ અે ણેયમાં ેમ ે છે .
અ ભલાષા રાખાે,
૧૪ વશેેમનેષઅનુકરીનેસરાેતમે; અનેબાેઅાધ કરીમકશકાેદાનાેઅેમેનળી અવવાની
ભલાષા રાખાે. કે મ કે
૨

જે કાેઈ અ ય ભાષા બાેલે છે , તે માણસની સાથે ન હ, પણ ઈ વરની સાથે
બાેલે છે , બીજું કાેઈ તેનું બાેલવું સમજતું નથી, પણ તે અા મામાં મમા બાેલે
છે . ૩ જે બાેધ કરે છે , તે ઉ ન ત, સુબાેધ તથા દલાસાને માટે માણસાે સાથે
બાેલે છે . ૪ જે અ ય ભાષા બાેલે છે તે પાેતાની ઉ ન ત કરે છે ; પણ જે બાેધ
કરે છે તે વ વાસી સમુદાયની ઉ ન ત કરે છે . ૫ મારી ઇ છા છે કે , તમે
બધા અ ય ભાષાઅાે બાેલાે, પણ વશેષ કરીને તમે બાેધ સમ વાે અેવી
મારી ઇ છા છે . કે મ કે અ ય ભાષાઅાે બાેલનાર,

ે વ વાસી સમુદાયની

ઉ ન તને માટે ભાષાંતર કરે ન હ, તાે તે કરતાં બાેધ કરનારનું મહ વ વધારે
છે . ૬ ભાઈઅાે, તમારી વ ચે અાવીને હુ ં અ ય ભાષાઅાે બાેલું પણ
કટીકરણ,

ે

ાન, બાેધ કે શખામણથી ન બાેલું તાે તેનાથી તમને કશાે

લાભ નથી. ૭ અેમ જ અવાજ કાઢનાર ન વ વા જ ાે, પછી તે વાંસળી
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હાેય કે વીણા હાેય પણ

ે અેમના સૂરમાં અલગતા અાવે ન હ, તાે વાંસળી કે

વીણા અેમાંથી શું વગાડે છે તે કે વી રીતે માલૂમ પડે? ૮ કે મ કે

પણ કહે છે . ૩૫ પણ

ે રણ શગડું

પ સૂર ન કાઢે, તાે કાેણ લડાઈ માટે કાેણ સ જ થશે? ૯ અેમ જ
તમે પણ

ે

ભ વડે સમ

ે તેઅાે કં ઈ શીખવા ચાહે , તાે તેઅાેઅે ઘરમાં પાેતાના

પ તને પૂછવું; કે મ કે વ વાસી સમુદાયમાં

શકાય અેવા શ દાે ના બાેલાે તાે બાેલેલી

ીઅાેઅે બાેલવું અે શરમભરેલું

છે . ૩૬ શું તમારી પાસેથી ઈ વરનું વચન અા યું? કે શું તે અેકલા તમને ા ત
થયું છે ? ૩૭

ે કાેઈ પાેતાને બાેધક કે અા મક સમજે, તાે જે વાતાે હુ ં

વાત કે વી રીતે સમ ય? કે મ કે અેમ કરવાથી તમે હવામાં બાેલનારા જેવાે

તમારા પર લખું છંુ તેઅાે ભુની અા ાઅાે છે અેવું તેણે સમજવું. ૩૮

ગણાશાે. ૧૦ દુ નયામાં ઘણી ભાષાઅાે છે , તેઅાેમાંની કાેઈ અથ વગરની

અ ાની હાેય તાે તે ભલે અ ાની રહે . ૩૯ અે માટે, મારા ભાઈઅાે, બાેધ

નથી, ૧૧ અે માટે

કરવાની ઉ કં ઠા રાખાે, અ ય ભાષાઅાેમાં બાેલવાની મનાઈ ન કરાે. ૪૦ પણ

ે હુ ં અમુક ભાષાનાે અથ ન

ં, તાે બાેલનારની સમ

હુ ં પરદેશી જેવાે અને બાેલનાર મારી અાગળ પરદેશી જેવાે થશે. ૧૨ અે
માણે તમે અા માનાં દાનાે ઇ છાે છાે, તે ઝનૂનથી શાેધાે અને વ વાસી
સમુદાયની ઉ ન તને માટે તમે તેમાં વૃ

પામવા યાસ કરાે. ૧૩ તે માટે

અ ય ભાષા બાેલનારે પાેતે ભાષાંતર કરી શકે , અેવી ાથના કરવી. ૧૪
કે મ કે

ે હુ ં અ ય ભાષામાં ાથના ક ં , તાે મારાે અા મા ાથના કરે છે ,

પણ મા ં મન ન

ય રહે છે . ૧૫ તાે શું? હુ ં અા માથી ાથના કરીશ

અને મનથી પણ ાથના કરીશ, અા માથી ગાઈશ અને મનથી પણ ગાઈશ.
૧૬ ન હ તાે

ે તું અા માથી તુ ત કરીશ તાે યાં જે અાેછી સમજવાળા

માણસ બેઠેલાે છે તે તારી તુ ત સાંભળીને અામીન કે વી રીતે કહે શે? કે મ
કે તું શું બાેલે છે અે તે સમજતાે નથી. ૧૭ કે મ કે તું સારી રીતે તુ ત કરે
છે ખરાે; પણ તેથી અ યાેની ઉ ન ત થતી નથી. ૧૮ હુ ં ઈ વરનાે અાભાર
માનું છંુ , કે તમારા સવનાં કરતાં મને વધારે ભાષાઅાે બાેલતાં અાવડે છે . ૧૯
તાેપણ વ વાસી સમુદાયમાં અ ય ભાષામાં દસ હ ર શ દ બાેલવા કરતાં
બી અાેને શીખવવા પાેતાની સમજશ તથી મા પાંચ શ દાે બાેલવાનું હુ ં
વધારે પસંદ ક ં છંુ . ૨૦ ભાઈઅાે, સમજણમાં બાળક ન થાઅાે; પણ દુ તામાં
બાળકાે થાઅાે, અને સમજણમાં પુ ત થાઅાે. ૨૧ નયમશા માં લ યું છે
કે , 'અ ય ભાષાઅાેથી તથા અ ણી

અાેના હાેઠાેથી હુ ં અા લાેકાેની

સાથે બાેલીશ, તાેપણ તેઅાે મા ં સાંભળશે નહ ,' અેમ ભુ કહે છે . ૨૨ અે
માટે ભાષાઅાે વ વાસીઅાેને ન હ, પણ અ વ વાસીઅાેને માટે નશાની પ
છે . અને બાેધ અ વ વાસીઅાેને ન હ પણ વ વાસીઅાેને માટે ચ
છે . ૨૩ માટે

પ

ે અાખાે વ વાસી સમુદાય અેકઠાે મળે, અને બધા જ અ ય

ભાષાઅાેમાં બાેલે અને

ે કે ટલાક અાેછી સમજવાળા તથા અ વ વાસીઅાે

યાં અાવે તાે શું તેઅાે કહે શે ન હ, કે તમે પાગલ છાે? ૨૪ પણ

ે સવ

બાેધ કરે અને કાેઈ અ વ વાસી કે અણસમજુ અંદર અાવે તાે બધાથી તેને
શખામણ મળે છે ; બધાથી તે પરખાય છે ; ૨૫ અને તેના દયની ગુ ત
બાબતાે ગટ કરાય છે ; વળી ખરેખર ઈ વર તમારામાં છે અેવું કબૂલ કરીને,
તે ઘૂંટણે પડીને ઈ વરનું ભજન કરશે. ૨૬ ભાઈઅાે તથા બહે નાે જયારે તમે
અેકઠા થાઅાે છાે યારે તમારામાંના કાેઈ ગીત ગાય છે , કાેઈ કટીકરણ કરે
છે , કાેઈ અ ય ભાષા બાેલે છે કાેઈ તેનાે અથ સમ વે છે ; અા બધું ઉ ન તને
માટે થવું

ેઈઅે. ૨૭

ે કાેઈ અ ય ભાષા બાેલે, તાે બે અથવા વધારેમાં

વધારે ણ માણસ વારાફરતી બાેલે છે ; અને અેક જેણે ભાષાંતર કરવું. ૨૮
પણ

ે ભાષાંતર કરનાર ન હાેય તાે વ વાસી સમુદાયમાં તેણે છાના રહે વું

અને મા પાેતાની તથા ઈ વરની સાથે બાેલવું. ૨૯ બે કે ણ બાેધકાે બાેલે,
અને બી અાે તેની સમી ા કરે. ૩૦ પણ

ે સભામાં જેઅાે છે તેઅાેમાંના

કાેઈને કં ઈ ગટ થાય, તાે પહે લાઅે છાના રહે વું. ૩૧ તમે સવ વાર ફરતી
બાેધ કરી શકાે છાે, કે સવ લાેકાે શીખે અને દલાસાે પામે. ૩૨ બાેધકાેના
અા માઅાે બાેધકાેને અાધીન છે . ૩૩ ઈ વર અ યવ થાના ઈ વર નથી,
પણ શાં તના ઈ વર છે . જેમ સંતાેની સવ મંડળીઅાેમાં ચાલે છે તેમ, ૩૪
ીઅાેઅે વ વાસી સમુદાયાેમાં છાના રહે વું; કે મ કે તેઅાેને બાેલવાનાે
અ ધકાર નથી, પણ તેઅાેને અાધીનતામાં રહે વું

ેઈઅે અેમ નયમશા

ે કાેઈ

બધું ઈ વરને શાેભે અે રીતે તથા યવ થાપૂવક કરવામાં અાવે.
અને બહે નાે, જે સુવાતા મ તમને
૧૫ હવેપણભાઈઅાે
વીકારી છે અને જેમાં તમે થર પણ ર
તમારી સમ

ગટ કરી છે , જેને તમે
ા છાે, ૨ જે વચનાે મ

ગટ કયા છે તેને તમે અનુસરાે છાે અને કા પ નક વ વાસ

કરાે ન હ તાે જ તમે ઉ ાર પામાે છાે, તે સુવાતા હુ ં તમને જણાવું છંુ . ૩
કે મ કે જે મને ા ત થયું છે , તે મ થમ તમને સાપી દીધું કે શા
માણે

ત અાપણાં પાપને સા મરણ પા યા; ૪ વળી શા

વચનાે
વચનાે

માણે ઈસુને દફનાવવામાં અા યા; અને ીજે દવસે તેઅાે સ વન થયા.'
૫ પતરને અને પછી શ યાેને તેમણે દશન અા યું. ૬ યાર પછી પાંચસાે

કરતાં વધારે ભાઈઅાે સમ
ઘણાં હજુ સુધી

અેક જ સમયે તેઅાે ગટ થયા; તેઅાેમાંના

વતા ર ા છે , પણ કે ટલાક મૃ યુ પા યા છે . ૭ યાર પછી

યાકૂ બને અને પછી સવ ે રતાેને ઈસુઅે દશન અા યું. ૮ સાૈથી છે લે જેમ
અકાળે જ મેલાે હાેય તેમ મને પણ ઈસુઅે દશન અા યું. ૯ કે મ કે ે રતાેમાંના
સવ કરતાં હુ ં નાનાે છંુ , અને હુ ં ે રત ગણાવા પણ લાયક નથી, કારણ કે મ
ઈ વરના મંડળીની સતાવણી કરી હતી. ૧૦ પણ હુ ં જે છંુ તે ઈ વરની કૃ પાથી
છંુ ; મારા પર તેમની જે કૃ પા છે તે વનાકારણ થઈ નથી, પણ તેઅાે સવ
કરતાં મ વધારે મહે નત કરી; મ તાે ન હ પણ ઈ વરની જે કૃ પા મારા પર છે તે
ારા. ૧૧ હુ ં કે તેઅાે, અેમ અમે સુવાતા ગટ કરીઅે છીઅે, અને તે પર
તમાેઅે વ વાસ કયા છે . ૧૨ પણ
છે . અેવું

ત મૃ યુ પામેલાઅાેમાંથી સ વન થયા

ે ગટ કરાય છે , તાે તમારામાંના કે ટલાક કે મ કહે છે કે , 'મૃ યુ

પામેલાઅાેનું મરણાે થાન નથી?' ૧૩ પણ
નથી તાે

ે મૃ યુ પામેલાઅાેનું મરણાે થાન

ત પણ સ વન થયા નથી. ૧૪ અને

ે

ત સ વન થયા

નથી. તાે અમે જે ઉપદેશ કરીઅે છીઅે તે યથ, અને તમે જે વ વાસ કરાે છાે
તે પણ યથ છે . ૧૫ અને અમે ઈ વરના જૂ ઠા સા ીઅાે ઠરીઅે છીઅે, કારણ
કે અમે ઈ વર વષે અેવી સા ી અાપી, કે તેમણે

તને સ વન કયા, પણ

ે મૂઅેલાં ઊઠતાં નથી, તાે ઈસુને પણ સ વન કરવામાં અા યા નથી. ૧૬
કે મ કે
૧૭ અને

ે મૂઅેલાંઅાેનું પુન થાન નથી, તાે
ે

ત પણ સ વન થયા નથી.

ત સ વન થયા નથી, તાે તમારાે વ વાસ યથ છે ; હ

સુધી તમે તમારા પાપમાં જ છાે; ૧૮ અને

તમાં જેઅાે ઊંઘી ગયેલા છે

તેઅાે પણ નાશ પા યા છે . ૧૯

વન માટે જ અાપણી અાશા

ે કે વળ અા

તમાં છે , તાે સવ માણસાે કરતાં અાપણે વધારે દયાપા છીઅે. ૨૦ પણ
હવે

ત મૃ યુ પામેલાઅાેમાંથી સ વન થયા છે , અને તે ઊંઘી ગયેલાંઅાેનું

થમફળ થયા છે . ૨૧ કે મ કે માણસથી મરણ થયું, અે જ રીતે માણસથી
મૂઅેલાંઅાેનું મરણાે થાન પણ થયું છે . ૨૨ કે મ કે જેમ અાદમમાં સવ મરે છે ,
તેમ

તમાં સવ સ વન થશે. ૨૩ પણ

યેક પાેતપાેતાને અનુ મે:

થમફળ, યાર પછી યારે તે અાવશે યારે જેઅાે
[સ વન કરવામાં અાવશે]. ૨૪ જયારે

ત

તનાં છે તેઅાેને

ત ઈ વરને અેટલે પતાને રા ય

સાપી દેશે, યારે સમ સ ા, સવ અ ધકાર તથા પરા મ ન કરશે યારે
અંત અાવશે. ૨૫ કે મ કે સવ શ ુઅાેને તે પાેતાના પગ તળે કચડી ન હ નાખે,
યાં સુધી તેમણે રાજ કરવું
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ેઈઅે. ૨૬ જે છે લાે શ ુ નાશ પામશે તે તાે

ક રથીઅાેને પહે લાેપ

મરણ છે . ૨૭ કે મ કે ઈ વરે પાેતાના પગ નીચે બધાને અાધીન કયા છે ; પણ

ઈસુ

જયારે તેમણે ક ું કે , 'સવ અાધીન કરાયા છે , યારે સવને અાધીન કરનાર

અે માટે, મારા

જુ દા છે , તે પ દેખાય છે .' ૨૮ પણ જયારે સવ તેમને અાધીન કરાશે, ઈસુ

ત લીન રહાે, કે મ કે તમે

અાધીન થયેલાઅાેને અાધીન ન હ થાય પણ પતાને અાધીન થશે અે સા કે

સંતાેને માટે ફાળાે અેકઠાે કરવા વષે લખું છંુ ; મ ગલા તયાના
૧૬ હવેવ વાસી
સમુદાયને જે સૂચના અાપી તે માણે તમે પણ કરાે. હુ ં

ઈ વર સવમાં સવા ચ થાય. ૨૯

ે અેવું ના હાેય તાે જેઅાે મૃ યુ પામેલાઅાેને

માટે બા ત મા પા યા, તેઅાેનું શું થશે?

ે મૂઅેલાઅાેનું પુન થાન નથી તાે

મૂઅેલાંઅાેને માટે તેઅાે શા માટે બા ત મા પામે છે ? ૩૦ અમે પણ વારં વાર
ેખમમાં શા માટે પડીઅે છીઅે? ૩૧

ત ઈસુ અાપણા ભુમાં તમારા

વષે મારાે જે અાનંદ છે તેની ખાતરી સાથે કહુ ં છંુ કે , 'હુ ં દન ત દન મ ં છંુ .
ે અેફેસસમાં જં ગલી નવરાેની સાથે લ ાે તાે મને શાે લાભ છે ? ે

૩૨

મૂઅેલાઅાેનું પુન થાન નથી તાે અાપણે ખાઈઅે કે પીઈઅે અેમાં શું ખાેટું
છે . કે મ કે કાલે મરવાના છીઅે. ૩૩ ખાસ યાદ રાખાે; ખરાબ સંગત સારા
અાચરણને બગાડે છે . ૩૪ યાયી સભાનતાથી

વાે અને પાપ કરાે નહ . કે મ

કે કે ટલાક ઈ વર વષે અ ાની છે ; અા તમને શરમાવવા માટે હુ ં કહુ ં છંુ . ૩૫
પણ કાેઈ કહે શે કે મૂઅેલાં શી રીતે પુન થાન પામે છે ? અને કે વાં શરીર
ધારણ કરીને અાવે છે ? ૩૬ અાે નબુ , તું જે વાવે છે તે

ે મરે ન હ તાે

તેને

વન પણ ા ત થાય ન હ; ૩૭ જે શરીર થવાનું નથી તે ત વા યું છે ,
પણ તે કે વળ દાણા, કદાચ ઘઉંના કે બી કાેઈ અનાજનાં. ૩૮ પણ ઈ વર
પાેતાની ઇ છા માણે તેને શરીર અાપે છે , અને
અાપે છે . ૩૯ સવ દેહ અેક જ

યેક દાણાને પાેતાનું શરીર

તનાં નથી; પણ માણસાેનાે દેહ જુ દાે છે ,

પશુઅાેનાે જુ દાે અને માછલાંઅાેનાે જુ દાે તેમ જ પ ીઅાેનાે દેહ પણ જુ દાે છે .
૪૦ વગ ય શરીરાે છે તેમ જ પૃ વી પરનાં શરીરાે પણ છે . વગ ય શરીરાેનાે

વૈભવ જુ દાે છે , તથા પૃ વી પરના શરીરાેનાે વૈભવ જુ દાે છે . ૪૧ સૂયનાે વૈભવ
જુ દાે, અને ચં નાે વૈભવ જુ દાે, તેમ જ ચમકતા તારાઅાેનાે મ હમા પણ જુ દાે
છે , કે મ કે ચમકતા તારા તારામાં પણ ફે ર છે . ૪૨ મૂઅેલાંઅાેનું મરણાે થાન
પણ અેવું છે ; જે દફનાવાય તે નાશવંત છે . અને જે સ વન કરાય છે તે
સદાકાળ સુધી ટકનાર છે . ૪૩ અપમાનમાં વવાય છે , મ હમામાં ઉઠાડાય છે ;
નબળતામાં વવાય છે , પરા મમાં ઉઠાડાય છે . ૪૪ ભાૈ તક શરીર વવાય છે
અને અા મક શરીરમાં સ વન કરાય છે ;

ે ભાૈ તક શરીર છે , તાે અા મક

શરીર પણ છે . ૪૫ લ યું છે કે , 'પહે લાે માણસ અાદમ સ વ
થયાે, છે લાે અાદમ

વંત ાણી

વનદાયક અા મા થયાે. ૪૬ અા મક પહે લું હાેતું

નથી, ભાૈ તક પહે લું પછી અા મક. ૪૭ પહે લાે માણસ પૃ વીની માટીનાે
બનેલાે હતાે, બી ે માણસ વગથી અાવનાર ભુ છે . ૪૮ જે માટીનાે છે તેવા
જ જેઅાે માટીના છે તેઅાે પણ છે ; અને જે વગ ય છે તે જેવાે છે તેવા જ
જેઅાે વગ ય છે તેઅાે પણ છે . ૪૯ અાપણે જેમ માટીની

તમા ધારણ કરી

છે , તેમ વગ ય વ પ પણ ધારણ કરીશું. ૫૦ હવે ભાઈઅાે, હુ ં અે કહુ ં
છંુ કે , માંસ તથા લાેહી ઈ વરના રા યના વારસ થઈ શકતા નથી; તેમ જ
વનાશીપ ં અ વનાશીપણાનાે વારસાે પામી શકવાનું નથી. ૫૧ જુ અાે, હુ ં
તમને મમ કહુ ં છંુ ; અાપણે સહુ ઊંઘીશું ન હ, છે લું રણ શગડુ વાગતા જ
પણ અેક ણમાં, અાંખના પલકારામાં અાપણે બદલાઈ જઈશું; ૫૨ કે મ કે

તમારામાંના

યેકે પાેતાની કમાણી માણે અમુક હ સાે રાખી મૂકવાે. ૩

જયારે હુ ં અાવીશ યારે જેઅાેને તમે પસંદ કરશાે, તેઅાેને પ ાે અાપીને હુ ં
તમારાં દાન ય શાલેમમાં પહાચાડવા માટે માેકલીશ. ૪

ે મારે પણ જવાનું

યાે ય લાગશે તાે તેઅાે મારી સાથે અાવશે. ૫ હુ ં મકદાે નયા થઈને જવાનાે
છંુ ; તેથી મકદાે નયા પાર કયા પછી હુ ં તમારી પાસે અાવીશ. ૬ હુ ં કદાચ
તમારી સાથે રહીશ, અથવા શયાળાે પણ ગાળીશ કે , જેથી મારે યાં જવાનું
છે યાં તમે મને પહાચાડાે. ૭ કે મ કે હમણાં જતા તમને મળવાની મારી ઇ છા
નથી; પણ

ે ઈ વરની ઇ છા હશે તાે હુ ં થાેડા સમય સુધી તમારી સાથે

રહે વાની અાશા રાખું છંુ . ૮ પણ હુ ં પચાસમાના પવ સુધી અેફેસેસમાં જ
રહીશ; ૯ કે મ કે અેક મહાન કાય સફળ થાય અેવું ાર મારે માટે ઉઘાડવામાં
અા યું છે .

ેકે વરાેધીઅાે પણ ઘણાં છે . ૧૦ પણ

ે તમાેથી અાવે તાે તે

તમારી સાથે નભય રહે , તે વષે સંભાળ રાખ ે, કે મ કે મારી માફક તે પણ
ભુનું કામ કરે છે . ૧૧ અે માટે કાેઈ તેને તુ છ ગણે નહ ; પણ શાં તથી તમે
તેને મારી પાસે પહાચાડ ે, કે મ કે ભાઈઅાેની સાથે તેના અાવવાની

ત ા

હુ ં ક ં છંુ . ૧૨ હવે, ભાઈ અાપાેલસ વષે મારે અાટલું કહે વું છે કે ભાઈઅાેની
સાથે તે તમારી પાસે અાવે માટે મ તેને બહુ વનંતી કરી; પણ હમણાં યાં
અાવવાની તેની ઇ છા નથી; પણ જયારે અનુકૂળ સંગ મળશે યારે તે
અાવશે. ૧૩ ગૃત રહાે, વ વાસમાં થર રહાે, સામ ય બતાવાે, બળવાન
થાઅાે. ૧૪ તમે જે કં ઈ કરાે તે ેમથી કરાે. ૧૫ ભાઈઅાે, તમે તેફનાસના
કુ ટું બને

ણાે છાે કે , તે અખાયાનું થમફળ વ વાસી છે , તેઅાે સંતાેની

સેવામાં હં મેશા સ ય ર ા છે માટે હુ ં તમને વનંતી ક ં છંુ કે , ૧૬ તમે અેવા
માણસાેને અને અ ય જેઅાે સેવામાં પ ર મ કરે છે તેઅાેને પણ અાધીન
થાઅાે. ૧૭ તેફનાસ તથા ફાેતુનાતસ તથા અખાઈ સના અાવવાથી હુ ં હષ
પા યાે છંુ ; કે મ કે તમા ં જે કામ અધૂ ં હતું તે તેઅાેઅે પૂ ં કયુ છે . ૧૮
તેઅાેઅે મારા તથા તમારા અા માને પણ ઉ ે જત કયા. માટે અેવા માણસાેને
માન અાપાે. ૧૯ અા સયાના વ વાસી સમુદાય તમને સલામ પાઠવે છે .
અાકુ લા,

કા તથા તેઅાેના ઘરમાં મળતા વ વાસી સમુદાયના સવ ભુમાં

તમને સલામ પાઠવે છે . ૨૦ સવ ભાઈઅાે પણ તમને સલામ પાઠવે છે . પ વ
ચુંબનથી અેકબી ને ેમકુ શળ કહે ે. ૨૧ હુ ં પાઉલ મારે પાેતાને હાથે તમને
સલામ લખું છંુ . ૨૨

ે કાેઈ ભુ ઈસુ

ત પર ેમ કરતાે ન હાેય, તાે તે

શા પત થાઅાે. ૨૩ અાપણા ભુ અાવવાનાં છે . ભુ ઈસુ
તમારા પર હાે. ૨૪

મરનાર અમરપ ં ધારણ કરશે. ૫૪ જયારે અા વનાશી અ વનાશીપ ં
ધારણ કરશે, અને અા મરણ અમરપ ં ધારણ કરશે, યારે અા લખેલી વાત
પૂણ થશે કે , 'મરણ જયમાં ગરક થઈ ગયું છે .' ૫૫ અરે મરણ, તા ં પરા મ

ક રથીઅાેને પહે લાેપ

ણાે છાે કે ભુમાં તમા ં કામ ન ફળ નથી.

૨

બદલાઈ જશે. ૫૩ કે મ કે અા વનાશી અ વનાશીપ ં ધારણ કરશે તથા અા

ાં? અરે મરણ, તારાે ડં ખ

ય ભાઈઅાે, તમે થર તથા ઢ થાઅાે, તથા ભુના કામમાં

અાવું યારે ધમદાન ઉઘરાવવા પડે ન હ, માટે અઠવા ડયાને પહે લે દવસે

રણ શગડુ વાગશે, યારે મૂઅેલાં અ વનાશી થઈને ઊઠશે અને અાપ ં વ પ

ાં?' (Hadēs g86) ૫૬ મરણનાે ડં ખ તાે પાપ

છે ; અને પાપનું સામ ય નયમશા

ત ારા અાપણને વજય અાપે છે , તેમની અાભાર તુ ત થાઅાે. ૫૮

છે ; ૫૭ પણ ઈ વર જે અાપણા ભુ
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ત ઈસુમાં મારાે ેમ તમાે સવની સાથે હાે. અામીન.

ક રથીઅાેને બી ે પ

છીઅે અેમ ન હ, પણ તમારા અાનંદમાં સહાય કરનારા છીઅે; કે મ કે તમે
વ વાસથી ઢ રહાે છાે.

રથમાંના ઈ વરના વ વાસી સમુદાયને તથા તેની સાથે સમ
૧ કઅખાયામાં
પણ મ પાેતાને સા અેવું ન ી કયુ, કે હુ ં ફરી ખેદથી તમારી પાસે ન હ
ના સવ સંતાેને, પાઉલ જે ઈ વરની ઇ છાથી ઈસુ
તનાે ૨
અાવું. કે મ કે ે હુ ં તમને દુ ઃખી ક ં , તાે જે મારાથી દુ ઃખ પા યાે તે
ે રત છે , તે તથા ભાઈ તમાેથી લખે છે ૨ ઈ વર અાપણા પતા તથા ઈસુ
ત તમને કૃ પા તથા શાં ત થાઅાે. ૩ અાપણા ભુ ઈસુ

તનાં ઈ વર

તથા પતા, જે દયાના તથા સવ દલાસાના ઈ વર છે તેમની તુ ત થાઅાે. ૪
તેઅાે અમારી સવ વપ માં અમને દલાસાે અાપે છે , કે જેથી અમે પાેતે
ઈ વરથી જે દલાસાે પામીઅે છીઅે, તેને લીધે જેઅાે ગમે તેવી વપ માં હાેય
તેઅાેને અમે દલાસાે અાપવાને શ તમાન થઈઅે. ૫ કે મ કે જેમ
કારણે ઘણાં દુ ઃખ અમારા પર અાવે છે , તેમ
દલાસાે મળે છે . ૬ પણ
ઉ ારને માટે છે ; અને

ે અમે વપ

તને

ત ારા અમને પણ ઘણાે

સહીઅે તાે તે તમારા દલાસા તથા

ે દલાસાે પામીઅે છીઅે, તાે તે તમારા દલાસાને માટે

છે અને તેથી અમે જે રીતે દુ ઃખાે સહીઅે છીઅે તેવી સહન કરવાની શ ત
[તમારામાં] અાવે. ૭ તમારે વશે અમારી અાશા ઢ છે કારણ કે અમને
ખબર છે કે જેમ તમે દુ ઃખાેમાં ભાગીદાર, તેમ દલાસામાં પણ ભાગીદાર થયા
છાે. ૮ કે મ કે ભાઈઅાે, અમારી અેવી ઇ છા નથી કે અા સયામાં જે વપ
અમને પડી તે વષે તમે અ

યા રહાે, અે વપ

અમને બહુ ભારે લાગી, અેટલી હદે કે અમે

અમારી સહનશ ત બહાર
વવાની અાશા પણ મૂકી દીધી

હતી. ૯ વળી અમને લા યું હતું કે અમા ં મરણ થશે, જેથી અમે પાેતાના પર
ન હ, પણ મૃ યુ પામેલાંને સ વન કરનાર ઈ વર પર વ વાસ રાખીઅે. ૧૦
તેમણે અાવાં મરણકારક

ેખમથી અમારાે બચાવ કયા અને કરશે; તેમના

પર અમે અાશા રાખીઅે છે કે તેઅાે ફરીથી પણ અમને બચાવશે; ૧૧ તમે
ાથનાથી અમને સહાય કર ે, કે જે કૃ પાદાન ઘણાંઅાેની મારફતે અમને
અપાયું, તેને લીધે ઘણાં અમારે માટે અાભાર તુ ત પણ કરે. ૧૨ કે મ કે અે
બાબતે અમને અ ભમાન છે અને અમારી ેરકબુ

અેવી સા ી અાપે છે કે

ભાૈ તક ાનથી ન હ પણ ઈ વરની કૃ પાથી અમે દુ નયામાં અને વશેષ કરીને
તમારા સંબંધમાં ઈ વરની

અે પ વ તાથી તથા શુ મનથી વ યા. ૧૩

પણ તમે જે વાંચાે છાે અને માનાે છાે, તેનાથી વપરીત અમે તમને બી

વાતાે

લખતા નથી; અને અાશા રાખું છંુ , કે તેમ અંત સુધી માનશાે. ૧૪ જે રીતે
તમે અમને વીકાયા, કે ભુ ઈસુના પુનરાગમના જેમ તમે અમારા માટે,

૨

વના મને કાેણ અાનંદ અાપે છે ? ૩ અને મ તમને અે જ લ યું, અે સા કે
જેઅાેથી મારે અાનંદ પામવાે, તેઅાેથી હુ ં અાવું યારે મને દુ ઃખ ન થાય; હુ ં
તમારા બધા પર ભરાેસાે રાખું છંુ , કે મારાે અાનંદ તમારા સવનાે છે . ૪ કે મ કે
ઘણી વપ થી તથા દયની વેદનાથી, મ ઘણાં અાંસુઅાે પાડીને તમને લ યું
તે, અે માટે ન હ કે તમે દુ ઃ ખત થાઅાે, પણ અે માટે કે તમારા ઉપર મારાે જે
અ ત ઘણાે ેમ છે તે તમે

ણાે. ૫ પણ

ે કાેઈઅે દુ ઃખ પમા ું છે , તાે મને

ન હ, પણ કે ટલેક દર જે (કે મ કે હુ ં વધારે ભાર ન નાખું) તમને સવને તેણે
દુ ઃખી કયા છે . ૬ અેવા માણસને બહુ મતીથી અા જે શ ા થયેલી છે તે પૂરતી
છે , ૭ માટે તેથી ઊલટું તમારે તેને વશેષ માફી તથા દલાસાે અાપવાે, રખેને
ય. ૮ અે માટે હુ ં તમને વનંતી ક ં છંુ કે
તેના પર તમે પૂરાે ેમ કરાે; ૯ કે મ કે અે જ સા મ લ યું છે , કે સવમાં
તમે અા ાકારી છાે કે નથી તે વષે હુ ં પરી ા કરી લઉં. ૧૦ પણ જેને તમે
તે વધારે દુ ઃખમાં ગરકાવ થઈ

કં ઈ માફ કરાે છાે, તેને હુ ં પણ માફ ક ં છંુ ; કે મ કે ે મ પણ કં ઈ માફ કયુ
હાેય, તાે જે માફ કયુ છે , તે તમારે લીધે
તની અાગળ માફ કયુ છે , ૧૧ કે
જેથી શેતાન અાપણને ન
નથી. ૧૨

તે, કે મ કે અાપણે તેની યુ તઅાે વષે અ

યા

તની સુવાતા ગટ કરવા સા હુ ં ાેઅાસમાં અા યાે અને

ભુઅે મારે માટે બાર ં ઉઘાડેલું છતાં ૧૩ પણ મારા અા માને શાં ત ન હતી,
કે મ કે તતસ મારાે ભાઈ મને મ

ાે ન હ; માટે તેઅાેથી વદાય લઈને હુ ં

મકદાે નયામાં ગયાે. ૧૪ પણ ઈ વર જે

તમાં સદા અમને વજયકૂ ચમાં

દાેરે છે અને અમારે અાશરે પાેતાના ાનની સુગંધ સવ જ યામાં ફે લાવે છે ,
તેમની અાભાર તુ ત થાઅાે. ૧૫ કે મ કે જેઅાે ઉ ાર પામે છે તેઅાેમાં, તથા
નાશ પામે છે તેઅાેમાં, અમે ઈ વરની અાગળ

તની સુગંધ છીઅે. ૧૬

મૃ યુ પામેલાઅાેને સા અમે મરણની દુ ગધ પ અને

વંતને સા ં

વનની

દુ ગધ પ છીઅે; તાે અે કાયાને સા કાેણ યાે ય છે ? ૧૭ કે મ કે કે ટલાકની
જેમ અમે ઈ વરની વાતમાં ઉમેરાે કરતા નથી પણ સ યતાથી તથા ઈ વરની
[સ ાથી]

તમાં ઈ વરની અાગળ બાેલીઅે છીઅે.

૧૫ અને પહે લાં, અેવી અાશાથી હુ ં તમારી પાસે અાવવાને ઇ છતાે હતાે કે

ફરી પાેતાની શંસા કરીઅે છીઅે? કે શું જેમ બી
૩ શુતેમં અમે
, અમને તમારા ઉપર કે તમારી પાસેથી, ભલામણના પ ાે

તમને બમણી કૃ પા મળે; ૧૬ તમારી પાસે થઈને મકદાે નયા જવાને અને ફરી

૨ અમારા દયમાં લખેલાે અને સવ માણસથી જણાયેલાે તથા વંચાયેલાે

મકદાે નયાથી તમારી પાસે અાવવાને, અને તમારાથી યહૂ દયા તરફ વદાય

અેવાે અમારાે પ તાે તમે છાે. ૩ તમે

તનાં પ ની જેમ દેખાઅાે છાે જેની

થવાને હુ ં ઇ છતાે હતાે. ૧૭ તાે શું અેવું ઇ છવામાં શું હુ ં ઢચુપચુ કરતાે હતાે?

અમે સેવા કરેલી; તે શાહીથી ન હ પણ

વતા ઈ વરના અા માથી, પ થરની

અથવા જે ઇરાદાે હુ ં રાખું છંુ તે શું માનવીય ધાેરણાે માણે રાખું છંુ , અેવું કે
મા ં બાેલવું હા ની 'હા' અને ના ની 'ના' હાેય? ૧૮ પણ જેમ ઈ વર વ વાસુ

પાટીઅાે પર ન હ પણ માનવીય દય પી પાટીઅાે પર લખેલાે છે ; ૪ અેવાે

છે તેમ તમારા

યે મારી વાતમાં હા કે ના નહાેતું. ૧૯ કે મ કે ઈ વરના દીકરા

વચારવા સમથ છીઅે અેવું નથી; પણ અમા ં સામ ય ઈ વરથી છે ; ૬ તેમણે

ત જે અમારાથી, અેટલે મારાથી તથા સ વાનસ અને તમાેથી

પણ અમને નવા કરારના, અેટલે અ રના ન હ પણ અા માના, યાે ય સેવકાે

તેમ અમે તમારા માટે અ ભમાનનું કારણ છીઅે, તેવી અાશા હુ ં રાખું છંુ .

ઈસુ

ભરાેસાે

કે ટલાકને
ેઈઅે છે ?

તને અાશરે અમને ઈ વર પર છે . ૫ અમે પાેતે પાેતાનાથી કં ઈ

વારા, તમારામાં ગટ કરાયા, તે હા તથા ના ન થયા, પણ તે હા થયા. ૨૦

કયા, કે મ કે અ ર મારી નાખે છે , પણ અા મા

વાડે છે . ૭ અને મરણની

કે મ કે ઈ વરનાં જેટલાં અાશાવચનાે છે તે બધામાં હા તથા તેમાં અામીન છે ,

સેવા જેનાં અ રાે પ થરાે પર કાેતરેલા હતા; તે

ે અેટલી ગાૈરવવાળી હતી

અે માટે કે અમારાથી ઈ વરનાે મ હમા થાય. ૨૧ અને અમને તમારી સાથે

કે ઇઝરાયલી લાેકાે મૂસાના મુખ પરનું તેજ જે ટળી જના ં હતું તે તેજને લીધે

તમાં જે ઢ કરે છે તથા જેમણે અમારાે અ ભષેક કયા, તે તાે ઈ વર છે ;
૨૨ તેમણે અમને મુ ાં કત કયા અને અમારા દયમાં અા માની ખાતરી અાપી

છે . ૨૩ હુ ં ઈ વરને સા ી રાખીને કહુ ં છંુ કે તમારા પર દયા કરીને હુ ં હ
સુધી ક રથમાં અા યાે નથી; ૨૪ અમે તમારા વ વાસ પર સ ા ચલાવીઅે

તેના મુખ પર ધારીને

ેઈ શ ાં ન હ. ૮ તાે તે કરતાં અા માની સેવા વધતી

મ હમાવાન કે મ ન હાેય? ૯ કે મ કે

ે દં ડા ાની સેવાનાે મ હમા હતાે, તાે

યાયીપણાની સેવા મ હમામાં કે ટલી બધી અ ધક છે ! ૧૦ અને ખરેખર, જે
મ હમાવંત થયેલું હતું તે કરતાં બીજું અ ધક મ હમાવંત થયાના કારણથી
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ક રથીઅાેને બી ે પ

તાે જે કાયમ ટકનાર તેનાે મ હમા કે ટલાે વશેષ છે ! ૧૨ અે માટે અમને અેવી

કે અમને ખબર છે કે ે અમા ં પૃ વી પરનું માંડવા પી શરીર
૫ કેનમ થઈ
ય, તાે વગમાં ઈ વરે સજલું, હાથાેથી બાંધેલું ન હ અેવું

અાશા હાેવાથી, અમે બહુ નભયતાથી બાેલીઅે છીઅે; ૧૩ અને મૂસાની જેમ

અનંતકાળનું અમા ં ઘર છે . (aiōnios g166) ૨ કે મ કે અમા ં જે ઘર વગમાં

ન હ, કે જેણે ઇઝરાયલના દીકરાઅાે ટળી જનારાં [મ હમાનાે] અંત પણ

છે તેને પામવાની બહુ અ ભલાષા રાખીને અમે અા માંડવા પી ઘરમાં નસાસા

નહાળે ન હ માટે પાેતાના મુખ પર પડદાે ના યાે. ૧૪ પણ તેઅાેના મન કઠણ

નાખીઅે છીઅે. ૩ અને

થયાં; કે મ કે અાજ સુધી જૂ નાે કરાર વાંચતા તે પડદાે અેમનાે અેમ જ રહે છે ;

દેખાઈઅે. ૪ કે મ કે અમે અા માંડવા પી શરીરના ભારને લીધે નસાસા

પણ તે તાે

નાખીઅે છીઅે; તેને ઉતારવા કરતાં વગ ય ઘરથી વે ત થવા ઇ છીઅે છીઅે

ણે મ હમાર હત થયું. ૧૧ કે મ કે જે ટળી જવાનું હતું તે

ે મ હમાવંત હતું,

તમાં દૂ ર કરવામાં અાવે છે . ૧૫ પણ અાજ સુધી જયારે તેઅાે

ે વગ ય ઘર પામીઅે તાે અમે ન: વ

મૂસાનાં પુ તકાે વાંચે છે યારે તેઅાેના દય પર પડદાે રહે છે ; ૧૬ પણ જયારે

અે સા કે

તે ભુની તરફ ફરશે, યારે તે પડદાે ખસેડી નાખવામાં અાવશે. ૧૭ હવે ભુ

તૈયાર કયા તે ઈ વર છે તેમણે અમને અા માની ખાતરી પણ અાપી છે . ૬

તે અા મા છે ; અને યાં ભુનાે અા મા છે યાં વતં તા છે . ૧૮ પણ અાપણે

માટે અમે સદા હમતવાન છીઅે અને અેવું

સહુ ઉઘાડે મુખે જેમ અારસીમાં, તેમ ભુના મ હમાને નહાળીને, ભુના

છીઅે યાં સુધી અમે ભુથી વયાેગી [દૂ ર રહે તાં] વાસી છીઅે. ૭ કે મ કે

અા માથી તે જ પમાં અ ધકા ધક મ હમા ધારણ કરતાં પાંતર પામીઅે

અમે વ વાસથી ચાલીઅે છીઅે,

છીઅે.

શરીરથી અલગ થવું તથા ભુની પાસે વાસાે કરવાે અે અમને વધારે પસંદ

થઈ તે માણે અમને અા સેવાકાય મ ું તેમાં
૪ અેઅમેમાટેથાકતાઅમારાનથી;પર દયા
પણ શરમજનક ગુ ત વાતાેને નકારીને અમે કાવતરાં

છે . ૯ અે માટે કે અમે

૨

તમા

ત ઈસુ ભુ છે

તનાં ચહે રા પરનાે ઈ વરના મ હમાના

ાનનાે કાશ

હે ર થાય. ૧૧

વનારાં ઈસુને માટે, સદા મરણને સાપાયેલા છીઅે, અે માટે કે

ે અેક

વે છે તેઅાે હવેથી પાેતાને માટે ન હ, પણ
ાં તેમને માટે

વે. ૧૬ અે માટે

યાય કરતા નથી. ૧૭ માટે,

ે કે

તને

ેયા હતા પણ હવેથી અમે અા રીતે કાેઈનાે
ે કાેઈ માણસ

તમાં છે તાે તે નવું સજન

થયાે છે ; જે જૂ નું હતું તે જતું ર ું છે ; જુ અાે, તે નવું થયું છે . ૧૮ અા સવ
તની મારફતે પાેતાની સાથે અાપ ં સમાધાન

કરા યું અને તે સમાધાન કરાવવાનું સેવાકાય અમને અા યું છે ; ૧૯ અેટલે,

વન અસર કરે છે . ૧૩ વ વાસનાે તે જ

અા મા અમને છે તેથી (મ વ વાસ કયા માટે હુ ં બાે યાે અે લેખ માણે),
અમે પણ વ વાસ કરીઅે છીઅે અને તેથી બાેલીઅે છીઅે. ૧૪ અને અેવું
ણીઅે છીઅે કે , જેમણે ભુ ઈસુને ઉઠા ાં, તે અમને પણ ઈસુની મારફતે

ઈ વર

તમાં પાેતાની સાથે માનવજગતનું સમાધાન કરાવીને તેઅાેના

અપરાધાે માટે તેઅાેને જવાબદાર ગણતા નથી, અને તેમણે અમને સમાધાનના
સંદેશાની સેવા સાપેલી છે . ૨૦ અે માટે અમે

તનાં

કે ઈ વર અમારી મારફતે વનંતી કરતા હાેય, તેમ અમે

ઉઠાડશે અને તમારી સાથે અમને રજૂ કરશે. ૧૫ કે મ કે સઘળાં વાનાં તમારે

ત ન ધ છીઅે,

ે

અમારાે ભાૈ તક મનુ યદેહ નાશ પામે તાેપણ અમા ં અાંત રક મનુ ય વ

ણે

તને વા તે તમને

વનંતી કરીઅે છીઅે કે , ઈ વર સાથે સમાધાન કરાે. ૨૧ જેમણે પાપ

સા છે અે માટે કે જે કૃ પા ઘણાંઅાેની મારફતે પુ કળ થઈ તે ઈ વરના
મ હમાને અથ ઉપકાર તુ ત કરાવે. ૧૬ તેથી અમે થાકતા નથી; પણ

તનાે ેમ

અમને ેરણા અાપે છે , કારણ કે અમે અેવું સમ અે છીઅે કે ,

ઈ વરથી છે , જેમણે ઈસુ

વન પણ અમારા મૃ યુપા મનુ યદેહમાં ગટ કરાય. ૧૨ અેમ જ

અમારામાં મરણ પણ તમારામાં

ે અમે ઘેલા હાેઈઅે તાે ઈ વરને અથ છીઅે

ગૃત હાેઈઅે તાે તમારે અથ છીઅે. ૧૪ કે મ કે

અમે પહે લા માનવીય ધાેરણથી

છીઅે પણ નાશ પામેલા નથી; ૧૦ ઈસુનું મરણ અમારા શરીરમાં સદા

ઈસુનું

ે

હવેથી અમે માનવીય ધાેરણથી કાેઈનાે યાય કરતા નથી,

થયેલા નથી; ૯ સતાવાયેલા છીઅે પણ ય યેલા નથી; નીચે પટકાયેલા

કે મ કે અમે

અથવા

જે તેઅાેને વા તે મૃ યુ પા યા તથા ઊ

પામેલા હાેવા છતાં દબાયેલા નથી; હે રાન થયા છતાં નરાશ

વન અમારાં શરીર ારા

અે માટે કે જેઅાે દયથી ન હ, પણ દં ભથી અ ભમાન કરે છે , તેઅાેને તમે

મૃ યુ પા યા, અે સા કે જેઅાે

સા કે પરા મની ઉ મતા ઈ વરથી થાય અને અમારાથી ન હ. ૮ સવ કારે

રાખીઅે છીઅે, અે સા કે ઈસુનું

વખાણતા નથી પણ અમારે વષે તમને ગાૈરવ કરવાનાે સંગ અાપીઅે છીઅે,

સવને માટે મરણ પા યા માટે સવ મરણ પા યા. ૧૫ અને સવને માટે તે

અાપણા દયાેમાં પાડે. ૭ પણ અમારાે અા ખ નાે માટીનાં પા ાેમાં છે , અે
અમે વપ

અંતઃકરણાેમાં પણ ગટ થયા છીઅે. ૧૨ અમે ફરીથી તમારી અાગળ પાેતાને

ઉ ર અાપી શકાે. ૧૩ કે મ કે

હે ર કરીઅે છીઅે.

૬ કે મ કે જે ઈ વરે જેમણે અંધારામાંથી અજવાળાને કાશવા ફરમા યું;

તે મુજબ ઈસુ

તનાં યાયાસનની અાગળ હાજર

અમે ઈ વર અાગળ ગટ થયા છીઅે તે સાથે મારી અાશા છે કે તમારાં

છે , તેમના મ હમાની સુવાતાનાં અજવાળાનાે ઉદય તેઅાે પર ન થાય. (aiōn
અને અમે પાેતે ઈસુને લીધે તમારા દાસાે છીઅે, અેવું

ે શરીરમાં હાેઈઅે કે શરીર બહાર હાેઈઅે તાેપણ

થવું પડશે. ૧૧ માટે ભુનાે ડર રાખીને અમે માણસાેને સમ વીઅે છીઅે;

ે અમારી સુવાતા ગુ ત રહે લી હાેય તાે તે નાશ

g165) ૫ અમે ઉપદેશમાં પાેતાને ગટ નથી કરતા, પણ

થી ન હ. ૮ માટે હમતવાન છીઅે અને

બદલાે પામવા સા અાપણને સવને

પામનારાઅાેને સા જ ગુ ત રખાયેલી છે ; ૪ જેઅાેમાં અા જગતના દેવે
ત જે ઈ વરની

ણીઅે છીઅે કે શરીરમાં રહીઅે

છીઅે. ૧૦ કે મ કે દરેકે શરીરથી જે કયુ છે , સા કે ખરાબ હાેય, તે માણે તે

ઈ વરની અાગળ અમે પાેતાના વશે સવ માણસાેના અંતઃકરણમાં ખાતરી

અ વ વાસીઅાેના મન અંધ કયા છે , અે સા કે

ય. ૫ હવે જેમણે અમને અેને અથ

તેમને પસંદ પડીઅે અેવી ઉ કં ઠા અમે ધરાવીઅે છીઅે અને યાસ કરીઅે

કરતા નથી, અને ઈ વરની વાતમાં કપટ કરતા નથી; પણ સ ય ગટ કયાથી
કરી અાપીઅે છીઅે. ૩ પણ

વન મરણમાં ગરકાવ થઈ

ન

યું ન

હતું, તેમને અાપણે માટે તેમણે પાપ પ કયા, અે સા કે અાપણે તેમનાંમાં
ઈ વરના યાયીપણા પ થઈઅે.

અમારે માટે ઘણી વધારે તથા અ તશય અનંતકા ળક મ હમા ઉ પ ન કરે છે ;

, તેમની સાથે કામ કરનારા, તમને વનંતી કરીઅે છીઅે, કે તમે
૬ અમે
ઈ વરની કૃ પાનાે વીકાર કયા છે તેને યથ થવા દેશાે ન હ. કે મ કે

(aiōnios g166) ૧૮ અેટલે જે

તે કહે છે કે , 'મ મા યકાળમાં તા ં સાંભ

ત દન નવું થતું

ય છે . ૧૭ કે મ કે અમારી થાેડી અને

ણક વપ

ય છે તે ન હ, પણ જે અ ય છે તે પર અમે

યાન રાખીઅે છીઅે; કે મ કે જે
અનંતકા ળક છે . (aiōnios g166)

ય છે તે

ણક છે પણ જે અ ય છે તે

૨

ું, અને ઉ ારના દવસમાં મ

તને સહાય કરી; જુ અાે, અ યારે જ મા યકાળ છે , અ યારે જ ઉ ારનાે
દવસ છે . ૩ અમારા સેવાકાયને દાેષ ન લાગે, માટે અમે કશામાં કાેઈને
અડચણ પ થતાં નથી; ૪ પણ અમે સવમાં પાેતાને ઈ વરના સેવકાેના

ક રથીઅાેને બી ે પ
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જેવા દેખાડીઅે છીઅે; ઘણી ધીરજથી, વપ થી, તંગીથી, વેદનાથી, ૫

ઠરાવવાંનાે કે વાે ગુ સાે, કે વાે ભય, કે વી તી ઇ છા, કે વી અાતુર અાકાં ા,

ફટકાઅાેથી, કે દખાનાંઅાેથી, હં ગામાઅાેથી, ક ાેથી, ઉ ગરાથી, ભૂખથી, ૬

કે વું ઝનૂન અને બદલાે લેવાની કે વી અાતુરતા! તમે તે કામમાં સવ કારે

શુ પણાથી, ાનથી, સહનશીલતાથી, ઉપકારીપણાથી, પ વ અા માથી,

પાેતાને નદાષ સા બત કયા. ૧૨

ન કપટ ેમથી, ૭ સ ય વચનથી, ઈ વરના પરા મથી, જમણાં તથા ડાબા

તેને માટે ન હ અને જેનાં પર અ યાય થયાે તેને માટે પણ ન હ, પણ ઈ વરની

હાથ પર યાયીપણાનાં હ થયારાેથી, ૮ માન તથા અપમાનથી, અપકી ત તથા

અાગળ તમારા માટેની અમારી કાળ

સુકી તથી; જૂ ઠા ગણાયેલા તાેપણ સાચા; ૯ અ

યા તાેપણ નામાં કત;

અા બધાથી અમે દલાસાે પા યા છીઅે; તે ઉપરાંત તતસને થયેલા અાનંદથી

વંત છીઅે; શ ા પામેલાઅાેના જેવા તાેપણ

અમે વધારે અાનંદ પા યા; કે મ કે તમારા બધાથી તેનાે અા મા તાજગી પા યાે

મરણ ન ક તાેપણ જુ અાે

ેકે મ તમને જે લ યું, તે જેણે અ યાય કયા
તમને ગટ થાય તે માટે લ યું. ૧૩

મૃ યુ પામેલા ન હ; ૧૦ શાેકાતુરના જેવા તાેપણ સદા અાનંદ કરનારા; ગરીબાે

છે . ૧૪ માટે

જેવા તાેપણ ઘણાંઅાેને ધનવાન કરનારા; કં ગાલ જેવા તાેપણ સઘળાના

તાે તેમાં મારી શ મદગી થઈ ન હ; પણ જેમ અમે તમને બધી વાતાે સ યતાથી

ે મને તમારે વષે તતસ અાગળ કાેઈ વાતમાં ગાૈરવ થયું હાેય,

મા લક છીઅે. ૧૧ અાે ક રથીઅાે, તમારે સા અમા ં મા ખૂ યું છે , અમા ં

કહી, તેમ અમા ં તમારા માટેનું ગાૈરવ પણ તતસ અાગળ સાચું પ

ું. ૧૫

દય વશાળ છે . ૧૨ તમે અમારામાં સંકુ ચત થયા નથી, પણ પાેતાના

તમે ભય તથા ુ રીસ હત તેનાે અંગીકાર કયા, અે તમારા અા ાપાલનના

અંતઃકરણમાં સંકુ ચત થયા છાે. ૧૩ તાે અેને બદલે (જેમ બાળકાેને તેમ તમને

મરણને લીધે તતસનાે ેમ તમારા ઉપર પુ કળ છે . ૧૬ મને સવ બાબતે

કહુ ં છંુ ), તમે પણ દયથી ઉદાર થાઅાે. ૧૪ અ વ વાસીઅાેની સાથે અઘ ટત
સંબંધ ન રાખાે; કે મ કે યાયીપણાને અ યાયીપણા સાથે શાે સંબંધ હાેય?
અને અજવાળાને અંધકારની સાથે શી સંગત હાેય? ૧૫ અને

ત સાથે

શેતાનનાે સંબંધ હાેઈ શકે ? કે વ વાસીને અ વ વાસીની સાથે શાે ભાગ
હાેય? ૧૬ અને ઈ વરના ભ ત થાનને મૂ તઅાેની સાથે સંબંધ હાેય ખરાે?
કે મ કે અાપણે

વતા ઈ વરનું ભ ત થાન છીઅે, જેમ ઈ વરે ક ું કે , 'હુ ં

તેઅાેમાં રહીશ તથા ચાલીશ; તેઅાેનાે ઈ વર થઈશ; અને તેઅાે મારા લાેક
થશે.' ૧૭ માટે, 'તમે તેઅાેમાંથી નીકળી અાવાે, અને જુ દા થાઅાે,' અેમ ભુ
કહે છે , 'અશુ ને પશ ન કરાે, અને હુ ં તમારાે વીકાર કરીશ, ૧૮ અને
તમારાે પતા થઈશ, અને તમે મારા દીકરાદીકરીઅાે થશાે, અેમ સવસમથ
ભુ કહે છે .'
ાે, અાપણને અેવાં અાશાવચનાે મળેલાં છે માટે અાપણે
૭ તેદેહમાટેની ,તથાવહાલાંઅાઅમાની
સવ અશુ તાને દૂ ર કરીને પાેતે શુ થઈઅે અને
ઈ વરનાે ભય રાખીને સંપૂણ પ વ તા ા ત કરીઅે. ૨ અમારાે અંગીકાર
કરાે; અમે કાેઈને અ યાય કયા નથી; કાેઈનું બગા

ું નથી, કાેઈને છે તયા

નથી. ૩ હુ ં તમને દાે ષત ઠરાવવાંને બાેલતાે નથી; કે મ કે મ પહે લેથી જ ક ું છે
કે , તમે અમારાં દયાેમાં અેવા વ યા છાે કે અાપણે સાથે મળીને મરવાને અને

તમારા પર પૂરાે ભરાેસાે છે અે માટે હુ ં અાનંદ પામું છંુ .
, મકદાે નયાના વ વાસી સમુદાયાે પર ઈ વરની જે કૃ પા થઈ
૮ ભાઈઅાે
તે અમે તમને જણાવીઅે છીઅે કે , વપ ની ભારે કસાેટીમાં તેઅાેનાે
૨

પુ કળ અાનંદ તથા ભારે ગરીબાઈ ઉદારતા પી પુ કળ સમૃ માં બદલાઈ
ગઈ. ૩ કે મ કે હુ ં સા ી પૂ ં છંુ કે , તેઅાેઅે પાેતાની શ ત માણે, બલકે
શ ત ઉપરાંત દાનાે, પાેતાની ખુશીથી અા યાં. ૪ પાેતાની અા ઉદારતા
તથા સંતાેની સેવા કરવામાં તેઅાેની ભાગીદારી વીકારવાને તેઅાેઅે અમને
અા હપૂવક વનંતી કરી; ૫ વળી જેમ અમે અાશા રાખી હતી, તેમ ન હ;
પણ તેઅાેઅે થમ ભુને અને ઈ વરની ઇ છા માણે પાેતાને પણ અમને
વાધીન કયા. ૬ માટે અમે તતસને વનંતી કરી કે , જેમ તેણે અગાઉ શ અાત
કરી હતી, તે જ માણે તે તમારામાં અા ઉદારતાની કૃ પા સંપૂણ કરે. ૭ પણ
જેમ તમે સવ બાબતાેમાં, અેટલે વ વાસમાં, વાણીમાં, ાનમાં, ઉ કં ઠામાં
તથા અમારા ઉપરના તમારા ેમમાં વ યા, તેવી જ રીતે અા ઉદારતાની
સેવામાં પણ વૃ

પામાે. ૮ હુ ં અા બાબત અા ા પે ન હ, પણ બી અાેની

ઉ કં ઠાની સરખામણીમાં તમારા ેમની ામા ણકતાની પરી ા કરવાને કહુ ં
છંુ . ૯ કે મ કે તમે અાપણા ભુ ઈસુ
તની કૃ પા ણાે છાે કે , તેઅાે
ધનવાન હાેવા છતાં તમારે માટે નધન થયા, કે જેથી તમે તેમની ગરીબીથી

વવાને તૈયાર છીઅે. ૪ તમારી સાથે વાત કરવામાં હુ ં બહુ ખુલાસીને બાેલું

ધનવાન થાઅાે. ૧૦ અા બાબતમાં હુ ં અ ભ ાય અાપું છંુ ; જે તમને મદદ પ

છંુ , મને તમારે વષે બહુ ગાૈરવ છે , હુ ં દલાસાથી ભરપૂર થયાે છંુ , અમારી
સવ વપ માં હુ ં અાનંદથી ઝૂ મી ઊઠું છંુ . ૫ કે મ કે અમે મકદાે નયા અા યા

હતાે, અેટલું જ નહ પણ તે કરવાની તમારી ધગશ પણ હતી. ૧૧ તાે હવે તે

યારે અમારાં શરીરાેને કં ઈ સુખાકારી ન હતી; પણ અમારા પર ચારેબાજુ થી
વપ અાે હતી; બહાર લડાઈઅાે અને અંદર ઘણી

તનાં ડર હતા. ૬ પણ

દીનજનાેને દલાસાે અાપનાર ઈ વરે તતસના અા યાથી અમને દલાસાે
અા યાે;' ૭ અને કે વળ તેના અા યાથી જ ન હ, પણ તમારા તરફથી તેને જે
દલાસાે મ ાે હતાે તેથી પણ; અને તેણે તમારી મારા

યેની માેટી ઉ કં ઠા,

તમારાે શાેક અને મારે વષે તમારી સઘન કાળ ની અમને ખબર અાપી,
તેથી મને વધારે અાનંદ થયાે. ૮

ેકે મ મારા પ થી તમને દુ : ખી કયા અને
ેઉં

થશે, કારણ કે અેક વષ અગાઉ તમે કે વળ [અે કામ] કરવાનાે અારં ભ કયા
કામ પૂ ં કરાે કે જેથી જે માણે તમારી અાતુર ઇ છા હતી તે માણે તમારી
શ ત મુજબ તે પ રપૂણ થાય. ૧૨ કે મ કે

ે [અા કામ કરવાની] ઇ છા

હાેય તાે કાેઈ માણસ પાસે જે નથી તે માણે ન હ, પણ જે છે તે માણે તે
[ઇ છા] મા ય છે . ૧૩ અા કામ અેટલા માટે નથી કે બી અાેને રાહત મળે
અને તમને તકલીફ પડે, ૧૪ પણ તે સમાનતાને ધાેરણે થાય અેટલે કે વતમાન
સમયમાં તમારી સમૃ

તેઅાેની અછત કે તેઅાેની સમૃ

પણ તમારી અછત

પૂરી પાડે, કે જેથી સમાનતા થાય; ૧૫ જેમ લખેલું છે , 'જેની પાસે ઘ ં હતું

તેનું મને દુ : ખ થતું હતું, પણ હવે મને તેનાે પ તાવાે થતાે નથી કે મ કે હુ ં

તેને વધી પ ું ન હ; અને જેની પાસે થાેડું હતું તેને ખૂટી પ ું ન હ.' ૧૬ પણ

છંુ કે તે પ અે તમને થાેડા જ સમય માટે દુ : ખી કયા હતા. ૯ પણ હવે હુ ં
અાનંદ ક ં છંુ તે તમે દુ : ખી થયા અેટલા માટે ન હ, પણ દુ : ખી થવાથી તમે
પ તાવાે કયા તે માટે; કે મ કે તમને ઈ વરની ઇ છા માણે દુ : ખી કરાયા

જ કાળ

હતા, કે અમારાથી તમને કં ઈ નુકસાન ન થાય. ૧૦ કે મ કે ઈ વરની ઇ છા
માણે થતું દુ : ખ શાેક ઉપ વતું નથી પરં તુ ઉ ાર પમાડે તેવાે પ તાવાે
ઉપ વે છે ; પણ જ ગક દુ : ખ મરણ પમાડે છે . ૧૧ કે મ કે જુ અાે, તમને
ઈ વરની ઇ છા માણે દુ : ખ થયું તેથી તમારામાં અાતુરતા પાેતાને નદાષ

ઈ વરની અાભાર તુ ત થાઅાે, કે જેમણે તતસના દયમાં તમારે માટે અેવી
ઉ પ ન કરી; ૧૭ કે મ કે તેણે અમારી વનંતી વીકારી અેટલું જ

ન હ પણ તે પાેતે ઘણાે અાતુર હાેવાથી વે છાથી તમારી પાસે અા યાે. ૧૮
વળી અમે તેની સાથે અેક ભાઈને માેક યાે છે કે જેનું નામ સુવાતા ચારની
બાબતમાં સવ વ વાસી સમુદાયાેમાં શંસનીય છે . ૧૯ અેટલું જ ન હ, પણ
તે ભાઈ વ વાસી સમુદાયાે ારા નમાયેલાે છે , કે જેથી ભુના મ હમાને અથ
અા કૃ પાની જે સેવા અમને સાપવામાં અાવી છે તે કરવા અને અમારી મદદ
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કરવાની ઉ કં ઠા દશાવવાં તે અમારી સાથે ફરે. ૨૦ અમે કાળ

રાખીઅે

કરતા નથી; ૪ કે મ કે અમારી લડાઈનાં હ થયાર દૈ હક નથી, પણ ઈ વરીય

છીઅે કે દાન ઉઘરાવવાનાે અા જે વહીવટ અમે કરીઅે છીઅે, તે વષે કાેઈ

સામ યથી ક લાઅાેને તાેડી પાડવાને તે શ

અમારા દાેષારાેપણ ન કરે. ૨૧ કે વળ ભુની જ

દલીલાેને તથા ઈ વરના

ીમાં ન હ, પણ માણસાેની

ીમાં પણ જે યાે ય છે તે કરવા વષે અમે કાળ

રાખીઅે છીઅે. ૨૨

ાનની વ

ાે સમથ છે . ૫ અમે

ામક

જે કં ઈ માથું ઊંચકે છે તેને તાેડી

પાડીઅે છીઅે અને દરેક વચારને વશ કરીને

તની અાધીનતામાં લાવીઅે

તેઅાેની સાથે અમે અમારા ભાઈને માેક યાે છે , કે જેની અમે ઘણી બાબતાેમાં

છીઅે. ૬ જયારે તમા ં અા ાપાલન સંપૂણ થશે, યારે સવ અા ાભંગનાે

ઘણીવાર કસાેટી કરી અને તે અમને મહે નતુ માલૂમ પ ાે છે અને હમણાં તાે

બદલાે વાળવાને અમે તૈયાર છીઅે. ૭ તમે ફ ત બહારનાે દેખાવ જુ અાે છાે.

તમારા પર તેનાે ઘણાે ભરાેસાે હાેવાથી તે વધારે મહે નતુ હાેવાની ખાતરી

તનાે છંુ , તાે તેણે ફરી પાેતાને
તનાે છે તેમ અમે પણ
તનાં છીઅે. ૮

ે કાેઈને પાેતાનાં પર ભરાેસાે હાેય કે , હુ ં

થયેલી છે . ૨૩ તતસ વષે કાેઈ પૂછે તાે તે મારાે સાથી તથા તમારે માટે મારાે

યાદ કરાવવું કે , જેમ તે પાેતે

સહકમ છે ; અને અમારા ભાઈઅાે વષે કાેઈ પૂછે તાે તેઅાે મંડળી ારા

કે મ કે જે અ ધકાર ભુઅે તમારા નાશને માટે ન હ, પણ તમારી ઉ ન ત માટે

માેકલાયેલા તથા

અમને અા યાે, તે વષે

તનાે મ હમા છે . ૨૪ તેથી ભાઈઅાેને તથા મંડળીઅાેને

ે હુ ં કં ઈક અ ધક અ ભમાન ક ં , તાેપણ શરમાઉ

તમારા ેમ તથા તમારા વષેના અમારા ગાૈરવનું માણ બતાવી અાપાે.

ન હ. ૯ હુ ં ચાહતાે નથી કે હુ ં તમને મારા પ ાે ારા બીવડાવનાર જણાઉં. ૧૦

સંતાેની સેવા કરવા વષે, મારે તમને લખવાની અગ ય નથી કે મ
૯ હવે
કે હુ ં તમારી ઉ કં ઠા
ં છંુ ; તે વષે હુ ં મકદાે નયાના લાેકાેની અાગળ

કે મ કે તેઅાે કહે છે કે , 'તેના પ ાે ભારે તથા કડક છે ; પણ તે પાેતે શરીરે

૨

તમારે માટે ગવ કયા ક ં છંુ , કે અખાયાઅે અેક વષથી તૈયારી કરી છે .
તમારી ઉ કં ઠાઅે ઘણાંઅાેને ઉ સા હત કયા છે . ૩ હવે મ ભાઈઅાેને અે
માટે માેક યા છે કે , તમારે વષેનાે અમારાે ગવ યથ ન

ય; અને જેમ મ

ક ું તેમ તમે તૈયાર થાઅાે; ૪ અેમ ન થાય કે , મકદાે નયાના કાેઈ માણસાે
મારી સાથે અાવે અને તમને તૈયાર થયેલા જુ અે ન હ, તાે તમારા વશેના
ગવને કારણે અમારે (હુ ં નહ કહુ ં કે તમારે પણ) શરમાવું પડે. ૫ અાથી મને
જ રી લા યું કે ભાઈઅાેને વનંતી કરવી કે તેઅાે તમારી પાસે વહે લાં અાવે
અને જે દાન અાપવાનું તમે વચન અા યું હતું, તે અગાઉથી ઉઘરાવી રાખે.
તે દાન જબરદ તીથી ન હ પણ ઉદારતાથી તૈયાર રાખવામાં અાવે. ૬ અે
તાે ખ ં છે કે , જે કં જૂ સાઈથી વાવે છે , તે લણશે પણ કં જૂ સાઈમાં; અને જે
ઉદારતાથી વાવે છે ; તે ઉદારતાથી લણશે. ૭ જેમ દરેકે પાેતાના દયમાં
અગાઉથી ન ી કયુ છે , તે માણે તેણે અાપવું; પરાણે ન હ, ફર જયાત પણ
ન હ; કે મ કે ખુશીથી અાપનારને ઈ વર ચાહે છે . ૮ ઈ વર તમારા પર સવ
કારની પુ કળ કૃ પા કરવાને સમથ છે કે , જેથી હં મેશા તમારી પાસે સવ વાતે
પુ કળ સમૃ

હાેવાને લીધે, તમે સવ સારાં કામાે કરવામાં વધતા

અાે.

નબળાે અને તેનું બાેલવું દમ વગરનું છે . ૧૧ તેવું કહે નારા માણસે સમ

લેવું

કે , જેવા અમે દૂ રથી પ ાે વારા બાેલનાર છીઅે તેવા જ, હાજર થઈશું યારે
કામ કરનારા પણ થઈશું. ૧૨ જેઅાે પાેતાના વખાણ કરે છે , તેઅાેની સાથે
પાેતાને ગણવા અથવા સરખાવવાને અમે હમત કરતા નથી; પણ જયારે
તેઅાે અંદરાેઅંદર પાેતાને અેકબી થી માપે છે તથા સરખાવે છે , યારે તેઅાે
નબુ છે . ૧૩ પણ અમે હદ ઉપરાંત અ ભમાન ન હ કરીઅે, પણ જે મયાદા
ઈ વરે અમને ઠરાવી અાપી છે અને તેમાં તમે પણ અાવાે છાે, તેટલું જ કરીશું.
૧૪ કે મ કે

ણે કે અમે તમારા સુધી પહા યા ન હાેઈઅે, તેમ અમે પાેતાને હદ

બહાર લંબાવતા નથી. કે મ કે

તની સુવાતા ગટ કરવામાં અમે થમ

હતા કે જેઅાે તમારા સુધી અા યા; ૧૫ અમે પાેતાની હદ બહાર બી અાેની
મહે નત પર અ ભમાન કરતાં નથી; પણ અમને અાશા છે કે , જેમ જેમ તમારાે
વ વાસ વધશે અમારી સેવા અમારી પાેતાની હદમાં વધશે, ૧૬ કે જેથી
તમારાથી અાગળના ાંતાેમાં પણ અમે સુવાતા ગટ કરીઅે; અને બી
હદમાં થયેલા સેવાકાય વષે અ ભમાન કરીઅે ન હ. ૧૭ પણ 'જે કાેઈ ગવ
કરે તે ભુમાં ગવ કરે.' ૧૮ કે મ કે જે પાેતાની શંસા કરે છે તે ન હ, પણ જેની
શંસા ભુ કરે છે તે મા ય થાય છે .

યાયીપ ં સવકાળ ટકે છે .' (aiōn g165) ૧૦ જે વાવનારને માટે બીજ તથા

ં ઇ છંુ છંુ કે તમે મારી થાેડીઘણી મૂખતાને સહન કરાે; પણ તમે
૧૧ હુસહન
તાે કરાે છાે જ. કે મ કે ઈ વરમય અા થાથી, હુ ં તમારા વષે

ખાેરાકને સા રાેટલી પૂરાં પાડે છે , તેઅાે તમા ં વાવવાનું બીજ પૂ ં પાડશે

કાળ

અને વધારશે અને તમારા યાયીપણાના ફળાેની વૃ

અેક પ વ કુ મા રકા જેવા હુ ં તમને

૯ જેમ લખેલું છે કે , 'તેમણે વહ યું છે , તેમણે ગરીબાેને અા યું છે , તેમનું

કરશે; ૧૧ અેમ તમે

૨

રાખું છંુ . કે મ કે અેક પ તની સાથે મ તમારી સગાઈ કરી છે કે , જેથી
તને સાપું. ૩ પણ મને ડર લાગે છે કે ,

સવ કારે ધનવાન થાઅાે કે જેથી તમે ઉદાર બની શકાે અને તેથી અમારી

જેમ સપ પાેતાના કપટથી હવાને છે તરી, તેમ

મારફતે ઈ વરની તુ ત થાય. ૧૨ કે મ કે અા સેવાનું કામ ફ ત સંતાેની ગરજ

પ વ ભ તભાવમાંથી તમારાં મન ફે રવી દેવાય. ૪ કે મ કે

પૂરી પાડે છે , અેટલું જ ન હ, પણ ઈ વરની પુ કળ તુ તમાં પ રણમે છે ; ૧૩

જે ઈસુને અમે ગટ કયા તેમનાંથી જુ દાજ ઈસુને ગટ કરે, અથવા તમે

અેટલે અા સેવાના પુરાવાથી, તેઅાે,

જે અા મા પા યા તેમનાંથી જુ દાેજ અા મા પામાે, અથવા જે સુવાતા તમે

તની સુવાતાની તમારી કબૂલાત

યેની અાધીનતા માટે તથા તેઅાેને માટે તથા સવને માટે તમારા દાનની

સહન કરાે છાે. ૫ મને નથી લાગતું કે તે બી

કૃ પાને માટે તેઅાે તમારે માટે ાથના કરતાં તમારા માટે ઝં ખે છે . ૧૫ ઈ વરના

પણ કારે ઊતરતાે છંુ . ૬ પણ

તને માટે તેમની અાભાર તુ ત થાઅાે.

તમને ખાસ વનંતી ક ં છંુ . ૨ જેઅાે અમને દુ નયાદારીની રીત માણે વતનારા
ધારે છે , તેઅાે સામે જે ન યતાથી હુ ં હમત કરવા ધા ં છંુ , તે ન યતાથી
હુ ં હાજર થાઉં યારે મારે હમતવાન થવું ન પડે અેવી વનંતી હુ ં તમને ક ં છંુ .
ેકે અમે શરીરમાં ચાલીઅે છીઅે, તાેપણ અમે શરીર માણે લડાઈ

ક રથીઅાેને બી ે પ

ે કાેઈ અાવીને

ઉ મ ે રતાે કરતાં હુ ં કાેઈ

ેકે બાેલવામાં વીણ ન હાેઉં, તાેપણ

ાનમાં હુ ં અપૂણ નથી; અા બાબત અમે સવ કારે અને જેમ અ યની સમ

ં પાઉલ, જયારે તમારી સમ હાેઉં યારે દીન છંુ , પણ દૂ ર હાેઉં યારે
૧૦ હુતમારી
સાથે હમતવાન છંુ ; હુ ં પાેતે
તની ન તા તથા સાલસતાથી

૩ કે મ કે

યેના નખાલસ તથા

વીકારી, તેનાથી જુ દીજ સુવાતા વીકારાે; તાે તમે તેને ખૂબ જ સારી રીતે

પુ કળતાને માટે, ઈ વરનાે મ હમા કરે છે . ૧૪ તમારા પર ઈ વરની અ ધક
અવણનીય દાન ઈસુ

ત

તેમ તમને જણાવી છે . ૭ તમને ઊંચા કરવા માટે મ પાેતાને નીચાે કયા, અેટલે
મ તમને ઈ વરની મફત સુવાતા ગટ કરી, અેમાં શું મ પાપ કયુ? ૮ તમારી
સેવા બ વવા માટે મ બી

વ વાસી સમુદાયાેને લૂંટીને તેઅાેની પાસેથી

નાણાં લીધાં. ૯ વળી હુ ં તમારી સાથે હતાે યારે મને તંગી પડતી હતી તે છતાં
પણ હુ ં કાેઈને ભાર પ થયાે ન હતાે; કે મ કે મકદાે નયામાંથી જે ભાઈઅાે
અા યા હતા, તેઅાેઅે મારી જ રયાતાે પૂરી પાડી હતી; અને હુ ં સવ કારે
તમને બાે
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પ થતાં દૂ ર ર ાે હતાે અને દૂ ર રહીશ. ૧૦ જેમ

તનું સ ય

મારામાં છે તેમ, અખાયાના કાેઈ પણ ાંતમાં અા માણે અ ભમાન કરતાં

તેણે સાંભળી. ૫ તેને લીધે હુ ં અ ભમાન કરીશ; પાેતાને વષે ન હ પણ

કાેઈ મને રાેકી શકશે ન હ. ૧૧ શા માટે? શું અે માટે કે હુ ં તમારા ઉપર ેમ

કે વળ મારી નબળતા વષે અ ભમાન કરીશ. ૬ હુ ં સ ય બાેલું છંુ કે ે હુ ં
અ ભમાન કરવા માગુ છંુ તાે હુ ં મૂખ નહ થાઉં; કાેઈ માણસ જેવાે મને જુ અે

ણે છે હુ ં ેમ રાખું છંુ . ૧૨ પણ હુ ં જે ક ં છંુ , તે કરતાે
રહીશ, કે જેથી જેઅાે, જેમાં અ ભમાન કરીને અમારા સમાન દેખાવા માગે છે
રાખતાે નથી? ઈ વર

તેઅાેને લાગ મળતાે હુ ં અટકાવું. ૧૩ કે મ કે અેવા માણસાે જૂ ઠા ે રતાે, કપટી
કાયકતાઅાે અને

તનાં ે રતાેનાે વેશ ધરનારા છે . ૧૪ અામાં કં ઈ અા ય

નથી, કે મ કે શેતાન પાેતે કાશના વગદૂ તનાે વેશ ધરે છે ; ૧૫ તેથી

છે , અથવા મા ં સાંભળે છે ; તે કરતાં મને કં ઈ માેટાે ન ગણે માટે હુ ં માૈન રહુ ં
છંુ . ૭ મને જે કટીકરણના અસાધારણ અનુભવાે થયા તેને લીધે હુ ં ફુ લાઉં
ન હ માટે શેતાનના દૂ ત તરીકે મને મનુ યદેહમાં પીડા અાપવામાં અાવી છે કે

ે તેના

જેથી હુ ં વધારે પડતી બડાઈ ન ક ં . ૮ તે વષે મ ણ વાર ભુની ાથના

સેવકાે પણ યાયીપણાના સેવકાેનાે વેશ ધરે, તાે તે માેટા અા યની બાબત

કરી કે તે મારી પાસેથી પીડા દૂ ર કરે. ૯ પણ તેમણે મને ક ું કે 'તારે માટે

નથી; તેઅાેના કામ માણે તેઅાેનાે પ રણામ અાવશે. ૧૬ હુ ં ફરીથી કહુ ં છંુ કે ,
કાેઈ માણસે મને મૂખ ન ધારવાે, પણ ે તમે અેમ ધારતા હાે, તાે તમારે મૂખ

મારી કૃ પા પૂરતી છે ; કે મ કે નબળતામાં મા ં પરા મ સંપૂણ થાય છે ' અે
માટે વશેષે કરીને હુ ં ઘણી ખુશીથી મારી નબળતાનું અ ભમાન કરીશ કે

તરીકે મારાે અંગીકાર કરવાે, જેથી હુ ં પણ થાેડું અ ભમાન ક ં . ૧૭ જે હુ ં કહુ ં

તનું પરા મ મારા પર ઊતરી અાવે. ૧૦ અે માટે નબળતામાં, નદામાં,

છંુ , ભુના કહે વા માણે નથી કહે તાે; પણ અ ભમાનના અાવેશમાં ણે
કે મૂખાઈથી બાેલું છંુ . ૧૮ સાંસા રક બાબતે ઘણાં અ ભમાન કરે છે , માટે
હુ ં પણ કરીશ. ૧૯ કે મ કે તમે પાેતે બુ માન છાે, તમે મૂખાનું સહન કરાે
છાે! ૨૦ કે મ કે

ે કાેઈ તમને ગુલામ બનાવે,

ે કાેઈ તમને સપડાવે,

ે કાેઈ તમા ં ખાઈ

ે કાેઈ પાેતાને માેટાે કરે,

મારે, તાે તમે તેનું સહન કરાે છાે. ૨૧

ય,

ે કાેઈ તમને તમાચાે

ણે કે અમે અબળ હતા, અેવું હુ ં

તને લીધે અાનં દત રહુ ં છંુ ; કે મ કે જયારે
હુ ં નબળ છંુ , યારે હુ ં બળવાન છંુ . ૧૧ હુ ં [અ ભમાન કરીને] મૂખ થયાે કે મ કે
તમે મને ફરજ પાડી; પણ તમારે મારાં વખાણ કરવાં ેઈતાં હતા કારણ કે
ે હુ ં કં ઈ જ ન હાેઉં તાેપણ હુ ં મુ ય ે રતાે કરતાં કં ઈ ઊતરતાે નથી. ૧૨
સંકટમાં, સતાવણીમાં, ખેદમાં,

ે રતપણાની નશાનીઅાે અેટલે ચ ાે, ચમ કારાે તથા પરા મી કામાે ઘણી
ધીરજથી તમારામાં થયાં હતાં. ૧૩ હુ ં તમારા પર બાે

પ ન થયાે અે સવાય

પાેતાને હલકાે ગણતાં કહુ ં છંુ ; પણ જેમાં કાેઈ હમતવાન છે તેમાં હુ ં પણ
હમતવાન છંુ ; અા હુ ં મૂખાઈથી બાેલું છંુ . ૨૨ શું તેઅાે હ ૂ છે ? હુ ં પણ છંુ .

તમે બી

શું તેઅાે ઇઝરાયલી છે ? હુ ં પણ છંુ . શું ઇ ા હમનાં સંતાન છે ? હુ ં પણ

તમારા પર બાે

છંુ . ૨૩ શું તેઅાે
તનાં સેવકાે છે ? હુ ં મૂખની માફક બાેલું છંુ હુ ં તેઅાેના
કરતાં વશેષ છંુ . કે મ કે મ વધારે સેવા કરી છે ; વધુ માણમાં જેલવાસ

ચાહુ ં છંુ ; કે મ કે સંતાનાેઅે માબાપને માટે સં હ કરવાે તે યાે ય નથી; પણ
માબાપે સંતાનાે માટે સં હ કરવાે ેઈઅે. ૧૫ પણ હુ ં તમારા અા માઅાેને

કયા છે ; વધારે વખત ગણતરી વનાનાં ફટકાનાે માર ખાધાે છે ; વારં વાર

માટે ઘણી ખુશીથી મા ં સવ વ વાપરીશ તથા પાેતે પણ વપરાઈ જઈશ; હુ ં

મૃ યુના મુખમાં ધકે લાયાે છંુ . ૨૪ પાંચ વાર મ યહૂ દીઅાેથી અાેગણ અાેગણ

તમારા પર વધતાે ેમ રાખું છંુ તાે શું તમારા તરફથી મને અાેછાે ેમ મળશે?

ચાળીસ ફટકા ખાધા, ૨૫ ણ વાર મ ડં ડાનાે માર ખાધાે, અેક વાર પ થરનાે

૧૬ સા ં , અેમ છે તાે મ તમારા પર બાેજ ના યાે ન હ, પણ ચાલાક હાેવાથી

માર ખાધાે, ણ વાર મા ં વહાણ ભાંગી ગયું, અેક રાત દવસ હુ ં દ રયામાં

મ તમારા ભાેળપણનાે લાભ લીધાે. ૧૭ શું જેઅાેને મ તમારી પાસે માેક યા

પડી ર ાે હતાે. ૨૬ ઘણી સફરાે કરી, નદીઅાેનાં સંકટાેમાં, લૂંટારાઅાેમાં,

તેઅાેમાંના કાેઈની મારફતે મ તમારાથી કં ઈ વાથ સા યાે છે ? ૧૮ મ તતસને

વદેશીઅાેમાં, વદેશીઅાેમાં તથા પાખંડી ભાઈઅાેઅે મને ભય
નગરમાં, જં ગલમાં, સમુ માં

ેખમાે વે

ત કયા. મ

ાં, ૨૭ મ તથા ક , વારં વારના

ઉ ગરાઅાે, ભૂખ તથા તરસ, વારં વારના ઉપવાસાે, ઠં ડી તથા વ
અછત અે બધું મ સહન કયુ. ૨૮ અા બી

ાેની

વાતાે ઉપરાંત, રાેજ મારા પર

બાેજ, અેટલે સવ વ વાસી સમુદાયની ચતા, રહે છે . ૨૯ કાેણ અબળને
ેઈને, હુ ં અબળ થતાે નથી? કાેણ ઠાેકર ખાય છે અને મા ં દય બળતું
નથી? ૩૦

ે અ ભમાન કરવું પડશે, તાે હુ ં મારી નબળતાનું અ ભમાન

કરીશ. ૩૧ અાપણા ભુ ઈસુ
તુ ય છે , તે

વ વાસી સમુદાયાે કરતાં કઈ રીતે ઊતરતા હતા? મારાે અા ગુનાે
વાર તમારી પાસે અાવવાને તૈયાર છંુ અને

મને માફ કરાે. ૧૪ જુ અાે, હુ ં ી

પ ન હ બનું; કે મ કે તમા ં

ય ન હ પણ હુ ં તમને મેળવવા

વનંતી કરી અને તેની સાથે અેક ભાઈને માેક યાે. શું તતસે તમારી પાસે કં ઈ
વાથ સા યાે? શું અેક જ અા મામાં અમે ચા યા નથી? શું અેક જ પગલામાં
અમે ચા યા નથી? ૧૯ અા બધાથી તમે અેમ ધારાે છાે કે અમે તમારી સામે
વબચાવ કરીઅે છીઅે પણ અેવું નથી;

તમાં ઈ વરની અાગળ અમે

બાેલીઅે છીઅે કે , અા સવ તમારા ઘડતરને માટે જ છે ; ૨૦ કે મ કે મને ડર
લાગે છે , હુ ં અાવું યારે કદાચ જેવા હુ ં ચાહુ ં તેવા હુ ં તમને ન ેઉં અને જેવાે
તમે ચાહતા નથી તેવાે તમે મને જુ અાે; રખેને બાેલાચાલી, અદેખાઇ, ાેધ,

તનાં ઈ વર તથા પતા જે સવકાળ સુધી

ઝઘડા, ચાડીચુગલી, બડબડાટ, ઘમંડ તથા ધાંધલ ધમાલ થાય; ૨૧ પાછાે

ણે છે કે હુ ં જૂ ઠું કહે તાે નથી. (aiōn g165) ૩૨ દમ કસમાં

અાવું યારે કદાચ મારા ઈ વર તમારી અાગળ મને નીચાે કરે; અને જે કે ટલાક

અ રતાસ રા ના રા યપાલે મને પકડવા ચાહીને, દમ કીઅાેનાં નગર પર

અગાઉ અશુ તા, ય ભચાર તથા

ચાેકી પહે રાે ગાેઠ યાે. ૩૩ પણ ટાેપલીમાં બેસાડીને બારીમાં થઈને કાેટ પરથી

તેનાે પ તાવાે કયા નથી, તેઅાેમાંના ઘણાં વષે હુ ં દુ ઃખી થાઉં.

મને નગરની બહાર ઉતારી મૂકવામાં અા યાે. અે રીતે હુ ં તેના સકં

ી વાર હુ ં તમારી પાસે અાવું છંુ . બે કે ણ સા ીઅાેની
૧૩ અા
સા બતીઅાેથી દરેક વાત પ કરાશે. મ અગાઉ ક ું છે અને

માંથી

બચી ગયાે.

૧૨

૨

બી

અ ભમાન કરવું તે ફાયદાકારક નથી, પણ મારે તાે કરવું

ેઈઅે. હુ ં

ભુના દશન તથા કટીકરણની વાત કહે વા માંડીશ. ૨

તમાં અેક

અેવા માણસને હુ ં અાેળખું છંુ (તે શરીરમાં હતાે કે શરીર બહાર હતાે તે હુ ં
ણતાે નથી, ઈ વર

ણે છે ), કે જેને ચાૈદ વષ ઉપર વગમાં લઈ લેવામાં

અા યાે. ૩ અેવા માણસને હુ ં અાેળખું છંુ (શરીરમાં હતાે કે શરીર બહાર
હતાે, તે હુ ં

રકમ કરતા હતા અને અેવાં પાપ કરીને

ણતાે નથી, ઈ વર તાે

ણે છે ) ૪ કે , તેને પારાદૈસમાં લઈ

જવાયાે અને જે વાતાે બાેલવી માણસને ઉ ચત નથી અેવી અકથનીય વાતાે

વાર હાજર હતાે યારે જેમ ક ું તેમ હુ ં હમણાં ગેરહાજર હાેવા છતાં,

અ યાર સુધી પાપ કરનારાઅાેને તથા બી

સવને અગાઉથી કહુ ં છંુ કે ,
ત મારા ારા બાેલે છે

હુ ં અાવીશ તાે દયા રાખીશ ન હ. ૩ કારણ કે

તેનું માણ તમે માગાે છાે; તે તમારા તરફ નબળ નથી, પણ તેને બદલે તે
તમારામાં સામ યવાન છે . ૪

ે નબળતામાં તેઅાેને વધ તંભે જડવામાં

અા યાં છતાંપણ તેઅાે ઈ વરના સામ યથી

વંત છે . અમે પણ તેમનાંમાં

નબળ છીઅે છતાંપણ તમારે સા ઈ વરના સામ ય વડે અમે તેમની સાથે
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વીશું. ૫ પાેતાને તપાસી જુ અાે કે તમે વ વાસમાં છાે કે ન હ. પાેતાને
ચકાસાે. શું તમે
પણ

ણતા નથી કે ઈસુ

ત તમારામાં છે ? તમારામાં છે ,

ે તમે મા ય થયા નથી તાે નથી. ૬ મારી અેવી અાશા પણ છે કે તમે

ણશાે કે અમે નાપસંદ નથી. ૭ હવે અમે ઈ વરને ાથના કરીઅે છીઅે કે ,
તમે કં ઈ ખરાબ કામ ન કરાે, અમે સફળ દેખાઈઅે અે માટે ન હ પણ અે માટે
કે
વ

ે અમે અસફળ જેવા હાેઈઅે, તાેપણ તમે સાચું જ કરાે. ૮ કે મ કે સ યની
અમે કં ઈ કરી શકતા નથી પણ સ યનાં સમથન માટે કરીઅે છીઅે. ૯

કે મ કે જયારે અમે નબળા છીઅે યારે અમે અાનંદ પામીઅે છીઅે પણ તમે
મજબૂત છાે, અને તમે સંપૂણ થાઅાે માટે અમે ાથના કરીઅે છીઅે. ૧૦ અે
માટે હુ ં તમારી મ યે ન હાેવા છતાં અા વાતાે લખું છંુ , કે હાજર હાેઈશ યારે
કઠાેર રીતે ન હ પણ જે અ ધકાર ભુઅે નુકસાન માટે ન હ પણ ઘડતરને માટે
અા યાે છે તે માણે હુ ં વતુ. ૧૧ અંતે, ભાઈઅાે, અાનંદ કરાે, પુનઃ થા પત
થવા ય ન કરાે, ઉ ેજન પામાે, અેક મતના થાઅાે, શાં તમાં રહાે; ેમ તથા
શાં તના ઈ વર તમારી સાથે રહાે. ૧૨ પ વ ચુંબનથી અેકબી ને સલામ
કહે ે. ૧૩ સવ સંતાે તમને ેમકુ શળ કહે છે . ૧૪ ભુ ઈસુ

તની કૃ પા

તથા ઈ વરનાે ેમ અને પ વ અા માની સંગત તમારાં સવની સાથે રહાે.

ક રથીઅાેને બી ે પ
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ગલાતીઅાેને પ

સમુદાયમાં

ે રત, કાેઈ માણસાે કે માણસાે ારા ન હ, પણ ઈસુ
ત
૧ હુઅનેં પાઉલ
તેમને મૃ યુમાંથી સ વન કરનાર ઈ વર ારા ે રત થવા માટે

અમે અેક ઘડીભર પણ અાધીન થયા ન હ, કે જેથી સુવાતાનું સ ય તમારામાં
ચાલુ રહે . ૬ અને જેઅાે

ત તરફથી તમને કૃ પા

તથા શાં ત હાે, ૪ જેમણે અાપણાં પાપાેને સા પાેતાનું અપણ કયુ, કે જેથી
અાપણા ઈ વર અને પતાની ઇ છા માણે, અા વતમાન દુ જગતથી તેઅાે

તની કૃ પા ારા તેડા યાં, તેમની પાસેથી તમે અાટલા બધા વહે લા જુ દી
સુવાતા નથી, પણ કે ટલાક

તની સુવાતા ઉલટાવી નાખવા ચાહે છે . ૮ પણ
કાેઈ સુવાતા,

ત ત કહે વાતા હતા, તેઅાેઅે મારી સુવાતામાં કં ઈ

પણ વધારાે કયા ન હ; ૭ પણ તેથી વ ધ, જયારે તેઅાેઅે

ેયું કે , જેમ

પતરને સુ નતીઅાેમાં (યહૂ દીઅાેમાં) સુવાતાની સેવા સાપાયેલી છે , તેમ મને
સુ નતીઅાેનાે (યહૂ દીઅાેનાે) ે રત થવા સા

અામીન. (aiōn g165) ૬ મને અે વાતનું અા ય થાય છે કે , જેમણે તમને

જે સુવાતા અમે તમને ગટ કરી, તે સવાય બી

કરતા નથી) હા, જેઅાે

બેસુ નતીઅાેમાં ( બનયહૂ દીઅાેમાં) અે સેવા સાપાયેલી છે , ૮ (કે મ કે જેમણે

અાપણને છાેડાવે. (aiōn g165) ૫ ઈ વર પતાને સદાસવકાળ મ હમા હાે.

તમને હે રાન કરે છે અને

ત ત કહે વાતા હતા (તેઅાે ગમે તેવા હતા

તેનાથી મને કં ઈ ફરક પડતાે નથી; ઈ વર માણસાેની રીતે કાેઈનાે પ પાત

મંડળીઅાેને ( વ વાસી સમુદાયાેને) શુભે છા પાઠવતા અા પ લખીઅે

સુવાતા તરફ વળી ગયા છાે. ૭ અે કાેઈ બી

ત ઈસુમાં

સૂસી કરવા સા તેઅાે ગુ ત રીતે અંદર

અા યા હતા, અે માટે કે તેઅાે અાપણને પાછા ગુલામીમાં લાવે. ૫ તેઅાેને

તેડાયેલાે છંુ . ૨ હુ ં પાેતે તથા અહ ના તમામ ભાઈઅાે ગલાતીઅાેની તમામ
છીઅે. ૩ ઈ વર પતા તથા અાપણા ભુ ઈસુ

ેડાયેલાં દં ભી ભાઈઅાેને લીધે અેમ થયું કે

અાપણી જે વતં તા છે , તેની

ે અમે

પતરને ેરણા કરી, તેમણે

બેસુ નતીઅાેનાે ( બનયહૂ દીઅાેનાે) ે રત થવા સા મને પણ ેરણા કરી; )
૯ અને મને ા ત થયેલાે અનુ હ જયારે તેઅાેઅે

યાે, યારે યાકૂ બ, કે ફા

તથા યાેહાન, જેઅાે અાધાર તંભ જેવા ગણાતા હતા, તેઅાેઅે મારાે તથા
બાનાબાસનાે ે રત તરીકે વીકાર કયા, કે જેથી અમે બનયહૂ દીઅાેની પાસે

અથવા કાેઈ વગદૂ ત પણ તમને ગટ કરે, તાે તે શા પત થાઅાે. ૯ જેમ અમે

જઈઅે અને તેઅાે સુ નતીઅાેની (યહૂ દીઅાેની) પાસે

પહે લાં ક ું હતું, તેમ હમણાં હુ ં ફરીથી કહુ ં છંુ , કે જે સુવાતા તમે ા ત કરી,
તે સવાય બી સુવાતા ે કાેઈ તમને ગટ કરે, તાે તે શા પત થાઅાે.

૧૧ પણ જયારે કે ફા અં યાેખ અા યાે, યારે મ સામે ચાલીને તેનાે વરાેધ

જઇ

ય. ૧૦ તેઅાેઅે અેટલું

ું કે અમે ગરીબાેને મદદ કરીઅે અને તે જ કરવાને હુ ં અાતુર હતાે.

૧૦ તાે શું હુ ં અ યારે માણસાેની કૃ પા ઇ છંુ છંુ કે ઈ વરની? અથવા શું હુ ં

કયા, કે મ કે તે દાે ષત હતાે; ૧૨ કારણ કે યાકૂ બની પાસેથી કે ટલાક લાેકાેના

માણસાેને ખુશ કરવા ચાહુ ં છંુ ? ે હ સુધી હુ ં માણસાેને ખુશ રાખતાે
હાેઉં, તાે હુ ં
તનાે સેવક નથી. ૧૧ પણ, ભાઈઅાે, હુ ં તમને જણાવું છંુ કે ,

પછી, સુ નતીઅાેથી ડરીને તે ખસી ગયાે અને અલગ ર ાે. ૧૩ બાકીના

અા યા પહે લાં, તે બનયહૂ દીઅાેની સાથે ખાતાે હતાે, પણ તેઅાે અા યા
તી યહૂ દીઅાેઅે પણ તેની સાથે ઢાગ કયા, અેટલે સુધી કે બાનાબાસ પણ

જે સુવાતા મ ગટ કરી, તે માણસે અાપેલી નથી. ૧૨ કે મ કે હુ ં માણસની
પાસેથી તે પા યાે કે શી યાે નથી, પણ ઈસુ
૧૩ હુ ં યહૂ દી ધમ પાળતાે હતાે, યારે મા ં જે

તે ગટ કયાથી પા યાે છંુ .
વન હતું તે વષે તાે તમે

સાંભ ું છે , કે હુ ં ઈ વરની મંડળીને અ તશય સતાવતાે અને તેની પાયમાલી
કરતાે હતાે. ૧૪ અને મારા પતૃઅાેના ધમ વષે હુ ં બહુ ઝનૂની બનીને, મારા

ું

ગટ કરે, અે માટે કે હુ ં તેમની સુવાતા

બનયહૂ દીઅાેમાં ગટ ક ં , યારે મ કાેઈ જ મનુ યની સલાહ લીધી ન હ, ૧૭
કે મારાથી અગાઉ જે ે રતાે હતા તેઅાેની પાસે ય શાલેમ ગયાે ન હ પણ
અરબ તાનમાં ગયાે અને ફરીથી દમ કસમાં પાછાે અા યાે. ૧૮ યાર પછી
ણ વરસ બાદ કે ફા ( પતર) ને મળવાને હુ ં ય શાલેમ ગયાે, અને તેની સાથે
પંદર દવસ ર ાે; ૧૯ પણ ે રતાેમાંના બી
ભુના ભાઈ યાકૂ બને મ

કાેઈને હુ ં મ

ાે ન હ, કે વળ

ાે. ૨૦ જુ અાે, હુ ં તમને જે લખું છંુ , તે ઈ વરની

સમ કહુ ં છંુ ; હુ ં જૂ ઠું કહે તાે નથી. ૨૧ પછી હુ ં સ રયા તથા કલી કયાના
ાંતાેમાં અા યાે. ૨૨ અને
તમાંના યહૂ દયા ાંતની મંડળીઅાેને મારી
અાેળખ થઈ નહાેતી. ૨૩ તેઅાેઅે અેટલું જ સાંભ

અાગળ પતરને ક ું કે ,

ેયું કે તેઅાે

ે તું યહૂ દી હાેવા છતાં યહૂ દીઅાેની રીતે ન હ, પણ

બનયહૂ દીઅાેની રીતે વત છે , તાે બનયહૂ દીઅાેને યહૂ દીઅાેની રીત માણે
પાપી બનયહૂ દીઅાે નથી તેઅાે ૧૬

થયાે. ૧૫ પણ ઈ વર જેમણે મને મારા જ મનાં દવસથી જ અલગ કયા
૧૬ કે તે પાેતાના દીકરાને મારામાં

ાે. ૧૪ પણ જયારે મ

સુવાતાની સ યતા માણે ામા ણકતાથી ચાલતા નથી, યારે મ બધાની

વતવા તું કે મ ફરજ પાડે છે ? ૧૫ અાપણે જેઅાે જ મથી યહૂ દી છીઅે અને

ત ભાઈઅાેમાંના ઘણાં સાથીઅાે કરતાં યહૂ દી સં દાયમાં વધારે પારં ગત
હતાે તથા પાેતાની કૃ પામાં મને તેડા યાે હતાે, તેમને જયારે અે પસંદ પ

તેઅાેના ઢાગથી દં ગ થઈને પાછાે પ

ું હતું કે , અગાઉ જે

અમને સતાવતાે હતાે અને જે વ વાસનાે તે નાશ કરતાે હતાે, તે હમણાં અે
જ વ વાસને ગટ કરે છે . ૨૪ મારે લીધે તેઅાેઅે ઈ વરને મ હમા અા યાે.

કરણીઅાેથી ન હ, પણ ઈસુ
પણ ઈસુ

ણીઅે છીઅે કે , મનુ ય નયમશા

ત પર વ વાસ કયા કે જેથી અમે નયમશા

ન હ પણ

ની કરણીઅાેથી

ત પરના વ વાસથી યાયી ઠરીઅે, કે મ કે નયમશા

કરણીઅાેથી કાેઈ પણ મનુ ય યાયી ઠરશે ન હ. ૧૭ પણ
ઠરવાની ઇ છા રાખીને,

ની

ત પરના વ વાસથી યાયી ઠરે છે . અમે
ની

તમાં યાયી

ે અાપણે પાેતે પાપી માલૂમ પડીઅે, તાે શું

ત

પાપના સેવક છે ? કદી ન હ. ૧૮ કે મ કે જેને મ પાડી ના યું, તેને હુ ં ફરીથી
બાંધુ, તાે હુ ં પાેતાને અપરાધી ઠરાવું છંુ . ૧૯ કે મ કે હુ ં ઈ વરને માટે
નયમશા

ારા નયમશા

યે મૃ યુ પા યાે છંુ . ૨૦ હુ ં

વવાને,
તની સાથે

વધ તંભે જડાયાે છંુ , પરં તુ હુ ં

વું છંુ , તાેપણ હુ ં ન હ, પણ મારામાં
ત
વે છે ; અને હવે મનુ યદેહમાં મા ં જે વન છે તે ઈ વરના દીકરા પરના

વ વાસથી છે ; તેમણે મારા પર ેમ કયા અને મારે માટે પાેતાનું અપણ કયુ.
૨૧ હુ ં ઈ વરની કૃ પા ન ફળ કરતાે નથી, કે મ કે

મળતું હાેય તાે

ે યાયીપ ં નયમશા

થી

તનાં મરણનાે કાેઈ અથ નથી.

અાે અણસમજુ ગલાતીઅાે, તમારી અાંખાે અાગળ વધ તંભે જડાયેલા
દ વષ પછી હુ ં બાનાબાસની સાથે ફરી પાછાે ય શાલેમ ગયાે અને ૩
૨ ચાૈતતસને
ઈસુ
તને સા ાત ગટ કરવામાં અા યા હાેવા છતાં તમને કાેણે
પણ સાથે લઈ ગયાે.
કટીકરણ ારા મળેલી ઈ વરની
૨

અા ાથી હુ ં યાં ગયાે અને જે સુવાતા બનયહૂ દીઅાેમાં ગટ ક ં છંુ , તે
જેઅાે ત ત હતા તેઅાેને ગુ ત રીતે કહી સંભળાવી, રખેને હુ ં યથ દાેડતાે
હાેઉં અથવા દાે ાે હાેઉં. ૩ પણ તતસ જે મારી સાથે હતાે, તે ીક હાેવા
છતાં પણ સુ નત કરાવવાની તેને ફરજ પાડવામાં અાવી ન હ. ૪ અાપણા

ણવા ઇ છંુ છંુ કે , તમે
અા મા પા યા, કે વ વાસથી સુવાતા

ભરમા યા? ૨ તમારી પાસેથી હુ ં અેટલું જ
નયમશા

નાં કાયાથી પ વ

સાંભળવાથી પા યા? ૩ શું તમે અેટલા બધા અણસમજુ છાે?, કે અા મા વડે
અારં ભ કરીને હવે દેહ વડે સંપૂણ થાઅાે છાે? ૪ શું તમે અેટલા બધાં સંકટ
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ગલાતીઅાેને પ

નકામાં સ ાં?

ે કદા પ નકામાં હાેય તાે. ૫ અે માટે જે તમને પ વ અા મા

અાપે છે અને તમારામાં પરા મી કામાે કરે છે , તે શું નયમશા

પતાઅે ઠરાવેલી મુદત સુધી તે વાલીઅાે તથા કારભારીઅાેને અાધીન છે . ૩ તે

નાં કાયાને

માણે અાપણે પણ જયારે બાળક હતા, યારે જગતના ત વાેને અાધીન

લીધે કે સુવાતા સાંભળીને વ વાસ કરવાને લીધે કરે છે ? ૬ અે માણે

દાસ વમાં હતા. ૪ પણ સમયની સંપૂણતાઅે, ઈ વરે

ઇ ા હમે ઈ વર પર વ વાસ કયા અને તે યાયીપણા અથ ગણાયાે. ૭

નયમશા

માટે

૫ કે જેઅાે નયમશા

ણાે કે જેઅાે વ વાસ કરે છે , તેઅાે ઇ ા હમનાં દીકરા છે . ૮ ઈ વર

વ વાસથી બનયહૂ દીઅાેને યાયી ઠરાવશે, તે અગાઉથી
ઇ ા હમને સુવાતા ગટ કરી કે , તારા વારા સવ

ણીને શા

ીથી જ મેલાે અને

ને અાધીન જ મેલાે, અેવાે પાેતાનાે પુ (અેવા હે તુથી) માેક યાે,
ના દાસ વમાં હતા તેઅાેને તે મુ ત કરાવે, જેથી

વચને

અાપણે તેમના દ ક સંતાનાે તરીકે વીકારાઈઅે. ૬ તમે દીકરા છાે, તે માટે

અાે અાશીવાદ પામશે.

ઈ વરે તમારા દયમાં પાેતાના દીકરાનાે અા મા માેક યાે છે , જે ' પતા,

૯ અે માટે કે જેઅાે વ વાસ કરનારા છે , તેઅાે વ વાસુ ઇ ા હમની સાથે

(અ બા)', તેવું કહીને પાેકારે છે . ૭ અે માટે હવેથી તું દાસ નથી, પણ દીકરાે

અાશીવાદ પામે છે . ૧૦ કે મ કે જેટલાં નયમશા

નાં કાયા કરનારા છે તેટલાં

છે ; અને

શાપ નીચે છે , કે મ કે અેમ લ યું છે કે , ' નયમશા

ના પુ તકમાં જે અા ાઅાે

જયારે તમે ઈ વરને

ે તું દીકરાે છે , તાે ઈ વરને અાશરે વારસ પણ છે . ૮ પણ પહે લાં
ણતા નહાેતા, યારે જેઅાે વા તવમાં દેવાે નથી તેઅાેની

લખેલી છે તે બધી જે પાલન કરતાે નથી, તે શા પત છે .' ૧૧ તાે હવે અે પ

સેવા તમે કરતા હતા. ૯ પણ હવે તમે ઈ વરને અાેળ યા છે , અથવા સાચું અે

છે કે નયમશા

છે કે ઈ વરે તમને અાેળ યા છે , તાે અા નબળા તથા નમા ય જેવા ત વાેના

થી ઈ વરની અાગળ કાેઈ પણ યાયી ઠરતું નથી, કે મ કે

' યાયી વ વાસથી

વશે.' ૧૨ નયમશા

વ વાસ ારા નથી પણ તેને

બદલે, “જે કાેઈ તેમાંની અા ાઅાે પાળશે તે તેનાથી
અાપણા વતી શા પત થઈને, નયમશા

વશે.” ૧૩

તે

ના શાપથી અાપણને છાેડાવી

લીધા, કે મ કે લખેલું છે કે , 'જે કાેઈ ઝાડ પર ટં ગાયેલાે છે , તે શા પત છે ;' ૧૪
અે માટે કે ઇ ા હમનાે અાશીવાદ

ત ઈસુમાં બનયહૂ દીઅાેને મળે અને

દાસ વની ફરીથી ઇ છા રાખીને, તેઅાેની તરફ બી

વાર શા માટે પાછા ફરાે

છાે? ૧૦ તમે ખાસ દવસાે, મ હનાઅાે, તહે વારાે તથા વષાનાં પવા પાળાે છાે.
૧૧ તમારે વષે મને ભય રહે છે કે , રખેને તમારા માટે કરેલાે મારાે

મ કદાચ

ય. ૧૨ અાે ભાઈઅાે, હુ ં તમને વનંતી ક ં છંુ કે , તમે મારા જેવા
થાઅાે, કે મ કે હુ ં તમારા જેવાે થયાે છંુ ; તમે મારાે કં ઈ અ યાય કયા નથી. ૧૩
યથ

અાપણે પ વ અા મા વષેનું વચન વ વાસથી પામીઅે. ૧૫ ભાઈઅાે, હુ ં

પણ તમે

મનુ યની રીત માણે કહુ ં છંુ કે , મનુ યના થા પત થયેલા કરારને કાેઈ રદ
કરતાે અથવા વધારતાે નથી. ૧૬ હવે ઇ ા હમને તથા તેનાં સંતાનને વચનાે

કરી. ૧૪ અને મારા શરીરમાં જે તમને પરી ણ પ હતું, તેનાે તર કાર કે
તુ છકાર તમે કયા ન હ; પણ ણે કે હુ ં ઈ વરનાે વગદૂ ત હાેઉં, વળી ઈસુ

કહે વામાં અા યા હતાં અને તેનાં સંતાનાેને

ત હાેઉં, તેવી રીતે તમે મારાે વીકાર કયા. ૧૫ તાે પછી તમે મારી જે કદર

ણે ઘણાં વષે ઈ વર કહે તાં

નથી; પણ 'તારા સંતાનને', અેમ અેક વષે [કહે છે ] તે તાે

ત છે . ૧૭

ણાે છાે કે , શરીરની નબળતામાં મ પહે લાં તમને સુવાતા ગટ

કરી હતી તે હવે

ાં ગઈ? કે મ કે તમારે વષે મને ખાતરી છે કે ,

ે બની

હવે હુ ં અા કહુ ં છંુ કે , જે કરાર ઈ વરે
તમાં અગાઉથી ન ી કયા હતાે
તેના વચનને ચારસાે ીસ વરસ પછી અાવેલ નયમશા રદ કરી શકતું

શકત, તાે તે સમયે તમે તમારી અાંખાે પણ કાઢીને મને અાપી હાેત! ૧૬ યારે

નથી. ૧૮ કે મ કે

પાેતાના કરી લેવા ઇ છે છે પણ તે સા ં કરવા માટે ન હ, તેઅાે તમને મારાથી

ે વારસાે નયમશા

થી છે , તાે તે વચનથી નથી; પણ

ઈ વરે વચનથી જ ઇ ા હમને તે વારસાે અા યાે. ૧૯ તાે નયમશા

શું તમને સાચું કહે વાને લીધે હુ ં તમારાે દુ મન થયાે છંુ ? ૧૭ તેઅાે તમને

શા

વખૂટાપાડવા ઇ છે છે કે જેથી તમે તેઅાેને અનુસરાે. ૧૮ તમે સારાં કામને

માટે હતું? જેઅાેને ઇ ા હમનું સંતાન અાપવાનું વચન અાપવામાં અા યું

માટે હં મેશા ખંત રાખાે તે સા ં છે અને પણ તે મા હુ ં તમારી પાસે હાજર
હાેઉં અેટલા પૂરતું જ ન હાેવું ઈ
ે અે. ૧૯ હે મારાં બાળકાે, ઈસુ
તની

હતું તેઅાેની પાસે તે સંતાન અાવે યાં સુધી નયમશા

અપરાધાેને લીધે

અાપવામાં અાવેલું હતું; અને તે મ ય થની મારફતે, વગદૂ તાે ારા ફરમાવેલું

તમા તમારામાં ઉ પ ન થાય, યાં સુધી તમારે માટે મને ફરીથી સૂતાને

હતું. ૨૦ હવે મ ય થ તાે મા અેકનાે (મ ય થ) નથી, પણ ઈ વર અેક છે .

થતી હાેય અેવી પીડા થાય છે , ૨૦ પણ હમણાં તમારી પાસે હાજર થવાની

૨૧ યારે શું નયમશા

અને મારી બાેલવાની પ ધ ત બદલવાની મને ઇ છા થાય છે , કે મ કે તમારે

કે મ કે

ઈ વરનાં અાશાવચનાેથી વ ધ છે ? કદી ન હ,

વન અાપી શકે અેવાે કાેઈ નયમ

ન ે નયમશા
બંધનમાં જક

ે અાપવામાં અા યાે હાેત, તાે

થી યાયીપ ં મળત. ૨૨ પણ શા
ાં, કે અાપણાે બચાવ ઈસુ

વચને બધાને પાપનાં

વષે હુ ં મૂંઝવણ અનુભવું છંુ . ૨૧ નયમશા

ને અાધીન રહે વાની ઇ છા

રાખનારાઅાે, મને કહાે કે , શું તમે નયમશા

સાંભળતાં નથી? ૨૨ કે મ કે

ત પર વ વાસ કરવાથી છે

અેમ લખેલું છે કે , ઇ ા હમને બે દીકરા હતા, અેક દાસી ારા જ મેલાે અને

તે વચન વ વાસ કરનારાઅાેને અાપવામાં અાવે. ૨૩ પણ અા વ વાસ

બી ે પ ની ારા જ મેલાે. ૨૩ જે દાસીનાે તે મનુ યદેહ માણે જ મેલાે હતાે

અા યા અગાઉ, તે વ વાસ ગટ થાય યાં સુધી અાપણે નયમશા

અને જે પ નીનાે તે વચન માણે જ મેલાે હતાે. ૨૪ તેઅાે તાે નમૂના પ છે

ારા કૈ દ કરાયેલા અને બંધનમાં હતા. ૨૪ અેમ અાપણને
પહાચાડવા સા

નયમશા

તની પાસે

અાપણાે બાળ શ ક હતું કે જેથી અાપણે

કે મ કે તે

વ વાસથી યાયી ઠરીઅે. ૨૫ પણ હવે વ વાસ અા યા પછી અાપણે
બાળ શ કના હાથ નીચે નથી. ૨૬ કે મ કે તમે બધા

ત ઈસુ પરના

વ વાસથી ઈ વરના દીકરા છાે; ૨૭ કે મ કે તમારામાંના જેટલાં
બા ત મા પા યા તેટલાંઅે

તમાં

તને અપનાવી લીધા. ૨૮ માટે હવે કાેઈ

યહૂ દી નથી કે ીક નથી, કાેઈ દાસ નથી કે વતં નથી, કાેઈ પુ ષ નથી કે
ી નથી, કે મ કે તમે બધા

તમાં અેક છાે. ૨૯ અને

ે તમે

ીઅાે

ણે બે કરારાે છે ; અેક તાે સનાઈ પહાડ પરનાે, કે જે

દાસ વને જ મ અાપે છે અને તે તાે હાગાર (દાસી) છે . ૨૫ હવે હાગાર તાે
ણે અરબ તાનમાંનાે સનાઈ પહાડ છે , તે હાલનાં ય શાલેમને લાગુ પડે
છે , કે મ કે તે પાેતાનાં સંતાનાે સાથે દાસ વમાં છે . ૨૬ પણ ઉપરનું ય શાલેમ
વતં છે , તે અાપણી માતા છે ; ૨૭ કે મ કે લખેલું છે કે , 'હે ન: સંતાન,
પ ત છે તેના કરતાં અેકલી મુકાયેલી

તનાં છાે,

ી

તું અાનંદ કર; જેને સૂ તની પીડા થતી નથી, તે તું હષનાદ કર; કે મ કે જેને
ીનાં સંતાન વધારે છે .' ૨૮ હવે, હે

ભાઈઅાે, અાપણે ઇસહાકની જેમ વચનનાં સંતાનાે છીઅે. ૨૯ પણ તે સમયે

તાે તમે ઇ ા હમનાં સંતાન અને વચન માણે વારસ પણ છાે.

જેમ દેહથી જ મેલાંઅે અા માથી જ મેલાંને સતા યાે; તેવું અ યારે પણ ચાલે

હુ ં કહુ ં છંુ કે , વારસ યાં સુધી બાળક છે , યાં સુધી સવનાે મા લક
૪ હવે
છે ; તે છતાં પણ તેનામાં અને દાસમાં કં ઈ પણ તફાવત નથી. પણ

છે . ૩૦ પણ શા

૨
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વચન શું કહે છે ? 'દાસીને તથા તેના દીકરાને કાઢી મૂક,

કે મ કે દાસીનાે દીકરાે પ નીના દીકરા સાથે વારસ બનશે ન હ.' ૩૧ તેથી,

છે . ૪ દરેક માણસે પાેતાનાં અાચરણ તપાસવાં, અને યારે તેને બી કાેઈ

ભાઈઅાે, અાપણે દાસીનાં સંતાનાે નથી, પણ પ નીનાં છીઅે.

વષે ન હ, પણ કે વળ પાેતાને વષે અ ભમાન કરવાનું કારણ મળશે. ૫

બંધનમાં ન રહીઅે માટે
તે અાપણને વતં કયા છે ; તેથી
૫ અાપણે
થર રહાે અને ફરીથી દાસ વની ઝૂં સરી નીચે ન ેડાઅાે. જુ અાે,

કે મ કે દરેકે પાેતાનાે બાેજ ઊંચકવાે પડશે. ૬ સુવાતા વષે જે શીખનાર

૨

હુ ં પાઉલ, તમને કહુ ં છંુ કે , ે તમે સુ નત કરાવાે છાે, તાે તમને
તથી
કં ઈ લાભ થવાનાે નથી. ૩ દરેક સુ નત કરાવનારને હુ ં ફરીથી ખાતરીપૂવક

થયા છાે; તમે કૃ પાથી દૂ ર થયા છાે. ૫ કે મ કે અમે અા મા ારા વ વાસથી
ેઈઅે છીઅે. ૬ કે મ કે

સુ નત કે બેસુ નત ઉપયાેગી નથી; પણ મા

અાપણે સા ં કરતાં થાકવું ન હ; કે મ કે

ે કાયર ન હ થઈઅે, તાે યાે ય

સમયે લણીશું. ૧૦ અે માટે જેમ સંગ મળે તેમ અાપણે બધાનું અને વશેષ
કે ટલા માેટા અ રાેથી તમારા પર લખું છંુ . ૧૨ જેઅાે દેહ વષે પાેતાને જેટલાં
સારા બતાવવા ચાહે છે , તેટલાં

છે તે જ ઉપયાેગી છે . ૭ તમે સારી રીતે દાેડતા હતા, તમને સ યને અનુસરતા
કાેણે રાે ા? ૮ અાવું કરવાની સમજ તમને તેડનાર તરફથી અપાતી નથી. ૯
અેક સડેલી કે રી બધી કે રીઅાેને બગાડે છે . થાેડું ખમીર સમ કણકને ફુ લાવે
છે . ૧૦ તમારે વષે ભુમાં મને ભરાેસાે છે કે તમે અાનાથી જુ દાે મત ન હ

તનાં વધ તંભને લીધે પાેતાની સતાવણી

ન થાય માટે જ તમને સુ નત કરવાની ફરજ પાડે છે . ૧૩ કે મ કે જેઅાે સુ નત
કરાવે છે તેઅાે પાેતે નયમશા

ને પાળતા નથી; પણ તમારા દેહમાં તેઅાે

અ ભમાન કરે, અે માટે તેઅાે તમારી સુ નત થાય અેવાે અા હ રાખે છે . ૧૪
પણ અેવું ન થાઅાે કે , અાપણા ભુ ઈસુ

ધરાવાે; જે કાેઈ તમને અવળે માગ દાેરશે તે શ ા પામશે. ૧૧ ભાઈઅાે, ે
હુ ં હ સુધી સુ નત કરવા વષે શીખવતાે હાેઉં, તાે હજુ પણ મારી સતાવણી

તનાં વધ તંભ વગર હુ ં બી

કશામાં અ ભમાન ક ં , જેથી કરીને મારા સંબંધી જગત વધ તંભે જડાયેલું છે

કે મ થાય છે ? અેટલા માટે થાય છે કે વધ તંભનાે મારાે ઉપદેશ નરથક નથી.
૧૨ જેઅાે તમને ગેરમાગ દાેરે છે , તેઅાે પાેતપાેતાને કાપી નાખે તાે કે વું સા ં !

અને જગત માટે હુ ં . ૧૫ કે મ કે સુ નત કં ઈ નથી, તેમ બેસુ નત પણ કં ઈ નથી;
પણ નવી ઉ પ

જ કામની છે . ૧૬ જેટલાં અા નયમ માણે ચાલે છે ,

તેટલાં પર તથા ઈ વરના ઇઝરાયલ પર શાં ત તથા દયા હાે. ૧૭ હવેથી

૧૩ કે મ કે , ભાઈઅાે, તમને વતં થવા તેડવામાં અા યા હતા; મા અેટલું

કાેઈ મને ત દી ન દે, કે મ કે ભુ ઈસુનાં ચ મારા શરીરમાં અપનાવેલાં છે .

જ કે તમારી વતં તા શારી રક વષયભાેગને અથ ન વાપરાે, પણ ેમથી

૧૮ ભાઈઅાે, અાપણા ભુ ઈસુ

અેક જ વચનમાં પૂ ં

તની કૃ પા તમારા અા માની સાથે હાે.

અામીન.

થાય છે , અેટલે, 'જેમ તું પાેતાના પર ેમ રાખે છે તેમ તારા પડાેશી પર ેમ
રાખ.' ૧૫ પણ

અા માને અથ વાવે તે અા માથી અનંત વન લણશે. (aiōnios g166) ૯ તાે

કરીને વ વાસના કુ ટું બનાં જે છે તેઅાેનું સા ં કરીઅે. ૧૧ જુ અાે, હુ ં મારા હાથે

ત ઈસુમાં

વ વાસ કે જે ેમ ારા કાય કરે

અેકબી ની સેવા કરાે. ૧૪ કે મ કે અાખું નયમશા

રાખાે, ઈ વરની મ કરી કરાય ન હ કાેઈ માણસ જે કં ઈ વાવે તે જ તે લણશે;
૮ કે મ કે જે પાેતાના દેહને માટે વાવે છે , તે દેહથી વનાશ લણશે; પણ જે

કહુ ં છંુ કે , તે અાખું નયમશા પાળવાને જવાબદાર છે . ૪ તમે જેઅાે
નયમશા ના પાલનથી યાયી ઠરવા ચાહાે છાે, તેઅાે
તથી અલગ
યાયીપ ં પામવાની અાશાની રાહ

છે તેણે શીખવનારને સવ સારી ચીજવ તુમાંથી હ સાે અાપવાે. ૭ યાદ

ે તમે અેકબી ને કરડાે અને ફાડી ખાઅાે, તાે સાવધાન

રહાે, કદાચ તમે અેકબી થી નાશ પામાે. ૧૬ પણ હુ ં કહુ ં છંુ કે , અા માની
દાેરવણી અનુસાર ચાલાે અને તમે દેહની વાસના તૃ ત કરશાે ન હ. ૧૭ કે મ કે
દેહ અા માની વ
પર પર વ

ઇ છા કરે છે અને અા મા દેહની વ

; કારણ કે તેઅાે

છે ; અને તેથી જે તમે ઇ છાે તે તમે કરતા નથી. ૧૮ પણ

તમે અા માની દાેરવણી મુજબ વતા છાે, તાે તમે નયમશા
નથી. ૧૯ દેહનાં કામ તાે દેખીતાં છે , અેટલે

ે

ને અાધીન

તીય અનૈ તકતા, અશુ તા,

લંપટપ ં, ૨૦ મૂ તપૂ , મેલી વ ા, વૈરભાવ, ક જયાકં કાશ, ઈષા, ાેધ,
ખટપટ, કુ સંપ, પ ાપ ી, ૨૧ અદેખાઇ, વ છંદતા, ભાેગ વલાસ તથા
તેઅાેના જેવા કામાે; જેમ પહે લાં મ તમને ચેત યાં હતા તેમ તેઅાે વષે હમણાં
પણ ચેતવું છંુ કે , જેઅાે અેવાં કામ કરે છે તેઅાે ઈ વરના રા યનાે વારસાે
પામશે ન હ. ૨૨ પણ પ વ અા માનું ફળ ેમ, અાનંદ, શાં ત, સહનશીલતા,
માયાળુપ ં, ભલાઈ, વ વાસુપ ં, ૨૩ ન તા અને અા મસંયમ છે ; અા
બાબતાેની વ

કાેઈ નયમ નથી. ૨૪ અને જેઅાે

તનાં છે , તેઅાેઅે

દેહને તેની વાસનાઅાે તથા ઇ છાઅાે સ હત વધ તંભે જ
અાપણે અા માથી

ાે છે . ૨૫

ે

વીઅે છીઅે તાે અા માની દાેરવણી માણે ચાલવું પણ

ેઈઅે. ૨૬ અાપણે અેકબી ને ખીજવીને તથા અેકબી

પર અદેખાઇ

રાખીને ઘમંડ ન કરીઅે.
, ે કાેઈ માણસ કં ઈ અપરાધ કરતાં પકડાય, તાે તમે, જે
૬ ભાઈઅાે
અા મક છાે, તેઅાે ન ભાવે તેને સાચા માગ પાછાે લાવાે; અને તું તારી
પાેતાની સંભાળ રાખ, રખેને તું પણ પરી ણમાં પડે. ૨ તમે અેકબી ના
ભાર ઊંચકાે અને અેમ

તનાં નયમનું સંપૂણ પાલન કરાે. ૩ કે મ કે જયારે

કાેઈ પાેતે ન વાે હાેવા છતાં, હુ ં માેટાે છંુ , અેવું ધારે છે , તાે તે પાેતાને છે તરે
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ઈ વરના કાેપને પા હતા. ૪ પણ જે દયાથી ભરપૂર છે તે ઈ વરે, જે ી ત

ે સેસમાં જે સંતાે તથા
ત ઈસુમાં જેઅાે વ વાસુ છે તેઅાેને,
૧ અેઈ ફવરની
ઇ છાથી ઈસુ
તનાે ે રત થયેલાે પાઉલ લખે છે : ઈ વર
૨

અાપણા પતા તથા ભુ ઈસુ
અાપણા ભુ ઈસુ

તથી તમને કૃ પા તથા શાં ત ા ત હાે. ૩

તનાં પતા અને ઈ વરની તુ ત હાે; તેમણે વગ ય

થાનાેમાં દરેક અા મક અાશીવાદાેથી અાપણને

તમાં અાશીવા દત કયા

છે ; ૪ અે માણે ઈ વરે સૃ ના સજન અગાઉ અાપણને તેમનાંમાં ઈસુ
તમાં પસંદ કયા છે , અે સા કે અાપણે તેમની અાગળ ેમમાં પ વ
તથા નદાષ થઈઅે. ૫ તેમણે ઈ વર પતાઅે પાેતાની ઇ છા તથા સ નતા
માણે, પાેતાને સા , અાપણને ઈસુ

ત ારા તેમના [ઈ વરના] પુ ાે

તરીકે ગણાવાને અગાઉથી નમાણ કયા ૬ કે , તેમની કૃ પાના મ હમાની તુ ત
થાય; અે કૃ પા તેમણે પાેતાના વહાલા પુ ઈસુ ારા અાપણને મફત અાપી છે .
૭ ઈસુ

તનાં ર ત ારા, તેમની કૃ પાની સંપત માણે અાપણને ઉ ાર

અેટલે પાપની માફી મળી છે . ૮ સવ ાનમાં તથા વવેકમાં તેમણે અાપણા
પર અે કૃ પાની બહુ વૃ

કરી છે . ૯ તેમણે ઈસુ

તમાં પાેતાના સંક પથી

પાેતાની સ નતા માણે, પાેતાની ઇ છાનાે મમ અાપણને જણા યાે, ૧૦
કે , સમયાેની સંપૂણતાની યવ થામાં, વગમાંનાં તથા પૃ વી પરનાં સવનાે
તમાં તે સમાવેશ કરે, હા

તમાં; ૧૧ જેમનાંમાં અાપણે તેમના વારસાે

નમાયા અને જે પાેતાની ઇ છા માણે સવ કરે છે , તેમના સંક પ માણે,
અાપણે અગાઉથી ન મત થયા હતા; ૧૨ જેથી

ત પર પહે લાંથી અાશા

રાખનારા અમે તેમના મ હમાની તુ તને સા થઈઅે. ૧૩ તમે પણ, સ યનું
વચન અેટલે તમારા ઉ ારની સુવાતા સાંભળીને, અને ઈસુ

ત પર

વ વાસ રાખીને, તેમનાંમાં અાશાવચનના પ વ અા માથી મુ ાં કત થયા;
૧૪ ઈ વરના અા મા પાેતાના

ય પી લાેકના ઉ ારના સંબંધમાં ભુના

મ હમાને અથ અાપણા વારસાની ખાતરી છે . ૧૫ અે માટે હુ ં પણ, ભુ ઈસુ
પર તમારા વ વાસ તથા તમામ સંતાે

યે તમારા ેમ વષે સાંભળીને, ૧૬

તમારે સા અાભાર માનવાનું ચૂકતાે નથી; મારી ાથનાઅાેમાં તમને યાદ
કરીને માગુ છંુ કે , ૧૭ અાપણા ભુ ઈસુ

તનાં ઈ વર, મ હમાવાન પતા,

અાપણા પર કરી, તે પાેતાના અ યંત ેમને લીધે, ૫ અાપણે પાપમાં મરણ
પામેલા હતા યારે

તની સાથે અાપણને સ વન કયા, કૃ પાથી તમે ઉ ાર

પામેલા છાે; ૬ અને તેમની સાથે ઉઠાડીને
થાનાેમાં તેમની સાથે અાપણને બેસા

ત ઈસુની મારફતે વગ ય

ા; ૭ અે સા કે

ત ઈસુમાં

અાપણા પર તેમની દયાથી તે અાગામી કાળાેમાં પાેતાની કૃ પાની અ ત ઘણી
સંપત બતાવે. (aiōn g165) ૮ કે મ કે તમે કૃ પાથી વ વાસ ારા ઉ ાર પામેલા
છાે, અને અે તમારાથી નથી, અે તાે ઈ વરનું દાન છે ; ૯ કરણીઅાેથી ન હ,
રખેને કાેઈ અ ભમાન કરે; ૧૦ કે મ કે અાપણે તેમની કૃ ત છીઅે,

ત

ઈસુમાં સારી કરણીઅાે કરવા માટે અાપણને ઉ પ ન કરવામાં અા યા, તે વષે
ઈ વરે અાગળથી અેમ ઠરા યું હતું કે , અાપણે તે માણે ચાલીઅે. ૧૧ અે
માટે યાદ રાખાે કે , તમે પહે લા દેહ સંબંધી બનયહૂ દી હતા, અને શરીરનાં
સંદભ હાથે કરેલી સુ નતવાળા તમને બેસુ નતી કહે તાં હતા; ૧૨ તે સમયે તમે
અા જગતમાં

તર હત, ઇઝરાયલની નાગ રકતાના હક વગરના, [ ભુના]

અાશાવચનના કરારાેથી પારકા, અાશાર હત તથા ઈ વર વગરના હતા. ૧૩
પણ પહે લાં તમે જેઅાે દૂ ર હતા તેઅાે

ત ઈસુ ારા તેમના ર તથી નજદીક

અા યા છાે. ૧૪ કે મ કે તે [ઈસુ] અાપણી શાં ત [સમાધાન] છે , તેમણે બ નેને
અેક કયા, અને [અાપણી] વ ચેની અાડી દીવાલ પાડી નાખી છે ; ૧૫ સલાહ
કરીને પાેતાનામાં તે બ નેનું અેક નવું માણસ કરવાને, ૧૬ અને વધ તંભ પર
વૈરનાે નાશ કરીને અે ારા અેક શરીરમાં ઈ વરની સાથે બ નેનું સમાધાન
કરાવવાને, તેમણે પાેતાના દેહથી વ ધઅાેમાં સમાયેલી અા ાઅાે સાથેના
નયમશા

પી વૈરને નાબૂદ કયુ. ૧૭ અને તેમણે અાવીને તમે જેઅાે દૂ ર હતા

તેઅાેને તથા જે પાસે હતા તેઅાેને શાં તની સુવાતા ગટ કરી; ૧૮ કે મ કે
તેમના ારા અેક અા મા વડે અાપણે બ ને પતાની હજૂ રમાં જવા પામીઅે
છીઅે. ૧૯ અે માટે તમે હવે પારકા તથા બહારના નથી, પણ સંતાેની સાથેના
અેક નગરના તથા ઈ વરના કુ ટું બનાં છાે. ૨૦ ે રતાે તથા બાેધકાેના પાયા
પર તમને બાંધવામાં અાવેલા છે ; ઈસુ

ત પાેતે તાે ખૂણાનાે મુ ય પ થર

છે ; ૨૧ તેમનાંમાં દરેક બાંધણી અેકબી ની સાથે યાે ય રીતે

ેડાઈને ભુમાં

વધતાં વધતાં પ વ ભ ત થાન બને છે ; ૨૨ તેમનાંમાં તમે પણ ઈ વરના

પાેતાના વષેના ાનને સા બુ નાે તથા કટીકરણનાે અા મા તમને અાપે;

નવાસને સા અા મામાં અેકબી ની સાથે

૧૮ અને તમારાં અંતનયનાે કા શત થઈ ગયા હાેવાથી તેમના અામં ણની

હુ ં પાઉલ તમાે બનયહૂ દીઅાેને માટે
ત ઈસુનાે બંદીવાન,
૩ અેઈકારણથી,
વરની જે કૃ પા તમારે સા મને અાપવામાં અાવી છે , તેના કારભાર

અાશા અને સંતાેમાં તેમના વારસાના મ હમાની સંપ

શી છે , ૧૯ અને

તેમની મહાન શ તના પરા મ માણે અાપણ વ વાસ કરનારાઅાેમાં તેમની
શ ત શી છે , તે તમે સમ ે. ૨૦ ઈ વરે તે પરા મ

તમાં બતાવીને

ઈસુને મૂઅેલાંમાંથી સ વન કયા, ૨૧ અને સવ રા યસ ા, અ ધકાર,
પરા મ, અા ધપ ય તથા

યેક નામ જે કે વળ અા કાળમાંનું ન હ, પણ

ભ વ યકાળમાંનું દરેક નામ જે હાેય, અે સવ કરતાં ઊંચા કરીને પાેતાની
જમણી તરફ વગ ય થાનાેમાં તેમને બેસાડયા. (aiōn g165) ૨૨ અને
સઘળાંને તેમણે તેમના પગ નીચે રા યાં, અને તેમને સવ પર વ વાસી
સમુદાયના શરપ ત તરીકે નમાણ કયા; ૨૩ વ વાસી સમુદાય તાે
શરીર છે ,

તનું

ત તેમાં સંપૂણ રીતે વસેલા છે ; તે સવમાં સવ છે .

તમે અપરાધાેમાં તથા પાપાેમાં મૃ યુ પામેલા હતા, યારે તેમણે તમને
૨ વળી
સ વન કયા; અે અપરાધાેમાં તમે અા જગતના ધાેરણ માણે વાયુની
૨

સ ાના અ ધકારી, અેટલે જે દુ ા મા અા ાભંગના દીકરાઅાેમાં હમણાં કાય
કરે છે , તે માણે અગાઉ ચાલતા હતા; (aiōn g165) ૩ તેઅાેમાં અાપણે સવ
અાપણી દેહની વાસનાઅાે મુજબ પહે લાં ચાલતા હતા, અને શરીરની તથા
મનની ઇ છાઅાે પૂરી કરતા હતા. વળી પહે લાની થ તમાં બી અાેના માફક

અેફેસીઅાેને પ

ેડાઈને બંધાતા

અાે છાે.

૨

વષે તમે સાંભ
સમ

ું હશે કે , ૩ કટીકરણથી તેમણે [ઈ વરે] મને જે મમ

યાે, તે વષે મ અગાઉ સં

મમ વષેની મારી મા હતી
દીકરાઅાેને

તમાં લ યું; ૪ તે વાંચીને તમે

તનાં

ણી શકશાે. ૫ જેમ અગાઉની પેઢીના માણસાેના

ણવામાં અા યું ન હતું જેમ હમણાં તેમના પ વ

ે રતાેને તથા

બાેધકાેને [પ વ ] અા મામાં ગટ થયેલા છે , ૬ અેટલે કે બનયહૂ દીઅાે,
ત ઈસુમાં સુવાતા ારા, [અમારા] સાથી વારસાે, તથા શરીરનાં સાથી
અવયવાે, તથા તેમના અાશાવચનના સહભાગીદાર છે ; ૭ ઈ વરના સામ યના
પરા મથી તથા તેમના અાપેલા કૃ પાદાન માણે, હુ ં અા સુવાતાનાે સેવક
થયેલાે છંુ . ૮ હુ ં સંતાેમાં નાનામાં નાનાે હાેવા છતાં અા કૃ પાદાન મને અાપવામાં
અાવેલું છે કે , હુ ં બનયહૂ દીઅાેમાં

તની અખૂટ સંપ ની સુવાતા ગટ

ક ં ; ૯ અને ઈ વર જેમણે સવનું સજન કયુ છે , તેમનાંમાં અારં ભથી ગુ ત
રહે લા મમનાે વહીવટ શાે છે તે હુ ં સવને જણાવું. (aiōn g165) ૧૦ અે સા કે
જે સનાતન કાળનાે ઇરાદાે તેણે અાપણા ભુ

ત ઈસુમાં રા યાે, ૧૧

તે [સંક પ] માણે વગ ય થાનાેમાં અ ધપ તઅાેને તથા અ ધકારીઅાેને
ઈ વરનું બહુ કારનું
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ાન વ વાસી સમુદાય ારા જણાય. (aiōn g165)

૧૨ તેઅાે [

ત ઈસુ] માં તેમના પરના વ વાસથી અાપણને હમત તથા

બનાવાે. ૨૪ અને નવું મનુ ય વ જે ઈ વરના મનાેરથ માણે યાયીપણામાં

ભરાેસાસ હત વેશ છે . ૧૩ અે માટે હુ ં માંગુ છંુ કે , તમારે માટે મને જે વપ

તથા સ યની પ વ તામાં સર યેલું છે તે ધારણ કરાે. ૨૫ અે માટે અસ ય દૂ ર

પડે છે તેથી તમે ના હમત થશાે ન હ કે મ કે તે વપ

તાે તમારાે મ હમા છે .

કરીને દરેક પાેતાના પડાેશીની સાથે સ ય બાેલાે; કે મ કે અાપણે અેકબી નાં

૧૪ અે કારણથી પતા, ૧૫ જેમનાં નામ પરથી વગનાં તથા પૃ વી પરનાં

અંગાે છીઅે. ૨૬ ગુ સે થવાય યારે [ખુ નસ રાખવાનું] પણ પાપ ન કરાે;

સવ કુ ટું બને નામ અાપવામાં અાવે છે , ૧૬ તે [ પતા] ની અાગળ હુ ં ઘૂંટણે

તમારા ગુ સા પર સૂયને અાથમવા ન દાે; ૨૭ અને શેતાનને થાન અાપાે ન હ.

પડીને વનંતી ક ં છંુ , કે તે [ઈ વર] પાેતાના મ હમાની સંપ
માણે તેમના
[પ વ ] અા મા ારા તમને અાંત રક મનુ ય વમાં સામ યથી બળવાન કરે;

૨૮ ચાેરી કરનારે હવેથી ચાેરી કરવી ન હ; પણ તેને બદલે પાેતાને હાથે ઉ ાેગ

૧૭ અને વ વાસથી તમારાં દયાેમાં

પાેતાની પાસે કં ઈ હાેય. ૨૯ તમારા મુખમાંથી કં ઈ મ લન વચન ન હ, પણ જે

ત વસે; જેથી તમારાં મૂળ ેમમાં

રાેપીને અને તેનાે પાયાે ઢ કરીને, ૧૮ સવ સંતાેની સાથે [

તના ેમની]

ઉ ન તને સા હાેય તે જ નીકળે, કે તેથી સાંભળનારાઅાેનું હત સધાય. ૩૦

શકાે, ૧૯

ઈ વરનાે પ વ અા મા, જેણે તમને ઉ ારના દવસને સા મુ ાં કત કયા છે ,

તનાે ેમ જે માણસની સમજશ તની મયાદાની બહાર છે તે પણ તમે

તેને ખે દત ન કરાે. ૩૧ સવ કારની કડવાસ, ાેધ, કાેપ, ઘાઘાટ, અપમાન

પહાેળાઈ, લંબાઈ, ઊંચાઈ તથા ઊંડાઈ કે ટલી છે તે તમે સમ
સમ

શકાે; કે તમે ઈ વરની પ રપૂણતા માણે સંપૂણ થાઅાે. ૨૦ હવે

અાપણે માગીઅે કે ક પીઅે તે કરતાં, જે અાપણામાં કાય કરનાર સામ ય
માણે, અાપણે સા પુ કળ કરી શકે છે , ૨૧ તેમને [ઈ વરને]

ત ઈસુમાં

તથા વ વાસી સમુદાયમાં સવકાળ પેઢી દરપેઢી મ હમા હાે. અામીન. (aiōn
g165)

૪

કરીને સારાં કામ કરવાં, અે સા કે જેને જ રયાત છે તેને અાપવા માટે

અે માટે હુ ં , ભુને સા બંદીવાન, તમને વનંતી ક ં છંુ કે , જે તેડાથી તમે
તેડાયા છાે, તે તેડાને યાે ય થઈને ચાલાે; ૨ સંપૂણ દીનતા, ન તા તથા

સહનશીલતા રાખીને ેમથી અેકબી નું સહન કરાે; ૩ શાં તના બંધનમાં
અા માની અેકતા રાખવાનાે ય ન કરાે. ૪ જેમ તમારા તેડાની અેક અાશામાં
તમે તેડાયેલા છાે, તેમ અેક શરીર તથા અેક અા મા છે ; ૫ અેક ભુ,
અેક વ વાસ, અેક બા ત મા, ૬ અેક ઈ વર અને સવના પતા, ઈ વર
સવ ઉપર, સવ મ યે તથા સવમાં છે . ૭ અાપણામાંના દરેકને

તનાં

કૃ પાદાનના પ રમાણ માણે કૃ પા અાપવામાં અાવેલી છે . ૮ અે માટે તે કહે છે
કે , ઊંચાણમાં ચઢીને તે [ઈસુ

ત] બંદીવાનાેને લઈ ગયા તથા તેમણે

માણસાેને કૃ પાદાન અા યાં. ૯ તેઅાે થમ પૃ વીના ઊંડાણાેમાં ઊતયા. ૧૦
જે ઊતયા તે [ઈસુ
પર ઊંચે ચ
સા ,

ત] અે છે કે જે સવને ભરપૂર કરવાને સવ વગા

ાં. ૧૧ વળી સંતાેની સંપૂણતા કરવાને અથ, સેવાના કામને

તનું શરીર ઉ ન ત કરવાને સા , ૧૨ તેમણે કે ટલાક ે રતાે,

કે ટલાક બાેધકાે, કે ટલાક સુવા તકાે, અને કે ટલાક પાળકાે તથા શ કાે
અા યા; ૧૩ યાં સુધી કે અાપણે સહુ ઈ વરના દીકરા પરના વ વાસથી તથા
ાનના અૈ

માં સંપૂણ પુરષ વને, અેટલે

તની સંપૂણતાની પાયરીઅે

પહાચીઅે; ૧૪ જેથી હવે અાપણે બાળકાેના જેવા માણસાેની ઠગાઈથી,
મણામાં નાખવાની કાવતરાંભરેલી યુ તથી, દરેક ભ ન ભ ન મત પી
પવનથી ડાેલાં ખાનારા તથા અામતેમ ફરનારા ન થઈઅે. ૧૫ પણ ેમથી
સ યને બાેલીને,

ત જે શર છે , તેમાં સવ કારે વધીઅે. ૧૬ અેનાથી

અાખું શરીર ગાેઠવાઈને તથા દરેક સાંધા વડે

ેડાઈને, દરેક અંગ પાેતાની

શ ત માણે કાય કયાથી, ેમમાં પાેતાની ઉ ન તને સા શરીરની વૃ
કરે છે . ૧૭ અે માટે હુ ં કહુ ં છંુ તથા ભુમાં સા ી અાપું છે કે , જેમ બી
બનયહૂ દી પાેતાના મનની મણામાં ચાલે છે , તેમ હવેથી તમે ન ચાલાે; ૧૮
તેઅાેની બુ

અંધકારમય થયેલી હાેવાથી, અને તેઅાેના દયની કઠણતાથી

પાેતામાં જે અ ાનતા છે , તેને લીધે તેઅાે ઈ વરના

વનથી દૂ ર છે . ૧૯ તેઅાે

નઠાેર થયા. અને અાતુરતાથી સવ દુ રાચારાે કરવા સા , પાેતે ય ભચારી
થયા. ૨૦ પણ તમે
સાંભ

તની પાસેથી અેવું શી યા નથી, ૨૧

ે તમે તેમનું

ું હાેય તથા ઈસુમાં જે સ ય છે તે માણે તમને તે વષેનું શ ણ

મ ું હાેય તાે, ૨૨ તમારી અગાઉની વત ૂકનું જૂ નું મનુ ય વ જે કપટવાસના
માણે

થતું

ય છે તે દૂ ર કરાે; ૨૩ અને તમારી મનાેવૃ અાે નવી

તેમ જ સવ કારના દુ રાચાર કરવાનું બંધ કરાે. ૩૨ તમે અેકબી
માયાળુ અને ક ણાળુ થાઅાે, અને જેમ

યે

તમાં ઈ વરે પણ તમને માફી

અાપી તેમ તમે અેકબી ને માફ કરાે.
તરીકે ઈ વરનું અનુસરણ કરનારા
૫ અેથાઅાેમાટે; તમેઅને[ ભુેમનમાંાં] ચાલાેય બાળકાે
. જેમ
ત ઈસુઅે તમારા પર ેમ રા યાે
૨

અને ઈ વરની સમ સુવાસને અથ, અાપણે સા

વાપણ કરીને પાેતાનું

બ લદાન અા યું, તેમ. ૩ ય ભચાર તથા સવ કારની અશુ તા અથવા
યલાેભનાં નામ પણ સરખાં તમારે કદી ન લેવાં, કે મ કે સંતાેને અે જ શાેભે
છે ; ૪ જે અશાેભનીય છે અેવી નલ જ તથા મૂખતાભરેલી વાત અથવા
હસીમ ક તમારામાં ન થાય પણ તેના બદલે અાભાર તુ ત [કરવી]. ૫
કે મ કે તમે સારી રીતે
મૂ તપૂજકાેને

ણાે છાે કે , ય ભચારી, અશુ ,

યલાેભી, અેટલે

તનાં તથા ઈ વરના રા યમાં વારસાે નથી. ૬ તમને યથ

વાતાેથી કાેઈ ભુલાવે ન હ; કે મ કે અેવાં કામાેને લીધે ઈ વરનાે કાેપ અા ાભંગ
કરનારા પર અાવે છે . ૭ અે માટે તમે તેઅાેના સહભાગી ન થાઅાે. ૮ કે મ કે
તમે પહે લાં અંધકારમાં હતા પણ હવે ભુમાં કાશ પ છાે; કાશનાં સંતાેને
ઘટે અે રીતે ચાલાે. ૯ (કે મ કે કાશનું ફળ સવ કારના સદાચારમાં તથા
યાયીપણામાં તથા સ યમાં છે .) ૧૦ ભુને શું પસંદ પડે છે , તે પારખી લાે.
૧૧ અંધકારનાં ન ફળ કામાેના સાેબતીઅાે ન થાઅાે; પણ તેઅાેને વખાેડાે. ૧૨

કે મ કે તેઅાે ગુ તમાં અેવા કામ કરે છે કે , જે કહે તાં પણ શરમ લાગે છે . ૧૩ જે
સવ વખાેડાયેલું, તે કાશથી ગટ થાય છે ; કે મ કે જે ગટ કરાયેલું છે , તે
કાશ પ છે . ૧૪ માટે કહે લું છે કે , ઊંઘનાર,

ગ, ને મૂઅેલાંમાંથી ઊઠ, અને

ત તારા પર કાશ પાડશે. ૧૫ તાે સાંભળાે કે તમે નબુ ાેની જેમ ન હ,
પણ ચાેકસાઈથી બુ વંતાેની રીતે ચાલાે; ૧૬ સમયનાે સદુ પયાેગ કરાે, કે મ
કે દવસાે ખરાબ છે . ૧૭ તેથી તમે અણસમજુ ન થાઅાે, પણ ઈ વરની
ઇ છા શી છે તે સમ ે. ૧૮ ા ારસ પીને મ ત ન થાઅાે, અે દુ યસન છે ,
પણ પ વ અા માથી ભરપૂર થાઅાે; ૧૯ ગીતાેથી,

ાે ાેથી તથા અા મક

ગાનાેથી અેકબી ની સાથે ભુની વાતાે કરીને તમારાં દયમાં ભુનાં ભજનાે
તથા ગીતાે ગાઅાે; ૨૦ અાપણા ભુ ઈસુ
અાભાર તુ ત સવને સા

ન ય કર ે. ૨૧

તને નામે, ઈ વર પતાની
તનું ભય રાખીને અેકબી ને

અાધીન રહાે. ૨૨ પ નીઅાે, જેમ ભુને તેમ પાેતાના પ તઅાેને અાધીન થાઅાે;
૨૩ કે મ કે પ ત પ નીનું શર છે . જેમ

ત મંડળીનું શર છે તે શરીરનાં

ઉ ારક છે . ૨૪ જેમ વ વાસી સમુદાય

તને અાધીન છે , તેમ પ નીઅાેઅે

સવ બાબતમાં પાેતાના પ તઅાેને [અાધીન] રહે વું. ૨૫ પ તઅાે, પાેતાની
પ નીઅાે પર ેમ કરાે, જેમ

ત ઈસુઅે પાેતાના વ વાસી સમુદાય પર ેમ

રા યાે અને તેને સા ં પાેતાનું વાપણ કયુ તેમ; ૨૬ અે સા કે વચન વડે
જળ નાનથી શુ કરીને, [
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ત વ વાસી સમુદાયને] પ વ કરે, ૨૭ અને

અેફેસીઅાેને પ

જેને ડાઘ, કરચલી કે અેવું કં ઈ ન હાેય; પણ તે પ વ તથા નદાષ હાેય, અેવા
વ વાસી સમુદાય તરીકે પાેતાની અાગળ ગાૈરવી વ પે રજૂ કરે. ૨૮ અે જ

ેમ બ ાે. ૨૪ જેઅાે અાપણા ભુ ઈસુ
તેઅાે સવ પર કૃ પા હાે. અામીન.

માણે પ તઅાેઅે જેમ પાેતાનાં શરીરાે પર તેમ પાેતાની પ નીઅાે પર ેમ
કરવાે; જે પાેતાની પ ની પર ેમ કરે છે , તે પાેતા પર ેમ કરે છે ; ૨૯ કે મ કે
કાેઈ માણસ પાેતાના શરીરનાે કદી ષ
ે કરતાે નથી; પણ તે તેનું પાલનપાેષણ
કરે છે . જેમ ભુ પણ વ વાસી સમુદાયનું [પાેષણ કરે છે ] તેમ, ૩૦ કે મ કે
અાપણે તેમના [

તનાં] શરીરનાં અંગાે છીઅે. ૩૧ અે માટે પુ ષ પાેતાનાં

માતા પતાને મૂકીને પાેતાની પ નીની સાથે
અેક દેહ થશે. ૩૨ અા ગહન રહ ય છે ; પણ હુ ં

ેડાઈને રહે શે, અને તેઅાે બ ને
ત તથા વ વાસી સમુદાય

સંબંધી અે કહુ ં છંુ . ૩૩ તાેપણ તમારામાંના દરેક જેમ પાેતાના પર તેમ પાેતાની
પ ની પર ેમ કરે; અને પ ની પાેતાના પ તનું માન ળવે.
, ભુમાં તમારાં માતા પતાની અા ાઅાે માનાે, કે મ કે અે ઉ ચત
૬ બાળકાે
છે . તારા માતા પતાનું સ માન કર. (તે પહે લી અાશાવચનયુ ત અા ા
૨

છે ), ૩ 'અે સા કે તા ં ભલું થાય, અને પૃ વી પર તા ં અાયુ ય દીઘ થાય.'
૪ વળી પતાઅાે, તમારાં બાળકાેને ખીજવશાે ન હ, પણ ભુના શ ણમાં

તથા બાેધમાં તેઅાેને ઉછે રાે. ૫ દાસાે [સેવકાે], જેમ તમે

તને [અાધીન

થાઅાે છાે] તેમ પૃ વી પરના જેઅાે તમારા મા લકાે છે તેઅાેને અાદર સાથે
નખાલસ મનથી અાધીન થાઅાે; ૬ માણસાેને સ ન કરનારાઅાેની જેમ
દેખરેખ હાેય યાં સુધી જ મન વગરનું કામ કરનારની રીતે ન હ, પણ
સેવકાેની જેમ,

તનાં

વથી ઈ વરની ઇ છા પૂરી કરાે, ૭ માણસાેની ન હ, પણ

ણે તે ભુની સેવા હાેય તેમ સંતાેષથી કરાે; ૮ જે કાેઈ કં ઈ સા ં કરશે,
તે દાસ હાેય કે વતં હાેય, પણ ભુ તેને તે જ માણે બદલાે અાપશે,
અેમ સમ ે. ૯ વળી મા લકાે, તમે દાસાેની સાથે અેમ જ વતા, ધમકાવવાનું
છાેડી દાે, અને

ણાે કે તેઅાેનાે તથા તમારાે પણ [અેક જ] મા લક વગમાં

છે , અને તેમની પાસે પ પાત નથી. ૧૦ અંતે, મારા

ય ભાઈઅાે, ભુમાં

તથા તેમના સામ યમાં શ તવાન થાઅાે. ૧૧ શેતાનની કુ યુ તઅાેની સામે
તમે અડગ રહી શકાે માટે ઈ વરનાં સવ હ થયારાે સ

લાે. ૧૨ કે મ કે

અાપ ં યુ , લાેહી અને માંસ, અ ધપ તઅાેની સામે, અ ધકારીઅાેની સામે,
જગતમાંનાં અા અંધકારનાં સ ાધારીઅાેની સામે, વગ ય થાનાેમાં દુ તાનાં
અા મક [લ કરાે] ની સામે છે . (aiōn g165) ૧૩ અે માટે તમે ઈ વરનાં સવ
શ

ાે ધારણ કરાે કે , તમે ખરાબ દવસે સામનાે કરી શકાે અને બને તેટલું

સવ કરીને તેની સામે ટકી શકાે. ૧૪ તેથી સ યથી તમારી કમર બાંધીને,
યાયીપણાનું બખતર ધારણ કરીને ૧૫ તથા શાં તની સુવાતાની તૈયારી પી
પગરખાં પહે રીને, ઊભા રહાે. ૧૬ સવ ઉપરાંત વ વાસની ઢાલ ધારણ કરાે,
જેથી તમે દુ ના સળગી રહે લા બાણ બુઝાવી શકાે. ૧૭ અને ઉ ારનાે ટાેપ
તથા અા માની તરવાર, જે ઈ વરનું વચન છે , તે લાે. ૧૮ [પ વ ] અા મામાં
સવ કારે સતત ાથના તથા વનંતી કરાે, અને તેને અથ સવ સંતાેને માટે
સંપૂણ અા હથી વનંતી કરીને

ગૃત રહાે, ૧૯ અને મારે માટે પણ ાથના

કરાે કે , જે સુવાતાને સા હુ ં સાંકળાેથી [બંધાયેલાે] અેલચી છંુ , તેનાે મમ
જણાવવાંને મને મા ં મુખ ઉઘાડીને બાેલવાની હમત અાપવામાં અાવે;
૨૦ અને જેમ બાેલવું ઘ ટત છે , તેમ હમત પૂવક હુ ં બાેલી શકું . ૨૧ વળી

મારી બાબતના સમાચાર અને મારી થ ત કે વી છે તે તમે પણ
તુ ખકસ જે [ ભુમાં મારાે]

ણાે માટે

ય ભાઈ તથા ભુમાં વ વાસુ સેવક છે તે

તમને સવ મા હતી અાપશે. ૨૨ તમે અમારી પ ર થ ત

ણાે અને તે તમારાં

દયાેને દલાસાે અાપે, તેટલાં જ માટે મ તેને તમારી પાસે માેક યાે છે . ૨૩
ઈ વર પતા તથા ભુ ઈસુ

અેફેસીઅાેને પ

ત ભાઈઅાેને શાં ત તથા વ વાસસ હતનાે
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ત પર ન કપટ ેમ રાખે છે

ફ લ પીઅાેને પ

નશાની છે અને તે વળી ઈ વરથી છે . ૨૯ કે મ કે

પીમાંના સવ સંતાે, અ ય ાે તથા સેવકાે, તે સવને
૧ ઈસુ ત ઈસુતનાંમાંદાસાેફ લપાઉલ
તથા તમાેથી લખે છે ઈ વર અાપણા પતા
૨

તથા ભુ ઈસુ

ત તરફથી તમને કૃ પા તથા શાં ત હાે. ૩ થમ દવસથી તે

અાજ સુધી સુવાતામાં તમારા સહકારને માટે, ૪ ન ય અાનંદ સાથે તમાે
સવને માટે મારી ાથનામાં વનં ત કરતાં, ૫ જયારે જયારે હુ ં તમને યાદ ક ં
છંુ યારે યારે હુ ં મારા ઈ વરનાે અાભાર માનું છંુ . ૬ જેમણે તમારામાં સારાં
કામની શ અાત કરી તે, ઈસુ
તનાં દવસ સુધી, તેને સંપૂણ કરતા જશે,
અેવાે મને ભરાેસાે છે . ૭ તમાે સવ વષે અે માણે માનવું મને ઉ ચત લાગે
છે ; કારણ કે મારાં બંધનાેમાં અને સુવાતાની હમાયત કરવામાં તથા તેને
સા બત કરવામાં, તમે બધા કૃ પામાં મારા સહભાગી હાેવાથી, હુ ં તમને મારા
દયમાં રાખું છંુ . ૮ કે મ કે હુ ં ઈસુ

તની ક ણાથી તમાે સવ ઉપર કે ટલાે

બધાે ેમ રાખું છંુ , તે વષે ઈ વર મારા સા ી છે . ૯ વળી હુ ં અેવી ાથના
ક ં છંુ કે , ાનમાં તથા સવ વવેકબુ માં તમારાે ેમ મે મે વધતાે ય;
૧૦ જેથી જે ે છે તે તમે પારખી લાે અને અેમ તમે
તનાં દવસ સુધી
ન કલંક તથા નદાષ થાઅાે; ૧૧ વળી ઈ વરની તુ ત તથા મ હમા વધે તે
માટે ઈસુ

ત ારા યાયીપણાનાં ફળાેથી તમે ભરપૂર થાઅાે. ૧૨ ભાઈઅાે,

મને જે જે દુ ઃખાે પ ાં, તે સુવાતાને વ ન પ થવાને બદલે તેનાે સાર થવામાં
ણાે અેવું હુ ં ઇ છંુ છંુ ; ૧૩ કે મ કે
તને લીધે
મારાં જે બંધનાે છે તે અાખા રાજયદરબારમાં તથા બીજે બધે થળે સ
સહાયભૂત થયાં, તે તમે

થયાં; ૧૪ અને ભુના સમુદાયના કે ટલાક ભાઈઅાેઅે મારાં બંધનાેને લીધે
વ વાસ રાખીને નભયપણે ઈ વરનું વચન બાેલવાની વશેષ હમત રાખી.
૧૫ કે ટલાક તાે અદેખાઇ તથા વરાેધથી અને કે ટલાક સ ભાવથી

ત [ની

સુવાતા] ગટ કરે છે ૧૬ પહે લા તાે મારાં બંધનમાં મારા પર વશેષ સંકટ
લાવવાના ઇરાદાથી, શુ મનથી ન હ, પણ પ ાપ ીથી
કરે છે ; ૧૭ પણ બી , સુવાતા વષે

તની વાત ગટ

યુ ર અાપવા માટે હુ ં ન મત થયાે

છંુ , અેવું ણીને ેમથી ગટ કરે છે . ૧૮ તાે અેથી શું? દરેક રીતે, ગમે તાે
દં ભથી કે સ યથી,
ત [ની વાત] ગટ કરવામાં અાવે છે ; તેથી હુ ં અાનંદ
પામું છંુ અને પામીશ. ૧૯ કે મ કે હુ ં

ં છંુ કે , તમારી ાથનાથી તથા ઈસુ
તનાં અા માની સહાયથી, અે મારા ઉ ારને માટે ઉપયાેગી થઈ પડશે, તે

હુ ં

ં છંુ . ૨૦ અે માણે મને વ વાસ, અપે ા તથા અાશા છે કે , હુ ં કાેઈ

પણ બાબતમાં શરમાઈશ ન હ; પણ પૂરી હમતથી, હં મેશ મુજબ હમણાં
પણ, ગમે તાે

વનથી કે મૃ યુથી, મારા શરીર ારા

કરવામાં અાવે. ૨૧ કે મ કે મારે માટે
૨૨ પણ મનુ યદેહમાં

કરવું, તે હુ ં

વવું તે

વવું તે

તનાં મ હમાની વૃ
ત અને મરવું તે લાભ છે .

ે મારા કામનું ફળ હાેય તાે મારે શું પસંદ

ણતાે નથી; ૨૩ કે મ કે અા બે બાબત વ ચે હુ ં ગૂંચવણમાં છંુ

[દેહમાંથી] નીકળવાની તથા

તની સાથે રહે વાની મારી ઇ છા છે , કે મ કે તે

વધારે સા ં છે ; ૨૪ તાેપણ [મારે] મનુ યદેહમાં રહે વું તમારે માટે વધારે
ં છંુ કે હુ ં રહે વાનાે અને
તથા અાનંદને માટે હુ ં તમારાં બધાની સાથે રહે વાનાે;

અગ યનું છે ; ૨૫ [મને] ભરાેસાે હાેવાથી, હુ ં
તમારા વ વાસની વૃ

૨૬ જેથી તમારી પાસે મારા ફરીથી અાવવાથી મારા વષેનાે તમારાે અાનંદ

ત ઈસુમાં ઘણાે વધી

ય. ૨૭ મા

તની સુવાતાને યાે ય અાચરણ

કરાે, જેથી ગમે તાે હુ ં અાવીને તમને

ેઉં અથવા દૂ ર રહુ ં તાેપણ તમારા

વષે સાંભળું કે તમે સવ અેક અા મામાં થર રહીને અેક

વથી સુવાતાનાં

વ વાસને માટે ય ન કરાે છાે; ૨૮ અને વરાેધીઅાેથી જરા પણ ગભરાતા
નથી અે તેઅાેને માટે વનાશની

ય

નશાની છે , પણ તમને તાે ઉ ારની

ત પર મા

કરવાે અેટલું જ ન હ, પણ તેમને માટે દુ ઃખ પણ સહે વું, તેથી

વ વાસ
તને સા

અા કૃ પાદાન તમને અાપવામાં અા યું છે ; ૩૦ જેવું યુ તમે મારામાં

ેયું છે

અને હાલ મારામાં થાય છે અે હમણાં તમે સાંભળાે છાે, તેવું જ તમારામાં પણ
છે .
ે
તમાં કં ઈ ઉ ેજન, ે ેમનાે કં ઈ દલાસાે, ે પ વ
૨ માટે
અા માની કં ઈ સંગત, ે કં ઈ દયની અનુકંપા તથા ક ણા હાેય,

૨

તાે મારાે અાનંદ અેવી રીતે સંપૂણ કરાે કે , તમે અેક જ મનના થાઅાે, અેક
સરખાે ેમ રાખાે, અેક

વના તથા અેક દયના થાઅાે. ૩ પ ાપ ીથી કે

મ યા ભમાનથી કશું કરાે ન હ, દરેકે ન ભાવથી પાેતાના કરતાં બી અાેને
ઉ મ ગણવા. ૪ તમે દરેક મા પાેતાના હત પર જ ન હ, પણ બી અાેનાં
હત પર પણ લ

રાખાે. ૫

ત ઈસુનું મન જેવું હતું, તેવું તમે પણ

રાખાે ૬ પાેતે ઈ વરના પમાં હાેવા છતાં, તેમણે ઈ વર સમાન હાેવાનું
પકડી રાખવાને ઇ

ું ન હ, ૭ પણ તેમણે દાસનું પ ધારણ કરીને, અેટલે

માણસાેની સમાનતામાં અાવીને પાેતાને ખાલી કયા; ૮ અને માણસના પમાં
ગટ થઈને, વધ તંભ પરના મરણને અાધીન થઈને પાેતાને ન કયા. ૯ તેને
કારણે ઈ વરે તેમને ઘણાં ઊંચા કયા અને સવ નામાે કરતાં અેવું ે નામ
અા યું કે , ૧૦ વગમાંનાં, પૃ વી પરનાં તથા પાતાળમાંનાં સવ ઈસુને નામે
ઘૂંટણે પડીને નમે; ૧૧ અને ઈ વર પતાના મ હમાને અથ દરેક
કે ઈસુ

ત ભુ છે . ૧૨ તેથી, મારા

ભ કબૂલ કરે

ય ભાઈઅાે, તમે જેમ હં મેશા અાધીન

રહે તા હતા તેમ, કે વળ મારી હાજરીમાં જ ન હ, પણ હવે વશેષે કરીને મારી
ગેરહાજરીમાં પણ તમારાે ઉ ાર થાય માટે ભય તથા કં પારીસ હત ય ન
કરાે. ૧૩ કે મ કે જે પાેતાની સ નતા માણે તમારામાં ઇ છવાની તથા ય ન
કરવાની ેરણા અાપે છે , તે તાે ઈ વર છે . ૧૪ બડબડાટ તથા તકરાર વગર
બધું કરાે ૧૫ કે , જેથી કુ ટલ તથા અાડી
ઈ વરનાં ન કલંક સંતાન,
તરીકે કાશાે. ૧૬ જેથી

મ યે તમે નદાષ તથા સાલસ,

વનનું વચન ગટ કરીને દુ નયામાં યાે તઅાે
તનાં સમયમાં મને ગવ કરવાનું અેવું કારણ મળે

કે હુ ં નરથક દાે ાે નથી અને મ યથ મ કયા નથી. ૧૭ પણ

ે હુ ં તમારા

વ વાસના અપણ તથા સેવા પર રેડાવું પડે તાેપણ હુ ં અાનંદ કરીશ અને
તમારી સવની સાથે અાનંદ કરીશ. ૧૮ અેમ જ તમે પણ મારી સાથે અાનંદમાં
સહભાગી બનાે. ૧૯ પણ હુ ં ભુ ઈસુમાં અાશા રાખું છંુ કે , હુ ં તમાેથીને
તમારી પાસે વહે લાે માેકલીશ, જેથી તમારી ખબર

ણીને મને પણ અાનંદ

થાય. ૨૦ કે મ કે તમારી સંભાળ સારી રીતે રાખે તેવાે તમાેથી જેવા સારા
વભાવવાળાે બી ે કાેઈ માણસ મારી પાસે નથી. ૨૧ કે મ કે સવ માણસાે
ત ઈસુની વાત ન હ, પણ પાેતાની જ વાત શાેધે છે . ૨૨ પણ તમને તાે
અનુભવથી ખાતરી થઈ છે કે જેમ દીકરાે પતાની સાથે [કામ કરે], તેમ તેણે
સુવાતા [ના સાર] ને માટે મારી સાથે સેવા કરી. ૨૩ અે માટે હુ ં અાશા રાખું
છંુ કે , જયારે મારા વષે શું થવાનું છે તે હુ ં ણીશ કે તરત હુ ં તેને માેકલી
દઈશ; ૨૪ વળી હુ ં ભુમાં ભરાેસાે રાખું છંુ કે , હુ ં પાેતે પણ વહે લાે અાવીશ.
૨૫ તાેપણ મારાે ભાઈ અેપા ાે દતસ, મારી સાથે કામ કરનાર તથા સહયાે ાે,

તેમ જ તમારાે સંદેશવાહક તથા મારી જ રયાત પૂરી પાડનાર છે ' તેને તમારી
પાસે માેકલવાની અગ ય મને જણાઈ; ૨૬ કારણ કે તે તમાે સવ પર બહુ ેમ
રાખતાે હતાે અને તે ઘણાે ઉદાસ હતાે, કે મ કે તમે સાંભ ું હતું કે તે બીમાર
છે ; ૨૭ તે મરણતાેલ બીમાર હતાે ખરાે; પણ ઈ વરે તેના પર દયા કરી,
કે વળ તેના પર જ ન હ, પણ મારા પર પણ કે , મને શાેક ન થાય અને અાઘાત
ેઈને ફરીથી ખુશ થાઅાે અને મા ં દુ ઃખ પણ અાેછંુ
થાય, માટે મ ખૂબ ઉતાવળે તેને માેક યાે. ૨૯ માટે તમે પૂણ અાનંદથી ભુને
ન લાગે. ૨૮ તમે તેને

631

ફ લ પીઅાેને પ

નામે તેનાે અાદરસ કાર કરાે; અને અેવાઅાેને માનયાે ય ગણાે; ૩૦ કે મ કે

વનનાં પુ તકમાં છે તેઅાેની સાથે સુવાતા ચારના કાયમાં પુ કળ મહે નત

તનાં કામને માટે તે મરણની ન ક અાવી ગયાે અને મારે અથ તમારી

કરી છે . ૪ ભુમાં સદા અાનંદ કરાે; હુ ં ફરીથી કહુ ં છંુ , કે અાનંદ કરાે. ૫ તમારી

સેવામાં જે અધૂ ં હતું તે સંપૂણ કરવાને તેણે પાેતાનાે

વ

ેખમમાં ના યાે.

સહનશીલતા સવ માણસાેના

વટે મારા ભાઈઅાે, ભુમાં અાનંદ કરાે. તમને અેકની અેક જ વાતાે
૩ છેલખતાં
મને કં ટાળાે અાવતાે નથી; કારણ કે તે તમારા ર ણને માટે છે .

૨

કૂ તરાઅાે જેવા લાેકાેથી, દુ કૃ યાે કરનારાઅાેથી અને યથ સુ નતથી સાવધ
રહાે. ૩ કે મ કે અાપણે ઈ વરના અા માથી સેવા કરનારા,

ત ઈસુમાં

ગવ કરનારા તથા દેહ પર ભરાેસાે ન રાખનારા, સાચા સુ નતી છીઅે. ૪
તાેપણ દેહ પર ભરાેસાે રાખવાનું મારી પાસે કારણ છે ;

ે બી ે કાેઈ ધારે કે

તેને દેહ પર ભરાેસાે રાખવાનું કારણ છે , તાે મને તેના કરતા વશેષ છે ; ૫
અાઠમે દવસે સુ નત પામેલાે, ઇઝરાયલના સંતાનનાે, બ યામીનના કુ ળનાે,
હ ૂઅાેનાે હ ૂ, નયમશા

સંબંધી ફરાેશી, ૬ ધમના અાવેશ સંબંધી

વ વાસી સમુદાયને સતાવનાર, નયમશા

ના યાયીપણા સંબંધી નદાષ.

૭ છતાં પણ જે બાબતાે મને ઉપયાેગી હતી, તે મ

જેવી માની. ૮ વા તવમાં,

તને સા ં હા નકારક

ત ઈસુ મારા ભુના ાનની ઉ મતાને લીધે,

હુ ં અે બધાને હા ન જ ગ ં છંુ ; અેને લીધે મ બધાનું નુકસાન સહન કયુ અને
તેઅાેને કચરાે ગ ં છંુ , કે જેથી હુ ં
તને ા ત ક ં , ૯ અને તેમની સાથે
મળી અેક પ થાઉં અને નયમશા થી મા ં જે યાયીપ ં છે તે ન હ, પણ
તનાં વ વાસ ારા ઈ વરથી જે યાયીપ ં વ વાસથી ા ત થાય છે , તે
મા ં થાય; ૧૦ અે માટે કે હુ ં તેમને તથા મૃ યુમાંથી તેમના મરણાે થાનના
પરા મને સમજું તથા તેમના દુ ઃખાેમાં સહભાગી થાઉં; અેટલે કે તેમના મૃ યુને
અનુ પ થાઉં, ૧૧ કે હુ ં કાેઈ પણ રીતે મૃ યુ પામેલાંઅાેના મરણાે થાનને
પહાચું. ૧૨ હ

સુધી હુ ં બધું સંપાદન કરી ચૂ ાે કે સંપૂણ થયાે છંુ અેમ ન હ,

પણ હુ ં સતત અાગળ ધસું છંુ , કે જે હે તુથી

તે મને તેડી લીધાે છે તેને સ

ક ં . ૧૩ ભાઈઅાે, મ સ કરી લીધું છે અેમ હુ ં ગણતાે નથી, પણ અેક કામ
હુ ં ક ં છંુ કે , જે પાછળ છે તેને વીસરીને તથા જે અાગળ છે તેની તરફ ઘસીને,
૧૪
ત ઈસુમાં ઈ વરના વગ ય અામં ણના ઇનામને વા તે, યેય તરફ
અાગળ વધું છંુ . ૧૫ માટે અાપણામાંના જેટલાં પૂણ છે , તેટલાંઅે અેવી જ
મનાેવૃ

રાખવી;

ે કાેઈ બાબત વષે તમે બી

મનાેવૃ

રાખાે, તાે ઈ વર

અે બાબત પણ તમને ગટ કરશે. ૧૬ તાેપણ જે ક ા સુધી અાપણે પહા યા
છીઅે, તે જ ધાેરણે અાપણે ચાલવું

ેઈઅે. ૧૭ ભાઈઅાે, મને અનુસરાે, અમે

જે નમૂનાે તમને અાપીઅે છીઅે તે માણે જેઅાે ચાલે છે તેઅાે પર લ રાખાે.

અાભારર તુ ત સ હત, તમારી અર ે ઈ વરને જણાવાે. ૭ ઈ વરની શાં ત
જે સવ સમજશ તની બહાર છે , તે

જે કં ઈ ઉ ચત, જે કં ઈ શુ , જે કં ઈ ેમપા , જે કં ઈ સુકી તમાન છે તથા
કાેઈ સદગુણ,

ું તથા મારામાં

ેયું તેવું બધું કરાે; અને

શાં તનાે ઈ વર તમારી સાથે રહે શે. ૧૦ મ ભુમાં પુ કળ અાનંદ કયા, કારણ
કે મારા વષેની તમારી ચતા અાખરે ફરીથી તા

થઈ છે ; તે બાબતાેમાં તમે

ચતા તાે કરતા હતા. પણ મને સહાય કરવાનાે તમને સંગ મ ાે ન હ. ૧૧ હુ ં
તંગીને લીધે બાેલું છંુ અેમ ન હ, કે મ કે જે અવ થામાં હુ ં છંુ , તેમાં સંતાેષી
રહે વાને હુ ં શી યાે છંુ . ૧૨ ગરીબીમાં કે વી રીતે વવું અે પણ હુ ં
ં છંુ
વવું અે પણ હુ ં
ં છંુ ; દરેક કારે તથા
સવમાં તૃ તમાં તથા ભૂખમાં, પુ કળતામાં અને તંગીમાં રહે વાને હુ ં શી યાે છંુ .
તથા સમૃ માં પણ કે વી રીતે

૧૩ જે મને સામ ય અાપે છે તેમની સહાયથી હુ ં બધું કરી શકું છંુ . ૧૪ તાેપણ

તમે મારા સંકટમાં મને મદદ કરી તે સા કયુ. ૧૫ અાે, ફ લ પીઅાે, તમે
ણાે છાે કે , સુવાતાનાં અારં ભમાં, જયારે હુ ં મકદાે નયામાંથી રવાના થયાે,
યારે અાપવાલેવાની બાબતમાં અેકલા તમારા વના બી કાેઈ વ વાસી
સમુદાયે ભાગ લીધાે નહાેતાે. ૧૬ કે મ કે થે સાલાે નકામાં પણ અનેક વાર મારે
ેઈતું હતું તે બધું તમે મને માેકલી અા યું હતું. ૧૭ હુ ં કં ઈ દાન માગું છંુ
અેમ ન હ, પણ તમારા હતમાં ઘણાં ફળ મળે અે માગું છંુ . ૧૮ મારી પાસે
જે જે

સવ ચીજવ તુઅાે છે ; અને તે પણ પુ કળ છે . તમારાં દાન અેપા ાે દતસની
ા છે તેથી હુ ં સમૃ છંુ . તે તાે સુગંધીદાર ધૂપ ઈ વરને ય
મા ય અપણ છે . ૧૯ મારાે ઈ વર પાેતાના મ હમાની સંપત માણે તમારી
મારફતે મને મ
સવ ગરજ

ત ઈસુમાં પૂરી પાડશે. ૨૦ અાપણા ઈ વરને તથા પતાને

સદાસવકાળ સુધી મ હમા હાે. અામીન. (aiōn g165) ૨૧

ત ઈસુમાં સવ

સંતાેને સલામ કહે ે, મારી સાથે જે ભાઈઅાે છે તેઅાે તમને સલામ કહે છે .
૨૨ સવ સંતાે, વશેષે જે કાઈસારનાં ઘરનાં છે , તેઅાે તમને સલામ કહે છે . ૨૩

અાપણા ભુ ઈસુ

છે , તેઅાે સાંસા રક વાતાે પર ચ લગાડે છે . ૨૦ પણ અાપણા માટે તાે,
'અાપણી નાગ રકતા વગમાં છે , યાંથી પણ અાપણે ઉ ારકતા અેટલે
ેઈઅે છીઅે. ૨૧ તે, જે સામ યથી બધાને પાેતાને

અાધીન કરી શકે છે , તે માણે અાપણી દીનાવ થામાંનાં શરીરને અેવું પાંતર
કરશે, કે તે તેમના મ હમાવાન શરીરનાં જેવું થાય.'
ા ભાઈઅાે, મારા અાનંદ
૪ અેતથામાટેમુગ, ટમારાપ, તેવયી જઅનેરીતેજેમભુને ઝંખયેુંનછાંુ તેવવવાસમાં
થર રહાે, મારા
ય [ભાઈઅાે]. ૨ યુઅાે દયાને બાેધ ક ં છંુ તથા સુ તેખેને બાેધ ક ં છંુ કે
અે, તેઅાે બંને ભુમાં અેક ચ ની થાય. ૩ વળી મારા ખરા ેડીદાર, હુ ં
તને વનંતી ક ં છંુ કે તું અે બહે નાેની મદદ કરજે, કારણ કે તેઅાેઅે મારી
સાથે તથા કલેમે ટની સાથે તથા બી મારા સહકાયકતાઅાે જેઅાેનાં નામ

ફ લ પીઅાેને પ

ે

ે કાેઈ શંસા હાેય, તાે અા બાબતાેનાે વચાર કરાે. ૯ જે તમે

શી યા તથા પા યા તથા સાંભ

અને હમણાં પણ રડતાં રડતાં કહુ ં છંુ કે , 'તેઅાે
તનાં વધ તંભના શ ુઅાે
છે . ૧૯ વનાશ તેઅાેનાે અંત, પેટ તેઅાેનાે દેવ અને નલ જતા તેઅાેનું ગાૈરવ

તની રાહ

ત ઈસુમાં તમારાં દયાેની તથા

મનાેની સંભાળ રાખશે. ૮ છે વટે, ભાઈઅાે, જે કં ઈ સ ય, જે કં ઈ સ માનપા ,

૧૮ કે મ કે ઘણાં અેવી રીતે વતનારા છે , કે જેઅાે વષે મ તમને વારં વાર ક ું,

ભુ ઈસુ

ણવામાં અાવે. કે મ કે ભુનું અાગમન ન ક

છે . ૬ કશાની ચતા કરાે ન હ; પણ સવ વષે ાથના તથા વનંતીઅાે વડે
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તની કૃ પા તમારા અા માની સાથે હાે. અામીન.

લાે સીઅાેને પ

કલાેસામાંના પ વ
૧ ઈસુ તમાં તનાે
પસંદ થયેલાે

ગુ ત રાખવામાં અા યાે હતાે, પણ હમણાં તે તેમના સંતાેને ગટ થયાે છે ;
(aiōn g165) ૨૭ બનયહૂ દીઅાેમાં તે મમના મ હમાની સમૃ

તથા વ વાસુ ભાઈઅાેને, ઈ વરની ઇ છાથી
ે રત પાઉલ અને ભાઈ તમાેથી લખે છે ૨ કે ,

ઈ વર અાપણા પતા તરફથી તથા ભુ ઈસુ

ત તરફથી તમને કૃ પા તથા

શાં ત હાે. ૩ કે મ કે જે દવસથી અમે ભુ ઈસુ

તમાં તમારા વ વાસ

જણાવવાં ઈ વરે ઇ
અાશા છે . ૨૮ અા

ું; તે [મમ] અે છે કે ,

શી છે , તે તેઅાેને

ત તમારામાં મ હમાની

તને અમે ગટ કરીઅે છીઅે અને દરેક માણસને

તમાં સંપૂણ થયેલાે રજૂ કરીઅે અે માટે અમે દરેક માણસને બાેધ કરીઅે
છીઅે તથા સવ [ કારના] ાનથી શીખવીઅે છીઅે. ૨૯ તેને માટે હુ ં પણ

વષે તથા તમારે માટે વગમાં રાખી મૂકેલી અાશાને લઈને સવ સંતાે પરના

તેમની શ ત કે જે મારામાં કાય કરે છે , તે માણે ક કરીને મહે નત ક ં છંુ .

તમારા ેમ વષે સાંભ

વષે તથા જેઅાે લાઅાે દ કયામાં
૨ હુછેં ચાહુતેઅં ાેછંુ વષેકે તમેતથાઅે જેટણાેલાંકેઅ, ે તમારા
મને બ
ેયાે નથી તેઅાેને વષે હુ ં

ું, ૪ યારથી અમે તમારે માટે ન ય ાથના કરીને

ઈ વર જે અાપણા ભુ ઈસુ

તનાં પતા છે , તેમની અાભાર તુ ત કરીઅે

છીઅે; ૫ તે અાશા વષે તમે સુવાતાનાં સ ય સંદેશામાં અગાઉ સાંભ

ું

હતું; ૬ તે સુવાતા તમારી પાસે અાવી છે , જે અાખા દુ નયામાં ફે લાઈને ફળ
અાપે છે તથા વધે છે તેમ; જે દવસથી તમે સ યમાં ઈ વરની કૃ પા વશે
સાંભ

ું તથા સમ યા તે દવસથી તે તમારામાં પણ ફળ અાપે છે તથા

વધે છે . ૭ અે જ માણે વહાલા સાથીદાર અેપા ાસ પાસેથી તમે શી યા,
તે અમારે માટે

તનાે વ વાસુ સેવક છે ; ૮ અા મામાં તમારાે જે ેમ

છે તે વષે પણ તેણે અમને ખબર અાપી. ૯ તમે સવ કારની અા મક
સમજણમાં તથા બુ

ા ત કરવામાં ઈ વરની ઇ છાના

ાનથી ભરપૂર

થાઅાે અે માટે અમે તે સાંભ ું તે દવસથી તમારે માટે ાથના તથા વનંતી
કરવાને ચૂકતા નથી. ૧૦ તમે પૂણ રીતે ભુને સ ન કરવાને માટે યાે ય રીતે
વતા અને સવ સારાં કામમાં તેનું ફળ ઉપ વાે અને ઈ વર વશેના ાનમાં
વધતા

અાે. ૧૧ અાનંદસ હત દરેક કારની ધીરજ તથા સહનશીલતાને

માટે ઈ વરના મ હમાના સામ ય માણે શ તમાન થાઅાે; ૧૨ ઈ વર પતા
જેમણે અાપણને કાશમાંના સંતાેના વારસાના ભાગીદાર થવાને યાે ય
બના યા છે , તેમની અાભાર તુ ત કરાે. ૧૩ તેમણે અંધકારનાં અ ધકારમાંથી
અાપણને છાેડા યાં તથા પાેતાના

ય પુ ના રા યમાં લા યા. ૧૪ તેમનાં

ર ત ારા અાપણને ઉ ાર, અેટલે પાપાેની માફી છે . ૧૫ તે અ ય ઈ વરની
તમા, સવ સૃ ના થમજ નત છે ; ૧૬ કે મ કે તેમનાંથી બધાં ઉ પ ન થયાં,
જે અાકાશમાં તથા પૃ વી પર છે , જે

ય તથા અ ય છે , રા યાસનાે,

રા યાે, અ ધપ તઅાે કે અ ધકારીઅાે સવ તેમની મારફતે તથા તેમને માટે
ઉ પ ન થયાં; ૧૭ તેઅાે સવ બાબતાેમાં પહે લાં છે ; અને તેમનાંમાં સવ બાબતાે
યવ થત થઈને રહે છે . ૧૮ તેઅાે શરીરનું અેટલે વ વાસી સમુદાયનું શર
છે ; તે અારં ભ, અેટલે મૃ યુ પામેલાંઅાેમાંથી થમ સ વન થયેલાં છે ; કે
જેથી સવમાં તે ે થાય. ૧૯ કે મ કે તેમનાંમાં સવ કારની સંપૂણતા રહે ;
અેવું પતાને પસંદ પડયું; ૨૦ અને ઈસુ

તનાં વધ તંભના ર તથી શાં ત

કરાવીને તેમની મારફતે તેઅાે પાેતાની સાથે સઘળી બાબતાેનું સમાધાન કરાવે
છે ; પછી તે પૃ વી પરની હાેય કે અાકાશમાંની હાેય. ૨૧ તમે અગાઉ ઘણે દૂ ર,
તથા દુ કમાથી તમારા મનમાં તેમના વૈરીઅાે હતા, પણ તેમણે હવે પાેતાના
દૈ હક શરીરમાં મરણ વડે તમા ં સમાધાન કરા યું છે , ૨૨ જેથી
પ વ , નદાષ તથા ન કલંક પાેતાની અાગળ રજૂ કરે; ૨૩ અેટલે

ત તમને
ે તમે

વ વાસમાં થા પત થઈને ઢ રહાે અને જે સુવાતા તમે સાંભળી છે તેની
અાશામાંથી

ે તમે ડગી

અાે ન હ, તાે; અે સુવાતા અાકાશની નીચેના સવ

મનુ યાેને ગટ કરાઈ છે ; અને તે સુવાતાનાે હુ ં પાઉલ સેવક થયાે છંુ . ૨૪ હવે
તમારે માટે મારાં પર જે દુ ઃખાે પડે છે તેમાં હુ ં અાનંદ પામું છંુ અને

તનાં

સંકટાે વશે જે કઈ ખૂટતું હાેય તેને હુ ં , તેમનું શરીર જે વ વાસી સમુદાય છે
તેની ખાતર, મારા શરીરમાં પૂ ં ક ં છંુ ; ૨૫ ઈ વરનું વચન સંપૂણ રીતે ગટ
કરવાને, ઈ વરનાે જે વહીવટ મને તમારે સા સાપવામાં અા યાે છે તે માણે
હુ ં વ વાસી સમુદાયનાે સેવક નમાયાે છંુ ; ૨૬ તે મમ યુગાેથી તથા પેઢીઅાેથી

કે ટલાે બધાે ય ન ક ં છંુ કે , ૨ તેઅાેનાં દયાે દલાસાે પામે અને ઈ વરનાે
મમ અેટલે
તને સમજવાને સંપૂણ ાન ા ત કરવાને માટે, ેમથી
સંગતમાં રહે . ૩ તેમનાંમાં

ાન તથા બુ નાે સવ ખ નાે ગુ ત રહે લાે છે .

૪ કાેઈ માણસ મીઠી વાતાેથી તમને છે તરે ન હ માટે હુ ં તે કહુ ં છંુ . ૫ કે મ

કે શારી રક રીતે હુ ં તમારાથી દૂ ર છંુ , તાેપણ અા મામાં તમારી સાથે છંુ ;
તમારી સુ યવ થા તથા
ત પરના તમારા વ વાસની ઢતા ેઈને હુ ં
અાનંદ પામું છંુ . ૬ તે માટે જેમ તમે
ત ઈસુ ભુને વીકાયા છે તેમ
તેમનાંમાં ચાલાે, ૭ તેમનાંમાં રાેપાયેલા, થપાયેલાં અને જેમ શખામણ
પા યા તે માણે વ વાસમાં થર રહીને તેમની વધારે અાભાર તુ ત કરાે. ૮
સાવધાન રહાે, કે , છે તરનાર ફલસૂફીનાે ખાલી અાડં બર જે

ત માણે

ન હ, પણ માણસાેના રી ત રવાજ માણે અને જગતના સ ાંતાે માણે છે ,
તેથી કાેઈ તમને ફસાવે નહ . ૯ કે મ કે ઈ વર વની સવ સંપૂણતા

તનાં

શરીરમાં વસે છે . ૧૦ તમે તેમનાંમાં સંપૂણ થયા છાે; તેઅાે સવ શાસન તથા
અ ધકારનાં ઉપરી છે ; ૧૧ જે સુ નત હાથે કરેલી નથી તેથી તમે તેમનાંમાં
સુ નતી થયા, અેટલે

ત ારા કરવામાં અાવેલી સુ નતને અાશરે તમે દેહને

તેની દૈ હક વાસનાઅાે સાથે ઉતારી મૂ ાે. ૧૨ તેમની સાથે તમે બા ત મામાં
દફનાવાયા, અને તેમાં પણ ઈ વર જેમણે તેમને મૃ યુમાંથી સ વન કયા,
તેમના સામ ય પરના વ વાસથી તમને તેમની સાથે ઉઠા ાં. ૧૩ તમે તમારા
અપરાધાેમાં તથા તમારા મનુ યદેહની બેસુ નતમાં મૃત હતા યારે તેમણે
તમારા સવ અપરાધાેની માફી અાપીને તમને

તની સાથે સ વન કયા. ૧૪

અને નયમાેનું તહાેમતનામુંલખાણ જે અાપણી વ

હતું; અને અાપણને

તકૂ ળ હતું, તેને રદ કરીને તથા વધ તંભે તેને ખીલા મારીને નાબૂદ કરી
ના યું. ૧૫ રા યાે તથા અ ધકારાે તાેડી પાડીને, વધ તંભે તેઅાે પર વજય
પામીને તેઅાેને

હે રમાં ઉઘાડાં પા

ાં. ૧૬ તેથી ખાવાપીવાની બાબતમાં

તથા પવ, પૂનમ કે વ ામવાર પાળવામાં કાેઈ તમને દાે ષત ઠરાવે ન હ.
૧૭ તેઅાે તાે થનાર વાતાેની

તછાયા છે , પણ વા ત વકતા તાે

ત છે .

૧૮ ન તા તથા વગદૂ તાેની સેવા પર ભાવ રાખવા કાેઈ તમને ન ફસાવે

અને તમા ં ઇનામ છીનવી ન લે. તેને જે દશનાે થયા છે તે પર અાધાર
રાખીને તે પાેતાના દૈ હક મનથી ફુ લાઈ

ય છે . ૧૯ તે શરને વળગી રહે તાે

નથી, અે ( શર) થી અાખું શરીર, સાંધાઅાે તથા નાયુઅાેથી પાેષણ પામીને
તથા

ેડાઈને ઈ વરથી વૃ

પામે છે . ૨૦

ે તમે

સ ાંતાે સંબંધી મૃ યુ પા યા, તાે જગતમાં

તની સાથે જગતના

વનારાંની માફક શા માટે

વ ધઅાેને અાધીન થાઅાે છાે? ૨૧ '[જેમ કે અમુકને] પશ કરવાે ન હ,
ચાખવું ન હ અને હાથમાં લેવું ન હ.' ૨૨ અે બધી બાબતાે માણસાેની અા ા
તથા શ ણ માણે છે (વપરાશથી જ નાશ પામનારી છે ). ૨૩ તેઅાેમાં
વૈ છક સેવા, ન તા તથા દં ભી દેહદમન વષે

ાનનાે અાભાસ છે , પણ

શારી રક વાસનાઅાેને અટકાવવાને તેઅાે કાેઈ રીતે ઉપયાેગી નથી.

633

લાે સીઅાેને પ

તમને,
તની સાથે સ વન કરવામાં અા યા છે , તાે યાં
૩ અે માટેત, ઈ ે વરને
જમણે હાથે બરાજમાન છે યાંની, અેટલે કે ઉપરની

અાપશે. ૮ તેના ારા તમને અમારી

બાબતાેની શાેધાે કરાે. ૨ વગ ય બાબતાે પર મન લગાવાે, પૃ વી પરની

દલાસાે અાપે, તે માટે મ તેને તમારી પાસે માેક યાે છે . ૯ તેની સાથે તમારા

બાબતાે પર ન હ. ૩ કે મ કે તમે મરણ પામેલા છાે અને તમા ં
સાથે ઈ વરમાં ગુ ત રાખવામાં અાવેલું છે . ૪

વન

ત જે અાપ ં

વ વાસુ સેવક તથા સાથીદાસ તુ ખકસ મારા વષેની બધી મા હતી તમને
ણકારી મળશે અને તે તમારા દયને

તની

વ વાસુ તથા વહાલાે ભાઈ અાેનેસીમસને પણ માેક યાે છે . તેઅાે અહ ના

વન છે , તે

સવ સમાચાર તમને જણાવશે. ૧૦ મારાે સાથી બંદીવાન અા ર તાખસ તથા

જયારે ગટ થશે યારે તમે પણ તેમની સાથે મ હમામાં ગટ થશાે. ૫

બાનાબાસનાે પ ાઈ ભાઈ માક જેને વષે તમને અા ા મળી છે કે , 'તે

તે માટે પૃ વી પરની તમારી દૈ હક ઇ છાઅાે અેટલે ય ભચાર, અશુ તા,

તમારી પાસે અાવે તાે તેનાે વીકાર કર ે,' ૧૧ અને ઈસુ જે યુ તસ કહે વાય

વષયવાસના, દુ ઇ છા તથા લાેભ કે જે મૂ તપૂ

છે , તેઅાે તમને સલામ કહે છે . અા બધાં અેકલા જ સુ નતીઅાેમાંના (યહૂ દી

છે , તેઅાેનાે નાશ કરાે.

૬ અાવાં કામાેને લીધે અા ાભંગ કરનારા પર ઈ વરનાે કાેપ અાવે છે . ૭

જયારે તમે અગાઉ તેઅાે માણે

વતા હતા યારે તે માણે વતતા હતા. ૮

ે

વ વાસીઅાેમાંના) છે , જે ઈ વરના રા યને માટે મારી સાથે કામ કરનારા
છે ; તેઅાે મને દલાસા પ થયા છે . ૧૨ અેપા ાસ જે તમારામાંનાે અેક છે

પણ હવે રીસ, ાેધ, અદાવત, અપમાન અને તમારા મુખમાંથી નીકળતાં

અને

બીભ સવચનાે તે સવ ય

અા હથી ાથના કરે છે , કે તમે ઈ વરની સવ ઇ છામાં સંપૂણ થઈને પૂરેપૂરી

દાે. ૯ તમે અેકબી ની સાથે જૂ ઠું ન બાેલાે, કે મ

તનાે દાસ છે , તે તમને સલામ પાઠવે છે , તે તમારે માટે હં મેશા

કે તમે જૂ ના માણસપણાને તેના કૃ યાે સ હત ઉતારી મૂ

ું છે ; ૧૦ અને જે

ખાતરી સાથે ઢ રહાે. ૧૩ કે મ કે તમારે માટે તથા જેઅાે લાઅાે દ કયામાં

નવું માણસપ ં તેના ઉ પ ન કરનારની

ાનમાં નવું કરાતું

તથા હયરાપાે લસમાં છે તેઅાેને માટે તે બહુ કામ કરે છે . અેવી ખાતરી

ય છે , તે તમે ધારણ કયુ છે . ૧૧ તેમાં નથી ીક કે યહૂ દી, નથી સુ નત કે

હુ ં અાપું છંુ . ૧૪ વહાલાે વૈદ લૂક તથા દેમાસ તમને સલામ પાઠવે છે . ૧૫

તમા માણે

બેસુ નત, નથી બબર કે નથી સ થયન, નથી દાસ કે વતં ; પણ

ત સવ

લાઅાે દ કયામાના ભાઈઅાેને, નુ ફાને તથા તેના ઘરમાંના વ વાસી સમુદાયને

તથા સવમાં છે . ૧૨ અે માટે, પ વ તથા વહાલાંઅાે, ઈ વરના પસંદ કરેલાને

સલામ કહે ે. ૧૬ અા પ વાં યા પછી તમે તેને લાઅાે દ કયાના વ વાસી

શાેભે તેમ, દયાળુ દય, મમતા, ન તા, વનય તથા સહનશીલતા ધારણ

સમુદાયમાં પણ વંચાવ ે, અને લાઅાે દ કયામાંથી જે પ અાવે તે તમે

કરાે. ૧૩ અેકબી નું સહન કરાે અને

વાંચ ે. ૧૭ અા ખપસને કહે ે કે , ' ભુમાં જે સેવાકાય તને સાપવામાં

તાે તેને માફ કરાે, જેમ

ે કાેઈને કાેઈની સામે ફ રયાદ હાેય

તે તમને માફ કયા તેમ તમે પણ અેકબી ને

માફ કરાે. ૧૪ પણ અે સઘળાં ઉપરાંત ેમ જે સંપૂણતાનું બંધન છે તે તમે
પહે રી લાે. ૧૫

અા યું છે તે સંપૂણ દયથી કરવાને તારે કાળ

તની શાં ત કે જે પામવા માટે તમે અેક શરીરમાં તેડાયેલા

છાે, તે તમારાં દયાેમાં રાજ કરે; અને તમે અાભાર તુ ત કરાે. ૧૬
શ ણ સવ ાનમાં ભરપૂરતાથી તમારામાં રહે ; ગીતાે,

તનું

ાે ાે તથા અા મક

ગાયનાેથી અેકબી ને શીખવાે તથા બાેધ કરાે અને અાભારસ હત તમારા
દયાેમાં ભુની સમ ગાન કરાે. ૧૭ વચનથી કે કાયથી જે કં ઈ તમે કરાે, તે
સવ ભુ ઈસુને નામે કરાે અને તે ારા ઈ વર પતાની અાભાર તુ ત કરાે. ૧૮
પ નીઅાે, જેમ ભુમાં શાેભે છે તેમ તમે તમારા પ તઅાેને અાધીન રહાે. ૧૯
પ તઅાે, તમે તમારી પ નીઅાે પર ેમ રાખાે અને તેઅાે

યે કઠાેર ન થાઅાે.

૨૦ બાળકાે, તમે દરેક બાબતમાં તમારાં માતા પતાની અા ાનું પાલન કરાે,

કે મ કે તે ભુને પસંદ છે . ૨૧ પતાઅાે, તમે તમારાં બાળકાેને ઉ કે રશાે નહ ,
કે જેથી તેઅાે નરાશ થાય ન હ. ૨૨ દાસાે, તમે માણસાેને ખુશ કરનારાઅાેની
રીતે ન હ અને દેખરેખ હાેય યારે જ ન હ, પણ ામા ણક દયથી તથા
ભુથી ડરીને, તમામ બાબતાેમાં પૃ વી પરના તમારા મા લકાેની અા ાઅાે
પાળાે. ૨૩ તમે જે કં ઈ કરાે તે માણસાેને માટે ન હ, પણ
છાે, અેમ સમ ને સઘળું ખરા

ણે ભુને માટે કરાે

વથી કરાે; ૨૪ કે મ કે તમે

બદલામાં તમને ભુ પાસેથી વારસાે મળશે; કે મ કે તમે તાે

ણાે છાે કે
ત ભુની

સેવા કરાે છાે. ૨૫ પણ જે દુ તા કરે છે તેને તેની દુ તાનાે બદલાે મળશે;
'[ ભુ પાસે] પ પાત નથી.
, વગમાં તમારા મા લક છે , તેવું સમ ને તમે તમારા ચાકરાે
૪ માસાથેલકાેયાયથી
તથા સમાનતાથી વતન કરાે.
ાથનામાં ઢતાથી લાગુ
૨

રહાે અને અાભાર તુ ત કરીને

ગૃત રહાે. ૩

તનાં જે મમને સા ં હુ ં

બંધનમાં છંુ , તે કહે વાને ઈ વર અમારે માટે સુવાતાનાં ાર ઉઘાડે તે માટે
અમારે સા પણ ાથના કરાે ૪ કે , જેથી મારે જેમ બાેલવું

ેઈઅે તેમ હુ ં

ગટ ક ં . ૫ બન વ વાસીઅાેની સાથે ડહાપણથી વતા; સમયનાે સદુ પયાેગ
કરાે. ૬ તમા ં બાેલવું હં મેશા કૃ પાયુ ત અને સા ં લાગે અેવું હાેય કે , જેથી
દરેકને યાે ય જવાબ અાપવાનું તમે સમ

લાે સીઅાેને પ

રાખવી.' ૧૮ હુ ં પાઉલ, મારે

હાથે તમને સલામ લખું છંુ . મારાં બંધનાે યાદ રાખ ે. તમારા પર કૃ પા હાે.

શકાે. ૭ ભુમાં વહાલા ભાઈ,

634

થે સાલાે નકીઅાેને પહે લાે
પ

કે , જયારે તમે અમારી પાસેથી ઈ વરનું વચન સાંભળીને વીકાયુ, યારે તેને
માણસાેના વચનની જેમ ન હ, પણ તે ખરેખર ઈ વરનું વચન છે તેમ તમે તેને
વીકાયુ; તે વચન તમાે વ વાસીઅાેમાં કાયરત છે . ૧૪ ભાઈઅાે,

ભુ ઈસુ
તમાં થે સાલાે નકે ની મંડળી ( વ વાસી
૧ ઈસમુવરદાય)પતાને તથા
પાઉલ, સ વાનસ તથા તમાેથી લખે છે ; તમને કૃ પા તથા

ત

ઈસુમાં ઈ વરની જે મંડળી યહૂ દયામાં છે તેઅાેનું અનુકરણ કરનાર તમે
થયા; કે મ કે જેમ તેઅાેઅે યહૂ દીઅાે તરફથી દુ ઃખ સ ાં તેમ તમે પણ પાેતાના
દેશના લાેકાે તરફથી તેવા જ દુ ઃખ સ ાં છે . ૧૫ યહૂ દીઅાેઅે ભુ ઈસુને તથા

શાં ત હાે. ૨ અમારી ાથનાઅાેમાં તમારાં નામ કહીને, અમે સદા તમાે સવને

બાેધકાેને પણ મારી ના યા અને અમારી સતાવણી કરી; તેઅાે ઈ વરને

માટે ઈ વરની અાભાર તુ ત કરીઅે છીઅે; ૩ તમારા વ વાસનાં કામ,

સ ન કરતા નથી અને સઘળા લાેકાેના વરાેધી છે ; ૧૬ બનયહૂ દીઅાે ઉ ાર

ેમપૂવકની તમારી મહે નત તથા અાપણા ભુ ઈસુ

ત પરની તમારી ઢ

ન પામે તે માટે તે યહૂ દીઅાે અમને વચન કહે તાં રાેકે છે ; તેથી તેઅાે નરં તર

અાશાને કારણે તમારામાં ઉ પ ન થતી ધીરજને, અાપણા ઈ વર તથા પતાની

પાેતાનાં પાપની વૃ

અાગળ, અમે હં મેશા યાદ કરીઅે છીઅે; ૪ ભાઈઅાે, અમે

ભાઈઅાે, અમે મનથી તાે ન હ, પણ દેહથી તમારી પાસેથી થાેડા સમય માટે

ણીઅે છીઅે કે ,

કરે છે , પણ તેઅાે પર અ યંત કાેપ અા યાે છે . ૧૭ પણ

ઈ વર તમારા પર ેમ કરે છે અને તેણે તમને પસંદ કયા છે . ૫ કે મ કે અમારી

દૂ ર થવાને લીધે, ઘણી અાતુરતાથી તમારાં મુખ

સુવાતા કે વળ શ દમાં ન હ, પણ પરા મમાં, પ વ અા મામાં તથા ઘણી

કયા. ૧૮ અે માટે અમે, અેટલે ખાસ કરીને મ પાઉલે, વારં વાર તમારી પાસે

ખાતરીપૂવક તમારી પાસે અાવી; તેમ જ તમારે લીધે અમે તમારી મ યે કે વી

અાવવાને ઇ છા કરી, પણ શેતાને અમને અટકા યા. ૧૯ કે મ કે અમારી

રીતે ર ા હતા અે તમે

અાશા, અાનંદ કે ગાૈરવનાે મુગટ શું છે ? શું અાપણા ભુ ઈસુ

ણાે છાે. ૬ તમે અમને તથા ભુને અનુસરનારા થયા

કે મ કે ઘણી વપ અાે વેઠીને પ વ અા માના અાનંદસ હત તમે ભુની વાત
વીકારી. ૭ જેથી તમે મકે દાે નયા તથા અખાયામાંના સવ વ વાસીઅાેને
નમૂના પ થયા. ૮ કે મ કે કે વળ મકે દાે નયા તથા અખાયામાં તમારાથી ભુની
વાતનાે સાર થયાે અેટલું જ ન હ, પણ સવ થળે ઈ વર પરનાે તમારાે
વ વાસ ગટ થયાે, અે બાબતે અમારે કશું કહે વાની જ ર જણાતી નથી. ૯
લાેકાે પાેતે અમારા વષે અે બધી વાતાે ગટ કરે છે કે , કે વી પ ર થ તમાં
અમે તમારી મ યે અા યા અને તમે

વંત તથા ખરા ઈ વરની સેવા કરવાને

૧૦ તથા ઈ વરના પુ , અેટલે અાવનાર કાેપથી અાપણને બચાવનાર ઈસુ,

જેમને તેમણે મૂઅેલાંમાંથી સ વન કયા, તેમની વગથી અાવવાની રાહ
ેવાને, કે વી રીતે મૂ તઅાે તરફથી ઈ વર તરફ, તમે ફયા.
, હે ભાઈઅાે, તમે ણાે છાે કે અમા ં તમારી મ યે અાવવું ન ફળ
૨ કેગયુમ ંકેનથી.
વળી તમે તે પણ ણાે છાે કે અમે અગાઉ ફ લ પીમાં
૨

ેવાને માટે ઘણાં ય નાે

તનાં

અાવવાની વેળાઅે તેમની અાગળ અ યાેની જેમ તમે પણ અે મુગટ નથી? ૨૦
ન: સંદેહ, તમે અમારાે મ હમા તથા અાનંદ છાે.
જયારે અમારી સહનશ તની હદ અાવી યારે અાથે સમાં અેકલા
૩ માટે
રહે વાનું અમે ન ી કયુ. અને અમારા ભાઈ અને
તની સુવાતાનાં
૨

ચારમાં ઈ વરના સેવક તમાેથીને તમને થર કરવાને અને તમારા વ વાસ
સંબંધી તમને ઉ ેજન અાપવાને માટે માેક યાે. ૩ કે મ કે અા વપ અાેથી
કાેઈ ડગી

ય ન હ. તમે પાેતે

ણાે છાે કે તેને સા અાપણે ન મત થયેલા

છીઅે. ૪ જયારે અમે તમારી પાસે હતા યારે અમે તમને અગાઉથી ક ું હતું
કે , અાપણા પર વપ

અાવનાર છે અને તે માણે થયું તે તમે

ણાે છાે. ૫

અે કારણને લીધે જયારે મારાથી વધારે સહન કરી શકાયું ન હ યારે મ તમારાે
વ વાસ

ણવા સા

તમાેથીને માેક યાે; અેમ ન થાય કે શેતાને કાેઈ રીતે

તમા ં પરી ણ કયુ હાેય ને અમારી મહે નત નકામી ગઈ હાેય! ૬ પણ હમણાં

દુ ઃખ તથા અપમાન સ ાં, છતાં ઘણાં વરાેધાેમાં તમને ઈ વરની સુવાતા

જ તમાેથી તમારે યાંથી અમારી પાસે અા યાે અને તમારા વ વાસ તથા

કહે વાને અાપણા ઈ વરની સહાયથી હમતવાન હતા. ૩ કે મ કે અમારા

ેમની સારી ખબર અમને અાપી અને તેણે ક ું કે જેમ અમે તમને તેમ તમે

બાેધમાં ભૂલચૂક, અશુ તા કે કપટ હતાં ન હ; ૪ પણ જેમ ઈ વરે સુવાતા

પણ અમને

કહે વાને અમને વ વાસુ ગ યા તેમ અમે માણસાેને ખુશ કરવાને ન હ, પણ

અે માટે, ભાઈઅાે, અમારા સવ સંકટ તથા સતાવણીમાં તમારા વ વાસને

અમારાં દયાેના પારખનાર ઈ વરને સ ન કરવાને બાેલીઅે છીઅે. ૫

લીધે તમારી બાબતમાં અમે દલાસાે પા યા. ૮ તમે ભુમાં થર છાે તેથી

તમે

અમને નરાંત છે . ૯ કે મ કે જે સંપૂણ અાનંદથી અમે ઈ વરની અાગળ તમારે

કરીને

ણાે છાે કે , ન તાે અમે કદી ખુશામતનાં વચનાે બાે યા કે ન તાે દં ભ
યલાેભ રા યાે; ઈ વર સા ી છે , ૬

ેવાની ઘણી ઇ છા રાખાે છાે, ને સદા અમને યાદ કરાે છાે. ૭

તનાં ે રત તરીકે અમારાે

લીધે અાનંદ કરીઅે છીઅે, તેને માટે અમે તમારા વષે ઈ વરની ઘણી જ

અ ધકાર હતાે, તાેપણ માણસાેથી, અેટ્લે કે , તમારાથી કે કાેઈ બી થી, અમે

અાભાર તુ ત કરીઅે છીઅે! ૧૦ અમે રાત દવસ ઘણી ાથના કરીઅે છીઅે

માન માગતા નહાેતા; ૭ પણ જેમ દૂ ધ પાનાર મા પાેતાનાં બાળકાેનું જતન કરે

કે , અમે તમને બ માં

છે , તેમ અમે તમારી સાથે કાેમળતાથી વ યા હતા. ૮ કે મ કે તમારી ઉપર

કરીને સંપૂણ કરીઅે. ૧૧ હવે ઈ વર અાપણા પતા પાેતે તથા અાપણા ભુ

નેહ હાેવાથી અમે તમને કે વળ ઈ વરની સુવાતા જ ન હ, પણ પાેતાનાે
વ અાપવાને પણ રા

ય થઈ પ

ઈસુ

ત તમારી પાસે અાવવાનાે અમારાે ર તાે સરળ કરે અેવી ાથના છે .

ા

૧૨ જેમ અમારાે ેમ તમારા પર પુ કળ છે , તેમ પર પરના તથા સવ માણસાે

હતા. ૯ ભાઈઅાે, તમને અમારાે મ તથા ક યાદ છે , કે મ કે તમારામાંના

પરના તમારા ેમમાં ભુ પુ કળ વધારાે કરાે; ૧૩ અે સા કે જયારે અાપણા

કાેઈ પર બાે

હતા, કે મ કે તમે અમને ઘણાં જ

ેઈઅે, અને તમારા વ વાસમાં ઉણપ હાેય તાે તે દૂ ર

પ ન થઈઅે માટે અમે રાત દવસ કામ કરીને તમને ઈ વરની

સુવાતા ગટ કરી. ૧૦ તમાે વ વાસીઅાેની સાથે અમે કે વી રીતે પ વ તાથી,
યાયીપણાથી તથા નદાષપણાથી વતતા હતા; તે વષે તમે અને ઈ વર
સા ી છાે. ૧૧ તે માણે તમે
અમે તમારામાંના

ણાે છાે, કે જેમ પતા પાેતાનાં બાળકાેને, તેમ

યેકને બાેધ, દલાસાે તથા સા ી અાપતા હતા, ૧૨ કે

જેથી, ઈ વર જે તમને પાેતાના રા ય તથા મ હમામાં તેડે છે , તેને યાે ય થઈને
તમે ચાલાે. ૧૩ અમે અેટલા માટે ઈ વરની ઉપકાર તુ ત નરં તર કરીઅે છીઅે

ભુ ઈસુ પાેતાના સવ સંતાેની સાથે અાવે, યારે ઈ વર પતા સમ તેઅાે
તમારા દયાેને પ વ તામાં નદાષ ઠરાવીને ઢ કરે.
, છે વટે, અમે ભુ ઈસુમાં નામે તમને વનંતી તથા સુબાેધ
૪ તાેકરીઅેભાઈઅાે
છીઅે કે , તમારે કે વી રીતે વતવું અને ઈ વરને સ ન કરવા, અે
વષે અમારા તરફથી તમે સાંભ ું છે તે માણે જેમ તમે ચાલાે છાે, તેમ જ
વધારે અને વધારે ચાલતા રહાે. ૨ કે મ કે અમે ભુ ઈસુ તરફથી તમને કઈ કઈ
અા ાઅાે અાપી તે તમે
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ણાે છાે. ૩ કારણ કે ઈ વરની ઇ છા અેવી છે કે ,

થે સાલાે નકીઅાેને પહે લાે પ

તમા ં પ વ ીકરણ થાય, અેટલે કે તમે ય ભચારથી દૂ ર રહાે; ૪ તમારામાંનાે

અાળસુઅાેને ચેતવણી, નરાશ થયેલાઅાેને ઉ ેજન અને નબળાેને અાધાર

દરેક, ઈ વરને ન

અાપાે, સઘળાંની સાથે સહનશીલ થાઅાે. ૧૫ સાવધ રહાે કે , કાેઈ દુ તાનાં

ણનારાં વદેશીઅાેની જેમ વષયવાસનામાં ન હ, ૫ પણ

પ વ તામાં તથા માનમાં પાેતાની

તને સંભાળી રાખે. ૬ તે બાબતમાં કાેઈ

બદલામાં સામી દુ તા ન અાચરે પણ તમે સદા અેકબી નું તથા સવનું હત

અપરાધ કરીને પાેતાના ભાઈને છે તરે ન હ, કારણ કે ભુ અેવાં બધાં કામાેની

સાધવાને ય ન કરાે. ૧૬ સદા અાનંદ કરાે; ૧૭ નરં તર ાથના કરાે; ૧૮ દરેક

શ ા કરનાર છે , અે બાબતે અમે અગાઉ પણ તમને જણા યું હતું અને

બાબતમાં અાભાર તુ ત કરાે, કે મ કે તમારા વષે

ચેતવણી અાપી હતી. ૭ કે મ કે ઈ વરે અાપણને અશુ તાને સા ન હ, પણ

ઇ છા અેવી જ છે . ૧૯ અા માને હાેલવશાે ન હ, ૨૦ બાેધવાણીઅાેને

પ વ તામાં બાેલા યા છે . ૮ અે માટે જે અનાદર કરે છે તે તાે માણસનાે

તુ છકારશાે ન હ. ૨૧ પણ સઘળી બાબતાેને પારખાે, જે સા ં છે તેને પકડી

ન હ, પણ ઈ વરનાે અનાદર કરે છે , જે પાેતાનાે પ વ અા મા તમને અાપે

રાખાે. ૨૨ દરેક કારની દુ તાથી દૂ ર રહાે. ૨૩ શાં તના ઈ વર પાેતે તમને

છે . ૯ પણ ભાઈ પરના ેમ વષે કાેઈને તમારા પર લખવાની કશી જ ર

સંપૂણ પ વ કરાે અને અાપણા ભુ ઈસુ

નથી, કે મ કે અેકબી

પર ેમ રાખવાનું ઈ વરે પાેતે તમને શીખ યું છે . ૧૦

અા મા, ાણ તથા શરીર નદાષતામાં સંભાળી રાખાે. ૨૪ જેમણે તમને

અાખા મકદાે નયાના સઘળા ભાઈઅાે પર તમે અે માણે ેમ રાખાે છાે; પણ

બાેલા યા છે તે વ વસનીય છે અને તે અેમ કરશે. ૨૫ ભાઈઅાે, અમારે માટે

ભાઈઅાે, અમે તમને વનંતી કરીઅે છીઅે કે , તમે હ

પણ વધારે ેમ રાખાે;

૧૧ અને જેમ અમે તમને અા ા અાપી, તેમ તમે શાંત રહે વાને, બી

અાેને

કામમાં દખલ ન કરવાને તથા પાેતાને હાથે ઉ ાેગ કરવાને, લ ય રાખાે; ૧૨

ભુમાં

જેઅાેને અાશા નથી તેઅાેની માફક

ે અાપણે વ વાસ કરીઅે છીઅે કે , ઈસુ મરણ

પા યા અને પાછા સ વન થયા, તાે તે જ માણે ઈસુમાં જેઅાે ઊંઘી ગયા છે
તેઅાેને પણ ઈ વર તેમની સાથે લાવશે. ૧૫ કે મ કે ભુના વચન ારા અમે
તમને કહીઅે છીઅે કે , ભુના અાવવાની સમયે અાપણામાંના જેઅાે

વતાં

રહે નારાં છે તેઅાે ઊંઘેલાઅાેની અગાઉ જનારા નથી જ. ૧૬ કે મ કે ભુ પાેતે
ગજના, મુખ દૂ તની વાણી, તથા ઈ વરના રણ શગડાના અવાજ સ હત
વગમાંથી ઊતરશે; અને

તમાં જેઅાે મૃ યુ પામેલાં છે તેઅાે થમ ઉ થાન

પામશે. ૧૭ પછી અાપણે જેઅાે

વતાં રહે નારાં છીઅે તેઅાે અાકાશમાં

ભુને મળવા સા તેઅાેની સાથે વાદળાેમાં ખચાઈ જઈશું અને અેમ સદા
ભુની સાથે રહીશું. ૧૮ તેથી અે વચનાેથી અેકબી ને ઉ ેજન અાપાે.
, સમયાે તથા ઈ વરીય સંગાે વષે તમને લખી જણાવવાંની
૫ હવેકાેઈભાઈઅાે
જ ર નથી. કે મ કે તમે પાેતે સારી રીતે ણાે છાે કે , જેમ
૨

રા ે ચાેર અાવે છે તે માણે ભુ ઈસુનાે દવસ અાવી ર ાે છે . ૩ કે મ કે
જયારે લાેકાે કહે શે કે , 'શાં ત તથા સલામતી છે ', યારે સગભાની વેદનાની
જેમ તેઅાેનાે અેકાઅેક વનાશ થશે, તેઅાે બચવા પામશે જ ન હ. ૪ પણ
ભાઈઅાે, તમે અંધારામાં નથી, કે તે દવસ ચાેરની પેઠે તમારા પર અાવી
પડે. ૫ તમે સઘળાં અજવાળાનાં અને દવસના દીકરાઅાે છાે; અાપણે
રાતનાં કે અંધકારનાં સંતાનાે નથી. ૬ અે માટે બી અાેની જેમ અાપણે
ઊંઘીઅે ન હ, પણ

ગતા તથા સાવધાન રહીઅે. ૭ કે મ કે ઊંઘનારાઅાે રા ે

ઊંઘે છે અને દા પીનારાઅાે રા ે છાકટા થાય છે . ૮ પણ અાપણે દવસના
છીઅે, માટે વ વાસનું તથા ેમનું બખતર અને ઉ ારની અાશાનાે ટાેપ
પહે રીને સાવધાન રહીઅે. ૯ કે મ કે ઈ વરે અાપણને કાેપને સા ન હ, પણ
અાપણા ભુ ઈસુ

ત ારા ઉ ાર ા ત કરવા સા

ત અાપણે સા મરણ પા યા, કે જેથી અાપણે
તેમની સાથે

નમાણ કયા છે ; ૧૦
ગીઅે કે ઊંઘીઅે;

વીઅે. ૧૧ માટે જેમ તમે હમણાં કરાે છાે તેમ જ અરસપરસ

દલાસાે અાપાે અને અેકબી ને મજબૂત કરાે. ૧૨ પણ, ભાઈઅાે, અમે
તમને વનંતી કરીઅે છીઅે કે , જેઅાે તમારા માટે મ કરે છે , ભુમાં તમારા
અાગેવાન છે તથા તમને બાેધ કરે છે તેઅાેની તમે કદર કરાે; ૧૩ અને તેઅાેની
સેવાને લીધે ેમસ હત તેઅાેને અ તઘ ં માન અાપાે; તમે અેકબી ની સાથે
શાં તમાં રહાે. ૧૪ વળી, ભાઈઅાે, અમે તમને વનંતી કરીઅે છીઅે કે , તમે

થે સાલાે નકીઅાેને પહે લાે પ

ત ા લેવડાવું છંુ કે , અા પ બધા ભાઈઅાેને વાંચી સંભળાવ ે.

૨૮ અાપણા ભુ ઈસુ

અગ ય રહે ન હ. ૧૩ પણ, ભાઈઅાે, ઊંઘી ગયેલા વષે તમે અ ણ રહાે
તમે દુ : ખી ન થાઅાે. ૧૪

તનાં અાગમન સુધી તમારાે

ાથના કરાે. ૨૬ પ વ ચુંબનથી સવ ભાઈઅાેને સલામ કહે ે. ૨૭ હુ ં તમને

જેથી બહારના લાેકાેની અાગળ તમે સારી વત ૂક રાખાે અને તમને કશાની
અેવી અમારી ઇ છા નથી, કે જેથી બી

ત ઈસુમાં ઈ વરની
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તની કૃ પા તમારા પર હાે.

થે સાલાે નકીઅાેને બી ે
પ

૧ ( વ વાસી સમુદાય) ને પાઉલ, સ વાનસ તથા તમાેથી લખે છે .
ઈ વર અાપણા પતા તથા ભુ ઈસુ

ઈ વર પતા તથા ભુ ઈસુ

પણ અ યાયમાં અાનંદ મા યાે. ૧૩ પણ ભુને

ય ભાઈઅાે, તમારે વષે

અમારે હં મેશા ઈ વરની તુ ત કરવી રહી, કે મ કે ઈ વરે તમને ઉ ારના થમ
ફળાે તરીકે અા માના પ વ ીકરણ અને સ યમાં વ વાસથી પસંદ કરેલા
છે , ૧૪ જેમાં ઈ વરે તમને અમારી સુવાતા ારા અાપણા ભુ ઈસુ

તમાં થે સાલાેનીકાની મંડળી
૨

ત તમને કૃ પા તથા શાં ત અાપાે. ૩ ભાઈઅાે,

તનાે

મ હમા પામવાને અથ બાેલા યા છે . ૧૫ માટે, ભાઈઅાે, અડગ રહાે, અને જે
શ ણ તમને વચન ારા કે અમારા પ
હવે અાપણા ભુ ઈસુ

ારા મ ું છે તે માણે ચાલાે. ૧૬

ત અને ઈ વર અાપણા પતા, જેમણે અાપણા

તમારે વષે અમે સવદા ઈ વરની અાભાર તુ ત કરીઅે તે ઉ ચત છે કે મ કે

પર ેમ કયા અને કૃ પા કરીને અાપણને અનંતકાળનાે દલાસાે અને સારી

તમારાે વ વાસ વધતાે

અાશા અા યાં, (aiōnios g166) ૧૭ તે તમારાં દયાેને અા વાસન અાપાે અને

ય છે અને તમે સવ અેકબી

ઉપર ઘણાે ેમ

રાખાે છાે. ૪ માટે સતાવણીઅાે તથા વપ અાે જે તમે સહનશીલતા તથા

દરેક સારા કાયમાં તથા દરેક વાતમાં તમને ઢ કરાે.

વ વાસથી સહન કરાે છાે, તે સંબંધી અમે વયં ઈ વરની મંડળીઅાેમાં

, અમારે માટે
૩ છેછે વતેટેમભાઈઅાે
ભુની વાત ઝડપથી

તમારી શંસા કરીઅે છીઅે. ૫ ઈ વરના યાયી ચુકાદાની અા નશાની
છે કે ઈ વરનું રા ય જેને સા તમે દુ ઃખ સહન કરાે છાે, તેને માટે તમે
યાે ય ગણાશાે જ. ૬ ઈ વર માટે તે ઉ ચત છે કે તમને દુ ઃખ દેનારાઅાેને
બદલામાં દુ : ખ અાપે. ૭ અને જયારે ભુ ઈસુ વગમાંથી પાેતાના પરા મી
વગદૂ તાે સાથે ગટ થાય યારે તમને દુ : ખ સહન કરનારાઅાેને, અમારી
સાથે વસામાે અાપે. ૮ જેઅાેઅે ઈ વરને અાેળ યા નથી અને અાપણા
ભુ ઈસુ

તની સુવાતાને અાધીન થયા નથી તેઅાેને તે દઝાડતા અ નથી

બદલાે વાળશે. ૯ ભુની સમ તામાંથી તથા તેમના સામ યના મ હમાથી
દૂ ર રહે વાની અનંતકા ળક નાશની સ

તેઅાે તે દવસે પામશે (aiōnios

g166) ૧૦ જયારે ભુ પાેતાના સંતાેમાં મ હમા પામવાને અને વ વાસીઅાેમાં

અા યકારક મનાવવાને અાવશે, કે મ કે અમારી સા ી પર તમે વ વાસ
રા યાે. ૧૧ તેથી અમે તમારા માટે નરં તર ાથ અે છીઅે કે , અાપણા ઈ વર
તમને અા તેડાને યાે ય ગણે, અને ભલાઈ કરવાની તમારી સઘળી ઇ છા અને
વ વાસના કામને સામ યથી સંપૂણ કરે; ૧૨ જેથી અાપણા ઈ વર તથા ભુ
ઈસુ

તની કૃ પા માણે, અાપણા ભુ ઈસુનું નામ તમારામાં ગાૈરવવાન

થાય અને તમે તેઅાેમાં મ હમાવાન થાવ.

૨ અાપણા અેક

હવે ભાઈઅાે, અાપણા ભુ ઈસુ

દવસ

ાથના કરાે કે જેવી રીતે તમારે યાં થાય
સરે અને તેમનાે મ હમા થાય; ૨ અમે

અયાે ય તથા ખરાબ માણસાેથી બચીઅે તે માટે ાથના કરાે; કે મ કે બધા જ
માણસાે વ વાસુ હાેતા નથી. ૩ પણ ભુ વ વાસુ છે , તે તમને થર કરશે
અને દુ થી બચાવશે. ૪ તમારા વષે ભુમાં અમને ભરાેસાે છે કે , જે અા ા
અમે તમને કરીઅે છીઅે તે તમે પાળાે છાે તથા પાળશાે. ૫ ભુ તમારાં
દયાેને ઈ વરના ેમ તથા
અાપણા ભુ ઈસુ

તની ધીરજ તરફ દાેરાે. ૬ હવે, ભાઈઅાે,

તને નામે અમે તમને અા ા કરીઅે છીઅે કે , જે હરેક

ભાઈ અાળસથી વત છે , અને અમારાથી પામેલા શ ણ માણે વતતાે
નથી, તેનાથી તમે અલગ થાઅાે. ૭ કે મ કે અમને કઈ રીતે અનુસરવા

ેઈઅે

અે તમે પાેતે સમ ે છાે. અમે તમારી સાથે અયાે ય રીતે વ યા ન હતા. ૮
કાેઈ માણસનું અ ન અમે મફત ખાધું નહાેતું; પણ તમારામાંના કાેઈ પર
ભાર પ ન થઈઅે, માટે રાત દવસ મ તથા ક થી અમે કામ કયુ હતું; ૯
અમને અ ધકાર ન હતાે અેમ ન હ, પણ તમે અમને અનુસરાે માટે અમે તમને
અાદશ પ થયા. ૧૦ જયારે અમે તમારી પાસે હતા યારે પણ તમને અા ા
અાપી હતી કે ,

ે કાેઈ માણસ કામ કરે ન હ, તાે તેને ખવડાવવું પણ ન હ.

૧૧ કે મ કે તમારામાંના કે ટલાક વ છંદતાથી ચાલે છે . તેઅાે કં ઈ કામ કરતા

તનાં પુનઃઅાગમન તથા તેમની પાસે

થવા વષે, અમે તમને વનંતી કરીઅે છીઅે કે , ૨ ભુનાે

નથી પણ બી નાં કામમાં માથુ મારે છે , અેવું અમને સાંભળવા મળે છે . ૧૨
હવે અેવાઅાેને અાપણા ભુ ઈસુ

તને નામે અમે અાદેશ અને ઉપદેશ

કરીઅે છે કે તેઅાે શાં તસ હત ઉ ાેગ કરે અને પાેતાની કમાણીનું અ ન ખાય.

ણે હમણાં જ અા યાે હાેય તેમ સમ ને તમે કાેઈ અા મા, વચન કે

ણે અમારા પ થી તમારા મનને જરાય ડગવા કે ગભરાવા દેશાે ન હ. ૩

૧૩ પણ, ભાઈઅાે, તમે સારાં કામ કરતાં થાકશાે ન હ. ૧૪

ે કાેઈ અા

કાેઈ માણસ કાેઈ કારે તમને છે તરે ન હ. કે મ કે યાં સુધી વ વાસ યાગ

પ માંની અમારી વાત ન માને, તાે તમે તેની સાથે સંબંધ રાખશાે ન હ કે જેથી

થાય અને પાપનાે માણસ, વનાશનાે દીકરાે ગટ ન થાય; તે પહે લાં તેમ થશે

તે શરમાઈ

ન હ. ૪ જે ઈ વર અને અારા ય ગણાય છે તે સઘળાંનાે વરાેધ કરી પાેતાને

ચેતવાે. ૧૬ હવે શાં તના ભુ પાેતે સવદા તથા સવ કારે તમને શાં ત અાપાે.

માેટાે મનાવનાર અા છે કે જેથી તે ઈ વરના ભ ત થાનમાં ઈ વર તરીકે

ભુ તમાે સવની સાથે હાે. ૧૭ હુ ં પાઉલ મારે પાેતાને હાથે સલામ લખું છંુ ;
મારા સવ પ ાેમાં અે નશાની છે અે માણે હુ ં લખું છંુ . ૧૮ અાપણા ભુ ઈસુ

બેસે અને વને ઈ વર તરીકે રજૂ કરે. ૫ શું તમને યાદ નથી કે , હુ ં તમારી
સાથે હતાે, યારે મ અે વાતાે તમને જણાવી હતી? ૬ તાે તમે

ય. ૧૫ તાેપણ તેને વરાેધી ન ગણાે, પણ ભાઈ તરીકે તેને

તની કૃ પા તમ સવ પર હાે.

ણાે છાે કે

તેમને હવે શું અટકાવે છે તેથી તેઅાે મા યાે ય સમયે જ ગટ થશે. ૭ કે મ
કે અધમની રહ યમયતા કાયરત થઈ ચુકી છે , ફ ત અેક કે જેને વચમાંથી
દુ ર કરવામાં ન હ અાવે યાં સુધી તે તેમને અટકાવશે. ૮ પછી તે અધમ
હે ર થશે જેને ભુ ઈસુ પાેતાના મુખની ફૂં કથી ન કરશે અને પાેતાના
પુનઃઅાગમનના કટીકરણથી શૂ ય કરી નાંખશે. ૯ શેતાનના કરા યાં માણે
તે અધમ પુ ષ સવ પરા મ, ચમ કા રક ચ ાે તથા જૂ ઠા અા યકમા ૧૦
તથા અ યાયીપણાના સવ કપટ સાથે ગટ થશે, જેઅાે નાશ પામી ર ાં છે
તેઅાે માટે, કે મ કે ઉ ારને અથ સ ય ેમનાે વીકાર તેઅાેઅે કયા ન હ. ૧૧
અા કારણથી ઈ વર તેઅાેને મણામાં નાખે છે કે તેઅાે અસ ય પર વ વાસ
કરે ૧૨ અને તે સવનાે યાય થાય; જેઅાેઅે સ ય પર વ વાસ કયા ન હ
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થે સાલાે નકીઅાેને બી ે પ

તમાેથીને પહે લાે પ

ઉ ારકતા તથા
૧ ઈઅાવરાથીઅાપણા
થયેલ
ત ઈસુના

પાેકારનાર તથા ે રત (હુ ં સાચું બાેલું છંુ , જૂ ઠું ન હ) અને વ વાસ તથા
સ યમાં બનયહૂ દીઅાેને માટે શ ક નયુ ત કરવામાં અા યાે છે . ૮ તેથી

ત ઈસુ જે અાપણી અાશા છે , તેમની
ે રત પાઉલ તરફથી

ત ઈસુ પરના

વ વાસમાં મારા સાચા દીકરા તમાેથીને સલામ. ૨ ઈ વર અાપણા પતા
તથા

ત ઈસુ અાપણા ભુ તરફથી તને કૃ પા, દયા તથા શાં ત થાઅાે. ૩

હુ ં મકદાે નયા જતાે હતાે યારે મ તને અેફેસસમાં રહે વા વનંતી કરી હતી
જેથી તું કે ટલાક માણસાેને અા ા કરી શકે કે , તેઅાે અલગ કારનાે ઉપદેશ
ન કરે, ૪ અને દં તકથાઅાે પર તથા લાંબી લાંબી વંશાવળીઅાે પર યાન
ન અાપે; કે મ કે અેવી વાતાે, ઈ વરની યાેજના કે જે વ વાસ ારા છે તેને
અાગળ વધારવાને બદલે ખાેટા વાદ વવાદ ઊભા કરે છે . ૫ અા અા ાનાે
મુ ય હે તુ ેમ છે કે જે શુ

દય, સારા અંતઃકરણ તથા ઢાગ વગરના

વ વાસથી છે , ૬ જે ચુકી જઈને કે ટલાક નકામી વાતાે કરવા લા યા છે . ૭
તેઅાે નયમશા

ના શ ક થવા ચાહે છે , પણ પાેતે શું કહે છે અથવા જે

વષે તેઅાે ખાતરીપૂવક બાેલે છે તે તેઅાે પાેતે સમજતા નથી. ૮ પણ અાપણે
તાે

ણીઅે છીઅે કે ,

ે નયમશા

સા ં છે . ૯ અાપણે અાટલું તાે

નાે યથાથ ઉપયાેગ કરવામાં અાવે તાે તે
ણીઅે છીઅે કે , નયમશા

તાે યાયીને

માટે ન હ પણ વ છંદીઅાે, બળવાખાેરાે, અધમ અાે, પાપીઅાે, અપ વ ાે,
ધમ

ાે, પતૃહ યારાઅાે, માતૃહ યારાઅાે, હ યારાઅાે, ૧૦ ય ભચારીઅાે,

સમલ ગકાે, મનુ યાેનાે યાપાર કરનારાઅાે, જૂ ઠાઅાે તથા જૂ ઠા સા ીઅાે ૧૧
તથા તુ તપા ઈ વરના મ હમાની જે સુવાતા મને સાપવામાં અાવી છે તે
માણેના શુ ઉપદેશની વ

જે કં ઈ હાેય, અેવા સવને માટે છે . ૧૨ મને

સામ ય અાપનાર અાપણા ભુ

ત ઈસુનાે હુ ં અાભાર માનું છંુ કે મ કે

તેમણે મને વ વાસુ ગ યાે અને સેવામાં નયુ ત કયા; ૧૩

ેકે હુ ં પહે લાં

દુ ભાષણ કરનાર, સતાવનાર તથા હસક હતાે, તાેપણ મારા પર દયા કરવામાં
અાવી, કારણ કે અ વ વાસી હાેવાથી મ અ ાનતામાં તે કયુ હતું; ૧૪ પણ
ત ઈસુમાં વ વાસ તથા ેમ સાથે ભુની કૃ પા અ તશય થઈ. ૧૫ અા
વધાન વ વસનીય તથા સંપૂણ અંગીકાર કરવા યાે ય છે કે ,

ત ઈસુ

પાપીઅાેનાે ઉ ાર કરવા સા દુ નયામાં અા યા, તેઅાેમાં હુ ં મુ ય છંુ ; ૧૬ પણ
તે કારણથી મારા પર દયા દશાવીને

ત ઈસુઅે મારામાં પૂરી સહનશીલતા

ગટ કરી કે જે ારા અનંત વનને સા ં વ વાસ કરનારાઅાેને નમુનાે ા ત
થાય. (aiōnios g166) ૧૭ જે સનાતન યુગાેના રા , અ વનાશી, અ ય તથા
અેકમા ઈ વર છે , તેમને અનંતકાળ માન તથા મ હમા હાે. અામીન. (aiōn
g165) ૧૮ દીકરા તમાેથી, તારા વષે અગાઉ થયેલાં ભ વ યકથન માણે, અા

અા ા હુ ં તને અાપું છંુ કે , તે ભ વ યકથનાેની સહાયથી તું સારી લડાઈ લડે;
૧૯ અને વ વાસ તથા શુ

અંતઃકરણ રાખે. તેનાે યાગ કરવાથી કે ટલાકનું

વ વાસ પી વહાણ ભાં યું છે . ૨૦ તેઅાેમાંના હુ મનાયસ તથા અેલેકઝા ડર

મારી ઇ છા છે કે , પુ ષાે સવ થળે ગુ સા તથા વવાદ વના પ વ હાથાે
ઊંચા કરીને ાથના કરે. ૯ તે જ માણે
રાખીને શાેભતાં વ

ીઅાે પણ મયાદા તથા સંયમ

ાેથી પાેતાને શણગારે; ગૂંથેલા વાળથી તથા સાેના કે

માેતીના અલંકારથી કે ખચાળ વ
ઈ વરપરાયણતા માનનાર

ાેથી ન હ, ૧૦ પણ સારાં કાયા ારા

ીઅાેને જે ઉ ચત છે તેનાથી શણગારે. ૧૧

ીઅે સંપૂણ અાધીનતાથી શાંત રહીને શીખવું. ૧૨ ઉપદેશ કરવાની કે ,
પુ ષ પર અ ધકાર ચલાવવાની હુ ં

ીને ર

અાપતાે નથી, પણ તેણે શાંત

રહે વું. ૧૩ કે મ કે અાદમ પહે લાં ઉ પ ન થયાે, પછી હવા; ૧૪ અાદમ છે તરાયાે
ન હ, પણ

ીઅે છે તરાઈને ઉ લંઘન કયુ; ૧૫ તાેપણ

ે

ી મયાદાસ હત

વ વાસમાં, ેમમાં તથા પ વ તામાં રહે તાે તે સંતાન સવ ારા ઉ ાર
પામશે.
અ ય પદની ઇ છા રાખે છે , તાે તે ઉ મ કાયની ઇ છા
૩ રાખેે કાેછેઈ ,માણસ
અા વધાન વ વસનીય છે . તેથી અ ય તાે ઠપકાપા
૨

ન હ, અેક

ીનાે પ ત, વ થ, અા મસંયમી, અાદરણીય, અાગતા વાગતા

કરનાર, શીખવી શકનાર; ૩ દા નાે યસની ન હ, મારનાર ન હ; પણ સાૈ ય,
શાં ત ય; પૈસા ેમી ન હ; ૪ પણ પાેતાના ઘરનું યાે ય સંચાલન કરનાર,
જેનાં સંતાનાે તેને માનપૂવક અાધીન થતાં હાેય, તેવાે હાેવાે
કે

ે કાેઈ પાેતાના ઘરનું યાે ય રીતે સંચાલન કરી

ેઈઅે. ૫ કે મ

ણતાે નથી, તાે તે

ઈ વરની મંડળી ( વ વાસી સમુદાય) ની સંભાળ કે વી રીતે રાખશે? ૬
બનઅનુભવી ન હ, રખેને તે ગ વ થઈને શેતાનના જેવી શ ામાં અાવી
પડે. ૭ વળી જ રી છે કે , બહારના માણસાેમાં અેની સા ી સારી હાેય,
કે જેથી તે ઠપકાપા ન બને, તથા શેતાનના ફાંદામાં ન ફસાય. ૮ અે જ
માણે સેવકાે પણ

ત ત, બે માઢે બાેલનાર ન હ, દા નાં યસની ન હ,

અ ામા ણક નફાના લાેભી ન હ; ૯ વ વાસના મમને શુ અંતઃકરણથી
પકડી રાખનાર હાેવા

ેઈઅે. ૧૦ થમ તેઅાેની પરખ થાય; પછી જેઅાે

નદાષ ઠરે તેઅાેને સેવા કરવા દે. ૧૧ અે જ માણે સે વકાઅાે

ત ત,

નદાખાેર ન હ, પ

વચારનાર, સવ બાબતે વ વાસુ હાેવી

વળી સેવકાે અેક જ

ીનાં પ ત, પાેતાનાં સંતાનાે તથા ઘરનું યાે ય સંચાલન

કરનારા હાેવા
દર

ેઈઅે. ૧૨

ેઈઅે. ૧૩ કે મ કે જેઅાેઅે સારી સેવા કરી હાેય તેઅાે ઉ ચ

ે પામે છે ; તથા

ત ઈસુ પરના વ વાસમાં ઢતા ા ત કરે છે . ૧૪

હુ ં તારી પાસે ટૂં ક સમયમાં અાવવાની અાશા સાથે તને અા વાતાે લખું છંુ ; ૧૫
પણ

ે મને અાવતાં વલંબ થાય, તાે ઈ વરનું ઘર, કે જે

વંત ઈ વરની

મંડળી, સ યનાે તંભ તથા અાધાર છે , તેમાં ય તઅે યાે ય રીતે વતવું તે તું
ણે. ૧૬ ન વવાદપણે ઈ વરપરાયણતાનાે મમ માેટાે છે તેઅાે મનુ યદેહમાં
ગટ થયા, પ વ અા મામાં યાયી ઠરાવાયા, વગદૂ તાેનાં

ેવામાં અા યા,

છે ; તેઅાે દુ ભાષણ કરવાનું ન શીખે માટે મ તેઅાેને શેતાનને સા યાં છે .

લાેક તીઅાેમાં ચાર કરાયા, દુ નયામાં જેમનાં પર વ વાસ કરાયાે અને

સવ થમ હુ ં અેવાે બાેધ ક ં છંુ કે , વનંતી, ાથના, મ ય થી તથા
૨ હવે
અાભાર તુ ત સઘળાં માણસાેને માટે કરવામાં અાવે; રા અાે અને

તેમને મ હમામાં ઉપર લઈ લેવામાં અા યા.

૨

સવ અ ધકારીઅાેને માટે પણ કરવામાં અાવે જેથી અાપણે શાંત તથા નરાંતનું
વન પૂણ ઈ વરમય તથા સ માનપૂવક
ઉ ારકતાની

વીઅે. ૩ કે મ કે ઈ વર અાપણા

અે તે સા ં તથા વીકાય છે . ૪ તેઅાે ઇ છે છે કે સઘળાં

માણસાે ઉ ાર પામે અને તેઅાેને સ યનું

ાન ા ત થાય. ૫ કે મ કે અેક

પ વ અા મા પ કહે છે કે , પાછલા સમયાેમાં છે તરનાર અા માઅાે
૪ પણ
પર તથા દુ ા માઅાેનાં શ ણ પર લ રાખી, અસ ય ચારકાે તથા
૨

જેઅાેનાં અંતઃકરણ જડ છે તેવા માણસાેના ઢાગથી, કે ટલાક વ વાસનાે
યાગ કરશે; ૩ તેઅાે લ ન કરવાની મના કરશે અને ઈ વરે જે ખાેરાક,
ઉપકાર તુ ત કરીને ખાવા સા ં ઉ પ ન કયા તેનાથી વ વાસીઅાે અને સ ય

જ ઈ વર છે તદુ પરાંત ઈ વર તથા મનુ યાેની વ ચે અેક જ મ ય થ છે તે
મનુ ય,

ત ઈસુ ૬ જેમણે સઘળાંનું મુ તમૂ ય ચૂકવવા વાપણ કયુ;

ણનારાંઅાેને દૂ ર રહે વાનું કહે શે. ૪ ઈ વરનું સવ સજન સા ં છે તેથી
અાભાર તુ ત સાથે વીકારવું, કશું જ નકારવું ન હ ૫ કે મ કે ઈ વરના વચન

તેમની સા ી નમાણ થયેલ સમયે અાપવામાં અાવી હતી. ૭ મને તે હે તુસર

તમાેથીને પહે લાે પ
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તથા ાથનાથી તે પ વ કરાયું છે . ૬ અા બાબતાે, ભાઈઅાે સમ

રજૂ

પાેતાના મહે નતણાને પા છે '. ૧૯ બે કે ણ સા ીઅાે વગર વડીલ પરનાે

કરીને તું વ વાસના વચનાેમાં અને જે શ ણને ચાેકસાઈથી અનુસરતાે

અારાેપ વીકારીશ ન હ. ૨૦ પાપ કરનારાઅાેને સઘળાંની અાગળ ઠપકાે, કે

અા યાે છે તેનાથી પાે ષત થતાે

જેથી બી અાેને પણ ભય રહે . ૨૧ ઈ વર,

ત ઈસુનાે સારાે સેવક થઈશ. ૭ પણ

ત ઈસુ તથા પસંદ કરેલા

તાલીમ અાપ; ૮ કે મ કે શારી રક કસરત અમુક અંશે ફાયદાકારક છે ,

ગંભીરતાપૂવક હુ ં મા ણત ક ં છંુ કે , અા બાબતાેને
પૂવ હ વના, પ પાતથી દુ ર રહીને કર. ૨૨ કાેઈને દી ા અાપવામાં ઉતાવળ

પરં તુ ઈ વરપરાયણતા સવ બાબતાેમાં ફાયદાકારક છે , જેમાં વતમાન તથા

ના કર. બી અાેનાં પાપમાં ભાગીદાર થઈશ ન હ; પણ પાેતાને શુ રાખ.

ભ વ યના

વનનું અાશાવચન સમાયેલ છે . ૯ અા વધાન વ વસનીય તથા

૨૩ હવેથી અેકલું પાણી ન પીતાે, પણ તારા પેટને લીધે તથા તારી વારં વારની

સંપૂણ અંગીકાર કરવા યાે ય છે . ૧૦ તેથી અાપણે તેને સા ં મહે નત તથા

બમારીઅાેને લીધે, થાેડાે ા ાસવ પણ પીજે. ૨૪ કે ટલાક મનુ યાેનાં પાપ

દુ યવી અને મૂખ દં તકથાઅાેથી દૂ ર રહી, તું પાેતાને ઈ વરપરાયણતા માટે

સંઘષ કરીઅે છીઅે, કે મ કે અાપણી અાશા

વગદૂ તાેની સમ

વંત ઈ વરમાં છે , જે સવ

મનુ યાેના, સ વશેષ વ વાસીઅાેના ઉ ારકતા છે . ૧૧ અા બાબતાેનાે અાદેશ

હે ર હાેવાથી તેમનાે યાય પહે લાં થાય છે પણ કે ટલાકનાં પછીથી

અાપજે તથા શીખવજે. ૧૨ તારી યુવાવ થાનાે કાેઈ તર કાર કરે ન હ; પણ
વાણી, વતન, ેમ, વ વાસ અને પ વ તામાં તું વ વાસીઅાેને નમૂના પ
થજે. ૧૩ હુ ં અાવું યાં સુધી

હે ર શા

વાંચન, બાેધ અાપવા તથા શ ણ

અાપવામાં યાન અાપજે. ૧૪ જે કૃ પાદાન તને વડીલાેના હાથ મૂકવા તથા
બાેધ કરવા ારા અાપવામાં અા યું હતું, તે વષે બેદરકાર રહીશ ન હ. ૧૫
અે બાબતાેનું મનન કર, તેમાં પરાેવાયેલ રહે જેથી તારી ગ ત સવને પ
દેખાય. ૧૬ પાેતા પર તથા શ ણ પર યાન અાપ, તેમાં લાગુ રહે , કે મ કે અા
માણે કરવાથી તું પાેતાને તથા તારા સાંભળનારાઅાેને પણ બચાવીશ.

૫ જેમ ભાઈઅાેને તેમ જુ વાનાેને;
અને જેમ બહે નાેને તેમ જુ વાન

૨ જેમ માતાઅાેને તેમ વૃ

હે ર નથી તે પણ ગુ ત રહી શકતા નથી.
ટલાં દાસ તરીકે ઝૂં સરી તળે છે તેઅાેઅે પાેતાના મા લકાેને પૂરા
૬ જેમાનયાે
ય ગણવા, કે જેથી ઈ વરના નામ અને શ ણ વ દુ ભાષણ
થાય ન હ. ૨ તદુ પરાંત જેઅાેનાં મા લકાે વ વાસી છે , તેઅાે ભાઈઅાે છે તેથી
તેઅાેને તુ છ ગણવા ન હ, પણ તેમની સેવા કરવી, કે મ કે જેઅાે સેવા પામે
છે તેઅાે વ વાસી તથા

ીઅાેને;

ીઅાેને પૂણ પ વ તામાં સમ વ. ૩ જેઅાે

ય છે . અે વાતાે શીખવ અને સમ વ. ૩

કાેઈ અલગ શ ણ અાપે છે , અને અાપણા ભુ ઈસુ
ભ તભાવ માણે જે શુ

વૃ ને સ તાઈથી ઠપકાે ન અાપ પણ જેમ પતાને તેમ તેમને સમ વ,

હે ર

થાય છે . ૨૫ તે જ માણે કે ટલાકનાં સારાં કામ જગ હે ર છે , તેની સામે જે

છે , અને કં ઈ

ે

તનાં વચન તથા

શ ણ છે , તેને સંમત નથી, ૪ તાે તે અ ભમાની

ણતાે નથી, પણ તે વાદ વવાદ અને શા દક તકરારાેથી

પીડાય છે કે જેમાંથી અદેખાઇ, ઝઘડા, નદા, દુ શંકાઅાે ઊપજે છે , ૫
અને બુ

અને સ યથી ફરી જનારાં કે જેઅાે માટે ભ તભાવ કમાઈનું

ખરેખર વધવાઅાે છે તેઅાેનું સ માન કર. ૪ વળી કાેઈ વધવાના સંતાનાે

અેક સાધન છે તેઅાેમાં સતત ક જયા થાય છે . ૬ પણ સંતાેષસ હતની

અથવા સંતાનાેના સંતાનાે હાેય તાે તેઅાે થમ પાેતાના ઘર

ઈ વરપરાયણતા અે મહ મ લાભ છે ; ૭ કે મ કે અાપણે અા દુ નયામાં

યે સમ પત બને

અને પાેતાનાં માતા પતાનું ઋણ ચુકવવાનું શીખે, જે ખરેખર ઈ વર સમ
ચકર છે . ૫ તદુ પરાંત ખરેખર વધવા અે છે જે ય

કશું લા યા નથી ને તેમાંથી કશું પણ લઈ જઈ શકવાના નથી. ૮ પણ

દેવાયેલ છે અને

અાપણને જે અ નવ

જેની અાશા ઈ વરમાં છે અને રાત દવસ વનંતી તથા ાથનામાં ત પર રહે
છે . ૬ પણ જે

ી વછંદીપણામાં

વે છે તે

મળે છે તેઅાેથી અાપણે સંતાેષી રહીઅે. ૯ જેઅાે

યવાન થવા ચાહે છે , તેઅાે પરી ણ, ફાંદા તથા ઘણી મૂખ અને હા નકારક

વતા વ મૂઅેલી છે . ૭

ઇ છાઅાેમાં પડે છે , જે માણસાેને પાયમાલી તથા વનાશમાં ડુ બાવે છે . ૧૦

અા વાતાે અા હથી તેઅાેને જણાવ કે તેઅાે ઠપકાપા ન બને. ૮ પણ જે

કે મ કે

માણસ પાેતાનું અને વશેષ કરીને પાેતાના ઘરનું પૂ ં કરતાે નથી, તાે તેણે

કે ટલાક વ વાસથી દુ ર લઈ જવાયા અને તેઅાેઅે ઘણાં દુ ઃખાેથી પાેતાને

વ વાસનાે નકાર કયા છે તથા તે અ વ વાસી કરતા પણ બદતર છે . ૯

વ યા છે . ૧૧ પણ હે ઈ વરભ ત, તું અા બાબતાેથી દૂ ર ભાગજે; તદુ પરાંત

ય ેમ અે સવ કારની દુ તાનું મૂળ છે તેની પાછળ ખચાવાથી

ે સાંઠ વષની ઉપરની, પુનલ ન કયુ હાેય ન હ અેવી, ૧૦ સારાં કામમાં

યાયીપ ં, ઈ વરપરાયણતા, વ વાસ, ેમ, સહનશીલતા તથા વન તાની

સા ી પ, બાળકાેનાે ઉછે ર કરનાર, અાગતા વાગતા કરનાર, સંતાેના પગ

પાછળ લાગ. ૧૨ વ વાસની સારી લડાઈ લડ, અનંત વન ધારણ કર, કે

ધાેનાર, પી ડતાેની સહાય કરનાર, દરેક સારાં કામ કરનાર, તેવી વધવા

જેને માટે તું તેડાયેલાે છે અને જેનાં વષે ત ઘણાં સા ીઅાેની અાગળ સારી

ીનું

નામ સૂચીમાં નાધવામાં અાવે. ૧૧ પણ જુ વાન વધવાઅાેને નામંજૂર કર,

કબૂલાત કરેલી છે . (aiōnios g166) ૧૩ ઈ વર જે સઘળાંને

જયારે તેઅાે

વષયવાસનાઅાેથી ઉ મ થઈને પરણવા

તેમની સમ

ત ાનાે યાગ કરીને યાયશાસનને નાેતરે

કબૂલાત કરી, તેમની અાગળ હુ ં તને અા હથી ફરમાવું છંુ કે , ૧૪ અાપણા

તની વ

ચાહે . ૧૨ તેઅાે થમ કરેલી

છે . ૧૩ તદુ પરાંત તેઅાે અાળસુ બનવાનું શીખે છે , ઘરેઘરે ફરે છે . અાળસુ

ભુ ઈસુ

તથા

વન અાપે છે

ત ઈસુ જેમણે પા તયસ પલાતની અાગળ સારી

તનાં ગટ થવા સુધી તું ઠપકાર હત તથા ન કલંક રીતે અા

થવા ઉપરાંત જે ઉ ચત નથી તેવું બાેલીને કૂ થલી તથા પારકી પંચાત કરે

અા ા પાળ. ૧૫ જેઅાે તુ ય છે , અેકલા જ સવાપરી, રાજકતાઅાેના રા

છે . ૧૪ માટે હુ ં ઇ છંુ છંુ કે જુ વાન વધવાઅાે લ ન કરે, બાળકાેને જ મ
અાપે, ઘર સંભાળે અને શ ુને ઠપકાે અાપવાની તક ના અાપે. ૧૫ કે મ કે

તથા ભુઅાેના ભુ છે તેઅાે યાે ય સમયે ઈસુનું ગટ થવું બતાવશે, ૧૬

અ યાર સુધીમાં કે ટલીક વધવા

ીઅાે શેતાનની પાછળ ભટકી ગઈ છે . ૧૬

છે , જેમને કદી કાેઈ મનુ યાેઅે

ે વધવાઅાે કાેઈ વ વાસી

ી પર અાધા રત હાેય, તાે તે તેઅાેનું પૂ ં

અનંતકાળ સ માન તથા અા ધપ ય હાે. અામીન. (aiōnios g166) ૧૭ અા

કરે, અને મંડળી પર તેમનાે ભાર નાખે ન હ કે જેથી જે વધવાઅાે ખરેખર

તેમને અેકલાને જ અ વનાશીપ ં છે , પાસે ન જવાય અેવા અજવાળામાં રહે

જમાનાનાં

નરાધાર છે તેઅાેની મદદ મંડળી કરે. ૧૭ જે વડીલાે સારી રીતે અ ધકાર
ચલાવે છે અને વશેષે કરીને જેઅાે ઉપદેશ કરવામાં તથા શ ણ અાપવામાં
મ કરે છે , તેઅાેને બમણાં સ મા નત ગણવા. ૧૮ કે મ કે શા
કે , 'કણસલાં ખૂંદનાર બળદના મા પર

વચન કહે છે

યની અ ન

ેયા નથી અને

ેઈ શકતા પણ નથી તેમને

યવાનાેને તું અા હથી સૂચવ કે , તેઅાે અ ભમાન ન કરે, અને
તતા પર ન હ, પણ ઈ વર, જે અાપણા અાનંદ માેદને માટે

ભરપૂરીપણાથી સઘળું અાપે છે , તેમના પર અાશા રાખે; (aiōn g165) ૧૮ કે
તેઅાે ભલું કરે, સારાં કામાેમાં સમૃ બને, અાપવામાં ઉદાર તેમ જ બી અાે

ળી ન બાંધ' અને 'કામ કરનાર

સાથે વહચવામાં તૈયાર થાય; ૧૯ ભ વ યને સા ં પાેતાને માટે પૂં
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પી સારાે

તમાેથીને પહે લાે પ

પાયાે નાખે, અે માટે કે જે ખરેખ ં

વન છે તેને તેઅાે ધારણ કરે. (aiōnios

g166) ૨૦ હે તમાેથી, તને જે સાપેલું છે તે સાચવી રાખ, અને અધમ ખાલી

બકવાસથી તથા વરાેધાભાસી વચારધારાઅાે જેને ખાેટી રીતે ાન કહે વાય
છે તેના વવાદથી દૂ ર રહે , ૨૧ જેને માનીને કે ટલાક વ વાસથી દૂ ર ગયા છે .
તારા પર કૃ પા થાઅાે. અામીન.

તમાેથીને પહે લાે પ
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તમાેથીને બી ે પ

ઉ ાર છે તે તેઅાે અનંત મ હમા સ હત પામે. (aiōnios g166) ૧૧ અા વચન

વનનાં અાશાવચન માણે ઈ વરની ઇ છાથી
ત
૧ ઈસુનતા ઈસુે રતમાં પાઉલ
તરફથી વહાલા દીકરા તમાેથીને સલામ.

૨

ઈ વર પતા તથા

ત ઈસુ અાપણા ભુ તરફથી, તને કૃ પા, દયા તથા શાં ત

વ વાસયાે ય છે

ે અાપણે તેમની સાથે મરણ પા યા, તાે તેમની સાથે

વીશું પણ; ૧૨

ે અાપણે અંત સુધી ટકી રહીઅે, તાે તેમની સાથે રાજ

પણ કરીશું;

ે અાપણે તેમનાે નકાર કરીઅે, તાે ઈસુ

નકાર કરશે; ૧૩

ત અાપણાે પણ

ે અાપણે અ વ વાસી હાેઈઅે, તાેપણ તે વ વાસુ રહે

હાે. ૩ વંશપરં પરાથી જે મારા પૂવ ેના ઈ વર કે , જેમને હુ ં શુ અંતઃકરણથી

છે ; તેઅાે પાેતાનાે ઇનકાર કરી શકતા નથી. ૧૪ તું તેઅાેને મરણ કરાવીને

ભજું છંુ , તેમની અાભાર તુ ત ક ં છંુ કે , મારી ાથનાઅાેમાં હુ ં રાત દવસ તા ં
મરણ ન ય ક ં છંુ . ૪ તારાં અાંસુઅાે યાદ કરતા હુ ં તને ેવાને ઘણાે ઉ સુક
થાઉં છંુ કે [તને ેઈને] હુ ં અાનંદથી ભરપૂર થાઉં; ૫ કે મ કે જે ન કપટ

ગુણકારી નથી, પણ તેને બદલે સાંભળનારાંને નુકસાનકારક છે , તે કાેઈ ન કરે.

વ વાસ તારામાં છે , જે અગાઉ તારી દાદી લાેઈસમાં તથા તારી મા યુ નકે માં
રહે લાે હતાે, મને ભરાેસાે છે કે તારામાં પણ છે , તે મને યાદ છે . ૬ માટે હુ ં તને
યાદ કરાવું છંુ કે , ઈ વરનું જે કૃ પાદાન મારા હાથ મૂકવાથી તને મ

ું તેને

તારે વ લત રાખવું. ૭ કે મ કે ઈ વરે અાપણને ભયનાે અા મા ન હ, પણ
સામ યનાે, ેમનાે તથા સાવધ બુ નાે [અા મા] અા યાે છે . ૮ માટે અાપણા
ભુની સા ી વષે અને હુ ં જે તેમનાે બંદીવાન છંુ , તેના વષે તું શરમાઈશ
ન હ, પણ સુવાતાને લીધે મારી સાથે ઈ વરના સામ ય માણે તું દુ ઃખનાે
અનુભવ કર. ૯ તેમણે અાપણાે ઉ ાર કયા તથા પ વ પસંદગીથી અાપણને,
અાપણા કામ માણે ન હ, પણ તેમના જ સંક પ તથા કૃ પા માણે તે
અે કૃ પા અારં ભથી

ાં.

ત ઈસુમાં અાપણને અાપેલી હતી; (aiōnios g166) ૧૦

પણ અાપણા ઉ ારકતા

ત ઈસુના ગટ થયાથી તે હમણાં સ થયેલી

છે ; તેમણે મરણને ન કયુ અને સુવાતા ારા

વન તથા અમરપ ં ગટ કયુ

ભુની અાગળ તેઅાેને અેવાે હુ કમ કર કે , જે ખાલી શ દવાદ કાેઈ પણ રીતે
૧૫ જેને શરમાવાનું કશું કારણ ન હાેય અેવી રીતે કામ કરનાર, સ યનાં વચન

પ તાથી સમ વનાર અને ઈ વરને પસંદ પડે અેવાે સેવક થવાને તું ય ન
કર. ૧૬ પણ અધમ બકવાસથી દૂ ર રહે ; કે મ કે અેવું કરનાર વધારે ને વધારે
ધમ

થતાં જશે, ૧૭ અને તેઅાેની વાત ધારાની પેઠે ફે લાતી જશે અેવા

માણસાેમાંના હુ મનાયસ તથા ફલેતસ છે . ૧૮ મરણાે થાન થઈ ગયું છે અેમ
કહીને તેઅાે સ ય ચૂકી જઈને કે ટલાકનાે વ વાસ ઉલટાવી નાખે છે . ૧૯ પણ
ઈ વરે નાખેલાે પાયાે થર રહે છે , તેના પર અા મુ ાછાપ મારેલી છે કે , ' ભુ
પાેતાના લાેકાેને અાેળખે છે અને જે કાેઈ

તનું નામ લે છે તેણે અ યાયથી

દૂ ર થવું.' ૨૦ માેટા ઘરમાં કે વળ સાેનાચાંદીનાં જ ન હ, પણ લાકડાંના તથા
માટીનાં પા ાે પણ હાેય છે ; તેઅાેમાંના કે ટલાક ઉ મ કાયાને માટે અને
કે ટલાક હલકાં કાયાને માટે હાેય છે . ૨૧ અે માટે

ે કાેઈ તેઅાેથી હલકાં

કાયાથી પાેતાને દૂ ર રાખીને શુ કરે, તાે તે ઉ મ કાયને સા પ વ કરેલું,
વામીને ઉપયાેગી તથા સવ સારાં કામને માટે તૈયાર કરેલું પા થશે. ૨૨ વળી

છે ; ૧૧ મને તે સુવાતાનાે સંદેશાવાહક, ે રત તથા શ ક નીમવામાં અા યાે

જુ વાનીનાં અાવેગથી નાસી

છે . ૧૨ અે કારણથી હુ ં અે દુ ઃખાે સહન ક ં છંુ ; તાેપણ હુ ં શરમાતાે નથી; કે મ
કે જેમનાં પર મ વ વાસ કયા તેમને હુ ં અાેળખું છંુ અને મને ભરાેસાે છે કે ,

મૂખતાથી ભરેલા તથા અ ાની સવાલાેથી વખવાદ ઉ પ ન થાય છે અેમ

તેમને સાપેલી મારી અનામત તે દવસ સુધી સાચવી રાખવાને તે શ તમાન
છે . ૧૩ જે સ ય વચનાે ત મારી પાસેથી સાંભ

ાં તેનાે નમૂનાે

ત ઈસુ

પરના વ વાસ તથા ેમમાં પકડી રાખ. ૧૪ જે સારી અનામત તને સાપેલી
છે તે અાપણામાં રહે નાર પ વ અા મા વડે સંભાળી રાખ. ૧૫ તને ખબર
છે કે , અા સયામાંના સઘળાઅે મને છાેડી દીધાે છે ; તેઅાેમાં ફુ ગલસ તથા

, પણ ભુનું નામ શુ

દયથી લેનારાઅાેની

સાથે યાયીપ ં, વ વાસ, ેમ તથા શાં ત ા ત કરવાને ય ન કર. ૨૩
સમ ને તેઅાેથી દૂ ર રહે . ૨૪ ભુના સેવકે તકરાર કરવી ન હ, પણ તે સવ
માણસાે

યે માયાળુ, શીખવવામાં બાહાેશ, સહનશીલ; ૨૫ વરાેધીઅાેને

ન તાથી સમ વનાર હાેવાે
બુ

ેઈઅે. કદાચ ઈ વર તેઅાેને પ ાતાપ કરવાની

અાપે, જેથી તેઅાેને સ યનું ાન ા ત થાય. ૨૬ અને જેઅાે શેતાનના

ફાંદામાં ફસાયા છે તેઅાે તેમાંથી છૂટીને ભુની ઇ છા પૂરી કરવાને માટે તેમના

હે માગેનેસ પણ છે . ૧૬ ભુ અાેને સફરસના કુ ટું બ પર દયા કરાે; કે મ કે તેણે

સેવકને અાધીન થાય.

વારે વારે મને ઉ ેજન અા યું અને મારાં બંધનને લીધે તે શરમાયાે ન હ; ૧૭

અે ણી લાે કે અંતના દવસાેમાં સંકટના સમયાે અાવશે.
૩ પણ
કે મ કે માણસાે વાથ , યલાેભી, અાપવડાઈ કરનારા, ગ વ , નદક,

પણ તે રાેમમાં હતાે યારે સતત ય નાેથી મને શાેધી કાઢીને તે મને મ

ાે.

૧૮ ( ભુ કરે કે તે દવસે ભુ તરફથી તેના પર દયા થાય); અેફેસસમાં તેણે

[મારી] અનહદ સેવા કરી છે તે તું સારી રીતે
મારા દીકરા,
૨ માટેજે, વાતાે
ઘણાં સા
૨

ણે છે .

ત ઈસુમાં જે કૃ પા છે તેમાં તું સામ યવાન થા.
ીઅાે સમ

ત મારી પાસેથી સાંભળી છે તે

બી અાેને પણ શીખવી શકે અેવા વ વાસુ માણસાેને સાપી દે. ૩ માટે
ત ઈસુના સારા સૈ નક તરીકે તું દુ ઃખ સહન કર. ૪ યુ માં જનાર કાેઈ
સૈ નક દુ નયાદારીના કામકાજમાં ગૂંથાતાે નથી કે , જેથી તે પાેતાના ઉપરી
અ ધકારીને સંતાેષ પમાડે. ૫ વળી

ે કાેઈ રમતવીર હરીફાઈમાં ઊતરે,

તાે નયમ માણે હરીફાઈ કયા વગર તેને ઇનામ મળતું નથી. ૬ મહે નત
ેઈઅે. ૭ હુ ં જે કહુ ં છંુ તેનાે વચાર કર;
કે મ કે અા સવ બાબતાે વષે ભુ તને સમજણ અાપશે. ૮ ઈસુ
ત
કરનાર ખેડૂતને થમફળ મળવાં

જેમને મારી સુવાતા માણે મરણમાંથી સ વન કરવામાં અા યા અને જે
દાઉદના સંતાનના છે , તેમને યાદ રાખ; ૯ જે સુવાતાને કારણે હુ ં ગુનેગારની
જેમ બંદીખાનાં સુધીનું દુ ઃખ વેઠું છંુ ; પણ ઈ વરનું વચન બંધનમાં નથી. ૧૦
હુ ં પસંદ કરેલાઅાેને સા સઘળું સહન ક ં છંુ કે , જેથી

ત ઈસુમાં જે

૨

માબાપને અના ાં કત, અનુપકારી, અશુ , ૩ ેમ ર હત, ૂ ર, બ ા મૂકનારા,
અસંયમી, જં ગલી, શુભ ષ
ે ી, ૪ વ વાસઘાતી, અ વચારી, અહં કારી, ઈ વર
પર ન હ પણ માેજશાેખ પર ેમ રાખનારા. ૫ ભ તભાવનાે દેખાવ કરીને
તેના પરા મનાે નકાર કરનારા અેવા થશે; અાવાં લાેકાેથી તું દુ ર રહે . ૬
તેઅાેમાંના કે ટલાક લાેકાે અેવા છે કે જેઅાે બી ના ઘરમાં ઘૂસીને મૂખ,
પાપથી લદાયેલી, વ વધ કારની દુ વાસનાઅાેથી ભટકી ગયેલી, ૭ હં મેશા
શ ણ લેનારી પણ સ યનું ાન પામી શકતી નથી, અેવી
વશમાં કરી લે છે . ૮ જેમ જ નેસ તથા

ીઅાેને પાેતાના

ં ેસે મૂસાને વરાેધ કયા હતાે, તેમ

અાવાં માણસાે પણ સ યની સામા થાય છે ; તેઅાે

બુ ના, વ વાસ

સંબંધી નકામા થયેલા માણસાે છે . ૯ પણ તેઅાે અાગળ વધવાના નથી; કે મ
કે જેમ અે બ નેની મૂખતા ગટ થઈ, તેમ તેઅાેની મૂખાઈ પણ સવની અાગળ
ગટ થશે. ૧૦ પણ મારાે ઉપદેશ, અાચરણ, હે તુ, વ વાસ, સહનશીલતા,
ેમ, તથા ધીરજ, ૧૧ લ માં રાખીને તથા મારી જે સતાવણી થઈ તથા દુ ઃખાે
પ

ા, અને અં યાેખમાં, ઈકાે નયામાં, તથા લુ ામાં જે સતાવણી મ સહન

કરી તે બધામાં તું મારી પાછળ ચા યાે હતાે; અને અા સઘળાં દુ ઃખાેમાંથી
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ભુઅે મને બચા યાે. ૧૨ જેઅાે

ત ઈસુમાં ભ તભાવથી ચાલવા ઇ છે

છે , તેઅાે સવની સતાવણી થશે. ૧૩ પણ ખરાબ માણસ તથા ધુતારાઅાે
ભટકીને તથા [અ યાેને] ભટકાવીને વધારે દુ રાચારી બનશે. ૧૪ પણ તું જે
વાતાે શી યાે અને જેનાં વષે તને ખાતરી થઈ છે તેઅાેને વળગી રહે ; કે મ
કે તું કાેની પાસેથી શી યાે અેની તને ખબર છે ; ૧૫ વળી તું બાળપણથી
પ વ શા
સા ં તને

ણે છે , તે પ વ શા

ઈસુ

ત પરના વ વાસથી ઉ ારને

ાન અાપી શકે છે . ૧૬ દરેક શા

વચન ઈ વર ે રત છે , તે

ઉપદેશ, નષેધ, સુધારા અને યાયીપણાના શ ણને સા ઉપયાેગી છે ; ૧૭
જેથી કરીને ઈ વરભ ત સંપૂણ તથા સવ સારાં કામ કરવાને સા તૈયાર
થાય.
ઈ વરની સમ
૪ માટે
કરવાના છે તેમની સમ

ત ઈસુ જે

વતાં તથા મૂઅેલાંઅાેનાે યાય

ઈસુના ગટ થવાનાં તથા તેમના રા યના

[અાદેશથી] હુ ં તને અા હથી કહુ ં છંુ કે , ૨ તું સુવાતા ગટ કર, અનુકૂળ તથા
તકૂ ળ સમયમાં ત પર રહે , પૂણ સહનશીલતાથી ઉપદેશ કરીને ઠપકાે અાપ,
ધમકાવ તથા ઉ ેજન અાપ. ૩ કે મ કે અેવાે સમય અાવશે કે જેમાં તેઅાે શુ
ઉપદેશને સહન કરશે ન હ; પણ કાનમાં ખજવાળ અાવવાથી તેઅાે પાેતાને
સા ં મનગમતા ઉપદેશકાે ભેગા કરશે; ૪ તેઅાે સ ય તરફ અાડા કાન કરશે,
અને ક પત દં તકથાઅાે તરફ વળશે. ૫ પરં તુ તું સવ વાતે સાવધાન થા,
દુ ઃખ સહન કર, સુવા તકનું કામ કર, તા ં સેવાકાય પૂણ કર. ૬ કે મ કે હુ ં
અ યારે પેયાપણ તરીકે રેડાઉં છંુ , અને મારાે અં તમ સમય પાસે અા યાે છે .
ાે છંુ , મ દાેડ પૂરી કરી છે , અને મ વ વાસ રા યાે
છે . ૮ અને હવે મારે સા ં યાયીપણાનાે મુગટ રાખી મૂકેલાે છે , તે દવસે
૭ હુ ં સારી લડાઈ લ

અદલ યાયાધીશ ભુ મને તે અાપશે; અને કે વળ મને ન હ પણ જે સઘળાં
તેમના ગટ થવાની ઇ છા રાખે છે તેઅાેને પણ અાપશે. ૯ મારી પાસે વહે લાે
અાવવાને તું ય ન કરજે. ૧૦ કે મ કે દેમાસ હાલનાં જગત પર ેમ કરીને મને
પડતાે મૂકીને, ને થે સાલાે નકામાં ચા યાે ગયાે છે ; ે કે સ ગલા તયા અને
તતસ દ મા તયામાં ગયાે છે . (aiōn g165) ૧૧ અેકલાે લૂક મારી સાથે છે .
માકને તારી સાથે લઈ અાવજે, કે મ કે સેવાને માટે તે મને ઉપયાેગી છે . ૧૨
તુ ખકસને મ અેફેસસમાં માેક યાે. ૧૩ જે ઝ ભાે મ ાેઅાસમાં કાપસ પાસે
મૂ

ાે તે અને પુ તકાે, પણ વશેષે કરીને ચમપ ાે અાવતા સમયે સાથે લઈ

અાવજે. ૧૪ અેલે ઝા ડર તા વણાઅે મને બહુ નુકસાન કયુ છે , ભુ તેનાં
કામ માણે તેણે બદલાે અાપશે, ૧૫ તેના વષે તું સાવધ રહે જ,ે કે મ કે
તેણે અમારી વાતાેનાે બહુ વરાેધ કયા છે . ૧૬ મારા થમ બચાવની વખતે
મારી પાસે કાેઈ પણ ર ું ન હતું, પણ બધા મને મૂકીને ચા યા ગયા હતા;
[ ભુ] અે તેઅાેની વ ધ ન ગણે. ૧૭ તાેપણ ભુ મારી સાથે ર ા અને મને
બળ અા યું, કે જેથી મારા ારા સુવાતા પૂરી રીતે ગટ થાય, અને સઘળાં
બનયહૂ દીઅાે સાંભળે; અને હુ ં સહના મામાંથી બચી ગયાે. ૧૮ અને ભુ
સવ ખરાબ હુ મલાથી મને છાેડાવશે, અને પાેતાના વગ ય રા યને સા ં મને
બચાવી રાખશે; તેમને સવકાળ મ હમા હાે. અામીન. (aiōn g165) ૧૯

કા

તથા અકુ લાસ તથા અાેને સફરસના કુ ટું બનાં માણસાેને સલામ પાઠવે છે .
૨૦ અેરા તસ ક રથમાં રહી ગયાે; અને

ાે ફમસને માંદાે પડવાથી મ તેને

મલેતસમાં રહે વા દીધાે. ૨૧ શયાળા પહે લાં અાવવાને ય ન કરજે. યુબૂલસ,
પુદે સ, લીનસ, લાે દયા તથા સવ ભાઈઅાે તને સલામ કહે છે . ૨૨ ભુ
તમારા અા માની સાથે રહાે. તારા પર કૃ પા હાે.
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કરે ન હ પણ સવ બાબતાેમાં વ વાસપા થાય અેવાે બાેધ કર; કે જેથી

ક
તી વ વાસ
૧ સાવ
ઈ વરનાે દાસ તથા ઈસુ

તેઅાે બધી રીતે અાપણા ઉ ારકતા ઈ વરના સુબાેધને શાેભાવે. ૧૧ કે મ કે
માણે મારા ખરા પુ

તતસને લખનાર

તનાે ે રત પાઉલ, ૨ અનંત

વનની

અાશાનું વચન, જે કદી જૂ ઠું બાેલી ન શકનાર ઈ વરે અારં ભથી અા યું, તેની
અાશામાં, ઈ વરે પસંદ કરેલાઅાેનાે વ વાસ ઢ કરવા તથા ભ તભાવ
મુજબના સ યના ાનને અથ, હુ ં ે રત થયાે છંુ ; (aiōnios g166) ૩ નધા રત
સમયે ઈ વરે સુવાતા ારા પાેતાનાે સંદેશ ગટ કયા; અાપણા ઉ ારકતા
ઈ વરની અા ા માણે તે સુવાતા ગટ કરવાનું કામ મને સુ ત કરાયું;
૪ ઈ વર પતા તરફથી તથા અાપણા ઉ ારકતા

ત ઈસુ તરફથી તને

ઈ વરની કૃ પા જે સઘળાં માણસાેનાે ઉ ાર કરે છે તે ગટ થઈ છે ; ૧૨ તે કૃ પા
અાપણને શીખવે છે કે , અધમ તથા જ ગક વાસનાઅાેનાે યાગ કરીને વતમાન
જમાનામાં સમજદારી, યાયીપણા તથા ભ તભાવથી વતવું; (aiōn g165)
૧૩ અને અાશીવા દત અાશા ા તની તથા મહાન ઈ વર તેમ જ અાપણા

ઉ ારકતા ઈસુ
અાપણે સા

તનાં મ હમાના ગટ થવાની

ત ા કરવી; ૧૪ જેમણે

વાપણ કયુ કે જેથી સવ અ યાયથી તેઅાે અાપણાે ઉ ાર કરે

અને અાપણને પ વ કરીને પાેતાને સા ખાસ

તથા સવ સારાં કામ

કરવાને અાતુર અેવા લાેક તરીકે તૈયાર કરે. ૧૫ અા વાતાે તું કહે , બાેધ કર

કૃ પા તથા શાં ત હાે. ૫ જે કામ અધૂરાં હતાં તે તું યથા થત કરે અને જેમ

અને પૂરા અ ધકારથી ઠપકાે અાપ. કાેઈ તારાે અનાદર ન કરે.

મ તને અા ા અાપી હતી તેમ તું નગરેનગર વડીલાે ઠરાવે; તે માટે મ તને

ે યાદ કરાવ કે તેઅાે રાજકતાઅાેને અાધીન થાય, અ ધકારીઅાેને
૩ તેઅાઅાેનાધીન
થાય અને સવ સારાં કામને સા ત પર બને; કાેઈની

ીતમાં રા યાે હતાે. ૬

ે કાેઈ માણસ નદાષ હાેય, અેક

ીનાે પ ત

હાેય, જેનાં છાેકરાં વ વાસી હાેય, જેમનાં ઉપર દુ રાચારનાે અારાેપ મૂકવામાં
અા યાે ન હાેય અને જેઅાે ઉ ત ન હાેય, તેવા માણસને અ ય ઠરાવવાે. ૭
કે મ કે અ ય ે ઈ વરના પ રવારના કારભારી તરીકે નદાષ હાેવું

ેઈઅે;

વછંદી, ાેધી, દા ડયાે, હસક કે નીચ લાભ વષે લાેભી હાેય અેવા હાેવું
ેઈઅે ન હ. ૮ પણ તેણે અાગતા વાગતા કરનાર, સ કમનાે ેમી, ઠરેલ,
યાયી, પ વ , અા મસંયમી ૯ અને ઉપદેશ માણેના વ વાસયાે ય સંદેશને
ઢતાથી વળગી રહે નાર હાેવું

ેઈઅે; અે માટે કે તે શુ

સ ાંત માણે બાેધ

કરવાને તથા વરાેધીઅાેની દલીલાેનું ખંડન કરવાને શ તમાન થાય. ૧૦
કે મ કે બંડખાેર, બકવાસ કરનારા તથા ઠગનારા ઘણાં છે . તેઅાે મુ ય વે
સુ નત પ ના છે , ૧૧ તેઅાેને બાેલતા બંધ કરવા

ેઈઅે; તેઅાે નીચ લાભ

ખાટવા માટે જે ઉ ચત નથી તેવું શીખવીને બધા કુ ટું બાેને ગેરમાગ દાેરે છે . ૧૨
તેઅાેમાંના અેક બાેધકે ક ું છે કે , ' ીતી લાેકાે સદા જૂ ઠા, જં ગલી પશુઅાે
સમાન, અાળસુ ખાઉધરાઅાે છે .' ૧૩ અા સા ી ખરી છે માટે તેઅાેને સખત
રીતે ધમકાવ ૧૪ કે , તેઅાે યહૂ દીઅાેની દં તકથાઅાે તથા સ યથી ભટકનાર
માણસાેની અા ાઅાે પર ચ ન રાખતાં વ વાસમાં ઢ રહે . ૧૫ શુ ાેને
મન સઘળું શુ છે ; પણ

તથા અ વ વાસીઅાેને મન કં ઈ પણ શુ

હાેતું નથી; તેઅાેનાં મન તથા અંતઃકરણ

થયેલાં છે . ૧૬ અમે ઈ વરને

ણીઅે છીઅે અેવાે તેઅાે દાવાે કરે છે , પણ પાેતાની કરણીઅાેથી તેમને
નકારે છે ; તેઅાે ધ ારપા , અા ાભંગ કરનારા અને કં ઈ પણ સા ં કામ
કરવા માટે અયાે ય છે .
શુ સ ાંતાેને જે શાેભે છે તે માણેની વાતાે તું કહે વૃ
૨ પણ
પુ ષાેને કહે કે તેઅાેઅે અા મસંયમી, ત ત, સમજુ અને વ વાસમાં,
૨

૨

નદા ન કરે, ક જયાખાેર ન હ પણ ન રહીને સવ માણસાે સાથે પૂરા
વનયથી વત. ૩ કે મ કે અાપણે પણ અગાઉ અ ાન, અના ાં કત, કુ માગ
ભટકાવેલા, તરેહ તરેહની વષયવાસનાઅાે તથા વલાસના દાસાે, દુ રાચારી
તથા અદેખાઇ રાખનારા, તર કારપા તથા અેકબી નાે તર કાર કરનારાં
હતા. ૪ પણ ઈ વર અાપણા ઉ ારકતાની દયા તથા માણસ ત પરનાે
તેમનાે ેમ ગટ થયાે, ૫ યારે અાપણાં પાેતાનાં કરેલાં યાયીપણાનાં કામાેથી
ન હ, પણ તેમની દયા માણે નવા જ મનાં નાનથી તથા પ વ અા માના
નવીનીકરણથી તેમણે અાપણને બચા યા. ૬ પ વ અા માને તેમણે અાપણા
ઉ ારકતા ઈસુ

ત ારા અાપણા ઉપર પુ કળ વરસા યા છે ; ૭ જેથી

અાપણે તેમની કૃ પાથી યાયી ઠરીને, અાશા માણે અનંત વનના વારસ
થઈઅે. (aiōnios g166) ૮ અા વાત વ વાસયાે ય છે ; અને જેઅાેઅે ઈ વર
પર વ વાસ કયા છે તેઅાે સારાં કામ કરવાને કાળ
છે કે તું અા વાતાે પર ભાર મૂ

રાખે માટે મારી ઇ છા

ા કર. અા વાતાે સારી તથા માણસાેને માટે

હતકારક છે ; ૯ પણ મૂખાઈભયા વાદ વવાદાે, વંશાવળીઅાે, ઝગડા તથા
નયમશા

વષેના વસંવાદાેથી તું દૂ ર રહે ; કે મ કે તે બાબતાે ન પયાેગી

તથા યથ છે . ૧૦ અેક કે બે વાર ચેતવણી અા યા પછી ભાગલા પડાવનાર
દં ભી માણસને દૂ ર કર; ૧૧ અેમ

ણવું કે અેવાે માણસ સ ય માગથી ધમ

થયાે છે અને પાેતાને અપરાધી ઠરાવતાં પાપ કરે છે . ૧૨ જયારે હુ ં તારી પાસે
અા તમાસ કે તુ ખકસને માેકલું યારે મારી પાસે નકાેપાેલીસ અાવવાને
ય ન કરજે; કે મ કે શયાળામાં યાં રહે વાનું મ ન ી કયુ છે . ૧૩ ઝે નાસ
નયમશા

ીને તથા અાપાેલસને અેવી યવ થા કરીને માેકલજે કે ર તામાં

તેમને કશી તંગી પડે ન હ. ૧૪ વળી અાપણા લાેકાે જ રી ખચને પહાચી

ીઅાેને કહે વું કે

વળવા માટે સારાં ધંધારાેજગાર કરવાને શીખે, કે જેથી તેઅાે ન પયાેગી થાય

તેમણે અાદરયુ ત અાચરણ કરનારી, કૂ થલી ન હ કરનારી, વધારે પડતાે

ન હ. ૧૫ મારી સાથેના સઘળાં તને સલામ કહે છે . વ વાસમાંના જેઅાે

ેમમાં તથા ધીરજમાં ઢ રહે વું

ેઈઅે; ૩ અે જ રીતે વૃ

ા ારસ ન હ પીનારી, પણ સારી શખામણ અાપનારી થવું
અે માટે કે તેઅાે જુ વાન

ેઈઅે, ૪

અાપણા પર ેમ કરે છે તેમને સલામ કહે જ.ે તમ સવ પર કૃ પા હાે.

ીઅાેને તેમના પ તઅાે તથા બાળકાે પર ેમ

રાખવાને, ૫ મયાદાશીલ, પ વ , ઘરનાં કામકાજ કરનાર, માયાળુ તથા
પાેતાના પ તને અાધીન રહે વાનું સમ વે, જેથી ઈ વરનાં વચનનાે તર કાર ન
થાય. ૬ તે જ માણે તું જુ વાનાેને અા મસંયમી થવાને ઉ ેજન અાપ. ૭
સારાં કાયા કરીને તું પાેતે સવ બાબતાેમાં નમૂના પ થા; તારા ઉપદેશમાં
પ વ તા, ગંભીરતા, ૮ અને જેમાં કં ઈ પણ દાેષ કાઢી ન શકાય અેવી ખરી
વાતાે બાેલ; કે જેથી અાપણા વરાેધીઅાેને અાપણે વષે ખરાબ બાેલવાનું
કં ઈ કારણ ન મળવાથી તેઅાે શર મદા થઈ

ય. ૯ દાસાે તેઅાેના મા લકાેને

અાધીન રહે , સવ રીતે તેઅાેને સ ન રાખે, સામે બાેલે ન હ, ૧૦ ઉચાપત
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અમારા સાથીદાર વહાલાં ફલેમાેન, બહે ન અા ફયા, અમારા
૧ સેસાથીવાકાયમાં
સૈ નક અા ખપસ તથા તારા ઘરમાંની મંડળીને વ વાસી સમુદાયને
ત ઈસુનાે બંદીવાન પાઉલ તથા ભાઈ તમાેથી લખે છે ૩ ઈ વર

૨

અાપણા પતા તથા ભુ ઈસુ

ત તમને કૃ પા તથા શાં ત થાઅાે. ૪ ભાઈ

ફલેમાેન ભુ ઈસુ પર તથા સવ સંતાે પરના તારા ેમ તથા વ વાસ વષે, ૫
સાંભળવાથી તા ં મરણ હુ ં ન ય મારી ાથનાઅાેમાં ક ં છંુ અને મારા
ઈ વરની અાભાર તુ ત ક ં છંુ . ૬ મારી ાથના છે કે અાપણામાં જે સવ સા ં
છે તેનું

ાન થયાથી, તારા વ વાસની ભાગીદારી

ત ઈસુના મ હમાને

સા સફળ થાય. ૭ કારણ કે તારા ેમમાં મને ઘણાે લાભ તથા દલાસાે
મ ાે છે ; કે મ કે , અાે ભાઈ, તારાથી સંતાેના દય ઉ ે જત થયાં છે . ૮ માટે
જે યાે ય છે તે તને અા ા તરીકે કહે વાને મને
તાેપણ હુ ં પાઉલ વૃ તથા હમણાં

તમાં છૂટ છે ખરી, ૯
ત ઈસુનાે બંદીવાન હાેવાથી હુ ં બી

રીતે, અેટલે ેમથી, તને વનંતી ક ં છંુ . ૧૦ અાેનેસીમસ અા બંદીખાનામાં જે
મારા દીકરા જેવાે થયાે છે તેને વષે હુ ં તને વનંતી ક ં છંુ . ૧૧ અગાઉ તે તને
ઉપયાેગી ન હતાે, પણ હમણાં તે તને તથા મને પણ ઉપયાેગી છે ; ૧૨ તેને
પાેતાને, અેટલે મારા પાેતાના દય જેવાને, મ તારી પાસે પાછાે માેક યાે છે .
૧૩ તેને હુ ં મારી પાસે રાખવા ઇ છતાે હતાે, કે સુવાતાને લીધે હુ ં બંદીવાસમાં

છંુ તે દર મયાન તે તારા બદલામાં મારી મદદ કરે. ૧૪ પણ તારી મર વના
કં ઈ કરવાની મારી ઇ છા ન હતી, અે માટે કે તારાે ઉપકાર દબાણથી ન હ,
પણ રા ખુશીથી થાય. ૧૫ કે મ કે તે સદા તારી પાસે રહે , તે માટે જ કદાચ
થાેડીવાર સુધી તારાથી દૂ ર થયાે હશે, (aiōnios g166) ૧૬ હવે પછી દાસના
જેવાે ન હ, પણ દાસથી અ ધક, અેટલે વહાલા ભાઈના જેવાે છે , મને તાે તે
વશેષ કરીને અેવાે છે , પણ તને તાે દેહમાં તથા ભુમાં કે ટલાે બધાે વશેષ
છે ! ૧૭ માટે

ે તું મને ભાગીદાર ગણે, તાે જેમ મારાે તેમ તેનાે વીકાર કરજે.

૧૮ પણ

ે તેણે તારાે કં ઈ અ યાય કયા હાેય કે તેની પાસે તા ં કં ઈ લે ં હાેય
તાે તેની જવાબદારી હુ ં લઉં છંુ . ૧૯ હુ ં પાઉલ મારે પાેતાને હાથે લખું છંુ કે , તે
હુ ં ભરપાઈ કરીશ; તાેપણ હુ ં તને નથી કહે તાે કે તું પાેતા વષે મારાે કરજદાર
છે . ૨૦ હા, ભાઈ, તારાથી ભુમાં મને અાનંદ થાય;

તમાં મા ં દય

શાંત કર. ૨૧ તું મા ં કહે લું માનીશ અેવાે ભરાેસાે રાખીને તારા પર અા પ
લખું છંુ , કે મ કે હુ ં

ં છંુ કે , જે હુ ં કહુ ં છંુ તે કરતાં પણ તું વધારે કરીશ.

૨૨ સા , મારે માટે રહે વાની યવ થા તૈયાર રાખજે. કે મ કે મને અાશા છે

કે તમારી ાથનાઅાેથી મારે તમારી પાસે અાવવાનું થશે. ૨૩ અેપા ાસ,
ત ઈસુમાં મારાે સાથી બંદીવાન, ૨૪ સેવાકાયમાં મારા સાથીદાર માક,
અા ર તાખસ, દેમાસ તથા લૂકે સવ તને ેમકુ શળ કહે છે . ૨૫ અાપણા ભુ
ઈસુ

તની કૃ પા તમારા અા માની સાથે હાે. અામીન.

ફલેમાેનને પ
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થાેડીવાર સુધી ઊતરતા કરવામાં અા યા છે , અને મરણ સહે વાને લીધે જેમનાં

બાેધકાે ારા અાપણા પૂવ ેની સાથે ઈ વર અનેક
૧ વારાચીનવ કાળમાં
વધ રીતે વાત કરી હતી. તે અા છે લાં સમયમાં પુ કે ,
૨

જેમને તેમણે સવના વારસ ઠરા યાં અને વળી જેમનાં વડે તેમણે વ વ
પરના લાેકાેને ઉ પ ન કયા, તેમના ારા અાપણી સાથે બાે યા છે . (aiōn
g165) ૩ તેઅાે ઈ વરના મ હમાનું તેજ તથા તેમના ય ત વની અાબેહૂબ

તમા છે , પાેતાના પરા મના શ દથી તેઅાે સવને નભાવી રાખે છે ; તેઅાે
અાપણા પાપનું ાય

ત કરી, અાપણને શુ કરી, મહાન પતાની જમણી

તરફ ઉ ચ થાને બરાજેલા છે . ૪ તેમને વગદૂ તાે કરતાં જેટલાં માણમાં
ઉ ચતમ નામ વારસામાં મ ું છે , તેટલાં માણમાં તે તેઅાે કરતાં ઉ મ છે .
૫ કે મ કે ઈ વરે વગદૂ તાેને

ારે અેવું ક ું કે , 'તું મારાે દીકરાે છે , અાજે મ

તને જ મ અા યાે છે ?' અને વળી, 'હુ ં તેનાે પતા થઈશ અને તે મારાે પુ

ેઈઅે છીઅે. ૧૦

કે મ કે જેમને માટે બધું છે , તથા જેમનાંથી સઘળાં ઉ પ ન થયાં છે , તેમને
અે યાે ય હતું કે , તે ઘણાં દીકરાઅાેને મ હમામાં લાવતાં તેઅાેના ઉ ારના
અ ધકારીને દુ ઃખ ભાેગવવાથી પ રપૂણ કરે. ૧૧ કે મ કે જે પ વ કરે છે અને
જે પ વ કરાય છે , તે સઘળાં અેકથી જ છે , અે માટે તે તેઅાેને ભાઈઅાે
કહે વાને શરમાતા નથી. ૧૨ તે કહે છે કે , “હુ ં તમા ં નામ ભાઈઅાેને ગટ
કરીશ, વ વાસી સમુદાયમાં ગીત ગાતાં હુ ં તમારી તુ ત કરીશ. ૧૩ હુ ં તેમના
પર ભરાેસાે રાખીશ; વળી, જુ અાે, હુ ં તથા જે બાળકાે ઈ વરે મને અા યાં છે
તેઅાે ભરાેસાે કરીશું.” ૧૪ જેથી બાળકાે માંસ તથા લાેહીનાં બનેલાં હાેય છે ,
માટે તે પણ તે જ રીતે તેઅાેના ભાગીદાર થયા, જેથી તે પાેતે મરણ પામીને
મરણ પર સ ા ધરાવનારનાે, અેટલે શેતાનનાે, નાશ કરે. ૧૫ અને મરણની
બીકથી જે પાેતાના અાખા

વનભર ગુલામ જેવા હતા તેઅાેને પણ મુ ત કરે.

૧૬ કે મ કે ન ે તે વગદૂ તાેની સહાય નથી કરતા, પણ ઇ ા હમનાં સંતાનની

થશે?' ૬ વળી જયારે તે થમજ નતને દુ નયામાં લાવે છે , યારે તે કહે છે
કે , 'ઈ વરના સવ વગદૂ તાે તેમનું ભજન કરાે.' ૭ વળી વગદૂ તાે સંબંધી
તે અેમ કહે છે કે , 'તે પાેતાના વગદૂ તાેને વાયુ પ, અને પાેતાના સેવકાેને
અ નની વાળા પ કરે છે .' ૮ પણ પુ

પર મ હમા તથા ગાૈરવનાે મુગટ મૂકવામાં અા યાે, તે ઈસુને

વષે તે કહે છે , 'અાે ઈ વર, તમા ં

રા યાસન સનાતન છે અને તમારાે રાજદં ડ યાયનાે દં ડ છે . (aiōn g165) ૯

સહાય કરે છે . ૧૭ અે માટે તેમને બધી બાબતાેમાં પાેતાના ભાઈઅાેના જેવા
થવું

ેઈતું હતું, કે લાેકાેનાં પાપાે માટે ાય

ત કરવાને ઈ વરને લગતી

બાબતાે સંબંધી તેઅાે દયાળુ તથા વ વાસુ મુખ યાજક થાય. ૧૮ કે મ
કે તેમનું પરી ણ થવાથી તેમણે અેટલા માટે દુ ઃખ સહન કયુ કે જેઅાેનું

તમે યાયીપણા પર ેમ રા યાે છે અને અ યાય પર ષ
ે કયા છે , અે માટે

પરી ણ થાય છે , તેઅાેને સહાય કરવાને તે સવશ તમાન છે .

ઈ વરે, અેટલે તમારા ઈ વરે, તમને તમારા સાથીઅાે કરતાં અ ધક ગણીને

માટે, અાે, વગ ય તેડાના ભાગીદાર પ વ ભાઈઅાે, અાપણે જે
૩ અેવીકાયુ
છે તેના ે રત તથા મુખ યાજક ઈસુ પર તમે લ રાખાે. જેમ

અાનંદ પી તેલથી અ ભ ષ ત કયા છે . ૧૦ વળી, અાે ભુ, તમે અારં ભમાં
પૃ વીનાે પાયાે ના યાે, અને અાકાશાે તમારા હાથની કૃ ત છે . ૧૧ તેઅાે નાશ
પામશે, પણ તમે કાયમ રહાે છાે; તેઅાે સવ વ
૧૨ તમે ઝ ભાની જેમ તેઅાેને વાળી લેશાે; અને વ

ની માફક

ણ થઈ જશે;

ની જેમ તેઅાે બદલાશે;

પણ તમે અેવા અને અેવા જ છાે, તમારાં વષાનાે કદી અંત અાવશે ન હ.' ૧૩
પણ ઈ વરે કયા વગદૂ તને કદી અેમ ક ું કે , 'હુ ં તારા શ ુઅાેને તારા પગ
નીચે કચડું ન હ, યાં સુધી તું મારે જમણે હાથે બેસ?' ૧૪ શું તેઅાે સવ સેવા
કરનારા અા મા નથી? તેઅાેને ઉ ારનાે વારસાે પામનારાઅાેની સેવા કરવા
માટે બહાર માેકલવામાં અા યા નથી?
થી જે વાતાે અાપણા સાંભળવામાં અાવી તેનાથી અાપણે કદી દૂ ર
૨ તેજઈઅે
ન હ, તે માટે તેના પર અાપણે વધારે કાળ પૂવક યાન રાખવું
ેઈઅે. ૨ કે મ કે

ે વગદૂ તાે ારા કહે લું વચન સ ય ઠયુ અને દરેક પાપ

તથા અા ાભંગ કરનારાઅાેને યાે ય બદલાે મ ાે, ૩ તાે અાપણે અા મહાન
ઉ ાર વષે બેદરકાર રહીઅે તાે શી રીતે બચીશું? તે ઉ ારની વાત પહે લાં
ઈ વરે પાેતે કહી, પછી સાંભળનારાઅાેઅે તેની ખાતરી અમને કરી અાપી. ૪
ઈ વર પણ ચમ કા રક ચ ાેથી, અા યકમાથી, વ વધ પરા મી કામાેથી
તથા પ વ અા માઅે પાેતાની ઇ છા માણે અાપેલાં દાનથી તેઅાેની સાથે
સા ી અાપતા ર ાં છે . ૫ કે મ કે જે અાગામી યુગ સંબંધી અમે તમને કહીઅે
છીઅે તેનું નયં ણ તેમણે વગદૂ તાેને અાધીન કયુ નથી. ૬ પણ ગીતકતા
દાઉદ જણાવે છે કે , 'માણસ વળી કાેણ છે , કે તમે તેનું મરણ કરાે છાે?
અથવા મનુ યપુ કાેણ છે કે તમે તેની મુલાકાત લાે છાે? ૭ તેમણે તેને
થાેડા સમય માટે વગદૂ તાે કરતાં ઊતરતાે કયા છે ; અને તેના મ તક પર
મ હમા તથા માનનાે મુગટ મૂ
અા યાે છે . ૮ તમે સમ સૃ

ાે છે . તમારા હાથનાં કામ પર તેને અ ધકાર
તેના હાથમાં સાપી છે ; અામ બધું તેને વાધીન

કરવાથી તેને સુ ત કયુ ના હાેય અેવું કં ઈ બાકાત રા યું નથી. પણ સઘળું તેને
વાધીન કયુ, અેમ હ

સુધી અાપણી નજરે પડતું નથી. ૯ પણ ઈ વરની

કૃ પાથી સઘળાં માણસને માટે મૃ યુ પામવાને અથ જેમને વગદૂ તાે કરતાં

૨

મૂસા પણ પાેતાના અાખા ઘરમાં વ વાસુ હતાે, તેમ તેઅાે પાેતાના નીમનાર
ઈ વર

યે વ વાસુ હતા. ૩ કે મ કે જે માણે ઘર કરતાં ઘર બાંધનારને

વશેષ માન મળે છે , તે માણે મૂસા કરતાં વશેષ માનયાે ય ઈસુને ગણવામાં
અા યા છે . ૪ કે મ કે દરેક ઘર કાેઈઅે બાં યું છે , પણ સમ સૃ ના સજનહાર
તાે ઈ વર જ છે . ૫ મૂસા તાે જે વાત ગટ થવાની હતી તેની ખાતરી અાપવા
માટે, સેવકની પેઠે ઈ વરના ઘરમાં વ વાસુ હતા. ૬ પણ
તરીકે ઈ વરના ઘર પર વ વાસુ હતા;

ત તાે પુ

ે અાપણે અંત સુધી હમત તથા

અાશામાં ગાૈરવ રાખીને ઢ રહીઅે તાે અાપણે તેમનું ઘર છીઅે. ૭ અે માટે
જેમ પ વ અા મા કહે છે તેમ, “અાજે

ે તમે ઈ વરની વાણી સાંભળાે, ૮

તાે જેમ ાેધકાળે અેટલે અર યમાંના પરી ણના દવસાેમાં તમે પાેતાનાં દય
કઠણ કયા તેમ ન કરાે, ૯ યાં તમારા પૂવ ેઅે મને પારખવા મારી કસાેટી
કરી; અને ચાળીસ વરસ સુધી મારાં કામાે નહા ાં. ૧૦ અે માટે તે પેઢી પર
હુ ં નારાજ થયાે અને મ ક ું કે , “તેઅાે પાેતાના દયમાં સદા ભટકી જઈને
ખાેટા માગ

ય છે અને તેઅાેઅે મારા માગ

યાં ન હ. ૧૧ માટે મ મારા

ાેધાવેશમાં ણ લીધા કે તેઅાે મારા વ ામમાં વેશ પામશે ન હ.” ૧૨ હવે
ભાઈઅાે, તમે સાવધાન થાઅાે, જેથી તમારામાંના કાેઈનું દય અ વ વાસથી
દુ થાય અને તે

વંત ઈ વરથી દૂ ર

ય. ૧૩ પણ યાં સુધી 'અાજ'

કહે વાય છે , યાં સુધી તમે દન ત દન અેકબી ને ઉ ેજન અાપાે; કે પાપના
કપટથી તમારામાંના કાેઈનું દય કઠણ થાય ન હ. ૧૪ કે મ કે
ારં ભનાે અાપણાે વ વાસ અંત સુધી ટકાવી રાખીઅે, તાે અાપણે
ભાગીદાર થયા છીઅે. ૧૫ કે મ કે અેમ ક ું છે કે , 'અાજ

ે અાપણે
તનાં

ે તમે તેમની વાણી

સાંભળાે; તાે જેમ ાેધકાળે તમે પાેતાનાં દય કઠણ કયા તેમ ન કરાે. ૧૬ કે મ
કે તે વાણી સાંભ ાં છતાં કાેણે ાેધ ઉ પ ન કયા? શું મૂસાની અાગેવાનીમાં
મસરમાંથી જેઅાે બહાર નીક ા તે બધાઅે ન હ? ૧૭ વળી ચાળીસ વરસ
સુધી તે કાેનાં પર નારાજ થયા? શું જેઅાેઅે પાપ કયુ, જેઅાેનાં મૃતદેહ
અર યમાં પ ા ર ાં? ૧૮ જેઅાેઅે વ વાસ કયા ન હ તેઅાે વગર કાેને વષે
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તેમણે સમ ખાઈને ક ું કે , 'તેઅાે મારા વ ામમાં વેશ પામશે ન હ?' ૧૯

મનુ યદેહધારી હતા અે સમયે પાેતાને મૃ યુમાંથી છાેડાવવાને જે સવશ તમાન

અાપણે

ેઈઅે છીઅે કે અ વ વાસને કારણે તેઅાે વેશ પામી શ ા નહ .

હતા, તેઅાેની પાસે માેટે અવાજે, અાંસુસ હત ાથના તથા વનંતી કયા અને

માટે અાપણે ડરવું ેઈઅે અેમ ન થાય, કે તેમના વ ામમાં વેશ
૪ અેપામવાનુ
ં અાશાવચન હ અેવું ને અેવું હાેવા છતાં તમારામાંનાે કાેઈ

તેમણે અધીનતાથી ઈ વરની વાતાેને મ હમા અા યાે, માટે તેમની ાથના

કદાચ યાં પહાચવામાં ન ફળ થાય. ૨ કે મ કે જેમ ઇઝરાયલીઅાેને તેમ
અાપણને પણ સુવાતા ગટ કરવામાં અાવેલી છે ; પણ સાંભળેલી વાત
તેઅાેને લાભકારક થઈ ન હ. જેઅાેઅે યાન દઈને સાંભ ું તેઅાેની સાથે તેઅાે
વ વાસમાં સહમત થયા ન હ. ૩ અાપણે વ વાસ કરનારાઅાે વ ામમાં
વેશ પામીઅે છીઅે, જેમ તેમણે ક ું છે કે , 'મ મારા ાેધાવેશમાં સમ
ખાધા કે , તેઅાે મારા વ ામમાં વેશ પામશે ન હ,'

ેકે કે કામાે તાે સૃ ના

અારં ભથી પૂણ થયેલાં હતાં. ૪ કે મ કે સાતમાં દવસ વષે અેક જ યાઅે
તેમણે અેવું કહે લું છે કે , 'સાતમે દવસે ઈ વરે પાેતાનાં સવ કામથી વ ામ
લીધાે.' ૫ અને અે જ જ યાઅે તે ફરી કહે છે કે , 'તેઅાે મારા વ ામમાં વેશ
પામશે ન હ.' ૬ તેથી કે ટલાકને તેમાં વેશ કરવાનું બાકી રહે લું છે અને
જેઅાેને પહે લી સુવાતા ગટ કરવામાં અાવી હતી, તેઅાેઅે અા ાભંગ કયા.
તેથી તેઅાે વેશ પામી શ

ા ન હ, ૭ માટે અેટલી બધી વાર પછી ફરી

નીમેલાે દવસ ઠરાવીને જેમ અગાઉથી કહે વામાં અા યું તેમ તે દાઉદ ારા કહે
છે કે ,

ે 'અાજે તમે તેની વાણી સાંભળાે, તાે તમે તમારાં દયાેને કઠણ ન

કરાે.' ૮ કે મ કે
બી

ે યહાેશુઅાઅે તેઅાેને તે વ ામ અા યાે હાેત, તાે તે પછી

દવસ સંબંધી [ઈ વરે] ક ું ન હાેત. ૯ અે માટે ઈ વરના લાેકાેને માટે

વ ામનાે વાર હ

બાકી રહે લાે છે . ૧૦ કે મ કે જેમ ઈ વરે પાેતાનાં કામાેથી

વ ામ લીધાે તેમ ઈ વરના વ ામમાં જેણે વેશ કયા છે , તેણે પણ પાેતાનાં
કામથી વ ામ લીધાે છે . ૧૧ અે માટે અાપણે તે વ ામમાં વેશવાને ખંતથી
ય ન કરીઅે કે , અેમ ન થાય કે અા ાભંગના અે જ ઉદાહરણ માણે કાેઈ
પ તત થાય. ૧૨ કે મ કે ઈ વરનું વચન
કરતાં પણ વધારે તી ણ છે , તે

વંત, સમથ તથા બેધારી તરવાર

વ, અા મા, સાંધા તથા મ

ને જુ દાં કરે

અેટલે સુધી વ ધના ં છે ; અને દયના વચારાેને તથા લાગણીઅાેને પારખી
લેના ં છે . ૧૩ ઉ પ ન કરેલું કં ઈ તેની અાગળ ગુ ત નથી; પણ જેમની સાથે
અાપણને કામ છે , તેમની

માં અાપણે સઘળાં ત ન ઉઘાડાં છીઅે. ૧૪ તાે

ઈ વરના પુ ઈસુ જે વગમાં વેશ પા યા છે , અેવા મહાન મુખ યાજક
અાપણને મ ા છે , માટે અાપણે જે વીકાયુ છે તેને ઢતાથી પકડી રાખીઅે.
૧૫ કે મ કે અાપણી નબળતા પર જેમને દયા ન અાવે અેવા ન હ, પણ તે સવ

કારે અાપણી જેમ પરી ણ પામેલા છતાં ન પાપ ર ા અેવા અાપણા
મુખ યાજક છે . ૧૬ અે માટે દયા પામવાને તથા યાે ય સમયે સહાયને માટે

સાંભળવામાં અાવી; ૮ તે પુ હતા તે છતાં પણ પાેતે જે જે સંકટાે સ ાં તેથી
તે [

ત] અા ાપાલન શી યા. ૯ અને પ રપૂણ થઈને પાેતાની અા ાનું

પાલન કરનારા સઘળાંને માટે અનંત ઉ ારનું કારણ બ યા. (aiōnios g166)
૧૦ ઈ વરે તેમને મે ખીસેદેકનાં નયમ માણે મુખ યાજક

હે ર કયા. ૧૧

અા મે ખીસેદેક વષે અમારે ઘણી બાબતાે કહે વાની છે , પણ અથ સમ વવાે
અઘરાે છે , કે મ કે તમે સાંભળવામાં ધીમા છે . ૧૨ કે મ કે અાટલા સમયમાં તાે
તમારે ઉપદેશકાે થવું

ેઈતું હતું, પણ અ યારે તાે ઈ વરનાં વચનનાં પાયાના

સ ાંત શાં છે , અે કાેઈ તમને ફરી શીખવે અેવી જ ર ઊભી થઈ છે ; અને
તેમ અેવા બાળક જેવા થયા છાે કે જેને દૂ ધની અગ ય છે અને જે ભારે ખાેરાક
પચાવી શકે તેમ નથી. ૧૩ કે મ કે જે દરેક દૂ ધ પીઅે છે તે યાયીપણાની
બાબતાે સંબંધી બનઅનુભવી છે , કે મ કે અા મક
છે . ૧૪ પણ બી

વનમાં તે હ

બાળક

બાજુ જેઅાે પુ ત છે , અેટલે કે જેઅાે સાચું અને ખાેટું

પારખવામાં હાે શયાર છે , તેઅાેને માટે ભારે ખાેરાક છે .
હવે,
ત વષેનાં પાયાના સ ાંતાેનાે ઉપદેશ જે અાપણે અગાઉ
૬ માટે
શી યા છીઅે તેને રહે વા દઈને હવે અાપણે સંપૂણતા સુધી અાગળ
વધીઅે; અને ન વ કામ સંબંધીના પ તાવાનાે તથા ઈ વર પરના વ વાસનાે,
૨ બા ત મા સંબંધીના ઉપદેશનાે, હાથ મૂકવાનાે, મૃ યુ પામેલાંઅાેના

મરણાે થાનનાે અને અનંતકાળના યાયચૂકાદાનાે પાયાે ફરીથી ન નાખીઅે.
(aiōnios g166) ૩

ે ઈ વરની ઇ છા હાેય તાે અાપણે અે માણે કરીશું. ૪

કે મ કે જેઅાે અેક વાર કા શત થયા, જેઅાેઅે વગ ય દાનનાે અનુભવ કયા,
જેઅાે પ વ અા માના ભાગીદાર પણ થયા, ૫ જેઅાેઅે ઈ વરનું સા ં વચન
તથા અાવનાર યુગના પરા મનાે અનુભવ કયા, (aiōn g165) ૬ અને યાર
પછી જેઅાે તે વીસરી જઈને પ તત થયા, તેઅાેને ફરીથી પ ાતાપ કરાવવાે
અે શ

નથી, કે મ કે તેઅાે ઈ વરના પુ ને ફરીથી વધ તંભે જડે છે અને

હે રમાં તેમનું અપમાન કરે છે . ૭ જે જમીન પાેતા પર વારં વાર વરસેલા
વરસાદનું શાેષણ કરે છે , અને જેઅાે તેને ખેડે છે તેઅાેને માટે ઉપયાેગી
વન પ ત ઉપ વે છે , તેને ઈ વર અાશીવાદ અાપે છે . ૮ પણ જે કાંટા તથા
ઝાંખરાં ઉપ વે છે , તે જમીન નાપસંદ થયેલી તથા શા પત કરાયેલી છે ;
અંતે તેને બાળી નાખવામાં અાવશે. ૯ પણ

ય બંધુઅાે,

ેકે અમે અેવું

કહીઅે છીઅે તાેપણ તમારા સંબંધી અેનાં કરતાં સારી તથા ઉ ારને લગતી
બાબતાેનાે અમને ભરાેસાે છે . ૧૦ કે મ કે ઈ વર તમારા કામને તથા તેમના

કૃ પા પામવા સા અાપણે હમતથી કૃ પાસનની પાસે અાવીઅે.

નામ

મુખ યાજક માણસાેમાંથી પસંદ કરેલાે હાેવાને લીધે ઈ વર
૫ કેસંમબકેંધીનીદરેકબાબતાે
માં માણસાેને સા ં નીમેલાે છે , અે માટે કે તે પાપાેને

રાખીઅે છીઅે, કે તમારામાંનાે દરેક, અાશામાં પ રપૂણ થવાને અથ, અેવાે

સા અપણાે તથા બ લદાન અાપે; ૨ તે પાેતે પણ નબળતાથી ઘેરાયેલાે
છે . તેથી તે અ ાનીઅાેની તથા ભૂલ કરનારાઅાેની સાથે સહાનુભૂ તથી
વત શકે છે . ૩ તેથી તેણે જેમ લાેકાેને માટે તેમ પાેતાને સા ં પણ પાપાેને
લીધે અપણ કરવું

ેઈઅે. ૪ હા નની માફક જેને ઈ વરે બાેલા યાે હાેય

તેના વના અ ય કાેઈ પાેતાને માટે અા સ માન લેતાે નથી. ૫ અે જ રીતે
તે પણ મુખ યાજક થવાનું માન પાેતે લીધું ન હ, પણ જેણે તેમને
ક ું કે , તું મારાે દીકરાે છે , અાજે મ તને જ મ અા યાે છે ,' તેમણે તેમને તે
સ માન અા યું. ૬ વળી તે માણે પણ બી

જ યાઅે પણ તે કહે છે કે ,

'મે ખીસેદેકના નયમ માણે, 'તમે સનાતન યાજક છાે.' (aiōn g165) ૭ તેઅાે

હ ૂઅાેને પ

યે તમે જે ેમ બતા યાે છે ; અને સંતાેની જે સેવા કરી છે અને હજુ કરાે

છાે તેને ભૂલી

ય અેવા અ યાયી નથી. ૧૧ અને અમે અંતઃકરણપૂવક ઇ છા

જ ઉ સાહ અંત સુધી દશાવી રાખે, ૧૨ માટે તમે મંદ ન પડાે, પણ જેઅાે
વ વાસ તથા ધીરજથી વચનાેના વારસ છે , તેઅાેનું અનુસરણ કરાે. ૧૩ કે મ
કે ઈ વરે ઇ ા હમને વચન અા યું યારે પાેતાના કરતાં કાેઈ માેટાે ન હતાે કે
જેનાં સમ તે ખાય, માટે તેણે પાેતાના જ સમ ખાઈને ક ું કે , ૧૪ ખરેખર હુ ં
તને અાશીવાદ અાપીશ જ, અને તારાથી મહાન

ઉ પ ન કરીશ.' ૧૫ અે

માણે, ધીરજ રા યા પછી તે વચનનું ફળ પા યાે. ૧૬ માણસાે પાેતાના કરતા
જેઅાે ે હાેય છે તેઅાેના સમ ખાય છે અને સાેગનથી તેઅાેનાં સઘળાં
વવાદનાે અંત અાવે છે . ૧૭ તે માણે ઈ વર પાેતાના સંક પની ન યતા,
અાશાવચનના વારસાેને બતાવવા ચાહતા સમ ખાઈને મ ય થ બ યા, ૧૮ અે
માટે કે જે વચન તથા સમ જેમાં ઈ વરથી જૂ ઠું બાેલી શકાતું નથી, અેવી
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બે ન ળ વાતાેથી અાપણને, અેટલે અાગળ મૂકેલી અાશા પકડવા સા

g165) ૨૫ માટે જેઅાે તેમની મારફતે ઈ વરની પાસે અાવે છે , તેઅાેનાે સંપૂણ

અા યને માટે દાેડનારાંને, પુ કળ માણમાં ઉ ેજન મળે. ૧૯ તે અાશા

ઉ ાર કરવાને ઈસુ સમથ છે . કે મ કે દરેકને માટે મ ય થી કરવાને તેઅાે સદા

અાપણા અા માને સા લંગર સરખી, સુર ત તથા ભરાેસાપા અને પડદા

વંત રહે છે . ૨૬ તેમના જેવા મુખ યાજકની અાપણને જ ર હતી, તે

પાછળના થાનમાં વેશ કરનારી છે . ૨૦ યાં ઈસુઅે અ ેસર થઈને અાપણે

પ વ , નદાષ, ન કલંક, પાપીઅાેથી ત ન અલગ છે , અને તેમને અાકાશ

માટે વેશ કયા છે , અને મે ખીસેદેકના નયમ માણે તે સદાને માટે મુખ

કરતાં વધારે ઉ ચ થાને બરાજવામાં અાવેલા છે . ૨૭ થમ મુખ યાજકાેની

યાજક થયા છે . (aiōn g165)

માફક તે પાેતાના પાપાેને સા , પછી લાેકાેના પાપાેને સા

યાજક હતાે,
૭ અાજયારેમે ઇખીસેા હમદેક, રાશાલેઅાેમનાેનીરાહ યાઅનેકરીનેપરાપાછાેપર અાઈ વરનાે
યાે, યારે તેણે તેને

અાપવાની તેમને અગ ય નથી; કે મ કે તેમણે, પાેતાનું અપણ કરીને અેક જ

મળીને અાશીવાદ અા યાે; ૨ અને ઇ ા હમે લડાઈમાં જે મેળ યું હતું તેનાે
દસમાે ભાગ તેને અા યાે. તેના નામનાે પહે લાે અથ તાે ' યાયીપણાનાે રા ,'

વખતમાં અે કાય પૂણ કયુ છે . ૨૮ કે મ કે નયમશા
મુખ યાજકાે ઠરાવે છે ; પણ નયમશા

ન ય બ લદાન

નબળા માણસાેને

પછી જે સમનું વચન છે તે તાે

સદાને માટે સંપૂણ કરેલા પુ ને મુખ યાજક ઠરાવે છે . (aiōn g165)

વગરનાે અને વંશાવળી વગરનાે હતાે, તેના અારં ભનાે સમય કે અાયુ યનાે

વાતાે અમે કહીઅે છીઅે, તેનાે સારાંશ અે છે , કે અાપણને અેવા
૮ હવેમુખજેયાજક
મ ા છે , કે જે વગમાં ઈ વરના મહ વના રા યાસનની

અંત ન હતાે, પણ તે ઈ વરના પુ ના જેવાે સદા યાજક રહે છે . ૪ તાે જેને

જમણી તરફ બરાજમાન છે . ૨ પ વ થાનનાે તથા જે ખરાે મંડપ માણસાેઅે

અા દ પતા ઇ ા હમે લૂટમાંનાે દસમાે ભાગ અા યાે, તે કે વાે મહાન હશે

ન હ, પણ ભુઅે બાંધેલાે છે , તેના તે સેવક છે . ૩ દરેક મુખ યાજક અપણાે

અેનાે વચાર કરાે. ૫ અને ખરેખર, લેવીના સંતાનમાંના જેઅાે યાજકપદ

તથા બ લદાન અાપવા માટે નમાયેલા છે ; માટે તેમની પાસે પણ અપણ

પામે છે , તેઅાેને લાેકાેની પાસેથી અેટલે ઇ ા હમથી ઉ પ ન થયેલા પાેતાના

કરવાનું કં ઈ હાેય અે જ રી છે . ૪ વળી

ભાઈઅાેની પાસેથી, નયમશા

હાેત જ ન હ; કે મ કે નયમશા

પછી 'શાલેમનાે રા ,' અેટલે 'શાં તનાે રા ' છે . ૩ તે પતા વગરનાે, માતા

માણે દસમાે ભાગ લેવાની અા ા છે ખરી;

ે તે પૃ વી પર હાેત, તાે તે યાજક

માણે અપણાે કરનારા યાજકાે તાે અહ

૬ પણ જે તેઅાેની વંશવાળીનાે ન હતાે, તેણે ઇ ા હમની પાસેથી દસમાે ભાગ

છે જ; ૫ જેઅાે વગમાંની વ તુઅાેની

લીધાે અને જેને વચનાે મ ાં હતાં તેને તેણે અાશીવાદ અા યાે. ૭ હવે, માેટાે

કે મ કે જેમ મૂસા જયારે મંડપ ઊભાે કરવાનાે હતાે યારે તેને ઈ વરે ક ું કે ,

નાનાને અાશીવાદ અાપે છે તેમાં તાે કં ઈ પણ વાંધાે નથી. ૮ અહ યાં યહૂ દી

'જે નમૂનાે તને પહાડ પર બતા યાે હતાે, તે માણે તમામ બાબતાેની રચના

યાજકાે જેઅાે મૃ યુપા છે તે અા દસમાે ભાગ લે છે ; પણ યાં જેનાં સંબંધી

કાળ પૂવક કર.' ૬ પણ હવે જેમ

સા ી અાપેલી છે , કે તે

વધારે સારા કરારના મ ય થ છે , તેમ તેમને વધારે સા ં સેવાકાય કરવાનું

વંત છે , તે લે છે . ૯ અને અેમ પણ કહે વાય છે

કે , જે લેવી દસમાે ભાગ લે છે , તેણે પણ ઇ ા હમની મારફતે દસમાે ભાગ

ું. ૭ કે મ કે

તછાયાની સેવા કરે છે ,

ત વધારે સારાં વચનાેથી ઠરાવેલા અને

ે તે પહે લા કરારમાં દાેષ ન હાેત, તાે બી

કરારને માટે

ાે, યારે તે પાેતાના

થાન શાેધવાની જ ર રહે ત ન હ. ૮ પણ દાેષ કાઢતાં ઈ વર તેઅાેને કહે છે

ે લેવીના યાજકપણાથી પ રપૂણતા થઈ

કે , 'જુ અાે, ભુ અેમ કહે છે કે , અેવા દવસાે અાવે છે , કે જેમાં હુ ં ઇઝરાયલના

અા યાે; ૧૦ કે મ કે જયારે મે ખીસેદેક તેના પતાને મ
પતાનાં અંગમાં હતાે. ૧૧ અે માટે

મ

તમા તથા

ું હતું, તાે હા નના નયમ

લાેકાેની સાથે તથા યહૂ દયા લાેકાેની સાથે નવાે કરાર કરીશ. ૯ તેઅાેના

માણે ગણાયેલાે ન હ, અેવાે બી ે યાજક મે ખીસેદેકના નયમ અનુસાર

પૂવ ેને મસર દેશમાંથી બહાર લાવવા માટે જે દવસે મ તેઅાેનાે હાથ

હાેત, કે મ કે તે ારા લાેકાેને નયમશા

મ

ઉ પ ન થાય અેની શી અગ ય હતી? ૧૨ કે મ કે યાજકપદ બદલાયાથી નયમ

પક

પણ બદલાવાની જ ર છે . ૧૩ કે મ કે જે સંબંધી અે વાતાે કહે વાયેલી છે , તે

ન હ હાેય કારણ કે તેઅાે મારા કરાર મુજબ ચા યા ન હ અેટલે મ તેઅાે

અ ય કુ ળનાે છે , તેઅાેમાંના કાેઈઅે ય વેદીની સેવા કરી નથી. ૧૪ કે મ કે

સંબંધી કશી પરવા કરી ન હ, અેવું ભુ કહે છે .' ૧૦ કે મ કે ભુ કહે છે કે ,

અે પ છે , કે યહૂ દાના કુ ળમાં અાપણા ભુનાે જ મ થયાે, તે કુ ળમાંના

'તે દવસાે પછી, ઇઝરાયલના સંતાનાેની સાથે જે કરાર હુ ં કરીશ, તે અા

યાજકપદ સંબંધી મૂસાઅે કશું ક ું નથી. ૧૫ હવે જે મે ખીસેદેકના જેવાે,

છે ; હુ ં મારા નયમાે તેઅાેના મનમાં મૂકીશ અને તે તેઅાેના દયપટ પર તે

અેટલે કે જ ગક અા ાના ધારા ધાેરણ માણે ન હ પણ અ વનાશી

વનનાં

લખીશ હુ ં તેઅાેનાે ઈ વર થઈશ અને તેઅાે મારા લાેક થશે. ૧૧ હવે પછી

સામ ય માણે; ૧૬ બી ે અેક યાજક ઊભાે થયાે છે , તાે અા બાબત વષે

' ભુને અાેળખ' અેમ કહીને દરેક પાેતાના પડાેશીને, તથા દરેક પાેતાના ભાઈને

પ થાય છે . ૧૭ કે મ કે અેવી સા ી અાપવામાં અાવેલી છે કે , મે ખીસેદેકના

શીખવશે નહ , કે મ કે તેઅાેમાંના નાનાથી તે માેટા સુધી, સવ મને [ ભુને]

નયમ માણે 'તમે સનાતન યાજક છાે.' (aiōn g165) ૧૮ કે મ કે અગાઉની

અાેળખશે. ૧૨ કે મ કે તેઅાેના અ યાય

અા ા અશ ત તથા ન પયાેગી હતી તે માટે તે રદ કરવામાં અાવે છે . ૧૯

પાપાેનું મરણ હુ ં ફરી કરીશ ન હ.' ૧૩ તાે, 'નવાે કરાર' અેવું કહીને તેમણે

(કે મ કે નયમશા

પહે લા કરારને જૂ નાે ઠરા યાે છે . પણ જે જૂ નું તથા જજ રત થતું

થી કશું પ રપૂણ થયું નથી), અને જેને બદલે જેનાંથી

ાે, યારે તેઅાેની સાથે જે કરાર મ કયા હતાે, તે માણેનાે કરાર તે

યે હુ ં દયાળુ થઈશ અને તેઅાેનાં
ય છે તે

અાપણે ઈ વરની પાસે જઈ શકીઅે, અેવી વધારે સારી અાશાનાે ઉદભવ

નાશ પામવાની તૈયારીમાં છે .

થાય છે . ૨૦ પણ અા તાે સમ વગર અાપવામાં અા યું નહાેતું. બી

પણ ભજનસેવાના વ ધઅાે તથા જ ગક પ વ થાન
૯ હવેપણપહેહતુલં ાખકરારમાં
ં . કે મ કે મંડપ તૈયાર કરાયેલાે હતાે, તેના અાગળના

તાે સમ

વગર યાજક થયા છે તે વશેષ સારી છે કે મ કે તે વશેનું વચન સમ વગર
અાપવામાં અા યું નહાેતું, ૨૧ પણ અા તાે સમથી થાય છે , અેટલે જેમણે
તેમને ક ું કે , ' ભુઅે સમ ખાધા, અને તે પ તાવાે કરનાર નથી, કે તું સનાતન
યાજક છે , અાવી રીતે તે તેમનાંથી યાજક થયા.' (aiōn g165) ૨૨ તે જ માણે
ઈસુ સારા કરારની ખાતરી થયા છે . ૨૩ જેઅાે યાજક થયા તેઅાે પુ કળ
માણમાં હતા ખરા, કે મ કે મૃ યુને લીધે તેઅાે સદા રહી શ

ા ન હતા. ૨૪

પણ ઈસુ તાે સદાકાળ રહે છે , માટે તેમનું યાજકપદ અ વકારી છે . (aiōn

૨

ભાગમાં દીવી, મેજ તથા અપણ કરેલી રાેટલી હતી, તે પ વ

થાન કહે વાતું

હતું. ૩ અને પડદાની પાછળ બી ે ભાગ હતાે, તે પરમપ વ

થાન કહે વાતું

હતું. ૪ તેમાં સાેનાની ધૂપવેદી તથા ચારે તરફ સાેનાથી મઢેલી કરારની પેટી
હતી, અે પેટીમાં મા નાથી ભરેલું સાેનાનું પા તથા હા નની કળી ફૂ ટેલી
લાકડી તથા કરારના શલાપટ હતા, ૫ અને તે પર ગાૈરવી ક બમ હતા,
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હ ૂઅાેને પ

તેઅાેની છાયા દયાસન પર પડતી હતી; હમણાં તેઅાે સંબંધી અમારાથી

વખત પાેતાનું બ લદાન અા યું. જેઅાે તેમની વાટ જુ અે છે તેઅાેના સંબંધમાં

વગતવાર કહે વાય અેમ નથી. ૬ હવે ઉપર દશા યાં મુજબ બધું તૈયાર થયા

ઉ ારને અથ તે બી

બાદ યાજકાે કરાર કાેશના અાગળના ભાગમાં સેવા કરવાને ન ય

કે જે સારી વ તુઅાે થવાની હતી તેની તછાયા નયમશા માં
૧૦ કેછેમખરી,
પણ તે વ તુઅાેની ખરી તમા તેમાં નહાેતી, માટે જે

પણ બી

ય છે . ૭

ભાગમાં વષમાં અેક જ વાર ફ ત મુખ યાજક જતાે હતાે; પણ તે

લાેહીનું અપણ કયા વના જઈ શકતાે ન હતાે, જે તે પાેતાના માટે તથા લાેકાેના
અપરાધને માટે અપણ કરતાે હતાે; ૮ તેથી પ વ અા મા અેવું જણાવે છે કે
યાં સુધી પહે લાે મંડપ હ

ઊભાે છે યાં સુધી પરમપ વ

થાનનાે માગ

ખુ લાે થયેલાે નથી. ૯ વતમાનકાળને સા તે [મંડપ] ઉપમા પ હતાે, જે
માણે અા કારનાં અપણાે તથા બ લદાનાે અાપવામાં અા યા હતાં, ભજન
કરનારનું અંતઃકરણ સંપૂણ શુ કરવાને અસમથ હતાં. ૧૦ તેઅાે, ખાવા,
પીવા તથા અનેક કારની નાન યા સાથે કે વળ શારી રક વ ધઅાે જ હતા,
તે સુધારાનાે યુગ અાવવાના સમય સુધી જ ચાલવાના હતા. ૧૧

ત, હવે

પછી થનારી સવ બાબતાે સંબંધી મુખ યાજક થઈને, હાથથી તથા પૃ વી
પરના પદાથાથી બનાવેલ ન હ અેવા અ ત મહાન તથા અ ધક સંપૂણ મંડપમાં
થઈને, ૧૨ બકરાના તથા વાછરડાના લાેહીથી ન હ, પણ પાેતાના જ ર તથી,
માણસાેને માટે અનંતકા ળક ઉ ાર મેળવીને તે પરમપ વ
વાર ગયા હતા. (aiōnios g166) ૧૩ કે મ કે

થાનમાં અેક જ

ે બકરાનું લાેહી, ગાેધાઅાેનું

લાેહી તથા વાછરડીની રાખ, અપ વ ાે પર છાંટવાથી તે શરીરને શુ અને
પ વ કરે છે , ૧૪ તાે

ત, જે અનંતકા ળક અા માથી પાેતે ઈ વરને દાેષ

વગરનું અપણ થયા, તેમનું ર ત તમારાં અંતઃકરણને

વંત ઈ વરને ભજવા

માટે ન વ કામાે કરતાં કે ટલું વશેષ શુ કરશે? (aiōnios g166) ૧૫ માટે
પહે લા કરારના સમયે જે ઉ લંઘનાે કરવામાં અા યા હતાં, તેના ઉ ારને માટે
પાેતે બ લદાન અાપે [મરણ અાપે] અને જેઅાેને તેડવામાં અા યા છે તેઅાેને
અનંતકાળના વારસાનું વચન ા ત થાય માટે તે નવા કરારના મ ય થ છે .
(aiōnios g166) ૧૬ કે મ કે

યાં વ સયતનામું છે , યાં વ સયતનામું કરનારનું

મૃ યુ થાય અે જ રી છે . ૧૭ કે મ કે વ સયતનામાનાે અમલ માણસના મૃ યુ
પછી થાય છે ; અે વ સયતનામું કરનાર

વત હાેય યાં સુધી કદી તે ઉપયાેગી

હાેય ખ ં ? ૧૮ અે માટે પહે લા કરારની
હતી. ૧૯ કે મ કે મૂસાઅે નયમશા
સંભળાવી પછી, પાણી, કરમ

ત ા પણ ર ત વના થઈ ન

માણે દરેક અા ા સવ લાેકાેને કહી
ઊન તથા ઝૂ ફાસ હત વાછરડાનું તથા

બકરાનું લાેહી લીધું, અને તેને પુ તક પર તથા સવ લાેકાે પર પણ છાંટીને ક ું
કે , ૨૦ 'જે કરાર ઈ વરે તમને ઠરાવી અા યાે છે તેનું ર ત અે જ છે . ૨૧ તેણે
તે જ રીતે મંડપ પર તથા સેવાના સઘળાં પા ાે પર પણ લાેહી છાં
૨૨ નયમશા

ું હતું.

માણે ઘ ં કરીને સઘળી વ તુઅાે ર ત ારા શુ કરાય

છે અને ર ત વહે વડા યા વગર પાપની માફી મળતી નથી. ૨૩ વગમાંની
વ તુઅાેના નમૂનાનાં પદાથાને અાવી રીતે શુ કરવાની અગ ય હતી, પણ
અાકાશી વ તુઅાેને તે કરતાં વધારે સારા બ લદાનાેથી શુ કરવામાં અાવે
અેવી અગ ય હતી. ૨૪ કે મ કે

ત હાથે બનાવેલાં પ વ

થાન કે જે

સ યનાે નમૂનાે છે તેમાં ગયા નથી, પણ વગમાં જ ગયા છે , અે માટે કે તે
હમણાં અાપણે માટે ઈ વરની સમ હાજર થાય. ૨૫ જેમ અગાઉ મુખ
યાજક બી નું લાેહી લઈને દર વષ પરમપ વ

થાનમાં જતાે હતાે, તેમ

તેને વારં વાર પાેતાનું બ લદાન અપણ કરવાની જ રયાત રહી નથી. ૨૬
કે મ કે

ે અેમ હાેત, તાે સૃ ના અારં ભથી ઘણી વખત તેમને દુ ઃખ સહન

કરવાની જ રયાત ઊભી થાત; પણ હવે છે લાં સમયમાં પાેતાના બ લદાનથી
પાપને દૂ ર કરવા માટે તેઅાે અેક જ વખત ગટ થયા. (aiōn g165) ૨૭ જેમ
માણસાેને અેક વખત મરવાનું, અને યાર બાદ તેઅાેનાે યાય થાય અેવું
નમાણ થયેલું છે . ૨૮ તેમ

હ ૂઅાેને પ

તે ઘણાંઅાેનાં પાપ માથે લેવા માટે અેક જ

વખત પાપ વગર ગટ થશે.

બ લદાનાે વષાવષ તેઅાે હં મેશા કરતા હતા તેથી તેઅાેથી યાં અાવનારાઅાેને
પ રપૂણ કરવાને નયમશા

કદી સમથ નહાેતું. ૨

ે અેમ હાેત, તાે

બ લદાનાે કરવાનું શું બંધ ન થાત? કે મ કે અેક વખત પ વ થયા પછી ભજન
કરનારાઅાેનાં અંતઃકરણમાં ફરી પાપાેની કં ઈ અંતઃવાસના થાત ન હ. ૩
પણ તે બ લદાનાેથી વષાવષ પાપાેનું ફરીથી મરણ થયા કરે છે . ૪ કે મ
કે ગાેધાઅાેનું તથા બકરાઅાેનું લાેહી પાપાે દૂ ર કરવાને સમથ નથી. ૫ અે
માટે દુ નયામાં અાવતાં જ તે કહે છે , 'તમે બ લદાન તથા અપણની ઇ છા
રાખી ન હ, પણ મારે માટે તમે શરીર તૈયાર કયુ છે . ૬ દહનાપણ તથા
પાપાથાપણથી તમે સ ન થતાં ન હતા. ૭ યારે મ ક ું કે , 'અાે ઈ વર,
જુ અાે, શા

ના પુ તકમાં મારા સંબંધી લ યું છે , તમારી ઇ છા પૂણ કરવાને

હુ ં અા યાે છંુ . ૮ ઉપર જયારે તેમણે ક ું કે , 'બ લદાનાે, અપણાે, દહનાપણાે,
પાપાથાપણાે જે નયમશા

માણે કરાય છે તેઅાેની ઇ છા રાખી ન હ

અને તેઅાેથી તમે સ ન થતાં ન હતા. ૯ યારે તેમણે ક ું કે , ' ે, તમારી
ઇ છા પૂણ કરવાને હુ ં અાવું છંુ ;' બી ને થાપવા સા પહે લાને તે રદ કરે
છે . ૧૦ તે ઇ છા વડે ઈસુ

તનું શરીર અેક જ વખત અપણ થયાથી

અાપણને પ વ કરવામાં અા યા છે . ૧૧ દરેક યાજક ન ય સેવા કરતાં તથા
અે ને અે જ બ લદાનાે વારં વાર અાપતા ઊભાે રહે છે , પરં તુ અે બ લદાનાે
પાપાેને દૂ ર કરવાને કદા પ સ મ નથી. ૧૨ પણ ઈસુ તાે, પાપાેને કાજે અેક
બ લદાન સદાકાળને માટે અાપીને, ઈ વરની જમણી તરફ બરાજેલા છે .
૧૩ હવે પછી તેમના વેરીઅાેને તેમના પગ નીચે કચડવામાં અાવે યાં સુધી

તે રાહ જુ અે છે . ૧૪ કે મ કે જેઅાે પ વ કરાય છે તેઅાેને તેમણે અેક જે
અપણથી સદાકાળને માટે પ રપૂણ કરી દીધાં છે . ૧૫ પ વ અા મા પણ
અાપણને સા ી અાપે છે , કે મ કે તેમણે ક ું હતું કે , ૧૬ 'તે દવસાેમાં જે કરાર
હુ ં તેઅાેની સાથે કરીશ તે અે જ છે કે , હુ ં મારા નયમાે તેઅાેના દયપટ પર
લખીશ અને તેઅાેના મનમાં મૂકીશ, અેમ ભુ કહે છે .' ૧૭ પછી તે કહે
છે કે , 'તેઅાેનાં પાપ તથા તેઅાેના અ યાયને હુ ં ફરી યાદ કરીશ ન હ.' ૧૮
હવે યાં તેઅાેના પાપ માફ થયા છે , યાં ફરી પાપને સા બી

અપણની

જ રયાત નથી. ૧૯ મારા ભાઈઅાે, તેણે અાપણે માટે પડદામાં થઈને, અેટલે
પાેતાના શરીરમાં થઈને, અેક નવાે તથા

વતાે માગ ઉઘા

માગમાં થઈને ઈસુના ર ત ારા પરમપ વ

થાનમાં વેશ કરવાને અાપણને

ાે છે . ૨૦ તે

હમત છે ; ૨૧ વળી ઈ વરના ઘર પર અાપણે માટે અેક માેટાે યાજક છે , ૨૨
તેથી દુ અંતઃકરણથી છૂટવા માટે દયાે પર છંટકાવ પામીને તથા વ છ
પાણીથી શરીર ધાેઈને, અાપણે ખરા દયથી અને વ વાસના પૂરા ન ય
સાથે ઈ વરના સા ન યમાં જઈઅે. ૨૩ અાપણે અાશાની કરેલી કબૂલાતમાં
ઢ રહીઅે, કે મ કે જેમણે અાશાવચન અા યું તે વ વાસપા છે . ૨૪ ેમ
રાખવાને તથા સારાં કામ કરવા માટે પર પર ઉ ેજન ા ત થાય માટે અાપણે
અેકબી નાે વચાર કરીઅે. ૨૫ જેમ કે ટલાક કરે છે તેમ અાપણે અેકઠા
મળવાનું પડતું ન મૂકીઅે, પણ અાપણે અેકબી ને ઉ ેજન અાપીઅે; અને
જેમ જેમ તમે તે દવસ પાસે અાવતાે નહાળાે તેમ તેમ તમે વશેષ ય ન
કરાે. ૨૬ કે મ કે અાપણને સ યની અાેળખ ા ત થયા પછી પણ

ે અાપણે

ણી ેઈને પાપ કરીઅે, તાે હવે પછી પાપાેને માટે બીજું બ લદાન રહે તું
નથી, ૨૭ પણ યાયચૂકાદાની ભયાનક

ત ા તથા વૈરીઅાેને ખાઈ જનાર

અ નનાે કાેપ અે જ બાકી રહે લું છે . ૨૮ જે કાેઈ મૂસાના નયમશા
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નું

ઉ લંઘન કરતાે, તેના પર દયા રખાતી ન હતી, પણ બે કે ણ જણની

અેકથી અને તે પણ વળી મૂઅેલા જેવાે, તેનાથી સં યામાં અાકાશમાંના તારા

સા ીથી તેને માેતની સ

કરવામાં અાવતી હતી. ૨૯ તાે જેણે ઈ વરના

જેટલાં તથા સમુ ના કાંઠા પરની રેતી જે અગ ણત છે તેના જેટલાં લાેક

ા છે અને કરારના જે ર તથી પાેતે પ વ થયા હતા

ઉ પ ન થયા. ૧૩ અે સઘળાં વ વાસમાં મૃ યુ પા યા તેઅાેને અાશાવચનાેનાં

તેમને અશુ ગ યા છે અને જેણે કૃ પાના અા માનું અપમાન કયુ છે , તે કે ટલી

ફળ મ ા ન હ, પણ દૂ રથી તે નહાળીને તેમણે અ ભવાદન કયા અને પાેતા

પુ ને પગ નીચે કચ

બધી સખત શ ાને પા થશે, તે વષે તમે શું ધારાે છાે? ૩૦ કે મ કે 'બદલાે

વષે કબૂલ કયુ છે કે અમે પૃ વી પર પરદેશી તથા મુસાફર છીઅે. ૧૪ કે મ કે

વાળવાે અે મા ં કામ છે , હુ ં બદલાે વાળી અાપીશ.' યાર બાદ ફરી, ' ભુ

અેવી વાતાે કહે નારા પ જણાવે છે કે , તેઅાે વતનની શાેધ કરે છે . ૧૫ જે

પાેતાના લાેકાેનાે યાય કરશે,' અેવું જેમણે ક ું તેમને અાપણે અાેળખીઅે

દેશમાથી તેઅાે બહાર અા યા તેના પર

છીઅે. ૩૧

વતા ઈ વરના હાથમાં પડવું અે અ ત ભયંકર છે . ૩૨ પણ

ફરવાનાે સંગ તેઅાેને મળત. ૧૬ પણ હવે વધારે ઉ મ, અેટલે વગ ય

પહે લાના દવસાેનું મરણ કરાે, કે જેમાં તમે કા શત થયા પછી, ૩૩ પહે લાં

દેશની તેઅાે બહુ ઇ છા રાખે છે ; માટે ઈ વર તેઅાેના ઈ વર કહે વાતા

તાે નદાઅાેથી તથા સંકટથી તમે અપમાન પ જેવા થયા અને પછી તાે જેઅાેને

શરમાતા નથી, કે મ કે તેમણે તેઅાેને માટે અેક શહે ર નમાણ કયુ છે . ૧૭

સતાવાયા હતા તેઅાેના ભાગીદાર થઈને દુ ઃખાેનાે ભારે હુ મલાે સહન કયા.

ઇ ા હમે, જયારે તેની કસાેટી થઈ યારે વ વાસથી ઇસહાકનું બ લદાન

૩૪ કે મ કે જેઅાે બંધનમાં હતા તેઅાે

અા યું; અેટલે જેને વચનાે અાપવામાં અા યા હતા અને જેને અેવું કહે વામાં

યે તમે ક ણા દશાવી અને તમારી

સંપ ની લૂંટ કરાઈ તેને તમે અાનંદથી સહન કયુ, કે મ કે તમે અે

ે તેઅાેઅે ચ રા યું હાેત, તાે પાછા

ણતા હતા,

અા યું હતું કે , ૧૮ 'ઇસહાકથી તારાે વંશ ગણાશે,' તેણે પાેતાના અેકનાઅેક

કે તમારે માટે તેના કરતા વધારે યાે ય તથા સવકાળ રહે ના ં ધન વગમાં

દીકરાનું બ લદાન અા યું. ૧૯ કે મ કે તે અેવું માનતાે હતાે કે ઈ વર મૃ યુ

રાખી મૂકવામાં અાવેલું છે . ૩૫ અે માટે તમારા વ વાસના ફળ પી જે માેટાે

પામેલાઅાેને પણ ઉઠાડવાને સમથ છે ; અને પુન થાનની ઉપમા માણે તે

બદલાે તમને મળવાનાે છે , તેને નાખી ન દાે. ૩૬ કે મ કે ઈ વરની ઇ છા માણે

તેને પાછાે મ

વ યા પછી તમને અાશાવચનનું ફળ મળે, માટે તમારે ધીરજ રાખવાની જ ર

હતી તેના સંબંધી યાકૂ બ અને અેસાવને અાશીવાદ અા યાે. ૨૧ વ વાસથી

છે . ૩૭ કે મ કે જે અાવવાના છે , તે ત ન થાેડીવારમાં જ અાવશે અને વલંબ

યાકૂ બે પાેતાના મૃ યુ સમયે યૂસફના બ ને દીકરાઅાેને અાશીવાદ અા યાે

કરશે ન હ. ૩૮ પણ મારાે યાયી સેવક વ વાસથી

ે તે પાછાે હટે,

અને પાેતાની લાકડીના હાથા પર ટેકીને ભજન કયુ. ૨૨ વ વાસથી યૂસફે

વને અાનંદ થશે ન હ. ૩૯ પણ અાપણે પાછા હઠીને નાશ

પાેતાના અંતકાળે ઇઝરાયલના સંતાનના નગમન વષેની વાત સંભળાવી અને

તાે તેનામાં મારા

પામનારા નથી, પણ

વશે;

વના ઉ ારને અથ વ વાસ કરનારા છીઅે.

પાેતાનાં અ થ સંબંધી અા ા અાપી. ૨૩ વ વાસથી મૂસાનાં માતા પતાઅે

વ વાસ તાે જે વ તુઅાેની અાશા અાપણે રાખીઅે છીઅે તેની
૧૧ હવે
ખાતરી છે અને અ ય વ તુઅાેની સા બતી છે . કે મ કે વ વાસથી
૨

ાચીન સમયના અાપણા પૂવજ ઈ વરભ તાે વષે સા ી અાપવામાં અાવી.
૩ વ વાસથી અાપણે

ણીઅે છીઅે કે , 'ઈ વરના શ દથી સમ

ઉ પ ન થયું છે અને જે

વ વ

ય છે , તે અ ય વ તુઅાેથી ઉ પ ન થયાં નથી.

(aiōn g165) ૪ વ વાસથી હાબેલે કાઈનના કરતાં વધારે સા

બ લદાન

ઈ વરને ચડા યું, તેથી તે યાયી છે , અેમ તેના સંબંધી સા ી અાપવામાં
અાવી, કે મ કે ઈ વરે તેનાં અપણાે સંબંધી સા ી અાપી; અને તેથી તે મૃ યુ
પામેલાે હાેવા છતાં પણ હ

બાેલે છે . ૫ વ વાસથી હનાેખને ઉપર લઈ

લેવામાં અા યાે કે તે મૃ યુનાે અનુભવ કરે ન હ અને તે અ ય થયાે, કે મ કે
ઈ વર તેને ઉપર લઈ ગયા હતા, તેને ઉપર લઈ લેવામાં અા યાે તે પહે લાં તેના
સંબંધી અે સા ી થઈ કે 'ઈ વર તેના પર સ ન હતા.' ૬ પણ વ વાસ
વગર [ઈ વરને] સ ન કરવા અે શ
છે , તેણે અેવાે વ વાસ કરવાે

નથી, કે મ કે ઈ વરની પાસે જે અાવે

ેઈઅે કે તેઅાે છે અને જેઅાે ખંતથી તેમને

શાેધે છે તેઅાેને તે ફળ પણ અાપનાર છે . ૭ નૂહે જે બાબત હ

સુધી

ેઈ ન હતી, તે વષે ચેતવણી ા ત કરીને તથા ઈ વરની બીક રાખીને,
વ વાસથી પાેતાના કુ ટું બનાં ઉ ારને માટે વહાણ તૈયાર કયુ, તેથી તેણે
માનવજગતને અપરાધી ઠરા યું અને વ વાસથી જે યાયીપ ં છે તેનાે તે
વારસ થયાે. ૮ ઇ ા હમ જે જ યા વારસામાં પામવાનાે હતાે, તેમાં જવાને
તેડું પામીને અા ાધીન થયાે, અેટલે પાેતે

ાં

ય છે , અે ન

વ વાસથી તે રવાના થયાે. ૯ વ વાસથી ઇ ા હમે

ાે પણ ખરાે. ૨૦ વ વાસથી ઇસહાકે જે બાબતાે બનવાની

યાં છતાં

ણે પરદેશમાં હાેય

તેમ વચનના દેશમાં વાસ કયા અને તેની સાથે તે જ વચનના સહવારસાે
ઇસહાક તથા યાકૂ બ તેની જેમ તંબુઅાેમાં રહે તા. ૧૦ કે મ કે જે શહે રનાે પાયાે
છે , જેનાં યાેજનાર તથા બાંધનાર ઈ વર છે , તેમની અાશા તે રાખતાે હતાે.
૧૧ વ વાસથી સારા પણ વૃ ધ થયા પછી ગભ ધારણ કરવા સામ ય પામી;

કે મ કે જેણે વચન અા યું હતું, તેમને તેણે વ વાસપા ગ યા. ૧૨ અે માટે

તેના જન યાં પછી ણ મ હના સુધી તેને સંતાડી રા યાે; કે મ કે તેઅાેઅે
ેયું, કે તે સુંદર બાળક છે અને તેઅાે રા ની અા ાથી ગભરાયા ન હ. ૨૪
વ વાસથી મૂસાઅે માેટા થયા પછી ફા નની દીકરીનાે પુ ગણાવાનાે ઇનકાર
કયા. ૨૫ પાપનું

ણક સુખ ભાેગવવાને બદલે ઈ વરના લાેકાેની સાથે દુ ઃખ

ભાેગવવાનું તેણે વધારે પસંદ કયુ. ૨૬ મસરમાંના
સાથે નદા સહન કરવી અે અ ધક સંપ
મળવાનું હતું તે તરફ જ તેણે લ

ય ભંડારાે કરતાં

ત

છે , અેમ તેણે ગ યું; કે મ કે જે ફળ

રા યું. ૨૭ વ વાસથી તેણે મસરનાે

યાગ કયા; અને રા ના ાેધથી તે ગભરાયાે ન હ. કે મ કે

ણે તે અ યને

ેતાે હાેય અેમ ઢ ર ાે. ૨૮ વ વાસથી તેણે પા ખાપવની તથા લાેહી
છાંટવાની વ ધનું પાલન કયુ, જેથી થમ જ નતાેનાે નાશ કરનાર તેઅાેને
પશ કરે ન હ. ૨૯ વ વાસથી તેઅાે જેમ કાેરી જમીન પર ચાલતા હાેય તેમ
લાલ સમુ માં થઈને પાર ગયા; અેવાે ય ન કરતાં મસરીઅાે ડૂ બીને મૃ યુ
પા યા. ૩૦ વ વાસથી યરીખાેના કાેટની સાત દવસ સુધી દ ણા કયા
પછી તે પડી ગયાે. ૩૧ વ વાસથી રાહાબ ગ ણકાઅે

સૂસાેનાે ખુશીથી

સ કાર કયા તેથી યરીખાેના અના ાં કતાેની સાથે તેનાે નાશ થયાે ન હ. ૩૨
અેનાથી વધારે શું કહુ ં ? કે મ કે ગ દયાેન, બારાક, સામસૂન, યફતા, દાઉદ,
શમુઅેલ તથા બાેધકાે વષે વ તારથી કહે વાને મને પૂરતાે સમય નથી.
૩૩ તેઅાેઅે વ વાસથી રા યાે

યાં, યાયી અાચરણ કયુ, અાશાવચનાે

ા ત કયા, સહાેનાં મુખ બંધ કયા, ૩૪ અ નનું બળ ન ફળ કયુ, તેઅાે
તરવારની ધારથી બ યા, નબળતામાંથી બળવાન કરાયા, લડાઈમાં પરા મી
થયા અને વદેશીઅાેના સૈ યને નસાડી દીધાં. ૩૫ વ વાસથી
પાેતાના વજનાેને

ીઅાેઅે

વંત વ પે પાછા મેળ યા કે ટલાક રબાઈ રબાઈને

મરણ પા યા, તેઅાેઅે છુટકારાનાે અંગીકાર કયા ન હ, કે જેથી તેઅાે વધારે
સા મરણાે થાન પામે; ૩૬ બી

મ કરીઅાેથી તથા કાેરડાઅાેથી, વળી

સાંકળાેથી અને કે દમાં પુરાયાથી પી ડત થઈને પરખાયા. ૩૭ તેઅાે પ થરાેથી
મરાયા, કરવતથી વહે રાયા, તેઅાેને લાલચ અાપવામાં અાવી, તરવારની
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હ ૂઅાેને પ

ધારથી માયા ગયા, ઘેટાંના તથા બકરાંનાં ચામડાં પહે રીને ફરતાં ર ા. તેઅાે

અાવે ન હ. ૨૦ કે મ કે જે અા ા થઈ, તે તેઅાેથી સહન થઈ શકી ન હ,

કં ગાલ, રબાયેલા તથા પીડાયેલા હતા; ૩૮ (માનવજગત તેઅાેને રહે વા

ે કાેઈ

નવર પણ પહાડને પશ કરે, તાે તે પ થરથી માયુ

ય. ૨૧ તે

ગુફાઅાેમાં ફરતા ર ા. ૩૯ અે સવ વષે તેમના વ વાસની સારી સા ી

વખતનાે દેખાય અેવાે બહામણાે હતાે કે મૂસાઅે ક ું કે , 'હુ ં બહુ બીહુ ં છંુ
અને ૂજું છંુ ;' ૨૨ પણ તમે તાે સયાેન પહાડની પાસે અને વતા ઈ વરના

અાપવામાં અાવી હતી પણ તેઅાેને અાશાવચનનું ફળ મ ું ન હ. ૪૦ કે મ કે

નગર અેટલે વગ ય ય શાલેમની પાસે અને હ રાેહ ર વગદૂ તાેની પાસે,

ઈ વરે અાપણે માટે અેથી વશેષ કં ઈ ઉ મ નમાણ કયુ હતું; જેથી તેઅાે

૨૩ થમ જ મેલાં જેઅાેનાં નામ વગમાં લખી લેવામાં અાવેલાં છે તેઅાેની

અાપણા વગર પ રપૂણ થાય ન હ.

સાવ ક સભા તથા વ વાસી સમુદાયની પાસે અને સહુ નાે યાય કરનાર

અાસપાસ સા ીઅાેની અેટલી માેટી વાદળા પી ભીડ છે ,
૧૨ અાપણી
તેથી અાપણે પણ દરેક કારના બાે તથા વળગી રહે નારાં પાપ

ઈ વરની પાસે અને સંપૂણ થઅેલાં યાયીઅાેના અા માઅાેની પાસે, ૨૪ નવા

માટે યાે ય ન હતું, ) તેઅાે અર યમાં, પહાડાેમાં, ગુફાઅાેમાં તથા પૃ વીની

નાખી દઈઅે અને અાપણા માટે નયત કરેલી દાેડની પધામાં ધીરજથી
દાેડીઅે. ૨ અાપણે અાપણા વ વાસના અ ેસર તથા તેને સંપૂણ કરનાર
ઈસુની તરફ લ રાખીઅે કે , જેમણે પાેતાની સમ મૂકેલા અાનંદને લીધે
શરમને તુ છ ગણીને વધ તંભ પર મરણનું દુ ઃખ સહન કયુ અને હાલ તેઅાે
ઈ વરના રા યાસનની જમણી તરફ બરાજમાન છે . ૩ તાે જેમણે પાેતા પર
પાપીઅાેનાે અેટલાે બધાે વરાેધ સહન કયા તેમનાે વચાર કરાે, અેમ ન થાય
કે તમે પાેતાના મનમાં અશ ત થવાથી થાકી
કરાે, પણ ર તપાત સુધી તમે હ

અાે. ૪ તમે પાપનાે સામનાે

સામનાે કયા નથી. ૫ વળી જે ઉપદેશ

બાળકાેની માફક સમ વીને તમને અપાય છે , તે તમે ભૂલી ગયા, અેટલે,
'અાે, મારા પુ , તું ભુની શ ાને તુ છ ન ગણ અને તે ઠપકાે અાપે યારે તું
નાસીપાસ ન થા. ૬ કે મ કે જેનાં પર ભુ ેમ રાખે છે , તેને તે શ ા કરે છે , જે
પુ નાે તે અંગીકાર કરે છે , તે દરેકને તે કાેરડા મારે છે .' ૭ જે શ ા તમે
સહન કરાે છાે, તે શ ાણને માટે છે જેમ પુ ની સાથે તેમ તમારી સાથે
ઈ વર વત છે , કે મ કે અેવું કયું બાળક છે જેને પતા શ ા કરતા નથી? ૮
પણ જે શ ાના ભાગીદાર સઘળાં થયા છે , તે શ ા તમને ન થાય, તાે તમે
દાસીપુ ાે છાે, ખરા પુ ાે તાે ન હ. ૯ વળી પૃ વી પરના અાપણા પતાઅાે
અાપણને શ ા કરતા હતા, અને અાપણે તેઅાેનું માન રાખતા હતા, તાે
અાપણા અા માઅાેના પતાને અેથી વશેષ માન અાપીને તેમને અાધીન રહીને
વીઅે ન હ? ૧૦ કે મ કે તેઅાેઅે તાે થાેડાક દવસાે સુધી પાેતાને જે વાજબી
લા યું તે માણે અાપણને શ ા કરી ખરી, પણ તેમણે તાે અાપણા હતને
માટે શ ા કરી કે અાપણે તેમની પ વ તાના સહભાગી થઈઅે. ૧૧ કાેઈ પણ
શ ા તે સમયે અાનંદકારક ન હ, પણ ખેદકારક લાગે છે ; પણ પછી તાે
તેથી કસાયેલાઅાેને તે યાયીપણાનાં શાં તદાયક ફળ અાપે છે . ૧૨ અે માટે
ઢીલા પડેલા હાથાેને તથા અશ ત થઅેલાં ઘૂંટણાેને તમે ફરી મજબૂત કરાે;
૧૩ પાેતાના પગાેને સા

ર તા સુગમ કરાે; જેથી જે અપંગ છે , તે ઊતરી ન

ય પણ અેથી વપરીત તે સાજું થાય. ૧૪ સઘળાંની સાથે શાં તથી વતા,
પ વ તા કે જેનાં વગર કાેઈ ભુને નહાળશે ન હ તેને ધાેરણે તમે ચાલાે.
૧૫ તમે બહુ સાવધ રહાે, કે જેથી કાેઈ ઈ વરની કૃ પા પા યા વના રહી

ન

ય, અેમ ન થાય કે કાેઈ કડવાશ પી જડ ઊગે અને તમને

કરે,

તેનાથી તમારામાંના ઘણાં લાેક અપ વ થાય, ૧૬ અને કાેઈ ય ભચારી
થાય, અથવા અેસાવ કે જેણે અેક ભાેજનને માટે પાેતાનું યે પ ં વેચી માયુ
તેના જેવાે કાેઈ

થાય. ૧૭ કે મ કે તમે

ણાે છાે કે યાર પછી યારે

તે અાશીવાદનાે વારસાે પામવા ઇ છતાે હતાે યારે તે અાંસુસ હત ય ન
કરતાે હતાે, તાેપણ તેનાે વીકાર થયાે ન હ કે મ કે પ તાવાનાે સંગ તેને
મ ાે ન હ. ૧૮ વળી તમે અેવાઅાેની પાસે અા યા નથી, અેટલે પશ કરાય
અેવા પહાડની, બળતી અાગની, અંધારાયેલા અાકાશની, અંધકારની તથા
તાેફાનની ૧૯ તથા રણ શગડાના અવાજની તથા અેવા શ દાેની વ નની કે
જેનાં સાંભળનારાઅાેઅે વનંતી કરી કે અેવા બાેલ અમને ફરીથી સાંભળવામાં
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કરારના મ ય થ ઈસુની પાસે અને જે છંટકાવનું ર ત હાબેલના કરતાં સા ં
બાેલે છે યાં તેની પાસે અા યા છાે. ૨૫ જે બાેલે છે તેનાે તમે અનાદર ન કરાે,
માટે સાવધ રહાે; કે મ કે પૃ વી પર ચેતવનારનાે જેઅાેઅે નકાર કયા તેઅાે
ે બ યા ન હ, તાે વગમાંથી ચેતવનારની પાસેથી

ે અાપણે ફરીઅે તાે

ચાે સ બચીશું ન હ. ૨૬ તેમની વાણીઅે તે સમયે પૃ વીને કં પાવી, પણ
તેમણે અેવું અાશાવચન અા યું છે કે , હવે ફરી અેક વાર હુ ં અેકલી પૃ વીને
જ ન હ, અાકાશને પણ હલાવીશ. ૨૭ 'ફરી અેક વારનાે' અથ અે છે કે ,
કં પાયમાન થયેલી વ તુઅાે સૃ વ તુઅાેની માફક નાશ પામે છે , જેથી જેઅાે
કં પાયમાન થયેલી નથી તે હં મેશા ટકી રહે . ૨૮ માટે કં પાવવામાં ના અાવે અેવું
રા ય ા ત કરીને અાપણે ઈ વરનાે અાભાર માનીઅે, જેથી ઈ વર સ ન
થાય અેવી રીતે અાપણે તેમની સેવા અાદરભાવ તથા બીકથી કરીઅે. ૨૯ કે મ
કે અાપણાે ઈ વર ભ મીભૂત કરી નાખનાર અ ન છે .
પરનાે ેમ ળવી રાખાે. પરાેણાગત કરવાનું તમે ભુલશાે
૧૩ ભાઈઅાે
ન હ, કે મ કે તેથી કે ટલાકે અ ણતાં વગદૂ તાેને પરાેણા રા યા છે .
૨

૩

બંદીવાનાેની સાથે

ણે તમે પણ બંદીવાન હાે, અેવું સમ ને તેઅાેનું મરણ

કરાે અને તમે પાેતે પણ શરીરમાં છાે, માટે જેઅાેનાં પર જુ લમ ગુ રવામાં
અાવે છે તેઅાેનું મરણ કરાે. ૪ લ નને માનપા ગણાે, પથારી પ વ રાખાે.
કે મ કે ઈ વર અસંયમી તથા ય ભચારીઅાેનાે યાય કરશે. ૫

યલાેભથી

દૂ ર રહાે; તમારી પાસે જે હાેય તેમાં સંતાેષ માનાે; કે મ કે ભુઅે ક ું છે કે , 'હુ ં
તને મૂકી દઈશ ન હ અને ત શ પણ ન હ.' ૬ તેથી અાપણે નભય થઈને
કહીઅે કે , ' ભુ મને સહાય કરનાર છે , હુ ં બીવાનાે નથી; માણસ મને શું
કરનાર છે ? ૭ જેઅાે તમારા અાગેવાન હતા, જેઅાેઅે તમને ઈ વરનું વચન
ક ું છે , તેઅાેનું મરણ કરાે, તેઅાેના ચા ર યનું પ રણામ
વ વાસને અનુસરાે. ૮ ઈસુ

ેઈને તેઅાેના

ત ગઈ કાલે, અાજ તથા સદાકાળ અેવા અને

અેવા જ છે . (aiōn g165) ૯ તમે વ ચ તથા નવા ઉપદેશથી અાકષાઈ જશાે
ન હ; કે મ કે ભુની કૃ પાથી અંતઃકરણ ઢ કરવામાં અાવે તે સા ં છે ; અમુક
ખાેરાક ખાવા કે ના ખાવાથી અે માણે વતવાથી કશાે લાભ થતાે નથી.
૧૦ અાપણને અેવી ય વેદી છે કે તે પરનું ખાવાનાે અ ધકાર મંડપની સેવા

કરનારાઅાેને નથી. ૧૧ કે મ કે પાપાેના બ લદાનને માટે જે પશુઅાેનું લાેહી
મુખ યાજક પ વ થાનમાં લાવે છે , તેઅાેનાં શરીર છાવણી બહાર બળાય
છે . ૧૨ અે માટે ઈસુઅે પણ પાેતાના જ ર તથી લાેકાેને પ વ કરવા માટે
દરવા

બહાર મૃ યુ સહન કયુ. ૧૩ તેથી અાપણે પણ તેમનું અપમાન સહન

કરીને તેમની પાસે છાવણી બહાર જઈઅે. ૧૪ કે મ કે થાયી રહે અેવું નગર
અાપણને અહ યાં નથી, પણ જે અાપ ં થવાનું છે તે નગરની અાશા અાપણે
રાખીઅે છીઅે. ૧૫ માટે તે ારા અાપણે ઈ વરને તુ ત પ બ લદાન, અેટલે
તેના નામને કબૂલ કરનારા હાેઠાેના ફળનું અપણ, ન ય કરીઅે. ૧૬ ઉપકાર
કરવાનું તથા દાન વહચી અાપવાનું તમે ભૂલાે ન હ, કે મ કે અેવાં અપણથી
ઈ વર બહુ સંતુ થાય છે . ૧૭ તમે પાેતાના અાગેવાનાેની અા ાઅાે માનીને
તેઅાેને અાધીન થાઅાે, કે મ કે હસાબ અાપનારાઅાેની જેમ તેઅાે તમારા
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અા માઅાેની ચાેકી કરે છે , અે માટે કે તેઅાે અાનંદથી તે કામ કરે, પણ શાેકથી
ન હ, કે મ કે અેથી તમને ગેરલાભ થશે. ૧૮ તમે અમારે માટે ાથના કરાે,
કે મ કે અમા ં અંતઃકરણ શુ છે અેવી અમને ખાતરી છે અને અમે સઘળી
બાબતાેમાં ામા ણકપણે વતવાની ઇ છા રાખીઅે છીઅે. ૧૯ તમે અે માણે
વનંતી ક ં છંુ કે તમારી પાસે હુ ં
વહે લાે પાછાે અાવું. ૨૦ હવે શાં તના ઈ વર, જેણે અનંતકાળના કરારના
કરાે તે માટે હુ ં વશેષ અા હથી અે સા

ર તથી ઘેટાંના માેટા રખેવાળ અાપણા ભુ ઈસુને મૃ યુમાંથી પાછા સ વન
કયા, (aiōnios g166) ૨૧ તે તમને દરેક સારા કામને માટે અેવા સંપૂણ કરે કે ,
તમે તેમની ઇ છા માણે જ બધું કરાે. અને તેમની
તે અાપણી મારફતે ઈસુ

માં જે સંતાેષકારક છે ,

ત ારા તેઅાે કરાવે; તેમને સદાસવકાળ મ હમા

હાે. અામીન. (aiōn g165) ૨૨ અાે ભાઈઅાે, હુ ં તમને વનંતી ક ં છંુ કે તમે
મારા બાેધના અા વચન સહન કરાે, કે મ કે મ તમારા પર સં તમાં લ યું છે .
૨૩ તમે

ણ ે કે અાપણાે ભાઈ તમાેથી હવે જેલમાંથી છૂટાે થઅેલાે છે . ે
તે વહે લાે અાવશે, તાે હુ ં તેની સાથે અાવીને તમને મળીશ. ૨૪ તમે તમારા
સવ અાગેવાનાેને તથા સવ સંતાેને સલામ કહે ે; ઇટાલીમાંના ભાઈઅાે તમને
સલામ પાઠવે છે . ૨૫ તમ સવ ઉપર કૃ પા હાે. અામીન.
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યાકૂબનાે પ

રાઈ ગયેલા બાંરે કુ ળને, ઈ વરના તથા ભુ ઈસુ
તનાં દાસ
૧ યાકૂવખેબની
સલામ. મારા ભાઈઅાે, જયારે તમને વ વધ કારની
૨

કસાેટીઅાે થાય છે યારે તેમાં પૂરાે અાનંદ માનાે; ૩ કે મ કે તમે

ણાે છાે કે

તમારા વ વાસની પરી ામાં પાર ઊતયાથી ધીરજ ઉ પ ન થાય છે . ૪ તમે
પ રપ વ તથા સંપૂણ થાઅાે અને કશામાં અપૂણ રહાે ન હ, માટે ધીરજને
પાેતાનું કામ પૂરેપૂ ં કરવા દાે. ૫ તમારામાંનાે

ે કાેઈ ાનમાં અપૂણ હાેય,

તાે ઈ વર જે સવને ઉદારતાથી અાપે છે અને ઠપકાે અાપતા નથી, તેમની
પાસેથી તે માગે; અેટલે તેને તે અાપવામાં અાવશે. ૬ પરં તુ કં ઈ પણ શંકા
રા યા વગર વ વાસથી માગવું; કે મ કે જે કાેઈ સંદેહ રાખીને માગે છે , તે
પવનથી ઊછળતા તથા અફળાતા સમુ ના માે ના જેવાે છે . ૭ અેવા માણસે
ભુ તરફથી તેને કં ઈ મળશે અેવું ન ધારવું. ૮ બે મનવાળાે મનુ ય પાેતાના
માગામાં અ થર છે . ૯ જે ભાઈ ઊતરતા પદનાે છે તે પાેતાના ઉ ચપદમાં
અ ભમાન કરે; ૧૦ જે ીમંત છે , તે પાેતાના ઊતરતા પદમાં અ ભમાન કરે
કે મ કે ઘાસનાં ફૂ લની પેઠે તે વલીન થઈ જશે. ૧૧ કે મ કે સૂય ઊગે છે અને
ગરમ પવન વાય છે યારે ઘાસ ચીમળાય છે ; તેનું ફૂ લ ખરી પડે છે અને તેના
સાદયની શાેભા નાશ પામે છે તેમ ીમંત પણ તેના યવહારમાં ન થશે. ૧૨
જે મનુ ય પરી ણમાં પાર ઊતરે છે તે અાશીવા દત છે ; કે મ કે પાર ઊતયા
પછી,

વનનાે જે મુગટ ભુઅે પાેતાના પર ેમ રાખનારાઅાેને અાપવાનું

અાશાવચન અા યું છે તે તેને મળશે. ૧૩ કાેઈનું પરી ણ થયું હાેય તાે ઈ વરે
મા ં પરી ણ કયુ છે , અેમ તેણે ન કહે વું; કે મ કે ઈ વર કાેઈને ભૂંડું કરવા
લલચાવતા નથી અને તે કાેઈને પરી ણમાં લાવતા પણ નથી; ૧૪ પણ દરેક
મનુ ય પાેતાની દુ ઇ છાઅાેથી ખચાઈને તથા લલચાઈને પરી ણમાં પડે છે .
૧૫ પછી દુ ઇ છાઅાે ગભ ધરીને પાપને જ મ અાપે છે અને પાપ પ રપ વ

થઈને માેતને ઉપ વે છે . ૧૬ મારા વહાલાં ભાઈઅાે, તમે છે તરાતા ન હ. ૧૭
દરેક ઉ મ દાન તથા દરેક સંપૂણ દાન ઉપરથી હાેય છે અને કાશાેના પતા
જેમનાંમાં પ રવતન થતું નથી, તેમ જ જેમનાંમાં ફરવાથી પડતાે પડછાયાે પણ
નથી, તેમની પાસેથી ઊતરે છે . ૧૮ તેમણે પાેતાની ઇ છાથી સ યનાં વચન
ારા અાપણને જ મ અા યાે છે , જેથી અાપણે તેમના ઉ પ ન કરેલાંઅાેમાં
થમફળ જેવા થઈઅે. ૧૯ મારા વહાલાં ભાઈઅાે, તમે તે

ણાે છાે. દરેક

મનુ ય સાંભળવામાં ચપળ, બાેલવામાં મંદ, તથા ાેધ કરવામાં નરમ થાય;
૨૦ કે મ કે મનુ યના ાેધથી ઈ વરનું યાયીપ ં પાર પડતું નથી. ૨૧ માટે તમે

સવ મ લનતા તથા દુ તાની અ ધકતા ત

દાે અને તમારા દયમાં વાવેલું જે

વચન તમારા અા માનાે ઉ ાર કરવાને શ તમાન છે તેને ન તાથી હણ
કરાે. ૨૨ તમે વચનના પાળનારા થાઅાે, પાેતાને છે તરીને કે વળ સાંભળનારાં
જ ન હ. ૨૩ કે મ કે જે કાેઈ માણસ વચન પાળતાે નથી, પણ કે વળ સાંભળે
છે , તે પાેતાનું વાભા વક મુખ દપણમાં
તે પાેતાને જુ અે છે , પછી યાંથી ખસી
તરત ભૂલી

ેનાર મનુ યના જેવાે છે . ૨૪ કે મ કે
ય છે , અેટલે તે પાેતે કે વાે હતાે, અે તે

ય છે . ૨૫ પણ જે મુ તના સંપૂણ નયમમાં યાનથી નહાળે

છે અને તેમાં રહે છે , જે સાંભળીને ભૂલી જનાર ન હ, પણ કામ કરનાર થાય
છે , તે જ મનુ ય પાેતાના યવહારમાં અાશીવા દત થશે. ૨૬
કાેઈ માને કે હુ ં પાેતે ધા મક છંુ , પણ પાેતાની

ે તમારામાંનાે

ભને કાબૂમાં રાખતાે નથી, તે

પાેતાના દયને છે તરે છે , તેવા મનુ યની ધા મકતા યથ છે . ૨૭ વધવાઅાે
અને અનાથાેના દુ ઃખના સમયે મુલાકાત લેવી અને જગતથી પાેતાને ન કલંક
રાખવાે અે જ ઈ વરની અેટલે પતાની, અાગળ શુ તથા વ છ ધા મકતા
છે .

યાકૂ બનાે પ

, તમે પ પાત વના અાપણા મ હમાવાન ભુ ઈસુ
૨ મારાતનાેભાઈઅાે
વ વાસ રાખાે. કે મ કે જેની અાંગળીઅે સાેનાની વ ટી હાેય
૨

તથા જેનાં અંગ પર સુંદર કમતી વ
અાવે અને

ે ગંદા વ

હાેય, અેવાે માણસ

ે તમારી સભામાં

પહે રેલાે અેક ગરીબ માણસ પણ અાવે; ૩ યારે

તમે સુંદર કમતી વ

ધારણ કરેલા માણસને માન અાપીને કહાે છાે, 'તમે

અહ ઉ મ થાને બેસાે,' પણ પેલા ગરીબને કહાે છાે, 'તું યાં ઊભાે રહે ,'
અથવા 'અહ મારા પગનાં અાસન પાસે બેસ;' ૪ તાે શું તમારામાં ભેદભાવ
નથી? અને શું તમે પ પાતયુ ત વચારાે સાથે અાચરણ કરતા નથી? ૫ મારા
વહાલા ભાઈઅાે, તમે સાંભળાે; વ વાસમાં ધનવાન થવા સા તથા ઈ વરે
પાેતાના લાેકાે પર ેમ રાખનારાઅાેને જે રા ય અાપવાનું અાશાવચન અા યું
છે તેનું વતન પામવા સા , ઈ વરે અા માનવજગતના ગરીબાેને પસંદ નથી
કયા? ૬ પણ તમે ગરીબનું અપમાન કયુ છે . શું ીમંતાે તમારા પર જુ લમ
નથી કરતા? અને યાયાસન અાગળ તેઅાે તમને ઘસડી લઈ જતા નથી? ૭
જે ઉ મ નામથી તમે અાેળખાઅાે છાે, તેની નદા કરનારા શું તેઅાે નથી? ૮
તાેપણ શા

વચન માણે જે રાજમા ય નયમ છે , અેટલે કે , 'તું પાેતાના

જેવાે પાેતાના પડાેશી પર ેમ રાખ,' તે નયમ
તમે ઘ ં સા ં કરાે છાે; ૯ પણ
નયમશા

નાે ભંગ કરનારા તરીકે નયમશા

કે જે કાેઈ પૂરેપૂ ં નયમશા

ે તમે પૂરેપૂરાે પાળાે છાે, તાે

ે તમે ભેદભાવ રાખાે છાે, તાે પાપ કરાે છાે,
થી અપરાધી ઠરાે છે . ૧૦ કે મ

પાળશે અને ફ ત અેક જ બાબતમાં ભૂલ

કરશે, તે સવ સંબંધી અપરાધી ઠરે છે . ૧૧ કે મ કે જેમણે ક ું, 'તું ય ભચાર
ન કર, 'તેમણે જ ક ું કે , 'તું હ યા ન કર;' માટે
પણ

ે તું હ યા કરે છે , તાે તું નયમશા

ે તું ય ભચાર ન કરે,

નાે ભંગ કરનારાે થયાે છે . ૧૨

વતં તાના નયમ માણે તમારાે યાય થવાનાે છે , અેવું સમ ને બાેલાે
તથા વતા. ૧૩ કે મ કે જેણે દયા નથી રાખી, તેનાે યાય દયા વગર કરાશે;
યાય પર દયા વજય મેળવે છે . ૧૪ મારા ભાઈઅાે,
વ વાસ છે ,' પણ

અેવાે વ વાસ તેનાે ઉ ાર કરી શકે છે ? ૧૫
નવ

ે કાેઈ ભાઈ અથવા બહે ન

હાેય અને રાેજનાે પૂરતાે ખાેરાક ન હાેય, ૧૬ અને તમારામાંનાે કાેઈ

તેઅાેને કહે કે 'શાં તથી
ેઈઅે તે
પણ,

ે કાેઈ કહે છે કે , 'મને

ે તેને કરણીઅાે ન હાેય, તાે તેથી શાે લાભ થાય? શું

અાે, તાપાે અને તૃ ત થાઅાે;' તાેપણ શરીરને જે

ે તમે તેઅાેને ન અાપાે, તાે શાે લાભ થાય? ૧૭ તેમ જ વ વાસ

ે તેની સાથે કરણીઅાે ન હાેય, તાે તે અેકલાે હાેવાથી ન વ છે . ૧૮

હા, કાેઈ કહે શે, 'તને વ વાસ છે અને મને કરણીઅાે છે ; તાે તું તારાે વ વાસ
તારી કરણીઅાે વગર મને બતાવ અને હુ ં મારાે વ વાસ મારી કરણીઅાેથી
તને બતાવીશ.' ૧૯ તું વ વાસ કરે છે કે , ઈ વર અેક છે ; તાે તું સા ં કરે છે ;
દુ ા માઅાે પણ વ વાસ કરે છે અને કાંપે છે . ૨૦ પણ અાે નબુ માણસ,
કાયા વગર વ વાસ ન વ છે , તે

ણવાની તું ઇ છા રાખે છે ? ૨૧ અાપણા

પૂવજ ઇ ા હમે ય વેદી પર પાેતાના દીકરા ઇસહાકનું અપણ કયુ; તેમ કરીને
કૃ યાેથી તેને યાયી ઠરાવવાંમાં અા યાે ન હ? ૨૨ તું જુ અે છે કે તેના કૃ યાે
સાથે વ વાસ હતાે અને કૃ યાેથી વ વાસને સંપૂણ કરવામાં અા યાે; ૨૩
અેટલે અા શા

વચન સ ય ઠયુ કે જેમાં કહે લું છે , 'ઇ ા હમે ઈ વર પર

વ વાસ કયા અને તે તેને માટે યાયીપણા અથ ગણવામાં અા યાે; અને તેને
ઈ વરનાે મ કહે વામાં અા યાે.' ૨૪ તમે જુ અાે છાે કે અેકલા વ વાસથી
ન હ, પણ કૃ યાેથી મનુ યને યાયી ઠરાવવાંમાં અાવે છે . ૨૫ તે જ માણે
જયારે રાહાબ ગ ણકાઅે

સૂસાેનાે સ કાર કયા અને તેઅાેને બીજે ર તે

બહાર માેક યા, યારે તેને પણ શું કૃ યાેથી યાયી ઠરાવવાંમાં અાવી ન હ?
૨૬ કે મ કે જેમ શરીર અા મા વગર ન

વગર ન વ છે .
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વ છે , તેમ જ વ વાસ પણ કાયા

ભાઈઅાે, તમારામાંના ઘણાં ઉપદેશક ન થાઅાે, કે મ કે તમે ણાે
૩ મારા
છાે કે ઉપદેશકાેને તાે વશેષ સ થશે. કે મ કે અાપણે ઘણી રીતે

અાનંદને બદલે ખેદ થાય. ૧૦ ભુની સમ

ઠાેકરાે ખાઈઅે છીઅે;

જે પાેતાના ભાઈની નદા કરે છે અને પાેતાના ભાઈને દાે ષત ઠરાવે છે તે

૨

ે કાેઈ બાેલવામાં ઠાેકર નથી ખાતાે, તાે તે સંપૂણ

ન થાઅાે અેટલે તે તમને

ઊંચા કરશે. ૧૧ અાે ભાઈઅાે અને બહે નાે, તમે અેકબી ની નદા કરાે નહ ;

માણસ છે અને પાેતાના અાખા શરીરને પણ અંકુશમાં રાખવાને શ તમાન

નયમશા

નાે યાય કરે છે ; અને

છે . ૩ જુ અાે, ઘાેડા કાબુમાં રહે માટે અાપણે તેઅાેના મુખમાં લગામ નાખીને

નયમશા

નાે અમલ કરનાર નહ પણ તેનાે યાય કરનાર છે . ૧૨ નયમ

તેના અાખા શરીરને નયં ણમાં રાખીઅે છીઅે. ૪ વહાણાે પણ કે ટલા બધાં

અાપનાર તથા યાય કરનાર અેક જ છે , તે તાે ઉ ાર કરવાને તથા નાશ

માેટાં હાેય છે , તેઅાે ભયંકર પવનથી ધકે લાય છે , તાેપણ બહુ નાના સુકાનથી

કરવાને શ તમાન છે . પણ તું કાેણ કે બી નાે યાય કરે છે ? ૧૩ હવે ચાલાે,

સુકાનીની મર

તમે કહાે છાે કે , અાજે કે કાલે અમે અા કે તે શહે રમાં જઈને યાં અેક વષ

હાેય તે તરફ તેઅાેને ચલાવવામાં અાવે છે . ૫ તેમ

ભ

ે તું નયમશા

નાે યાય કરે છે ; તાે તું

પણ અેક નાનું અંગ છે છતાં તે માેટી માેટી બડાઈ કરે છે . જુ અાે, અ નનાે

સુધી રહીશું; અને વેપાર કરીને લાભ મેળવીશું. ૧૪ હવે તમે તાે નથી

તણખાે કે ટલા વશાળ જં ગલને સળગાવે છે ! ૬

ભ તાે અ ન છે ; જગતના

કે કાલે શું થવાનું છે . તમારી જદગી શાના જેવી છે ? કે મ કે તમે તાે ધુ મસ

ભ અેવી છે કે , તે અાખા શરીરને

જેવા છાે, કે જે થાેડીવાર દેખાય છે પછી અ ય થાય છે . ૧૫ પણ તેના બદલે

અ યાયથી ભરેલી છે ; અાપણા અંગાેમાં
અશુ કરે છે , તે સંપૂણ

વનને સળગાવે છે અને પાેતે નકથી સળગાવવામાં

અાવેલી છે . (Geenna g1067) ૭ કે મ કે દરેક

તનાં

નવરાે, પ ીઅાે,

તમારે અેમ કહે વું

ેઈઅે, કે

ે ભુની ઇ છા હશે, તાે અમે

બધી બડાઈ ખાેટી છે . ૧૭ અે માટે જે ભલું કાય

માણસાેઅે તેમને વશ કયા છે ; ૮ પણ

પાપ લાગે છે .

શકતાે નથી. તે [બધે] ફે લાતી મરકી છે અને ાણઘાતક ઝે રથી ભરપૂર છે .
૯ તેનાથી અાપણે ભુ પતાની તુ ત કરીઅે છીઅે અને ઈ વરના વ પ

માણે ઉ પ ન થયેલાં મનુ યાેને શાપ પણ અાપીઅે છીઅે. ૧૦ અેક જ
મામાંથી તુ ત તથા શાપ નીકળે છે . મારા ભાઈઅાે, અામ તાે ન જ થવું
ેઈઅે. ૧૧ શું ઝરાે અેક જ મુખમાંથી મીઠું તથા કડવું પાણી અાપે છે ?
૧૨ મારા ભાઈઅાે, શું અં

રી જૈતૂન વૃ નું ફળ અથવા ા ાવેલાે અં ર

અાપી શકે ? તેમ જ ખા ં ઝર ં મીઠું પાણી અાપી શકતું નથી. ૧૩ તમારામાં
ાની તથા સમજુ કાેણ છે ? તાે તે ાનથી અાવેલી ન તા વડે સદાચરણથી
પાેતાની કરણીઅાે કરી બતાવે, ૧૪ પણ
તથા વાથ છે , તાે તમે સ યની વ
૧૫ અે

ે તમારા મનમાં કડવાશ, અદેખાઇ

થઈને ગવ ન કરાે અને જૂ ઠું ન બાેલાે.

ાન ઉપરથી ઊતરે અેવું નથી, પણ દુ યવી, બનઅા મક તથા

શેતાની છે . ૧૬ કે મ કે યાં અદેખાઇ તથા વાથ છે , યાં તકરાર તથા દરેક
કારના ખરાબ કામ છે . ૧૭ પણ જે ાન ઉપરથી છે તે થમ તાે શુ , પછી
સલાહ કરાવના ં , ન , સેહેજ સમજે તેવું, દયાથી તથા સારાં ફળથી ભરપૂર,
પ પાત વગરનું તથા ઢાગ વગરનું છે . ૧૮ વળી જે સલાહ કરાવનારાંઅાે
શાં તમાં વાવે છે , તેઅાે યાયીપ ં લણે છે .

૪ લડાઈ કરનારી કુ ઇ છાથી ન હ?
તમારામાં લડાઈ તથા ઝઘડા

વતા રહીશું

અને અામ કે તેમ કરીશું. ૧૬ પણ હવે તમે તાે ગવ કરીને બડાઈ કરાે છાે, અા

પેટે ચાલનારાંઅાે તથા સમુ માં રહે નારાં ાણીઅાે પાળી શકાય છે અને
ભને કાેઈ માણસ કાબુમાં રાખી

ણતા

યાં છતાં કરતાે નથી તેને

ીમંતાે તમે સાંભળાે, તમારા પર અાવી પડનારા સંકટાેને લીધે
૫ હવે
તમે વલાપ અને દન કરાે. તમારી દાેલત સડી ગઈ છે અને તમારાં
૨

વ

ાેને ઊધઈ ખાઈ ગઈ છે . ૩ તમા ં સાેનું તથા પું કટાઈ ગયું છે અને

તેના કાટ તમારી વ

સા ી અાપશે, અ નની જેમ તમારા શરીરાેને

ખાઈ જશે. તમે છે લાં દવસને માટે મલકત સંઘરી રાખી છે . ૪ જુ અાે,
જે મજૂ રાેઅે તમારાં ખેતરમાં મહે નત કરી છે , તેઅાેની મજૂ રી તમે દગાથી
અટકાવી રાખી છે , તે બૂમ પાડે છે અને મહે નત કરનારાઅાેની બૂમ સૈ યાેના
ભુઅે સાંભળી છે . ૫ તમે પૃ વી પર માેજશાેખ કરાે છાે અને વલાસી થયા
છાે; કાપાકાપીના દવસાેમાં તમે તમારાં દયાેને પુ કયા છે . ૬ યાયીને
તમે અ યાયી ઠરાવીને મારી ના યાે, પણ તે તમને અટકાવતાે નથી. ૭
ભાઈઅાે, ભુના અાવતાં સુધી તમે ધીરજ રાખાે; જુ અાે, ખેડૂત ભૂ મના
મૂ યવાન ફળની રાહ જુ અે છે અને પહે લાે તથા છે લાે વરસાદ થાય યાં
સુધી તે ધીરજ રાખે છે . ૮ તમે પણ, ધીરજ રાખાે અને મન ઢ રાખાે, કે મ
કે ભુનું અાગમન હાથવતમાં છે . ૯ ભાઈઅાે, અેકબી

સાથે બડબડાટ

ન કરાે જેથી તમારાે યાય કરવામાં ન અાવે; જુ અાે, યાયાધીશ બારણા
અાગળ ઊભા છે . ૧૦ ભાઈઅાે અને બહે નાે, દુ ઃખ સહે વા વષે તથા ધીરજ

ાંથી થાય છે ? શું તમારા અંગમાંની

માટેના નમૂના, જે બાેધકાે ભુના નામથી બાે યા તેઅાે પાસેથી હણ

૨ તમે ઇ છા રાખાે છાે, પણ તે તૃ ત

કરાે. ૧૧ જુ અાે, જેઅાેઅે સહન કયુ છે તેઅાે અાશીવા દત છે , અેમ અાપણે

થતી નથી, તેથી તમે હ યા કરાે છાે અને ઝં ખના રાખાે છાે પણ કં ઈ મેળવી

માનીઅે છીઅે. તમે અયૂબની સહનશીલતા વષે સાંભ

શકતા નથી; તમે લડાઈ ઝઘડા કરાે છાે; પણ તમારી પાસે કં ઈ નથી, કે મ કે

પ રણામ અા યું તે ઉપરથી તમે

તમે માગતા નથી. ૩ તમે માગાે છાે, તે પામતા નથી, કે મ કે તમે પાેતાના

તથા દયાળુ છે . ૧૨ પણ મારા ભાઈઅાે, વશેષે કરીને તમે સમ ન ખાઅાે;

માેજશાેખ પર ખરચી નાખવાના ખરાબ ઇરાદાથી માગાે છાે. ૪ અાે બેવફા
લાેકાે, શું તમે

ણતા નથી, કે જગતની મ તા ઈ વર

વગના ન હ કે પૃ વીના ન હ કે બી

ું છે , ભુથી જે

ેયું છે અે માણે કે , ભુ ઘણાં ક ણાળુ
કાેઈનાં સમ ન ખાઅાે; પણ તમને સ

યે દુ મનાવટ છે ?

થાય ન હ માટે તમારી 'હા' તે 'હા' અને 'ના' તે 'ના' હાેય. ૧૩ તમારામાં

અે માટે જે કાેઈ જગતનાે મ થવા ચાહે છે , તે ઈ વરનાે વૈરી થાય છે . ૫ જે

શું કાેઈ દુ ઃખી છે ? તાે તેણે ાથના કરવી. શું કાેઈ અાનં દત છે ? તાે તેણે

અા માને તેમણે અાપણામાં વસા યાે, તેને તે પાેતાનાે જ કરવાની ઇ છા રાખે

ગીત ગાવાં. ૧૪ તમારામાં શું કાેઈ બીમાર છે ? તાે તેણે વ વાસી સમુદાયના

છે , અેવું શા

વડીલાેને બાેલાવવા અને તેઅાેઅે ભુના નામથી તેને તેલ લગાવીને તેને માટે

વચનમાં કહે છે તે શું ફાેકટ છે અેમ તમે ધારાે છાે? ૬ પણ તે

તાે વધારે કૃ પાદાન અાપે છે . માટે શા

વચન કહે છે કે , ઈ વર અહં કારીઅાેને

ાથના કરવી. ૧૫ વ વાસ સ હત કરેલી ાથના બીમારને બચાવશે, ભુ

ધ ારે છે , પણ ન પર કૃ પા રાખે છે . ૭ તેથી તમે ઈ વરને અાધીન થાઅાે,

તેને ઉઠાડશે; અને

પણ શેતાનની સામા થાઅાે, અેટલે તે તમારી પાસેથી નાસી જશે. ૮ તમે

નીરાેગી થાઅાે માટે પાેતાના પાપ અેકબી ની પાસે કબૂલ કરાે, અેકબી ને

ઈ વરની પાસે

અાે, અેટલે તે તમારી પાસે અાવશે; અાે પાપીઅાે, તમારાં

માટે ાથના કરાે; યાયી માણસની ાથના પ રણામે બહુ સાથક થાય છે . ૧૭

હાથ શુ કરાે અને અાે બે મનવાળાઅાે તમે તમારા દય પ વ કરાે. ૯

અે લયા વભાવે અાપણા જેવાે માણસ હતાે. પણ તેણે ાથનામાં વનંતી

તમે ઉદાસ થાઅાે, શાેક કરાે અને રડાે; તમા ં હા ય શાેકમાં બદલાય તથા

કરી કે 'વરસાદ વરસે ન હ;' તેથી સાડા ણ વરસ સુધી ભૂ મ પર વરસાદ
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ે તેણે પાપ કયા હશે, તાે માફ કરવામાં અાવશે. ૧૬ તમે

યાકૂ બનાે પ

વર યાે ન હ. ૧૮ તેણે ફરી ાથના કરી અને વગમાંથી વરસાદ વર યાે; અને
ધરતીઅે પાક ઉપ

યાે. ૧૯ મારા ભાઈઅાે,

ત ને અવળે માગ ભટકી

ે તમારામાંનાે કાેઈ સ ય માગ

ય અને કાેઈ તેને પાછાે ફે રવે, ૨૦ તાે તેણે

ણવું કે પાપીને તેના અવળે માગમાંથી જે પાછાે વાળે છે , તે અેક

વને

મૃ યુથી બચાવશે અને તેના સં યાબંધ પાપને ઢાંકી દેશે.

યાકૂ બનાે પ
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પતરનાે પહે લાે પ

વૈભવ ઘાસનાં ફૂ લ જેવાે છે . ઘાસ સુકાઈ

તનાે ે રત પતર લખે છે કે , વેર વખેર થઈને પાે તસ,
૧ ઈસુ
ગલા તયા, કાપાદાે કયા, અા સયા, અને બથુ નયામાં પરદેશી તરીકે
વસેલા વ વાસીઅાે; ૨ જેઅાેને ઈ વર પતાના પૂવ ાન માણે અા માના
પ વ ીકરણથી અા ાકારી થવા અને ઈસુ

તનાં ર તથી છંટકાવ પામવા

સા પસંદ કરેલા છે , તેવા તમ સવ પર પુ કળ કૃ પા તથા શાં ત હાે. ૩
અાપણા ભુ ઈસુ

તનાં ઈ વર તથા પતાની તુ ત થાઅાે; તેમણે પાેતાની

પુ કળ દયા માણે મૂઅેલામાંથી ઈસુ

તનાં મરણાે થાન ારા અાપણને

વંત અાશાને સા , ૪ અ વનાશી, નમળ તથા જજ રત ન થનારા વતનને
માટે અાપણને નવાે જ મ અા યાે છે , તે વતન તમારે માટે વગમાં રાખી
મૂકેલું છે . ૫ છે લાં સમયમાં જે ઉ ાર ગટ થવાની તૈયારીમાં છે , તેને માટે
ઈ વરના સામ ય વડે વ વાસથી તમને સંભાળવામાં અાવે છે . ૬ અેમાં તમે
બહુ અાનંદ કરાે છાે,

ેકે હમણાં થાેડા સમય માટે વ વધ કારનાં પરી ણ

થયાથી તમે દુ ઃખી છાે, ૭ અે માટે કે તમારા વ વાસની પરી ા જે અ નથી
પરખાયેલા નાશવંત સાેના કરતાં વધુ મૂ યવાન છે , તે ઈસુ

તનાં ગટ

થવાની ઘડીઅે તુ ત, માન તથા મ હમા યાે ય થાય. ૮ તેમને ન
પણ તમે તેમના પર ેમ રાખાે છાે,

ેકે અ યારે તમે તેમને

ેયા છતાં

ેતાં નથી, તાેપણ

તેમના પર વ વાસ રાખાે છાે અને તમે તેમનાંમાં અવા ય તથા મ હમા ભરેલા
અાનંદથી હરખાઅાે છાે. ૯ તમે પાેતાના વ વાસનું ફળ, અેટલે અા માઅાેનાે
ઉ ાર પામાે છાે. ૧૦ જે બાેધકાેઅે તમારા પરની કૃ પા વષે ભ વ યકથન કયુ
તેઅાેઅે તે ઉ ાર વષે તપાસીને ખંતથી શાેધ કરી; ૧૧
જે તેઅાેમાં હતાે તેણે

તનાે અા મા

તનાં દુ ઃખ તથા તે પછીના મ હમા વષે સા ી

અાપી, યારે તેણે કયાે અથવા કે વાે સમય બતા યાે તેનું સંશાેધન તેઅાે કરતા
હતા. ૧૨ જે ગટ કરાયું હતું તેનાથી તેઅાેઅે પાેતાની ન હ, પણ તમારી
સેવા કરી; વગમાંથી માેકલાયેલા પ વ અા માની સહાયથી જેઅાેઅે તમને
સુવાતા ગટ કરી તેઅાે ારા તે વાતાે તમને હમણાં જણાવવાંમાં અાવી; જે
ેવાની ઉ કં ઠા વગદૂ તાે પણ ધરાવે છે . ૧૩ અે માટે તમે પાેતાના મનમાં
સાવચેત રહાે અને જે કૃ પા ઈસુ

તનાં ગટ થવાની ઘડીઅે તમારા પર

થશે તેની સંપૂણ અાશા રાખાે. ૧૪ તમે અા ાકારી સંતાનાે જેવા થાઅાે,
અને પાેતાની અગાઉની અ ાન અવ થાની દુ વાસના માણે ન ચાલાે. ૧૫
પણ જેમણે તમને તે

ાં છે , તે જેવા પ વ છે તેમના જેવા તમે પણ સવ

યવહારમાં પ વ થાઅાે. ૧૬ કે મ કે અેમ લ યું છે કે , “હુ ં પ વ છંુ , માટે તમે
પ વ થાઅાે”. ૧૭ અને જે પ પાત વગર દરેકનાં કામ માણે યાય કરે છે ,
તેમને

ે તમે પતા કહીને વનંતી કરાે છાે, તાે તમારા અહ ના વાસનાે

સમય બીકમાં વતાવાે. ૧૮ કે મ કે તમે અે

ણાે છાે કે તમારા પતૃઅાેથી

ચા યા અાવતાં યથ અાચરણથી તમે નાશવંત વ તુઅાે, અેટલે પા અથવા
સાેના વડે ન હ, ૧૯ પણ

ત જે ન કલંક તથા નદાષ હલવાન છે તેમના

મૂ યવાન ર તથી ખરીદી લેવાયેલા છાે. ૨૦ તેઅાે તાે સૃ ના ારં ભ પૂવ
નયુ ત કરાયેલા હતા ખરા, પણ તમારે માટે અા છે લાં સમયમાં ગટ થયા.
૨૧ તેમને અાધારે તમે ઈ વર પર વ વાસ રાખાે છાે, જેમણે તેમને મરણમાંથી

ઉઠાડયા અને મ હમા અા યાે, અે માટે કે તમારાે વ વાસ તથા અાશા ઈ વર
પર રહે . ૨૨ તમે સ યને અાધીન રહીને ભાઈ પરના ન કપટ ેમને માટે
તમારાં મનને પ વ કયા છે , માટે શુ

દયથી અેકબી

પર અા હથી

ેમ કરાે. ૨૩ કે મ કે તમને વનાશી બીજથી ન હ, પણ અ વનાશી બીજથી,
ઈ વરના

વંત તથા સદા ટકનાર વચન વડે નવાે જ મ અાપવામાં અા યાે છે .

(aiōn g165) ૨૪ કે મ કે , 'સવ ાણી ઘાસનાં જેવા છે અને મનુ યનાે બધાે

ય છે અને તેનું ફૂ લ ખરી પડે છે ,

૨૫ પણ ભુનું વચન સદા રહે છે .' જે સુવાતાનું વચન તમને ગટ કરાયું તે અે

જ છે . (aiōn g165)
દુ તા, કપટ, ઢાગ, ષ
ે તથા સવ કારની નદા દૂ ર કરીને,
૨ અેનવાંમાટેજતમામ
મેલાં બાળકાેની જેમ શુ અા મક દૂ ધની ઇ છા રાખાે, જેથી
૨

૩

ે તમને અેવાે અનુભવ થયાે હાેય કે ભુ દયાળુ છે તાે તે વડે તમે ઉ ાર
પામતાં સુધી વધતાં રહાે. ૪ જે

વંત પ થર છે , મનુ યાેથી નકારાયેલા ખરા,

પણ ઈ વરથી પસંદ કરાયેલા તથા મૂ યવાન છે . ૫ તેમની પાસે અાવીને તમે
પણ અા મક ઘરના

વંત પ થર બ યા અને જે અા મક ય ાે ઈસુ

તને

વારા ઈ વરને સ ન છે તેમનું અપણ કરવા પ વ યાજકાે થયા છાે. ૬
કારણ કે શા

વચનમાં લખેલું છે કે , 'જુ અાે, પસંદ કરેલાે તથા મૂ યવાન,

અેવાે ખૂણાનાે મુ ય પ થર હુ ં સયાેનમાં મૂકું છંુ અને જે તેના પર વ વાસ કરે
છે તે શરમાશે ન હ. ૭ માટે તમને વ વાસ કરનારાઅાેને તે મૂ યવાન છે ,
પણ અ વ વાસીઅાેને સા તાે જે પ થર બાંધનારાઅાેઅે નાપસંદ કયા, તે જ
ખૂણાનાે મુ ય પ થર થયાે છે . ૮ વળી ઠેસ ખવડાવનાર પ થર અને ઠાેકર
ખવડાવનાર ખડક થયાે છે ;' તેઅાે અા ા માનતાં નથી, તેથી વચન વષે ઠાેકર
ખાય છે , અેટલા માટે પણ તેઅાેનું નમાણ થયેલું હતું. ૯ પણ તમે તાે પસંદ
કરેલું કુ ળ, રાજમા ય યાજકવગ, પ વ લાેક તથા ઈ વરની ખાસ

છાે,

જેથી જેમણે તમને અંધકારમાંથી પાેતાના અા યકારક અજવાળામાં તે
છે , તેમના સદગુણાે તમે ગટ કરાે. ૧૦ તમે પહે લાં
હાલ ઈ વરની

ાં

જ નહાેતા, પણ

છાે; દયા પામેલા નહાેતા, પણ હાલ દયા પા યા છાે.

યજનાે, હુ ં વનંતી ક ં છંુ કે , જે દૈ હક વષયાે અા માની સામે લડે
છે , તેઅાેથી તમે, પરદેશી તથા વાસીની જેમ દૂ ર રહાે. ૧૨ વદેશીઅાેમાં
૧૧

તમે પાેતાનાે યવહાર સારાે રાખાે, કે જેથી તેઅાે તમને ખરાબ સમ ને
તમારી વ

બાેલે યારે તમારાં સારાં કામ

ઈ વરનાે મ હમા કરે. ૧૩ માણસાેઅે થાપેલી

ેઈને તેઅાે યાયને દવસે
યેક સ ાને ભુને લીધે

તમે અાધીન થાઅાે; રા ને સવાપરી સમ ને તેને અાધીન રહાે. ૧૪ વળી
ખાેટું કરનારાઅાેને દં ડ અાપવા અને સા ં કરનારાઅાેની શંસા કરવાને તેણે
નીમેલા અ ધકારીઅાેને પણ તમે અાધીન થાઅાે ૧૫ કે મ કે ઈ વરની ઇ છા
અેવી છે કે સારાં કાયા કરીને મૂખ માણસાેની અ ાનપણાની વાતાેને તમે બંધ
કરાે. ૧૬ તમે વતં છાે પણ અે વતં તા તમારી દુ તાને છુપાવવા માટે ન
વાપરાે; પણ તમે ઈ વરના સેવકાે જેવા થાઅાે. ૧૭ તમે સવને માન અાપાે,
ભાઈઅાે પર ેમ રાખાે, ઈ વરનાે ભય રાખાે, રા નું સ માન કરાે. ૧૮ દાસાે,
તમે પૂરા ભયથી તમારા મા લકાેને અાધીન થાઅાે, જેઅાે સારા તથા ન છે
કે વળ તેઅાેને જ ન હ, વળી કઠાેર મા લકને પણ અાધીન થાઅાે. ૧૯ કે મ કે
ે કાેઈ માણસ ઈ વર તરફના ભ તભાવને લીધે અ યાય વેઠતાં દુ ઃખ સહે
છે તાે તે ઈ વરની નજરમાં શંસાપા છે . ૨૦ કે મ કે જયારે પાપ કરવાને
લીધે તમે માર ખાઅાે છાે યારે
છે ? પણ

ે તમે સહન કરાે છાે, તાે તેમાં શું શંસાપા

ે સા ં કરવાને લીધે દુ ઃખ ભાેગવાે છાે, તે

ે તમે સહન કરાે છાે

અે ઈ વરની નજરમાં શંસાપા છે . ૨૧ કારણ કે અેને માટે તમે તેડાયેલા
છાે, કે મ કે

તે પણ તમારે માટે સહન કયુ છે અને તમને નમૂનાે અા યાે છે ,

કે તમે તેમને પગલે ચાલાે. ૨૨ તેમણે કં ઈ પાપ કયુ ન હ, ને તેમના મુખમાં
કપટ માલૂમ પ

ું ન હ. ૨૩ તેમણે નદા પામીને સામે નદા કરી ન હ, દુ ઃખાે

સહે તાં કાેઈને ધમકા યાં ન હ, પણ સાચાે યાય કરનારને પાેતાને સા યાે. ૨૪
લાકડા પર તેમણે પાેતે પાેતાના શરીરમાં અાપણાં પાપ લીધાં, જેથી અાપણે
પાપ સંબંધી મૃ યુ પામીઅે અને યાયીપણા માટે
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વીઅે; તેમના જખમાેથી

પતરનાે પહે લાે પ

તમે સા ં થયા. ૨૫ કે મ કે તમે ભૂલાં પડેલાં ઘેટાંના જેવા હતા, પણ હમણાં
તમારા અા માના પાળક તથા ર ક ઈ વરની પાસે પાછા અા યા છાે.
, પ નીઅાે, તમે તમારા પ તઅાેને અાધીન રહાે, અે માટે કે
૩ તેકાેઈજ પ માણે
ત વચન માનનાર ન હાેય તાે તે પાેતાની પ નીના અાચરણથી,

ે
૨

અેટલે તમારાં મયાદાયુ ત શુ વતન ારા વચન વગર મેળવી લેવાય. ૩
તમારાે શણગાર બા , અેટલે ગૂંથેલા વાળનાે, સાેનાનાં ઘરેણાંનાે અથવા
સારાં વ

પહે રવાનાે ન હાેય; ૪ પણ અંતઃકરણમાં રહે લા ગુ ત મનુ ય વનાે,

અેટલે દીન તથા ન અા માનાે, જે ઈ વરની નજરમાં ઘણાે મૂ યવાન છે ,
તેના અ વનાશી અાભૂષણાેનાે હાેય. ૫ કે મ કે ાચીન સમયમાં જે પ વ
ીઅાે ઈ વર પર ભરાેસાે રાખતી હતી, તેઅાે પાેતપાેતાનાં પ તને અાધીન
રહીને, તે જ માણે પાેતાને શણગારતી હતી. ૬ જેમ સારા ઇ ા હમને
વામી કહીને તેને અાધીન રહે તી તેમ;

ે તમે સા ં કરાે છાે અને કં ઈ ભયથી

ગભરાતી નથી, તાે તમે તેની દીકરીઅાે છાે. ૭ તે જ માણે પ તઅાે,
નબળી ય ત છે તેમ

ી

ણીને તેની સાથે સમજણપૂવક રહાે, તમે તેની સાથે

વનની કૃ પાના સહવારસ છાે અેમ ગણીને, તેને માન અાપાે, કે જેથી તમારી
ાથનાઅાેમાં કં ઈ અવરાેધ અાવે ન હ. ૮ અાખરે, તમે સવ અેક મનના,
અેકબી ના સુખ દુ ઃખમાં સહભાગી, ભાઈઅાે પર ેમ રાખનારા, ક ણા
કરનાર તથા ન થાઅાે. ૯ દુ તાને બદલે દુ તા અને નદાને બદલે નદા ન
કરાે, પણ તેથી ઊલટું અાશીવાદ અાપાે; કે મ કે તેને સા તમને તેડવામાં
અા યા છે કે જેથી તમે અાશીવાદના વારસ થાઅાે. ૧૦ કે મ કે , 'જે માણસ
સા ં

વન

વવા ઇ છે છે અને સારા દવસાે

ેવા ઇ છે છે , તેણે પાેતાની

ભને દુ તાથી અને પાેતાના હાેઠાેને કપટી વાતાે બાેલવાથી અટકાવવા; ૧૧
તેણે દુ તાથી દૂ ર રહે વું, ભલું કરવું; શાં ત શાેધવી અને તેમાં વૃ રહે વું. ૧૨
કે મ કે યાયીઅાે પર ભુની નજર છે ; અને તેઅાેની તેમની ાથના
કાન ખુ લાં છે ; પણ ભુ દુ તા કરનારાઅાેની વ

યે તેમના

છે . ૧૩ જે સા ં છે તેને

ે તમે અનુસરનારા થયા, તાે તમા ં નુકસાન કરનાર કાેણ છે ? ૧૪

ે તમે

યાયીપણાને માટે સહન કરાે છાે, તાે તમે અાશીવા દત છાે; તેઅાેની ધમકીથી
ડરાે ન હ' અને ગભરાઅાે પણ ન હ. ૧૫ પણ

તને ભુ તરીકે તમારાં

અંતઃકરણમાં પ વ માનાે; અને તમારી જે અાશા છે તે વષે
તેને ન તાથી તથા સ યતાથી

ે કાેઈ પૂછે તાે

યુ ર અાપવાને સદા તૈયાર રહાે. ૧૬ શુ

અંતઃકરણ રાખાે કે જેથી, જે બાબત વષે તમા ં ખરાબ બાેલાય છે તે વષે
જેઅાે
૧૭ કે મ કે

તમાંના તમારા સારા વતનની નદા કરે છે તેઅાે શરમાઈ

ય.

ે ઈ વરની ઇ છા અેવી હાેય, તાે દુ તા કરવાને લીધે સહે વું તે

કરતાં ભલું કરવાને લીધે સહે વું તે વધારે સા ં છે . ૧૮ કે મ કે

તે પણ

અેક વાર પાપાેને સા , અેટલે યાયીઅે અ યાયીઅાેને બદલે સ ું કે , જેથી
તેઅાે અાપણને ઈ વર પાસે લાવે; તેમને મનુ યદેહમાં મારી નંખાયા, પણ
અા મામાં સ વન કરવામાં અા યા. ૧૯ તે અા મામાં પણ તેમણે જઈને
બંદીખાનામાં પડેલા અા માઅાેને ઉપદેશ કયા. ૨૦ અા અા માઅાે, નૂહના
સમયમાં, જયારે વહાણ તૈયાર થતું હતું અને ઈ વર સહન કરીને ધીરજ
રાખતા હતા, અને જયારે વહાણમાં થાેડા, અેટલે અાઠ મનુ યાે પાણીથી બચી
ગયા યારે અના ાં કત હતા. ૨૧ તે
શરીરનાે મેલ દૂ ર કરવાથી ન હ, પણ ઈસુ

ાંત માણે બા ત માનાં પાણીથી
તનાં મરણાે થાન ારા ઈ વર

પાસે શુ અંતઃકરણની માગણીથી હમણાં તમને પણ બચાવે છે . ૨૨ ઈસુ તાે
વગદૂ તાે, અ ધકારીઅાે તથા પરા મીઅાેને પાેતાને વાધીન કરીને વગમાં
ગયા અને ઈ વરને જમણે હાથે બરાજમાન છે .

તે અાપણે માટે મનુ યદેહમાં દુ : ખ સ ું છે , માટે તમે પણ
૪ હવે
અેવું જ મન રાખીને સ જ થાઅાે; કે મ કે જેણે મનુ યદેહમાં દુ : ખ
સ ું છે તે પાપથી મુ ત થયાે છે , ૨ કે જેથી તે બાકીનું

વન માણસાેની

વષયવાસનાઅાે માણે ન હ, પણ ઈ વરની ઇ છા માણે વતાવે. ૩
કે મ કે જેમ વદેશીઅાે જેમાં અાનંદ માને છે તે માણે કરવામાં તમે તમારા
વનનાે ઘણાે સમય વતા યાે છે , તે બસ તે છે . તે સમયે તમે ય ભચારમાં,
વષયભાેગમાં, મ પાનમાં, માેજશાેખમાં, તથા તર કૃ ત મૂ તપૂ માં મ ન
હતા. ૪ અે બાબતાેમાં તમે તેઅાેની સાથે જે દુ રાચારના પૂરમાં ધસી પડતા
નથી, તેથી તેઅાે અા ય પામે છે અને તમારી નદા કરે છે . ૫

વતાંઅાેનાે

તથા મૃ યુ પામેલાંઅાેનાે યાય કરવાને જે તૈયાર છે તેમને તેઅાે હસાબ
અાપશે; ૬ કે મ કે મૃ યુ પામેલાંઅાેને પણ સુવાતા ગટ કરાઈ હતી કે જેથી
શરીર વષે માનવીય ધાેરણાે અનુસાર તેઅાેનાે યાય થાય, પણ અા મા
વષે તેઅાે ઈ વરમાં

વે. ૭ બધી બાબતાેનાે અંત પાસે અા યાે છે , માટે

તમે સંયમી થાઅાે અને સાવચેત રહીને ાથના કરાે. ૮ વશેષે કરીને તમે
અેકબી

પર અા હથી ેમ કરાે; કે મ કે ેમ ઘણાં પાપને ઢાંકે છે . ૯

વ કચવાયા વગર તમે અેકબી ની સ કાર કરાે. ૧૦ દરેકને જે કૃ પાદાન
મ

ું છે તે અેકબી ની સેવા કરવામાં ઈ વરની અનેક કારની કૃ પાના

સારા કારભારીઅાેની તરીકે વાપરવું. ૧૧

ે કાેઈ ઉપદેશ અાપે છે , તાે તેણે

ઈ વરના વચન માણે ઉપદેશ અાપવાે;

ે કાેઈ સેવા કરે, તાે તેણે ઈ વરે

અાપેલા સામ ય માણે સેવા કરવી; કે જેથી સવ બાબતાેમાં ઈસુ

ત

વારા ઈ વર મ હમાવાન થાય; તેમને સદાસવકાળ મ હમા તથા સ ા હાે!
અામીન. (aiōn g165) ૧૨

ય ભાઈબહે નાે, તમારી કસાેટી કરવાને માટે

તમારા પર જે અ ન પી દુ ઃખ પડે છે , તેમાં તમને કં ઈ વ ચ થયું હાેય તેમ
સમ ને અા ય ન પામાે. ૧૩ પણ

તનાં દુ ઃખાેમાં તમે ભાગીદાર થાઅાે

છાે, તેને લીધે અાનંદ કરાે; કે જેથી તેમનાે મ હમા ગટ થાય યારે પણ તમે
બહુ ઉ લાસથી અાનંદ કરાે. ૧૪

ે

તનાં નામને કારણે તમારી નદા

થતી હાેય, તાે તમે અાશીવા દત છાે, કે મ કે મ હમાનાે તથા ઈ વરનાે અા મા
તમારા પર રહે છે . [તેઅાેથી તે નદાય છે ખરાે પણ તમારાથી તે મ હમા પામે
છે .] ૧૫ પણ ખૂની, ચાેર, દુ રાચારી અથવા બી ના કામમાં દખલ કરનાર
તરીકે તમારામાંના કાેઈને શ ા ન થાય. ૧૬ પણ
કારણે

તનાં અનુયાયી હાેવાને

ે કાેઈને સહે વું પડે છે , તાે તેથી શરમાય ન હ પણ તે નામમાં તે

ઈ વરનાે મ હમા કરે. ૧૭ કે મ કે યાયચૂકાદાનાે અારં ભ ઈ વરના પ રવારમાં
થવાનાે સમય અા યાે છે અને

ે તેનાે ારં ભ અાપણામાં થાય, તાે ઈ વરની

સુવાતા જેઅાે નથી માનતા તેઅાેના હાલ કે વાં થશે? ૧૮ ' ે યાયી માણસનાે
ઉ ાર મુ કે લીથી થાય છે , તાે અધમ તથા પાપી માણસનું શું થશે?' ૧૯ માટે
જેઅાે ઈ વરની ઇ છા માણે દુ ઃખ સહન કરે છે તેઅાે ભલું કરવાનું ચાલુ
રાખતાં પાેતાના ાણાેને વ વાસુ સૃજનહારને સાપે.
જે વડીલાે છે , તેઅાેનાે હુ ં સાથી વડીલ અને
તનાં દુ ઃખાેનાે
૫ તમારામાં
સા ી તથા ગટ થનાર મ હમાના ભાગીદાર છંુ , તેથી તેઅાેને વનંતી
ક ં છંુ કે , ૨ ઈ વરના લાેકાેનું જે ટાેળું તમારી સંભાળમાં છે તેનું તપાલન
કરાે અ ય નું કામ ફરજ પડવાથી ન હ પણ વે છાઅે કરાે; લાેભને સા ં
ન હ, પણ અાતુરતાથી કરાે. ૩ વળી તમારી જવાબદારીવાળાં સમુદાય પર
મા લક તરીકે ન હ, પણ તેમને અાદશ પ થાઅાે, ૪ જયારે મુ ય ઘેટાંપાળક
ગટ થશે યારે મ હમાનાે કદી પણ કરમાઈ ન જનાર મુગટ તમે પામશાે.
૫ અે જ માણે જુ વાનાે, તમે વડીલાેને અાધીન થાઅાે; અને તમે સઘળા

અેકબી ને અાધીન થઈને ન તા ધારણ કરાે, કે મ કે ઈ વર ગ વ ાેની વ
છે , પણ ન માણસાેને કૃ પા અાપે છે . ૬ અે માટે ઈ વરના સમથ હાથ નીચે

પતરનાે પહે લાે પ

656

તમે પાેતાને ન કરાે તે તમને યાે ય સમયે ઉ ચ થાને બેસાડે. ૭ તમારી
સવ ચતા તેમના પર નાખાે, કે મ કે તે તમારી સંભાળ રાખે છે . ૮ સાવચેત
થાઅાે,

ગતા રહાે; કે મ કે તમારાે વૈરી શેતાન ગાજનાર સહની જેમ કાેઈ

મળે તેને ગળી જવાને શાેધતાે ફરે છે . ૯ તમે વ વાસમાં ઢ થઈને તેની
સામે થાઅાે, કે મ કે તમે

ણાે છાે કે , દુ નયામાંનાં તમારા ભાઈઅાે પર અે

જ કારનાં દુ ઃખાે પડે છે . ૧૦ સવ કૃ પાના ઈ વર જેમણે

તમાં તમને

પાેતાના અનંતકાળના મ હમાને સા બાેલા યા છે , તે પાેતે તમે થાેડીવાર
સહન કરાે યાર પછી, તમને પૂણ, થર તથા બળવાન કરશે. (aiōnios g166)
૧૧ તેમને સદાસવકાળ સ ા હાે

ે, અામીન. (aiōn g165) ૧૨ સ વાનસ, જે

સ વાનસ, જેને હુ ં વ વાસુ ભાઈ માનું છંુ , તેની હ તક મ ટૂં કમાં તમારા ઉપર
લ યું છે , અને વનંતી કરીને સા ી અાપી છે કે જે કૃ પામાં તમે થર ઊભા
રહાે છાે, તે ઈ વરની ખરી કૃ પા છે . ૧૩ બે બલાેનમાંની મંડળી જેને તમારી
સાથે પસંદ કરેલી છે તે તથા મારાે દીકરાે માક તમને સલામ કહે છે . ૧૪ તમે
ેમના ચુંબનથી અેકબી ને સલામ કર ે. ઈસુ

તમાં તમ સવને શાં ત

થાઅાે. અામીન.
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પતરનાે બી ે પ

કયુ તેઅાેને ઈ વરે છાે

ઈ વર તથા ઉ ારક ઈસુ
તનાં યાયીપણાથી અમારા
૧ અાપણા
વ વાસ જેવાે મૂ યવાન વ વાસ જેઅાે પા યા છે , તેઅાેને ઈસુ
તનાે
દાસ તથા ે રત સમાેન પતર લખે છે ૨ ઈ વરને તથા અાપણા ભુ ઈસુને
અાેળખવાથી તમારા પર કૃ પા તથા શાં ત પુ કળ હાે. ૩ તેમણે પાેતાના મ હમા
વડે તથા સા વ તાથી અાપણને બાેલા યા, અેમને અાેળખવાથી તેમના
ઈ વરીય સામથ અાપણને

વન તથા ભ તભાવને લગતાં સઘળાં વાનાં

અા યા છે . ૪ તેમણે અાપણને મૂ યવાન તથા અ તશય માેટાં અાશાવચનાે
અા યાં છે , જેથી તેઅાે વારા દુ નયામાંની જે દુ વાસનાથી દુ તા થાય છે
તેથી છૂટીને ઈ વરીય વભાવના ભાગીદાર તમે થાઅાે. ૫ અે જ કારણ
માટે સંપૂણ પ ર મ કરીને તમે પાેતાના વ વાસની સાથે ચ ર , ચ ર ની
સાથે

ાન, ૬ ાનની સાથે સંયમ, સંયમની સાથે ધીરજ, ધીરજની સાથે

ભ તભાવ, ૭ ભ તભાવની સાથે ભાતૃભાવ અને ભાતૃભાવ સાથે ેમ
દાે. ૮ કે મ કે
ઈસુ

ે અે સઘળાં તમારામાં હાેય તથા વૃ

ેડી

પામે તાે અાપણા ભુ

તનાં ાન વષે તેઅાે તમને અાળસુ તથા ન ફળ થવા દેશે ન હ. ૯

પણ જેની પાસે અે વાનાં નથી તે અંધ છે , તેની

ટૂં કી છે અને તે પાેતાનાં

અગાઉનાં પાપાેથી શુ થયાે હતાે અે બાબત તે ભૂલી ગયાે છે . ૧૦ તેથી
ભાઈઅાે, તમા ં તેડું તથા પસંદગી ન ી કરવા માટે વશેષ ય ન કરાે, કે મ કે
ે તમે અેવું કરશાે તાે કદી ગફલતમાં પડશાે ન હ. ૧૧ કારણ કે અેમ કરવાથી
અાપણા ભુ તથા ઉ ારક ઈસુ

તનાં અનંતકાળના રા યમાં તમે પૂરી

રીતે વેશ પામશાે. (aiōnios g166) ૧૨ અે માટે

ેકે તમે અે વાતાે

ણાે છાે

અને અ યારે સ યમાં ઢ થયા છાે, તાેપણ તમને તે ન ય યાદ કરાવવાનું હુ ં
ભૂલીશ ન હ. ૧૩ અને યાં સુધી હુ ં અા માંડવા પી શરીર માં છંુ , યાં સુધી
તમને યાદ કરાવીને સાવચેત કરવા અે મને યાે ય લાગે છે . ૧૪ કે મ કે મને
ખબર છે કે અાપણા ભુ ઈસુ

તનાં બતા યા માણે મા ં અાયુ ય

જલદી પૂ ં થવાનું છે . ૧૫ હુ ં ય ન કરીશ કે , મારા મરણ પછી તમને અા વાતાે
સતત યાદ રહે . ૧૬ કે મ કે જયારે અમે અાપણા ભુ ઈસુ

તનું સામ ય

તથા તેના અાગમનની વાત તમને જણાવી, યારે અમે ચતુરાઈથી ક પેલી
વાતાઅાે અનુસયા નહાેતા; પણ તેમની મહાન ભુતાને

ય

ેનારા હતા.

૧૭ કે મ કે જયારે ગાૈરવી મ હમા તરફથી તેઅાેને અેવી વાણી થઈ કે , 'અે મારાે

વહાલાે પુ છે , તેના પર હુ ં સ ન છંુ ,' યારે ઈ વર પતાથી તેઅાે માન તથા
મ હમા પા યા. ૧૮ અમે તેમની સાથે પ વ પહાડ પર હતા યારે અમે પાેતે તે
વગવાણી સાંભળી. ૧૯ અમારી પાસે અેથી વધારે ખાતરીપૂવક વાત, અેટલે
બાેધવાણી છે , તેને અંધારી જ યામાં કાશ કરનાર દીવાના જેવી

ણીને

તેના પર યાં સુધી પરાેઢ થાય અને સવારનાે તારાે તમારાં અંતઃકરણાેમાં
ઊગે, યાં સુધી ચ લગાડવાથી તમે સા ં કરશાે. ૨૦ થમ તમારે અે
ણવું કે , પ વ શા

માંનું કાેઈ પણ ભ વ યવચન મનુ ય ે રત નથી. ૨૧

કે મ કે ભ વ યવાણી કદી માણસની ઇ છા માણે અાવી નથી, પણ બાેધકાે
પ વ અા માની ેરણાથી ઈ વરનાં વચનાે બાે યા.

ાં ન હ, પણ તેઅાેને નકમાં નાખીને યાયચૂકાદા

સુધી અંધકારનાં ખાડાઅાેમાં રા યા; (Tartaroō g5020) ૫ તેમ જ [ઈ વરે]
પુરાતન માનવજગતને છાે ું ન હ, પણ અધમ જગત પર જળ લય લાવીને
યાયીપણાના ઉપદેશક નૂહને તથા તેની સાથેનાં સાત માણસાેને બચા યાં; ૬
અને અધમ અાેને જે થનાર છે ઉદાહરણ અાપવા સા સદાેમ તથા ગમાેરા
શહે રાેને બાળીને ભ મ કયા, અને તેઅાેને પાયમાલ કરીને તેઅાેને શ ા
કરી; ૭ અને યાયી લાેત જે અધમ અાેના દુ રાચારથી ાસ પામતાે હતાે તેને
છાેડા યાે, ૮ કે મ કે તે ામા ણક માણસ જયારે તેઅાેની સાથે રહે તાે હતાે
યારે તેઅાેનાં ખરાબ કામ

ેઈને તથા સાંભળીને તે પાેતાના યાયી અા મામાં

ન ય દુ ઃખ પામતાે હતાે. ૯ ભુ ભ તાેને પરી ણમાંથી છાેડાવવાનું

ણે છે ,

અને અ યાયીઅાેને તથા વશેષે કરીને જેઅાે દુ વાસનાઅાેથી દૈ હક વકારાે
માણે ચાલે છે , ૧૦ અને ભુના અ ધકારને તુ છ ગણે છે તેઅાેને યાયકાળ
સુધી શ ાને માટે રાખી મૂકવાનું તે
અાકાશી

ણે છે . તેઅાે ઉ ત તથા વછંદી થઈને

વાેની નદા કરતાં પણ ડરતા નથી. ૧૧ પરં તુ વગદૂ તાે વશેષ

બળવાન તથા પરા મી હાેવા છતાં ભુની અાગળ તેઅાેની નદા કરીને તેઅાે
પર દાેષ મૂકતા નથી. ૧૨ પણ તેઅાે વભાવે અબુધ પશુ કે જેઅાે પકડાવા
તથા નાશ પામવાને સૃ યેલાં છે , તેઅાેની માફક તેઅાે જે વષે

ણતા નથી,

તે વષે નદા કરીને પાેતાના દુ રાચારમાં નાશ પામશે, અ યાય કયાને લીધે
અ યાયનું ફળ ભાેગવશે. ૧૩ ઉઘાડે છાેગ સુખભાેગ કરવાને અાનંદ માને છે ;
તેઅાે ડાઘ તથા કલંક છે ; અને પાેતાના ેમભાેજનમાં મ ત થઈને તમારી સાથે
ભાેજન કરે છે . ૧૪ તેઅાેની અાંખાે ય ભચા રણીઅાેની વાસનાથી ભરેલી
છે અને પાપ કરતાં બંધ થતી નથી; તેઅાે ડામાડાેળ માણસાેને લલચાવે
છે ; તેઅાેનાં દયાે

યલાેભમાં કે ળવાયેલાં છે , તેઅાે શા પત છે . ૧૫ ખરાે

માગ મૂકીને તેઅાે અવળે માગ ભટકે લા છે , અને બયાેરનાે દીકરાે બલામ,
જેણે અ યાયનું ફળ ચા ું તેને માગ ચાલનારાં થયા; ૧૬ પણ તેને પાેતાના
અધમને લીધે ઠપકાે અાપવામાં અા યાે; મૂંગા ગધેડાઅે માણસની વાણીથી
બાેધકની ઘેલછાને અટકાવી. ૧૭ તેઅાે પાણી વગરના ઝરા જેવા તથા
તાેફાનથી ઘસડાતી ધૂમર જેવા છે , તેઅાેને સા ઘાેર અંધકાર રાખેલાે છે . ૧૮
તેઅાે મણામાં છે . તેઅાેમાંથી જેઅાે બચી જવાની તૈયારીમાં છે તેઅાેને તેઅાે
યથતાની બડાઈની વાતાે કહીને દૈ હક વષયાેથી તથા

ાચારથી માેહ

પમાડે છે . ૧૯ તેઅાેને તેઅાે વતં તાનું વચન અાપે છે , પણ પાેતે પાપના દાસ
છે ; કે મ કે માણસને જ કાેઈ

તે છે , તે જ તેને પાેતાનાે દાસ બનાવે છે . ૨૦

કે મ કે અાપણા ભુ તથા ઉ ારક ઈસુ
જગતની

તને અાેળખવાથી

ે તેઅાે,

તાથી છૂટીને, પાછા તેમાં ફસાઈને હારી ગયા, તાે તેઅાેની છે લી

દશા પહે લી કરતાં ખરાબ થઈ છે ; ૨૧ કારણ કે યાયીપણાનાે માગ

યાં

પછી તેઅાેને જે પ વ અા ા અાપવામાં અાવી હતી તેમાંથી પાછા ફરવું, અે
કરતાં અા તેઅાે તે [માગ] વષે અ

યા ર ા હાેત તાે સા ં હાેત. ૨૨ પણ

તેઅાેને માટે અા કહે વત સાચી ઠરી છે , 'કૂ ત ં પાેતે ઊલટી કરી હાેય યાં પાછંુ
અાવે છે અને નવડાવેલું ભૂંડ કાદવમાં અાળાેટવા માટે પાછંુ અાવે છે ,' અા
કહે વત માણે તેઅાેનું વતન થયું છે .

લાેકાેમાં જૂ ઠાં બાેધકાે ઊભા થયા હતા, તેમ તમારામાં
, હવે અા બી ે પ હુ ં તમારા ઉપર લખું છંુ ; અને બ ને
૨ જેપણમ [ઇઝરાયલી]
૩ પ યાેથભાઈઅાે
ખાેટા ઉપદેશકાે થશે. તેઅાે ગુ ત રીતે નાશકારક પાખંડી મતાે
ી તમારાં શુ મનાેને ચેતવણી અાપતાં કહુ ં છંુ કે , પ વ
૨

ફે લાવશે અને જે ભુઅે તેઅાેનાે ઉ ાર કયા તેનાે પણ નકાર કરીને જલદીથી
પાેતાનાે જ વનાશ કરશે. ૨ તેઅાેના

ાચારમાં ઘણાં માણસાે ચાલશે; અને

તેઅાેને લીધે સ યનાં માગનાે તર કાર થશે. ૩ તેઅાે

બાેધકાેથી જે વાતાે અગાઉ કહે વાઈ હતી તેનું અને ભુ તથા ઉ ારકતાની
તમારા ે રતાેની મારફતે અપાયેલી અા ાનું તમે મરણ કરાે. ૩ થમ અેમ

યલાેભથી કપટી

ણાે કે છે લાં દવસાેમાં મ કરીખાેરાે અાવશે, જેઅાે પાેતાની દુ વાસના

વાતાે બાેલીને તમા ં શાેષણ કરશે; તેઅાેને માટે અગાઉથી ઠરાવેલી સ માં

માણે ચાલશે. ૪ અને કહે શે કે , 'તેમના (ઈસુના) અાગમનનું અાશાવચન

વલંબ કે તેઅાેના નાશમાં ઢીલ થશે ન હ. ૪ કે મ કે જે નકદૂ તાેઅે પાપ

ાં છે ? કે મ કે પૂવ ે ઊંધી ગયા યારથી ઉ પ ના અારં ભમાં સઘળું

પતરનાે બી ે પ
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જેવું હતું તેવું જ ર ું છે .' ૫ કે મ કે તેઅાે

ણી ેઈને અા ભૂલી

ય છે

કે ઈ વરની અા ાથી અાકાશાે અગાઉથી હતાં અને પૃ વી પાણીથી તથા
પાણીમાં બાંધેલી હતી. ૬ તેથી તે સમયની દુ નયા પાણીમાં ડૂ બીને નાશ
પામી. ૭ પણ હમણાંનાં અાકાશ તથા પૃ વી તે જ શ દથી યાયકાળ તથા
અધમ માણસાેના નાશના દવસ સુધી રાખી મૂકેલાં છતાં બાળવાને માટે
તૈયાર રાખેલાં છે . ૮ પણ વહાલાં ભાઈબહે નાે, અા અેક વાત તમે ભૂલશાે
ન હ કે ભુની

અે અેક દવસ હ ર વષાના જેવાે અને હ ર વષા અેક

દવસના જેવા છે . ૯ વલંબનાે જેવાે અથ કે ટલાક લાેકાે કરે છે , તેમ ભુ
પાેતાના અાશાવચન સંબંધી વલંબ કરતા નથી, પણ કાેઈનાે નાશ ન થાય
પણ બધાં પ તાવાે કરે, અેવું ઇ છીને ભુ તમારે વષે ધીરજ રાખે છે . ૧૦
પણ જેમ ચાેર અાવે છે , તેમ ઈ વરનાે દવસ અાવશે, તે વેળાઅે અાકાશાે
ભારે ગજનાસ હત જતા રહે શે અને ત વાે અ નથી પીગળી જશે અને પૃ વી
તથા તે પરનાં કામાેને બાળી નાખવામાં અાવશે. ૧૧ તાે અે સવ અા માણે
નાશ પામનાર છે , માટે પ વ અાચરણ તથા ભ તભાવમાં તમારે કે વાં થવું
ેઈઅે? ૧૨ ઈ વરના જે દવસે અાકાશાે સળગીને ભ મીભૂત થશે તથા
ત વાે બળીને પીગળી જશે તેમના અાગમનના અે દવસની રાહ

ેતાં તેમની

અપે ા રાખવી. ૧૩ તાેપણ અાપણે તેમના અાશાવચન માણે નવાં અાકાશ
તથા નવી પૃ વી જેમાં યાયીપ ં વસે છે , તેની રાહ
અે માટે, વહાલાંઅાે, તેઅાેની રાહ

ેઈઅે છીઅે. ૧૪

ેતાં ય ન કરાે કે , તમે તેમની નજરમાં

ન કલંક તથા નદાષ થઈને શાં તમાં રહાે. ૧૫ અને અાપણા ભુનું ધૈય
ઉ ાર છે અેમ માનાે; અાપણા વહાલાં ભાઈ પાઉલે પણ તેને અપાયેલી બુ
માણે તમને અે વષે લ યું છે . ૧૬ તેમ તેના સવ પ ાેમાં પણ અા વાતાે
વષે લ યું છે . તે પ ાેમાં કે ટલીક વાત સમજવામાં અઘરી છે , જેમ બી
શા

વચનાેને તેમ અે વાતાેને પણ અ ાની તથા અ થર માણસાે પાેતાના

નાશને સા મારીમચડીને ઊંધાે અથ અાપે છે . ૧૭ માટે, તમે અગાઉથી
ણીને સાવધ થાઅાે કે , અધમ અાેની અાકષાઈને પાેતાની થરતાથી ડગી
અાે ન હ. ૧૮ પણ અાપણા ભુ તથા ઉ ારકતા ઈસુ
અને ાનમાં તમે વૃ

તની કૃ પામાં

પામાે; તેમને હમણાં તથા સદાસવકાળ મ હમા હાે.

અામીન. (aiōn g165)
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પતરનાે બી ે પ

યાેહાનનાે પહે લાે પ

અને ઈ વરનું વચન તમારામાં રહે છે , તમે દુ ને હરા યાે છે . ૧૫ જગત પર

ભ ું, જે અમે પાેતાની અાંખે ેયું, જેને
૧ જેઅમેઅારંનહાભથી ું હતુઅનેં, જેજેનઅમેે અમેસાંઅમારે
હાથે પશ કયા, તે વનનાં શ દ
સંબંધી અમે તમને કહી બતાવીઅે છીઅે. ૨ (તે

વન ગટ થયું, તેને અમે

ેયું છે અને સા ી પૂરીઅે છીઅે, તે અનંત વન જે પતાની પાસે હતું અને
અમને દ શત થયું, તે તમને કહી બતાવીઅે છીઅે). (aiōnios g166) ૩ હા,
અમારી સાથે તમારી પણ સંગત થાય, અે માટે જે અમે
છે , તે તમને પણ

ેયું તથા સાંભ

ું

હે ર કરીઅે છીઅે; અને ખરેખર અમારી સંગત પતાની

સાથે તથા તેમના પુ ઈસુ

તની સાથે છે ; ૪ અમારાે અાનંદ સંપૂણ થાય,

માટે અે વાતાે અમે લખીઅે છીઅે. ૫ હવે જે સંદેશાે અમે તેમના મુખ ારા
સાંભ ાે છે અને તમને જણાવીઅે છીઅે, તે અે છે કે ઈ વર કાશ છે અને
તેમનાંમાં કં ઈ પણ અંધકાર નથી. ૬

ે અાપણે કહીઅે કે , તેમની સાથે

અાપણી સંગત છે અને અંધકારમાં ચાલીઅે, તાે અાપણે જૂ ઠું બાેલીઅે છીઅે
અને સ યથી વતતા નથી. ૭ પણ જેમ તે કાશમાં છે , તેમ

ે અાપણે

કાશમાં ચાલીઅે, તાે અાપણને અેકબી ની સાથે સંગત છે અને તેમના પુ
ઈસુનું ર ત અાપણને બધાં પાપથી શુ કરે છે . ૮

ે અાપણે કહીઅે કે ,

અાપણામાં પાપ નથી, તાે અાપણે પાેતાને છે તરીઅે છીઅે અને અાપણામાં
સ ય નથી. ૯

ે અાપણે અાપણા પાપ કબૂલ કરીઅે, તાે અાપણા પાપ માફ

કરવાને તથા અાપણને સવ અ યાયથી શુ કરવાને તે વ વાસુ તથા યાયી
છે . ૧૦

ે અાપણે કહીઅે કે , અાપણે પાપ કયુ નથી, તાે અાપણે તેમને જૂ ઠા

અથવા જગતમાંનાં વ તુઅાે પર ેમ રાખાે ન હ;

ે કાેઈ જગત પર ેમ રાખે

તાે તેનામાં પતાનાે ેમ નથી. ૧૬ કે મ કે જગતમાં જે સવ છે , અેટલે દૈ હક
વાસનાઅાે, અાંખાેની લાલસા તથા

વનનાે અહં કાર તે પતાથી નથી, પણ

જગતથી છે . ૧૭ જગત તથા તેની લાલસા જતા રહે છે , પણ જે ઈ વરની
ઇ છા પૂરી કરે છે તે સદા રહે છે . (aiōn g165) ૧૮ બાળકાે, અા છે લાે સમય
છે , જેમ તમે સાંભ

ું કે ,

ત વરાેધી અાવે છે , તેમ હમણાં પણ ઘણાં

ત વરાેધીઅાે થયા છે , અેથી અાપણે

ણીઅે છીઅે કે અા અં તમ

સમય છે . ૧૯ તેઅાે અાપણામાંથી નીકળી ગયા, પણ તેઅાે અાપણામાંના
નહાેતા, કે મ કે

ે તેઅાે અાપણામાંના હાેત, તાે અાપણી સાથે રહે ત પણ

તેઅાેમાંનાે કાેઈ અાપણામાંનાે નથી અેમ ગટ થાય માટે [તેઅાે નીકળી
ગયા.] ૨૦ જે પ વ છે તેનાથી તમે અ ભ ષ ત થયા છાે, સઘળું તમે
છાે, ૨૧ તમે સ યને

ણતા નથી, અે કારણથી ન હ, પણ તમે તેને

ણાે

ણાે છાે

અને સ યમાંથી કં ઈ જૂ ઠું અાવતું નથી, અે કારણથી મ તમને લ યું છે . ૨૨ જે
ઈસુનાે નકાર કરીને કહે છે કે તે

ત નથી, તેના કરતા જૂ ઠાે બી ે કાેણ છે ?

જે પતા તથા પુ નાે નકાર કરે છે તે જ

ત વરાેધી છે . ૨૩ દરેક જે પુ નાે

નકાર કરે છે , તેમની પાસે પતા પણ નથી. પુ ને જે કબૂલ કરે છે તેને પતા
પણ છે . ૨૪ જે તમે અગાઉથી સાંભ ું છે , તે તમારામાં રહે . પહે લાંથી જે તમે
સાંભ

ું, તે

ે તમારામાં રહે તાે તમે પણ પુ તથા પતામાં રહે શાે. ૨૫

જે અાશાવચન તેમણે અાપણને અા યું તે અે જ, અેટલે અનંત વન છે .
(aiōnios g166) ૨૬ જેઅાે તમને ભમાવે છે તેઅાે સંબંધી મ તમને અા લ યું

પાડીઅે છીઅે અને તેમનું વચન અાપણામાં નથી.

છે . ૨૭ જે અ ભષેક તમે તેમનાંથી પા યા તે તમારામાં રહે છે અને કાેઈ તમને

વહાલા બાળકાે, તમે પાપ ન કરાે તે માટે હુ ં તમને અા વાતાે લખું
૨ મારા
છંુ . અને ે કાેઈ પાપ કરે તાે પતાની પાસે અાપણા મ ય થ છે , અેટલે

શીખવે છે અને તે સ ય છે , જૂ ઠા નથી અને જેમ તેમણે તમને શીખ યું, તેમ

ઈસુ

ત જે યાયી છે તે. ૨ તેઅાે અાપણા પાપનું ાય

ત છે , કે વળ

અાપણાં જ ન હ, પણ અાખા માનવજગતના પાપનું તેઅાે ાય

ત છે . ૩

ે અાપણે તેમની અા ાઅાે પાળીઅે, તાે તેથી અાપણે સમ અે છીઅે કે
અાપણે તેમને અાેળખીઅે છીઅે. ૪ જે કહે છે કે હુ ં તેમને અાેળખું છંુ , પણ
તેમની અા ા પાળતાે નથી, તે જૂ ઠાે છે અને તેનામાં સ ય નથી. ૫ પણ જે
કાેઈ તેમનું વચન પાળે છે તેનામાં ઈ વર પરનાે ેમ ખરેખર સંપૂણ થયાે છે .
અેથી અાપણે

ણીઅે છીઅે કે અાપણે તેમનાંમાં છીઅે. ૬ હુ ં તેમનાંમાં

રહુ ં છંુ અેમ જે કહે છે તેણે જેમ તેઅાે ચા યા તેમ જ ચાલવું ેઈઅે. ૭
વહાલાંઅાે, નવી અા ા ન હ, પણ જૂ ની અા ા જે તમારી પાસે અારં ભથી
હતી, તે વષે હુ ં તમને લખું છંુ . જે વચન તમે સાંભ ું, તે જ જૂ ની અા ા છે .
૮ વળી નવી અા ા જે તેમનાંમાં તથા તમારામાં સ ય છે , તે હુ ં તમને લખું છંુ .

કે મ કે અંધકાર જતાે રહે છે અને ખ ં અજવાળું હમણાં કાશે છે . ૯ જે કહે
છે કે , હુ ં અજવાળામાં છંુ અને પાેતાના ભાઈનાે ષ
ે કરે છે , તે હ સુધી
અંધકારમાં જ છે . ૧૦ જે પાેતાના ભાઈ પર ેમ કરે છે , તે અજવાળામાં રહે છે
અને તેનામાં કશું ઠાેકર પ નથી. ૧૧ પણ જે પાેતાના ભાઈનાે ષ
ે કરે છે , તે
અંધકારમાં છે અને અંધકારમાં ચાલે છે . તે પાેતે

ાં

ય છે , તે

ણતાે

નથી. કે મ કે અંધકારે તેની અાંખાે અંધ કરી નાખી છે . ૧૨ બાળકાે, હુ ં તમને
લખું છંુ કારણ કે તેમના નામથી તમારાં પાપ માફ થયાં છે . ૧૩ પતાઅાે, હુ ં

તમે તેમનાંમાં રહાે. ૨૮ હવે, બાળકાે તેમનાંમાં રહાે, અે માટે કે જયારે તેઅાે
ગટ થાય યારે અાપણામાં હમત અાવે, તેમના અાવવાને સમયે તેમની
સમ અાપણે શરમાઈઅે ન હ. ૨૯
અે પણ

ે તમે

ણાે છાે કે તેઅાે યાયી છે , તાે

ણ ે કે જે કાેઈ યાયીપ ં કરે છે , તે તેમનાંથી જ યાે છે .

અાે, પતાઅે અાપણા પર અેટલાે ેમ રા યાે છે કે , અાપણે ઈ વરના
૩ જુબાળકાે
કહે વાઈઅે છીઅે અને ખરેખર અાપણે તેમના બાળકાે છીઅે.
તેથી માનવજગત અાપણને અાેળખતું નથી, કે મ કે તેમણે તેમને અાેળ યા
ન હ. ૨ યજનાે [ભાઈબહે નાે], હાલ અાપણે ઈ વરનાં સંતાનાે છીઅે અને
અાપણે કે વાં થઈશું, તે હ

સુધી ગટ થયું નથી. અાપણે તાે

ણીઅે

છીઅે, કે જયારે તે ગટ થશે, યારે તેમના જેવા અાપણે થઈશું, કે મ કે જેવા
તે છે , તેવા જ અાપણે તેમને

ેઈશું. ૩ જે દરેક તેમના પર અેવી અાશા રાખે

છે , તે જેમ તેઅાે શુ છે તેમ પાેતાને શુ કરે છે . ૪ દરેક જે પાપ કરે છે ,
તે નયમભંગ પણ કરે છે . કે મ કે પાપ અે જ નયમભંગ છે . ૫ તમે

ણાે

છાે કે પાપનાે નાશ કરવાને તેઅાે ગટ થયા અને તેમનાંમાં પાપ નથી. ૬
જે કાેઈ તેમનાંમાં રહે છે , પાપમાં ચાલુ રહે તાે નથી, જે પાપ કયા જ કરે છે
તેણે તેમને

ેયાે નથી અને તેમને અાેળખતાે પણ નથી. ૭ બાળકાે, કાેઈ

તમને ભમાવે ન હ; જેમ તેઅાે યાયી છે , તેમ જે યાયીપ ં કરે છે તે પણ
યાયી છે . ૮ જે પાપ કરે છે તે શેતાનનાે છે , કે મ કે શેતાન અારં ભથી પાપ

તમને લખું છંુ કારણ કે જે અારં ભથી છે , તેમને તમે અાેળખાે છાે. જુ વાનાે, હુ ં

કરતાે અા યાે છે ; શેતાનના કામનાે નાશ કરવાને ઈ વરના પુ અાપણા માટે

તમને લખું છંુ કારણ કે તમે બળવાન છાે અને ઈ વરનું વચન તમારામાં રહે
છે . તમે દુ ને હરા યાે છે . બાળકાે મ તમને લ યું છે , કારણ કે તમે પતાને
અાેળખાે છે . ૧૪ પતાઅાે, મ તમને લ યું છે કારણ કે જે અારં ભથી હતા
તેમને તમે અાેળખાે છાે. જુ વાનાે, મ તમને લ યું છે કારણ કે તમે બળવાન છાે

યાેહાનનાે પહે લાે પ

શીખવે અેવી કં ઈ અગ ય નથી. પણ જેમ તેમનાે અ ભષેક તમને સવ સંબંધી

ગટ થયા. ૯ દરેક જે ઈ વરથી જ મેલાે છે તે પાપ કરતાે નથી, કે મ કે તેમનું
બીજ વભાવ તેમનાંમાં રહે છે ; અને તે પાપ કરી શકતાે નથી, કે મ કે તે
ઈ વરથી જ મેલાે છે . ૧૦ ઈ વરનાં બાળકાે તથા શેતાનના છાેકરાં અાેળખાઈ
અાવે છે . જે કાેઈ યાયીપ ં કરતાે નથી, જે પાેતાના ભાઈ પર ેમ કરતાે
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નથી, તે ઈ વરનાે નથી. ૧૧ કે મ કે જે સંદેશાે તમે થમથી સાંભ ાે છે તે અે
જ છે કે , અાપણે અેકબી

અાપણા પર અેવાે ેમ કયા, તાે અાપણે પણ અેકબી

પર ેમ રાખીઅે. ૧૨ જેમ કાઈન દુ નાે હતાે

અને પાેતાના ભાઈને મારી ના યાે, તેના જેવા અાપણે થવું

ેઈઅે. ૧૨ કાેઈઅે ઈ વરને કદી

ેયા નથી;

પર ેમ રાખવાે

ે અાપણે અેકબી

પર ેમ

ેઈઅે ન હ;

કરીઅે તાે ઈ વર અાપણામાં રહે છે અને તેમનાે ેમ અાપણામાં સંપૂણ

તેણે શા માટે તેને મારી ના યાે? અે માટે કે તેના કામ ખરાબ હતાં અને તેના

થયેલાે છે . ૧૩ તેમણે પાેતાના પ વ અા માનું દાન અાપણને અા યું છે , તે

ભાઈનાં કામ યાયી હતાં. ૧૩ ભાઈઅાે,

પરથી અાપણે

ે માનવજગત તમારાે ષ
ે કરે તાે

ણીઅે છીઅે કે અાપણે તેમનાંમાં રહીઅે છીઅે અને તે

તમે અા ય ન પામાે. ૧૪ અાપણે ભાઈઅાે પર ેમ રાખીઅે છીઅે અેથી

અાપણામાં રહે છે . ૧૪ અમે

અાપણે

વનમાં અા યા છીઅે; જે

પુ ને માનવજગતના ઉ ારકતા થવા માેક યા છે . ૧૫ જે કાેઈ કબૂલ કરે છે

ેમ રાખતાે નથી તે મરણમાં રહે છે . ૧૫ દરેક જે પાેતાના ભાઈ પર ષ
ે રાખે

કે ઈસુ ઈ વરના પુ છે , તેનામાં ઈ વર રહે છે અને તે ઈ વરમાં રહે છે .

ણીઅે છીઅે કે મરણમાંથી નીકળીને

છે તે હ યારાે છે . અને તમે

ણાે છાે કે કાેઈ હ યારામાં અનંત વન રહે તું

નથી. (aiōnios g166) ૧૬ અેથી ેમ શું છે તે અાપણે

ેયું છે અને સા ી અાપીઅે છીઅે, કે પતાઅે

૧૬ ઈ વરનાે જે ેમ અાપણા પર છે તે અાપણે

ણીઅે છીઅે, અને તે

ણીઅે છીઅે, કે મ કે

પર વ વાસ કયા છે . ઈ વર ેમ છે . જે ેમમાં રહે છે તે ઈ વરમાં રહે છે

તેમણે પાેતાનાે ાણ અાપણે માટે અા યાે; અેમ જ અાપણે પણ ભાઈઅાેને

અને ઈ વર તેનામાં રહે છે . ૧૭ અેથી અાપણામાં ેમ સંપૂણ થયાે છે , કે

માટે અાપણાે ાણ અાપવાે

ય

યાયકાળે અાપણને હમત ા ત થાય, કે મ કે જેવા તે છે , તેવા અાપણે પણ

ેઈઅે. ૧૭ પણ જેની પાસે અા દુ નયાનું

હાેય અને પાેતાના ભાઈને તેની જ રયાત છે અેવું

ેયા છતાં તેના પર દયા

અા જગતમાં છીઅે. ૧૮ ેમમાં ભય નથી, પણ પૂણ ેમ ભયને દૂ ર કરે છે ,

કરતાે નથી, તાે તેનામાં ઈ વરનાે ેમ શી રીતે રહી શકે ? ૧૮ બાળકાે, અાપણે

કે મ કે ભયમાં શ ા છે . અને જે ભયભીત છે તે ેમમાં સંપૂણ થયેલાે નથી.

શ દથી ન હ કે

૧૯ અાપણે ેમ રાખીઅે છીઅે, કે મ કે પહે લાં ઈ વરે અાપણા પર ેમ રા યાે.

અેથી અાપણે

ભથી ન હ પણ કાયમાં તથા સ યમાં ેમ કરીઅે. ૧૯
ણીશું કે અાપણે સ યનાં છીઅે. જે કાેઈ બાબતે અાપ ં

અંતઃકરણ અાપણને દાે ષત ઠરાવે છે , તે વષે તેમની અાગળ અાપણા
અંતઃકરણને શાંત કરીશું, ૨૦ કે મ કે અાપણા અંતઃકરણ કરતાં ઈ વર મહાન
છે . તેઅાે સઘળું

ણે છે . ૨૧ વહાલાંઅાે,

ે અાપ ં અંતઃકરણ અાપણને

ે કાેઈ કહે કે , હુ ં ઈ વર પર ેમ રાખું છંુ , પણ પાેતાના ભાઈ પર ષ
ે કરે
છે , તાે તે જૂ ઠાે છે , કે મ કે પાેતાના ભાઈને તેણે ેયાે છે , છતાંય તેના પર ે તે
૨૦

ેમ કરતાે નથી, તાે ઈ વરને જેને તેણે કદી

ેયા નથી તેમના પર તે ેમ રાખી

શકતાે નથી. ૨૧ જે ઈ વર પર ેમ રાખે છે , તેણે પાેતાના ભાઈ પર પણ ેમ

દાે ષત ઠરાવતું નથી, તાે ઈ વરથી અાપણને હમત ા ત થાય છે . ૨૨ જે કં ઈ

રાખવાે

અાપણે માગીઅે છીઅે, તે તેમના તરફથી પામીઅે છીઅે, કે મ કે તેમની અા ા

અે જ
ત છે અેવાે જે કાેઈ વ વાસ કરે છે , તે ઈ વરથી જ મેલાે
૫ ઈસુ
છે . અને જ મ અાપનાર પર જે ેમ રાખે છે તે તેનાથી જ મેલાં પર પણ

અાપણે પાળીઅે છીઅે અને તેમની નજરમાં જે પસંદ પડે છે તે કરીઅે છીઅે.
૨૩ તેમની અા ા અે છે કે તેમના પુ ઈસુ

તનાં નામ પર અાપણે વ વાસ

કરીઅે અને જેમ તેમણે અાપણને અા ા અાપી, તેમ અેકબી

પર ેમ

રાખીઅે. ૨૪ જે તેમની અા ાઅાે પાળે છે , તે તેમનાંમાં રહે છે અને તેઅાે
તેનામાં રહે છે . જે અા મા તેમણે અાપણને અા યાે છે તેથી અાપણે

ણીઅે

છીઅે કે તેઅાે અાપણામાં રહે છે .
અાે, દરેક અા મા પર વ વાસ ન રાખાે, પણ અા માઅાે ઈ વરથી
૪ વહાલાં
છે કે ન હ અે વષે તેઅાેને પારખી જુ અાે; કે મ કે દુ નયામાં જૂ ઠાં બાેધકાે
ઘણાં ઊભા થયા છે . ૨ ઈસુ

ત મનુ યદેહમાં અા યા છે , અેવું જે દરેક

અા મા કબૂલ કરે છે તે ઈ વરનાે છે , તેથી તમે ઈ વરનાે અા મા અાેળખી
શકાે છાે. ૩ જે અા મા ઈસુ
ઈ વરનાે નથી; અને

ત દેહમાં અા યા તેવું કબૂલ કરતાે નથી તે

ત વરાેધીનાે અા મા જે વષે તમે સાંભ

ું કે તે

અાવે છે , તે અે જ છે અને તે હમણાં પણ દુ નયામાં છે . ૪ તમે ઈ વરનાં છાે
અને તમે તેવા અા માઅાે પર વજય પા યા છાે, કે મ કે જે જગતમાં છે તે
કરતાં જે તમારામાં છે તે મહાન છે . ૫ તેઅાે જગતના છે , અે માટે તેઅાે જગત
વષે બાેલે છે અને જગત તેઅાેનું સાંભળે છે . ૬ અાપણે ઈ વરના છીઅે; જે
ઈ વરને અાેળખે છે તે અાપ ં સાંભળે છે ; જે ઈ વરનાે નથી તે અાપ ં
સાંભળતાે નથી; અેથી અાપણે સ યનાે અા મા તથા ભમાવનાર અા મા
વ ચેના તફાવતને પારખી શકીઅે છીઅે. ૭ ભાઈબહે નાે, અાપણે અેકબી
પર ેમ રાખીઅે, કે મ કે ેમ ઈ વરથી છે , અને દરેક જે ેમ કરે છે તે ઈ વરથી
જ મેલાે છે અને ઈ વરને તે અાેળખે છે . ૮ જે ેમ કરતાે નથી, તે ઈ વરને
અાેળખતાે નથી, કે મ કે ઈ વર ેમ છે . ૯ ઈ વરે પાેતાના અેકાકીજ નત પુ ને
દુ નયામાં અે માટે માેક યા, કે તેમનાંથી અાપણે

વીઅે. અે ારા અાપણા

પર ઈ વરનાે ેમ ગટ થયાે, ૧૦ અાપણે ઈ વર પર ેમ રા યાે, અેમાં ેમ
નથી, પણ તેમણે અાપણા પર ેમ રા યાે અને પાેતાના પુ ને અાપણાં પાપનું
ાય

ત બનવા માેકલી અા યા અેમાં ેમ છે . ૧૧ વહાલાઅાે,

ે ઈ વરે

ેઈઅે, અેવી અા ા તેમના તરફથી અાપણને મળી છે .

ેમ રાખે છે . ૨ જયારે અાપણે ઈ વર પર ેમ રાખીઅે છીઅે અને તેમની
અા ાઅાે પાળીઅે છીઅે, યારે અેથી અાપણે

ણીઅે છીઅે કે અાપણે

ઈ વરનાં બાળકાે પર પણ ેમ રાખીઅે છીઅે. ૩ કે મ કે ઈ વર પરનાે ેમ અે
છે કે અાપણે તેમની અા ાઅાે પાળીઅે, કે મ કે તેમની અા ાઅાે પાળવી અે
ભાર પ નથી. ૪ કે મ કે જે ઈ વરથી જ મેલું છે તે જગતને
જયે જગતને

તે છે અને જે

યું છે તે અાપણાે વ વાસ છે . ૫ જે વ વાસ કરે છે કે ઈસુ

ઈ વરના પુ છે તે વગર અ ય કાેણ જગતને
ર તથી જે અા યા તે અે છે ; અેટલે ઈસુ

તી શકે છે ? ૬ પાણીથી તથા
ત. તેઅાે કે વળ પાણીથી ન હ,

પણ પાણી તથા ર તથી અા યા છે . ૭ જે સા ી પૂરે છે તે તાે પ વ અા મા
છે , કે મ કે અા મા સ ય છે . ૮ વગમાં ણ સા ી અાપે છે . પ વ અા મા,
પાણી અને ર ત અા ણ અેક છે . ૯

ે અાપણે માણસાેની સા ી માનીઅે

છીઅે, તાે અે કરતાં ઈ વરની સા ી મહાન છે , કે મ કે ઈ વરે પાેતાના પુ
સંબંધી જે સા ી અાપી છે તે અે જ છે . ૧૦ જે ઈ વરના પુ પર વ વાસ
રાખે છે , તેના પાેતાનામાં તે સા ી છે ; જે ઈ વર પર વ વાસ રાખતાે નથી
તેમણે તેમને જૂ ઠા પા ાં છે . કે મ કે ઈ વરે પાેતાના પુ

વષે જે સા ી અાપી

છે , તે સા ી પર તેણે વ વાસ રા યાે નથી. ૧૧ અા સા ી અેવી છે કે
ઈ વરે અાપણને અનંત વન અા યું છે અને અે

વન તેમના પુ ઈસુમાં છે .

(aiōnios g166) ૧૨ જેની પાસે ઈ વરના પુ છે તેને

ઈ વરના પુ નથી, તેને

વન છે . જેની પાસે

વન નથી. ૧૩ તમને અનંત વન છે અે તમે

ણાે,

માટે તમારા ઉપર, અેટલે ઈ વરના પુ ના નામ પર વ વાસ રાખનારાઅાે
ઉપર, મ અા વાતાે લખી છે . (aiōnios g166) ૧૪ તેના વષે અાપણને જે હમત
છે તે અે છે કે

ે અાપણે ઈ વરની ઇ છા માણે કં ઈ પણ માગીઅે, તાે તેઅાે

અાપ ં સાંભળે છે . ૧૫

ે અાપણે

ણીઅે કે , અાપણે જે કં ઈ માગીઅે તે

સંબંધી ઈ વર અાપ ં સાંભળે છે , તાે જે અાપણે તેમની પાસે મા યું છે તે
અાપણને મળે છે , અે પણ અાપણે
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અેવું પાપ

ે કાેઈ પાેતાના ભાઈને કરતાે જુ અે તાે તેણે ાથના કરવી, અેટલે

મરણકારક નથી અેવું પાપ કરનારાઅાેને માટે ઈ વર તેને

વન અાપશે.

મરણકારક અેવું પણ પાપ છે ; તે વષે હુ ં કહે તાે નથી કે મ ય થતા કરવી. ૧૭
સવ અ યાય પાપ છે , અને જે મરણકારક નથી અેવું પણ પાપ છે . ૧૮ અાપણે
ણીઅે છીઅે કે દરેક જે ઈ વરથી જ મેલાે છે તે પાપમાં ચાલુ રહે તાે નથી,
પણ જે ઈ વરથી જન યાે છે તે તેને સંભાળે છે . તેથી દુ તેને નુકસાન કરી
શકતાે નથી. ૧૯ અાખું માનવજગત તે દુ ની સ ામાં રહે છે . પણ અાપણે
ણીઅે છીઅે કે અાપણે ઈ વરના છીઅે. ૨૦ વળી અાપણે

ણીઅે છીઅે

કે ઈ વરના પુ અા યા છે અને જે સ ય છે તેને અાેળખવા સા તેમણે
અાપણને સમજણ અાપી છે અને જે સ ય છે , અેટલે તેમના પુ ઈસુ

ત,

તેમનાંમાં અાપણે છીઅે; અે જ ઈ વર સાચાે (સ ય) અને અનંત વન છે .
(aiōnios g166) ૨૧

ય બાળકાે, મૂ તઅાેથી સાવધ રહાે.
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દ કરેલી બહે નને તથા તેનાં બાળકાેને લખનાર વડીલ. જે સ ય
૧ પસં
અાપણામાં રહે છે , તે સવકાળ ટકવાનું છે તેને લીધે હુ ં સ યમાં તમારા પર
૨

ેમ રાખું છંુ અને અેકલાે હુ ં ન હ, પણ જે સઘળા સ યને ણે છે તેઅાે પણ
રાખે છે . (aiōn g165) ૩ ઈ વર પતાથી તથા તેમના પુ ઈસુ
તથી કૃ પા,
દયા તથા શાં ત અાપણી સાથે સ ય તથા ેમમાં રહે શે. ૪ જેમ અાપણે
પતાથી અા ા પા યા, તેમ સ યમાં ચાલતાં તારાં કે ટલાક બાળકાેને મ ેયાં
છે , માટે હુ ં ઘણાે ખુશ થાઉં છંુ . ૫ હવે, બહે ન, હુ ં નવી અા ા લખું છંુ અેમ
ન હ, પણ અારં ભથી જે અા ા અાપણને મળેલી છે તે લખતાં તને અરજ ક ં
છંુ કે અાપણે માંહાેમાંહે ેમ રાખીઅે. ૬ અાપણે તેની અા ાઅાે માણે
ચાલીઅે તે જ ેમ છે અને જેમ તમે અારં ભથી સાંભ ું છે તેમ અા ા તે જ
છે કે તમે ેમમાં ચાલાે. ૭ કારણ કે દુ નયામાં ઘણાં છે તરનારાં ઊભા થયા છે ;
જેઅાે ઈસુ
તથા

તનું મનુ યદેહમાં અાવવું કબૂલ કરતા નથી, તે જ છે તરનાર

ત વરાેધી છે . ૮ તમે પાેતાના વષે સાવચેત રહાે, કે જેથી અમે જે

કામ કયુ છે તેનાે તમે નાશ ન કરાે, પણ તેનું પૂણ
હદ બહાર

ય છે અને

તફળ પામાે. ૯ જે કાેઈ

તનાં શ ણમાં રહે તાે નથી, તેની પાસે ઈ વર

નથી; શ ણમાં જે રહે છે , તેને જ પતા તથા પુ પણ છે . ૧૦

ે કાેઈ

તમારી પાસે અાવે અને તે જ શ ણ ન લાવે, તાે તેને ઘરમાં પેસવા ન દાે અને
તેને ેમકુ શળ ન કહાે. ૧૧ કે મ કે જે તેને ેમકુ શળ કહે છે તે તેનાં દુ કમાનાે
ભાગીદાર થાય છે . ૧૨ મારે તમને લખવાનું તાે ઘ ં છે , તાેપણ કાગળ તથા
શાહીથી લખવું અેવી મારી ઇ છા નથી, પણ તમારાે અાનંદ સંપૂણ થાય માટે
તમારી મુલાકાત લઈને બ વાત કરવાની હુ ં અાશા રાખું છંુ . ૧૩ તારી પસંદ
કરેલી બહે નનાં બાળકાે તને ેમકુ શળ કહે છે .
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સ યમાં ેમ રાખું છંુ , તે વહાલા ગાયસને લખનાર વડીલ.
૧ જેનાંયેપર, હુંહું ાથના
ક ં છંુ કે જેમ તારાે વ કુ શળ છે તેમ તું સવ વાતમાં
૨

કુ શળ તથા તંદુર ત રહે . ૩ કે મ કે ભાઈઅાે અા યા યારે તેઅાેઅે તું સ યમાં
ચાલે છે તે માણે તારા સ ય વષે સા ી અાપી, તેથી મને ઘણાે અાનંદ
થયાે. ૪ મારાં બાળકાે સ યમાં ચાલે છે તેવું હુ ં સાંભળું છંુ , તે કરતાં મને
બી ે માેટાે અાનંદ નથી. ૫

યે, જયારે ભાઈઅાેને માટે, હા, અ

યા

ભાઈઅાેને સા તું જે કં ઈ કામ કરે છે ; તે તાે વ વાસુપણે કરે છે . ૬ તેઅાેઅે
તારા ેમ વષે મંડળી ( વ વાસી સમુદાય) અાગળ સા ી અાપી છે . ઈ વર
સ ન થાય તેવી રીતે તું તેઅાેને અાગળ પહાચાડશે તાે તું સા ં કરશે. ૭ કે મ
કે તેઅાે ઈસુના નામની ખાતર બહાર નીક

ા છે અને વદેશીઅાે પાસેથી

કં ઈ લેતા નથી. ૮ અાપણે તેવા માણસાેનાે વીકાર કરવાે

ેઈઅે કે જેથી

અાપણે સ યનાે ચાર કરવામાં તેઅાેના સહકારીઅાે થઈઅે. ૯ મ વ વાસી
સમુદાયને કં ઈ લ યું, પણ દયાે ેફેસ, જે તેઅાેમાં મુ ય થવા ચાહે છે , તે
અમારાે વીકાર કરતાે નથી. ૧૦ તે માટે
તે કામાેને હુ ં યાદ કરાવીશ; તે અમારી વ

ે હુ ં અાવીશ તાે તે જે કામાે કરે છે
ખરાબ બાેલીને બ વાસ કરે

છે , તેટલેથી સંતુ ન થતાં પાેતે ભાઈઅાેનાે અંગીકાર કરતાે નથી; તેમ જ
જેઅાે અંગીકાર કરવા ચાહે છે તેઅાેને તે અટકાવે છે અને મંડળીમાંથી તેઅાેને
બ હ કૃ ત કરે છે . ૧૧

યે, દુ તાને ન હ, પણ સારાને અનુસરાે. જે સા ં કરે

છે તે ઈ વરનાે છે , જે ખરાબ કરે છે તેણે ઈ વરને

ેયા નથી. ૧૨ દેમે યસ

વષે સઘળાં તથા સ ય પાેતે સા ી પૂરે છે ; અમે પણ સા ી પૂરીઅે છીઅે
અને તું

ણે છે કે અમારી સા ી ખરી છે . ૧૩ મારે તારા પર ઘ ં લખવાનું

હતું, પણ શાહી તથા કલમથી હુ ં તારા પર લખવા માગતાે નથી, ૧૪ પણ હુ ં
તને સમયસર મળવાની અાશા રાખું છંુ યારે અાપણે મુખાેમુખ વાત કરીશું.
તને શાં ત થાઅાે. મ ાે તને કુ શળતા કહે છે . સવના નામ લઈને મ ાેને
ેમકુ શળ કહે જ.ે
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થર રાખાે. (aiōnios g166) ૨૨ અને કે ટલાક જેઅાે સંદેહમાં છે તેઅાે પર
દયા કરાે. ૨૩ અને કે ટલાકને અ નમાંથી બહાર ખચી લાવીને બચાવાે;

વહાલા; ઈસુ
૧ ઈસંતવરાેને પપતાનેલખનાર,
ઈસુ

તને માટે સાચવી રખાયેલા અને તેડાયેલા
તનાે દાસ, યાકૂ બનાે ભાઈ યહૂ દા. ૨ તમને

દયા, શાં ત તથા પુ કળ ેમ ા ત થાઅાે. ૩ ય ભાઈઅાે, અાપણા સામા ય
ઉ ાર વષે તમારા પર લખવા માટે હુ ં ઘણાે અાતુર હતાે, અેવામાં જે વ વાસ
સંતાેને અેક જ વાર અાપવામાં અાવેલાે હતાે, તેની ખાતર તમારે ખંતથી
ય ન કરવાે, અેવાે બાેધ પ

અને કે ટલાક પર ભયસ હત દયા રાખાે અને દેહથી ડાઘ લાગેલા વ

નાે

તર કાર કરાે. ૨૪ હવે જે તમને ઠાેકર ખાવાથી બચાવી રાખવા અને પાેતાના
ગાૈરવની સમ તમને નદાષ તથા પરમાનંદમાં રજૂ કરવા, સમથ છે , તેમને ૨૫
અેટલે અાપણા ઉ ારકતા અેકલા ઈ વરને, મ હમા, પરા મ તથા અ ધકાર
અના દકાળથી, હમણાં તથા સવકાળ હાે ે. અામીન. (aiōn g165)

ારા તમને કરવાની મને અગ ય જણાઈ. ૪

કે મ કે જેઅાેને શ ાને માટે અગાઉથી નમાણ કરવામાં અા યા છે , તેવા
કે ટલાક માણસાે ગુ ત રીતે અાપણામાં અા યાં છે ; તેઅાે અધમ છે અને
અાપણા ઈ વરની કૃ પાનાે ઉપયાેગ હવસખાેરીમાં કરે છે અને ઈસુ

ત

જે અાપણા અેકલા ભુ તથા ઈ વર છે તેમનાે ઇનકાર કરે છે . ૫ હવે
ણી ચૂ ા છાે ખરા, તાેપણ હુ ં તમને યાદ કરાવવા ચાહુ ં છંુ
કે ભુઅે મસર દેશમાંથી લાેકાેને છાેડા યા પછી અ વ વાસીઅાેનાે નાશ
તમે બધું

કયા. ૬ અને જે નકદૂ તાેઅે પાેતાનું થાન

ળવી રા યું ન હ, પણ છાેડી

દીધું, તેઅાેને માેટા દવસના યાયચૂકાદા સુધી તેમણે અંધકારમાંના સનાતન
બંધનમાં રા યા છે . (aïdios g126) ૭ તેમ જ સદાેમ તથા ગમાેરા અને તેઅાેની
અાસપાસનાં શહે રાે, અે જ રીતે ય ભચારમાં અને અનુ ચત દુ રાચારમાં ગરક
થઈને, અનંતઅ ન દં ડ સહન કરીને ચેતવણી માટે નમૂના પ

હે ર થયેલાં

છે . (aiōnios g166) ૮ તાેપણ અેવી રીતે પણ અા વ છંદીઅાે દેહને
છે , અ ધકારને તુ છ ગણે છે અને અાકાશી

કરે

વાેની નદા કરે છે . ૯ પણ

મખાયેલ મુખ દૂ તે જયારે શેતાનની સાથે મૂસાના શબ વષે તકરાર કરીને
વવાદ સ યા, યારે તેણે નદા કરીને તહાેમત મૂકવાની હમત કરી ન હ,
પણ અેટલું જ ક ું કે , “ ભુ તને ધમકાવાે.” ૧૦ તાેપણ તેઅાે જે વષે કં ઈ
ણતા નથી તે બાબતાેમાં તેઅાે નદા કરે છે અને નબુ પશુઅાેની જેમ જેને
તેઅાે વાભા વક સમજે છે તેમાં પાેતાને
કે મ કે તેઅાે કાઈનને માગ ચા યા, તેમ જ

કરે છે . ૧૧ તેઅાેને અફસાેસ!
યલાલસાને માટે બલામના

માગમાં ધસી ગયા અને કાેરાહના બંડમાં નાશ પા યા. ૧૨ તેઅાે તમારી સાથે
ખાય છે યારે તમારાં ેમભાેજનાેમાં કલંક પ છે . તેઅાે નીડરતાથી પાેતાનું
પાેષણ કરે છે ; તેઅાે પવનાેથી હડસેલાતાં નજળ વાદળાં છે ; તેઅાે પાંદડાં
વગરનાં, ફળર હત, બે વખત મરેલાં તથા ઉખેડી નાખવામાં અાવેલાં વૃ ાે છે ;
૧૩ તેઅાે પાેતાની બદનામીનું ફીણ કાઢનારાં, સમુ નાં વકરાળ માે

ંઅાે

છે ; તેઅાે ભટકનારા તારા છે કે , જેઅાેને માટે ઘાેર અંધકાર સવકાળ સુધી
રાખેલાે છે . (aiōn g165) ૧૪ વળી તેઅાે વષે પણ અાદમથી સાતમી પેઢીના
પુ ષ હનાેખે ભ વ યવચન ક ું છે કે , “જુ અાે, ૧૫ સવનાે યાય કરવાને,
સવ અધમ અાેઅે જે બધાં અધમ કામાે અધમ પણામાં કયા અને અધમ
પાપીઅાેઅે તેની વ

જે કઠણ વચનાે ક ાં, તે વષે પણ તેઅાે સઘળાંને

અપરાધી ઠરાવવાંને ભુ પાેતાના હ રાેહ ર સંતાે સ હત અા યા.” ૧૬
તેઅાે બડબડાટ કરનારા, અસંતાેષી અને પાેતાની દુ વાસના માણે ચાલનારાં
છે (તેઅાે મુખથી ગ વ વચનાે બાેલે છે ); તેઅાે વાથને માટે ખુશામત
કરનારા છે . ૧૭ પણ,

ય ભાઈઅાે, અાપણા ભુ ઈસુ

તનાં ે રતાેઅે

જે વચનાે અગાઉ કહે લા છે , તેઅાેને તમે સંભારાે; ૧૮ તેઅાેઅે તમને ક ું છે
કે , “છે લાં કાળમાં નદાખાેરાે ઊભા થશે, તેઅાે પાેતાની અધમ વાસનાઅાે
માણે ચાલશે.” ૧૯ તેઅાે પ
પ વ અા મા નથી. ૨૦ પણ

ઊભા કરનારા અને વષયી છે , તેઅાેમાં
ય ભાઈઅાે, તમારા પરમ પ વ

વ વાસમાં

પાેતાને ઢ કરીને, પ વ અા મામાં ાથના કરીને ૨૧ અને અનંત વનને અથ
અાપણા ભુ ઈસુ

તની દયાની વાટ

ેઈને, ઈ વરના ેમમાં પાેતાને

665

યહૂ દાનાે પ

કટીકરણ

તનું કટીકરણ, અેટલે “જે બનાવાે ટૂં ક સમયમાં બનવાના
૧ ઈસુ
છે ” તે પાેતાના દાસાેને કહી બતાવવા સા ઈ વરે તેમના પુ ઈસુને
તે અા યું; અને તેમણે પાેતાનાે વગદૂ ત માેકલીને તે વારા પાેતાના દાસ
યાેહાનને બતા યું. ૨ યાેહાને ઈ વરનાં વચન તથા ઈસુ
જેટલું પાેતે

તની સા ી વષે

ેયું તેની સા બતી અાપી. ૩ “ભ વ યમાં બનવાની બનાઅાે”

જે વાંચે છે , જેઅાે સાંભળે છે અને અેમાં જે લખેલું છે તે પાળે છે , તેઅાે
અાશીવા દત છે , કે મ કે સમય પાસે છે . ૪ જે સાત મંડળી ( વ વાસી સમુદાય)
અા સયામાં છે તેઅાેને યાેહાન લખે છે . જે છે અને જે હતા અને જે અાવનાર
છે તેમનાંથી, તથા તેમના રા યાસન અાગળ જે સાત અા મા છે તેઅાેના
તરફથી, ૫ તથા ઈસુ

ત જે વ વાસુ સા ી, અને મરણ પામેલાંમાંથી

થમ ઊઠેલ અને દુ નયાના રા અાેના અ ધકારી છે તેમનાંથી, તમારા પર
કૃ પા તથા શાં ત હાે. જેમણે અાપણા પર ેમ કયા, અને પાેતાના ર ત વડે
અાપણને અાપણાં પાપથી બચા યા; ૬ અને ઈ વર પતાને માટે અાપણને
રા ય તથા યાજકાે બના યા, તેમનાે મ હમા તથા અ ધકાર સદાસવકાળ
સુધી હાે; અામીન. (aiōn g165) ૭ જુ અાે, તે વાદળાં સાથે અાવે છે અને
દરેક અાંખ, અને જેઅાેઅે તેમને વ યા તેઅાે પણ તેમને

ેશે; અને પૃ વી

પરનાં સઘળાં કુ ળાે તેમને લીધે વલાપ કરશે; હા, અામીન. ૮ ભુ ઈ વર જે
છે , જે હતા અને જે અાવનાર છે , જે સવસમથ છે , તે અેમ કહે છે કે , 'હુ ં
અા ફા તથા અાેમેગા છંુ .' ૯ હુ ં યાેહાન તમારાે ભાઈ, અને વપ માં તથા
ઈસુના રા ય તથા ધીરજમાં સહભાગી, ઈ વરનાં વચનને લીધે તથા ઈસુની
સા ીને લીધે, પા મસ ટાપુ પર હતાે. ૧૦ ભુના દવસે હુ ં અા મામાં હતાે,
યારે મ મારી પાછળ રણ શગડાના અવાજ જેવી માેટી વાણી અેમ કહે તી
સાંભળી કે , ૧૧ 'તું જે જુ અે છે તે પુ તકમાં લખ, અને અેફેસસમાં, મનામાં,
પેગામનમાં, થુઅાતૈરામાં, સા દસમાં, ફલાડે ફયામાં તથા લાઅાે દ કયામાં જે
સાત મંડળી છે તેઅાેના પર માેકલ.' ૧૨ જે વાણીઅે મારી સાથે વાત કરી,
તેને

ેવા હુ ં ફયા; યારે મ સાેનાની સાત દીવીને

વચમાં મનુ યપુ જેવા અેકને મ

ેઈ. ૧૩ તે દીવીઅાેની

ેયા, તેમણે પગની પાની સુધી પહાચે અેવાે

ઝ ભાે પહે રેલાે હતાે અને તેમની છાતી પર સાેનાનાે પ ાે બાંધેલાે હતાે; ૧૪
તેમનું માથું તથા વાળ સફે દ ઊનના જેવા, બરફની માફક વેત હતાં; અને
તેમની અાંખાે અ નની વાળા જેવી હતી; ૧૫ તેમના પગ

ણે ભ ીમાં

શુ થયેલા ચળકતા પ ળના જેવા હતા; અને તેમનાે અવાજ ઘણાં પાણીનાં
માે ંના જેવાે ગજતાે હતાે; ૧૬ તેમના જમણાં હાથમાં સાત તારા હતા; તેમના
મુખમાંથી બેધારી તી ણ તરવાર નીકળતી હતી; અને તેમનાે ચહે રાે પૂણ
તેજથી કાશતા સૂય સમાન હતાે; ૧૭ જયારે મ તેમને

ેયા યારે મૂઅેલા

ં છંુ કે , તું દુ જનને સહન કરી શકતાે નથી, અને જેઅાે પાેતાને ે રત
કહે વડાવે છે પણ અેવા નથી, તેઅાેને ત પારખી લીધા, અને તેઅાે જૂ ઠા છે
અેમ તને ખબર પડી, ૩ વળી તું ધીરજ રાખે છે , તથા મારા નામની ખાતર ત
સહન કયુ છે , અને તું થાકી ગયાે નથી; ૪ તાેપણ તારી વ

મારે અાટલું છે

કે , ત તારા થમના ેમનાે યાગ કયા. ૫ અે માટે તું યાંથી પ

ાે છે તે

યાદ કરીને પ તાવાે કર તથા થમના જેવા કામ ન હ કરે તાે હુ ં તારી પાસે
અાવીશ, અને

ે તું પ તાવાે ન હ કરે તાે તારી દીવીને તેની જ યાઅેથી હુ ં

હટાવી દઈશ. ૬ પણ તારામાં અેટલું છે કે તું નીકાેલાયતીઅાે વ છંદીઅાેના
કામ, જેઅાેને હુ ં ધ ા ં છંુ , તેઅાેને તું પણ ધ ારે છે . ૭ પ વ અા મા
મંડળીને જે કહે છે તે જેને કાન છે તે સાંભળે. જે તે છે તેને ઈ વરના
પારાદૈસમાંના

વનનાં વૃ પરનું ફળ હુ ં ખાવાને અાપીશ. ૮ મનામાંના

મંડળીના વગદૂ તને લખ કે , જે થમ તથા છે લાં, જે મૃ યુ પા યા પણ
સ વન થયા, તે અા વાતાે કહે છે ૯ હુ ં તારી વપ

તથા તારી ગરીબી

ં છંુ તાેપણ તું ધનવાન છે , જે કહે છે કે , અમે યહૂ દી છીઅે પણ તેઅાે
ં છંુ . ૧૦ તારે જે
જે સહન કરવું પડશે, તેનાથી બીશ ન હ; જુ અાે, તમા ં પરી ણ થાય અે
યહૂ દી નથી પણ શેતાનની સભા છે , તેઅાેનું દુ ભાષણ હુ ં

માટે તમારામાંના કે ટલાકને શેતાન બંદીખાનામાં નાખવાનાે છે ; તમને દસ
દવસ સુધી વપ

પડશે. તું મરણ સુધી વ વાસુ રહે અને હુ ં તને

વનનાે

મુગટ અાપીશ. ૧૧ અા મા મંડળીને જે કહે છે , તે જેને કાન છે તે સાંભળે; જે
તે છે તેને બી

મરણનું દુ ઃખ ભાેગવવું પડશે ન હ. ૧૨ પેગામનમાંના

મંડળીના વગદૂ તને લખ કે ; જેની પાસે બેધારી તી ણ તરવાર છે તે અા
વાતાે કહે છે કે ૧૩ તું

ાં રહે છે તે હુ ં

ં છંુ , અેટલે યાં શેતાનની ગાદી

છે યાં. વળી તું મારા નામને વળગી રહે છે , જયારે મારા વ વાસુ સા ી
અં તપાસને, તમારામાં, અેટલે યાં શેતાન વસે છે યાં, મારી નાખવામાં
અા યાે, તે દવસાેમાં પણ ત મારા પરના વ વાસનાે ઇનકાર કયા ન હ. ૧૪
તાેપણ મારે તારી વ

થાેડીક વાતાે છે , કે મ કે બલામના શ ણને વળગી

રહે નારા યાં તારી પાસે છે ; અેણે બાલાકને ઇઝરાયલપુ ાેની અાગળ ઠાેકર
મૂકવાને શીખ યું કે તેઅાે મૂ તઅાેની સાદી ખાય અને ય ભચાર કરે; ૧૫ અે
જ માણે જેઅાે અેવી રીતે નીકાેલાયતીઅાેના બાેધને વળગી રહે છે તેઅાે
પણ તારે યાં છે . ૧૬ તેથી પ તાવાે કર; ન હ તાે હુ ં તારી પાસે વહે લાે અાવીશ
અને મારા માેમાંની તરવારથી હુ ં તેઅાેની સાથે લડીશ. ૧૭ અા મા મંડળીને
જે કહે છે તે જેને કાન છે તે સાંભળે. જે

તે છે તેને હુ ં ગુ તમાં રાખેલા

મા નામાંથી અાપીશ, વળી હુ ં તેને સફે દ પ થર અાપીશ, તેના પર અેક નવું
નામ લખેલું છે , તેને જે પામે છે તે સવાય બીજું કાેઈ તે નામ

ણતું નથી. ૧૮

થુઅાતૈરામાંનાં મંડળીના વગદૂ તને લખ કે , ઈ વરના પુ , જેમની અાંખાે
અ નની વાળા જેવી છે , અને જેમનાં પગ ચળકતા પ ળના જેવા છે , તે

જેવાે થઈને હુ ં તેમના પગ પાસે પડી ગયાે; યારે તેમણે પાેતાનાે જમણાે હાથ

અા વાતાે કહે છે ૧૯ તારાં કામ, તારાે ેમ, તારી સેવા, તારાે વ વાસ તથા

મારા પર મૂકીને ક ું કે , 'બીશ ન હ, થમ તથા છે લાે હુ ં છંુ ; ૧૮ અને જે
વંત છે તે હુ ં છંુ , હુ ં મૃ યુ પા યાે હતાે અને જુ અાે, હવે હુ ં સદાકાળ વતાે

હુ ં

છંુ ; મરણ તથા હાદેસની ચાવીઅાે મારી પાસે છે . (aiōn g165, Hadēs g86) ૧૯
ત જે ેયું છે અને જે જે છે , અને હવે પછી જે જે થશે, તે સઘળું લખ ૨૦
મારા જમણાં હાથમાં જે સાત તારા તથા સાેનાની સાત દીવી ત

ેયાં, અેમનાે

ખુલાસાે તું લખ. સાત તારા તાે સાત મંડળીના વગદૂ ત છે , અને સાત દીવી
તાે સાત મંડળી છે .
સમાંના મંડળીના વગદૂ તને લખ કે ; જે પાેતાના જમણાં હાથમાં
૨ અેસાતફેસતારા
રાખે છે , જે સાેનાની સાત દીવીની વ ચે ચાલે છે તે અા વાતાે
કહે છે ૨ તારાં કામ, તારી મહે નત તથા તારી ધીરજ હુ ં

કટીકરણ

ં છંુ , વળી અે પણ

ં છંુ , તારાં છે લાં કામ પહે લાંના કરતાં અ ધક છે અે પણ
ં છંુ . ૨૦ તાેપણ મારે તારી વ
અાટલું છે કે ઇઝે બેલ, જે પાેતાને

તારી ધીરજ હુ ં

બાે ધકા કહે વડાવે છે , તે

ીને તું સહન કરે છે ; તે મારા સેવકાેને ય ભચાર

કરવાને તથા મૂ તઅાેની સાદી ખાવાને શીખવે છે તથા ભમાવે છે . ૨૧ તે
પ તાવાે કરે, માટે મ તેને તક અાપી; પણ તે પાેતાના બદકૃ યનાે પ તાવાે
કરવા ઇ છતી નથી. ૨૨ જુ અાે, હુ ં તેને પથારીવશ ક ં છંુ . તેની સાથે મળીને
જેઅાે બેવફાઈ કરે છે તેઅાે ે પાેતાના કામનાે પ તાવાે ન કરે તાે તેઅાેને
હુ ં માેટી વપ માં નાખું છંુ . ૨૩ મરકીથી હુ ં તેનાં છાેકરાંનાે સંહાર કરીશ;
જેથી સવ વ વાસી સમુદાય

ણશે કે મન તથા અંતઃકરણનાે પારખનાર

હુ ં છંુ ; તમને દરેકને હુ ં તમારાં કામ માણે બદલાે અાપીશ. ૨૪ પણ તમે

666

થુઅાતૈરામાંનાં બાકીના જેટલાં તે શ ણ માનતા નથી, જેઅાે શેતાનના 'ઊંડા

હાેવાની શરમ ગટ ન થાય, માટે સફે દ વ

વેચાતાં લે; તું દેખતાે થાય, માટે

ણતા નથી, તે તમાેને હુ ં અા કહુ ં છંુ કે , તમારા

અંજન [વેચાતું] લઈને તારી અાંખાેમાં અાંજ. ૧૯ હુ ં જેટલાં પર ેમ રાખું

પર હુ ં બી ે બાે ે નાખીશ ન હ; ૨૫ તાેપણ તમારી પાસે જે છે , તેને હુ ં અાવું
તે છે અને અંત સુધી મારાં કામ કયા કરે છે ,

છંુ , તે સવને ઠપકાે અાપું છંુ તથા શ ા ક ં છંુ ; માટે તું ઉ સાહી થા અને
પ તાવાે કર. ૨૦ જુ અાે, હુ ં બારણા અાગળ ઊભાે રહીને ખટખટાવવું છંુ ; ે

તેને હુ ં દેશાે પર અ ધકાર અાપીશ; ૨૭ તે લાેખંડના દં ડથી તેઅાે પર અ ધકાર

કાેઈ મારી વાણી સાંભળીને બાર ં ઉઘાડશે, તાે હુ ં તેની પાસે અંદર અાવીને

ચલાવશે, કું ભારના વાસણની પેઠે તેઅાેના ટુ કડેટુકડાં થઈ જશે; મને પણ

તેની સાથે જમીશ, તે પણ મારી સાથે જમશે. ૨૧ જે

તે છે તેને હુ ં મારા

મારા પતા પાસેથી અેવાે જ અ ધકાર મળેલાે છે ; ૨૮ વળી હુ ં તેને ભાતનાે

રા યાસન પર મારી પાસે બેસવા દઈશ, જેમ હુ ં પણ

તીને મારા પતાની

તારાે અાપીશ. ૨૯ અા મા મંડળીને જે કહે છે તે જેને કાન છે તે સાંભળે.

પાસે તેમના રા યાસન પર બેઠેલાે છંુ તેમ. ૨૨ અા મા મંડળીને જે કહે છે તે

ના મંડળીના વગદૂ તને લખ કે , જેમને ઈ વરના સાત અા મા
૩ સાતથાદસમાં
સાત તારા છે , તેઅાે અા વાતાે કહે છે તારાં કામ હુ ં
ં છંુ કે “તું

જેને કાન છે તે સાંભળે.

મમા' (જેમ તેઅાે કહે છે તેમ)
યાં સુધી વળગી રહાે. ૨૬ જે

ગૃત થા. બાકીના

બ યા પછી મ ેયું, તાે જુ અાે, વગમાં અેક ાર ખૂલેલું
૪ અેહતુઘટનાઅાે
ં! જે થમ વાણી રણ શગડાના અવાજ જેવી મ સાંભળી તે મારી

જે મરણ પામવાની તૈયારીમાં છે તેઅાેને બળવાન કર; કે મ કે મ તારાં કામ

સાથે બાેલતી હતી. તેણે ક ું કે , 'અહ ઉપર અાવ, હવે પછી જે જે થવાનું છે

મારા ઈ વરની અાગળ સંપૂણ થયેલાં

તે હુ ં તને બતાવીશ.' ૨ અેકાઅેક હુ ં અા મામાં હતાે; યારે જુ અાે, વગમાં

વંત તરીકે

સાંભ
તું

ણીતાે છે , પણ ખરેખર તું મૃત છે .” ૨ તું

ેયાં નથી. ૩ માટે તને જે મ ું, ત જે

ું છે , તેને યાદ કર અને યાનમાં રાખ, અને પ તાવાે કર. કે મ કે

ે

અેક રા યાસન મૂકવામાં અા યું, તેના પર અેક જણ બરાજેલા હતા; ૩ તે

ગૃત ન હ રહે તાે હુ ં ચાેરની માફક અાવીશ, અને કઈ ઘડીઅે હુ ં તારા

દેખાવમાં યાસ પસ પાષાણ તથા લાલ જેવા હતા; રા યાસનની અાસપાસ

પર અાવીશ તેની તને ખબર ન હ પડે. ૪ તાેપણ જેઅાેઅે પાેતાનાં વ

ાે

અેક મેઘધનુષ હતું, તેનાે દેખાવ લીલમ જેવાે હતાે. ૪ રા યાસનની અાસપાસ

અશુ કયા નથી, અેવાં થાેડા નામ તારી પાસે સા દસમાં છે ; તેઅાે સફે દ વ

ચાેવીસ અાસનાે હતાં; તેના પર ચાેવીસ વડીલાે બેઠેલા મ

પહે રીને મારી સાથે ફરશે; કે મ કે તેઅાે લાયક છે . ૫ જે

વ

જ માણે સફે દ વ

પહે રાવાશે;

તે છે તેને અે

ેયા, તેઅાેઅે સફે દ

પહે રેલાં હતાં; તેઅાેનાં માથાં પર સાેનાનાં મુગટ હતા. ૫ રા યાસનમાંથી

વનનાં પુ તકમાંથી તેનું નામ હુ ં ભૂંસી

વીજળીઅાે, વાણીઅાે તથા ગજનાઅાે નીકળતી હતી અને રા યાસનની

નાખીશ ન હ. પણ મારા પતાની અાગળ તથા તેમના વગદૂ તાેની અાગળ હુ ં

અાગળ અ નના સાત દીવા બળતા હતા તે ઈ વરના સાત અા મા હતા. ૬

તેનું નામ વીકારીશ. ૬ અા મા મંડળીને જે કહે છે , તે જેને કાન છે તે સાંભળે.

રા યાસનની અાગળ ફ ટકના જેવાે ચળકતાે સમુ હતાે; રા યાસનની

૭ ફલાડે ફયામાંના મંડળીના વગદૂ તને લખ કે , જે પ વ છે , જે સ ય છે ,

મ યે તથા તેની અાસપાસ અાગળપાછળ અાંખાેથી ભરપૂર અેવાં ચાર ાણી

જેની પાસે દાઉદની ચાવી છે , જે ઉઘાડે છે અેને કાેઈ બંધ કરશે ન હ, તથા

હતાં. ૭ પહે લું ાણી સહના જેવું હતું, બીજું ાણી બળદના જેવું હતું,

જે બંધ કરી શકતું નથી અેને કાેઈ ઉઘાડી શકતું નથી, તે અા વાતાે કહે છે .
ં છંુ , જુ અાે

૮ તારાં કામ હુ ં

ે, તારી અાગળ મ બાર ં ખુ લું મૂ

ી

ાણીને માણસના જેવું મા હતું, ચાેથું ાણી ઊડતા ગ ડના જેવું હતું.

ું

૮ તે ચાર ાણીમાંના દરેકને છ છ પાંખ હતી, અને તેઅાે ચારે તરફ તથા

છે , તેને કાેઈ બંધ કરી શકે તેમ નથી કે , તારામાં થાેડી શ ત છે , તાેપણ ત

અંદર અાંખાેથી ભરપૂર હતાં; તેઅાે 'પ વ , પ વ , પ વ , ભુ ઈ વર,

મારી વાત માની છે અને મારા નામનાે ઇનકાર કયા નથી. ૯ જુ અાે, જેઅાે

સવશ તમાન, જે હતા, જે છે , અને જે અાવનાર છે ,' અેમ રાત દવસ કહે તાં

શેતાનની સભામાંના છે , જેઅાે કહે છે કે અમે યહૂ દી છીઅે, તાેપણ અેવા

વસામાે લેતાં નહાેતાં. ૯ રા યાસન પર જે બેઠેલા છે , જે સદાસવકાળ

નથી, પણ જૂ ઠું બાેલે છે , તેઅાેને હુ ં તને સાપું છંુ , જુ અાે, હુ ં તેઅાેની પાસે અેમ

છે , તેમનાે મ હમા, માન તથા અાભાર તુ ત તે ાણીઅાે જયારે ગાશે, (aiōn

કરાવીશ કે તેઅાે અાવીને તારા પગ અાગળ નમશે, અને મ તારા પર ેમ

g165) ૧૦ યારે ચાેવીસ વડીલાે રા યાસન પર બેઠેલાને પગે પડશે, ને જે

રા યાે છે અેવું તેઅાે

સદાસવકાળ સુધી

ણશે. ૧૦ ત ધૈયનું વચન પા

ું છે , તેથી પૃ વી પર

વંત

વંત છે તેમની અારાધના કરશે અને રા યાસન અાગળ

રહે નારાઅાેની કસાેટી કરવા સા કસાેટીનાે જે સમય અાખા માનવજગત પર

પાેતાના મુગટ ઉતારીને કહે શે કે , (aiōn g165) ૧૧ 'અાે અમારા ભુ તથા

અાવનાર છે , તેનાથી હુ ં પણ તને બચાવીશ. ૧૧ હુ ં વહે લાે અાવું છંુ ; તા ં જે

ઈ વર, મ હમા, માન તથા સામ ય પામવાને તમે જ યાે ય છાે; કે મ કે તમે

છે તેને તું વળગી રહે કે , કાેઈ તારાે મુગટ લઈ લે ન હ. ૧૨ જે

સવને ઉ પ ન કયા, અને તમારી ઇ છાથી તેઅાે અ ત વમાં અા યા અને

તે છે તેને હુ ં

મારા ઈ વરના ભ ત થાનમાં તંભ કરીશ, તે ફરી યાંથી બહાર જશે ન હ;

ઉ પ ન થયાં.'

વળી તેના પર ઈ વરનું નામ તથા મારા ઈ વરના શહે રનું નામ, અેટલે જે

પર જે બરાજેલા હતા તેમના જમણાં હાથમાં મ અેક અાે ળયું
૫ રા ેયયાસન
ું, તેની અંદરની તથા બહારની બ ને બાજુ અે લખેલું હતું, તથા સાત

નવું ય શાલેમ મારા ઈ વરની પાસેથી વગમાંથી ઊતરે છે તેનું, તથા મા ં
પાેતાનું નવું નામ લખીશ. ૧૩ અા મા મંડળીને જે કહે છે તે જેને કાન છે તે
સાંભળે. ૧૪ લાઅાે દ કયામાંના મંડળીના વગદૂ તને લખ કે , જે અામીન છે ,
જે વ વાસુ તથા ખરા સા ી છે , જે ઈ વરની સૃ ના મૂળ પ છે , તે અા વાતાે
કહે છે ૧૫ તારાં કામ હુ ં

ં છંુ , કે તું ઠં ડાે નથી, તેમ જ ગરમ પણ નથી; તું

ઠં ડાે અથવા ગરમ થાય અેમ હુ ં ચાહુ ં છંુ ; ૧૬ પણ તું હૂ ં ફાળાે છે , અેટલે ગરમ
નથી તેમ જ ઠં ડાે પણ નથી, માટે હુ ં તને મારા મામાંથી થૂંકી નાખીશ. ૧૭
તું કહે છે કે , હુ ં
પણ તું

ીમંત છંુ , મ સંપ

મેળવી છે , મને કશાની ખાેટ નથી;

ણતાે નથી કે , તું કં ગાળ, દયાજનક, ગરીબ, અંધ તથા નવ

છે ; ૧૮ માટે હુ ં તને અેવી સલાહ અાપું છંુ કે તું ીમંત થાય, માટે અ નથી
શુ કરેલું સાેનું મારી પાસેથી વેચાતું લે; તું વ

પહે ર, કે તારી નવ

મુ ાથી તે સીલબંધ કરેલું હતું. ૨ તેવામાં મ અેક બળવાન વગદૂ તને

ેયાે,

તેણે માેટા અવાજે પાેકારીને ક ું કે , 'અા અાે ળયું ખાેલવાને અને તેનું સીલ
તાેડવાને કાેણ યાે ય છે ?' ૩ પણ વગમાં, પૃ વી પર અથવા પાતાળમાં,
તે અાે ળયું ખાેલવાને અથવા તેમાં
બહુ ર

ેવાને કાેઈ સમથ નહાેતાે. ૪ યારે હુ ં

ાે, કારણ કે તે અાે ળયું ખાેલવાને અથવા તેમાં

ેવાને કાેઈ યાે ય

ય કત મળી ન હ. ૫ યારે વડીલાેમાંના અેકે મને ક ું કે , તું રડીશ નહ ;

ે,

યહૂ દાના કુ ળમાંનાે જે સહ છે , જે દાઉદનું મૂળ છે , તે અા અાે ળયું ખાેલવાને
તથા તેના સાત સીલ [તાેડવાને] વજયી થયાે છે . ૬ રા યાસનની તથા ચાર
ાણીઅાેની વ ચે તથા વડીલાેની વ ચે મારી નંખાયેલા જેવું અેક હલવાન
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ેયું, તેને સાત શગડાં તથા સાત અાંખ હતી; અે અાંખાે

નમાળાના કામળા જેવાે કાળાે થયાે, અને અાખાે ચં લાેહી જેવાે લાલ થઈ

ઈ વરના સાત અા મા છે , જેઅાેને અાખી પૃ વી પર માેકલવામાં અાવેલા છે .

ગયાે, ૧૩ જેમ ભારે પવનથી અં રી હાલી ઊઠે છે , અને તેનાં કાચાં ફળ

૭ તેમણે જઈને રા યાસન પર બેઠેલાના જમણાં હાથમાંથી તે અાે ળયું લીધું.

તૂટી પડે છે , તેમ અાકાશમાંના તારાઅાે પૃ વી પર ખરી પ

૮ જયારે તેમણે તે અાે ળયું લીધું, યારે ચારેય ાણી તથા ચાેવીસ વડીલાેઅે

અાકાશ વાળી લીધેલા અાે ળયાની જેમ સંકેલાઈ ગયું; દરેક પહાડ તથા

હલવાન અાગળ નમી પ

ા. ૧૪ વળી

ા; અને દરેકની પાસે વીણા તથા ધૂપથી ભરેલાં

બેટને તેમની જ યાઅેથી ખસેડવામાં અા યા. ૧૫ દુ નયાના રા અાે, માેટા

સુવણ પા હતાં, તે ધૂપ સંતાેની ાથનાઅાે છે . ૯ તેઅાે નવું ગીત ગાતાં કહે

માણસાે, સેનાપ તઅાે, ીમંતાે, પરા મીઅાે તથા દરેક દાસ તથા વતં , અે

છે કે , તમે અાે ળયું લેવાને તથા તેનું સીલ તાેડવાને યાે ય છાે; કે મ કે તમને

તમામ લાેકાે ગુફાઅાેમાં તથા પહાડાેના ખડકાેને પાછળ સંતાઈ ગયા; ૧૬

મારી નાખવામાં અા યા હતા, તમે તમારા ર તથી ઈ વરને સા સવ કુ ળાેના,

તેઅાેઅે પહાડાેને તથા ખડકાેને ક ું કે , 'અમારા પર પડાે, રા યાસન પર

ભાષાના,

ના તથા દેશાેમાંના લાેકાેને ખરીદેલા છે ; ૧૦ તેઅાેને અમારા

બેઠેલાની નજર અાગળથી તથા હલવાનના કાેપથી અમને છુપાવી દાે.' ૧૭

ઈ વરને સા રા ય તથા યાજકાે કયા છે ; અને તેઅાે પૃ વી પર રાજ કરે છે .

કે મ કે તેઅાેના કાેપનાે માેટાે દવસ અા યાે છે ; અેટલે કાેણ તેનાથી બચી

૧૧ મ

શકે ?

ેયું, તાે રા યાસન, ાણીઅાે તથા વડીલાેની અાસપાસ મ ઘણાં

વગદૂ તાેની વાણી સાંભળી; તેઅાેની સં યા લાખાેલાખ અને હ રાેહ ર
હતી. ૧૨ તેઅાેઅે માેટે અવાજે પાેકારીને ક ું કે , 'જે હલવાન મારી નંખાયેલું
હતું તે પરા મ, સંપ ,

ાન, સામ ય, માન, મ હમા તથા તુ ત પામવાને

યાે ય છે .' ૧૩ વળી ઉ પ ન થયેલ [ ાણી] જે વગમાં, પૃ વી પર, પાતાળમાં
તથા સમુ માં છે , તેઅાેમાંનાં સવને મ અેમ કહે તાં સાંભ

ાં કે , રા યાસન

પર જે બેઠેલા છે તેમને તથા હલવાનને તુ ત, માન, મ હમા તથા અ ધકાર
સદાસવકાળ હાે. (aiōn g165) ૧૪ યારે ચારે ાણીઅાેઅે ક ું, અામીન. પછી
વડીલાેઅે પગે પડીને [તેમની] અારાધના કરી.

૬

અવાજથી [તેણે] ક ું કે , 'અાવ.' ૨ મ

પર અથવા સમુ પર, કાેઈ ઝાડ પર પવન વાય ન હ. ૨ મ બી
વગદૂ તને પૂવ દશાથી ચઢતાે

ેયાે, તેની પાસે

અેક

વતા ઈ વરની મહાેર હતી,

અને પૃ વીને તથા સમુ ને હા ન કરવાની સ ા જે ચાર વગદૂ તાેને અપાઈ
હતી, તેઅાેને તેણે માેટે અવાજે બૂમ પાડી કે , ૩ ' યાં સુધી અમે અમારા
ઈ વરના દાસાેને તેઅાેના કપાળ પર મુ ા કરી ન રહીઅે, યાં સુધી તમે
પૃ વીને અથવા સમુ ને અથવા ઝાડાેને કશું નુકસાન કરશાે ન હ.' ૪ અને

જયારે હલવાને તે સાત સીલમાંથી અેકને તાે
ાણીઅાેમાંના અેકને મ બાેલતાં સાંભ

મ ચાર વગદૂ તને પૃ વીના ચાર ખૂણા પર ઊભા રહે લા ેયા;
૭ અેતેઅપછી,
ાેઅે પૃ વીના ચાર પવનને અેવી રીતે અટકાવી રા યા હતા કે , પૃ વી

ું

ું યારે મ

ેયું, તાે ચાર

મુ ત થયેલાની સં યા મ સાંભળી; ઇઝરાયલના સવ કુ ળમાંના અેક લાખ

ણે ગજના થતી હાેય તેવા

ચુંમાળીસ હ ર મુ ત થયા; ૫ યહૂ દાના કુ ળમાંના બાર હ ર મુ ત થયા,

ેયું, તાે જુ અાે, અેક સફે દ ઘાેડાે હતાે,

બેનના કુ ળમાંના બાર હ ર; ગાદના કુ ળમાંના બાર હ ર; ૬ અાશેરના

તેના પર જે બેઠેલાે હતાે તેની પાસે અેક ધનુ ય હતું; તેને મુગટ અાપવામાં

કુ ળમાંના બાર હ ર; નફતાલીના કુ ળમાંના બાર હ ર, મના શાના કુ ળમાંના

અા યાે, તે પાેતે વજેતા હ

બાર હ ર; ૭ શમયાેનના કુ ળમાંના બાર હ ર; લેવીના કુ ળમાંના બાર

સીલ તાે

વધુ

ું, યારે મ બી

તવા સા નીક ાે. ૩ યારે તેણે બીજુ

ાણીને અેમ કહે તાં સાંભ

યારે બી ે અેક લાલ ઘાેડાે નીક

ું કે , 'અાવ.' ૪

હ ર; ઈ સાખારના કુ ળમાંના બાર હ ર; ૮ ઝબુલાેનનાં કુ ળમાંના બાર

ાે; તેના પર જે બેઠેલાે હતાે તેને પૃ વી

હ ર; યૂસફના કુ ળમાંના બાર હ ર; બ યામીનના કુ ળમાંના બાર હ ર

પરથી શાં ત ન કરવાની [સ ા] અાપવામાં અાવી, જેથી તેઅાે અેકબી ને

મુ ત થયા. ૯ યાર બાદ મ

મારી નાખે; વળી તેને અેક માેટી તલવાર અાપવામાં અાવી. ૫ જયારે તેણે

કુ ળ, લાેકાે તથા ભાષાના માણસાેની કાેઈથી ગણી શકાય ન હ અેવી અેક

ીજું સીલ તાે

ું કે , 'અાવ.'

માેટી સભા! તેઅાે રા યાસનની અાગળ તથા હલવાનની સમ ઊભા ર ા;

ેયું, તાે જુ અાે, અેક કાળાે ઘાેડાે હતાે; અને તેના પર જે બેઠેલાે

તેઅાેઅે સફે દ ઝ ભા પહે રેલા હતા, અને તેઅાેના હાથમાં ખજૂ રીની ડાળીઅાે

હતાે તેના હાથમાં ાજવાં હતાં. ૬ અને ચાર ાણીઅાેની વચમાં મ અેક
વાણી અેમ કહે તી સાંભળી કે , 'અડધે પયે પાંચસાે ામ ઘઉં, અડધે પયે

હતી; ૧૦ અને તેઅાે માેટા અવાજે પાેકારીને કહે છે કે , 'અમારા જે ઈ વર

દાેઢ કલાે જવ; પણ તેલ તથા ા ારસનાે બગાડ તું ન કર.' ૭ જયારે તેણે

૧૧ સઘળા વગદૂ તાે રા યાસનની તથા વડીલાેની તથા ચારે ાણીઅાેની

ચાેથું સીલ તાે

ું, યારે મ ચાેથા ાણીની વાણીને અેમ કહે તી સાંભળી કે ,

અાસપાસ ઊભેલા હતા, અને તેઅાેઅે રા યાસનની અાગળ દં ડવત ણામ

'અાવ.' ૮ મ

ેયું, તાે જુ અાે, અાછા રં ગનાે અેક ઘાેડાે; તેના પર જે બેઠેલાે

કરીને ઈ વરની ભજન કરતાં ક ું કે , ૧૨ 'અામીન, અાભાર, મ હમા, ાન,

હતાે તેનું નામ મરણ હતું; હાદેસ તેની પાછળ પાછળ ચાલતું હતું, તલવારથી,

ઉપકાર તુ ત, માન, પરા મ તથા સામ ય સવકાળ સુધી અમારા ઈ વરને હાે;

દુ કાળથી, મરકીથી તથા પૃ વી પરનાં હસક પશુઅાેથી જગતમાંનાં ચાેથા

અામીન.' (aiōn g165) ૧૩ પછી તે વડીલાેમાંથી અેકે મને પૂ

હ સાને મારી નાખવાનાે અ ધકાર તેને અાપવામાં અા યાે. (Hadēs g86) ૯

સફે દ વ

જયારે તેણે પાંચમુ સીલ તાે

ક ું કે , 'અાે મારા મુર બી, તમે

યારે મ

ુ, યારે મ ી

ાણીને અેમ કહે તાં સાંભ

ેયું, તાે જુ અાે, સવ દેશમાંથી અાવેલાની, સવ

ું, યારે ઈ વરના વચનને લીધે તથા પાેતાની

મ મ સા ીને લીધે મારી નાખવામાં અાવેલાના અા માઅાેને મ ય વેદી નીચે

રા યાસન પર બેઠેલા છે , તેમને તથા હલવાનને ઉ ારને માટે શંસા હાે ે.'

પહે રેલાં છે તેઅાે કાેણ છે , અને

ું કે , 'જેઅાેઅે

ાંથી અા યા છે ?' ૧૪ તેમને મ

ણાે છાે.' અને તેમણે મને ક ું, 'જેઅાે માેટી

વપ માંથી અા યા તેઅાે અે છે ; અને તેઅાેઅે પાેતાના વ

ધાેયાં, અને

ેયા. ૧૦ તેઅાેઅે માેટે અવાજે પાેકારીને ક ું કે , 'હે વામી, પ વ તથા

હલવાનના ર તમાં સફે દ કયા. ૧૫ માટે તેઅાે ઈ વરના રા યાસનની અાગળ

સ ય, ઇ સાફ કરવાનું તથા પૃ વી પર રહે નારાંઅાેની પાસેથી અમારા લાેહીનાે

છે , અને તેમના ભ ત થાનમાં રાત દવસ તેમની સેવા કરે છે ; અને રા યાસન

બદલાે લેવાનું તમે

ઉપર જે બેઠેલા તે તેઅાેના પર છ

સફે દ વ

ાં સુધી મુલતવી રાખશાે?' ૧૧ પછી તેઅાેમાંના દરેકને

અાપવામાં અા યું; અને તેઅાેને અેમ કહે વામાં અા યું કે 'તમારા

સાથી સેવકાે તથા તમારા ભાઈઅાે, જેઅાે તમારી માફક માયા જવાનાં છે ,

પે રહે શે. ૧૬ તેઅાેને ફરી ભૂખ ન હ

લાગશે, અને ફરી તરસ પણ ન હ લાગશે, અને સૂયનાે તાપ અથવા કં ઈ પણ
કારની ગરમી તેઅાેના પર પડશે ન હ; ૧૭ કે મ કે જે હલવાન રા યાસનની

તેઅાેની સં યા પૂરી ન થાય, યાં સુધી હજુ થાેડીવાર તમે વસામાે લાે.' ૧૨

મ યે છે , તે તેઅાેના પાળક થશે અને

જયારે તેણે છ ું સીલ તાે

દાેરી જશે; અને ઈ વર તેઅાેની અાંખાેનું દરેક અાંસુ લૂછી નાખશે.'

કટીકરણ

ું, યારે મ

ેયું, તાે માેટાે ધરતીકં પ થયાે; સૂય
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વનનાં પાણીના ઝરાઅાે પાસે તેઅાેને

તેણે સાતમી મહાેર તાેડી, યારે અાશરે અેક ઘડી સુધી વગમાં
૮ જયારે
માૈન ર ું. ઈ વરની અાગળ જે સાત વગદૂ તાે ઊભા રહે છે તેઅાેને મ

માસ સુધી પીડા પમાડવાની શ ત હતી. ૧૧ અનંતઊંડાણનાે જે નકદૂ ત છે તે

ેયા, અને તેઅાેને સાત રણ શગડાં અપાયાં. ૩ યાર પછી બી ે વગદૂ તે

નામ અાપાે યાેન [અેટલે વનાશક] છે . (Abyssos g12) ૧૨ પહે લી અાફત

૨

અાવીને ય વેદી પાસે ઊભાે ર ાે, તેની પાસે સાેનાની ધૂપદાની હતી, અને
તેને પુ કળ ધૂપ ય અાપવામાં અા યું જેથી સવ સંતાેની ાથનાઅાે સાથે,

તેઅાેનાે રા

છે ; તેનું નામ હ ૂ ભાષામાં અબેદાેન, પણ ીક ભાષામાં તેનું

પૂરી થઈ છે , જુ અાે, હવે પછી બી

બે અાફતાે અાવવાની છે . ૧૩ પછી છ ા

વગદૂ તે પાેતાનું રણ શગડુ દૂ તે વગા

ું યારે ઈ વરની સ મુંખની સાેનાની

રા યાસનની સામે જે સાેનાની ય વેદી છે , તેના પર તે અપણ કરે. ૪

ય વેદીનાં શગડાંમાંથી નીકળતી હાેય અેવી અેક વાણી મ સાંભળી; ૧૪ તેણે

ધૂપનાે ધુમાડાે સંતાેની ાથનાઅાે સાથે તે વગદૂ તના હાથથી ઈ વરની સમ

જે છ ા વગદૂ તની પાસે રણ શગડું હતું તેને ક ું કે , 'મહાનદી યુ ે તસ પર જે

પહા ચાે. ૫ વગદૂ તે ધૂપપા લઈને તથા તેમાં ય વેદીનાે અ ન ભરીને

ચાર નકદૂ તાે બાંધેલા છે તેઅાેને મુ ત કરે. ૧૫ અા ચાર નકદૂ તાે માણસાેના

તેને પૃ વી પર નાખી દીધાે; પછી ગજનાઅાે, વાણીઅાે, વીજળીઅાે તથા

ી

ભાગને મારી નાખે તે ઘડી, દવસ, મ હના તથા વષને માટે તૈયાર કરાયા

ધરતીકં પાે શ થયાં. ૬ જે સાત વગદૂ તાેની પાસે સાત રણ શગડાં હતાં

હતા તેઅાેને છૂટા કરાયા. ૧૬ તેઅાેના લ કરના ઘાેડેસવારાેની સં યા વીસ

તેઅાે વગાડવા સા તૈયાર થયા. ૭ પહે લા વગદૂ તે પાેતાનું રણ શગડુ

કરાેડ હતી તે મારા સાંભળવામાં અાવી. ૧૭ અાવી રીતે દશનમાં મ ઘાેડાઅાેને

વગા

તથા તેઅાે પર બેઠેલાઅાેને

ું, અેટલે લાેહીમાં મ ત કરા તથા અાગ થયાં, અને પૃ વી પર

ેયા; તેઅાેનાં બખતર અાગ જેવા રાતાં,

ંબલી

ફકાયાં. તેથી વૃ ાેનાે ી ે ભાગ બળી ગયાે, અને બધું લીલું ઘાસ સળગી

તથા ગંધકના રં ગના હતાં. અે ઘાેડાઅાેનાં માથાં સહાેનાં માથાં જેવા હતાં,

ગયું. ૮ પછી બી

ું, યારે અાગથી બળતા માેટા પહાડના

અને તેઅાેનાં મામાંથી અાગ તથા ધુમાડા તથા ગંધક નીકળતાં હતાં. ૧૮

જેવું કશુંક સમુ માં નંખાયું, અને સમુ નાે ી ે ભાગ લાેહી થયાે, ૯ તેને

અે ણ અાફતાેથી, અેટલે તેઅાેના મુખમાંથી નીકળતી અાગથી, ધુમાડાથી

લીધે સમુ માંનાં જે ાણીઅાે

ભાગનાં મૃ યુ

તથા ગંધકથી માણસાેનાે ી ે ભાગ મારી નંખાયાે; ૧૯ કે મ કે ઘાેડાઅાેની

વગદૂ તે વગા ું,

શ ત તેઅાેનાં મામાં તથા તેઅાેની પૂંછડીઅાેમાં છે ; કારણ કે તેઅાેનાં પૂંછડાં

વગદૂ તે વગા

વતાં હતાં, તેઅાેમાંનાં ી

પા યા. અને વહાણાેનાે ી ે ભાગ નાશ પા યાે. ૧૦ ી

અને દીવાના જેવાે સળગતાે અેક માેટાે તારાે અાકાશમાંથી નદીઅાેનાં ી

સાપના જેવા છે , અને અે પૂંછડાંને માથાં હાેય છે જેથી તેઅાે ઉપ વ કરે છે .

ભાગ પર તથા પાણીના ઝરાઅાે પર પ

ાે. ૧૧ તે તારાનું નામ નાગદમણ,

૨૦ બાકીના જે માણસાે તે અાફતાેથી મારી નંખાયા ન હ, તેઅાેઅે પાેતાના

અેક કડવી વન પ ત હતું. તેથી પાણીનાે ી ે ભાગ કડવાે થયાે અને અે

હાથની કૃ તઅાે સંબંધી અેટલે કે દુ ા માઅાેની, સાેનાની, પાની, પ ળની,

પાણીથી ઘણાં માણસાે મરી ગયા, કારણ કે પાણી કડવાં થયાં હતાં. ૧૨

પ થરની તથા લાકડાની મૂ તઅાે જેઅાેને

પછી ચાેથા વગદૂ તે વગા

ચાલવાની પણ શ ત નથી, તેઅાેની ઉપાસના કરવાનાે પ તાવાે કયા ન હ.

અને તારાઅાેનાં ી

ું, યારે સૂયના ી

ભાગ, ચં ના ી

ભાગ

ભાગ પર હાર થયાે, જેથી તેઅાેનાે ી ે ભાગ તથા

રા ીનાે ી ે ભાગ અંધકાર પ થયાે, અને દવસનાે ી ે ભાગ તથા રાતનાે
ી ે ભાગ કાશર હત થયાે. ૧૩ મ ગગનમાં ઊડતા અેક ગ ડને માેટા
અવાજથી અેમ કહે તાે સાંભ

ાે કે , બાકી રહે લા બી

ણ વગદૂ તાે જે

પાેતાના રણ શગડા વગાડવાના છે , તેઅાેના અવાજને લીધે પૃ વી પરના

૨૧ વળી તેઅાેઅે પાેતે કરેલી હ યાઅાે,

ેવાની તથા સાંભળવાની તથા
દુ યા, બદકૃ યાે તથા ચાેરીઅાે

વષે પ તાવાે કયા ન હ.
બી અેક બળવાન વગદૂ તને વગમાંથી ઊતરતાે ેયાે, તે
૧૦ મવાદળથી
ઘેરાયેલાે હતાે, અને તેના માથા પર મેઘધનુષ હતું, અને તેનું

લાેકાેને અફસાેસ! અફસાેસ! અફસાેસ!

મા સૂયના જેવું તથા તેના પગ અ નના તંભાે જેવા હતા. ૨ તેના હાથમાં

૯ પૃ વી પર પડેલાે

તથા ડાબાે પગ જમીન પર મૂ

ઉઘાડેલું અેક નાનું અાે ળયું હતું, અને તેણે પાેતાનાે જમણાે પગ સમુ પર

જયારે પાંચમા વગદૂ તે રણ શગડું વગા ું, યારે મ અેક તારાે અાકાશથી

ાે; ૩ અને જેમ સહ ગજ છે તેમ તેણે માેટે

ેયાે; તેને અનંતઊંડાણની ખાઈની ચાવી અપાઈ.

અવાજે પાેકાર કયા અને જયારે તેણે તે પાેકાર કયા યારે, સાત ગજના થઈ.

(Abyssos g12) ૨ તેણે અનંતઊંડાણની ખાઈને ખાેલી. તાે તેમાંથી માેટી

૪ જયારે તે સાત ગજના બાેલી યારે હુ ં લખી લેવાનાે હતાે પણ મ વગથી

ભ ીમાંથી નીકળતાે હાેય તેવાે ધુમાડાે નીક

અેક વાણી અેવું કહે તી સાંભળી કે 'સાત ગજનાઅે જે જે વાત કહી તેઅાેને તું

ાે તેનાથી સૂય તથા હવા

અંધકારમય થઈ ગયા. (Abyssos g12) ૩ અે ધુમાડામાંથી તીડાે નીકળીને

લખીશ ન હ તે

પૃ વી પર અા યાં, અને પૃ વી પરના વ છીઅાેની શ ત જેવી શ ત તેઅાેને

પૃ વી પર ઊભાે રહે લાે

અાપવામાં અાવી. ૪ અને તેઅાેને અેવું ફરમા યું કે , પૃ વીના ઘાસને, કાેઈ

ઊંચાે કયા, ૬ અને જેઅાે સદાસવકાળ

છાેડને તથા કાેઈ ઝાડને નુકસાન કરાે ન હ પણ જે માણસાેના કપાળ પર

પૃ વી તથા તેમાં અને સમુ તથા તેમાં જે કં ઈ છે તે બધું ઉ પ ન કયુ તેમના

ઈ વરની મહાેર નથી તેઅાેને ઉપ વ કરાે. ૫ તેઅાેને અેવું સૂચવાયું તેઅાે તેમને

સમ ખાઈને તેણે ક ું કે , 'હવે વલંબ થશે ન હ; (aiōn g165) ૭ પણ સાતમાં

હે ર કરવાની નથી.' ૫ પછી મ જે વગદૂ તને સમુ પર તથા
ેયાે હતાે, તેણે પાેતાનાે જમણાે હાથ વગ તરફ
વંત છે , જેમણે અાકાશ તથા તેમાં,

મારી નાખે ન હ, પણ પાંચ મ હના સુધી પીડા પમાડે. વ છુ જયારે માણસને

વગદૂ તની વાણીના દવસાેમાં, અેટલે જયારે તે રણ શગડુ વગાડશે યારે

ડં ખ મારે છે યારની પીડા જેવી અે પીડા હતી. ૬ તે દવસાેમાં માણસાે મરણ

ઈ વરનાે મમ, જે તેમણે પાેતાના સેવકાેને અેટલે બાેધકાેને જણા યાે હતાે તે

માટે તળપશે પણ તે તેમને મળશે જ ન હ, તેઅાે મરણ ઇ છશે પણ મરણ

માણે સંપૂણ થશે.' ૮ વગમાંથી જે વાણી મ સાંભળી હતી તેણે ફરીથી મને

તેઅાે પાસેથી જતું રહે શે. ૭ તે તીડાેનાં વ પ લડાઈને માટે તૈયાર કરેલા

ક ું કે 'તું

ઘાેડાઅાેનાં જેવા હતાં, અને તેઅાેનાં માથાં પર

હાથમાં જે ખુ લું અાે ળયું છે તે લે.' ૯ મ વગદૂ તની પાસે જઈને તેને ક ું કે

ણે કે સાેનાનાં હાેય અેવા

મુગટાે હતા તેઅાેના ચહે રા માણસાેના ચહે રા જેવા હતા; ૮ અને તેઅાેના વાળ
ીનાં વાળ જેવા અને તેઅાેના દાંત સહના દાંત જેવા હતા; ૯ અને તેઅાેનાં

. અને જે વગદૂ ત સમુ પર તથા જમીન પર ઊભાે છે , તેના

'અે નાનું અાે ળયું મને અાપ.' અને તેણે મને ક ું કે 'તે લે અને ખાઈ

. તે

તારા પેટને કડવું કરશે પણ તારા માેમાં મધ જેવું મીઠું લાગશે.' ૧૦ યારે

અંગે લાેખંડનાં બખતર જેવા બખતર હતાં; અને તેઅાેની પાંખાેનાે અવાજ

વગદૂ તના હાથમાંથી નાનું અાે ળયું લઈને હુ ં તેને ખાઈ ગયાે અને તે મારા

યુ માં દાેડતા ઘણાં ઘાેડાના રથાેના અવાજ જેવાે હતાે. ૧૦ તેઅાેને વ છુઅાેના

માેમાં મધ જેવું મીઠું લા યું પણ તેને ખાધા પછી તે મને કડવું લા યું. ૧૧ પછી

જેવી પૂંછડી હતી, અને ડં ખ પણ હતાે, તેઅાેની પૂંછડીઅાેમાં માણસાેને પાંચ
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માેટું ચ દેખાયું, અેટલે સૂયથી વે ત અેક ી
૧૨ પછીેવામાંઅાકાશમાં
અાવી. તેના પગ નીચે ચં અને માથા પર બાર તારાનાે મુગટ

મને અેવું કહે વામાં અા યું કે ઘણાં લાેકાે, દેશાે, ભાષાઅાે તથા રા અાે વષે
તારે બાેધ કરવાે

ેઈઅે.'

હતાે. ૨ તે ગભવતી હતી. તેને સવપીડા થતી હતી. તેથી તે બૂમ પાડતી હતી.

જેવી અેક માપપ ી મને અપાઈ અને કહે વામાં અા યું કે 'તું
૧૧ લાકડી
ઊઠ, ઈ વરના ભ ત થાન તથા ય વેદીનું માપ લે તથા યાંના ભજન

૩ અાકાશમાં બીજું ચ

કરનારાઅાેની ગણતરી કર. ૨ પણ ભ ત થાનની બહાર જે ચાેક છે તેનું માપ

પૂછડાઅે અાકાશના તારાઅાેનાે ી ે ભાગ ખચીને તેઅાેને પૃ વી પર ના યા.

લઈશ ન હ કે મ કે તે વદેશીઅાેને અાપેલું છે ; તેઅાે બેતાળીસ મ હના સુધી

જે

પ વ નગરને કચડશે. ૩ મારા બે સા ીને હુ ં અેવાે અ ધકાર અાપીશ કે તેઅાે
ુ તથા જે બે દીવી પૃ વીના ઈ વરની સમ ઊભા છે તેઅાે અે જ છે . ૫

ે

પહાચાડવા ચાહશે તાે તેઅાેનાં મામાંથી અાગ નીકળશે અને

તેઅાેના શ ુઅાેને ન કરશે. અને

ે કાેઈ તેઅાેને ઈ

કરવા ઇ છશે તાે તેને

માયા જવું પડશે. ૬ તેઅાેને અાકાશ બંધ કરવાનાે અ ધકાર છે કે તેઅાેના
બાેધ કરવાના દવસાે દર મયાન વરસાદ વરસે ન હ. અને પાણીઅાે પર
તેઅાેને અ ધકાર છે કે તેઅાે પાણીને લાેહી પે બદલી નાખે અને તેઅાે જેટલી
વાર ચાહે તેટલી વાર પૃ વી પર દરેક કારની અાફત લાવે. ૭ જયારે તેઅાે
પાેતાની સા ી પૂરી કરશે યારે જે હસક પશુ અનંતઊંડાણમાંથી નીકળે છે તે
તેઅાેની સાથે લડાઈ કરશે અને તેઅાેને

તશે તથા તેઅાેને મારી નાખશે.

(Abyssos g12) ૮ જે માેટું નગર અા મક રીતે સદાેમ તથા મસર કહે વાય છે ,

યાં તેઅાેના ભુ વધ તંભે જડાયા તે નગરના ર તામાં તેઅાેના મૃતદેહાે
પ

ા રહે છે ; ૯ અને સવ લાેકાે, કુ ળાે, ભાષાઅાે તથા દેશાેમાંથી અાવેલા

કે ટલાક માણસાે સાડા ણ દવસ સુધી તેઅાેનાં મૃતદેહ જુ અે છે અને અે
મૃતદેહાેને કબરમાં દફનાવવા દેતાં નથી. ૧૦ પૃ વી પરનાં રહે નારાંઅાે તેઅાેને
લીધે હષ કરશે અને અાનં દત થશે અને અેકબી

પર ભેટ માેકલશે કે મ કે તે

બે બાેધકાેઅે પૃ વી પરનાં રહે નારાંઅાેને દુ ઃખ દીધું હતું. ૧૧ સાડા ણ દવસ
પછી ઈ વર તરફથી

વનનાે અા મા તેઅાેમાં વે યાે. તેથી તેઅાે પાેતાના

પગ પર ઊભા ર ા; પછી તેઅાેને

ેનારાઅાેને ઘણી બીક લાગી. ૧૨ તેઅાેઅે

વગમાંથી માેટી વાણી પાેતાને અેમ કહે તાં સાંભળી કે 'તમે અહ ઉપર અાવાે'
અને તેઅાે વાદળ પર થઈને વગમાં ચઢી ગયા. અને તેઅાેના શ ુઅાેઅે
તેઅાેને ચઢતાં

ેયા. ૧૩ તે સમયે માેટાે ધરતીકં પ થયાે અને તે નગરનાે દસમાે

ભાગ ન થઈ ગયાે. ધરતીકં પથી સાત હ ર માણસાે મૃ યુ પા યા અને જે
બચી ગયા તેઅાે ગભરાયા, તેઅાેઅે વગના ઈ વરને મ હમા અા યાે. ૧૪
બી

અાફત અાવી ગઈ છે , જુ અાે, ી

અાફત વહે લી અાવી રહી છે . ૧૫

પછી સાતમાં વગદૂ તે પાેતાનું રણ શગડુ વગા

ું યારે અાકાશમાં માેટી

વાણીઅાે થઈ. તેઅાેઅે ક ું કે 'અા દુ નયાનું રા ય અાપણા ભુનું તથા
તેમના

તનું થયું છે , તે સદાસવકાળ રા ય કરશે.' (aiōn g165) ૧૬ જે

ચાેવીસ વડીલાે ઈ વરની અાગળ પાેતાનાં અાસન પર બેઠા હતા તેઅાેઅે
દં ડવત કરીને ઈ વરનું ભજન કરતાં ક ું કે , ૧૭ 'અાે સવસમથ ભુ ઈ વર,
જે છે , ને જે હતા, અમે તમારી તુ ત કરીઅે છીઅે કે મ કે તમે પાેતાનું મહાન
પરા મ ધારણ કરીને રાજ કરાે છાે. ૧૮ દેશાેના લાેકાે ગુ સે ભરાયા અને
તમારાે કાેપ ગટ થયાે; અને સમય અા યાે છે કે , મરેલાંઅાેનાે યાય થાય
અને તમારા સેવકાે અેટલે બાેધકાે, સંતાે તથા તમારા નામથી ડરનારાં, પછી
તેઅાે નાના હાેય કે માેટા હાેય, તેઅાેને

તફળ અાપવાનાે તથા જેઅાે પૃ વીને

ન કરનારા છે તેઅાેનાે સંહાર કરવાનાે સમય અા યાે છે .' ૧૯ પછી વગમાં
ઈ વરનું જે ભ ત થાન છે તે ઉઘાડવામાં અા યું. અને ભ ત થાનમાં તેમના
કરારનાે કાેશ દેખાયાે. અને વીજળીઅાે, વાણીઅાે, ગજનાઅાે તથા ધરતીકં પ
થયાં. અને પુ કળ કરા પ
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ા.

ીને સવ થવાનાે હતાે, તેની અાગળ તે અજગર ઊભાે ર ાે હતાે, અે

માટે કે જયારે તે જ મ અાપે યારે તેના બાળકને તે ખાઈ

ટાટ પહે રીને અેક હ ર બસાે સાંઠ દવસ સુધી બાેધ કરે. ૪ જૈતૂનનાં જે બે
કાેઈ તેઅાેને ઈ

પણ દેખાયું; જુ અાે, માેટાે લાલ અજગર હતાે, જેને

સાત માથાં ને દસ શગડાં હતાં; અને તેના માથા પર સાત મુગટ હતા; ૪ તેના

ય. ૫ 'તે

ીઅે

પુ ને જ મ અા યાે' જે નરબાળક સઘળા દેશના લાેકાે પર લાેખંડના દં ડથી
રાજ કરશે. અે બાળકને ઈ વર પાસે તથા તેના રા યાસન પાસે લઈ જવામાં
અા યાે. ૬

ી જં ગલમાં નાસી ગઈ. યાં ઈ વરે તેને માટે બારસાે સાંઠ દવસ

સુધી તેનું પાેષણ થાય અેવું થળ તૈયાર કરી રા યું હતું. ૭ પછી અાકાશમાં
યુ ધ મ યું. મીખાઅેલ તથા તેના વગદૂ તાે અજગરની સાથે લ
અજગર તથા તેના નકદૂ તાે પણ લ

ા; ૮ તાેપણ તેઅાે તેમને

ા; અને
તી શ

ા

ન હ અને તેઅાેને ફરી વગમાં થાન મ ું ન હ. ૯ તે માેટાે અજગર બહાર
ફકી દેવાયાે. અેટલે તે જૂ નાે સાપ જે દુ ા મા તથા શેતાન કહે વાય છે , જે
અાખા માનવજગતને ભમાવે છે , તેને પૃ વી પર ફકી દેવાયાે. અને તેની સાથે
તેના નકદૂ તાેને પણ નાખી દેવાયા. ૧૦ યારે વગમાંથી માેટી વાણી મ અેમ
કહે તી સાંભળી કે , 'હમણાં ઉ ાર, પરા મ તથા અમારા ઈ વરનું રા ય
તથા તેમના

તનાે અ ધકાર અા યાં છે ; કે મ કે અમારા ભાઈઅાે પર દાેષ

મૂકનાર, જે અમારા ઈ વરની અાગળ રાત દવસ તેમની વ ધ અા ેપાે મૂકે
છે તેને નીચે ફકવામાં અા યાે છે . ૧૧ તેઅાેઅે હલવાનના ર તથી તથા પાેતાની
સા ીના વચનથી તેને

યાે છે અને છે ક મરતાં સુધી તેઅાેઅે પાેતાનાે

વ

વહાલાે ગ યાે ન હ. ૧૨ અે માટે, અાે વગા તથા તેઅાેમાં રહે નારાંઅાે, તમે
અાનંદ કરાે! અાે પૃ વી તથા સમુ તમને અફસાેસ છે ; કે મ કે શેતાન તમારી
પાસે ઊતયા છે અને તે બહુ ાે ધત થયાે છે , તે
થાેડાે જ સમય બાકી છે . ૧૩ જયારે અજગરે
યારે જે

ણે છે કે હવે તેની પાસે

ેયું કે પાેતે પૃ વી પર ફકાયાે છે

ીઅે નરબાળકને જ મ અા યાે હતાે, તેને તેણે સતાવી. ૧૪

ીને

માેટા ગ ડની બે પાંખાે અાપવામાં અાવી, કે જેથી તે અજગરની અાગળથી
અર યમાં પાેતાના નયત થળે ઊડી

ય, યાં સમય તથા સમયાે તથા

અડધા સમય સુધી તેનું પાેષણ કરવામાં અાવે. ૧૫ અજગરે પાેતાના માેમાંથી
નદીના જેવાે પાણીનાે વાહ તે
તણાઈ

ીની પાછળ વહે તાે મૂ ાે કે તેના પૂરથી તે

ય. ૧૬ પણ પૃ વીઅે તે

ીને સહાય કરી. અેટલે પૃ વી પાેતાનું મા

ઉઘાડીને જે પાણીનાે વાહ અજગરે પાેતાના માેમાંથી વહે તાે મૂ ાે હતાે તેને
પી ગઈ. ૧૭ યારે અજગર તે

ી પર ગુ સે થયાે. અને તેનાં બાકીનાં સંતાન

અેટલે જેઅાે ઈ વરની અા ા પાળે છે અને જેઅાે ઈસુની સા ીને વળગી રહે
છે તેઅાેની સાથે લડવાને તે નીક ાે;
તે સમુ ની રેતી પર ઊભાે ર ાે. પછી મ અેક હસક પશુને
૧૩ અને
સમુ માંથી નીકળતું ેયું, તેને દસ શગડાં તથા સાત માથાં હતાં,
તેનાં શગડાં પર દસ મુગટ તથા તેનાં માથાં પર ઈ વરનું અપમાન કરનારાં
નામાે હતાં. ૨ જે હસક પશુને મ

ેયું, તે ચ ાના જેવું હતું, તેના પગ

ર છના પગ જેવા હતા, તેનું મા સહના મા જેવું હતું; તેને અજગરે પાેતાનું
પરા મ, રા યાસન તથા માેટાે અ ધકાર અા યાં. ૩ મ તેનાં માથાંમાંના અેકને
મરણતાેલ ઘાયલ થયેલું

ેયું; પણ તેનાે ાણઘાતક ઘા ઝાયાે, અને અાખી

દુ નયા તે હસક પશુને

ેઈને અા ય પામી; ૪ અજગરે હસક પશુને

અ ધકાર અા યાે હતાે, તેથી તેઅાેઅે તેની ઉપાસના કરી; તેઅાેઅે હસક
પશુની પણ ઉપાસના કરી, અને ક ું કે , ' હસક પશુના જેવું બીજું કાેણ છે ?
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અેની સામે લડી શકે અેવું કાેણ છે ?' ૫ બડાઈ કરના ં તથા ઈ વર વ

યાયકરણનાે સમય અા યાે છે , જેમણે અાકાશ, પૃ વી, સમુ તથા પાણીના

દુ ભાષણ કરના ં મા તેને અાપવામાં અા યું; બેતાળીસ મ હના સુધી તે અેમ

ઝરાઅાેને ઉ પ ન કયા, તેમની અારાધના કરાે.' ૮ યાર પછી તેની પાછળ

કયા કરે અેવાે અ ધકાર તેને અાપવામાં અા યાે. ૬ તેણે ઈ વરનું અપમાન

બી ે અેક વગદૂ ત અાવીને અેમ બાે યાે કે , 'પ

કરવા સા પાેતાનું મા ખાે યું કે , તે ઈ વરના નામનું, તેમના પ વ

પ

થાનનું

ું રે, માેટું બે બલાેન શહે ર
ું કે , જેણે પાેતાના ય ભચારને લીધે રેડાયેલાે કાેપ પી ા ારસ સવ

તથા વગમાં રહે નારાઅાેનું અપમાન કરે. ૭ તેને અેવું સામ ય પણ અાપવામાં

દેશના લાેકાેને પાયાે છે .' ૯ પછી તેઅાેની પાછળ ી ે વગદૂ ત અાવીને

અા યું કે , તે સંતાેની સામે લડે, અને તેઅાેને

ઊંચા અવાજે બાે યાે કે , હસક પશુને તથા તેની મૂ તને

તે; વળી સવ કુ ળ,

,

ે કાેઈ પૂજે અને

ભાષા તથા દેશ પર તેને અ ધકાર અાપવામાં અા યાે. ૮ જેઅાેનાં નામ સૃ ના

તેની છાપ પાેતાના કપાળ પર અથવા પાેતાના હાથ પર લગાવે, ૧૦ તાે તે પણ

મંડાણથી મારી નંખાયેલા હલવાનના

ઈ વરના કાેપ પી ા ારસ, જે તેમના ાેધના યાલામાં પૂરાે રેડેલાે છે , તે

વનપુ તકમાં લખેલાં નથી, અેવાં

પૃ વી પર રહે નારાં સવ તેની ઉપાસના કરશે. ૯
સાંભળે. ૧૦
જશે;

ે કાેઈ બી ને ગુલામીમાં લઈ

ે કાેઈને કાન હાેય તાે તે
ય, તાે તે પાેતે ગુલામીમાં

ે કાેઈ બી ને તલવારથી મારી નાખે, તાે તેને પાેતાને તલવારથી

પીવાે પડશે; અને પ વ

વગદૂ તાેની તથા હલવાનની સમ અ નમાં તથા

ગંધકમાં તે દુ ઃખ ભાેગવશે; ૧૧ તેઅાેની પીડાનાે ધુમાડાે સદાસવકાળ સુધી
ઉપર ચ

ાં કરે છે ; જેઅાે હસક પશુની તથા તેની મૂ તની ઉપાસના કરે છે

માયા જવું પડશે. અામાં સંતાેની ધીરજ તથા તેઅાેનાે વ વાસ રહે લાં છે .

તથા જે કાેઈ તેના નામની છાપ લગાવે છે , તેઅાેને રાત દવસ અારામ નથી.

૧૧ પછી મ પૃ વીમાંથી બી

(aiōn g165) ૧૨ તેમાં પ વ સંતાેની ધીરજ, અેટલે જેઅાે ઈ વરની અા ા

અેક હસક પશુને બહાર અાવતું

ેયું; તેને

ઘેટાંના [ શગડાં] જેવા બે શગડાં હતાં, તે અજગરની માફક બાેલતું હતું.

પાળે છે તથા ઈસુ

૧૨ પહે લા હસક પશુનાે સવ અ ધકાર તેની સમ

તે ચલાવે છે , જે પહે લા

પછી મ વગમાંથી અેક વાણી અેવું બાેલતી સાંભળી કે , 'તું અેમ લખ કે , હવે

ત પર વ વાસ રાખે છે તેઅાેની ધીરજ રહે લી છે . ૧૩

હસક પશુનાે ાણઘાતક ઘા ઝાયાે હતાે, તેની ઉપાસના પૃ વી પાસે તથા

પછી જે મરનારાંઅાે ભુમાં મૃ યુ પામે છે , તેઅાે અાશીવા દત છે ; અા મા કહે

તે પરના રહે નારાંઅાેની પાસે તે કરાવે છે ; ૧૩ તે માેટા ચમ કા રક ચ ાે

છે , હા, કે તેઅાે પાેતાના મથી અારામ લે; કે મ કે તેઅાેના કામ તેઅાેની

કરે છે , અેટલે સુધી કે તે માણસાેની નજર અાગળ અાકાશમાંથી પૃ વી પર

સાથે અાવે છે .' ૧૪ પછી મ

અ ન પણ વરસાવે છે . ૧૪ હસક પશુની સમ

મનુ યપુ જેવા અેક [પુ ષ] બેઠેલા હતા, તેમના માથા પર સાેનાનાે મુગટ

જે ચમ કા રક ચ ાે

ેયું, તાે જુ અાે, સફે દ વાદળું અને તે વાદળાં પર

કરવાનાે [અ ધકાર] તેને અાપવામાં અા યાે, તેઅાે વડે પૃ વી પર રહે નારાંઅાેને

હતાે, તેમના હાથમાં ધારદાર દાતરડું હતું. ૧૫ પછી ભ ત થાનમાંથી બી

તે ભમાવે છે ; અને પૃ વી પર રહે નારાંઅાેને તે કહે છે કે , 'જે હસક પશુ

અેક વગદૂ તે બહાર અાવીને વાદળાં પર બેઠેલા [પુ ષ] ને માેટા અવાજે હાંક

તલવારથી ઘાયલ થયું હતું, છતાં તે

વતું ર ું, તેની મૂ ત બનાવાે.' ૧૫ તેને,

મારી કે , 'તમે તમા ં દાતરડું ચલાવીને કાપાે, કે મ કે કાપણીનાે સમય અા યાે

અેવું [સામ ય] અાપવામાં અા યું કે તે હસક પશુની મૂ તમાં ાણ મૂકે, જેથી

છે , અને પૃ વીની ફસલ પૂરેપૂરી પાકી ગઈ છે .' ૧૬ યારે વાદળાં પર બેઠેલા

તે હસક પશુની મૂ ત બાેલે, અને જેટલાં માણસાે હસક પશુની મૂ તની

[પુ ષે] પૃ વી પર પાેતાનું દાતરડું ચલા યું; અેટલે પૃ વી પરનાં પાકની કાપણી

ઉપાસના ન કરે તેટલાંને તે મારી નંખાવે. ૧૬ વળી નાના તથા માેટા, ીમંત

કરવામાં અાવી. ૧૭ યાર પછી અાકાશમાંના ભ ત થાનમાંથી બી ે અેક

તથા દ ર ી, વતં તથા દાસ, તે સવની પાસે તેઅાેના જમણાં હાથ પર

વગદૂ ત બહાર અા યાે, તેની પાસે પણ ધારદાર દાતરડું હતું. ૧૮ અને બી ે

અથવા તેઅાેનાં કપાળ પર તે છાપ મરાવે છે ; ૧૭ વળી જેને તે છાપ, અેટલે

અેક વગદૂ ત, અેટલે કે જેને અ ન પર અ ધકાર છે તે, ય વેદી પાસેથી

હસક પશુનું નામ, અથવા તેના નામની સં યા હાેય, તે વગર બી

કાેઈથી

બહાર અા યાે; તેણે જેની પાસે ધારદાર દાતરડું હતું તેને માેટા અવાજે ક ું

કં ઈ વેચાયલેવાય ન હ, અેવી પણ તે ફરજ પાડે છે . ૧૮ અામાં ચાતુય રહે લું

કે , તું તા ં ધારદાર દાતરડું ચલાવીને પૃ વીના ા ાવેલાનાં ઝૂ મખાંને લણી

છે . જેને બુ

લે; કે મ કે તેની ા

છે , તે હસક પશુની સં યા ગણે; કે મ કે તે અેક માણસના

પાકી ચૂકી છે .' ૧૯ યારે તે વગદૂ તે પાેતાનું દાતરડું

નામની સં યા છે અને તેની સં યા છસાે છાસઠ છે .

પૃ વી પર ચલા યું, અને પૃ વીના ા ાવેલાનાં ઝૂ મખાંને કાપી લીધાં, અને

મ ેયું, તાે જુ અાે, સયાેન પહાડ પર હલવાન ઊભેલું હતું,
૧૪ પછી
તેની સાથે અેક લાખ ચુંમાળીસ હ ર [સંતાે] હતા. તેઅાેનાં કપાળ

ઈ વરના કાેપના માેટા ા ાકું ડમાં ના યાં. ૨૦ ા ાકું ડમાં જે હતું તે શહે ર

પર તેનું તથા તેના પતાનું નામ લખેલું હતું. ૨ મ ઘણાં પાણીના અવાજના

બહાર ખૂંદવામાં અા યું, ા ાકું ડમાંથી ણસાે કલાે મટર સુધી ઘાેડાઅાેની
લગામાેને પહાચે, અેટલું લાેહી વહે વા લા યું.

વીણા વગાડનારાઅાે પાેતાની વીણા વગાડતા હાેય અેવી વાણી હતી. ૩ તેઅાે

મ અાકાશમાં બીજું માેટું તથા અા યકારક ચ
ેયું,
૧૫ અેયારટલેપછી
સાત વગદૂ તાે અને તેઅાેની પાસે છે લી સાત અાફતાે હતી,

રા યાસન તથા ચાર ાણીઅાેની તથા વડીલાેની અાગળ

કે મ કે તેઅાેમાં ઈ વરનાે કાેપ પૂરાે કરવામાં અાવે છે . ૨ પછી મ

જેવી તથા માેટી ગજનાના અવાજના જેવી વાણી વગમાંથી સાંભળી; તે તાે
ણે કે નવું ગીત

ણે કે

ગાતા હતા; પૃ વી પરથી જે અેક લાખ ચુંમાળીસ હ રને મુ ત મૂ ય ારા

અ ન મ ત ચળકતાે સમુ

ખરીદવામાં અા યા હતા, તેઅાે સવાય બીજું કાેઈ અે ગીત શીખી શ

તથા તેના નામની સં યા પર વજય મેળ યાે હતાે, તેઅાે તે ચળકતા સમુ

ન હ. ૪

ું

ીઅાે [ના સંસગ] થી જેઅાે અશુ નથી થયા તેઅાે અે છે ; કે મ

કે તેઅાે કું વારા છે . હલવાન યાં

ય છે યાં તેની પાછળ જે ચાલનારાં

ેયાે; જેઅાેઅે હસક પશુ પર, તેની મૂ ત પર,

પાસે ઊભા રહે લા હતા અને તેઅાેની પાસે ઈ વરની વીણાઅાે હતી. ૩ તેઅાે
ઈ વરના સેવક મૂસાનું ગીત તથા હલવાનનું ગીત ગાઈને કહે તાં હતા કે , હે

થમફળ થવાને

સવશ તમાન ભુ ઈ વર, તમારાં કામાે મહાન તથા અદભુત છે ; હે યુગાેના

માણસાેમાંથી ખરીદવામાં અા યા હતા; ૫ તેઅાેનાં મુખમાં અસ ય નથી;

રા , તમારા માગ યાયી તથા સ ય છે . ૪ હે ભુ, તમારાથી કાેણ ન હ

તેઅાે નદાષ છે . ૬ પછી મ બી

બીશે, તમારા નામનાે મ હમા કાેણ ન હ કરશે? કે મ કે અેકલા તમે પ વ છાે;

છે તેઅાે તે છે . તેઅાે ઈ વરને સા તથા હલવાનને સા

અેક વગદૂ તને અંત ર માં ઊડતાે

પૃ વી પર રહે નારાંઅાેમાં, અેટલે સવ દેશ, કુ ળ, ભાષા તથા

ેયાે,

માં ગટ

હા સઘળી

અાે તમારી અાગળ અાવશે ને તમારી અારાધના કરશે; કે મ

કરવાને, તેની પાસે અનંતકા ળક સુવાતા હતી; (aiōnios g166) ૭ તે માેટે

કે તમારાં યાયી કૃ યાે ગટ થયાં છે . ૫ યાર પછી મ

અવાજે કહે છે કે , 'ઈ વરથી ડરાે અને તેમને મ હમા અાપાે, કે મ કે તેમના

સા યમંડપના ભ ત થાનને ઉઘાડવામાં અા યું હતું; ૬ જે સાત વગદૂ તાેની
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ેયું, તાે વગમાં

કટીકરણ

પાસે સાત અાફતાે હતી, તેઅાે ભ ત થાનમાંથી બહાર અા યા; તેઅાેઅે
વ છ તથા ચળકતાં શણનાં વ

પહે રેલાં હતાં, તથા કમર પર સાેનાનાં પ ા

બાંધેલા હતા. ૭ ચાર ાણીઅાેમાંના અેકે સદાસવકાળ

વંત ઈ વરના

કાેપથી ભરેલાં સાત સુવણપા ાે તે સાત વગદૂ તાેને અા યાં. (aiōn g165) ૮
ઈ વરના ગાૈરવના તથા તેમના પરા મના ધુમાડાથી ભ ત થાન ભરાઈ ગયું;
સાત વગદૂ તાેની સાત અાફતાે પૂરી થઈ યાં સુધી કાેઈથી ભ ત થાનમાં
વેશ કરી શકાયાે ન હ.

૧૬ અેમ ક

પ ાે લા યાે ન હ. ૨૧ અને અાકાશમાંથી અાશરે વીસ વીસ કલાે ામનાં
કરા માણસાે પર પ ા અને કરાની અાફતને લીધે માણસાેઅે ઈ વરને ાપ
અા યાે કે મ કે તે અાફત અ તશય ભારે હતી.
વગદૂ તાેની પાસે તે સાત યાલા હતા, તેઅાેમાંનાે અેક
૧૭ જેઅાસાત
યાે અને તેણે મારી સાથે બાેલતાં ક ું કે , 'અહ અાવ, અને જે
માેટી વારાંગના ઘણાં પાણી પર બેઠેલી છે , તેને જે શ ા થવાની છે તે હુ ં તને
બતાવું. ૨ તેની સાથે દુ નયાના રા અાેઅે ય ભચાર કયા છે અને તેના

અેક માેટી વાણી ભ ત થાનમાંથી મ સાંભળી, તેણે સાત વગદૂ તાેને
ું કે , 'તમે

અાે ને ઈ વરના કાેપના સાત યાલાં પૃ વી પર

ય ભચારના ા રસથી પૃ વીના રહે નારા ચકચૂર થયા છે .' ૩ પછી તે મને
અા મામાં અર યમાં લઈ ગયાે; અને અેક કરમ

રં ગના હસક પશુ પર

રેડી દાે.' ૨ પહે લાે વગદૂ ત ગયાે, અને તેણે પાેતાનાે યાલાે પૃ વી પર રેડયાે,

અેક

અને જે માણસાે હસક પશુની છાપ રાખતાં હતાં અને તેની મૂ તને પૂજતાં

હતું, અને તેને સાત માથાં ને દસ શગડાં હતાં. ૪ તે

હતાં, તેઅાે પર ાસદાયક તથા દુ ઃખદાયક ગૂમડાં ફૂ ટી નીક

કરમ

વગદૂ તે પાેતાનાે યાલાે સમુ પર રે

ાં. ૩ બી

ાે અેટલે સમુ મૃતદેહના લાેહી જેવાે

થયાે, અને જે સ વ ાણી સમુ માં હતા તે મરણ પા યા. ૪ ી

ી બેઠેલી મ
રં ગનાં વ

ેઈ; તે પશુ ઈ વરનું અપમાન કરનારાં નામાેથી ભરેલું
ીઅે

ંબુડા તથા

પહે રેલાં હતાં અને તે સાેનાથી તથા મૂ યવાન ર નાે તથા

માેતીથી શણગારેલી હતી, અને તેના ય ભચારના ધ ારપા કૃ યાેથી તથા

વગદૂ તે

અશુ તાથી ભરેલાે સાેનાનાે યાલાે તેના હાથમાં હતાે. ૫ તેના કપાળ પર

પાેતાનાે યાલાે નદીઅાે પર તથા પાણીના ઝરાઅાે પર રેડયાે, અને પાણી

અેક મમજનક નામ લખેલું હતું, અેટલે, 'મહાન બા બલાેન, ગ ણકાઅાેની

લાેહી થઈ ગયા. ૫ મ પાણીના વગદૂ તને બાેલતાં સાંભ ાે કે , 'તમે યાયી

તથા પૃ વીના ધ ારપા બાબતાેની માતા.' ૬ મ ત

છાે, તમે જે છાે અને જે હતા, પ વ ઈ વર, કે મ કે તમે અદલ યાયચૂકાદાઅાે

ઈસુના સા ીઅાેનું લાેહી પીધેલી

કયા છે ; ૬ કારણ કે તેઅાેઅે તમારા સંતાેનું તથા બાેધકાેનું લાેહી વહે વડા યું,

૭ વગદૂ તે મને પૂ

અને તમે તેઅાેને લાેહી પીવાને અા યું છે ; તેઅાે તેને માટે લાયક છે .' ૭

માથાં તથા દસ શગડાવાળું હસક પશુ કે , જેનાં પર તે બેઠેલી છે , તેનાે

ય વેદીમાંથી અેવાે અવાજ મ સાંભ ાે કે , 'હા, અાે સવસમથ ભુ ઈ વર,

મમ હુ ં તને સમ વીશ.' ૮ જે હસક પશુ ત

તમારા યાયચુકાદા સ ય તથા યાયી છે .' ૮ ચાેથા વગદૂ તે પાેતાનાે યાલાે

તે અનંતઊંડાણમાં નીકળવાનું તથા નાશમાં જવાનું છે અને પૃ વી પરના

સૂરજ પર રેડયાે; અેટલે તેને અાગથી માણસાેને બાળી નાખવાની શ ત

રહે નારાંઅાે કે જેઅાેનાં નામ સૃ ના મંડાણથી

અાપવામાં અાવી; ૯ તેથી માણસાે અાગની અાંચથી દાઝ્ યાં. ઈ વર, જેમને

તેઅાે જે હસક પશુ હતું અને નથી અને અાવનાર છે , તેને

અા અાફતાે પર અ ધકાર છે , તેમના નામની વ

પામશે. (Abyssos g12) ૯ અાનાે ખુલાસાે ાની મન કરે. જે સાત માથાં છે તે

દુ ભાષણ કરી તેઅાેઅે

ેઈ. તેને

ીને સંતાેનું લાેહી તથા

ેઈને મને ઘ ં અા ય થયું.

ું કે , 'તું કે મ અા ય પામે છે ? અે

ીનાે, અને સાત

ેયું, તે હતું અને નથી; અને
વનપુ તકમાં લખેલાં નથી,
ેઈને અા ય

તેમને મ હમા અા યાે ન હ અને પ તાવાે કયા ન હ. ૧૦ પાંચમા વગદૂ તે

સાત પહાડ છે , તેઅાે પર

ી બેઠેલી છે ; ૧૦ અને તેઅાે સાત રા

પાેતાનાે યાલાે હસક પશુના રા યાસન પર રેડયાે; અને તેના રા ય પર

તેમાંના પાંચ પ

વંત છે , અને બી ે હ

અંધારપટ છવાયાે; અને તેઅાે પીડાને લીધે પાેતાની

જયારે તે અાવશે યારે થાેડીવાર તેને રહે શે. ૧૧ જે હસક પશુ હતું અને નથી,

ભાેને કરડવા લા યા,

૧૧ અને પાેતાની પીડાઅાેને લીધે તથા પાેતાનાં ગુમડાંઅાેને લીધે તેઅાેઅે

વગના ઈ વરની વ

દુ ભાષણ કયુ; પણ પાેતાનાં કામાેનાે પ તાવાે કયા

ા છે , અેક

તે જ વળી અાઠમાે રા

છે ;

સુધી અા યાે નથી;

છે , અને તે સાતમાંનાે અેક છે ; તે નાશમાં

છે . ૧૨ જે દસ શગડાં ત

ેયાં છે તેઅાે દસ રા

છે , તેઅાે હ

ય
સુધી

ન હ. ૧૨ પછી છ ા વગદૂ તે પાેતાનાે યાલાે માેટી નદી અેટલે યુ ે તસ પર

રા ય પા યા નથી; પણ હસક પશુની સાથે અેક ઘડીભર રા અાેના જેવાે

રે ાે અને તેનું પાણી સુકાઈ ગયું, અે માટે કે પૂવથી જે રા અાે અાવનાર છે

અ ધકાર તેઅાેને મળે છે . ૧૩ તેઅાે અેક મતના છે , અને તેઅાે પાેતાનું પરા મ

તેઅાેનાે ર તાે તૈયાર થાય. ૧૩ યારે પેલા અજગરના મામાંથી, હસક પશુના

તથા અ ધકાર હસક પશુને સાપી દે છે . ૧૪ તેઅાે હલવાનની સાથે લડશે

મામાંથી તથા જૂ ઠાં બાેધકના મામાંથી નીકળતા દેડકા જેવા ણ અશુ

અને હલવાન તેઅાેને

અા મા મ

છે ; અને તેમની સાથે જેઅાે છે , અેટલે તેડાયેલા, પસંદ કરેલા તથા વ વાસુ

ેયા; ૧૪ કે મ કે તેઅાે ચમ કા રક ચ ાે કરનારા દુ ા માઅાે

છે , કે જેઅાે અાખા દુ નયાના રા અાે પાસે

ય છે અે માટે કે સવસમથ

છે તેઅાે પણ

તશે કે મ કે તેઅાે મહાન ભુ તથા રા અાેના રા

તશે. ૧૫ તે મને કહે છે કે , જે પાણી તે

ેયું છે , યાં તે

ઈ વરના મહાન દવસની લડાઈને સા તેઅાે તેઅાેને અેક કરે. ૧૫ જુ અાે

વારાંગના બેઠી છે , તેઅાે લાેકાે, સમુદાય, રા ાે તથા ભાષાઅાે છે . ૧૬ ત જે

ચાેરની જેમ હુ ં અાવું છંુ , જે

દસ શગડાં તથા પશુ તે

કે પાેતાને નવ

ગૃત રહે છે , અને પાેતાનાં વ

અેવાં રાખે છે

ેયાં તેઅાે તે વારાંગનાનાે ષ
ે કરશે, તેને પાયમાલ

જેવા ન ચાલવું પડે, અને તેની શરમજનક પ ર થ ત ન

કરીને તેને ઉઘાડી કરશે તેનું માંસ ખાશે અને અાગથી તેને બાળી નાખશે. ૧૭

દેખાય, તે અાશીવા દત છે . ૧૬ યારે હ ૂ ભાષામાં 'અામાગેદન' કહે વાતી

કે મ કે તેઅાે ઈ વરની ઇ છા પૂરી કરે, અેક વચારના થાય, અને ઈ વરનાં

જ યાઅે, તેઅાેઅે તેઅાેને અેક કયા. ૧૭ પછી સાતમાં વગદૂ તે પાેતાનાે

વચનાે પૂરાં થાય યાં સુધી તેઅાે પાેતાનું રા ય હસક પશુને સાપે અેવું ઈ વરે

યાલાે વાતાવરણમાં રેડયાે, અેટલે ભ ત થાનમાંના રા યાસનમાંથી માેટી

તેઅાેના મનમાં મૂ

ું છે . ૧૮ જે

ીને ત

ેઈ છે , તે તાે જે માેટું શહે ર

વાણી અેવું બાેલી કે , સમા ત થયું; ૧૮ અને વીજળીઅાે, વાણીઅાે તથા

દુ નયાના રા અાે પર રાજ કરે છે તે છે .

ગજનાઅાે થયાં; વળી માેટાે ધરતીકં પ થયાે. તે અેવાે ભયંકર તથા ભારે હતાે

મ બી અેક વગદૂ તને વગથી ઊતરતાે ેયાે; તેને માેટાે
૧૮ અેઅ પછી
ધકાર મળેલાે હતાે; અને તેના ગાૈરવથી પૃ વી કા શત થઈ.

કે માણસાે પૃ વી પર ઉ પ ન થયાં યારથી અેના જેવાે કદી થયાે નહાેતાે.
૧૯ માેટા નગરના ણ ભાગ થઈ ગયા, અને રા ાેનાં શહે રાે ન થયાં; અને

ઈ વરને માેટા બે બલાેનની યાદ અાવી, અે માટે કે તે પાેતાના સખત કાેપના
ા રસનાે યાલાે તેને અાપે. ૨૦ ટાપુઅાે અ ય થઈ ગયા, અને પહાડાેનાે

કટીકરણ

૨

તેણે ઊંચા અવાજે ક ું કે , 'પ

ું રે, પ

ું, માેટું બા બલાેન પ

ું. અને તે

દુ ા માઅાેનું નવાસ થાન તથા દરેક અશુ અા માનું અને અશુ તથા
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ધ ારપા પ ીનાે વાસાે થયું છે . ૩ કે મ કે તેના ય ભચારને લીધે રેડાયેલાે

વેપારીઅાે પૃ વીના મહાન પુ ષાે હતા. તારી

કાેપ પી ા ારસ સવ દેશના લાેકાેઅે પીધાે છે ; દુ નયાના રા અાેઅે તેની

ભુલાવામાં પ

સાથે ય ભચાર કયા છે , અને વેપારીઅાે તેના પુ કળ માેજશાેખથી ધનવાન

નંખાયા છે , તે સઘળાનું લાેહી પણ તેમાંથી જ

થયા છે . ૪ વગમાંથી બી

વગમાં માેટા સમૂદાયના જેવી વાણી મ માેટે અવાજે અેમ
૧૯ તેકહેપછી
તી સાંભળી કે 'હાલેલુયા, ઉ ાર અાપણા તથા ઈ વરથી છે ;

અેક વાણી અેવું કહે તી મ સાંભળી કે , 'હે

મારા લાેકાે, તમે તેના પાપના ભાગીદાર ન થાઅાે, અને તેના પર અાવનારી
અાફતાેમાંની કાેઈ પણ તમારા પર ન અાવે. ૫ કે મ કે તેનાં પાપ વગ સુધી
પહા યા છે , અને ઈ વરે તેના દુ રાચારાેને યાદ કયા છે . ૬ જેમ તેણે બી અાેને
ભરી અા યું તેમ તેને પાછંુ ભરી અાપાે, અને તેની કરણીઅાે માણે તેને બમ ં
જ અાપાે; જે યાલાે તેણે મેળવીને ભયા છે તેમાં તેને માટે બમ ં મેળવીને
ભરાે. ૭ તેણે પાેતે જેટલી કી ત મેળવી અને જેટલાે માેજશાેખ કયા તેટલાે
ાસ તથા પીડા તેને અાપાે; કે મ કે તે પાેતાના મનમાં કહે છે કે , હુ ં રાણી થઈને
બેઠી છંુ . હુ ં વધવા નથી, અને હુ ં દન કરનારી નથી; ૮ અે માટે અેક દવસમાં
તેના પર અાફતાે અેટલે મરણ, દન તથા દુ કાળ અાવશે, અને તેને અ નથી
બાળી નંખાશે; કે મ કે ભુ ઈ વર કે જેમણે તેનાે યાય કયા, તે સમથ છે . ૯
દુ નયાના જે રા અાેઅે તેની સાથે ય ભચાર તથા વલાસ કયા, તેઅાે જયારે
તેમાં લાગેલી અાગનાે ધુમાડાે

ેશે, યારે તેઅાે તેને માટે રડશે, અને વલાપ

કરશે, ૧૦ અને તેની પીડાની બીકને લીધે દૂ ર ઊભા રહીને કહે શે કે , 'અરેરે,
અરેરે! માેટું બા બલાેન નગર! બળવાન નગર! અેક ઘડીમાં તને કે વી શ ા
થઈ છે .' ૧૧ પૃ વી પરના વેપારીઅાે પણ તેને માટે રડે છે અને વલાપ કરે છે ,
કે મ કે હવેથી કાેઈ તેમનાે સામાન ખરીદનાર નથી; ૧૨ સાેનું, પું, કમતી
ર નાે, માેતીઅાે, બારીક શણનું કાપડ,
રં ગનાં વ

; તથા સવ

ંબુડા રં ગનાં, રેશમી અને કરમ

તનાં સુગંધી કા , હાથીદાંતની, મૂ યવાન કા ની,

પ ળની, લાેખંડની તથા સંગેમરમરની સવ

તની વ તુઅાે; ૧૩ વળી તજ,

તે ના, ધૂપ યાે, અ ર, લાેબાન, ા ારસ, તેલ, ઝીણાે મદાે, અનાજ તથા
ઢાેરઢાંક, ઘેટાં, ઘાેડા, રથાે, ચાકરાે તથા માણસાેના ાણ, અે તેમનાે માલ
હતાે. ૧૪ તારા

વનાં ઇ છત ફળ તારી પાસેથી જતા ર ાં છે , અને સવ

સુંદર તથા કમતી પદાથા તારી પાસેથી નાશ પા યા છે , અને હવેથી તે કદી
મળશે જ ન હ. ૧૫ અે વ તુઅાેના વેપારી કે જેઅાે તેનાથી ધનવાન થયા, તેઅાે
તેની પીડાની બીકને લીધે રડતા તથા શાેક કરતા દૂ ર ઊભા રહીને, ૧૬ કહે શે
કે , 'અરેરે! બારીક શણનાં,

ંબુડા તથા કરમ

રં ગનાં વ

થી વે ત, અને

સાેનાથી, ર નાેથી તથા માેતીઅાેથી અલંકૃત મહાન નગરને હાયહાય!' ૧૭
કે મ કે અેક પળમાં અેટલી માેટી સંપ

ન થઈ છે . અને સવ નાખુદા, સવ

મુસાફરાે, ખલાસીઅાે અને દ રયાઈ માગ વેપાર કરનારા દૂ ર ઊભા ર ા છે ,
૧૮ અને તેઅાેઅે તેમાં લાગેલી અાગનાે ધુમાડાે

ેઈને બૂમ પાડતાં ક ું કે , અા

માેટા નગર જેવું બીજું કયું નગર છે ?' ૧૯ તેઅાેઅે પાેતાનાં માથાં પર ધૂળ
નાખી, અને રડતાં તથા વલાપ કરતાં માેટે સાદે ક ું કે , 'અરેરે! અરેરે! જે
માેટા નગરની સંપ થી સમુ માંનાં સવ વહાણના મા લકાે ધનવાન થયા, અેક
ણમાં ઉ જડ થયું છે .' ૨૦ અાે વગ, સંતાે, ે રતાે તથા બાેધકાે, તેને
લીધે તમે અાનંદ કરાે, કે મ કે ઈ વરે તેની પાસેથી તમારાે બદલાે લીધાે છે .' ૨૧
પછી અેક બળવાન વગદૂ તે માેટી ઘંટીના પડ જેવાે અેક પ થર ઊંચકી લીધાે
અને તેને સમુ માં નાખીને ક ું કે , 'તે માેટા નગર બા બલાેનને અે જ રીતે
ઝપાટાથી નાખી દેવામાં અાવશે. અને તે ફરી કદી પણ

ેવામાં ન હ અાવે.

૨૨ તથા વીણા વગાડનારા, ગાનારા, વાંસળી વગાડનારા તથા રણ શગડું

વગાડનારાઅાેનાે સાદ ફરી તારામાં (નગરમાં) સંભળાશે ન હ; અને કાેઈ પણ
યવસાયનાે કાેઈ કારીગર ફરી તારામાં દેખાશે ન હ અને ઘંટીનાે અવાજ
તારામાં ફરી સંભળાશે નહ ; ૨૩ દીવાનું અજવાળું તારામાં ફરી કાશશે ન હ
અને વર તથા ક યાનાે અવાજ તારામાં ફરી સંભળાશે નહ ! કે મ કે તારા

દુ

યાથી સવ દેશમાંના લાેકાે

ા. ૨૪ અને બાેધકાેનું, સંતાેનું તથા પૃ વી પર જેઅાે મારી
ું હતું.'

મ હમા તથા પરા મ તેમના છે .' ૨ કે મ કે તેમના યાયચુકાદા સ ય તથા
યથાથ છે ; કે મ કે જે માેટી વારાંગનાઅે પાેતાના ય ભચારથી પૃ વીને
કરી, તેનાે તેમણે યાય કયા છે અને તેની પાસેથી પાેતાના સેવકાેના લાેહીનાે
બદલાે લીધાે છે . ૩ તેઅાેઅે ફરીથી ક ું કે , 'હાલેલુયા, તેનાે (વારાંગનાનાે)
ધુમાડાે સદાસવકાળ ઉપર ચઢે છે .' (aiōn g165) ૪ રા યાસન પર બેઠેલા
ઈ વરની ભજન કરતાં ચાેવીસ વડીલાેઅે તથા ચાર ાણીઅાેઅે દં ડવત કરીને
ક ું, 'અામીન, હાલેલુયા.' ૫ રા યાસનમાંથી અેવી વાણી થઈ કે , 'અાપણા
ઈ વરના સવ સેવકાે, તેમનાે ડર રાખનારા, નાના તથા માેટા, તમે તેમની
તુ ત કરાે.' ૬ માેટા સમુદાયના જેવી, ઘણાં પાણીના વાહ જેવી તથા ભારે
ગજનાઅાેના જેવી વાણીને અેમ કહે તી મ સાંભળી કે , હાલેલુયા; કે મ કે ભુ
અાપણા ઈ વર જે સવસમથ છે તે રાજ કરે છે . ૭ અાપણે અાનંદ કરીઅે
અને તેમને મ હમા અાપીઅે; કે મ કે હલવાનના લ નનાે દવસ અા યાે છે ,
અને તેમની ક યાઅે પાેતાને તૈયાર કરી છે . ૮ તેજ વી શુ તથા બારીક
શણનું વ

તેને પહે રવા અા યું છે , તે બારીક વ

સંતાેના યાયીપણાને

દશાવે છે . ૯ વગદૂ તે મને ક ું કે , 'તું અેમ લખ કે હલવાનના લ નજમણને
સા જેઅાેને નમં ેલા છે તેઅાે અાશીવા દત છે ,' તે મને અેમ પણ કહે છે
કે , 'અા તાે ઈ વરના સ ય વચનાે છે .' ૧૦ હુ ં તેમને ભજવાને હુ ં તેમના પગે
પ ાે, પણ તેમણે મને ક ું કે , ' ેજ,ે અેવું ન કર, હુ ં તારાે અને ઈસુની સા ી
રાખનારા તારા ભાઈઅાેમાંનાે અેક સાથી સેવક છંુ ; ઈ વરનું ભજન કર; કે મ કે
ઈસુની સા ી તાે બાેધનાે અા મા છે .' ૧૧ પછી મ વગ ઊઘડેલું

ેયું, અને

જુ અાે, અેક સફે દ ઘાેડા ઉપર જે બેઠેલા છે તે ' વ વાસુ તથા સ ય' છે , અને
તેઅાે મા ણકતાથી યાય તથા લડાઈ કરે છે . ૧૨ અ નની વાળા જેવી
તેમની અાંખાે છે , અને તેમના માથા પર ઘણાં મુગટ છે ; જેનાં પર અેવું નામ
લખેલું છે કે જે તેમના સવાય બીજું કાેઈ

ણતું નથી. ૧૩ લાેહીથી છંટાયેલાે

ઝ ભાે તેમણે પહે યા છે ; તેમનું નામ 'ઈ વરનાે શ દ' છે . ૧૪ વગનાં સૈ ય
તે વેત ઘાેડા પર સફે દ તથા શુ બારીક શણનાં વ

ાે પહે રીને તેમની

પાછળ પાછળ ચા યા. ૧૫ તેમના માેમાંથી ધારવાળી તલવાર નીકળે છે ; અે
માટે કે તેનાથી વદેશીઅાેને તે મારે, અને લાેખંડના દં ડથી તેઅાે પર તે સ ા
ચલાવશે! અને સવસમથ ઈ વરના ભારે કાેપનાે ા કું ડ તે ખૂંદે છે . ૧૬ તેમના
ઝ ભા પર તથા તેમની

ંઘ પર અેવું લખેલું છે કે 'રા અાેનાે રા

ભુ.' ૧૭ મ અેક વગદૂ તને સૂયમાં ઊભાે રહે લાે

તથા

ેયાે, અને તેણે અાકાશમાં

ઊડનારાં સવ પ ીઅાેને માેટે અવાજે હાંક મારી કે , 'તમે અાવાે અને ઈ વરના
માેટા જમણને સા ભેગા થાઅાે; ૧૮ અે સા કે રા અાેનું, સેનાપ તઅાેનું,
શૂરવીરાેનું, ઘાેડાઅાેનું, સવારાેનું, વતં તથા દાસાેનું, નાના તથા માેટાનું માંસ
તમે ખાઅાે.” ૧૯ પછી મ હસક પશુ, દુ નયાના રા અાે તથા તેઅાેનાં સૈ યને
ઘાેડા પર બેઠેલાની સામે તથા તેમના સૈ યની સામે લડવાને અેકઠા થયેલા મ
ેયા. ૨૦ હસક પશુ પકડાયું, અને તેની સમ જે જૂ ઠાં બાેધકે ચમ કા રક
ચ ાે દેખાડીને હસક પશુની છાપ લેનારાઅાેને તથા તેની મૂ તની ઉપાસના
કરનારાઅાેને ભમા યા હતા તેને પણ તેની સાથે પકડવામાં અા યાે. અે બ નેને
ગંધકથી બળનારી અ નની ખાઈમાં

વતા જ ફકવામાં અા યા. (Limnē Pyr

g3041 g4442) ૨૧ અને જેઅાે બાકી ર ા તેઅાેને ઘાેડા પર બેઠેલાના માેમાંથી
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જે તલવાર નીકળી તેનાથી મારી નાખવામાં અા યા; અને તેઅાેના માંસથી

તેમના લાેકાે થશે, અને ઈ વર પાેતે તેઅાેની સાથે રહીને તેઅાેના ઈ વર

સઘળાં પ ી તૃ ત થયાં.

થશે. ૪ તે તેઅાેની અાંખાેમાંનું દરેક અાંસુ લૂછી નાખશે; હવે મરણ, શાેક,

ઊતરતાે ેયાે, તેની પાસે અનંતઊંડાણની
૨૦ મચાવીઅેકહતી,વગદૂઅનેતનેતેનવગથી
ા હાથમાં માેટી સાંકળ હતી.

જે બેઠેલા છે , તેમણે ક ું કે , 'જુ અાે, હુ ં સઘળું નવું બનાવું છંુ .' ફરીથી તે

(Abyssos g12) ૨

તેણે પેલા અજગરને જે ઘરડાે સપ, દુ તથા શેતાન છે , તેને પક

ાે. અને

હ ર વષ સુધી તેને બાંધી રા યાે. ૩ અને તેણે તેને અનંતઊંડાણમાં ફકીને
તે બંધ કયુ, અને તેને સીલ કયુ, અે માટે કે તે હ ર વષ પૂરાં થતાં સુધી
તે ફરી લાેકાેને ભુલાવે ન હ; યાર પછી થાેડીવાર સુધી તે છૂટાે કરવામાં
અાવશે. (Abyssos g12) ૪ પછી મ રા યાસનાે

ેયાં અને તેઅાે પર જે

લાેકાે બેઠેલા હતા તેઅાેને યાય કરવાનું સાપવામાં અા યું; અને જેઅાે ઈસુની
સા ીને લીધે તથા ઈ વરના વચનને લીધે મારી નંખાયેલા હતા તથા જેઅાેઅે
હસક પશુની તથા તેની મૂ તની ઉપાસના કરી ન હતી અને પાેતાના કપાળ પર
અથવા પાેતાના હાથ પર તેની છાપ લગાવી ન હતી તેઅાેના અા માઅાેને
[મ

ેયાં]; અને તેઅાે સ વન થયા અને

તની સાથે હ ર વષ રા ય

કયુ. ૫ મરણ પામેલાંઅાેમાંના જે બાકી ર ા, તેઅાે તે હ ર વષ પૂરાં
થયાં યાં સુધી સ વન થયાં ન હ. અે જ પહે લું મરણાે થાન છે . ૬ પહે લા
મરણાે થાનમાં જેને ભાગ છે તે અાશીવા દત તથા પ વ છે ; તેવાઅાે પર
બી

મરણનાે અ ધકાર નથી, પણ તેઅાે ઈ વરના તથા

તનાં યાજક

થશે અને તેમની સાથે હ ર વષ રાજ કરશે. ૭ જયારે તે હ ર વષ પૂરાં થશે
યારે શેતાનને તેના બંધનમાંથી મુ ત કરવામાં અાવશે. ૮ અને તે પૃ વી પર
ચારે ખૂણામાં રહે તા લાેકાેને, ગાેગ તથા માગાેગને ગેરમાગ દાેરીને લડાઈને
સા તેઅાેને અેકઠા કરવાને બહાર અાવશે; તેઅાેની સં યા સમુ ની રેતી
જેટલી છે . ૯ તેઅાે પૃ વીની અાખી સપાટી પર ગયા અને તેઅાેઅે સંતાેની
છાવણીને તથા

ય શહે રને ઘેરી લીધું; પણ વગમાંથી અ ન ઊતયા અને

તેઅાેનાે સંહાર કયા. ૧૦ શેતાન જે તેઅાેને ભમાવનાર હતાે, તેને અ ન
તથા ગંધકની ખાઈમાં, યાં હસક પશુ તથા જૂ ઠાે બાેધક છે , યાં ફકી
દેવામાં અા યાે. યાં રાત દવસ સદાસવકાળ સુધી તેઅાે પીડા ભાેગવશે. (aiōn
g165, Limnē Pyr g3041 g4442) ૧૧ પછી મ માેટા સફે દ રા યાસનને તથા

તેના પર જે બેઠેલા હતા તેમને

ેયા, તેમની સ મુંખથી પૃ વી તથા અાકાશ

જતા ર ાં. અને તેઅાેને માટે કાેઈ થાન મ

ું ન હ. ૧૨ પછી મ મૂઅેલાંને,

માેટાં તથા નાનાં સવને ઈ વરની સમ ઊભા રહે લાં
ઉઘાડવામાં અા યાં, અને બીજું પુ તક જે

ેયાં; અને પુ તકાે

વનનું છે તે પણ ઉઘાડવામાં

અા યું. અને તે પુ તકાેમાં જે જે લ યું હતું તે પરથી મૃ યુ પામેલાંનાે તેઅાેની
કરણીઅાે માણે, યાય કરવામાં અા યાે. ૧૩ સમુ ે પાેતાનામાં જે મૃ યુ
પામેલાં હતાં તેઅાેને પાછા અા યાં, અને મરણે તથા હાદેસે પણ પાેતાનામાં જે
મૃ યુ પામેલાં હતાં, તેઅાેને પાછા અા યાં; અને દરેકનાે યાય તેની કરણી
માણે કરવામાં અા યાે. (Hadēs g86) ૧૪ મૃ યુ તથા હાદેસ અ નની ખાઈમાં
ફકાયાં. અ નની ખાઈ અે જ બીજું મરણ છે . (Hadēs g86, Limnē Pyr
g3041 g4442) ૧૫ જે કાેઈનું નામ

વનપુ તકમાં નાધાયેલું જણાયું ન હ તેને

અ નની ખાઈમાં ફકી દેવામાં અા યાે. (Limnē Pyr g3041 g4442)

૨૧ તથા

પછી મ નવું અાકાશ તથા નવી પૃ વી

કહે છે કે , 'તું લખ, કે મ કે અા વાતાે વ વસનીય તથા સાચી છે .' ૬ તેમણે
મને ક ું કે , 'તે પૂરી થઈ ગઈ છે . હુ ં અા ફા તથા અાેમેગા, શ અાત તથા
અંત છંુ . હુ ં તૃ ષતને

વનનાં પાણીના ઝરામાંથી મફત જળ અાપીશ. ૭ જે

તે છે તે તેઅાેનાે વારસાે પામશે, અને હુ ં તેમનાે ઈ વર થઈશ, અને તેઅાે
મારા બાળકાે થશે. ૮ પણ બીકણાે, અ વ વાસીઅાે, દુ જનાે, હ યારાઅાે,
ય ભચારીઅાે, તાં કાે, મૂ તપૂજકાે તથા સઘળા જૂ ઠું બાેલનારાઅાેને, અ ન
તથા ગંધકથી બળનારી ખાઈમાં ફકવામાં અાવશે. અે જ બીજું મરણ છે .”
(Limnē Pyr g3041 g4442) ૯ જે સાત વગદૂ તાેની પાસે સાત યાલા હતા,

તે સાત છે લી અાફતાેથી ભરેલા હતા તેઅાેમાંનાે અેક વગદૂ ત મારી પાસે
અા યાે ને મને ક ું કે , 'અહ અાવ, અને જે ક યા હલવાનની પ ની છે તેને હુ ં
તને બતાવીશ.' ૧૦ પછી તે મને અા મામાં અેક માેટા તથા ઊંચા પહાડ પર
લઈ ગયાે, અને ઈ વરની પાસેથી વગથી ઊતરતું પ વ નગર ય શાલેમ
મને બતા યું. ૧૧ તેમાં ઈ વરનું ગાૈરવ હતું, અને તેનું તેજ અ ત મૂ યવાન ર ન
જેવું, અેટલે યાસ પસ પાષાણ જે ફ ટક સમાન નમળ હાેય, અેના જેવું હતું.
૧૨ તેનાે દીવાલ માેટાે તથા ઊંચાે હતાે અને જેને બાર દરવા

દરવા

થમની પૃ વી જતા ર ાં હતા; અને સમુ પણ ર ાે ન હતાે. ૨
ેયું,

હતા, અને

પાસે બાર વગદૂ તાે ઊભેલા હતા. (દરવા ) પર ઇઝરાયલનાં બાર

કુ ળાેનાે નામાે લખેલાં હતાં. ૧૩ પૂવમાં ણ દરવા , ઉ રમાં ણ દરવા ,
દ ણમાં ણ દરવા

અને પ

મમાં ણ દરવા

હતા. ૧૪ નગરના

કાેટના પાયાના બાર પ થર હતા, અને તેના પર હલવાનના બાર ે રતાેનાં
બાર નામ હતાં. ૧૫ મારી સાથે જે વગદૂ ત બાેલતાે હતાે, તેની પાસે નગર,
દરવા

અને કાેટનું માપ લેવાની સાેનાની લાકડી હતી. ૧૬ નગર સમચાેરસ

હતું તેની જેટલી લંબાઈ હતી તેટલી જ તેની પહાેળાઈ હતી. તેણે લાકડીથી
નગરનું માપ લીધું. તાે તે બે હ ર ચારસાે કલાે મટર થયું. નગરની લંબાઈ,
ઊંચાઈ સરખી હતી. ૧૭ તેણે તેના કાેટનું માપ લીધું, તે માણસના માપ,
અેટલે વગદૂ તના માપ માણે ગણતાં અે સાે ચુંમાળીસ હાથ હતું. ૧૮ તેના
કાેટની બાંધણી યાસ પસની હતી; અને નગર વ છ કાચનાં જેવું શુ સાેનાનું
હતું. ૧૯ નગરના કાેટના પાયા દરેક કારના મૂ યવાન પાષાણથી સુશાે ભત
હતા; પહે લાે પાયાે યાસ પસ, બી ે નીલમ, ી ે માણેક, ચાેથાે લીલમ,
૨૦ પાંચમાે અકીક, છ ાે લાલ, સાતમાે તૃણમ ણ, અાઠમાે પરાેજ, નવમાે

પાેખરાજ, દસમાે લસ ણયાે, અ ગયારમાે શ ન, બારમાે યાકૂ ત. ૨૧ તે બાર
દરવા

બાર માેતી હતા, તેઅાેમાંનાે દરેક દરવા ે અેક અેક માેતીનાે બનેલાે

હતાે. નગરનાે માગ પારદશક કાચ જેવા શુ સાેનાનાે બનેલાે હતાે. ૨૨ મ
તેમાં ભ ત થાન

ેયું ન હ, કે મ કે સવસમથ ભુ ઈ વર તથા હલવાન અે

જ યાનું ભ ત થાન છે . ૨૩ નગરમાં સૂય કે ચં

કાશ અાપે અેવી જ ર

નથી. કે મ કે ઈ વરના ગાૈરવે તેને કા શત કયુ છે , અને હલવાન તેનાે દીવાે
છે . ૨૪ પૃ વીની સવ

તેના કાશમાં ચાલશે. અને દુ નયાના રા અાે

પાેતાનાે વૈભવ તેમાં લાવે છે . ૨૫ દવસે તેના દરવા

ેયાં, કે મ કે થમનું અાકાશ

મ પ વ નગર, નવું ય શાલેમ, ઈ વરની પાસેથી વગમાંથી ઊતરતું

દન કે વેદના ફરીથી થશે ન હ. જૂ ની વાતાે જતી રહી છે .' ૫ રા યાસન પર

રાત પડશે ન હ. ૨૬ તેઅાે સવ

કદી બંધ થશે ન હ યાં

અાેનાે વૈભવ તથા કી ત તેમાં લાવશે; ૨૭

અને જે કં ઈ અશુ છે , અને જે કાેઈ ધ ારપા તથા અસ યનું અાચરણ કરે
છે તેઅાે તેમાં વેશી શકશે ન હ. જેઅાેનાં નામ હલવાનના

વનપુ તકમાં

અને જેમ ક યા પાેતાના વરને સા શણગારેલી હાેય તેમ તે તૈયાર કરેલું હતું.

લખેલાં છે તેઅાે જ વેશ પામી શકશે.

૩ રા યાસનમાંથી માેટી વાણી અેમ કહે તી મ સાંભળી કે , 'જુ અાે, ઈ વરનું

ટકના જેવી ચળકતી, વનનાં પાણીની નદી, યારે તેણે મને
૨૨ ઈફ વરના
તથા હલવાનના રા યાસનમાંથી વહે તી નગરના માગ વ ચે

રહે ઠાણ માણસાેની સાથે છે , અને ઈ વર તેઅાેની સાથે વસશે, અને તેઅાે
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બતાવી. ૨ અે નદીના બંને કનારા પર

વનનું વૃ હતું, તેને બાર કારનાં

ફળ લાગતાં હતાં; દર માસે તે નવાં ફળ અાપતું હતું; અને તે વૃ નાં પાંદડાં
સવ

અાેને નીરાેગી કરવા માટે હતાં. ૩ યાં કદી કાેઈ શાપ થનાર નથી,

પણ તેમાં ઈ વરનું તથા હલવાનનું રા યાસન થશે, અને તેમના સેવકાે તેમની
સેવા કરશે, ૪ તેઅાે તેમનું મા નહાળશે. અને તેઅાેનાં કપાળ પર તેમનું નામ
હશે. ૫ ફરીથી રાત પડશે ન હ; તેઅાેને દીવાના અથવા સૂયના કાશની જ ર
નથી, કે મ કે ભુ ઈ વર તેઅાે પર કાશ પાડશે, અને તેઅાે સદાસવકાળ
રા ય કરશે. (aiōn g165) ૬ તેણે મને ક ું કે , 'અે વાતાે વ વસનીય તથા
સાચી છે ; અને ભુ જે બાેધકાેના અા માઅાેના ઈ વર છે તેમણે જે થાેડા
સમયમાં થવાનું છે તે પાેતાના સેવકાેને બતાવવા સા પાેતાના વગદૂ તને
માેક યાે છે . ૭ જુ અાે, હુ ં થાેડીવારમાં અાવું છંુ , અા પુ તકમાંના ભ વ યવચનાે
જે પાળે છે તે અાશીવા દત છે .' ૮ જેણે અે સાંભ
યાેહાન છંુ ; અને યારે મ સાંભ ું ને

ું તથા

ેયું છે તે હુ ં

ેયું, યારે જે વગદૂ તે મને અે બના

બતાવી, તેનું ભજન કરવા હુ ં તેની અાગળ ન યાે. ૯ પણ તેણે મને ક ું કે ,
' ેજ,ે અેમ ન કર, હુ ં તાે તારાે તથા તારા સાથી બાેધકાેનાે ભાઈઅાે અને
બહે નાે તથા અા પુ તકની વાતાેને પાળનારાનાે સાથી સેવક છંુ ; તું ઈ વરનું
ભજન કર.' ૧૦ તેણે મને ક ું કે , 'અા પુ તકમાંના ભ વ ય વચનાેને સીલથી
બંધ ન કર, કે મ કે સમય પાસે છે . ૧૧ જે અ યાયી છે તે હ
કરે, જે મ લન છે તે હજુ મ લન થતાે

અ યાય કયા

ય, અને જે યાયી છે તે યાયી કૃ યાે

કયા કરે, અને જે પ વ છે તે પ વ થતાે

ય. ૧૨ જુ અાે, હુ ં થાેડીવારમાં

અાવું છંુ , અને દરેકનું જેવું કામ હશે તે માણે તેને ભરી અાપવાનાે બદલાે
મારી પાસે છે . ૧૩ હુ ં અા ફા તથા અાેમેગા, થમ તથા છે લાે, અારં ભ તથા
અંત છંુ . ૧૪

વનનાં વૃ પર તેઅાેને હક મળે અને તેઅાે દરવા માં થઈને

નગરમાં વેશ કરે તે માટે જેઅાે પાેતાનાં વ

ધાેવે છે તેઅાે અાશીવા દત

છે . ૧૫ કૂ તરા, તાં કાે, ય ભચારીઅાે, હ યારાઅાે, મૂ તપૂજકાે તથા જેઅાે
અસ ય ચાહે છે અને અાચરે છે , તેઅાે બધા નગરની બહાર છે . ૧૬ મ ઈસુઅે
મારા વગદૂ તને માેક યાે છે કે તે વ વાસી સમુદાયને સા અા સા ી તમને
અાપે. હુ ં દાઉદનું મૂળ, સંતાન તથા ભાતનાે ઉ જવળ તારાે છંુ . ૧૭ અા મા
તથા ક યા બંને કહે છે કે , 'અાવાે;' અને જે સાંભળે છે તે અેમ કહે કે , 'અાવાે,'
અને જે તૃ ષત હાેય. તે અાવે; જેની ઇ છા હાેય તે

વનનું જળ મફત લે. ૧૮

અા પુ તકમાંના ભ વ યવચનાે જે કાેઈ સાંભળે છે તેને હુ ં સાેગન દઈને કહુ ં છંુ ,
' ે કાેઈ તેઅાેમાં વધારાે કરશે તાે તેના પર ઈ વર અા પુ તકમાં લખેલી
અાફતાે વધારશે; ૧૯ અને

ે કાેઈ અા ભ વ યવચનના પુ તકનાં વચનાેમાંથી

કં ઈ પણ રદ કરશે, તાે ઈ વર તેનાે ભાગ

વનનાં વૃ માંથી તથા પ વ

નગરમાંથી, જેમનાં વષે અા પુ તકમાં લખેલું છે તેમાંથી કાઢી નાખશે.' ૨૦ જે
અા વાતાેની સા ી અાપે છે તે કહે છે કે , 'હા, થાેડીવારમાં અાવું છંુ .' અામીન,
'અાે ભુ ઈસુ, અાવાે.' ૨૧ ભુ ઈસુની કૃ પા સંતાે પર હાે, અામીન.
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મ પ વ નગર, નવું ય શાલેમ, ઈ વરની પાસેથી વગમાંથી ઊતરતું

ેયું, અને જેમ ક યા પાેતાના વરને સા શણગારેલી હાેય

તેમ તે તૈયાર કરેલું હતું. રા યાસનમાંથી માેટી વાણી અેમ કહે તી મ સાંભળી કે , 'જુ અાે, ઈ વરનું રહે ઠાણ માણસાેની સાથે છે , અને
ઈ વર તેઅાેની સાથે વસશે, અને તેઅાે તેમના લાેકાે થશે, અને ઈ વર પાેતે તેઅાેની સાથે રહીને તેઅાેના ઈ વર થશે.
કટીકરણ ૨૧:૨૩

રીડરની માગદ શકા

ગુજરાતી at AionianBible.org/Readers-Guide
The Aionian Bible republishes public domain and Creative Common Bible texts that
are 100% free to copy and print. The original translation is unaltered and notes are
added to help your study. The notes show the location of ten special Greek and Hebrew
Aionian Glossary words to help us better understand God’s love for individuals and for
all mankind, and the nature of afterlife destinies.
Who has the authority to interpret the Bible and examine the underlying Hebrew and
Greek words? That is a good question! We read in 1 John 2:27, “As for you, the
anointing which you received from him remains in you, and you do not need for anyone
to teach you. But as his anointing teaches you concerning all things, and is true, and is
no lie, and even as it taught you, you remain in him.” Every Christian is qualified to
interpret the Bible! Now that does not mean we will all agree. Each of us is still growing
in our understanding of the truth. However, it does mean that there is no infallible human
or tradition to answer all our questions. Instead the Holy Spirit helps each of us to know
the truth and grow closer to God and each other.
The Bible is a library with 66 books in the Protestant Canon. The best way to learn
God’s word is to read entire books. Read the book of Genesis. Read the book of
John. Read the entire Bible library. Topical studies and cross-referencing can be good.
However, the safest way to understand context and meaning is to read whole Bible
books. Chapter and verse numbers were added for convenience in the 16th century, but
unfortunately they can cause the Bible to seem like an encyclopedia. The Aionian Bible
is formatted with simple verse numbering, minimal notes, and no cross-referencing in
order to encourage the reading of Bible books.
Bible reading must also begin with prayer. Any Christian is qualified to interpret the Bible
with God’s help. However, this freedom is also a responsibility because without the Holy
Spirit we cannot interpret accurately. We read in 1 Corinthians 2:13-14, “And we speak
of these things, not with words taught by human wisdom, but with those taught by the
Spirit, comparing spiritual things with spiritual things. Now the natural person does not
receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot
understand them, because they are spiritually discerned.” So we cannot understand in
our natural self, but we can with God’s help through prayer.
The Holy Spirit is the best writer and he uses literary devices such as introductions,
conclusions, paragraphs, and metaphors. He also writes various genres including
historical narrative, prose, and poetry. So Bible study must spiritually discern and
understand literature. Pray, read, observe, interpret, and apply. Finally, “Do your best
to present yourself approved by God, a worker who does not need to be ashamed,
properly handling the word of truth.” 2 Timothy 2:15. “God has granted to us his precious
and exceedingly great promises; that through these you may become partakers of the
divine nature, having escaped from the corruption that is in the world by lust. Yes,
and for this very cause adding on your part all diligence, in your faith supply moral
excellence; and in moral excellence, knowledge; and in knowledge, self-control; and in
self-control patience; and in patience godliness; and in godliness brotherly affection; and
in brotherly affection, love. For if these things are yours and abound, they make you to
be not idle nor unfruitful to the knowledge of our Lord Jesus Christ,” 2 Peter 1:4-8.

લાેસરી

ગુજરાતી at AionianBible.org/Glossary
The Aionian Bible un-translates and instead transliterates ten special words to help us
better understand the extent of God’s love for individuals and all mankind, and the
nature of afterlife destinies. The original translation is unaltered and a note is added to
63 Old Testament and 200 New Testament verses. Compare the meanings below to the
Strong's Concordance and Glossary definitions.

Abyssos
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 9 times in 3 books, 6 chapters, and 9 verses
Strongs: g12
Meaning:
Temporary prison for special fallen angels such as Apollyon, the Beast, and Satan.

aïdios
Language: Koine Greek
Speech: adjective
Usage: 2 times in Romans 1:20 and Jude 6
Strongs: g126
Meaning:
Lasting, enduring forever, eternal.

aiōn
Language: Koine Greek
Speech: noun
Usage: 127 times in 22 books, 75 chapters, and 102 verses
Strongs: g165
Meaning:
A lifetime or time period with a beginning and end, an era, an age, the completion of
which is beyond human perception, but known only to God the creator of the aiōns,
Hebrews 1:2. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine
Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

aiōnios
Language: Koine Greek
Speech: adjective
Usage: 71 times in 19 books, 44 chapters, and 69 verses
Strongs: g166
Meaning:
From start to finish, pertaining to the age, lifetime, entirety, complete, or even
consummate. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine
Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

Geenna
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 12 times in 4 books, 7 chapters, and 12 verses
Strongs: g1067
Meaning:
Valley of Hinnom, Jerusalem's trash dump, a place of ruin, destruction, and judgment
in this life, or the next, though not eternal to Jesus' audience.

Hadēs
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 11 times in 5 books, 9 chapters, and 11 verses
Strongs: g86
Meaning:
Synonomous with Sheol, though in New Testament usage Hades is the temporal
place of punishment for deceased unbelieving mankind, distinct from Paradise for
deceased believers.

Limnē Pyr
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: Phrase 5 times in the New Testament
Strongs: g3041 g4442
Meaning:
Lake of Fire, final punishment for those not named in the Book of Life, prepared for
the Devil and his angels, Matthew 25:41.

Sheol
Language: Hebrew
Speech: proper noun, place
Usage: 65 times in 17 books, 50 chapters, and 63 verses
Strongs: h7585
Meaning:
The grave or temporal afterlife world of both the righteous and unrighteous, believing
and unbelieving, until the general resurrection.

Tartaroō
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 1 time in 2 Peter 2:4
Strongs: g5020
Meaning:
Temporary prison for particular fallen angels awaiting final judgment.

લાેસરી +

AionianBible.org/Bibles/Gujarati---Gujarati-Bible/Noted
Glossary references are below. Strong's Hebrew and Greek number notes are added to
63 Old Testament and 200 New Testament verses. Questioned verse translations do not
contain Aionian Glossary words and may wrongly imply eternal or Hell. * The note
placement is skipped or adjusted for verses with non-standard numbering.

Abyssos
લૂક ૮:૩૧
રાેમનાેને પ ૧૦:૭
કટીકરણ ૯:૧
કટીકરણ ૯:૨
કટીકરણ ૯:૧૧
કટીકરણ ૧૧:૭
કટીકરણ ૧૭:૮
કટીકરણ ૨૦:૧
કટીકરણ ૨૦:૩

aïdios
રાેમનાેને પ ૧:૨૦
યહૂ દાનાે પ ૧:૬

aiōn
મા થી ૧૨:૩૨
મા થી ૧૩:૨૨
મા થી ૧૩:૩૯
મા થી ૧૩:૪૦
મા થી ૧૩:૪૯
મા થી ૨૧:૧૯
મા થી ૨૪:૩
મા થી ૨૮:૨૦
માક ૩:૨૯
માક ૪:૧૯
માક ૧૦:૩૦
માક ૧૧:૧૪
લૂક ૧:૩૩
લૂક ૧:૫૫
લૂક ૧:૭૦
લૂક ૧૬:૮
લૂક ૧૮:૩૦
લૂક ૨૦:૩૪
લૂક ૨૦:૩૫
યાેહાન ૪:૧૪
યાેહાન ૬:૫૧
યાેહાન ૬:૫૮
યાેહાન ૮:૩૫
યાેહાન ૮:૫૧
યાેહાન ૮:૫૨
યાેહાન ૯:૩૨
યાેહાન ૧૦:૨૮
યાેહાન ૧૧:૨૬
યાેહાન ૧૨:૩૪
યાેહાન ૧૩:૮
યાેહાન ૧૪:૧૬

ે રતાેનાં કૃ યાે ૩:૨૧
ે રતાેનાં કૃ યાે ૧૫:૧૮
રાેમનાેને પ ૧:૨૫
રાેમનાેને પ ૯:૫
રાેમનાેને પ ૧૧:૩૬
રાેમનાેને પ ૧૨:૨
રાેમનાેને પ ૧૬:૨૭
ક રથીઅાેને પહે લાેપ ૧:૨૦
ક રથીઅાેને પહે લાેપ ૨:૬
ક રથીઅાેને પહે લાેપ ૨:૭
ક રથીઅાેને પહે લાેપ ૨:૮
ક રથીઅાેને પહે લાેપ ૩:૧૮
ક રથીઅાેને પહે લાેપ ૮:૧૩
ક રથીઅાેને પહે લાેપ ૧૦:૧૧
ક રથીઅાેને બી ે પ ૪:૪
ક રથીઅાેને બી ે પ ૯:૯
ક રથીઅાેને બી ે પ ૧૧:૩૧
ગલાતીઅાેને પ ૧:૪
ગલાતીઅાેને પ ૧:૫
અેફેસીઅાેને પ ૧:૨૧
અેફેસીઅાેને પ ૨:૨
અેફેસીઅાેને પ ૨:૭
અેફેસીઅાેને પ ૩:૯
અેફેસીઅાેને પ ૩:૧૧
અેફેસીઅાેને પ ૩:૨૧
અેફેસીઅાેને પ ૬:૧૨
ફ લ પીઅાેને પ ૪:૨૦
લાે સીઅાેને પ ૧:૨૬
તમાેથીને પહે લાે પ ૧:૧૭
તમાેથીને પહે લાે પ ૬:૧૭
તમાેથીને બી ે પ ૪:૧૦
તમાેથીને બી ે પ ૪:૧૮
તતસનં પ ૨:૧૨
હ ૂઅાેને પ ૧:૨
હ ૂઅાેને પ ૧:૮
હ ૂઅાેને પ ૫:૬
હ ૂઅાેને પ ૬:૫
હ ૂઅાેને પ ૬:૨૦
હ ૂઅાેને પ ૭:૧૭
હ ૂઅાેને પ ૭:૨૧
હ ૂઅાેને પ ૭:૨૪
હ ૂઅાેને પ ૭:૨૮
હ ૂઅાેને પ ૯:૨૬
હ ૂઅાેને પ ૧૧:૩
હ ૂઅાેને પ ૧૩:૮
હ ૂઅાેને પ ૧૩:૨૧
પતરનાે પહે લાે પ ૧:૨૩

પતરનાે પહે લાે પ ૧:૨૫
પતરનાે પહે લાે પ ૪:૧૧
પતરનાે પહે લાે પ ૫:૧૧
પતરનાે બી ે પ ૩:૧૮
યાેહાનનાે પહે લાે પ ૨:૧૭
યાેહાનનાે બી ે પ ૧:૨
યહૂ દાનાે પ ૧:૧૩
યહૂ દાનાે પ ૧:૨૫
કટીકરણ ૧:૬
કટીકરણ ૧:૧૮
કટીકરણ ૪:૯
કટીકરણ ૪:૧૦
કટીકરણ ૫:૧૩
કટીકરણ ૭:૧૨
કટીકરણ ૧૦:૬
કટીકરણ ૧૧:૧૫
કટીકરણ ૧૪:૧૧
કટીકરણ ૧૫:૭
કટીકરણ ૧૯:૩
કટીકરણ ૨૦:૧૦
કટીકરણ ૨૨:૫

aiōnios
મા થી ૧૮:૮
મા થી ૧૯:૧૬
મા થી ૧૯:૨૯
મા થી ૨૫:૪૧
મા થી ૨૫:૪૬
માક ૩:૨૯
માક ૧૦:૧૭
માક ૧૦:૩૦
લૂક ૧૦:૨૫
લૂક ૧૬:૯
લૂક ૧૮:૧૮
લૂક ૧૮:૩૦
યાેહાન ૩:૧૫
યાેહાન ૩:૧૬
યાેહાન ૩:૩૬
યાેહાન ૪:૧૪
યાેહાન ૪:૩૬
યાેહાન ૫:૨૪
યાેહાન ૫:૩૯
યાેહાન ૬:૨૭
યાેહાન ૬:૪૦
યાેહાન ૬:૪૭
યાેહાન ૬:૫૪
યાેહાન ૬:૬૮

યાેહાન ૧૦:૨૮
યાેહાન ૧૨:૨૫
યાેહાન ૧૨:૫૦
યાેહાન ૧૭:૨
યાેહાન ૧૭:૩
ે રતાેનાં કૃ યાે ૧૩:૪૬
ે રતાેનાં કૃ યાે ૧૩:૪૮
રાેમનાેને પ ૨:૭
રાેમનાેને પ ૫:૨૧
રાેમનાેને પ ૬:૨૨
રાેમનાેને પ ૬:૨૩
રાેમનાેને પ ૧૬:૨૫
રાેમનાેને પ ૧૬:૨૬*
ક રથીઅાેને બી ે પ ૪:૧૭
ક રથીઅાેને બી ે પ ૪:૧૮
ક રથીઅાેને બી ે પ ૫:૧
ગલાતીઅાેને પ ૬:૮
થે સાલાે નકીઅાેને બી ે પ ૧:૯
થે સાલાે નકીઅાેને બી ે પ ૨:૧૬
તમાેથીને પહે લાે પ ૧:૧૬
તમાેથીને પહે લાે પ ૬:૧૨
તમાેથીને પહે લાે પ ૬:૧૬
તમાેથીને પહે લાે પ ૬:૧૯
તમાેથીને બી ે પ ૧:૯
તમાેથીને બી ે પ ૨:૧૦
તતસનં પ ૧:૨
તતસનં પ ૩:૭
ફલેમાેનને પ ૧:૧૫
હ ૂઅાેને પ ૫:૯
હ ૂઅાેને પ ૬:૨
હ ૂઅાેને પ ૯:૧૨
હ ૂઅાેને પ ૯:૧૪
હ ૂઅાેને પ ૯:૧૫
હ ૂઅાેને પ ૧૩:૨૦
પતરનાે પહે લાે પ ૫:૧૦
પતરનાે બી ે પ ૧:૧૧
યાેહાનનાે પહે લાે પ ૧:૨
યાેહાનનાે પહે લાે પ ૨:૨૫
યાેહાનનાે પહે લાે પ ૩:૧૫
યાેહાનનાે પહે લાે પ ૫:૧૧
યાેહાનનાે પહે લાે પ ૫:૧૩
યાેહાનનાે પહે લાે પ ૫:૨૦
યહૂ દાનાે પ ૧:૭
યહૂ દાનાે પ ૧:૨૧
કટીકરણ ૧૪:૬

Geenna
મા થી ૫:૨૨
મા થી ૫:૨૯
મા થી ૫:૩૦
મા થી ૧૦:૨૮
મા થી ૧૮:૯
મા થી ૨૩:૧૫
મા થી ૨૩:૩૩
માક ૯:૪૩
માક ૯:૪૫
માક ૯:૪૭

લૂક ૧૨:૫
યાકૂ બનાે પ ૩:૬

Hadēs
મા થી ૧૧:૨૩
મા થી ૧૬:૧૮
લૂક ૧૦:૧૫
લૂક ૧૬:૨૩
ે રતાેનાં કૃ યાે ૨:૨૭
ે રતાેનાં કૃ યાે ૨:૩૧
ક રથીઅાેને પહે લાેપ ૧૫:૫૫
કટીકરણ ૧:૧૮
કટીકરણ ૬:૮
કટીકરણ ૨૦:૧૩
કટીકરણ ૨૦:૧૪

Limnē Pyr
કટીકરણ ૧૯:૨૦
કટીકરણ ૨૦:૧૦
કટીકરણ ૨૦:૧૪
કટીકરણ ૨૦:૧૫
કટીકરણ ૨૧:૮

Sheol
ઊ પ ૩૭:૩૫
ઊ પ ૪૨:૩૮
ઊ પ ૪૪:૨૯
ઊ પ ૪૪:૩૧
ગણના ૧૬:૩૦
ગણના ૧૬:૩૩
પુન નયમ ૩૨:૨૨
1 શમુઅેલ ૨:૬
2 શમઅેલ ૨૨:૬
1 રાજઅાે ૨:૬
1 રાજઅાે ૨:૯
અયૂબ ૭:૯
અયૂબ ૧૧:૮
અયૂબ ૧૪:૧૩
અયૂબ ૧૭:૧૩
અયૂબ ૧૭:૧૬
અયૂબ ૨૧:૧૩
અયૂબ ૨૪:૧૯
અયૂબ ૨૬:૬
ગીતશા ૬:૫
ગીતશા ૯:૧૭
ગીતશા ૧૬:૧૦
ગીતશા ૧૮:૫
ગીતશા ૩૦:૩
ગીતશા ૩૧:૧૭
ગીતશા ૪૯:૧૪
ગીતશા ૪૯:૧૫
ગીતશા ૫૫:૧૫
ગીતશા ૮૬:૧૩
ગીતશા ૮૮:૩
ગીતશા ૮૯:૪૮
ગીતશા ૧૧૬:૩
ગીતશા ૧૩૯:૮

ગીતશા ૧૪૧:૭
ની તવચનાે ૧:૧૨
ની તવચનાે ૫:૫
ની તવચનાે ૭:૨૭
ની તવચનાે ૯:૧૮
ની તવચનાે ૧૫:૧૧
ની તવચનાે ૧૫:૨૪
ની તવચનાે ૨૩:૧૪
ની તવચનાે ૨૭:૨૦
ની તવચનાે ૩૦:૧૬
સભા શ ક ૯:૧૦
ગીતાેનું ગીત ૮:૬
યશાયા ૫:૧૪
યશાયા ૧૪:૯
યશાયા ૧૪:૧૧
યશાયા ૧૪:૧૫
યશાયા ૨૮:૧૫
યશાયા ૨૮:૧૮
યશાયા ૩૮:૧૦
યશાયા ૩૮:૧૮
યશાયા ૫૭:૯
હઝ કયેલ ૩૧:૧૫
હઝ કયેલ ૩૧:૧૬
હઝ કયેલ ૩૧:૧૭
હઝ કયેલ ૩૨:૨૧
હઝ કયેલ ૩૨:૨૭
હાે શયા ૧૩:૧૪
અામાેસ ૯:૨
યૂના ૨:૨
હબા ુ ક ૨:૫

Tartaroō
પતરનાે બી ે પ ૨:૪

Questioned
None yet noted

ઇ ા હમ જે જ યા વારસામાં પામવાનાે હતાે, તેમાં જવાને તેડું પામીને અા ાધીન થયાે, અેટલે પાેતે

ાં

ય છે , અે ન

યાં છતાં વ વાસથી તે રવાના થયાે. - હ ૂઅાેને પ ૧૧:૮

યારે ફા ને લાેકાેને જવા દીઘા યારે અેમ બ યું કે પ લ તીઅાેના દેશમાં થઈને જવાનાે ર તાે ટૂં કાે હાેવા છતાં પણ તે ર તે તેઅાેને લઈ ગયા ન હ.
કે મ કે યહાેવાહે વચાયુ કે , “રખેને યુ થાય અને લાેકાે પાેતાનાે વચાર બદલી પાછા મસર ચા યા

ય.” - નગમન ૧૩:૧૭

કે મ કે માણસનાે દીકરાે સેવા કરાવવાને ન હ, પણ સેવા કરવાને, તથા ઘણાંનાં મુ તમૂ યને સા પાેતાનાે

વ અાપવાને અા યાે છે . - માક ૧૦:૪૫

ે રત થવા સા તેડાયેલાે અને ઈ વરની સુવાતા માટે અલગ કરાયેલાે ઈસુ

તનાે સેવક પાઉલ. - રાેમનાેને પ ૧:૧

Creation 4004 B.C.
Adam and Eve created
Tubal-cain forges metal
Enoch walks with God
Methuselah dies at age 969
God floods the Earth
Tower of Babel thwarted
Abraham sojourns to Canaan
Jacob moves to Egypt
Moses leads Exodus from Egypt
Gideon judges Israel
Ruth embraces the God of Israel
David installed as King
King Solomon builds the Temple
Elijah defeats Baal’s prophets
Jonah preaches to Nineveh
Assyrians conquer Israelites
King Josiah reforms Judah
Babylonians capture Judah
Persians conquer Babylonians
Cyrus frees Jews, rebuilds Temple
Nehemiah rebuilds the wall
Malachi prophecies the Messiah
Greeks conquer Persians
Seleucids conquer Greeks
Hebrew Bible translated to Greek
Maccabees defeat Seleucids
Romans subject Judea
Herod the Great rules Judea

4004
3300
3017
2349
2349
2247
1922
1706
1491
1245
1168
1055
1018
896
800
721
630
605
539
537
454
416
331
312
250
165
63
37

(The Annals of the World, James Uusher)

Jesus Christ born 4 B.C.

New Heavens and Earth
1956
1830
1731
1614
1572
1517
1455
1323
1276
1100
1054
997
864
716
635
569
432
397
341
325
250
197
70
61
52
39
33

Christ returns for his people
Jim Elliot martyrd in Ecuador
John Williams reaches Polynesia
Zinzendorf leads Moravian mission
Japanese kill 40,000 Christians
Jesuits reach Mexico
Martin Luther leads Reformation
Gutenberg prints first Bible
Franciscans reach Sumatra
Ramon Llull trains missionaries
Crusades tarnish the church
The Great Schism
Adalbert marytyrd in Prussia
Bulgarian Prince Boris converts
Boniface reaches Germany
Alopen reaches China
Longinus reaches Alodia / Sudan
Saint Patrick reaches Ireland
Carthage ratifies Bible Canon
Ulfilas reaches Goth / Romania
Niceae proclaims God is Trinity
Denis reaches Paris, France
Tertullian writes Christian literature
Titus destroys the Jewish Temple
Paul imprisoned in Rome, Italy
Thomas reaches Malabar, India
Peter reaches Gentile Cornelius
Holy Spirit empowers the Church
(Wikipedia, Timeline of Christian missions)

Resurrected 33 A.D.

What are we?

Genesis 1:26 - 2:3		

Mankind is created in God’s image, male and female He created us

How are we sinful?

Romans 5:12-19		

Sin entered the world through Adam and then death through sin

				

Where are we?

Innocence
Eternity
Past
Father

God

Son
Holy Spirit

Who
are
we?

Creation
4004 B.C.

God’s
perfect
fellowship

Deceased
believing
Deceased
unbelieving

Genesis 1:31
God’s
perfect
fellowship
with
Adam
in The
Garden
of Eden

Fall to sin
No Law

Moses’ Law
1500 B.C.

Christ
33 A.D.

Genesis 1:1

First
Beast
False
Prophet

John 1:14
Incarnate

Luke 23:43
Paradise

Psalm 139:7
Everywhere

John 14:17
Living in believers

Ephesians 2:1-5
Serving the Savior or Satan on Earth
Luke 16:22
Blessed in Paradise
Luke 16:23, Revelation 20:5,13
Punished in Hades until the final judgment

2 Peter 2:4, Jude 6
Imprisoned in Tartarus

No Creation
No people

Revelation 20:13
Thalaasa

Genesis 1:31
No Fall
No unholy Angels

1 Peter 5:8, Revelation 12:10
Rebelling against Christ
Accusing mankind

Revelation 19:20
Lake of Fire
Revelation 20:2
Abyss

Satan

Why are we?

Church Age
Kingdom Age

John 8:58
Pre-incarnate

Fugitive
Angels

Glory

Hebrews 1:14
Serving mankind at God’s command

Holy
Imprisoned

Fallen

1 Timothy 6:16
Living in unapproachable light
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For God has bound all over to disobedience in order to show mercy to all

Prepared for the Devil and his Angels
ગુજરાતી at AionianBible.org/Lake-of-Fire

The Aionian Bible shows the location of ten special Greek and Hebrew Aionian Glossary
words to help us better understand God’s love for individuals and for all mankind, and
the nature of after-life destinies. The underlying Hebrew and Greek words typically
translated as Hell show us that there are not just two after-life destinies, Heaven or Hell.
Instead, there are a number of different locations, each with different purposes, different
durations, and different inhabitants. Locations include 1) Old Testament Sheol and New
Testament Hadēs, 2) Geenna, 3) Tartaroō, 4) Abyssos, 5) Limnē Pyr, 6) Paradise, 7)
The New Heaven, and 8) The New Earth. So there is reason to review our conclusions
about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.
The key observation is that fallen angels will be present at the final judgment, 2 Peter
2:4 and Jude 6. Traditionally, we understand the separation of the Sheep and the Goats
at the final judgment to mean separating believing from unbelieving mankind, Matthew
25:31-46 and Revelation 20:11-15. However, the presence of fallen angels at the final
judgment alternatively suggests that Jesus is separating redeemed mankind from the
fallen angels. We do know that Jesus is the helper of mankind and not the helper of the
Devil, Hebrews 2. We also know that Jesus has atoned for the sins of all mankind, both
believer and unbeliever alike, 1 John 2:1-2. Certainly, unbelievers are punished in
Hades as the story of Lazarus makes plain, Luke 16:19-31. Yet less commonly known,
the punishment of this selfish man and all unbelievers is before the final judgment, is
temporal, and is punctuated when Hades is evacuated, Revelation 20:13. So is there
hope beyond Hades for unbelieving mankind? Jesus promised, “the gates of Hades will
not prevail,” Matthew 16:18. Paul asks, “Hades where is your victory?” 1 Corinthians
15:55. John wrote, “Hades gives up,” Revelation 20:13.
Jesus comforts us saying, “Do not be afraid,” because he holds the keys to unlock death
and Hades, Revelation 1:18. Yet too often our Good News sounds like a warning to “be
afraid” because Jesus holds the keys to lock Hades! Wow, we have it backwards! Hades
will be evacuated! And to guarrantee hope, once emptied, Hades is thrown into the Lake
of Fire, never needed again, Revelation 20:14.
Finally, we read that anyone whose name is not written in the Book of Life is thrown into
the Lake of Fire, the second death, with no exit ever mentioned or promised, Revelation
21:1-8. So are those evacuated from Hades then, “out of the frying pan, into the fire?”
Certainly, the Lake of Fire is the destiny of the Goats. But, do not be afraid. Instead,
read the Bible's explicit mention of the purpose of the Lake of Fire and the identity of the
Goats, “Then he will say also to those on the left hand, ‘Depart from me, you cursed,
into the consummate fire which is prepared for... the devil and his angels,’” Matthew
25:41. Good news for all mankind!
Faith is not a pen to write your own name in the Book of Life. Instead, faith is the
glasses to see that the love of Christ for all mankind has already written our names in
Heaven. Jesus said, “You did not choose me, but I chose you,” John 15:16. Though
unbelievers will suffer regrettable punishment in Hades, redeemed mankind will never
enter the Lake of Fire, prepared for the devil and his angels. And as God promised, all
mankind will worship Christ together forever, Philippians 2:9-11.

અે માટે તમે જઈને સવ દેશનાઅાેને શ ય કરાે; પતા તથા પુ તથા પ વ અા માને નામે તેઅાેને બા ત મા અાપતા

અાે. - મા થી ૨૮:૧૯

