યોએલને સંભળાયેલી પ્રભુની વાણી
ફાધર વગીર્સ પોલ

યોએલ િબન પથુએલ બાઈબલના બાર ગૌણ પયગંબરો પૈકીના એક છે . પયગંબરોના બાર ગ્રંથોમાં યોએલ નો ગ્રંથ
હોિશયા પછી બીજા થાને આવે છે . આપણને યોએલના જીવન અને સમય િવશે બાઈબલમાંથી કે બહારથી પણ કોઈ
ચોક્કસ માિહતી મળતી નથી. યોએલ ગ્રંથના ઘણા િવવેચકો માને છે કે યહદ
ૂ ીઓના દે શવટા પછી ઈ.સ.પ ૂવેર્ છ ી સદીમાં
યહદ
ૂ ામાં પયગંબર યોએલ પોતાના નામવાળો યોએલ ગ્રંથ ર યો છે .

બાઈબલના કેટલાક પંિડતો યોએલને ઈ.પ ૂ. નવમી સદીમાં રચાયેલો ગ્રંથ માને છે . યોએલ ગ્રંથના અમુક ભાગો અને
આમોસ, િમખા, સફિનયા, ઈિમર્યા અને હઝિકયેલ

વા પયગંબરનાં લખાણના અમુક ભાગો સાથે ચોક્કસ સા ય ઘરાવે

છે . એટલે એવુ ં મનાય છે કે કાં તો પયગંબરે પોતાના પુરોગામી પયગંબરોનાં લખાણનુ ં અનુકરણ કયુર્ં હશે કે જુદા જુદા
પયગંબરોએ યરુસાલેમ મંિદરની ઉપાસના િવિધના ધાિમર્ક સાિહ યને

યનમાં લઈને પોતાના ગ્રંથનુ ં સ ન કયુર્ં હશે.

અમુક િવ ાનો માને છે તેમ, યોઅલ ગ્રંથ નવમી સદીમાં લખાયો હોય તો યાર પછીના પયગંબરોએ યોએલને નમ ૂના પે
ગણીને એમાંથી અમુક નાનકડા શ દસમ ૂહો લીધા હશે. ઘણુ ં ખરંુ પયગંબર યોએલે જ પોતાના લખાણમાં બીજા
પયગંબરોના વાક્યના ભાગોનુ ં અનુકરણ કયુર્ં હશે.

યોએલ ગ્રંથનાં ચાર પ્રકરણોને બે ભાગોમાં વહચી શકાય છે . પહેલાં બે પ્રકરણોમાં તીડા હમ
ુ લાનુ ં વણર્ન અને પ ા ાપી
હાકલ છે . બાકીનાં છે લાં બે પ્રકરણોમાં પ્રભુના િદવસનુ ં વણર્ન છે .

એક જમાનામાં યોએલ ની શ આતમાં આપેલા તીડના વણર્નને યહદ
ૂ ા ઉપરના પરદે શી આક્રમણના સાંકેિતક વણર્ન તરીકે
માનવામાં આવત ું હત.ું પરં ત ુ આ

બાઈબલના પંિડતો એને તીડોના વા તિવક હમ
ુ લાનુ ં વણર્ન માને છે .

પોતાના દે શમાં ફરી વળે લા તીડના ભયંકર ઉપદ્રવ અને દુકાળની આપિ
ભાખવા પ્રેરાયા છે . યોએલ માટે એ ભયંકર આપિ

જોઈને જ યોએલ પોતાની અગમવાણી

પ્રભુના િદવસનો સંકેત છે . બંને તીડોના ઉપદ્રવનુ ં અને પ્રભુના

િદવસનુ ં પયગંબર યોએલ ખ ૂબ કા યમય અને સાિહિ યક ભાષામાં વણર્ન કયુર્ં છે .

તીડના હમ
ુ લાનુ ં વણર્ન કરતાં યોએલ લખે છે , તીડની સેનાએ મારા દે શ ઉપર હમ
ુ લો કય છે . તે બળવાન અને અગિણત
છે . એમના દાંત િસંહના દાંત

વા છે . તેમની દાઢો િસંહણની દાઢો

વી છે . એમણે મારી દ્રાક્ષની લતાઓને રોળી નાખી

છે . મારા અંજીરનાં ઝાડને બરબાદ કરી નાખ્યાં છે . એમણે તેની છાલને ખાઈ જઈને તેની ડાળીઓને સફેદ કરી નાખી છે .

દે શમાં દુકાળ

વી િ થિતનુ ં આબેહબ
ૂ વણર્ન કરતાં યોએલ કહે છે , સ ૂકાં ઢેફાં નીચે બી સુકાય છે . પાક િન ફળ ગયો છે

એટલે ખાલી પડેલા કોઠારો જમીનદો ત થયા છે . મઝાઈ
ંૂ
ગયેલાં ઢોરો કેવા ભંભરડા નાખે છે ! તેમને માટે ચારો નથી.
ઘેટાંબકરાં સુ ધાં િરબાય છે .

યોએલ આલંકાિરક ભાષામાં તીડના ઉપદ્રવને િવદે શી સેના અને યુ
તેઓ ઘ યા આવે છે . રથોના

સાથે સરખા યો છે . યુ ના ઘોડોઓનાં દળોની પેઠે

વા ગડગડાડ સાથે, ઘાસ બાળતા અિગ્નન

મ સુસવાટા કરતા, ય ૂહબ

પ્રચંડ તેનીના

પેઠે ઘસમતા તેઓ િશખરો કૂદતા આગળ વધે છે .

યોએલ વણર્વે છે કે તીડોની સેના આગળ નંદનવન સમી ધરતી પડી છે . પણ તેના હમ
ુ લા પછી ફક્ત વેરાન વગડો જ
છે . કશુય
ં બચવા પામત ું નથી.

તીડોએ વતાર્ વેલા આ કાળા કેરથી યોએલને ખાતરી થાય છે કે પ્રભુનો િદવસ નજીક છે . એટલે યોએલ લોકોને પ ા ાપ
કરી ઈ ર તરફ વળવાની હાકલ કરે છે , પ્રભુ કહે છે , હજી પણ પ ૂરા િદલથી મારી પ્ર યે પાછા વળો. ઉપવાસ કરો, રુદન
કરો અને છાતી કૂટો. પ ા ાપથી તમારાં દય ફાડો, નિહ કે તમારાં કપડાં.

સમાજના જુદા જુદા લોકોએ કેવી રીતે પ્ર ા ાપમાં શુ-ં શુ ં કરવુ ં જોઈએ એનો પણ પયગંબર યોએલે િનદશ કય છે .
િસયોનમાં રણિશંગ ું વગાડો, ઉપવાસ જાહેર કરો, ધમર્સમ
ં ેલન બોલાવો, લોકોને ભેગા કરો, પિવત્ર સભાની જાહેરાત કરો,
વડીલોને એકઠા કરો, છોકરાંઓને ભેગાં કરો, બલકે, ઘાવણાં બાળકોને પણ, વરવધુ પોતાનો શયનખંડ છોડે, પુરોિહતો,
પ્રભુના સેવકોએ યજ્ઞવેદી આગળ ઊભા રહીને રડતાં રડતાં એવી પ્રાથર્ના કરવી કે, પ્રભુ, તારી પ્રજાને ક્ષમા કર ! તારા
પોતાના લોકોનો બીજી પ્રજાઓ િતર કાર કરે , એમની હાંસી ઉડાડે એવું ન થવા દે .

પયગંબર યોએલે છે લાં બે પ્રકરણમાં વણર્વેલો પ્રભુનો િદવસ એટલે િદવસ

યારે પ્રભુ લોકો વ ચે િવશેષ પે પ્રગટ થશે

અને અ યાય તથા અધમર્ને દૂ ર કરશે. એટલું જ નિહ, પણ પ્રભુ યાય અને સાચા ધમાર્ ચરણ ારા લોકોનો ઉ ાર કરશે.

પ્રભુના િદવસના વણર્નમાં પયગંબર યોએલે અમુક દઢ થયેલાં પકો અને સરખામણીનો ઉપયોગ કય છે . પ્રભુનો એ
મહાન ભયંકર િદવસ ઊગે તે પહેલાં તો સ ૂયર્ અંધકારમય બની જશે. ચંદ્ર લોહીવણ બની જશે. યારે

કોઈ પ્રભુન ુ ં નામ

લેશે તે ઊગરી જશે. અને વળી, પયગંબર યોએલ િન પે છે ચુકાદાની ખીણમાં મેદની ઊભરાય છે . એ ખીણમાં પ્રભુના
યાયનો િદવસ આવવામાં છે . સ ૂયર્ચદ્રં કાળા પડી જાય છે . અને તારાનુ ં તેજ બુઝાઈ જાય છે .

યોએલ ગ્રંથનો મુખ્ય સંદેશ છે કે, જો લોકો સ માગેર્ વલે તો લોકો પ્રભુને હાથે ઉ ાર પામશે અને દે શ ફરી સુખના દહાડા
જોવા પામશે. પ્રભુ િસયોનમાંથી ગ ના કરે છે , યરુશાલેમમાંથી હાક મારે છે . આકાશ અને ધરતી

ૂજી ઊઠશે, પણ પ્રભુ

પોતાના લોકોનો ગઢ બની તેમનુ ં રક્ષણ કરશે. પ્રભુના િદવસે દે શની આબાદીનુ ં વણર્ન કરતાં પયગંબર કહે છે , તે િદવસે
પહાડે પહાડે ન ડુગ
ં રે ડુગ
ં રે દ્રાક્ષાસવ અને દૂ ધ વહેચશે, યહદ
ૂ ાના વહેળાઓમાં પાણી ખળખળશે અને મારા ધામમાંથી
ઝરણુ ટી નીકળી િશટીમની સ ૂકીભઠ ખીણને પાણી પાશે.

પ્રભુના િદવસની સૌથી ન ધપાત્ર વાત આખી માનવજાતમાં િદ ય ચેતનાનો સંચાર કરવાનાં પ્રભુના વચનો છે . યાર
પછી આખી માનવજાતમાં હુ ં મારા પ્રાણનો સંચાર કરીશ અને તમારાં પુત્રપુત્રીઓ મારી પ્રેરણાથી બોલશે, તમારા વ ૃ ોને
વ નો આવશે અને તમારા તરુણો િદ ય દશર્ન પામશે. તે િદવસે ગુલામ
કરીશ.

ીપુરોષોમાં પણ હુ ં મારા પ્રાણનો સંચાર

