સમકાલીન પયગંબરો – હગાઈ અને ઝખિરયા
ફાધર વગીર્સ પોલ
બાઈબલના દે શવટે થી 50,000

ટલા યહદ
ૂ ીઓ ઈ.સ. પ ૂવેર્ 538માં આપેલા સમ્રાટ કોરે શના વટકુહમથી પાછા વદે શ ફયાર્ હતા.

પરં ત ુ આ યહદ
ૂ ીઓ ખંિડયેર પડી રહેલ ું મંિદર ફરી બાંધવામાં િવલંબ કરતા હતા. આ સંદભર્માં પયગંબર હગાઈ અને એના
સમકાલીન પયગંબર ઝખિરયાએ પોતાનાં પયગંબરી વચનો ઉ ચાયાર્ં હતાં.

પયગંબર હગાઈ પોતાના સંદેશમાં નેતાઓને અને લોકોને મંિદરનો જીણ ધાર જલદી પતાવવાના ચાનક ચડાવે છે અને મંિદર
ફરી બંધાય તો દે શ અને લોકો ઉપર પ્રભુના આશીવાર્દ ઊતરશે એવાં મંગલ વચને ઉ ચારે છે .

ઈ.સ. પ ૂવેર્ 520 ઓગ ટની 29મી તારીખે આપેલા પ્રથમ સંદેશમાં હગાઈ કહે છે , આ મંિદર હજી ભંગાર આવ થામાં પડયુ ં છે યારે
તમારે માટે ડાં પાળાં મકાનોમાં રહેવાનો વખત આ યો છે ? તમારી દશા છે તેનો િવચાર કરો. તમે પુ કળ વા યુ ં છે , પણ લ યુ ં
છે ઓ ઃ તમે ખાઓ છો, પણ પેટ ભરીને ખાવા પામતા નથી, તમે પીઓ છોસ પણ કદી સંતોષ થાય એટલું પીવા પામતા નથી,
ં ૂ મળતી નથી, મજૂર પોતાની મજૂરી
તમે વ ો પહેરો છો, પણ હફ
કરો અને ડુગ
ં ર ઉપર જઈને લાકડાં લઈ આવી મંિદર બાંધો,

કોથળીમાં મ ૂકે છે તે કાણી છે . તમે તમારી આ દશાનો િવચાર

થી હુ ં પ્રસ

થાઉં અને મારું ગૌરવ સચવાય.

એઝરા ગ્રંથના ચોથા અ યાયમાં જણા યા મુજબ યરુશાલેમમાં મંિદરના જીણ ારનો પ્રારં ભ ઈ.સ. પ ૂવેર્ 536માં થયો હતો પણ
ઈ.સ. પ ૂવેર્ 530 સુધી જીણ ારનો િવરોધ થતો ર ો અને ઈ.પ ૂ. 530 થી ઈ.પ ૂ. સુધી જીણ ારનુ ં કામ અટકી પણ ગયુ ં હતુ.ં

પણ હવે હગાઈના પયગંબરી આદે શથી સ ૂબા ઝ બાબેલ અને પુરોિહત યોશુઓની આગેવાની હેઠળ લોકોએ હગાઈનાં વચનો માથે
ચડા યાં અને તેઓએ છ ા મિહનાની ચોવીસમી તારીખે સવર્શિક્તમાન પ્રભુના મંિદરનુ ં કામ શ કરી દીધુ.ં બાદશાહ દાયાર્ વશના
અમલનુ ં એ બીજુ ં વષર્ હતુ.ં
પોતાના બીજા સંદેશમાં જીણ ાર

ારા નવા બંધાત મંિદરના ભાિવ વૈભવની આગાહી કરતાં હગાઈ પયગંબર લોકોને પ્રભુનાં

વચન સંભળાવે છે . આ મંિદરની પહેલાંની જાહોજલાલી જોઈ હોય એવુ ં કોઈ તમારામાં બાકી ર ું છે ? અ યારે તેમને એ નમાલું
નથી લાગતુ ં ? તેમ છતાં િહંમત રાખજો ! કામે લાગી જાઓ, કારણ હુ ં સવર્શિક્તમાન પ્રભુ તમારી સાથે

.ં આ મંિદરને હુ ં વૈભવથી

ભરી દઈશ. ચાંદીએ મારી છે ને સોનુય
ં મારું છે . આ મંિદરના પહેલાંના વૈભાવ કરતાં હવે પછીનો વૈભવ ચઢી જશે અને આ
મંિદરમાં આવનારને હુ ં સુખ શાંિત આપીશ.

આ અરસામાં એટલે કે ઈ.સ. પુવેર્ 520 ઓક્ટોબર-નવે બર મિહનામાં પયગંબર હગાઈના સમકાલીન પયગંબર ઝખિરયા લોકોને
પોતાનો સંદેશ સંભળાવવા માંડે છે . ઝખિરયા લોકોને પ્રભુની વાણીને વાચા આપતાં કહે છે , તમે પાછા મારે શરણે આવો તો હુ ં
તમારી પાસે આવીશે. તમારા વડવાઓ

વા ન થશો. મેં મારા સેવકો પયગંબરો મારફતે આપેલી આશાઓ અને ચેતવણીઓની

આવગણના કરવાથી તમારા વડવાઓએ અચાનક તેની મજા ભોગવવી પડી.

એ જ વષર્ની િડસે બરની 18મી તારીખે હગાઈને ઈ ર પ્રભુનો ત્રીજો અને ચોથો સંદેશ મળે છે . ત્રીજા સંદેશમાં હગાઈ કહે છે કે,
મંિદરના જીણ ારમાં પાયો નાખવામાં આ યો તે િદવસથી ઈ ર પ્રભુ લોકોને આશીવાર્દ આપશે. તો ચોથા સંદેશમાં હગાઈ કહે છે
કે, સ ૂબા ઝ બાબેલને મુદ્રાની પેઠે પ્રભુ પોતાની સાથે ને સાથે રાખશે.

ુ રી 15,519માં ઝખિરયાએ પોતાને થયેલાં આઠ સાંકેિતક દશર્નને ઝખિરયા ગ્રંથના પહેલા ખંડના આઠ
પછીના વષેર્ ફે આ
અ યાયોમાં વાચા આપી છે . હગાઈ ગ્રંથની

મ ઝખિરયા ગ્રંથનો પણ મુખ્ય ઉ ે શ મંિદરના જીણ ાર પ્ર યે બેદરકાર કહેવા બદલ

લોકોને ઠપકો આપવાનો અને તેમને યરુશાલેમ અને મંિદરની પુનઃરચના કરવા પ્ર યે પ્રો સાિહત કરવાનો છે . એટલે ઝખિરયા
યહદ
ૂ ીઓને સમાજનાંથી અશુિ ઓ દૂ ર કરી ધાિમર્ક નવજાગૃિત લાવવાનો ઉપદે શ આપે છે . આ ઉપદે શ ઝખિરયા આઠ સાંકેિતક
દશર્નો ારા આપે છે .

પહેલા અ દશર્ન

ારા પયગંબર લોકોને પ્રો સાિહત કરવા માટે સવર્શિક્તમાન પ્રભુની વાણી સંભળાવતા કહે છે , મારાં શહેરો ફરી

સમ ૃિ થી છલકાઈ જશે અને હુ ં પ્રભુ ફરીથી િસયોનને આ ાસન આપીશ, ફરી યરુશાલેમને પસંદ કરીશ.

િશંગડાંનાં દશર્ન ારા ઈ ર પ્રભુ લોકોને જણાવે છે કે યહદ
ૂ ા, ઈ ાયલ અને યરુશાલેમને વેરિવખેર કરી નાખનાર લોકોને હવે નીચે
નમાવવામાં આ યા છે . ઓળંબોનાં દશર્ન

ારા ઈ ર પ્રભુ લોકોને જણાવે છે કે યરુશાલેમમાં માણસો અને ઢોરોની વ તી એટલી

મોટી હતી કે તેની ફરતે કોટ બાધી નિહ શકાય. પરં ત ુ લોકોએ ડરવાની જ ર નથી. કારણ, પ્રભુ પોતે તેમાં વાસ કરશે અને તેન ુ ં
રક્ષણ કરશે.

પ્રભુ િનવાર્િસત લોકોને િહંમત આપતાં કહે છે , િસયોનના વતનીઓ, ગીતો ગાઓ અને આનંદ કરો, કારણ, જુઓ, હુ ં આવુ ં
તમારી વ ચે વાસ કરું

.ં

ં અને

ઝખિરયાના ચોથા દશર્નમાં પ્રભુનો સંદેશ વડા પુરોિહત યહોશુઆ અને તેમની મદદમાં રહેનાર સાથી પુરોિહતો માટે છે . પ્રભુ વડા
પુરોિહત યહોશુઆને જણાવે છે કે, જો તુ ં મારે માગેર્ ચાલશે અને મારી આજ્ઞા માથે ચડાવશે તો તુ ં મારા મંિદરનો અને તેના ચોકોનો
મુખ્ય વહીવટદાર થશે.

પાંચમા સાંકેિતક દશર્નમાં સાત કોિડયાંવાળી દીવીની વાત

ારા પયગંબર ઝખિરયા લોકોને સમજાવે છે કે, આ સાત કોિડયાં

પ્રભુની આંખો છે અને તે આખી પ ૃ વી ઉપર ફરતી રહે છે . બીજા શ દોમાં કહીએ તો પ્રભુ બધેય હાજર છે . બધા લોકોની સંભાળ
રાખે છે .

છ ા સાંકેિતક દશર્નમાં સ ૂબા ઝ બાબેલને માટે પ્રભુનો કોલ છે . સવર્શિક્તમાન પ્રભુ ઝ બાબેલને જણાવે છે કે, લ કરી બળથી કે
તેની પોતાની શિક્તથી નિહ પણ ઈ ર તરફથી મળતી શિક્તને કારણે ઝ બાબેલ િવજયવંત થશે.

ઊડતુ ં ઓિળયુ ં અને પેઢીમાંની

ીની વાત ારા લોકોને ચેતવણી આપવામાં આવે છે કે, જુ ા સોગંદ ખાનાર અને પાપ આચરતા

લોકોનો નાશ કરવામાં આવશે.
છે લા આઠમા સાંકેિતક દશર્નમાં પયગંબર ઝખિરયાએ ચાર રથને બે પવર્ત વ ચેથી બહાર આવતા જોયા. રથોનાં દશર્ન

ારા

પયગંબર લોકોને જણાવે છે કે ઈ ર પ્રભુ આખી દુિનયાની દે ખરે ખ રાખે છે .

ઝખિરયા ગ્રંથની શ આતમાં ક ું છે તેમ આ સાંકેિતક દશર્ન ારા પયગંબર ઝખિરયા લોકોને ઈ ર પ્રભુનો સંદેશ આપે છે કે, તમે
પાછા મારે શરણે આવો તો હુ ં તમારી પાસે આવીશ.

ઝખિરયા ગ્રંથના 1 થી 8 પ્રકરણ સુધીના પહેલા ખંડથી બીજા ખંડના 9 થી 14 સુધીના પ્રકરણનો ભાગ અમુક રીતે િબલકુલ અલગ
તરી આવે છે . એટલે આ બીજા ખંડને ઝિખયાના લાંબા જીવન દરિમયાન પાછળથી ઉમેરાયેલો ભાગ માનવામાં આવે છે .

ઝખિરયાના બીજાખંડમાં ભાિવ મુિક્તદાતાની આગમનની આગાહી છે અને આવનાર નવા યુગમાં યરુશાલેમના થનારા ઉ ારનાં
અને ભાિવ વૈભવનાં વચનો છે . એમાં સૌથી વધુ ન ધપાત્ર વચનો મુિક્તદાતાની સવારીનુ ં આબેહબ
ૂ વણર્ન છે . શાંિતના રાજાનાં
વચન આપતાં પયગંબર ઝખિરયા કહે છે , ઓ િસયોનના લોકો, આનંદો સવ કરો ! ઓ યરુશાલેમનગરી, હષર્નાદ કર ! કારણ, જો,

તારો રાજા તારી પાસે આવે છે તે િવજયવંત થઈને આવે છે , પણ નમપણે, ગધેડા પર સવારી કરીને, ખોલકાને, ગધેડીના
બ ચાને- વાહન બનાવીને આવે છે .

શુભસંદેશકાર સંત મા થીએ વણર્વેલા ઈસુના યરુશાલેમમાં િવજય પ્રવેશની વાત પયગંબર ઝખિરયાએ ભાખેલી ઉપરોક્ત
અગમવાણીના પુરાવા તરીકે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. સંત મા થી કહે છે , પયગંબરે ભાખ્યુ ં હતુ ં કે, યરુયસાલેમને ખબર કરો, જો
તારો રાજા તારી પાસે આવે છે ! એ નમવેશે, ગધેડા ઉપર, ભારવાહી પશુના બ ચા ઉપર બેસીને આવે છે તે સાચુ ં પડે એટલા
ખાતર આમ બ યુ ં છે .

આ રીતે ઝખિરયા ગ્રંથ સમગપણે િશખવાડે છે કે સવર્શિક્તમાન ઈ ર પ્રભુ બધા માણસોના, સવર્ રા યોના તથા સમગ્ર દુિનયાના
િનયંતા છે . ભ ૂતકાળ, વતર્માનકાળ તથા ભિવ ય સદાસવર્દા ઈ ર પ્રભુને આધીન છે .

બંને પયગંબરો હગાઈ અને ઝખિરયાએ સમ્રાટ કોરે શના અમલના બીજા વષેર્ એટલે કે ઈ.સ. પ ૂવેર્ 520 થી ઈ ર પ્રભુનો સંદેશ
લોકોને સંભળા યો હતો. વડીલ હગાઈની પયગંબરી વાણી ચારે ક મિહના પ ૂરતી મયાર્િદત રહી છે તો યુવાન ઝખિરયાની પયગંબરી
વાણી હગાઈના સમય પછી પણ ચાલી છે . પરં ત ુ બ ેના પયગંબરોએ લગભગ એક જ પ્રકારનો સંદેશ આ યો છે .

