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હો શયા
લેખક
હો શયાના ુસ્તકનાં મોટા ભાગના સંદેશાઓ હો શયા દ્વારા અપાયાં

હતા. તેણે પોતે તે લ ા હતા કે કેમ તેની આપણને ખબર નથી.
બહુ સંભ વત છે કે તેના સંદેશાઓને તેના અ ુયાયીઓ દ્વારા સંક લત
કરવામાં આ ા હતા કે જઓેને ખાતર થઈ હતી કે હો શયા ઈ ર
તરફથી બોલ્યો હતો. પ્રબોધકના નામનો અથર્ “ઉદ્ધાર” થાય છે. બીજા
કોઈ પણપ્રબોધક કરતાં હો શયાએ પોતાના સંદેશને પોતાના ક્તગત
જીવન સાથે નકટતાથી જોડ્યો હતો. એક ી કે જે આખરે તેનો
વ ાસઘાત કરશે તેની તેને ખબર હતી તો પણ તેને પરણવા દ્વારા
અને પોતાના બાળકોને ઇઝરાયલ પર ન્યાયશાસનના સંદેશા ક્ત
કરતાં નામો આપવા દ્વારા, હો શયાના પ્રબોધના વચનો તેના કૌટુ બક
જીવનમાંથી ક્ત થયા હતા.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 750 થી 710 વચ્ચેનો છે.
હો શયાના સંદેશાઓને સંક લત તથા સંપા દત કરવામાંઆ ા હતા

અને તેની પ્રતો બનાવવામાંઆવી હતી. આપ્ર ક્રયા ારે ૂણર્ થઈ હતી
એ સ્પ નથી, પણસંભ વત છે કે તે યરુશાલેમના વનાશઅગાઉ ૂણર્
થઈ હતી.

વાંચકવગર્
હો શયાના મૌ ખક સંદેશનો ૂળ ૂત વાંચકવગર્ ઉ ર ું ઇઝરાયલ ું

રા ર ું હશે. તેઓનો નાશ થયો પછ , હો શયાના વચનોને
ન્યાયશાસનની પ્રબોધકારક ચેતવણીઓ, પ ાતાપ ું તેડુ તથા
ુનઃ ાપનાના વચન તર કે સંઘરવામાં આ ા હશ.ે

હે ુ
હો શયાએ આ ુસ્તક ઇઝરાયલીઓને તથા આપણને એ યાદ

કરાવવા લ ું છે કે ઈ ર વ ા ુપણું ચાહે છે. યહોવાહ એક જ
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સાચા ઈ ર છે અને તેઓ અ વભા જત વફાદાર ની માંગણી કરે છે.
પાપ ન્યાયશાસન લાવે છે. હો શયાએ પીડાકારક પ રણામો,આક્રમણ
તથા ુલામી વષે ચેતવણી આપી. ઈ ર મ ુષ્યો જવેા નથી કે જે
વ ા ુપણા ું વચનઆપે અને પછ તેને તોડ.ે ઇઝરાયલે વ ાસઘાત
કય તે છતાં, ઈ રે તેઓની ુનઃ ાપન માટે માગર્ ૂરો પાડ ને તેઓને
પ્રેમ કરવા ું ચા ુ રા ુ.ં હો શયા અને ગોમરના લ ના પ્ર તકાત્મક
પ્રસ્ ુ તકરણ દ્વારા, ઈ રનો ભચાર ઇઝરાયલ પ્રત્યેનો પ્રેમ પાપ,
ન્યાયશાસનતથા માફ કરનાર પ્રેમજવેા ુદ્રાલેખોથીએક રસપ્રદ રૂપકમાં
પ્રદ શત થયો છે.

ુદ્રાલેખ
અ વ ા ુપણું

રૂપરેખા
1. હો શયાની અ વ ા ુ પત્ની— 1:1-11
2. ઈ રનો ઇઝરાયલનો ન્યાય અને શક્ષા— 2:1-23
3. ઈ ર પોતાના લોકોને છોડાવે છે— 3:1-5
4. ઇઝરાયલ ું અ વ ા ુપણું અને શક્ષા— 4:1-10:15
5. ઈ રનો પ્રેમ અને ઇઝરાયલની ુનઃ ાપના— 11:1-14:9

1 યહૂ દયાના રાજાઓ ઉ ઝયા, યોથામ, આહાઝ તથા હઝ કયા
તથા ઇઝરાયલના રાજા યોઆશના દ કરા યરોબામના શાસન દરમ્યાન
બેર ના દ કરા હો શયાની પાસે યહોવાહ ું વચનઆ ું તે આ છે.

હો શયા ું લ જીવન અને તેનો અથર્
2 ારે યહોવાહ પ્રથમ વખત હો શયા મારફતે બોલ્યા, ત્યારે તેમણે

તેને ક ું,
“જા, ગ ણકા સાથે લ કર.
તેને બાળકો થશે અને તેને પોતાનાં કર લે.
કેમ કે મને તજીને
દેશ ભચાર ું મોટુ પાપ કરે છે.”
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3 તેથી હો શયાએ જઈને દબ્લાઈમની દ કર ગોમેર સાથે લ કયા.
તે ગભર્વતી થઈ અને તેણે દ કરાને જન્મઆપ્યો. 4યહોવાહે હો શયાને
ક ું,
“તે ું નામ યઝ્રએલ* રાખ.
કેમ કે થોડા જ સમયમાં
યઝ્રએલના લોહ ના બદલા માટે
હુ યેહૂના કુટુબનો નાશ કર શ,
હુ ઇઝરાયલના રા નો
અંત લાવીશ.
5 તે દવસે એ ું થશે કે
હુ ઇઝરાયલ ું ધ ુષ્ય
યઝ્રએલની ખીણમાં ભાગી નાખીશ.”
6 ગોમેર ફર થી ગભર્વતી થઈ અને દ કર ને જન્મ આપ્યો. યહોવાહે

હો શયાને ક ું,
તે ું નામ લો-રૂહામા પાડ,
કેમ કે હવે પછ હુ કદ
ઇઝરાયલ લોકો પર દયા રાખીશ ન હ
તેઓને કદ માફ કર શ ન હ.
7 પર ુ હુ યહૂ દયાના લોકો પર દયા કર શ,
યહોવાહ તેમનો ઈ ર થઈને હુ તેઓનો ઉદ્ધાર કર શ.
ધ ુષ્ય, તલવાર, ુદ્ધ, ઘોડા કે ઘોડસેવારોથી
હુ તેઓનો ઉદ્ધાર ન હ કરુ.

8 લો-રૂહામાને સ્તનપાન છોડા ા પછ ગોમેર ફર થી ગભર્વતી થઈ
અને તેણે દ કરાને જન્મ આપ્યો. 9 ત્યારે યહોવાહે ક ું,
“તે ું નામ લો-આમ્મી પાડ,
કેમ કે તમે મારા લોકો નથી,
હુ તમારો ઈ ર નથી.”

ઇઝરાયલનો ઉદ્ધાર થશે

* 1:4 1:4 યઝ્રએલ શહેરમાં ઇઝરાયલના રાજા યેહૂએ તેના બધા રાજ પ રવારના લોકોની
હત્યા કર હતી. અને તે નવા શાસનનો પ્રથમ રાજા બન્યા. જુઓ 2 રાજા 9-10.



હો શયા 1:10 iv હો શયા 2:5

10 તોપણ ઇઝરાયલ લોકોની સં ા
સ ુદ્રની રેતી જટેલી થશે,
જે ન તો માપી શકાશે કે ન ગણી શકાશ.ે
તેઓને એ ું કહેવામાં આ ું હ ું કે, “તમે મારા લોકો નથી,”
તેને બદલે એ ું કહેવામાં આવશે કે, “તમે જીવંત ઈ રના લોકો છો.”
11 યહૂ દયાના લોકો તથા ઇઝરાયલના લોકો

એકત્ર થશ†ે.
તેઓ પોતાના માટે એકઆગેવાન નીમીન,ે
દેશમાંથી ચાલી નીકળશે,
કેમ કે યઝ્રએલનો દવસ મોટો થશે.

2
બેવફા પત્ની-બેવફા પ્રજા

1 “મારા લોકો! તમારા ભાઈઓને આમ્મી*અને,
તમાર બહેનોને રૂહામા† કહ ને બોલાવો, “ ું તેના પર દયા રાખશ.ે”
2 તમાર માતાને આજીજી કરો, તેને સમજાવો,
કેમ કે તે માર પત્ની નથી,

હુ તેનો પ ત નથી.
તેને સમજાવો કે તે પોતાની આગળથી તેની ગ ણકા ૃ ત
અને પોતાના સ્તનોમાંથી ભચારના કાય દૂર કરે.
3જો તેમ ન હ, તો હુ તેને નવર્ કર દઈશ
તેના જન્મ દવસે તે હતી તેવી તેની નવર્ દશા હુ બતાવીશ.
હુ તેને અરણ્ય સમાન કર ન,ે
ૂક ૂ મ જવેી કર દઈશ,

હુ તેને પાણી વગર તરસે માર નાખીશ.
4 હુ તેનાં સંતાન પર દયા રાખીશ ન હ,
કેમ કે તેઓ એક ગ ણકાનાં સંતાનો છે.
5 કેમ કે તેમની માતા ગ ણકા છે,
તેમનો ગભર્ધારણ કરનાર એ શરમજનક કાયર્ ક ુ છે.
† 1:11 1:11 તેઓને રોપશે * 2:1 2:1 માર પ્રજા † 2:1 2:1 દયા
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તેણે ક ું, “હુ મારા પ્રીતમોની પાછળ જઈશ,
કેમ કે, તેઓ મને માર રોટલી, પાણી,
મારુ ઊન, મારુ શણ,
મારુ તેલ અને પીણું આપે છે.”
6 તેથી, હુ તેના માગર્માં કાંટાની વાડ બાંધીશ.
હુ તેની વરુદ્ધ દ વાલ બાંધીશ,
જથેી તે કોઈ માગર્ શોધી શકે ન હ.
7 તે પોતાના પ્રેમીઓની પાછળ જશે,
પણ તે તેઓને પામી શકશે ન હ.
તે તેઓને શોધશે,
પણ તેઓ તેને મળશે ન હ.
ત્યારે તે કહેશે કે,
“હુ મારા પ તને ઘરે પાછ જઈશ,
કેમ કે હમણાંના કરતાં તે વખતે મને વધારે સારુ હ ુ.ં”
8 કેમ કે તે જાણતી નહોતી કે,
હુ તેને અનાજ, નવો દ્રાક્ષારસ અને તેલ આપનાર હતો,
જે સો ું તથા ચાંદ તેઓ બઆલ માટે વાપરતા હતા,
તે મબલખ પ્રમાણમાં આપતો હતો.
9 તેથી ફસલના સમયે હુ તે ું અનાજ અને
મારો નવો દ્રાક્ષારસ તેની મોસમમાં પાછા લઈ લઈશ.
તેની નવર્ તા ઢાંકવા,
મેં જે મારુ ઊન તથા શણઆપ્યાં હતાં તે પણ હુ પાછાં લઈ લઈશ.
10 પછ હુ તેના પ્રેમીઓની નજરઆગળ તેને ઉઘાડ કર શ,
મારા હાથમાંથી તેને કોઈ બચાવી શકશે ન હ.
11 હુ તેનો તમામ આનંદ,
તેના ચંદ્રદશર્નના દવસો, તેના વશ્રામવારો તથા તેનાં ુકરર પવ તે

સવર્નો હુ અંત આણીશ.
12 “હુ તેની દ્રાક્ષવાડ ઓ તથા અંજીરનાં ૃક્ષોનો નાશ કર શ,
જનેા વષે તે એમ કહે છે કે,
‘આતો મારા પ્રેમીઓએ મને આપે ું વેતન છે.’
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હુ તેઓને જગલ બનાવી દઈશ,
જગલી પ ુઓ તેને ખાઈ જશે.
13જે દવસોમાં તે બઆલની આગળ ૂપ બાળતી હતી
તે દવસોને માટે હુ તેને સજા કર શ.
કેમ કે તે ુટ્ટ તથા આ ૂષણોનો શણગાર કર ને,
પ્રેમીઓની પાછળ ફરતી હતી અને મને ૂલી ગઈ હતી.”
એ ું યહોવાહ કહે છે.

પોતાના લોકો માટે ઈ રનો પ્રેમ
14 તેથી હુ તેને ફોસલાવીને. તેને અરણ્યમાં લાવીશ
અને તેની સાથે નમ્રતાથી બોલીશ
15 તેની દ્રાક્ષવાડ ઓ હુ તેને પાછ આપીશ,
આશાના દ્વાર તર કે આખોરની ખીણ પણઆપીશ.
જમે તે પોતાની જુવાનીના દવસોમા,ં
મસરમાંથી બહાર નીકળ આવી તે દવસોમાં કરતી હતી તેમ તે ઉ ર

આપશ‡ે.
16આયહોવાહની ઘોષણા છે કે, “તે દવસે એ ું થશે”
“કે તે મને ‘મારા પ ત’ § કહ ને બોલાવશ,ે
ફર થી ‘મારા બઆલ’એ ું કહ ને ન હ બોલાવશે.
17 કેમ કે હુ તેના ુખમાંથી બઆલના નામો દૂર કર શ;
ારેય તેનાં નામો ું સ્મરણ કરવામાં આવશે ન હ.”

18 “તે દવસે હુ તેઓને માટે,
જગલી પ ુઓ સાથ,ે
આકાશના પક્ષીઓ સાથ,ે
જમીન પર ચાલનારાં પ ુઓ સાથે કરાર કર શ કે,
હુ દેશમાંથી ધ ુષ્ય, તલવાર તથા ુદ્ધ ું ખંડન કર શ,
હુ તેઓને ુર ક્ષત ર તે ુવાડ શ.
19 હુ સદાકાળને માટે તાર સાથે માર સગાઈ કર શ.

‡ 2:15 2:15 ગીત ગાશે § 2:16 2:16 મા લક
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હુ નેક થી, ન્યાયીપણાથી, વ ાસયોગ્યતા તથા કૃપાથી તાર સાથે માર
સગાઈ કર શ.

20 હુ વ ા ુપણાથી તાર સાથે સગાઈ કર શ.
અને ું યહોવાહને ઓળખશ.ે
21અને તે દવસ,ે
હુ જવાબઆપીશ”આયહોવાહની ઘોષણા છે.
“હુ આકાશોને જવાબઆપીશ,
તેઓ ૃથ્વીને જવાબઆપશ.ે
22 પછ ૃથ્વી અનાજન,ે દ્રાક્ષારસને તથા તેલને જવાબઆપશે,
તેઓ યઝ્રએલને જવાબઆપશે.
23 હુ મારા માટે તેને દેશમાં રોપીશ. લો રૂહામા જે કૃપા પામેલી ન હતી

તે પર હુ કૃપા કર શ.
જઓે મારા લોકો નથી તેઓને કહ શ કે,
‘તમે મારા લોકો છો,’
અને તેઓ કહેશે, ‘તમે અમારા ઈ ર છો.’ ”

3
બેવફા પત્ની સામે પ તનો પ્રેમ

1 યહોવાહે મને ક ું, “ફર થી જા, ઇઝરાયલ લોકો બીજા દેવો તરફ
વળ જાય છેઅને ૂક દ્રાક્ષોને પ્રેમ કરે છે*છતાં તેમના યહોવાહ તેમના
પર પ્રેમ કરે છે તેવી જ ર તે ું તેના પ્રેમીને પ્યાર તથા ભચાર ી
પર પ્રી ત કર.” 2 તેથી મેં તેને પોતાને માટે પંદર સ ા ચાંદ † અને સાત
મણ જવ‡ આપીને વેચાતી લીધી. 3 મેં તેને ક ું, “ઘણા દવસ ુધી ું
માર સાથે રહેજ.ે ું ભચાર કર શ ન હ, બીજા કોઈ ુરુષની ી
થઈશ ન હ. એજ ર તે હુ તાર સાથે છુ.”

* 3:1 3:1 પ્રાચીનકાળનાં ૂવર્ દેશોમાં, લોકો દેવોને ૂકા દ્રાક્ષથી બનાવેલા ભાખર ચઢાવતાં
હતા,અને લોકો માનતા હતા કે આવા કહેવાતા દેવતાઓની ઉપાસના કરવાથી તેઓને વશાલ
કાપણી મળશ.ે † 3:2 3:2 170 ગ્રામ ચાંદ ‡ 3:2 3:2 150 કલોગ્રામ
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4 કેમ કે ઇઝરાયલી લોકો ઘણા દવસો ુધી રાજા વગર, રાજકુમારો
વગર,બ લદાન વગર,ભજનસ્તંભ વગર,એફોદ વગર કે ઘરની ૂ તઓ
વગર રહેશે. 5 ત્યારબાદ ઇઝરાયલી લોકો પાછા આવીને યહોવાહ
પોતાના ઈ રની અને પોતાના રાજા દાઉદની શોધ કરશે. અને પાછલા
દવસોમાં તેઓ ભયસ હત યહોવાહની આગળ આવશે અને તેમની
ઉદારતાનો આશ્રય લેશ.ે

4
ઇઝરાયલ સામે પ્ર ુ ું દોષારોપણ

1 હે ઇઝરાયલી લોકો, યહોવાહ ું વચન સાંભળો.
આ દેશના રહેવાસીઓ સામે યહોવાહ દલીલ કરવાના છે,
કેમ કે દેશમાં સત્ય કે વ ા ુપણું કે ઈ ર ું ડહાપણ નથી.
2 શાપ આપવો, જૂઠુ બોલ ું, ૂન કર ું, ચોર કરવી અને ભચાર

કરવો તે સવાય બીજુ કઈ જ ચાલ ું નથી.
લોકો સીમાઓ તોડે છે અને રક્તપાત પાછળ રક્તપાત છે.
3 તેથી દેશ વલાપ કરશે,
તેમાં રહેનાર દરેક નબર્ળ થઈ જશે
જગલી પ ુઓ,આકાશમાંના બધાં પક્ષીઓ
સ ુદ્રમાંનાં માછલાં ુદ્ધાં મરતાં જાય છે.

યાજકોનો ભ્ર ાચાર
4 પણ કોઈએ દલીલ કરવી ન હ;
તેમ કોઈએ બીજા માણસ પરઆરોપ કરવો ન હ.
હે યાજકો, માર દલીલ તમાર સામે છે.
5 હે યાજક ું દવસે ઠોકર ખાઈને પડશ;ે
તાર સાથે પ્રબોધકો પણ રાત્રે ઠોકર ખાઈને પડશે,
હુ તાર માતાનો નાશ કર શ.
6 મારા લોકો ડહાપણને અભાવે નાશ પામતા જાય છે,
કેમ કે તમે ડહાપણનો અનાદર કય છે
તેથી હુ પણ તને મારા યાજકપદથી દૂર કર દઈશ.
કેમ કે ું, તારા ઈ રના નયમ ૂલી ગયો છે,
એટલે હુ પણ તારા વંશજોને ૂલી જઈશ.
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7જમે જમે યાજકોની સં ા વધતી ગઈ,
તેમ તેમ તેઓ માર વરુદ્ધ વધારે પાપો કરતા ગયા.
હુ તેઓની શોભાને શરમરૂપ કર નાખીશ.
8 તેઓ મારા લોકોનાં પાપ પર નવાર્હ કરે છે;
તેઓ દુ તા કરવામાં મન લગાડે છે.
9લોકો સાથે તથા યાજકો સાથે એ ું જ થશ.ે
હુ તેઓને તેઓનાં દુ કૃત્યો માટે સજા કર શ
તેઓનાં કામનો બદલો આપીશ.
10 તેઓ ખાશે પણ ધરાશે ન હ,
તેઓ ભચાર કરશે પણ તેઓનો વસ્તાર વધશે ન હ,
કેમ કે તેઓ મારાથી એટલે યહોવાહથી દૂર ગયા છે અને તેઓએ મને

તજી દ ધો છે.
લોકોની ૂ ત ૂજારૂપી ભ્ર ાચાર

11 ભચાર, દ્રાક્ષારસ તથા નવો દ્રાક્ષારસ તેમની સમજને ન કરે છે.
12 મારા લોકો લાકડાંની ૂ તઓની સલાહ ૂછે છે,
તેઓની લાકડ ઓ તેઓને ભ વષ્યવાણીઓ કહે છે.
કેમ કે અ નચ્છનીય સંગતે તેઓને અવળે માગ દોયાર્ છે,
તેઓએ પોતાના ઈ રને છોડ દ ધા છે.
13 તેઓ પવર્તોનાં શખરો પર બ લદાન કરે છે;
ડુગરો પર,
એલોન ૃક્ષો, પીપળ ૃક્ષો તથા એલાહ ૃક્ષોની નીચે ૂપ બાળે છે.
તેથી તમાર દ કર ઓ ભચાર કરે છે,
તમાર ુત્રવ ૂઓ અનૈ તક કમર્ કરે છે.
14 ારે તમાર દ કર ઓ ભચાર કરશે,
કે તમાર ુત્રવ ૂઓ અનૈ તક કમર્ કરશે ત્યારે હુ તેઓને શક્ષા કર શ

ન હ.
કેમ કે ુરુષો પોતે જ ગ ણકાઓ સાથે વહાર રાખે છે*,
* 4:14 4:14 “આ ુરુષો કનાની ૂ ત ૂજાના (મં દરો) ાનોમાં રહેતા હતા, અને તેઓ
સ ૃ દ્ધ ું કારણ માનતા દેવની ઉપાસના કરતા હતા. લોકો માનતા હતા કે આ ીઓ સાથે
શાર રક સંબંધ (જાતીય સંબંધ) બનાવવાથી ચો સપણે તેમના ખેતરો અને પ ુઓ સ ૃદ્ધ
થશ.ે
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દેવદાસીઓની સાથે મં દરમાં યજ્ઞો કરે છે.
આ ર તે જે લોકો સમજતા નથી તેઓનો વનાશ થશ.ે
15 હે ઇઝરાયલ, જોકે ું ભચાર કરે,
પણ યહૂ દયાને દો ષત થવા દઈશ ન હ.
તમે લોકો ગલ્ગાલ જશો ન હ;
બેથ-આવેન પર ચઢશો ન હ.
અને “જીવતા યહોવાહના સમ” ખાશો ન હ.
16 કેમ કે ઇઝરાયલ અ ડયલે વાછરડ ની જમે હઠ લાઈ કર છે.
પછ લીલા બીડમાં હલવાનની જમે યહોવાહ તેઓને ચારશ.ે
17એફ્રાઇમે ૂ તઓ સાથે સંબંધ જોડ્યો છે.
તેને રહેવા દો.
18 મદ્યપાન કર ર ા પછ ,
તેઓ ભચાર કરવા ું ચા ુ રાખે છે;
તેના અ ધકાર ઓ મોહમાં અંધ થઈ ગયા છે.
19 પવને તેને પોતાની પાંખોમાં વીંટ દ ધી છે;
તેઓ પોતાનાં બ લદાનોને કારણે શરમાશે.

5
1 “હે યાજકો, તમે આ સાંભળો.
હે ઇઝરાયલ લોકો, ધ્યાન આપો.
હે રાજકુટુબ ું સાંભળ.
કેમ કે તમાર વરુદ્ધ ુકાદો આવી ર ો છે.
મસ્પાહમાં તમે ફાંદારૂપ બન્યા હતા,
તાબોર પર જાળની જમે પ્રસરેલા છો.
2બંડખોરો ભ્ર ાચારમાં નમ થયા છે,
પણ હુ તમને સવર્ને શક્ષા કરનાર છુ.
3 હુ એફ્રાઇમને ઓળ ું છુ,
ઇઝરાયલ મારાથી છુપાયે ું નથી.
કેમ કે હે,એફ્રાઇમ ું તો ગ ણકાના જે ું છે;
ઇઝરાયલ અપ વત્ર છે.

ૂ ત ૂજા સામે હો શયાની ચેતવણી
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4 તેમનાં કામો તેમને પોતાના ઈ ર તરફ પાછા ફરતાં રોકશે,
કેમ કે તેઓમાં ભચારનો આત્મા છે,
તેઓ યહોવાહને જાણતા નથી.
5ઇઝરાયલનો ગવર્ તેની વરુદ્ધ સાક્ષી આપે છે;
ઇઝરાયલ તથા એફ્રાઇમ પોતાના અપરાધમાં ઠોકર ખાશ;ે
યહૂ દયા પણ તેમની સાથે ઠોકર ખાશ.ે
6 તેઓ યહોવાહની શોધ કરવા પોતાનાં ટો ું તથા જાનવર લઈને જશે,
પણ તે તેઓને મળશે ન હ,
કેમ કે તે તેઓની પાસેથી જતા ર ા છે.
7 તેઓ યહોવાહને અ વ ા ુ થયા છે,
કેમ કે તેઓએ બીજા કોઈનાં સંતાનોને જન્મ આપ્યો છે.
હવે ચંદ્રદશર્નનો દવસ તેઓને તેમના વતન સ હત નાશ કરશ.ે

યહૂ દયા અને ઇઝરાયલ વચ્ચે ુદ્ધ
8 ગબયાહમાં શગ તથા
રામામાં રણ શગડુ વગાડો.
બેથ-આવેનમાં ભય ૂચક વગાડો:
‘હે બન્યામીન અમે તાર પાછળ છ એ!’
9 શક્ષાના દવસે એફ્રાઇમ વેરાન થઈ જશે.
જે ન ે થવા ું જ છે તે મેં ઇઝરાયલના કુળોને જાહેર ક ુ છે.
10 યહૂ દયાના આગેવાનો સરહદના પથ્થર ખસેડનારના જવેા છે.
હુ મારો ક્રોધ પાણીની જમે તેઓના પર રેડ શ.
11એફ્રાઇમ કચડાઈ ગયો છે,
તે ન્યાયનીરૂએ કચડાઈ ગયો છે,
કેમ કે તે ૂ તઓની પાછળ ચાલવા રાજી હતો,
12 તેથી હુ એફ્રાઇમને ઉધાઈ સમાન,
યહૂ દયાના લોકોને સડારૂપ છુ.
13 ારે એફ્રાઇમે પોતાની બીમાર જોઈ,
અને યહૂ દયાએ પોતાનો ઘા જોયો,
ત્યારે એફ્રાઇમઆશ્ ૂરની પાસે ગયો અને
મોટા રાજા યારેબની પાસે સંદેશાવાહક મોકલ્યો.
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પણ તે તમને સાજા કર શકે એમ નથી કે,
તમારા ઘા રુઝાવી શકે એમ નથી.
14 કેમ કે હુ એફ્રાઇમ પ્રત્યે સહની જમે,
યહૂ દયાના લોકો પ્રત્યે જુવાન સહ જવેો થઈશ.
હુ, હા હુ જ, તેઓને ફાડ નાખીને જતો રહ શ;
હુ તેમને પકડ લઈ જઈશ,
તેઓની રક્ષા કરનાર કોઈ હશે ન હ.
15 તેઓ પોતાનો અપરાધ ક ૂલ કર ને મારુ ુખ શોધશ;ે
પોતાના દ:ુખના સમયે તેઓ મને આતરુતાથી શોધશ,ે
ત્યારે હુ મારે ાને પાછો જઈશ.”

6
પ્રજાનો પોકળ પ ાતાપ

1 “આવોઆપણે યહોવાહની પાસે પાછા જઈએ.
કેમ કે તેમણેઆપણને ચીર ના ા છે, તેઓજઆપણને સાજા કરશે;
તેમણે આપણને ઘા કયાર્ છે, તેઓ જઆપણને પાટો બાંધશે.
2બે દવસ પછ તેઓઆપણને સચેત કરશે;
ત્રીજે દવસે તેઓઆપણને ઉઠાડશ,ે
આપણે તેમની આગળજીવતા રહ ુ.ં
3ચાલો આપણે યહોવાહને જાણીએ,
યહોવાહને ઓળખવાને ખંતથી મહેનત કર એ.
તેમ ું આવ ું ઊગતા ૂરજની જમે ન ત છે.
તે વરસાદની જમે,
વસંતઋ ુમાં ૃથ્વીને સચનાર છેલ્લા વરસાદની જમે આવશ.ે
4 હે એફ્રાઇમ હુ તને ું કરુ?
હે યહૂ દયા હુ તને ું કરુ?
તમાર વ ાસનીયતા સવારના વાદળ જવેી છે,
ઝડપથી ઊડ જનાર ઝાકળ જવેી છે.
5 માટે મેં તેઓને પ્રબોધકો દ્વારા કતલ કયાર્ છે,
મેં મારા ુખનાં વચનોથી તેઓનો સંહાર કય છે.
મારા ન્યાય ુકાદા પ્રગટતા અજવાળારૂપ છે.
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6 કેમ કે હુ વ ા ુપણું ચાહુ છુ અને બ લદાન ન હ,
દહનીયાપર્ણો કરતાં ઈ ર ું ડહાપણ ચાહુ છુ.
7 તેઓએઆદમની જમે મારા કરાર ું ઉલ્લંઘન ક ુ છે;
તેઓ માર સાથે અ વ ા ુ ર ા છે.
8 ગલ્યાદ દષુ્કમ ઓ ું નગર છે,
રક્તના નશાનથી ભરે ું છે.
9જમે ૂંટારાઓનાં ટોળાં કોઈની રાહ જુએ છે,
તેમ યાજકો ું ટો ું શખેમના રસ્તા પર લોકો ું ૂન કરે છે;
તેઓએ શરમજનક અપરાધો કયાર્ છે.
10ઇઝરાયલ લોકોમાં મેં ભયાનક બાબત જોઈ છે;
ત્યાં એફ્રાઇમમાં ભચાર જોવા મ ો છે, ઇઝરાયલ ભ્ર થયો છે.
11 હે યહૂ દયા, ારે હુ મારા લોકોને ુલામગીર માંથી પાછા લાવીશ,
ત્યારે તારા માટે કાપણી ઠરાવેલી છે.

7
1 ારે હુ ઇઝરાયલને સાજો કરવા ઇચ્છતો હતો,
ત્યારે એફ્રાઇમનાં પાપ,
સમરુનનાં દુ કૃત્યો પ્રગટ થયા.ં
કેમ કે તેઓ દગો કરે છે,
ચોર અંદર ૂસીન,ે
શેર ઓમાં ૂંટફાટ ચલાવે છે.
2 તેઓ પોતાના મનમાં વચાર કરતા જ નથી કે,
તેઓનાં સવર્ દુ કાય મારા સ્મરણમાં છે.
તેઓનાં પોતાનાં કાય એ તેઓને ચારે તરફથી ઘેર લીધા છે;
તેઓ માર નજરઆગળ જ છે.

રાજમહેલમાં તરકટ
3 તેઓની પોતાની દુ તાથી રાજાન,ે
પોતાનાં જૂઠાણાંથી સરદારોને રાજી કરે છે.
4 તેઓ બધા જ ભચાર ઓ છે;
તેઓ ભ ઠયારાએ સળગાવેલી ભઠ્ઠ જવેા છે,
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લોટને મસળે ત્યારથી તેને ખમીર ચઢે ત્યાં ુધી
આગને બંધ કરે છે.
5અમારા રાજાના જન્મ દવસે સરદારો મદ્યપાનની ગરમીથી માંદા પડ્યા

છે.
તેણે હાંસી ઉડાવનારાઓ સાથે સહવાસ રા ો છે.
6 કેમ કે પોતા ું હૃદય ભઠ્ઠ ની જમે તૈયાર કર ન,ે
તેઓ કપટભર યોજના ઘડે છે.
તેઓનો ક્રોધ આખી રાત બળતો રહે છે;
સવારમાં તે અ ના ભડકાની પેઠે બળે છે.
7 તેઓ બધા ભઠ્ઠ ની જમે ગરમ છે,
તેઓ પોતાના ન્યાયાધીશોને ભસ્મ કર જાય છે.
તેઓના બધા રાજાઓ માયાર્ ગયા છે;
તેઓમાંનો કોઈ મને વનંતી કરતો નથી.

ઇઝરાયલ અને પ્રજાઓ
8એફ્રાઇમ વ વધ લોકો સાથે ભળ જાય છે,
તે તો ફેર ા વગરની ૂર જવેો છે.
9 પરદેશીઓએ તે ું બળ ન ક ુ છે,
પણ તે તે જાણતો નથી.
તેના માથાના વાળ સફેદ થયા છે,
પણ તે જાણતો નથી.
10ઇઝરાયલ ું ગવર્ તેની વરુદ્ધ સાક્ષી આપે છે;
તેમ છતા,ં તેઓ યહોવાહ પોતાના ઈ રની પાસે પાછા આ ા નથી,
આબ ું છતાં, તેઓએ તેમને શોધ્યા પણ નથી.
11એફ્રાઇમ ૂખર્ ક ૂતરનાં જવેો ભોળો છે,
મસરને બોલાવે છે,
તેઓઆશ્ ૂરની તરફ જાય છે.
12 ારે તેઓ જશે, ત્યારે હુ તેઓના પર માર જાળ પાથર શ,
હુ તેઓને આકાશના પક્ષીઓની જમે નીચે લાવીશ.
તેઓની જમાતને કહ સંભળા ું તે પ્રમાણે
હુ તેઓને સજા કર શ.
13 તેઓને અફસોસ!
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કેમ કે તેઓ માર પાસેથી ભટક ગયા છે.
તેઓનો નાશ થાઓ!
તેઓએ માર વરુદ્ધ બંડ ક ુ છે.
હુ તેઓને બચાવવા ઇચ્છતો હતો,
પણ તેઓએ માર વરુદ્ધ જૂઠ વાતો કર છે.
14 તેઓ પોતાના હૃદયથી મને પોકારતા નથી,
પણ તેઓ પથાર માં પડ્યા પડ્યા વલાપ કરે છે.
તેઓ અનાજ અને દ્રાક્ષારસ મેળવવા પોતાના પર પ્રહાર કરે છે,
તેઓ મારાથી પાછા ફરે છે.
15 મેં તેઓના હાથોને તાલીમ આપીને બળવાન કયાર્ છે,
છતાં પણ તેઓ માર વરુદ્ધ ઈજા કરવાની યોજના કરે છે.
16 તેઓ પાછા આવે છે,
પણ તેઓ માર તરફ,એટલે આકાશવાસી તરફ પાછા ફરતા નથી.
તેઓ નશાન ૂક જનાર ધ ુષ્ય જવેા છે.
તેઓના સરદારો પોતાની તોછડ જીભને કારણે
તલવારથી નાશ પામશ.ે
આ કારણે મસર દેશમાં તેઓની મશ્કર થશે.

8
ૂ ત ૂજા માટે ઇઝરાયલને ચેતવણી

1 “રણ શગડુ તારા ુખમાં ૂક.
તેઓ ગરુડની જમે યહોવાહના લોકોની સામે આવે છે.
કેમ કે તેઓએ મારા કરારનો ભંગ કય છે,
મારા નયમ વરુદ્ધ બંડ ક ુ છે.
2 તેઓ મને હાંક માર ને કહેશે કે,
‘હે ઇઝરાયલના ઈ ર,અમે તમને જાણીએ છ એ.’
3 પણ જે સારુ છે તેનો ઇઝરાયલે ત્યાગ કય છે,
શ ુ તેની પાછળ પડશે.
4 તેઓએ રાજાઓ નીમ્યા છે,
પણ માર સંમ તથી ન હ.
તેઓએ સરદારો ઠરા ા છે,
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પણ હુ તે જાણતો ન હતો.
તેઓએ પોતાના માટે,
સોના ચાંદ ની ૂ તઓ બનાવી છે,
પણ માર મદદ તેઓને મળ શકે તેમ નથી.”
5 પ્રબોધક કહે છે, હે સમરુન, યહોવાહે તારા વાછરડાને ફેંક દ ધો છે.”
યહોવાહ કહે છે કે, “મારો કોપ તેઓની વરુદ્ધ સળગી ઊઠ્યો છે.
કેમ કે તેઓને નદ ષ થતાં ુધી કેટલો સમય લાગશ?ે
6 કેમ કે એ પણ ઇઝરાયલથી થ ું છે;
કાર ગરે તે બના ું છે;
તેઓ ઈ ર નથી.
સમરુનના વાછરડાના ટુકડે ટુકડા કરવામાં આવશ.ે
7 કેમ કે લોકો પવન વાવે છે,
અને વંટો ળયો લણશ,ે
તેના કણસલામાંથી અનાજ ન હ મળે,
તેની ઊપજમાંથી લોટ નીકળશે ન હ.
જો કદાચ તેમાંથી કઈ નીકળશે,
તો વદેશીઓ તેનો નાશ કરશે.
8ઇઝરાયલ ગરક થઈ ગ ું છે.
વદેશીઓમાં આજે તેઓ અળખામણા વાસણ જવેા છે.
9 કેમ કે એકલા રખડતા જગલી ગધેડા જવેા,
તેઓઆશ્ ૂરની પાસે દોડ ગયા.
એફ્રાઇમે પૈસા આપીને પોતાના માટે પ્રીતમો રા ા છે.
10જો કે તેઓ પ્રજાઓમાં પૈસા આપીને પ્રેમીઓ રાખે છે,
તોપણ હુ તેઓને ઠેકાણે લાવીશ.
જથેી તેઓ થોડ વાર ુધી
રાજાના સરદારોને અ ભષેક કરવા ું બંધ કરે.
11 કેમ કે એફ્રાઇમે વેદ ઓ વધાર ને પાપ વધાયા છે,
પણ તે તો પાપ કરવાની વેદ ઓ છે.
12 મે તેઓને માટે મારા નયમમાં દશ હજાર વ ધઓ લ ા હોય,
પણ તે તેઓના માટે વ ચત્ર લાગે છે.
13 મને બ લદાન ચઢાવતી વખત,ે
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તેઓ માંસ ું બ લદાન કરે છે અને તે ખાય છે,
પણ હુ, યહોવાહ તેઓને સ્વીકારતો નથી.
હવે હુ તેઓના અપરાધ યાદ કર શ અને
તેઓનાં પાપની સજા કર શ.
તેઓને પાછા મસર જ ું પડશે.
14ઇઝરાયલના લોકો પોતાના સરજનહારને ૂલી ગયા છે,
તેઓએ મં દરો બાંધ્યાં છે.
યહૂ દયા પાસે કોટબંધ નગરો ઘણાં છે.
પણ હુ તેઓનાં નગરો ઉપર અ મોકલીશ.
તે તેઓના કલ્લાઓને ભસ્મ કર નાખશે.

9
ૂ ત ૂજા માટે ઇઝરાયલને શક્ષા

1 હે ઇઝરાયલ,
બીજા લોકોની જમે આનંદ ન કર.
કેમ કે ું તારા ઈ રને ૂલીને
યહોવાહને વ ા ુ નથી ર ો.
દરેક ખળ માં તેં વેતન આપવા ચા ું છે.
2 પણ ખળ ઓ તથા દ્રાક્ષકુડો તેઓ ું પોષણ કરશે ન હ;
તેને નવા દ્રાક્ષારસની ખોટ પડશે ન હ.
3 તેઓ યહોવાહના દેશમાં રહ શકશે ન હ;
પણ એફ્રાઇમ ફર થી મસર જશે.
આશ્ ૂરમાં તેઓ અપ વત્ર અ ખાશે*.
4 તેઓ યહોવાહને દ્રાક્ષારસના અપર્ણો ચઢાવશે ન હ,
કે તેઓનાં અપર્ણો તેઓને ુશ કરશે ન હ.
તેઓનાં બ લદાનો શોક કરનારાઓનાં ખોરાક જવેાં થઈ પડશે.
જઓે તે ખાશે તેઓ અપ વત્ર થશે.
કેમ કે તેઓ ું અ ફક્ત તેઓના ૂર ું છે;
તે યહોવાહના ઘરમાં દાખલ થશે ન હ.
* 9:3 9:3 “ ૂસાએઆપેલા નયમ પ્રમાણે અ ુક ખોરાક ઔપચા રક ર તે અ ુદ્ધ છે અને
તેથી તેને ખાવ ું ન હ.
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5 તમે ઠરાવેલા પવર્ના દવસોમાં
એટલે યહોવાહના ઉત્સવોના દવસોમાં ું કરશો?
6 કેમ કે, જો તેઓ વનાશમાંથી જતા ર ા છે,
તોપણ મસર તેઓને એકત્ર કરશે,
મે મ્ફસ તેમને દફનાવશે.
તેઓના ુંદર ચાંદ ના દાગીના
કાંટાળા છોડને હવાલે થશ,ે
તેઓના તં ુઓમાં કાંટા ઊગી નીકળશે.
7 શક્ષાના દવસો આ ા છે,
બદલો લેવાના દવસો આ ા છે;
ઇઝરાયલ તે જાણશ;ે
તારા ુષ્કળ અન્યાયને કારણે
તારા મોટા વૈરને કારણે
“પ્રબોધક ૂખર્ ગણાય છે,
અને જે માણસમાં ઈ રનો આત્મા છે તે ઘેલો છે.”
8 પ્રબોધક જે મારા ઈ રની સાથે છે તે એફ્રાઇમનો ચોક દાર છે,
પણ તેના બધા માગ માં પક્ષીઓની જાળ છે,
તેના ઈ રના ઘરમાં વૈર છે.
9 ગબયાહના દવસોમાં થયા હતા તેમ,
તેઓ અ ત ભ્ર થયા છે.
ઈ ર તેઓના અપરાધોને યાદ કર ને,
તેઓનાં પાપોની સજા કરશ.ે

ઇઝરાયલ ું પાપ અને પ રણામ
10 યહોવાહ કહે છે કે, “જમે અરણ્યમાં દ્રાક્ષા મળે તે જ ર તે મને

ઇઝરાયલ મ ું.
અંજીર ની મોસમમાં જમે પ્રથમ અંજીર મળે તેમ મેં તમારા ૂવર્જોને

જોયા.
પણ તેઓ બઆલ-પેઓર પાસે ગયા,
તેઓ શરમજનક વસ્ ુને સમ પત થયા.
તેઓ પોતાની પ્રય ૂ તઓના જવેા ધ ારપાત્ર થયા.
11એફ્રાઇમની ગૌરવ પક્ષીની જમે ઊડ જશે.
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ત્યાં કોઈ જન્મ, કોઈ ગભર્વતી અને કોઈ ગભાર્ધાન થશે ન હ.
12જોકે તેઓ બાળકો ઉછેરે,
તોપણએકપણ પણ માણસ ન રહે ત્યાં ુધી હુ તેઓને દૂર લઈ જઈશ.

ારે હુ તેઓનાથી દૂર જઈશ ત્યારે તેઓને અફસોસ!
13 મેં ૂરને જો ું છે તેવી ર તે એફ્રાઇમ ફળદ્રપ જમીનમાં રોપાયેલો છે,
પણ એફ્રાઇમ પોતાનાં સંતાનને સંહારકની પાસે બહાર લાવશે.”
14 હે યહોવાહ, તેઓને આપો. તમે તેઓને ું આપશો?
ગભર્પાત કરનાર ગભર્ ાન તથા દૂધ વગરનાં સ્તન તેઓને આપો.

ઈ રને હાથે ઇઝરાયલનો ન્યાય
15 ગલ્ગાલમાં તેઓનાં બધાં દુ કાય ને કારણ.ે
ત્યાં હુ તેઓને ધ ારવા લાગ્યો.
તેઓનાં દષુ્કૃત્યોને કારણ,ે
હુ તેઓને મારા ઘરમાંથી નસાડ ૂક શ.
હવે પછ હુ તેઓના પર પ્રેમ ન હ રા ું.
તેઓના બધા સરદારો બંડખોર છે.
16એફ્રાઇમ રોગગ્રસ્ત છે,
તેઓ ું ૂળ ુકાઈ ગ ું છે;
તેમને ફળઆવશે ન હ.
જોકે તેઓને સંતાન થાય,
તો પણ હુ તેઓના વહાલાં સંતાનનો સંહાર કર શ.

પ્રબોધક ઇઝરાયલ અંગે કહે છે
17 મારા ઈ ર તેઓને તરછોડ નાખશે
કેમ કે તેઓએ તેમ ું સાંભ ું નથી.
તેઓ પરદેશીઓ મધ્યે ભટકનારા થશ.ે

10
1ઇઝરાયલ ફાલેલો તથા ફળતો દ્રાક્ષાવેલો છે.
તેણે ફળની અ ધકતા પ્રમાણ,ે
વધારે અને વધારે વેદ ઓ બાંધી છે.
તેની જમીનની ફળદ્રપતાના પ્રમાણમાં,
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તેણે ુશો ભત પ વત્રસ્તંભો બના ા છે.
2 તેઓ ું હૃદય કપટ છે;
હવે તેઓ પોતાના અપરાધની સજા ભોગવશ.ે
યહોવાહ તેઓની વેદ ઓ તોડ નાખશે;
તે તેઓનાં ભજનસ્તંભોનો નાશ કરશે.
3 કેમ કે હવે તેઓ કહેશે,
“અમારે કોઈ રાજા નથી,
કેમ કે અમે યહોવાહનો ભય રાખતા નથી.
અને રાજા પણ અમારે માટે ું કર શકે છે?”
4 તેઓ મથ્યા વચનો બોલે છે
કરાર કરતી વખતે જૂઠા સમ ખાય છે.
તેઓના ુકાદાઓ
ખેતરના ચાસમાં ઊગી નીકળતા ઝેર છોડ જવેા હોય છે.
5બેથ-આવેનના વાછરડ ઓને કારણે,
સમરુનના લોકો ભયભીત થશે.
કેમ કે તેના માટે શોક કરે છે,
તેઓના દબદબાને લીધે,

ભચાર યાજકો આનંદ કરતા હતા,
પણ તેઓ ત્યાં ર ા નથી.
6 કેમ કે મહાન રાજાને માટે બ ક્ષસ તર કે
તેને*આશ્ ૂર લઈ જવામાં આવશ.ે
એફ્રાઇમ બદનામ થશે,
ઇઝરાયલ પોતાની જ સલાહને લીધે લ જ્જત થશે.
7 પાણીની સપાટ પરના લાકડાના પા ટયાની જમે,
સમરુનનો રાજા
નાશ પામ્યો છે
8ઇઝરાયલના પાપના કારણે
ભ ક્ત ાનો નાશ પામશે.
તેમની વેદ ઓ ઉપર કાંટા અને ઝાંખરાં ઊગી નીકળશે.
લોકો પવર્તોને કહેશે કે, “અમને ઢાંક દો!”
અને ડુગરોને કહેશે કે,અમારા પર પડો!”

* 10:6 10:6 લાકડાની ૂ ત
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ઈ ર ઇઝરાયલ સામે ુકાદો જાહેર કરે છે
9 “ઇઝરાયલ,
ગબયાહના દવસોથી ું પાપ કરતો આ ો છે;
ું ગબયાહમાં દુ કૃત્યો કરનારાઓ સામે ુદ્ધ કર ું ન પડે એ

મતલબથી
તેઓ ત્યાં પડ ર ા છે!
10 માર મરજીમાં આવશે ત્યારે હુ તેઓને શક્ષા કર શ.

ારે તેઓ પોતાના બે અન્યાયને કારણે બંધનમાં હશે
ત્યારે પ્રજાઓ તેઓની વરુદ્ધ એકત્ર થશ.ે
11એફ્રાઇમ એક તાલીમ પામેલી વાછરડ કે જનેે અનાજ મસળવાના

ખળામાં ફરવા ું ગમે છે તેના જવેો છે,
મેં તેની ુંદર ગરદન પર ઝંૂસર ૂક છે.
હુ એફ્રાઇમ પર ઝંૂસર ૂક શ;
યહૂદા ખેડશે;
યાકૂબ કઠણ જમીન તોડશે.
12 પોતાને સારુ નેક વાવો,
વ ાસનીયતાનાં ફળ લણો.
તમાર પડતર જમીન ખેડો,
કેમ કે તેઓઆવે અને તમારા પર નેક વરસાવે ત્યાં ુધી,
યહોવાહને શોધવાનો સમય છે.
13 તમે દુ તા ખેડ છે;
તમે અન્યાયના ફળની કાપણી કર છે.
તમે કપટનાં ફળ ખાધાં છે.
કેમ કે તેં તાર યોજનાઓ પર,
તારા મોટા સૈન્ય પર ભરોસો રા ો છે.
14 તારા લોકો મધ્યે કોલાહલ થશ,ે
જમે ુદ્ધને દવસે શાલ્માને બેથ-આબલનો નાશ કય ,
તેમ તારા કલ્લેબંધ નગરોનો નાશ થશ.ે
માતાઓ તેઓનાં બાળકોને પછાડ ને તેઓના ૂરે ૂરા કરશે.
15 કેમ કે, તાર અ તશય દુ તાને કારણે,



હો શયા 11:1 xxii હો શયા 11:8

હે બેથેલ, તાર સાથે પણ એ ું જ કરશે.
ારે તે દવસ આવશે ત્યારે ઇઝરાયલના રાજાનો સં ૂણર્ નાશ થઈ

જશ.ે

11
બળવાખોર પ્રજા સામે પ્ર ુનો અનહદ પ્રેમ

1ઇઝરાયલ બાળક હતો ત્યારે હુ તેના પર પ્રેમ રાખતો હતો,
મેં મારા દ કરાને મસરમાંથી બોલા ો હતો.
2જમે જમે તેઓને બોલા ા,
તેમ તેમ તેઓ દૂર જતા ર ા.
તેઓએ બઆલને બ લદાનો આપ્યાં
ૂ તઓની આગળ ૂપ બા ો.

3જો કે, મેં એફ્રાઇમને ચાલતાં શીખ ો.
મેં તેઓને બાથમાં લીધા,
પણ તેઓજાણતા ન હતા કે તેઓની સંભાળ રાખનાર હુ હતો.
4 મેં તેઓને માનવીય બંધનોથી, પ્રેમની દોર ઓથી દોયાર્.
હુ તેઓના માટે તેઓની ગરદન પરની ઝંૂસર ઉઠાવી લેનારના જવેો હતો,
હુ પોતે વાંકો વ ો અને મેં તેઓને ખવડા ું.
5 ું તે મસર* દેશમાં પાછો ફરશે ન હ?
આશ્ ૂર† તેઓના પર રાજ કરશે.
કેમ કે, તેઓએ માર તરફ પાછા ફરવાનો ઇનકાર કય છે.
6 તેઓની પોતાની યોજનાઓને કારણ,ે
તલવાર તેઓનાં નગરો પર આવી પડશ.ે
તેઓના નગરની ભાગળોનો નાશ કરશ;ે
તે તેઓનો નાશ કરશ.ે
7 મારા લોકો ું વલણ મારા વ ુખ થઈ જ ું છે,
જોકે તેઓઆકાશવાસી ઈ રને પોકારે છે,
પણ કોઈ તેઓને માન આપશે ન હ.
8 હે એફ્રાઇમ, હુ શી ર તે તારો ત્યાગ કરુ?

* 11:5 11:5 ઉ રના રાજા † 11:5 11:5 સી રયાના રાજા
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હે ઇઝરાયલ, હુ તને કેવી ર તે બીજાને સોંપી દઉં?
હુ શી ર તે તારા હાલ આદમાના જવેા કરુ?
હુ શી ર તે સબોઈમની જમે તાર સાથે વ ?ુ
મારુ મન પાછુ પડે છે;
માર બધી કરુણા પ્રબળ થાય છે.
9 હુ મારા ક્રોધના આવેશ ુજબ વત શ ન હ,
હુ ફર થી એફ્રાઇમનો નાશ કર શ ન હ,
કેમ કે હુ ઈ ર છુ,
માણસ નથી;
હુ તાર વચ્ચે રહેનાર પરમપ વત્ર ઈ ર છુ.
હુ કોપાયમાન થઈને આવીશ ન હ.
10 યહોવાહ સહની જમે ગજના કરશ,ે
તેઓ તેમની પાછળ ચાલશ.ે
હા તે ગજના કરશે,
અને લોકો પ મથી ૂજતા ૂજતા આવશ.ે
11 તેઓ મસરમાંથી પક્ષીની જમે,
આશ્ ૂરમાંથી ક ૂતરની જમે ૂજાર સ હતઆવશ.ે
હુ તેઓને ફર થી તેઓનાં ઘરોમાં વસાવીશ.” આયહોવાહ ું વચન છે.

યહૂ દયા અને ઇઝરાયલને ઠપકો
12એફ્રાઇમે મને જૂઠથી,
અને ઇઝરાયલી લોકોએ છેતર પડ કર ને મને ઘેર લીધો.
પણ યહૂદા હજી પણ ઈ ર પ્રત્ય,ે
પ વત્ર ઈ ર પ્રત્યે ર છે.

12
1એફ્રાઇમ વા ુ પર નવાર્હ કરે છે.
ૂવર્ના પવન પાછળજાય છે.

તે જૂઠ તથા હસાની ૃ દ્ધ કરે છે,
તેઓઆશ્ ૂરની સાથે કરાર કરે છે,
અને મસરમાં જૈ ૂન ું તેલ લઈ જવામાં આવે છે.
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2 યહૂ દયા વરુદ્ધ યહોવાહને દલીલ છે
તેઓ યાકૂબને તેનાં કૃત્યોની સજાઆપશે;
તેનાં કૃત્યો પ્રમાણે તે તેને સજાઆપશ.ે
3ગભર્ ાનમાં તેણે પોતાના ભાઈની એડ પકડ *,
અને ુખ્ત ઉંમરે તેણે ઈ ર સાથે બાથ ભીડ †.
4 તેણે દેવદૂત સાથે બાથ ભીડ અને જીત્યો.
તે રડ્યો અને કૃપા માટે યાચના કર .
તે બેથેલમાં ઈ રને મ ો;
ત્યાં ઈ રે તેની સાથે વાત કર .
5હા, યહોવાહ, સૈન્યોના ઈ ર છે;
“યહોવાહ” તે તેમ ું સ્મારક નામ છે જનેા ઉચ્ચારથી તેમને બોલાવવામાં

આવે છે.
6 માટે તમારા ઈ રની તરફ પાછા ફરો.
ન્યાય અને વ ા ુપણાને વળગી રહો,
તમારા ઈ રની રાહ જોતા રહો.

યહૂ દયા અને ઇઝરાયલને ઠપકો
7 વેપાર ઓના હાથમાં તો ખોટાં ત્રાજવાં છે,
તેઓને છેતર પડ ગમે છે.
8એફ્રાઇમ કહે છે, “ખરેખર, હુ તો ધનવાન થયો છુ,
મને સંપ મળ છે.
મારાં સવર્ કાયર્માં તેઓને કોઈ પણ અન્યાય જડશે ન હ,
કે જનેાથી પાપ થાય.”
9 “ મસર દેશથી હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.
જમે ુકરર પવર્ના દવસોમાં ું વસતો હતો,
તેમ હુ તને ફર થી મંડપોમાં વસાવીશ.
10 મેં પ્રબોધકો સાથે વાત કર છે.
મેં તેઓને ઘણાં સંદશર્નો આપ્યાં છે.
મેં તેઓને પ્રબોધકો મારફતે દ્ર ાંતો આપ્યા છે.”
11જો ગલ્યાદમાં દુ તા છે,

* 12:3 12:3 જુઓ ઉ. 25:26 † 12:3 12:3 જુઓ ઉ. 32:24-26
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લોકો તદ્દન થર્તારૂપ છે.
તેઓ ગલ્ગાલમાં બળદો ું બ લદાન કરે છે;
તેઓની વેદ ઓ ખેતરના ચાસમાંના પથ્થરના ઢગલા જવેી છે.
12 યાકૂબ અરામ દેશમાં નાસી ગયો છે;
ઇઝરાયલે પત્ની મેળવવા માટે સેવા ક ુ,
તેણે પત્ની મેળવવા માટે ઘેટાંને ચરા ા.ં
13 પ્રબોધક મારફતે યહોવાહ ઇઝરાયલી લોકોને મસરમાંથી બહાર

લા ા,
પ્રબોધક દ્વારા તેઓ ું રક્ષણ થ ુ.ં
14એફ્રાઇમે યહોવાહને ઘણા ુસ્સે કયા છે.
તેના રક્તપાત માટે પ્ર ુ તેને જ જવાબદાર ઠેરવશે
અને તેઓએ જે અપરાધો કયાર્ છે તેનો દોષ તેઓના માથે નાખશે.

13
ઇઝરાયલ સામેનો આખર ુકાદો

1એફ્રાઇમ બોલતો ત્યારે ૂજાર છૂટતી.
ઇઝરાયલમાં તે સન્માન પામતો,
પણ બઆલની ૂજા કરવાને કારણે તે અપરાધી ઠય અને માય ગયો.
2હવે તેઓ અ ધકા ધક પાપ કરતા જાય છે.
તેઓ પોતાની ચાંદ ની ઢાળેલી ૂ તઓ બનાવે છે,
પોતાને માટે પોતાની કુશળતા પ્રમાણેની ૂ તઓ બનાવે છે,
એ બધી તો કાર ગરે બનાવેલી છે,
લોકો તેઓના વષે કહે છે કે,
“આબ લદાન ચઢાવનાર માણસો વાછરડાઓને ુંબન કરે છે.”
3 તેઓ સવારના વાદળના જવેા,
જલદ ઊડ જતા ઝાકળના જવેા,
પવનથી ખળ માંથી તણાઈ જતા ૂસા જવેા,
ુમા ડયામાંથી નીકળતા ુમાડા જવેા થશે.

4 પણ તમને મસરમાંથી બહાર લાવનાર હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.
મારા સવાય તમે કોઈ બીજા ઈ રને જાણતા નથી.
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મારા સવાય તમારા બીજા કોઈ તારણહાર નથી.
5 મેં તને અરણ્યમા,ં
મહાન ુકવણાના દેશમાં ઓળ ો.
6 ારે તેઓને ઘાસચારો મ ો ત્યારે તેઓ ધરાયા;

ારે તેઓ ૃપ્ત થયા, ત્યારે તેઓ ું હૃદય ગ વ થ ું
તે કારણથી તેઓ મને ૂલી ગયા.
7એટલે હુ તમારા માટે સહ જવેો થઈશ,
દ પડાની જમે હુ રસ્તાની બાજુએ રાહ જોઈને બેસી રહ શ.
8જનેાં બચ્ચાં છ નવી લેવાયાં હોય તેવી ર છણની જમે હુ તેઓના પર

હુમલો કર શ;
હુ તેઓની છાતી ચીર નાખીશ,
ત્યાં સહની જમે હુ તેઓનો ભક્ષ કર શ.
જગલી પ ુઓ તેઓને ફાડ નાખશે.
9 હે ઇઝરાયલ, તારો વનાશઆવી ર ો છે,
કેમ કે ું તથા તારા મદદગારો માર વરુદ્ધ થયા છો.
10 તારાં બધાં નગરોમાં તારુ બચાવ કરનાર,
તારો રાજા ાં છે?
“મને રાજા તથા સરદારો આપો”
જનેા વષે તેં મને ક ું હ ું તે તારા અ ધકાર ઓ ાં છે?
11 મેં મારા ુસ્સામાં તમને રાજાઆપ્યો હતો, પછ ક્રોધમાં મેં તેને લઈ

લીધો.
12એફ્રાઇમના અન્યાયનો સંગ્રહ કરવામાં આ ો છે;
તે ું પાપ ભંડારમાં ભર રા ું છે.
13 તેના પર પ્ર ૂતા ું દઃુખ આવશ,ે
પણ તે ૂખર્ દ કરો છે,
કેમ કે જન્મ થવાના સમયે તે અટક ું ન જોઈએએવો સમયઆ ો છે.
14 ું હુ ૂલ્ય ૂકવીને તેઓને શેઓલમાંથી છોડાવી લઈશ?
હુ તેઓને ૃત્ ુમાંથી છોડાવીશ?
હે ૃત્ ,ુ તાર પીડા ાં છે?
હે શેઓલ, તારો વનાશ ાં છે?
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પ ાતાપ માર આંખોથી છુપાઈ જશે.
15જોકે એફ્રાઇમ તેના સવર્ ભાઈઓમાં ફળદ્રપ હશે,
તોપણ ૂવર્નો પવનઆવશે,
એટલે યહોવાહનો પવન અરણ્યમાંથી આવશ,ે
એફ્રાઇમના ઝરા ુકાઈ જશે,
તેના કૂવામાં પાણી રહેશે ન હ.
તેના શ ુઓ ભંડારની દરેક કમતી વસ્ ુઓ ૂંટશે.
16સમરુને ઈ રની વરુદ્ધ બંડ ક ુ છે;
માટે તેણે પોતાના અપરાધ ું ફળ ભોગવ ું પડશે.
તેઓ તલવારથી માયાર્ જશે;
તેઓનાં બાળકોને પછાડ ને ટુકડે ટુકડા કરવામાં આવશ,ે
તેઓની ગભર્વતી ીઓનાં પેટ ચીર નાખવામાં આવશ.ે

14
લોકોને હો શયાની વનંતી

1 હે ઇઝરાયલ, યહોવાહ તારા ઈ રની પાસે પાછો આવ,
કેમ કે તારા અન્યાયને લીધે ું પડ ગયો.
2 તાર સાથે પસ્તાવાના શ ો લઈને યહોવાહની પાસે પાછો આવ.
તેમને કહો, “અમારાં પાપો દૂર કરો,
કૃપાથી અમારો સ્વીકાર કરો,
જથેી અમે તમને સ્ ુ તના અપર્ણ ચઢાવીએ*.
3આશ્ ૂર અમને બચાવી શકશે ન હ;
અમે ુદ્ધ માટે ઘોડાઓ પર સવાર કર ું ન હ.
હવે પછ કદ અમે હાથે ઘડલેી ૂ તને કહ ું ન હ,
‘કે તમે અમારા દેવો છો,’
કેમ કે અનાથો પર તમાર રહેમનજર છે.”

પ્ર ુએઆપે ું નવજીવન વરદાન
4 “તેઓના પાછા ફરવાથી હુ તેઓને સજા કર શ ન હ.

* 14:2 14:2 બળદો ચઢાવીએ
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હુ ઉદારપણાથી તેઓના પર પ્રેમ કર શ,
કેમ કે મારો ક્રોધ તેઓના પરથી પાછો ફય છે.
5 હુ ઇઝરાયલને માટે ઝાકળ જવેો થઈશ;
તે કમળની જમે ખીલશ,ે
લબાનોનનાં ૃક્ષોની જમે તેના ૂળ ઊંડા નાખશ.ે
6 તેની ડાળ ઓ ફેલાઇ જશ,ે
તેનો વૈભવ ુંદર જૈ ૂન ૃક્ષના જવેો હશ,ે
અને તેની ુવાસ લબાનોનના જવેી હશ.ે
7 તેના† છાયામાં રહેનારા લોકો પાછા ફરશે;
તેઓ અનાજના છોડની જમે ફળવાન થશ,ે
દ્રાક્ષાવેલાની જમે ખીલશ;ે
તેની ુગંધ લબાનોનના દ્રાક્ષારસ જવેી થશે.
8એફ્રાઇમ કહેશ,ે ‘મારે ૂ તઓ સાથે શો લાગભાગ?
હુ તેની સંભાળ રાખીશ એવો મેં તેને જવાબઆપ્યો.
હુ દેવદારના લીલા ૃક્ષ જવેો છુ;
માર પાસેથી જ તને ફળ મળે છે.”

ઉપસંહાર
9 કોણ જ્ઞાની હશે કે તે આ બાબતોને સમજ?ે
કોણ ુ દ્ધશાળ ક્ત હોય કે તેને આ બાબત ું જ્ઞાન થાય?
કેમ કે યહોવાહના માગ સત્ય છે,
ન્યાયી માણસ તેના ઉપર ચાલશ,ે
પણ બંડખોરો તેમાં ઠોકર ખાશે.

† 14:7 14:7 યહોવાહ
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