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હો શયા
હો શયા દ્વારા યહોવા દેવનો સંદેશ

1 યહૂદાના રાજાઓ ઉ ઝઝયા, યોથામ, આહાઝ તથા હ ઝ ા
અને ઇસ્રાએલના રાજા યોઆશના ુત્ર યરોબઆમના અમલ
દરમ્યાન બસેર ના ુત્ર હો શયાને સંભળાયેલી યહોવાની વાણી.

2 યહોવાનો હો શયાને આ પહેલો સંદેશો હતો. તેણે ક ું “જા
અને તે વારાંગનાને પરણ; જનેે તેની વારાંગના ૃ તથી સંતાન થયા
તેને પોતાનાં કર લે; કેમ કે, દેશ યહોવાનો ત્યાગ કર ને વારાંગના
જે ું વતર્ન ક ુ છે, તેઓ યહોવામાં અશ્રદ્ધા ુ થયા છે.”

યઝએલનો જન્મ
3 તેથી હો શયાએ ત્યાં જઇને દબ્લાઇમની ુત્રી ગોમેર સાથે

વવાહ કયાર્ અને ગોમેરને તેનાથી ગભર્ ર ો અને એક ુત્ર
અવતય . 4 યહોવાએ તેને ક ું, “તે ું નામ ‘ યઝએલ’ પાડ,
કારણકે થોડા જ સમયમાં હુ યેહૂના કુટુબના માણસો પર બદલો
લઇશ અને તેના વંશજોને યઝએલ ખીણમાં તેણે જે રકતપાત
કય હતો તેના માટે સજા કર શ. 5 હુ ઇસ્રાએલ રા નો અંત
લાવીશ.”

લો-રૂહામાહાનો જન્મ
6 ગોમેરને ફર થી ગભર્ ર ો, ને આ વખતે ુત્રી અવતર ,

યહોવાએ તેને ક ું, “ ું તેણી ું નામ લો-રૂહામાહ પાડ; કારણકે
હવે પછ હુ કદ ઇસ્રાએલના લોકો પર તેમના પાપોને ક્ષમા કર ને
દયા દેખાડવાનો નથી. 7 પર ુ હુ યહૂદાના લોકો પર કૃપા કર શ
અને તેમ ું રક્ષણ કર શ. ધ ુષ, તરવાર, ુદ્ધ, કે, ઘોડસેવારોથી
તેમનો ઉધ્ધાર કર શ ન હ પર ુ તેમના દેવ યહોવા તર કે હુ જાતે
તેમનો ઉદ્ધાર કર શ.”

લો-આમ્મીનો જન્મ
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8 લો-રૂહામાહને ધાવણ છોડા ા પછ ગોમેરને ફર ગભર્ ર ો
અને તેને એક ુત્ર અવતય . 9 ત્યારે યહોવાએ ક ું, “તે ું નામ
લો-આમ્મી પાડ; કારણ કે તમે ઇસ્રાએલના લોકો મારા લોકો નથી,
ને હુ તમારો દેવ નથી.”

યહોવા દેવના વચન: ઇસ્રાએલીઓ અસં થશે
10 “છતાંય ઇસ્રાએલ ુત્રોની સં ા સ ુદ્રની રેતી જટેલી થશે,

જે ન તો માપી શકાય કે, ન તો ગણી શકાય. તેમને એમ કહેવામાં
આ ું હ ું કે, ‘તમે દેવની પ્રજા નથી,’ તેને બદલે ‘તમે જીવતા
જાગતા દેવના દ કરાઓ છો.’ એમ તેમને કહેવામાં આવશ.ે

11 “ત્યારબાદ યહૂદાના લોકો અને ઇસ્રાએલના લોકો ફર ભેગા
થશે અને તેઓ પોતાના માટે એક આગેવાન નીમીને જમીન મેળવી
લેવા આગળ વધશે. કારણકે યઝએલનો દવસ એક મહાન
દવસ હશે.”

2
1 “હે યઝએલ! તારા ભાઇ બહેન ું ુન:નામકરણ કર. ભાઇ ું

નામ આમ્મી અને બહેન ું નામ રૂહામાહ રાખ, કારણકે હવે દેવ
તેના પર દયા રાખશે.

2 “તમાર માને આજીજી કરો, તેને સમજાવો: કારણકે તે માર
પત્ની નથી, ને હુ તેનો ધણી નથી; તેને સમજાવો કે, તે તેનો
વારાંગના તર કેનો ભચાર બંધ કરે. 3 જો તે તેમ કરતાં ન હ
અટકે તો હુ તેને તેના જન્મ સમયે હતી તેવી ન કર દઇશ અને
તેને વેરાન ળે મોકલી આપીશ. હુ તેને મરુ ૂ મ સમી ૂક ભઠ
બનાવી દઇશ અને તેને પાણી વના તરસે મરવા દઇશ. 4 ાં
ુધી તેના સંતાનોનો સબંધ છે, મને તેમનાં પર સહા ુ ૂ ત નથી;

કારણકે તેઓ મારા સંતાનો નથી. તેઓ એક વારાંગનાના સંતાનો
છે. 5 તેણીને તેનો ગભર્ધારણ પોતાના શરમજનક કાય થી થયો
છે અને તેણીએ ક ું, ‘હુ મારા પ્રેમીઓની પાસે જઇશ, કારણ,
તેઓ મને મજા ું ખાવા ું, પીવા ું, કપડા,ં તેલ અને અ ર આપે
છે.’
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6 “એથી જો, હુ એના માગર્માં કાંટાની વાડ ઊભી કર શ અને
તેની આડે ભીત ચણીશ, જથેી તેણી જે કઇ કરવા માંગે છે,
તે ન હ કર શકે. 7 તે પોતાના પ્રેમીઓની પાછળ જશે, પણ
તે તેઓને પકડ શકશે ન હ; તે તેઓને શોધશે છતાં તેઓ તેને
મળશે ન હ; ત્યારે તે કહેશે કે, હુ મારા પ તને ઘેર પાછ ફર શ,
કારણકે અત્યારે માર જે ત છે તેના કરતાં તેની સાથે માર

ત વધારે સાર હતી.
8 “એ સમજતી નહોતી કે, એને અનાજ, દ્રાક્ષારસ અને તેલ

આપનાર હુ હતો, અને એણે બઆલ દેવ પાછળ ખચીર્ ના ું તે
મબલખ સો ું-ચાંદ આપનાર પણ હુ હતો. તેથી હવે હુ અનાજ
કે, દ્રાક્ષ પાકવા દઇશ ન હ, અને એ ું ઉઘાડુ શર ર ઢાંકવા મેં જે
પહેરવા-ઓઢવા ું આપ્ ું હ ુ,ં તે પણ પાછુ લઇ લઇશ. 9-10 તેથી
તેના પ્રેમીઓ આગળ તેની શરમ ઉઘાડ પાડ શ. મારા હાથમાંથી
તેને કોઇ બચાવી શકશે ન હ. 11 હુ તેનાઁ તમામ આનંદોત્સવ,
તેના ચંદ્રદશર્નના દવસો, તેના સાબ્બાથો તથા તેનાં ુકરર પવોર્,
તે સવર્નો હુ અંત આણીશ. 12 જે દ્રાક્ષની વાડ ઓ અને અંજીરના
ૃક્ષો વષે તે એમ કહે છે કે, ‘એ તો મારા પ્રેમીઓએ મને આપેલી

ભેટ છે.’ હુ તેને ઉજ્જડ બનાવી દઇશ, અને હુ તેઓને જગલમાં
ફેરવી નાખીશ અને જગલી પ્રાણીઓ તેને ખાઇ જશે.

13 “મને ૂલીને તે બઆલની ૂ ત આગળ ૂપ બાળતી હતી.
અને આ ૂષણોનો શણગાર કર ને પ્રેમીઓની પાછળ ફરતી હતી.
તે માટે હુ તેને સજા કર શ.” આ યહોવાના વચન છે.

14 “તેથી હવે, હુ તેણીને વેરાન પ્રદેશ તરફ મો હત કર શ અને
તેની સાથે માયા ુપણે વાત કર શ. 15 તેની દ્રાક્ષવાડ ઓ હુ તેને
પાછ આપીશ, તથા આશાના દ્વાર તર કે આખોરની ખીણ પણ
આપીશ; ુવાનીમાં મેં તેને મસરના બંદ વાસમાંથી ુકત કર ત્યારે
તે આનંદના ગીતો ગાતી હતી તેમ ફર થી તે મને ઉ ર આપશે.”
16 યહોવા કહે છે.

“તે દવસે તે મને ‘મારા મા લક’ કહેવાને બદલે ‘મારા પ ત’
એમ કહ ને સંબોધન કરશે ને પછ થી બઆલ કહ ને ન હ બોલાવ.ે
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17 હે ઇસ્રાએલ, હુ તને તાર ૂ તઓ ૂલાવી દઇશ, તેઓનાં
નામ પણ ું ઉચ્ચારશે ન હ.

18 “તે દવસે હુ તમાર અને હસક પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ
તથા સપોન વચ્ચે કરાર કર શ કે, તમારે હવે એકબીજાથી
ગભરા ું ન હ, હુ સવર્ શસ્રોનો નાશ કર શ, સવર્ લડાઇઓનો અંત
આવશ,ે ત્યારે તમે શાં ત અને ુરક્ષા અ ુભવશો અને નભર્ય
ર તે ૂઇ શકશો. 19 વળ હુ યહોવા તને માર સાથે પ વત્રતા,
ન્યાયીપણુ,ં પ્રેમ તથા દયાની સાંકળથી સદાકાળને માટે બાંધીશ,
હા, લ બંધનથી બાંધીશ. 20 વ ા ુપણા તથા પ્રેમથી હુ તાર
સાથે સગાઇ કર શ. અને ું તારા યહોવાને ઓળખશ.ે 21 યહોવા
કહે છે કે, તે દવસે હુ જવાબ આપીશ,

“હુ આકાશોને જવાબ આપીશ,
ને તેઓ ૃથ્વીને જવાબ આપશે;

22 પછ ૃથ્વી અનાજન,ે દ્રાક્ષારસને અને જતૈતેલને જવાબ આપશે;
અને તેઓ યઝએલને જબાબ આપશે.

23 હુ તેણીને જમીનમાં મારા માટે રોપીશ.
મેં જઓેને ‘મારા અ પ્રય’ ક ાં હતાં તેમને મારો પ્રેમ
બતાવીશ,

હુ તે લોકો જે ‘મારા લોક નથી’ તર કે ઓળખાય છે
તેમને ‘તમે મારા લોકો’ છો તેમ કહ શ, અને તેઓ કહેશે,

‘તમે અમારા દેવ છો.’ ”

3
હો શયા ગોમેરને દહેજ આપીને છોડાવી

1 પછ યહોવાએ મને ક ું, તાર પત્નીને પ્રેમી હોવા છતાં અને
તેણી વારાંગના હોવા છતાં તેણીની પાસે જા અને તેણીને પ્રેમ
કરવા ુ ચા ુ રાખ. ઇસ્રાએલના લોકો બીજા દેવો તરફ વળ ને
ુકા મેવાની વાનગીના અપર્ણનો આનંદ લે છે, છતાં યહોવા તેમને

પ્રેમ કરે છે એવી ર તે ું એને પ્રેમ કર.
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2 તેથી મેં પંદર તોલા ચાંદ અને સાત મણ જવ આપીને તેને
ખર દ , 3 અને મેં તેને ક ું, “લાંબા સમય ુધી ું માર સાથે
રહેજ;ે ું ભચાર કર શ ન હ, ને બીજા કોઇ ુરુષની ી
થઇશ ન હ; હુ પણ તાર સાથે એ જ ર તે વતીશર્.”

4 એ જ ર તે ઇસ્રાએલી પ્રજા, લાંબા સમય ુધી રાજા કે,
આગેવાન વગર, યજ્ઞ વગર, ૂ ત કે, ુકન જાણવાની ૂતળ
વગર રહેશે. 5 ત્યારબાદ તેઓ પોતાના યહોવા દેવની પાસે,
પોતાના રાજા દાઉદની શોધ કરશે; અને આમ પાછળના દવસોમાં
ઇસ્રાએલી પ્રજા યહોવા દેવનો ભય રાખીને, ૂજતા ૂજતા યહોવા
પાસે આવશ,ે અને તેમના આશીવાર્દો પામશ,ે ને તેમની ઉદારતાનો
આશ્રય લેશે.

4
ઇસ્રાએલ પર યહોવાનો કોપ

1 હે ઇસ્રાએલના લોકો, યહોવાને આ દેશના વતનીઓ સામે
ફર યાદ છે, એની વાણી સાંભળો, તમારા દેશમાં વ ા ુપણુ,ં
માયામમતા અને દેવના જ્ઞાનનો અભાવ છે. 2 ાં જુઓ ત્યાં
લોકો ખોટા સમ ખાય છે, જૂઠુ બોલે છે, ૂન કરે છે, ૂંટ
ચલાવે છે, તે ભચાર કરે છે. તેઓ કોઇ મયાર્દા પાળતા નથી
અને ૂન પર ૂન કરતા જાય છે. સવર્ત્ર હસા છે. 3 આથી
દેશ શોકમાં ગરક થઇ ગયો છે. અને તમાર ૂ મમાં ઊપજ
થતી નથી. જે જીવંત છે તે બમાર પડે છે અને ૃત્ ુ પામે
છે; જગલના બધા પ્રાણીઓ, આકાશમાંના બધા પંખીઓ અને
સ ુદ્રમાંના માછલાં ુદ્ધાં મરતા જાય છે. 4 તો પણ કોઇએ
દલીલ ન કરવી અથવા બીજા માણસ પર આરોપ ન કરવો. હે
યાજકો, માર દલીલ તમાર સામે છે. 5 દવસે અને રાત્રે તમે
ઠોકરો ખાઓ છો, યાજકો પણ તમારા ભેગા પ્રબોધકો પણ ઠોકર
ખાય છે. હુ તમાર મા ૃ ૂ મ ઇસ્રાએલનો નાશ કર શ.

6 મારા લોકો જ્ઞાનને અભાવે નાશ પામતા જાય છે. તમે જ્ઞાનને
ફગાવી દ ું છે તેથી હુ પણ તમને મારા યાજક પદેથી ફગાવી
દઇશ. તમે મારો નયમ ૂલી ગયા છો એટલે હુ પણ તમારા
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વંશજોને ૂલી જઇશ. 7 મારા લોકોની સં ા જમે જમે વધતી
જાય છે, તેઓ માર વરૂદ્ધ તેમના પાપો વધારતા જાય છે. હુ
તેમની શોભાને શરમમાં બદલી નાખીશ.

8 યાજકો મારા લોકોના પાપાથાર્પર્ણો પર નવાર્હ કરે છે. તેથી
તેઓ ઇચ્છે છે કે, તેઓ વધારે અને વધારે પાપો કરે. 9 તેથી,
જે ું લોકો સાથે બનશે તે ુ;ં યાજકો સાથે બનશે. હુ તેમને તેમના
ખરાબ કૃત્યો માટે સજા આપીશ. 10 તેઓ ખાશે પણ ધરાશે
ન હ, તેઓ ભચાર કરશે, પણ તેમનો વસ્તાર વધશે ન હ;
કારણકે તેઓએ યહોવાની કાળજી કરવા ું ૂક દ ું છે.

11 યહોવા કહે છે, “ ભચાર, દ્રાક્ષારસ ને નવો દ્રાક્ષારસ
મારા લોકોની ુ દ્ધ હર લે છે. 12 ભચારના ૂતે તેમને
ગેરમાગેર્ દોર ા છે. 13 તેઓ પવર્તોના શખરો ઉપર ૂ તઓ
સન્ ુખ બ લદાન કરે છે; ડુગરો ઉપર જઇને ઓક ૃક્ષો, પીપળા ૃક્ષો
તથા એલાહ ૃક્ષો તળે, ૂપ બાળે છે; એને લીધે તમાર ુત્રીઓ

ભચાર કરે છે, ને તમાર ુત્રવ ૂઓ અનૈ તક કમર્ કરે છે.”
14 ારે તમાર ુત્રીઓ જાતીય પાપો કરશે, અને તમાર
ુત્રવ ૂઓ અનૈ તક કમર્ કરશે ત્યારે હુ તેઓને શક્ષા કર શ ન હ

કારણ, ુરુષો પોતે જ વારાંગનાઓ સાથે ન ષદ્ધ વહાર રાખે
છે અને વારાંગનાઓની સંગતમાં મં દરમાં યજ્ઞો ચઢાવે છે. આ
ર તે જે લોકોને સમજણ નથી તેઓ પોતાનો વનાશ કર ર ાં
છે.

ઇસ્રાએલના શરમ જનક પાપ
15 હે ઇસ્રાએલ, ું એક વારાંગના વતેર્ તેમ યહૂદાને એ જ

પાપ ન કરવા દેતી. ગલ્ગાલ કે, બેથ-આવેન ન જતા અને
યહોવાના નામે સમ ન લેશો. અને ત્યાં યહોવાના સમ ખાશો
ન હ. 16 કારણકે ઇસ્રાએલે અ ડયલ વાછરડ ની જમે હઠ લાઇ
કર છે, પછ લીલા બીડમાં હલવાનની જમે યહોવા તેઓને ચારશ.ે

17 એફ્રાઇમે ૂ તઓ સાથે સંબંધ જોડ્યો છે. તેથી તેનાથી
દૂર રહેજ.ે 18 ઇસ્રાએલના ુરુષો દાક્ષારસ પીને વારાંગનાની જમે
વતેર્ છે. એફ્રાઇમના શાસનકતાર્ઓને લાંચ પ્રય છે અને માગે
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છે. તેઓ લોકો પર શરમ લાવશે. 19 પ્રચંડ પવન તેઓને દૂર
તાણી જશે; ૂ તઓને તેઓના યજ્ઞો, તેમને શરમમાં લાવશે.

5
આગેવાનોએ ઇસ્રાએલ અને યહૂદાથી પાપ કરા ા

1 હે યાજકો, તમે આ સાંભળો! હે ઇસ્રાએલીઓ, ધ્યાન
આપો! હે રાજકુટુબના સવર્ માણસો ધ્યાનથી સાંભળો!
તમને દો ષત ઠરાવવામાં આ ાં છે. કારણકે મસ્પાહમાં તમે

ફાંદારૂપ બન્યા હતા,ં તાબોર પવર્ત ઉપર જાળની જમે પથરાયા
હતા.ં 2 બંડખોરોએ તેઓને ફસાવવા માટે શ ટ્ટમમાં ઊંડા ખાડાઓ
ખોદ્યા છે, પર ુ હુ તમને સૌને શક્ષા કર શ. 3 હુ જાણું છુ એફ્રાઇમ
ું કર ર ું છે. ઇસ્રાએલના કૃત્યો મારાથી છુપા નથી. હા, હુ

જાણું છુ કે, એફ્રાઇમ વારાંગનાની જમે વર્ત્ .ુ ઇસ્રાએલ અપ વત્ર
બન્ ુ.ં 4 તેઓના દુ કૃત્યો તેમને દેવ તરફ પાછા ફરતાં દૂર રાખે
છે. કારણકે તેઓના હૃદયમાં ભચાર આત્મા દ્વારા પકડાયેલા
છે, અને તેઓ યહોવાને નથી જાણતા. 5 ઇસ્રાએલનો ગવર્ તેની
વરૂદ્ધ સાક્ષી છે. ઇસ્રાએલ અને એફ્રાઇમ પોતાના પાપમાં ઠોકર
ખાશે અને યહૂદા તેની સાથે પડશ.ે

6 અંતે તેઓ દેવની શોધ કરવા પોતાના ઘેટા,ં બકરાં અને
ઢોરઢાંખર સાથે આવશે અને તેઓ ું બ લદાન દેવને અપર્શે. પર ુ
ત્યારે ઘણું જ મોડુ થઇ ગ ું હશ.ે તેઓ યહોવાને શોધી શકશે
ન હ. દેવ તેઓથી વ ુખ થશે અને તેઓને એકલા ૂક દેવામાં
આવશ.ે 7 તેઓએ યહોવાને દગો દ ધો હતો. કારણકે તેઓએ
બીજા કોઇના સંતાનોને જન્મ આપ્યો છે. તેથી તે ચંદ્રદશર્નનો
દવસ તેમનો અને તેમની ૂ મનો નાશ કરશે.a

ઇસ્રાએલના વનાશની ભ વષ્યવાણી
8 ચેતવણીનો ઘંટ વગાડો!

ગબયાહમાં તથા રામામાં
અને બેથ-આવેન ુધી રણ શગડુ વગાડ ચેતવણી આપો;

બન્યામીનનો પ્રદેશ ુજી ઊઠો!
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9 હે ઇસ્રાએલ! સજાનો દવસ આવી ર ો છે,
ઇસ્રાએલ તારાજ થઇ જશ.ે

ઇસ્રાએલના લોકો માટે હુ જે જાહેર કરુ છુ
તે અ ૂક થવા ું જ છે.

10 યહોવા કહે છે, “યહૂદાના આગેવાનો દુ લોકોની જમે વર્ત્યા;
જમેણે પાડોશીઓની જમીનની સરહદના પથ્થરો ખસેડ્યા.ં
તેમના ઉપર હુ મારો ક્રોધ પાણીના ધોધની જમે વહેવડાવીશ.

11 એફ્રાઇમને સજા થશે અને કચર નાખવામાં આવશે કારણ
તેણે ૂ તઓના યાજકોના આદેશ પા ાં છે.

12 આથી હુ ઇસ્રાએલ અને યહૂદાને ઊધઇ
અને ક ડાની જમે કોર ખાઇશ.

13 ારે ઇસ્રાએલને પોતાના રોગની ખબર પડ અને યહૂદાએ
પોતાનો ઘા જોયો,

ત્યારે ઇસ્રાએલે આશ્ ૂર જઇ સમ્રાટને તેડા ો.
પણ તે તેમને સાજો કર શકે એમ નથી કે,

તેમના ઘા રૂજાવી શકે એમ નથી.
14 કારણ સહની જમે હુ એફ્રાઇમ

અને યહૂદાના લોકો પર આક્રમણ કર શ.
હુ માર જાતે તેમને ટુકડાઓમાં ભાંગી નાખીશ
અને દૂર ફેંક દઇશ.

હુ તેઓને ારે લઇ જઇશ ત્યારે તેઓની રક્ષા કોઇ કર
શકશે ન હ.

15 તેઓ પોતાનો અપરાધ ક ૂલ કરશે
અને મારુ ુખ શોધશે પણ હુ
મારે ાને જરૂર પાછો ચાલ્યો જઇશ.

દ:ુખમાં આવી પડશે ત્યારે તેઓ મને શોધવા નીકળશે.”

6
યહોવા તરફ પાછા ફરવા ું પ્ર તફળ

1 લોકો કહે છે,
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“આવો આપણે પાછા યહોવા પાસે જઇએ.
તેમણે આપણને ચીર ના ા છે, અને તે જ આપણને પાછા
સાજા કરશે;

તેણે આપણને ઘા કયાર્ છે, અને તે જ આપણને પાટાપીંડ
કરશ.ે

2 બે દવસ પછ તે આપણને બચાવશ.ે
ત્રીજે દવસે તે આપણને આપણા પગ પર ઉભા કરશે,
જથેી આપણે તેની હાજર માં જીવીએ.

3 ચાલો આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર એ,
યહોવા ું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને

ખંતથી મહેનત કર એ;
તે આપણને ઉગતા ૂરજની જમે ચો સ પ્રાપ્ત થશે.

વસંતઋ ુંમાં ૃથ્વીને લીલીછમ કરનાર
છેલ્લા વરસાદની જમે, તે આવશ.ે”
લોકો શ્રદ્ધા ું નથી

4 “હે એફ્રાઇમ અને યહૂદા,
હુ તમાર સાથે કેવો વહાર કરુ?

તમારો પ્રેમ પરોઢના વાદળ જવેો
અને ઝડપથી ઊડ જનાર ઝાકળ જવેો છે.

5 એ માટે મેં તેઓને પ્રબોધકોની મારફતે હત્યા કર છે;
મેં મારા ુખનાઁ વચનોથી તેઓનો સંહાર કય છે!

દવસ પછ રાત ચો સ આવે છે,
તેમ અચાનક ચેતવણી આપ્યા વીના

મારા ન્યાય ુકાદા પ્રગટતા અજવાળા રૂપ,
તમારા ઉપર ચો સ આવી પડશ.ે

6 કારણકે તારાં યજ્ઞાપર્ણ ન હ,
પણ તારો પ્રેમ હુ ચાહુ છુ.

તારા દહનાપર્ણો ન હ,
પણ ું મારા કાય ઓળખે તે ું હુ ઇચ્છુ છુ.

7 પણ તેઓએ આદમની જમે મારા કરાર ું ઉલ્લંઘન ક ુ છે;
મારા પ્રેમનો અનાદર કય છે:
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8 ગલયાદ ૂરા લોકો ું નગર છે,
અને તેના રસ્તાઓમાં લોહ થી ખરડાયેલા પગોના નશાન છે.

9 જમે ધાડપાડુઓ રાહદાર
પર હુમલો કરવા છુપાયેલા હોય છે,

તેમ યાજકો ું ટો ું શખેમના રસ્તા પર લોકો ું ુન કરવા
અને શરમજનક અપરાધો કરવા છુપાય છે.

10 ઇસ્રાએલમાં મેં રૂવાટાં ઉભા થાય એવી એક બાબત જોઇ છે.
અને એફ્રાઇમમાં ભચાર જોવા મ ો છે,

લોકો બીજા દેવોની ૂજા કર ને થયા છે.
11 યહૂદા, તારા માટે કાપણીનો સમય પણ છે.

એ તે સમયે બનશ,ે ારે હુ મારા લોકોને બંધનાવ ાથી
પાછા લાવીશ.”

7
1 યહોવા કહે છે,

“હુ ારે ઇસ્રાએલનાં ઘા ને મટાડવા ઇચ્છતો હતો,
ત્યારે સમરૂનનાં દુ કૃત્યો પ્રગટ થયા

અને એફ્રાઇમના પાપો ુલ્લા થયા,
કારણકે તેઓ દગો કરે છે, ઘરોમાં ૂસી જાય છે અને
શેર ઓમાં ૂટ ચલાવે છે.

2 લોકો કદ એવો વચાર કરતા જ નથી કે, હુ તેઓ ું નર ક્ષણ
કરુ છુ.

તેઓના પાપમય કાય એ તેઓને ચારે તરફથી ઘેર લીધા છે
અને હુ તે સવર્ નહા ું છુ.

3 તેઓની દુ તામાં રાજા આનંદ અ ુભવે છે
અને તેઓના જૂઠાણામાં સરદારો ર ઝે છે.

4 તેઓ બધા જ ભચાર ઓ છે;
તેઓ સળગતી ભઠ્ઠ જવેા છે

અથવા એ ભ ઠયારા જવેા છે,
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જે લોટને મસળે ત્યારથી
તેને ખમીર ચઢે

ત્યાં ુધી આગને સંકોરતા નથી.
5 આપણા રાજાના ઉત્સવનાં દવસે રાજકુમારો મ દરાપાનથી ચક ૂર

થઇ જાય છે.
પછ હાંસી ઉડાવનારાઓ સાથે
રાજા મદ્યપાન કરે છે.

6 કારણ ુપ્ત યોજનાઓ બનાવતા
તેમના હૃદય ભઠ્ઠ ની જમે ઉ ેજનાથી તપતા હોય છે.

આખી રાત તેમનો આવેશ બળતો રહે છે
અને સવારના તે આગનાં ભડકાઓમાં બદલાઇ જાય છે.

7 તેઓ બધા ભઠ્ઠ ની જમે ગરમ છે,
ને પોતાના ન્યાયાધીશોને સ્વાહા કર જાય છે,

તેઓના બધા રાજાઓ માયાર્ ગયા છે;
અને છતાં કોઇ મદદ માટે માર પ્રાથર્ના કર ું નથી.
ઇસ્રાએલ પોતાના વનાશથી અજાણ

8 “ઇસ્રાએલના લોકો વધમીર્ પ્રજાઓ સાથે ભળે છે;
એ તો ફેર ા વગરની અધકચર શેકાયેલી ભાખર જવેા
છે.

9 વદેશીઓના દેવોની સેવા કરવાથી તેઓ ું સામર્થ્ય હણાઇ જાય
છે.

છતાં તેની ખબર એમને પડતી નથી.
તેમના માથાના વાળ સફેદ થયા છે, પણ તે જાણતો નથી કે,

તેઓ કેટલા નબળા અને ઘરડા થઇ ગયા છે.
10 ઇસ્રાએલ ું ગવર્ તેની વરૂદ્ધ સાક્ષી ૂરે છે,

તેમ છતાં એ લોકો પોતાના
દેવ યહોવાને શરણે આવતા નથી કે,

નથી તેમને શોધવાનો પ્રયત્ન કરતા.
11 ઇસ્રાએલ ૂખર્ ક ૂતર જે ું બની ગ ુ,ં નદોષર્ અને ુ દ્ધહ ન,

કોઇવાર તે મસરની મદદ માગે છે,
કોઇવાર તે અશ્ ૂર તરફ મદદ માટે ફરે છે.

12 એ લોકો ાં જશે
હુ તેમના પર માર જાળ પાથર શ



હો શયા 7:13 xii હો શયા 8:3

અને પકડાયેલા પંખીઓની જમે
તેમને નીચે જમીન પર ખેચી લાવીશ.
હુ તેમને પ્રબોધકોએ જે શ ો ક ાં હતા તે પ્રમાણે સજા
કર શ.

13 વપ તેઓન!ે કારણકે તેઓએ મને છોડ દ ધો છે.
તેઓનો નાશ થશે! કેમકે તેઓએ માર વરૂદ્ધ બંડ પોકા ુર્
છે.

હુ તેઓને બચાવી લેવા ઇચ્છતો હતો,
પણ તેઓ મારા વષે જૂ બોલ્યા છે.

14 તેઓ સાચા હૃદયથી મને પોકારતા નથી;
તેઓ પથાર માં પડ્યા પડ્યા ખેતીના પાક માટે રોદણાં રડે
છે.

અને પોતાના શર ર ઉપર પ્રહાર કરે છે,
તેમ છતાં તેઓ માર વરૂદ્ધ બંડ કરે છે.

15 તેમને સજા કરનાર અને બળવાન બનાવનાર હુ છુ,
પણ તેઓ મને ઇજા કરવા યોજના કરે છે.

16 તેઓ પાછા આવે છે, પણ મહાન દેવ ભણી,
સ્વગર્ ભણી જોવાને બદલે નમાર્લ્ય દેવો ભણી પાછા વળે
છે.

તેઓ નશાન ૂક જનાર ધ ુષ જવેા છે.
તેઓના સરદારો પોતાની તોછડ અ વવેક જીભને કારણે

તેઓ શ ુઓની તરવારનો ભોગ થઇ પડશે
અને મસરના સવર્ લોકો તેઓની હાંસી ઉડાવશ.ે”

8
ૂ ત ૂજાથી ઇસ્રાએલનો વનાશ

1 યહોવા કહે છે: “રણ શગડુ મોઢે માંડો! શ ુઓ આવી
ર ા છે, તેઓ ગરૂડની જમે યહોવાના લોકો ઉપર ઘસી આવે છે,
કારણકે તેઓએ મારા કરારનો ભંગ કય છે, અને મારા નયમો
વરૂદ્ધ બંડ ક ુ છે. 2 હવે ઇસ્રાએલ મને આજીજી કરે છે અને
કહે છે, ‘હે ઇસ્રાએલના દેવ, અમે તને જાણીએ છ એ.’ 3 પણ
જે સારુ છે તેનો ઇસ્રાએલે ત્યાગ કય છે; તેણે તરસ્કારથી
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પોતાની તક ખોઇ છે માટે હવે તેના શ ુઓ તેની પાછળ પડશ.ે
4 તેણે રાજાઓ અને નેતાઓની નમ ૂંક કર છે, પણ તેમાં
માર સલાહ લીધી નથી, તેઓના પોતાના વનાશ માટે સોનારૂપાની
ૂ તઓ બનાવી છે. માર મદદ તેઓને મળ શકે તેમ નથી.

5 હે સમરૂન! યહોવાએ તારા વાછરડાને અસ્વીકાર ક ુર્ છે. દેવ
ઇસ્રાએલીઓને કહે છે કે, હુ તમારા ઉપર બહુ કોપાયમાન છુ.
ાં ુધી તમે પાપો કરતા રહેશો.* 6 હા, હે ઇસ્રાએલ, તારા

કાર ગરોએ ૂ તઓ બનાવી, પણ તેઓ દેવ નથી. તેના કારણે
સમરૂનના વાછરડાના ટુકડે ટુકડા થઇ જશે. 7 તે લોકોએ પવન
વા ો છે, તેથી વંટો ળયો જ લણશે, પાકને કણસલા જ ન બેઠા
હોય તો દાણા ન જ મળે, જો તેમાં થોડા ઘણા હશે તો તેને
વદેશીઓ હડપ કર જશે.
8 “ઇસ્રાએલ હડપ થઇ ગ ું છે.

વદેશીઓમાં આજે
તેની કમત ટેલાં વાસણ જવેી છે.

9 તે એકલા રખડતાં જગલી ગધેડા જવેો છે.
મદદ માટે તે આશ્ ૂર પાસે દોડ ગયો છે.

તેઓ ભેટસોગાદ અને પૈસા આપીને
બીજી પ્રજાઓનો સાથ મેળવે છે;

10 જો કે ઇસ્રાએલ રા ો વચ્ચે
તેણીના ‘પ્રેમીઓ’ પાસે ગઇ હતી,

હવે હુ તેમને સાથે ભેગા કર શ.
તેઓ પ્રચંડ રાજાના ત્રાસ હેઠળ પીડા ભોગવવા ુ શરુ કરશે.
ઇસ્રાએલ ું દેવને ૂલ ું અને ૂ તઓને ૂજ ું

11 “કારણ એફ્રાઇમે અનેક વેદ ઓ બાંધી,
તેઓ પાપ કરવાની વેદ ઓ બની ગઇ હતી.
એ તો પાપની વેદ ઓ છે!

12 હુ તેમને માટે નયમશા માં દશહજાર વ ધઓ

* 8:5: ાં � રહેશો ૂળ પ્રમાણ:ે ાં ુધી તમે ૂ ત ૂર્જાના પાપોમાંથી ુધ્ધ
થવા અશકત રહેશો.
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આ ું તો પણ તે કહેશે, તે મારા માટે નથી.
તે વ ધઓ તો દૂરની બીજી પ્રજાઓ માટે છે.

13 એ લોકો બ લ ચઢાવી;
તેનો પ્રસાદ ખાય છે,

પણ હુ એથી પ્રસ થતો નથી.
હવે હુ એમના ુના સંભાર ને

એમને સજા કર શ.
એમને પાછા મસર જ ું પડશ.ે

14 ઇસ્રાએલના લોકો પોતાના સજનહારને ૂલી ગયા છે
અને એમણે મં દરો ચણા ઁ છે.

યહૂદાના લોકોએ અનેક કલ્લેબંદ નગરો બંધા ાં છે.
પર ુ હુ એમનાં નગરો ઉપર અ વરસાવીશ.
અને તે એમના કલ્લાઓને ભસ્મી ૂત કર નાખશ.ે”

9
દેશ નકાલ ું દ:ુખ

1 હે ઇસ્રાએલ, બીજા રા ોનાં લોકોની જમે આનંદ ન કર.
આનદ ન કર શ, કારણકે તમે તમારા દેવ યહોવાને વ ા ુ
નથી ર ા.ં જમીનનાં એક છેડાથી બીજા છેડા ુધી તમે પોતે
વારાંગનાની જમે બઆલ દેવને વેચાયા છો. તમે સમજતા હતા
કે, બઆલની સેવા કરવાથી તમને અનાજનો સારો પાક મળશ.ે
2 પણ થોડા સમયમાં જ અનાજ, ને તેલના સાંસા પડશ,ે ને
દ્રાક્ષાનો પાક નષ્ફળ જશે.

3 ઇસ્રાએલના લોકો યહોવાની ૂ મમાં રહ શકશે ન હ. તેમણે
પાછા મસર જ ું પડશ.ે આશ્ ૂરમાં તેમણે ન ષદ્ધ અ ખા ું
પડશે. 4 ત્યાં તેઓ યહોવાને દ્રાક્ષાસવ ન હ અપીર્ શકે. તેઓ
તેમના બ લદાનો દેવને રાજી ન હ કરે. તેમના બ લદાનો શોક
કરનારાઓના આહાર જે ું હશ.ે તે ખાશે તેઓ અપ વત્ર બની
જશે. તેમ ું અ કેવળ ૂખ શમાવવા ૂર ું જ કામમાં આવશ;ે



હો શયા 9:5 xv હો શયા 9:12

અને તે યહોવાના મં દરમાં ધરાવી ન હ શકાય. 5 તમે ુકરર
પવર્ના દવસોમાં એટલે યહોવાના ઉત્સવોના દવસોમાં ું કરશો?

6 આ પ્ર ન હુ ુછુ છુ; કેમકે મોટા વનાશના કારણે ઇસ્રાએલના
લોકો દેશ છોડ જશે. તેઓને મસરમાં ભેગા કરવામા આવશે
અને તેમના વંશજોને મે મ્ફસમાં દફનાવામાં આવશ.ે તેમના કમતી
ખજાનાઓ પર કાંટાળા છોડ ઉગશે અને તેમના મંડપો પર કાંટા
ઉગશ.ે

સાચા પ્રબોધકોને ઇસ્રાએલનો દ્વષે
7 “ શક્ષાના દવસો આ ા છે, બદલો લેવાના દવસો આ ા

છે; ઇસ્રાએલ તે જાણશ;ે” પ્રબોધકો ઘેલા છે. “જે માણસમાં
દેવનો આત્મા છે તે માન સક ર તે અ ર છે. તેવી તેઓ મશ્કર
કરે છે. સમગ્ર દેશ પાપના ભારથી દબાયેલો છે. દેવને પ્રેમ
કરનારા લોકો પ્રત્યે તેઓ ધ ાર જ પ્રદ શતર્ કરે છે.” 8 પ્રબોધક
તો દેવે નીમેલો ઇસ્રાએલનો રખેવાળ છે, તેમ છતાં હુ ાં ાં
જાઉં છુ, ત્યાં ત્યાં તેના માગર્માં તમે જાળ પાથરો છો. દેવના
મં દરમાં પણ તમે તેમના પ્રત્યે તમાર ૃણા દેખાડો છો.

9 ઘણા સમય પહેલાં ગબયાહમાં જે ુરુષો હતા, તેઓ ખરાબ
ર તે વતર્તા અને તામાં ઊંડા ઉતર ગયા હતા. યહોવા તેમના
અપરાધો સંભારશે અને તેમના પાપોની સજા કરશે.

ૂ ત ૂજાને કારણે ઇસ્રાએલનો વનાશ
10 યહોવા કહે છે, “જમે રણમાં કોઇને દ્રાક્ષ મળે છે તે જ

ર તે મને ઇસ્રાએલ મ ું હ ુ.ં તમારા ૂવર્જો મને ઋ ુનાં પહેલા
પાકેલા અંજીર જવેા લાગ્યા હતા. પણ ારે તેઓ બઆલ-
પેઓર પહોંચ્યા ત્યારે તેઓ બઆલની ૂજા કરવા લાગ્યા અને
તેઓ તે ભયંકર વસ્ ુઓ (જૂઠા દેવો) જવેા થઇ ગયા, જનેે તેઓ
પ્રેમ અને ૂજા કરતા હતા.

ઇસ્રાએલીઓનો વંશ ન હ વધે
11 “ઇસ્રાએલની ક તર્ પંખીની જમે ઊડ જશે; તેમના સંતાનો

જન્મ સમયે જ ૃત્ ુ પામશે અથવા કોઇને ગભર્ રહેશે ન હ.
12 તેઓ કદાચ બાળકો ઉછેરશે, તો પણ હુ તેમને હળ લઇશ.
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એકનેય હુ જીવ ું રહેવા દઇશ ન હ. હુ તમાર વ ુખ થઇશ
અને તમને એકલા તરછોડ દઇશ. તે દવસ ઘણો દ:ુખદ હશે.”

13 ારે મેં પહેલીવાર જો ું ત્યારે એફ્રાઇમ એક ફળદ્રપ ધરતી
પર રોપેલા તાડના ૃક્ષ જે ું લાગ ું હ ુ,ં પણ હવે એફ્રાઇમ તેના
સંતાનોને ુદ્ધમાં મરવા માટે મોકલવા બહાર લાવશે. 14 હે યહોવા,
તેમની મદદ કરો. પણ તમે તેમને ું આપશો? બાળ ુમાવે એ ું
ઉદર અને દૂધ વગરના સ્તન તેમને આપો. 15 યહોવા કહે છે,

“ ગલ્ગાલમાં તેઓના બધા ખરાબ કાય જાણીતા થયા.
ત્યાં હુ તેમને ધ ારવા લાગ્યો.

તેમના દષુ્કૃત્યોને કારણે હુ
તેમને મારા ઘરમાંથી હાંક કાઢ શ.

હવે પછ હુ તેમના પર પ્રેમ ન હ રા ું.
તેમના બધા શાષકો માર વરૂદ્ધ થઇ ગયા છે.

16 ઇસ્રાએલને સડો લાગ્યો છે,
તેના ૂળ યાં ુકાઇ ગયા છે,
એને ફળ ન હ આવ;ે

અને તેમને સંતાન થાય તો
પણ હુ તેમના વહાલાં સંતાનોનો સંહાર કર શ.”

17 મારા દેવ ઇસ્રાએલના માણસોને ફગાવી દેશે, કારણ કે,
તેમણે તેમની વાત કાને ધર નથી, અને તેઓ તેમને આધીન
પણ થયાં નથી.

તેથી તેઓ વદેશી પ્રજાઓ વચ્ચે ભટકનારા ઘર વનાના યહૂદ ઓ
થશ.ે

10
ઇસ્રાએલના વૈભવે ઇસ્રાએલથી ૂ ત ૂજા કરાવી

1 ઇસ્રાએલ ુ વક સત અને ફળોથી ભર ૂર
એવો દ્રાક્ષાવેલાની જમે ૂબ સ ૃદ્ધ છે.

હુ ારે તેને વધારે અને વધારે સંપ ત આ ું છુ
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તેઓ બીજા દેવો માટે વધારેને વધારે વેદ ઓ બાંધે છે.
ારે મેં તેમને ુષ્કળ પાક આપ્યો,
તેઓએ તેમનાં સારામાં સારા પથ્થરોમાંથી વધારે ભજનસ્તંભો
જૂઠા દેવોને માન આપવાં બના ા.

2 ઇસ્રાએલના લોકોએ દેવને છેતરવાનો પ્રયત્ન કય ,
પણ હવે તેમને પોતાના અપરાધની સજા ભોગવવી પડશે.

યહોવા પોતે જ તેઓની વેદ ઓ તોડ નાખશે
અને તેમના ભજનસ્તંભોનો નાશ કરશે.
ઇસ્રાએલીઓના ખોટા નણર્યો

3 હવે તેમણે કહે ું પડશે; અમારે કોઇ રાજા નથી, કારણ, અમે
યહોવાથી બીતા નથી; અને રાજા પણ અમારે માટે ું કરવાનો
હતો?

4 તેઓ વચનો આપે છે, પણ તેને પાળવાનો વચાર કરતાં
નથી. કરાર કરતી વખતે જૂઠા સમ ખાય છે, તેઓ ારે ન્યાયને
અમલમા ુકવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેઓના ુકાદાઓ ખેડલેાં
ખેતરમાં ઊગી નીકળતાં ઝેર છોડ જવેા હોય છે.

5 સમરૂનના લોકો બેથ-આવેનમાં આવેલી તેમની વાછરડાની ૂ ત
સાથે ૂબ સંકળાયેલ છે; યાજકો અને લોકો તેના માટે શોક કરે
છે. કારણ તેઓએ તે ું તેજ માણ્ ુ,ં પણ હવે તેને તેમનાથી
દૂર કારાવાસમાં લેવા ું છે. 6 ારે એ વાછરડાને ત્યાંના મહાન
રાજાને વ ુલી તર કે આપવા માટે તેઓની સાથે ગાડામાં આશ્ ૂર
લઇ જવામાં આવશ.ે અને તેઓને સાથે ચાકરોની જમે લઇ
જવામાં આવશ.ે ઇસ્રાએલની અપક તર્ થશે અને તેણે પોતે
લીધેલા માગર્ માટે શરમા ું પડશે. 7 સમરૂનનો રાજા સ ુદ્રના
મોજાઓ ઉપર તરતાં લાકડાના પા ટયાની જમે તણાઇ જશ.ે

8 ાં ઇસ્રાએલે પાપ ક ુ છે, તે બેથેલમાં આવેલી આવેનની
ૂ તની વેદ નો નાશ થશે. તેમની વેદ ઓ ઉપર કાંટા ને ઝાંખરાઁ

ઊગી નીકળશ.ે અને પછ લોકો પવર્તોને અને ડુગરોને કહેશે કે,
“અમારા ઉપર પડો અને અમને ઢાંક દો.”

ઇસ્રાએલે પોતાના પાપ ું પ્રાય ત કર ું
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9 યહોવા કહે છે, “ઇસ્રાએલના લોકોએ ગબયાહના લોકોની
જમે પાપ ક ુર્, અને તેઓએ પાપ કરવા ું ચા ું રા ું. ું
ગ બયાહમાં દુ કૃત્યો કરનારાઓ પર ુદ્ધ અચાનક નહો ું આવી
પ ુ?ં 10 તમારામાં આધીનતા નથી, તેથી હુ તમાર વરૂદ્ધ જઇશ;
તમારા અસં પાપો બદલ તમને શક્ષા કરવા હુ વદેશી સૈન્યોને
તમાર વરૂદ્ધ ભેગા કર શ.

11 “એફ્રાઇમ એક શક્ષા પામેલી જુવાન ગાય જવેી છે જનેે
દાણા છૂટા પાડવા ગમે છે. મેં તેને અગાઉ કદ ઝંૂસર નીચે
ૂક નથી. મેં તેની કોમળ ડોકને ુકત રાખી હતી. પર ુ હવે

હુ એફ્રાઇમ પર ઝંૂસર ૂક શ. તેને હળમાં બાંધવામાં આવશ.ે
યહૂદા જમીન ખેંડશે અને યાકૂબ કઠણ જમીન તોડશ.ે”

12 મેં ક ું, “પોતાને સારુ સત્કમોર્ વાવો અને સાચા પ્રેમના ફળ
લણો, તમારા હૃદયની કઠણ જગ્યાઓને ખેડો. યહોવાને શોધવાનો
સમય થઇ ગયો છે ાં ુધી યહોવા આવે અને તમારા પર
ભલમનસાઇ વરસાવે.

13 “પણ તમે દષુ્કૃત્યો વા ાં છે અને તેના માઠાં ફળ લણ્યાં
છે, તમારે તમારા અસત્યનાઁ ફળ ભોગવવા પડ્યાં છે. સૈન્યના
સામર્થ્યને લીધે અને મહાન સૈન્યોને લીધે દેશ ુરક્ષીત છે એવા
જૂઠાણા પર ભરોસો રાખવાનો ૂરો બદલો તમને મળ ૂ ો છે!
14 તારા લોકો વરૂદ્ધ ુદ્ધ થશે અને દશુ્મનો તારા કલ્લેબંધ નગરોનો
નાશ કરશ.ે જમે શાલ્માને ુદ્ધમાં બેથ-આબલનો વનાશ કય
હતો અને માતાઓને અને તેમના બાળકોને જમીન પર પછાડ ને
માર ના ા હતાં તેમ થશે. 15 હે બેથેલ, તાર સાથે પણ તેમ
જ થશે. કારણ કે, તેં ઘણું ખરાબ ક ુર્ છે. ારે તે દવસ
આવશે ત્યારે ઇસ્રાએલના રાજાનો સં ૂણર્ નાશ થઇ જશે.”

11
ઇસ્રાએલ યહોવાને ૂલી ગ ું
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1 યહોવા કહે છે, “ઇસ્રાએલ બાળક હતો ત્યારે હુ તેના પર પ્રેમ
રાખતો હતો.

મેં મારા ુત્રને મસરમાંથી બોલા ો હતો.
2 પર ુ જમે જમે મેં તેને બોલા ો,

અને વધારે પ્રેમ આપ્યો તેમ તેમ તેણે વધારે બંડ કર ને,
બઆલને બ લદાનો આપ્યાં

અને ૂ તઓની સન્ ુખ વધારે ૂપ કરતો ર ો.

3 “જો કે, મેં જ તેને બાળપણમાં શક્ષા આપી ચાલતાં શીખ ું
હ ુ.ં

મેં જ તેને માર બાથમાં લીધો હતો.
પણ તે જાણતો ન હતો,

તેને સાજોસમો રાખનાર હુ હતો.
4 મેં તેઓને પ્રેમની લગામથી બાંધ્યા

અને તેમને દોયાર્ મે તેઓને ઊંચા કયાર્
અને તેઓને બાળકની જમે તેડ્યા,

અને હુ પોતે વાકો વ ો અને તેમને જમાડ્યા.

5 “મારા લોકો મસર તરફ પાછા ફરશે ન હ. આશ્ ૂર તેમના
પર રાજ કરશે. આ ું બનશે કારણ કે, તેઓએ માર તરફ
ફરવાનો નકાર કય છે. 6 તેના શહેરો પર તરવાર લટકશે. તે
તેઓના બધા ુરુષોનો તેમની દુ યોજનાઓ માટે નાશ કરશે.

7 “મારા લોકો ું વલણ મારાથી વ ુખ થવા ું છે, એમને મારા
તરફ ઊંચે આવવા માટે કહેવામાં આવે છે, પણ તેઓ માન
આપતા નથી.”

યહોવા ઇસ્રાએલનો વનાશ નથી ઇચ્છતાં
8 “હે ઇસ્રાએલ, હુ તારો ત્યાગ શી ર તે કરુ?

હુ તને શી ર તે શ ુઓના હાથમાં જવા દઉં?
હુ તારા હાલ અદમા જવેા શી ર તે થવા દઉં?

અથવા સબોઇમની સાથે વ યો તેમ તાર સાથે શી ર તે
વ ?ુ
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મારુ મન પાછુ પડે છે;
ને દયાથી ઓગળ જાય છે;

9 હુ મારા ક્રોધના આવેશ
ુજબ વતીશર્ ન હ,

હુ ફર તારો નાશ કર શ ન હ,
કારણકે હુ દેવ છુ, માણસ નથી;

હુ તાર વચ્ચે વસતો પરમપ વત્ર દેવ છુ.
હુ આવીને તારો નાશ ન હ કરુ.

10 મારા લોકો અ ુસરસે યહોવા
સહની જમે ગજના કરશ.ે

હાં તે ગજશે અને તેના બાળકો
પ મમાંથી ુજતા આવશ.ે

11 તેઓ મસરમાંથી પંખીઓનાં ટોળાની
જમે વેગથી આવી પહોંચશે.

ક ૂતરની જમે તેઓ આશ્ ૂરમાંથી આવશ.ે
અને હુ તેઓને ફર થી તેઓનાં ઘરમાં વસાવીશ.”
યહોવાએ આ વચન આપ્ ું છે.

12 “એફ્રાઇમે મને જૂઠાણાથી ઘેર લીધો.
ઇસ્રાએલી લોકોએ મને તેમની છેતર પડ વાળા કૃત્યોથી ઘેર
લીધો.

ગમે તેમ, યહૂદા હજી પણ દેવન પ્રત્ય,ે
તેના વ ા ુ પ વત્ર દેવ પ્રત્ય,ે અ ર છે.”

12
યહોવા ઇસ્રાએલની વરૂદ્ધ છે

1 યહોવા કહે છે, “ઇસ્રાએલ વા ુને પકડવાનો કોઇ પ્રયત્ન
કર ું હોય તેમ વતેર્ છે. તેઓ તેમના જૂઠાણા વધારે છે અને
વધારેને વધારે ચોરે છે. તેઓ આશ્ ૂર ઓ સાથે કરારો કરે છે,
પણ એ જ સમયે મસરને ખંડણી તર કે જે ૂન ું તેલ મોકલે છે.



હો શયા 12:2 xxi હો શયા 12:14

2 “યહોવાની યહૂદા વરૂદ્ધ દલીલ છે. તેઓ યાકૂબને તેના
કૃત્યોની સજા આપશે. યાકૂબને તેના ખરાબ કૃત્યોની યોગ્ય સજા
થશે. 3 એમનો ૂવર્જ યાકૂબ ગભર્માં હતો ત્યાં જ તેણે પોતાના
ભાઇને દગો દ ધો હતો અને મોટો થતાં તેણે દેવ સાથે બાથ ભીડ
હતી. 4 હા, તે દેવદૂત સાથે લડ્યો અને જીત્યો હતો. તેના
તરફથી આશીવાર્દ મેળવવાને તેણે રૂદન ક ુ અને વનંતીઓ કર .
બેથેલમાં તેણે દેવની મોઢેમોઢ ુલાકાત કર . દેવે તેની સાથે વાત
કર . 5 હા, યહોવા, સૈન્યોનો દેવ છે. યહોવા એ તે ું સ્મારક
નામ છે જનેાથી તેમને બોલાવવામાં આવે છે. 6 તે માટે તમે દેવ
ભણી પાછા ફરો. પ્રેમ અને ન્યાયને વળગી રહો. દેવ તમને મદદ
કરશે તેવી આશા સાથે રાહ જોતા રહો.”

7 યહોવા કહે છે, “ઇસ્રાએલીઓ તો ખોટાં ત્રાજવાં રાખનાર
વેપાર ઓ જવેા છે, છેતર પડ તેઓને ગમે છે. 8 તેઓ કહે છે,
‘ખરેખર, અમે તો ધનવાન છ એ, અમે સંપ મેળવી છે, અને
એનો એકેય પૈસો અની ત કે, પાપનો નથી.’ ”

9 યહોવા કહે છે, “તમને મસરમાંથી બહાર લા ો ત્યારથી
હુ તમારો દેવ યહોવા છુ. હુ તમને ુકરર પવર્ના દવસોની
જમેજ મંડપોમાં રહેતાં કર શ. 10 મેં તમને ચેતવણી આપવા
માટે મારા પ્રબોધકો તમાર પાસે મોકલ્યા. મેં જ તેઓને અનેક
સંદશર્નો આપ્યાં અને તેમને તમાર પાસે દ્ર ાંતો સાથે મોકલ્યા.
11 ગલયાદમાં ૂ ત ૂજા થઇ રહ છે, તો જરૂર તે પાપોનો નાશ
થશે. ગલ્ગાલમાં બળદોનો બ લ અપાય છે. તેઓની વેદ ઓ
ખેડલેા ખેતરની બાજુના પથ્થરોના ઢગલા જવેી થશે. ખેતરના
ચારાની જમે વેદ ઓની હારમાળાઓ તમાર ૂ તઓને બ લદાન
અપર્વા વપરાય છે. ગલયાદ પણ ૂ તઓની ૂજા કરનારા
ૂખાર્ઓથી ભરે ું છે.
12 “યાકૂબ અરામમાં ભાગી ગયો, અને ઇસ્રાએલે પત્ની મેળવવા

ત્યાં કામ ક ,ુ તેણે તેણીને ઘેટાં ચરાવીને મેળવી. 13 પછ
યહોવાએ એક પ્રબોધક દ્વારા ઇસ્રાએલી લોકોનો મસરમાંથી
છુટકારો કય . તેઓને એક પ્રબોધક મારફતે રક્ષણ આપ્ ુ.ં
14 પર ુ ઇસ્રાએલના લોકોએ યહોવાને ભારે ક્રો ધત કયાર્ છે.
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યહોવા તેમના પાપો માટે તેમને જ જવાબદાર ઠેરવશે અને તેમણે
જે અપરાધો કયાર્ છે, તેનો દોષ તેમના માથે નાખશે અને તેને પ્ર ુ
યહોવા ૃત્ ુદડ કરશે.”

13
ઇસ્રાએલે પોતાનો વનાશ નોતય

1 “એફ્રાઇમના વંશનો બોલ પડતાં બીજા વંશના લોકો ુજી
ઊઠતાં. ઇસ્રાએલમાં એ વંશ ું એ ું માન હ ું પર ુ બઆલની
ૂજા કરવાને કારણે એ લોકો અપરાધી ઠયાર્ અને માયાર્ ગયા.

2 અને હવે તેઓ પાપ ઉપર પાપ કયાર્ જ જાય છે અને પોતાને માટે
પોતાની કલ્પના પ્રમાણેની ચાંદ ની ઢાળેલી ૂ તઓ બનાવડાવે છે.
એ બધી તો કાર ગરે બનાવેલી છે, છતાં તેઓ કહે છે કે, ‘આને
બ લ ચઢાવો.’ માણસો વાછરડાઓને ુંબન કરે છે! 3 આથી
તેઓ પરોઢના ુમ્મસની જમે, અથવા જોતજોતમાં ઊડ જતી
ઝાકળની જમે, અથવા ખળામાંથી પવન તણાઇ જતાં ૂસાની
જમે કે, ુમા ડયામાંથી નીકળતા ુમાડાની જમે હતા ન હતા થઇ
જશે.”

4 યહોવા કહે છે: “તમે મસરમાં હતાં ત્યારથી હુ, યહોવા
તમારો દેવ છુ. મારા સવાય તમારો કોઇ અન્ય દેવ નથી. અને
મારા વના તમારો કોઇ તારણહાર નથી. 5 ગરમ અને ૂકા
અરણ્યમાં મેં તમાર કાળજી રાખી હતી. 6 પર ુ તમે પેટ ભર ને
ખા ુંપી ું અને ધરાયા એટલે તમને અ ભમાન થઇ ગ ું અને તમે
મને ુલી ગયા.

7 “એટલે હવે હુ તમારા માટે સહ જવેો થઇશ, દ પડાની જમે
હુ તમારા રસ્તાની બાજુમાં ટાંપીને બેસીશ. 8 જનેાં બચ્ચાં ઝૂટવી
લેવાયા હોય એવી ર છણની જમે હુ તમને ચીર નાખીશ; અને
સહની જમે હુ તમારો ભક્ષ કર શ.

દેવના ક્રોધથી ઇસ્રાએલનો વનાશ
9 “હે ઇસ્રાએલવાસીઓ, જો હુ તમારો વનાશ કર શ, તો

તમને મદદ કરનાર કોણ છે? 10 તમારુ રક્ષણ કરનાર તમારો
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રાજા ાં છે? તમારુ રક્ષણ કરનારા તમારા બધા રાજકતાર્ઓ
ાં છે? તમે જ તેમની પાસે માર માગણી કર હતી કે, ‘અમને

એક રાજા આપો, રાજકતાર્ઓ આપો.’ 11 મેં મારા ક્રોધમાં તમને
રાજા આપ્યો હતો. અને હવે રોષે ભરાઇને મેં તેને લઇ લીધો છે.
12 “ઇસ્રાએલના પાપો ચોપડે નોંધવામાં આવેલા છે

અને યોગ્ય સમયે શક્ષા માટે
તે ભર રાખેલા છે.

13 એના પ્રસવ માટે વેદના-પીડા શરૂ થઇ છે,
પણ એ ૂખર્ બાળક છે,

કારણકે સમય થયો હોવા છતાં
એ ઉદરમાંથી બહાર આવ ું નથી.

14 “હુ ૂલ્ય ૂકવીને તેને શેઓલમાંથી છોડાવી લઇશ,
હુ એમને ૃત્ ુમાંથી છોડાવીશ.

તેની કસોટ કરવા માટે હે શેઓલ,
તાર વનાશક શ કત છૂટ ૂક.
અરે ૃત્ ુ તાર મહામાર મોકલ! કારણકે માર આંખમાં
દયા રહ નથી.

15 તેના સવર્ ભાઇઓમાં તે સૌથી વ ુ ન ાવાન ગણાતો હતો.
પર ુ ૂવર્નો પવન-અરણ્યમાંથી આવતો યહોવાનો પવન

તેના ઉપર પ્રચંડ ર તે આવશે અને પછ ઝરા ુકાઇ જશે.
અને તેમના કુવાઓ ૂકાઇ જશે
અને તેમનો ુલ્યવાન ખજાનો પવનમાં ઘસડાઇ જશે.

16 સમરૂને દેવની વરૂદ્ધ બંડ ક ુ છે;
માટે તેણે તેના અપરાધના ફળ ભોગવવા પડશ.ે

તેના ઉપર આક્રમણ કરનાર સૈન્ય તેના લોકોનો સંહાર કરશે.
તેમના બાળકોને ભોંયે પછાડ ને માર નાખવામાં આવશે
અને તેમની ગભર્વતી ીઓનાં પેટ ચીર નાખવામાં આવશ.ે
એ લોકો તરવારનો ભોગ બનશ.ે”
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14
યહોવા તરફ પ્રયાણ

1 હે ઇસ્રાએલના લોકો, તમારા યહોવા દેવ પાસે પાછા આવો,
તમારા દષુ્કૃત્યોને લીધે તમે ઠોકર ખાઇને પછડાયા છો. 2 તમાર
વનંતી રજૂ કરો. યહોવા પાસે આવો અને કહો:

“હે યહોવા, અમારાં પાપો દૂર કર ને અમારામાં ું સારુ હોય,
તેનો સ્વીકાર કરો.
અમે તમને સ્ ુ તઓ અપી ુ.

3 “આશ્ ૂર અમને બચાવી શકશે ન હ;
હવે અમે કદ ુદ્ધના ઘોડાને ભરોસે રહ ું ન હ,

અને હવે અમે કદ હાથે ઘડલેી ૂ તને
‘અમારો દેવ કહ ું ન હ’ તમે જ અનાથના નાથ છો.”
યહોવા ઇસ્રાએલને ક્ષમાં કરશે

4 યહોવા કહે છે,
“હુ મારા લોકોના વ ાસઘાતનો રસ્તો કર શ.

હુ ઉદારતાથી અને છૂટથી તેમના પર પ્રેમ રાખીશ.
કારણકે હુ તેમના પર રોષે નથી.

5 હુ ઇસ્રાએલને માટે ઝાકળ જવેો થઇશ;
તે કમળની જમે ખીલશ,ે
લબાનોનનાં ૃક્ષોની જમે તેના ૂળ હજુ ઊંડા જશે,

6 તેને નવા ફણગાં ટશ,ે
અને તેની ડાળ ઓ ફેલાઇ જશે,

તેનો દેખાવ એક ુંદર જૈંત ૃક્ષ જવેો હશે
અને લબાનોનના ગંધતરુઓ જવેી તેની ુવાસ હશે.

7 ફર તેઓ મારા છાયડામાં વાસો કરશે;
તેઓ બગીચાની જમે લશે ફાલશ,ે

દ્રાક્ષાવાડ ની જમે વધશે;
તેઓની ુગંધ લબાનોનના દ્રાક્ષારસ જવેી થશે.
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ઇસ્રાએલને ૂ તઓ વષે યહોવાની ચેતવણી
8 “હે ઇસ્રાએલ, તારે ૂ તઓ સાથે કઇં કરવા ું ન હ રહે.

હુ એ છુ જે તમાર પ્રાથર્નાઓનો ઉ ર આ ુ છુ.
અને હુ તમાર સંભાળ રા ુ છુ.

તમાર સારસંભાળ રા ું છુ.
હુ સદા લીલાછમ રહેતા ૃક્ષ જવેો છુ.

માર પાસેથી જ તમને ફળ મળે છે.”
અં તમ ચેતવણી

9 સમજુ ડા ો હોય તે આ બાબતોને સમજ,ે ુ દ્ધશાળ કત
તે સાંભળે,

જનેામાં સમજણ હોય તે,
એનો અથર્ હૈયામાં રાખે,

કારણકે યહોવાના રસ્તાઓ સત્ય અને ન્યાયી છે,
અને સારો માણસ તેના ઉપર ચાલે છે,

પણ પાપી માણસો ઠોકર ખાઇને પછડાય છે.
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