
મખાહ 1:1 i મખાહ 1:7

મખાહ
મીખાહને મળેલ દેવનો સંદેશ

1 યહૂ દયા રાજાઓ યોથામ, આહાઝ અને હ ઝ ાના શાસન
દરમ્યાન સમરૂન અને યરૂશાલેમને વષે મોરાશ્તીની મીખાહને યહોવા
તરફથી સંદેશો મ ો તે,

2 હે વ ની સવર્ પ્રજાઓ,
ધ્યાન આપો અને સાંભળો.

દેવ યહોવા પોતાના પ વત્રમં દરમાંથી,
તમાર વરુદ્ધ સાક્ષી આપે છે.

3 જુઓ, યહોવા આવે છે!
તે પોતા ું સ્વગર્ ું રા ાસન છોડ ને ૃથ્વી પર આવે છે

અને પવર્તોના શખરો ઉપર ચાલે છે.
4 તેમના પગ તળે,

પવર્તો અ આગળ મીણની જમે ઓગળે છે
અને ઢોળાવ વાળ જગ્યા ઉપરથી

વહ જતાં પાણીના ધોધની જમે ખીણો ફાટ જાય છે.
સમરૂન પાપ ું કારણ

5 આ બધા ું કારણ છે કે યાકૂબના અપરાધો
અને ઇસ્રાએલના કુળના અપરાધો

યાકૂબનો અપરાધ છે સમરૂન!
યહૂ દયા ું ઉચ્ચ ાન છે યરૂશાલેમ!

6 તેથી સમરૂન નગર પથ્થરોના ઢગલા જે ું
અને ખેડલેા ખેતર જે ું ુલ્ ું થશે ાં દ્રાક્ષાવેલાની રોપણી
થશ.ે

તેના પથ્થરોને હુ ખીણોમાં ગબડાવી દઇશ
અને તેના પાયા ને ઉઘાડા કર દઇશ.

7 તેની ૂ તઓના ટુકડે ટુકડા થઇ જશે,
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ૂ ત ૂજા દ્વારા મેળવેલી તેની બધી કમાણી આગમાં ભસ્મ
થઇ જશે.

અને તેના બધાં જૂઠા દેવોની પ્ર તમાઓના હુ ૂરે ૂરા કર નાખીશ;
કારણ તેણીએ એ બ ું મારા પ્રત્યેની

અ વ ાસની કમાણી રૂપે મેળ ું છે*
અને તે અ વ ા ુપણાની કમાણી તર કે જ પાછુ જશ.ે†

મીખાહ ું મહાન દ:ુખ
8 એટલે મીખાહ બોલ્યો, એને લીધે હુ પોક ૂક ને વલાપ કર શ.

ઉઘાડા પગે નવર્સ્ર થઇને ફર શ,
શયાળવાની જમે રડ શ,

અને શાહ ૃગની જમે કળ કળ શ.
9 કારણ કે તેનો પ્રહાર, આ ઘાને રૂઝવી શ ો નથી જે

હવે યહૂ દયા ુધી આ ો છે,
મારા લોકો જઓે યરૂશાલેમમાં રહે છે,

તેમના દરવાજા ુધી આવી પહોંચ્યો છે.
10 ગાથમાં તે કહેશો ન હ,

વલાપ કરશો ન હ;
બેથલે-આફ્રાહ,

ું ૂળમાં આળોટ.
11 હે શાફ રના રહેવાસીઓ, નવર્સ્ર થઇન,ે

ને નામોશી વહોર ને દેશવટાને રસ્તે પડો.
સાઅનાનના રહેવાસીઓ પોતાના ઘરની

બહાર નીકળવાની હમત કર શકતા નથી.
બેથ-એસેલ વલાપ કરે છે;

તે તમાર પાસેથી પોતાનો આધાર મેળવશ.ે
12 મારોથના લોકો કઇ સારાની રાહ

જોવામાં નબળા બની ગયા, કારણકે,
યહોવા તરફથી આફત યરૂશાલેમના

* 1:7: મારા પ્રત્યેની � રૂપે મેળ ું છે શા ક ર તે “તેની કમાણી વારાંગનાની
કમાણી હતી.” † 1:7: અને તે � પાછુ જશે શા ક ર તે “તે વારાંગનાની કમાણી
તર કે પાછુ જશ.ે”
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દરવાજા ુધી આવી પહોંચી છે.
13 હે લાખીશના લોકો,

રથને ઘોડા જોડો;
સયોનની ુત્રી માટે તે પાપની શરુઆત હતી;

અને તમારામાં ઇસ્રાએલના અપરાધ મ ા હતા.
14 અને તેથી મોરેશેથ-ગાથને

વદાય આપવી પડશ.ે
આખ્ઝ બનાઁ કુળો, ઇસ્રાએલના

રાજાઓ માટે છેતરામણાં હશ.ે
15 હે મારેશાહના રહેવાસીઓ,

હુ તમારા માટે એક વજતેા લાવીશ,
ઇસ્રાએલ ું ગૌરવ અદલુ્લામની

ુફામાં આશ્રય લેશ.ે
16 તારાઁ પ્રય સંતાનોને લીધે તારા માથાના વાળ કપાવ,

ને તારુ પોતા ું મા ું ુંડાવ;
અને ગીધના જવેા બોડા થઇ જાઓ, કારણ,

તેઓને તમારાથી દૂર લઇ જવામાં આવનાર છે.

2
લોકોની દુ યોજનાઓ

1 જઓે પોતાની પથાર માં જા ૃત રહ ને પાપી યોજનાઓ
અને દુ તા આચરવાની યોજનાઓ કરે છે

તેઓને ધ ાર છે!
પછ પ્રભાતના પ્રકાશમાં તેઓ તેનો અમલ કરે છે.

2 તેઓ ખેતરો મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે
તેથી તેને ઘેર વળે છે,

તેઓ ઘર મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે
તેથી તેને પડાવી લે છે.

તેઓ કતને તેની સંપ ત માટે છેતરે છે,
તેઓ વારસદારને તેના વારસા માટે ઠગે છે.
લોકોને સજા કરવાની યહોવાની યોજના

3 તેથી યહોવા કહે છે કે,
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“જુઓ, હુ આ કુળ ઉપર આફત નાખવાનો વચાર કરુ છુ,
એમાંથી તમે તમાર જાતને ન હ બચાવી શકો,

ને તમે હવે હોશીયાર થી ચાલી શકશો ન હ,
કારણકે તે ભયાનક સમય હશે.

4 તે દવસે તેઓ તમને મહેણાં ટોણાં મારશે
અને તમારે માટે દ:ુખના ગીતો ગાઇને કહેશે કે,

‘આપણે તો સં ૂણર્ ર તે પાયમાલ થઇ ગયા છ એ,
તે અમાર જમીન બદલી નાખે છે અને જે માર છે

તે લઇ લે છે અને તે અમારા ખેતરો
અમને દગો આપનારા વચ્ચે વહેંચી આપે છે.

5 ારે યહોવા લોકોની જમીનના ભાગ પાડશે,
ત્યારે તમને તે ન હ મળે.’ ”
મીખાહને ઉપદેશ માટે ના પાડવી

6 લોકો મને કહે છે, “તમારે પ્રબોધ કરવો ન હ,
તમે આવી વસ્ ુઓ પ્રબોધવા માટે નથી,

આપણી ઉપર અવકૃપા ન હ આવે.”

7 હે યાકૂબના કૂળસ ુહો,
ું આ ું કહેવાશે?

કે યહોવાનો આત્મા સંકોચાયો છે?
આ ું તેનાઁ કાય છે?

જઓે ની તમ ાથી ચાલે છે
તેમના માટે મારા શ ો સારા નથી?

8 પણ છેવટે થોડ ુદતથી મારા લોકો શ ુની જમે વતીર્ ર ાં
છે.

તમે પસાર થતાં શાંત લોકોના કપડાં ઉતાર નાખો છો,
જઓે એમ વચારે છે કે તેઓ ુદ્ધમાંથી

પાછા ફરતાં લોકોની જમે ુર ક્ષત છે.
9 મારા લોકોની ીઓને તમે તેઓનાં

આરામદાયક મકાનોમાંથી કાઢ ૂકો છો;
અને તેમનાં બાળકો પાસેથી મારુ ગૌરવ

તમે સદાને માટે હળ લો છો.
10 ઊઠો, ચાલ્યા જાઓ,
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કારણકે આ તમારુ વશ્રામ ાન નથી.
અ ુ દ્ધ ભયંકર વનાશ

સાથે સંહાર કરે છે.
11 જો કોઇ અપ્રામા ણકતા

અને અસત્યની પ્રકૃ તવાળ કત એમ કહેતી આવે કે,
“હુ તમને ુષ્કળ દ્રાસારસ અને મધ વષે ઉપદેશ આપીશ,

તો તે આ લોકોનો જ પ્રબોધક હશ.ે”
યહોવા પોતાના લોકોને ભેગા કરશે

12 હુ ચો સપણે તમને બધાને, યાકૂબના લોકોને ભેગાં કર શ.
હુ કાળજી ૂવર્ક ઇસ્રાએલના બચેલાઓને ભેગાં કર શ.

હુ તેમને વાડાના ઘેટાંની જમે
તથા ગૌચરના ઘેટાંના ટોળાંની જમે ભેગાં કર શ.

ચારેબાજુથી બધા લોકોના આવાજથી
ત્યાં ઘોંઘાટ મચી જશે.

13 પછ એક “ઘસી પડનાર” તેમની આગળ આવશે
અને તેઓ દરવાજો તોડ ને તેમાંથી પસાર થશે,

રાજા તેમની પહેલાં પસાર થઇ ગયો છે,
યહોવા તેમનો આગેવાન છે!

3
ઇસ્રાએલના પ્રશાસકો દુ તાના અપરાધી

1 મેં ક ું, “હે યાકૂબના નેતાઓ, અને ઇસ્રાએલ દેશના શાસકો,
હવે આ ું તમારા માટે ન્યાયને જાણવાની જગ્યા નથી?

2 પણ તમે ન્યાયને ધ ારો છો, ને અન્યાય પર પ્રેમ રાખો છો!
તમે મારા લોકોના શર ર પરથી ચામડ
અને તેના હાડકાં ઉપરથી માંસ ઊતાર લો છો.

3 તમે મારા લોકો ું માંસ ખાઓ છો,
તેમના શર ર ઉપરથી ચામડ ઉઝરડ નાખો છો,
તેમના હાડકાં ભાંગીને ૂરાં કર નાંખો છો અને તેને માંસની
જમે રાંધવા માટે તમે તેને કઢાઇમાં પાથર દો છો.
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4 અને પછ સંકટના સમયે મદદ માટે તમે યહોવાને વનંતી કરો
છો!

પર ુ તે તમને જવાબ ન હ આપ.ે
તમે અ ન કામો કયાર્ છે,

તેથી તે તમારાથી મોઢુ ફેરવી લેશ.ે”
જૂઠા પ્રબોધકો

5 હે જૂઠા પ્રબોધકો, તમે યહોવાના લોકોને ખોટા માગેર્ લઇ
જાઓ છો:

“તમને ખોરાક આપે તેઓને તમે શાં ત થાઓ એમ કહો છો
અને જઓે નથી આપતા તેઓને તમે ધમકાવો છો.

તમારા માટે દેવનો આ સંદેશો છે.
6 “તમારા ઉપર રાત્રીના ઓળાં ઊતરશ;ે

તમને કોઇ સંદશર્ન ન હ થાય,
તમારા ઉપર અંધારા ઊતરશ,ે

તમે કોઇ ભ વષ્ય ભાખી શકશો ન હ,
તમારો ૂયર્ આથમી જશે

અને તમારો દવસ
અંધારમય થઇ જશે.

7 દ્ર ાઓ લ જ્જત થશ,ે
અને ભ વષ્યવે ાઓ ૂંચવાઇ જશે,

તેઓ બધા પોતાના હોઠ ઢાંક દેશે;
કારણકે દેવ તરફથી કઇં પણ ઉ ર મળતો નથી.”
મીખાહ દેવનો નખાલસ પ્રબોધક

8 પર ુ ારે મારા માટે,
યાકૂબને તેના અપરાધ વષે અને ઇસ્રાએલને

તેના પાપો વષે જણાવવા માટે યહોવાના આત્માએ મને સામર્થ્ય,
ન્યાય અને શ કતથી ભર દ ધો છે.
ઇસ્રાએલના આગેવાનો જવાબદાર

9 હે યાકૂબના વંશના નેતાઓ અને ઇસ્રાએલના કૂળના શાસકો,
જઓે ન્યાયને ધ ારો છો,
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અને સવર્ ની તમ ાને ઉલટાવો છો,
હવે ધ્યાનથી સાંભળો.

10 તમે સયોનને હસાથી
અને યરૂશાલેમને અન્યાય દ્વારા બાંધ્યા છે.

11 તેના આગેવાન નેતાઓ
લાંચ લઇને ન્યાય કરે છે.

ને તેના યાજકો પગાર લઇને બોધ કરે છે
અને તેના પ્રબોધકો

પૈસા લઇને ભ વષ્ય ભાખે છે.
એમ છતાં પણ તેઓ

યહોવા પર આધાર રાખે છે,
અને કહે છે, “ ું યહોવા આપણી પાસે નથી?
આપણા પર કોઇ આફત આવશે ન હ.”

12 આથી, તમારે કારણે સયોનને
ખેતરની જમે ખેડ નાખવામાં આવશ,ે

અને યરૂશાલેમ કાટમાળનો ઢગલો થઇ જશ;ે
અને ટેકર ઉપર ું મં દર ઝાડ ઝાંખરાથી ઢકાઇ જશે.

4
શાં તના શાસન ું આગમન

1 હવે પાછલા દવસોમાં યહોવાના મં દરનો પવર્ત બીજા
બધા પવર્તો કરતાં ઊંચો કરવામાં આવશ,ે

જે બીજાં બધાં શખરો પર થશ,ે
તે બીજા ડુગરો કરતાં ઊચો કરવામાં આવશે.

2 ઘણાં જુદા જુદા દેશના લોકો ત્યાં ચાલ્યાં આવશે અને કહેશે
કે,

“ચાલો આપણે યહોવાના પવર્ત ઉપર,
યાકૂબના વંશના દેવનામં દરે જઇએ;

જે આપણને તેના પોતાના જીવનમાગર્ વષે શીખવશે
અને પછ આપણે તેના માગેર્ ચાલી ુ.ં”

કારણકે નયમશા સયોનમાંથી બહાર પડશે
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અને યહોવાનાં વચન યરૂશાલેમ તરફથી પ્રગટ થનાર છે.
3 તે ઘણા લોકોને ન્યાય કરશ,ે

દૂરના બળવાન લોકો માટે નણર્યો કરશ;ે
ત્યારે લોકો પોતાની તરવારો

ટ પીને હળની કોશો બનાવશ;ે
અને ભાલાઓનાં દાંતરડા બનાવશે.

પ્રજાઓ એકબીજા સામે તરવાર ઉગામશે ન હ કે
ફર થી કદ ુદ્ધ ું પ્ર શક્ષણ લેશે ન હ.

4 પણ પ્રત્યેક મ ુષ્ય પોતપોતાના દ્રાક્ષાવેલા નીચે
તથા પોતપોતાની અંજીર નીચે બેસશે;

અને તેમને કોઇનો ભય રહેશે ન હ,
કારણ કે આ સૈન્યોનો દેવ યહોવાના ુખના વચન છે.

5 પ્રત્યેક પ્રજાઓ પોતપોતાના દેવના નામ પર શ્રદ્ધા રાખીને ચાલે
છે,

અને અમે પણ સવર્કાળ હમેશા, અમારા સૈન્યોનો દેવ યહોવા
દેવના નામ પર શ્રદ્ધા રાખીને ચાલી ુ.ં

આ રા ને પાછુ લાવ ું છે
6 યહોવા કહે છે કે,
“તે દવસે જમેને મેં હાંક

કાઢ ને દ:ુખી કયાર્ છે,
જઓે અપંગ થઇ ગયા છે

તે મારા લોકોને હુ એકત્ર કર શ.

7 “હુ અપંગોને અ તજીવી બનાવીશ
અને દૂર હાંક કઢાયેલાઓમાંથી

એક શ કતશાળ રા બનાવીશ
અને યહોવા સદાકાળને માટે

સયોનના પવર્ત ઉપરથી
તેમના ઉપર સવર્કાળ ુધી રા કરશે.

8 અને તમ,ે ટોળાંના ૂરજો,
સયોનની ુત્રીના શખર,
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તમે તમાર શ કત પાછ મેળવશો
અને અગાઉ ું રા
યરૂશાલેમની ુત્રી પાસે પાછુ ફરશ.ે”
ઇસ્રાએલીઓને ખરેખર શા માટે બા બલ પાસે જ ું જોઇએ?

9 હવે ું શા માટે મોટેથી ૂમો પાડે છે?
તારે ત્યાં રાજા નથી?

તારા સલાહકારો નાશ પામ્યા છે કે,
ું આમ પ્ર ુતાની જમે પીડાય છે, હે યરૂશાલેમ?

10 હે સયોનની ુત્રી, પ્ર ૂ તથી પીડાતી ીની જમે
ું તરફડજે અને ચીસો પાડજ;ે

કારણકે હવે ું યરૂશાલેમમાંથી દૂર થઇ જશે,
ને સીમમાં રહેશે,

ને બા બલમાં પણ જશે;
ત્યાં તને છોડાવવામાં આવશ;ે

ત્યાં યહોવા તને તારા શ ુઓના
હાથમાંથી છોડાવશે.
યહોવા બીજી પ્રજાને સમાપ્ત કરશે

11 હવે ઘણી પ્રજાઓ તાર સામે ભેગી થઇ છે
અને કહે છે કે, “ભલે તેણી થાય જથેી આપણી
આંખો સયોનને જોઇ શકે.”

12 પર ુ તેઓ યહોવાના વચારોને જાણતા નથી.
તેઓ યહોવાની યોજના સમજતા નથી,

તેણે તેમને અનાજની જમે ભેગા કયાર્ છે
અને તેમને ઝૂડવા માટેની જમીન પર લાવીને ૂ ા છે.
ઇસ્રાએલ શ ુઓને હરાવી જીત મેળવશે

13 “હે સયોનની ુત્રી, ઊઠ, અને ૂંદવા માંડ!
હુ તારા શગડાં લોખંડના અને ખર ઓ કાંસાની બનાવીશ;

અને ું તેના વડે ઘણી પ્રજાઓને
કચડ નાખીને ૂરે ૂરા કર નાખીશ;
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અને તેમની પાસેથી ૂંટમાં મળેલી
સંપ સમગ્ર ૃથ્વીના યહોવાને સમપર્ણ કર શ.”

5
1 હે યરૂશાલેમ, તાર સૈના ભેગી કર,

દશુ્મનોએ આપણને ઘેરો ઘાલ્યો છે;
તેઓ ઇસ્રાએલના ન્યાયાધીશને

ગાલ પર સોટ વડે મારશ.ે
બેથલેહેમ ું ગૌરવ

2 હે બેથલેહેમ એફ્રાથાહ,
ું યહૂ દયા ું સૌથી

નાનકડુ ગામડુ છે,
પણ મને લાગે છે કે,

“ઇસ્રાએલનો શાસક તારામાંથી આવશ,ે
જનેા વંશના ૂળ ૂબ પ્રાચીન કાળમાં છે.”

3 તેથી યહોવા પોતાના લોકોનો ત્યાગ કરશે,
પણ ગભર્વતીને ુત્ર અવતરશે ત્યાં ુધી જ.

ત્યારબાદ તો એ ુત્રના જાતભાઇઓમાંથી બચવા પામેલાઓ
દેશવટેથી પાછા આવી બીજા ઇસ્રાએલીઓની સાથે ભેગા
થશ.ે

4 તે યહોવાના સામર્થ્યસ હત તથા પોતાના દેવ યહોવાના નામના
પ્રતાપસ હત ઊભો

રહ ને પોતાના લોકો ું પાલન કરશે. અને તેઓ ુરક્ષામાં
રહેશે.

અને તે વખતે તો આખી દુ નયામાં તેમનો પ્રભાવ પડતો હશ,ે
અને તે જ શાં ત ફેલાવશે.
5 હવે ત્યાં શાં ત હશ.ે

આશ્ ૂર સૈન્ય આપણા વતન વરુદ્ધ ચઢ આવશે
અને તે આપણી જમીન ઉપર કૂચ કરશે,

ત્યારે આપણી કાળજી લેવા માટે તે સાત પાળકોની
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અને આપણને દોરવણી આપવા માટે આઠ સરદારોની
નમ ૂંક કરશ.ે

6 તેઓ આશ્ ૂરની ૂ મ પર તરવારથી
અને નમ્રોદની ૂ મ ઉપર ઉઘાડ તરવારોથી શાસન કરશે,

અને તે આપણને આશ્ ૂરથી બચાવશે જે આપણી ૂ મ પર
પ્રવેશ્યા છે

અને જણેે આપણી સરહદોને કચડ નાખી છે.
7 ઘણી પ્રજાઓમાંથી યાકૂબના બચવા પામેલા

વંશજો ઘાસ ઉપર વરસતાં ઝાપટાં જવેા બની જશ,ે
જે માણસ ઉપર આધાર રાખતા નથી, કે

તેના માટે રોકાતા નથી.
8 યાકૂબના બચી ગયેલાઓ

ઘણી પ્રજાઓમાં વનનાં
પ ુઓમાં સહના જવેા,

તથા ઘેટાંનાઁ ટોળામાં
સહના બચ્ચા જવેા થશે;

કે જે તેઓમાં થઇને જાય તો
તેમને કચર નાખે છે,

ને તેમને ફાડ ને ટુકડા કરે છે,
ને છોડાવનાર કોઇ હો ું નથી.

9 તારા શ ુઓ પર તારો હાથ ઉગામાશે
અને તારા બધા હર ફો નાશ પામશે.
લોકો દેવના વ ાસે રહેશે

10 વળ યહોવા કહે છે કે,
“તે દવસે હુ તમાર વચ્ચેથી તમારા ઘોડાઓનો વધ કર નાખીશ

અને તમારા રથોનો નાશ કર શ.
11 હુ તમારા દેશનાઁ નગરોનો નાશ કર શ,

ને તમારા સવર્ કલ્લાઓ તોડ પાડ શ;
12 વળ હુ બધા જાદગુરોનો નાશ કર શ

અને બધા ભ વષ્યવે ાઓને હાંક કાઢ શ.
13 હુ તમાર સવર્ ૂ તઓ અને સ્ ુ તસ્તંભો જનેી



મખાહ 5:14 xii મખાહ 6:5

તમે ઉપાસના કરો છો તેનો નાશ કર શ.
તમારા હાથોએ જે બના ું છે તેની તમે ફર થી ભ કત કરશો
ન હ,

14 તમારા દેશમાંથી હુ અશેરાદેવીની પ્ર તમાઓને ઉખેડ નાખીશ;
અને તમાર ૂ તઓનો નાશ કર શ.

15 અને માર આજ્ઞાઓ ું પાલન ન કરનાર પ્રજાઓ ઉપર હુ
રોષે ભરાઇને વૈર વાળ શ.”

6
યહોવા દેવની ફ રયાદ

1 હવે યહોવા ું કહે છે તે તમે સાંભળો:
“ઊઠ, ઊભો થા, અને ડુગરો

અને પવર્તોને ફ રયાદ સાંભળવા માટે બોલાવ.
2 હે પવર્તો તથા ૃથ્વીના અચલ પાયાઓ,

તમે યહોવાની ફ રયાદ સાંભળો,
કારણકે તેમની ફ રયાદ પોતાના ઇસ્રાએલી લોકો વરુદ્ધ છે,

તે તેઓની સામે કાયદેસરના પગલાં ભરશ.ે”
3 યહોવા કહે છે, “હે માર પ્રજા, મેં તમને ું ક ુર્ છે?

તમને કઇ ર તે દ;ુખ આપ્ ું છે?
એનો મને જવાબ આપો.

4 હુ તમને મસરમાંથી બહાર લઇ આ ો,
મેં તમને ુલામીમાંથી ુકત કયાર્

અને તમને દોરવણી આપવા માટે મેં ૂસાન,ે
હારુનને અને મ રયમને મોકલ્યાં હતા.ં

5 હે મારા લોકો, યાદ રાખજો કે મોઆબના રાજા બાલાકે કેવી
ર તે અ ન યોજના કર હતી,

અને બયોરના ુત્ર બલામે તેનો કેવી ર તે ઉ ર આપ્યો હતો?
યાદ રાખજો કે શટ્ટ મથી ગલ્ગાલને ું બન્ ું હ ુ,ં

જથેી તમે યહોવાના ન્યાયી કાય ને સમજી શકશો.”
દેવ આપણી પાસે ું માગે છે?
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6 હુ ારે પરાત્પર દેવની ઉપાસના કરવા આ ું ત્યારે સાથે ું
લેતો આ ુ?ં

એક વષર્ના વાછરડાઓનાં અપર્ણ સાથે ું અમે યહોવાની
સમક્ષ નમન કર એ?

ના, એમ ન હ!
7 જો તમે હજારો ઘેટાં અને 10,000 કરતાં વધારે જતૈતેલની

નદ ઓ ું તેમને અપર્ણ કરો,
તો ું તે રાજી થશે?

ું તેનાથી તેને સંતોષ થશ?ે
ું હુ મારા પ્રથમ જન્મેલા બાળક ું મારા આત્માના પાપ માટે

બ લદાન કરુ?
મારા અપરાધો માટે મારુ પોતા ું શર ર ફળ ભોગવશે.

8 ઓ માનવી, ું સારુ છે તે તેણે તમને જણા ું છે.
અને તમાર પાસેથી યહોવાને તો એટ ું જ જોઇએ છે,

ફકત તમે ન્યાય આચરો,
દયાભાવને ચાહો
અને તમારા દેવ સાથે નમ્રતાથી ચાલો.
ઇસ્રાએલના લોકો ું કર ર ાં હતા?

9 યરૂશાલેમના સવર્ રહેવાસીઓને યહોવા બોલાવે છે;
“જઓે ખરેખર શાણા છે તે તમારા નામથી બીશે.

સજાના દડ ઉપર અને તેની નમ ૂંક કરનાર ઉપર ધ્યાન
આપો.

10 ું દુ ોના ઘરોમાં પાપનો પૈસો
અને તરસ્કારપાત્ર ખોટાં માપ પડલેાં છે?

11 ખોટા ત્રાજવાં અને ઠગારા કાટલાં
વાપરનાર માણસને હુ કેવી ર તે ઓળ ુ?ં

12 તમારા ધનવાનો કૂ્રર હોય છે.
અને તમારા રહેવાસીઓ જૂઠુ બોલે છે
અને છેતરનાર જીભ તેમના મોઢાંમાં જ રહેતી હોય છે.

13 આથી મેં તમને સજા કરવા ું શરુ ક ુર્ છે
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અને હુ તમને તમારા પાપોને લીધે ગમગીન બનાવી દઇશ.
14 તમે ખાશો પણ સંતોષ ન હ પામો;

ૂ ા જ રહેશો, તમે બચવાના ઘણા પ્રયત્નો કરશો,
પણ સફળ ન હ થાઓ. તમે જે કઇ બચાવશો તે હુ,

જઓેએ તમને હરા ા છે તેમને સોંપી દઇશ.
15 તમે વાવશો

પર ુ તમે ધાનની કાપણી કર શકશો ન હ,
તમે જતૈફળોને પીલીને તેલ કાઢશો છતાં

તમારા અંગ ઉપર
ૂર ું તેલ ચોપડવા પામશો ન હ,

તમે દ્રાક્ષા ખીલવશો પણ તેમાંથી દ્રાક્ષારસ પી શકશો ન હ.
16 તમે રાજા ઓમર

અને તેના વંશજ આહાબના કુ રવાજો પા ા છે,
તમે તેમને પગલે ચાલ્યાં છો,

તેથી હુ તમને ખેદાનમેદાન કર નાખીશ;
તમારા લોકો હાંસી પાત્ર બની જશે

અને સૌ કોઇ તમારુ અપમાન કરશે.”

7
લોકોના પાપ વષે મીખાહની ાકુળતા

1 હુ કેટલો ઉદાસ છુ!
કારણકે હુ એવો કત થઇ ગયો છુ જનેે ઉના ુ કાપણી
પછ

અને દ્રાક્ષ ભેગી કરવાની ઋ ુ પછ ખાવા માટે દ્રાક્ષ મળતી નથી
અથવા તો જનેા માટે તીવ્ર ઇચ્છા રાખી હતી તે પહે ું ફળ
મળ ું નથી.

2 ૂ મ પરથી બધાંજ ધા મક
માણસો નાશ પામ્યા છે,

ને મ ુષ્યોમાં કોઇ પ્રામા ણક ર ો નથી;
કોઇ ું ૂન કરવાનો લાગ શોધી ર ાં છે,

3 તેમના હાથ દષુ્કૃત્યો કરવામાં પાવરધા છે.
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અમલદારો લાંચ માંગે છે,
આદરણીય લોકો પણ ન ુરતાથી પોતાના

સ્વાથર્નીજ વાતો કરે છે અને પોતા ું ધા ુ કરે છે.
4 તેઓમાં જે શ્રે છે તેઓ કાંટા ઝાંખરા જવેા છે;

સૌથી વધારે પ્રામા ણક ગણાય છે તેઓ ઝાંખરામાંથી
બનાવેલી વાડ જવેા છે,

ચોક દારોનો દવસ આવી ર ો છે
પણ હવે તમારો ચોક દારોનો દવસ સત્વરે આવે છે.

તમાર શક્ષાનો સમય લગભગ આવી ગયો છે;
ૂંચવણ, વનાશ અને ગભરાટનો

તમે અ ુભવ કરશો.
5 પડોશીનો વ ાસ કરશો ન હ,

મત્ર ઉપર આધાર રાખશો ન હ,
તમાર પ્રાણથી પ્યાર પત્ની આગળ

પણ મોઢાં ું દ્વાર સંભાળ રાખજો.
6 કારણકે એક ુત્ર પોતાના પતાનો આદર કરતો નથી.

ુત્રી માની સામે થાય છે,
ને વહુ પોતાની સા ુની સામી થાય છે;

માણસના કુટુબીઓ જ તેના વૈર બની ગયા છે.

યહોવા બચાવનાર છે
7 પણ હુ તો યહોવા તરફ જોઇશ,

હુ મારા તારણ કરનાર દેવની વાટ જોઇશ;
મારા દેવ મને સાંભળશ.ે

8 હે મારા દશુ્મન, માર દદુશામાં હષર્ ન કર;
જો હુ પડ જાઉં, તો પણ હુ પાછો ઊઠ શ;

જો હુ અંધકારમાં બે ુ,ં
તો પણ યહોવા મને અજવાળારૂપ થશ.ે
યહોવા ક્ષમાં કરે છે

9 હુ યહોવાનો કોપ સહન કર શ,
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કારણકે મેં તેમની વરુદ્ધ પાપ ક ુ છે.
તેઓ માર તરફદાર કરશે

અને મને ન્યાય કરશે ત્યાં ુધી.
દેવ મને અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં લાવશે

અને હુ તેમ ું ન્યાયીપણું જોઇશ.
10 મારા દશુ્મનો આ જોશે

અને જઓે મને એમ કહેતાં હતાં કે,
“તારા દેવ યહોવા કયાં છે?”

તેઓ શર મદા બની જશે, માર આંખો આ જોશે,
તેણી રસ્તાના કાદવની જમે પગ

તળે કચડાયેલી જગ્યા બની રહેશ.ે
યહૂદ ઓ પાછા ફરશે

11 જે દવસે તારા કોટ બંધાશે,
તે દવસે તાર સરહદ બહુ દૂર થશે.

12 તે દવસે લોકો-આશ્ ૂરથી મસર ુધીના,
અને મસરથી તે ફ્રાત નદ ુધીના,

સ ુદ્રથી સ ુદ્ર ુધીના,
અને પવર્તથી પવર્ત ુધીના,

લોકો બધે ઠેકાણેથી
તારે ત્યાં આવશ.ે

13 પણ ૃથ્વી એનાં લોકોને કારણે
અને તેમણે કરેલાં કમોનાર્ ફળરૂપે વેરાન બની જશે.

14 હે યહોવા, આવો અને તમારા લોકો ઉપર અ ધકાર ચલાવો,
તમારા વારસાનાં ટોળાને દોરવણી આપો;

તેઓને કામેલર્ના જગલમાં એકલા રહેવા દો.
ભલે અગાઉના દવસોની જમે બાશાન

અને ગલયાદમાં તેઓ આનંદ પ્રમોદ કરે.
ઇસ્રાએલ પોતાના શ ુઓને હરાવશે

15 જવેી ર તે મસરની ૂ મમાંથી છૂટયા હતાં
તે દરમ્યાન ક ુર્ હ ું તેવીજ ર તે અદૃ ૂત કામો હુ બતાવીશ.

16 અન્ય પ્રજાઓ આ જોશે
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અને પોતાની સવર્ શ કત હોવા છતાં લ જ્જત થશ;ે
તેઓ પોતાના હાથ પોતાના મોં પર ૂકશ,ે

તેઓના કાન બહેરા થઇ જશે.
17 તેઓ સાપની પેઠે ૂળ ચાટશ;ે

જમીન ઉપર પેટેથી ઘસડાતા
પ્રાણીઓની જમે તેઓ પોતાના

કલ્લાઓમાંથી બહાર આવશ.ે
તેઓ આપણા દેવ યહોવાને કારણે ભયથી

થરથર કાંપશે અને તારાથી ડર ને ચાલશ.ે
યહોવાની સ્ ુ ત કરો

18 તમારા જવેા દેવ બીજા કોણ છે?
કારણકે તમે તો પાપ માફ કરો છો
અને તમારા વારસાના બચેલા ભાગના અપરાધને દર ુજર
કરો છો;

તમે પોતાનો ક્રોધ કાયમ રાખતા નથી;
કારણ કે તમે કરુણામાં જ રાચો છો.

19 તમે ફર એક વખત અમારા ઉપર કૃપા કરશો
અને અમારા અપરાધોને પગ તળે કચડ નાખશો.
અને અમારા બધા પાપોને દ રયામાં પધરાવી દેશો.

20 તમે યાકૂબને વ ાસપાત્ર હશો અને ઇબ્રા હમને કૃપાપાત્ર હશો
જમે

તમે પ્રાચીન કાળથી અમારા ૂવર્જોને વચન આપ્ ુ હ ું.
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