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મીખાહ
લેખક
મીખાહના ુસ્તકનો લેખક મીખાહ પ્રબોધક હતો. તે એક ગ્રામીણ

પ્રબોધકહતો કેજનેે સામા જકઅનેઆ ત્મકઅન્યાય તથા ૂ ત ૂજાના
પ રણામસ્વરૂપે ઈ રના તોળાઈ રહેલા ન્યાયશાસનનો સંદેશ આપવા
એક શહેર કેન્દ્રમાં મોકલવામાં આ ો હતો. દેશના ુ તઃ કૃ ષ
વસ્તારમાં રહેતો હોવાથી, મીખાહ તેના દેશના સ ાના સરકાર કેન્દ્રોની
બહાર રહેતો હતો, કે જણેે તેને સમાજના અપંગ,બ હષ્કૃત તથા પી ડત
નીચલા વગર્ના અને ગર બ લોકો માટે ભારે કાળજી કરવા દોય હતો
(4:6). મીખાહ ું ુસ્તક ખ્રસ્તનાં જન્મના લગભગસાતસો વષર્ અગાઉ
તેમના બેથલેહેમના જન્મ ળને અને તેમના અનંતકા ળક સ્વભાવને
નદ શત કરતાં (5:2) સમગ્ર જૂના કરારમાં ઈ ુ ખ્રસ્તનાં જન્મ વષે
સૌથી મહત્વની ભ વષ્યવાણી ૂર પાડે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 730 થી 650 વચ્ચેનો છે.
મીખાહના સૌથી શરૂઆતના વચનો ઉ રના ઇઝરાયલના રા ના

પતનના બહુ થોડા સમય અગાઉ અપાયાં હોય તેમ લાગે છે (1:2-7).
ુસ્તકનાં બીજા ભાગો બા બલના દેશ નકાલ દરમ્યાન અને ત્યાર બાદ

કેટલાક લોકો વતનમાં પાછા ફયાર્ તે દરમ્યાન લખાયા હોય તેમ લાગે છે.
વાંચકવગર્
મીખાહે ઉ રના ઇઝરાયલના રા ને તથા દ ક્ષણના યહૂદાના

રા ને લ ું હ ુ.ં

હે ુ
મીખાહ ું ુસ્તક બે મહત્વના ભ વષ્યકથનોની આસપાસ વણાયે ું

છે: પ્રથમ તો ઇઝરાયલ અને યહૂદા પર ું ન્યાયશાસન (1-3), અને
બીજુ, હજાર વષર્ના રાજયમાં ઈ રના લોકોની ુનઃ ાપના (4-5).
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ઈ ર લોકોને તેમણે તેમના માટે કરેલા સારાં કાય તથા ારે લોકોએ
ફક્ત પોતાની જ કાળજી લીધી ત્યારે ઈ રે કેવી ર તે તેઓની કાળજી
લીધી હતી તે યાદ કરાવે છે.

ુદ્રાલેખ
ઈ ર ય ન્યાયશાસન

રૂપરેખા
1. ઈ ર ન્યાય કરવા આવે છે— 1:1-2:13
2. વનાશનો સંદેશ— 3:1-5:15
3. અપરાધી ઠરાવતો સંદેશ— 6:1-7:10
4. ઉપસંહાર— 7:11-20
1 યહૂ દયાના રાજાઓ યોથામ, આહાઝ અને હઝ કયાના શાસન

દરમ્યાન યહોવાહ ું વચન મીખાહ મોરાશ્તી પાસે આ ું. અને જે તેને
સમરુન તથા યરુશાલેમ સંબંધીના સંદશર્નમાં પ્રાપ્ત થ ું તે આ છે.

યરુશાલેમ અને સમરુન માટે વલાપ
2 હે સવર્ પ્રજાઓ, સાંભળો.
ૃથ્વી તથા તેના પર રહેનારાઓ સવર્ ધ્યાન આપો.

પ્ર ુ પોતાના પ વત્ર સભા ાનમાંથી,
એટલે પ્ર ુ યહોવાહ તમાર વરુદ્ધ સાક્ષી આપે છે.
3 જુઓ, યહોવાહ પોતાના ાનમાંથી આવે છે;
તે નીચે ઊતર ને
ૃથ્વીનાં ઉચ્ચ ાનો પર ચાલે છે.

4 તેમના પગ નીચ,ે
પવર્તો મીણની જમે ઓગળે છે,
અને ઢોળાવવાળ જગ્યા ઉપરથી વહ જતાં પાણીના ધોધની જમે,
ખીણો ફાટ જાય છે.
5આબધા ું કારણ યાકૂબના અપરાધો છે,
અને ઇઝરાયલના કુળના અપરાધોને લીધે એ સવર્ થ ું છે.
યાકૂબનો અપરાધ શો છે?
ું તે સમરુન નથી?

અને યહૂ દયાનાં ઉચ્ચ ાન ાં છે?
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ું તે યરુશાલેમ નથી?
6 “તેથી હુ સમરુનને ખેતરના ઢગલા જે ુ,ં
અને દ્રાક્ષવાડ રોપવાના ાન જે ું કર શ.
તેના પથ્થરોને હુ ખીણોમાં ગબડાવી દઈશ;
અને તેના પાયાને ઉઘાડા કર દઈશ.
7 તેની ૂ તઓના ટુકડે ટુકડા થઈ જશે,
તેની બધી કમાણી આગમાં ભસ્મ થઈ જશે.
અને તેના બધા જૂઠા દેવોની પ્ર તમાઓના હુ ૂરે ૂરા કર નાખીશ.
કેમ કે તેણે એ બ ું ગ ણકાની કમાણી રૂપે મેળ ું છે,
અને તે ગ ણકાની કમાણી તર કે જ પાછુ જશે.”
8એને લીધે હુ પોક ૂક ને વલાપ કર શ;
અને ઉઘાડા પગે નવર્ થઈને ફર શ;
હુ શયાળવાંની જમે રડ શ,
અને ુવડની જમે કળકળ શ.
9 તેના પ્રહાર રુઝવી શકાય એ ું નથી,
કેમ કે યહૂ દયા ુધી ન્યાય ુકાદો આ ો છે.
તે મારા લોકોના દરવાજા ુધી,
છેક યરુશાલેમ ુધી આવી પહોંચ્યો છે.

શ ુ યરુશાલેમ નજદ કઆ ો છે
10ગાથમાં તે કહેશો ન હ;
બલકુલ વલાપ કરશો ન હ;
બેથ-લેઆફ્રાહમાં*, હુ પોતાને ૂળમાં ઢાંકુ છુ.
11 હે શાફ રના રહેવાસીઓ, નવર્ તથા બદનામ થઈને ું ચાલ્યો જા.
સાનાનના રહેવાસીઓ,
પોતાના ઘરની બહાર નીકળતા નથી.
બેથ-એસેલ વલાપ કરે છે,
તમાર પાસેથી તે ું ળ લઈ લેશ.ે

* 1:10 1:10 ૂળનો ઘર
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12 કેમ કે મારોથના લોકો ચતા ુર થઈને કઈ સારુ થાય તેની રાહ જોએ
છે,

કેમ કે, યહોવાહ તરફથી,
યરુશાલેમના દરવાજા ુધી આફત† આવી પહોંચી છે.
13 હે લાખીશના લોકો, રથને ઘોડા જોડો.
સયોનની દ કર માટે પાપની શરૂઆત કરનાર તે હતી,
અને તમારામાં ઇઝરાયલના અપરાધ મ ા હતા.
14અને તેથી ું મોરેશેથ-ગાથને વદાયની ભેટ આપશે.
આખ્ઝ બના કુળો ઇઝરાયલના રાજાઓ સાથે કપટ કરશે‡.
15 હે મારેશાના રહેવાસી,
હુ તારા માટે એક એવો વારસ લાવીશ કે જે તને કબજે કરશે.
ઇઝરાયલ ું ગૌરવ અદલુ્લામની ુફામાં§ પણઆવશે.
16 તારાં પ્રય સંતાનોને લીધે,
તારા માથાના વાળ કપાવ,
અને તારુ મા ું ૂંડાવ.
અને ગરુડની જમે તાર ટાલ વધાર,
કારણ કે તેઓ તાર પાસેથી ુલામગીર માં ગયા છે.

2
ગર બોને કચડનાર ું ભા વ

1જઓે દુ તા આચરવાની યોજનાઓ કરે છે,
જઓે બછાનામાં રહ ને પાપ કરવાની યોજના કરે છે તેઓને ધ ાર

છે.
પછ પ્રભાતના પ્રકાશમાં તેઓ તેનો અમલ કરે છે,
કેમ કે તેઓની પાસે સામથ્યર્ છે.
2 તેઓ ખેતરો મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે તેથી તેને ઘેર વળે છે;
તેઓ ઘર મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે તેથી તેને લઈ લે છે.
તેઓ માણસને અને તેના ઘરને,
માણસને તથા તેના વારસા પર જુલમ કરે છે.

† 1:12 1:12 કડવારૂપ ‡ 1:14 1:14 જૂઠ બોલશે § 1:15 1:15આશ્રય
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3 તેથી યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે;
“જુઓ, હુ આ કુળ ઉપરઆફત લાવવાનો છુ,
એમાંથી તમે તમાર જાતને બચાવી શકો ન હ,
અને તમે હવે હો શયાર થી ચાલી શકશો ન હ,
કેમ કે તે ભયાનક સમય હશ.ે
4 તે દવસે તમારા શ ુઓ તમને મહેણાં ટોણાં મારશ,ે
અને તમારે માટે વલાપનાં ગીતો ગાઈને રુદન કરશે.
તેઓગાશે કે, ‘આપણે ઇઝરાયલીઓતો સં ૂણર્ ર તે પાયમાલ થઈગયા

છ એ;
યહોવાહે અમારા લોકનો પ્રદેશ બદલી ના ો છે,
માર પાસેથી તે કેવી ર તે લઈ લીધો છે?
અને તે યહોવાહ અમારા ખેતરો અમને દગો આપનારાઓ વચ્ચે વહેંચી

આપે છે!”
5એ માટે, ારે યહોવાહ લોકોની જમીન માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખશ,ે ત્યારે

તમને તે ન હ મળે.
6 તેઓ કહે છે,
પ્રબોધ કરશો ન હ.
તેઓએઆબાબતોનો પ્રબોધ કરવો ન હ;
આપણી ઉપર આ લાંછન દૂર થવા ું નથી.”
7 હે યાકૂબના વંશજો ું આ ું કહેવાશે કે,
યહોવાહનો આત્મા સંકોચાયો છે?
આ ું તેમના કાય છે?
જઓે ની તમ ાથી ચાલે છે,
સદાચાર ને માટે મારા શ ો હતકારક નથી?
8 પણ છેવટે થોડ ુદતથી મારા લોકો શ ુની જમે ઊઠ્યા છે.
જઓે એ ું વચારે છે કે તેઓ ુદ્ધમાંથી પાછા ફરતા લોકોની જમે

ુર ક્ષત છે,
તેવા નભર્યપણે ચાલતાં લોકોના વ માંથી તમે ઝભ્ભા ઉતાર નાખો

છો.
9મારા લોકોની ીઓને તમે તેઓનાંઆરામદાયક ઘરોમાંથી કાઢ ૂકો

છો;
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અને તેઓનાં બાળકો પાસેથી મારો આશીવાર્દ તમે સદાને માટે લઈ લો
છો.

10ઊઠો, ચાલ્યા જાઓ,
કેમ કે ાં તમે રહો છો એ તમારુ ાન નથી,
કેમ કે તેની અ ુ દ્ધ;
હા ભયંકર વનાશકારક મ લનતા એ તે ું કારણ છે.
11જો કોઈ અપ્રામા ણક અને દરુાચાર ક્ત જૂઠુ બોલીને પ્રબોધ કરે

કે,
“હુ કહુ છુ કે, તમને દ્રાક્ષારસ અને મધ મળશે,”
તો તે જઆ લોકોનો પ્રબોધક થશ.ે
12 હે યાકૂબ હુ ન ે તારા સવર્ લોકોને ભેગા કર શ.
હુ ઇઝરાયલના બચેલાઓને ભેગા કર શ.
હુ તેમને વાડાનાં ઘેટાંની જમે ભેગા કર શ
તથા ગૌચરના ઘેટાંના ટોળાંની જમે
તેઓ લોકોના ટોળાને લીધે મોટો ઘોંઘાટ કરશે.
13છ ડુ પાડનાર તેઓની આગળથી નીકળ ગયો છે.
તેઓ ધસારાબંધ દરવાજા ુધી ચાલી જઈને તેમાં થઈને બહારઆ ા

છે;
રાજા તેઓની પહેલાં પસાર થઈ ગયો છે,
યહોવાહ તેમના આગેવાન છે.

3
પ્રજાના ખાઉધરા રાજકતાર્ઓને ચાબખા

1 મેં ક ું,
“હે યાકૂબના આગેવાનો,
અને ઇઝરાયલ દેશના શાસકો, હવે સાંભળો;
ું ન્યાયને જાણવાની તમાર ફરજ નથી?

2 તમે જઓે ન્યાયને ધ ારો છો,
અને દુ તા પર પ્રેમ રાખો છો,
તમે મારા લોકોના શર ર પરથી ચામડ
અને તેના હાડકાં ઉપરથી માંસ ઉતાર લો છો.
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3 તમે મારા લોકો ું માંસ ખાઓ છો,
તમે તેમના શર ર ઉપરથી ચામડ ઉતાર નાખો છો,
તેમના હાડકાં ભાંગી નાખો છો,
અને તેના ટુકડે ટુકડા કરો છો,
તેને માંસની જમે રાંધવા માટે,
તમે તેને કઢાઈમાં પાથર દો છો.
4 પછ તમે યહોવાહને વનંતી કરશો,
પણ તે તમને ઉ ર ન હઆપ.ે
તેથી તે સમયે તે તમારાથી ુખ ફેરવી લેશે.
કારણ કે તમે અ ન કામો કયાર્ છે.”
5 યહોવાહ પ્રબોધકો વષે કહે છે
જઓે મારા લોકોને ખોટા માગ લઈ જાય છે;
જઓે તેમને દાંતથી ખવડાવે છે,
તેઓ એમ કહે છે, કે ત્યાં સ ૃ દ્ધ આવશ.ે’
જઓે તેમને ખવડાવતા નથી,
તેઓ તેમની વરુદ્ધ ુદ્ધની તૈયાર કરે છે.
6 તેને લીધે તમારા ઉપર એવી રાત પડશે કે, જમેાં તમને કોઈ સંદશર્ન

ન હ થાય;
અને તમારા ઉપર અંધકાર ઊતરશે જથેી તમે ભ વષ્ય ભાખી શકશો

ન હ.
પ્રબોધકોનો ૂયર્ આથમી જશે
અને તમારો દવસ અંધકારમય થઈ જશ.ે
7 દ્ર ાઓ લ જ્જત થશ,ે
અને ભ વષ્યવે ાઓ ૂંચવાઈ જશે,
તેઓ બધા પોતાના હોઠ બંધ કર દેશે,
કારણ કે ઈ ર તરફથી કઈ પણ ઉ ર મળતો નથી.”
8 પર ુ યાકૂબને તેના અપરાધ,
અને ઇઝરાયલને તેના પાપો વષે જણાવવા માટે,
હુ યહોવાહના આત્મા વડે ન ે સામથ્યર્,
ન્યાય અને શ ક્તથી ભર ૂર છુ.
9 હે યાકૂબના વંશના આગેવાનો,
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અને ઇઝરાયલ કુળના શાસકો,
ઓ ન્યાયને ધ ારનારાઓ,
અને જે સવર્ ની તમ ાને ઉલટાવો છો,
તમે આ સાંભળો.
10 તમે સયોનને લોહ થી,
અને યરુશાલેમને અન્યાય દ્વારા બાંધ્યાં છે.
11 તેના આગેવાનો લાંચ લઈને ન્યાય કરે છે,
તેના યાજકો પગાર લઈને બોધ કરે છે
અને તેના પ્રબોધકો પૈસા* લઈને ભ વષ્ય ભાખે છે.
એમ છતાં પણ તેઓ યહોવાહ પર આધાર રાખે છે અને કહે છે,
“ ું યહોવાહ આપણી સાથે નથી?
આપણા પર કોઈ આફતઆવશે ન હ.”
12આથી, તમારે કારણ,ે
સયોનને ખેતરની જમે ખેડ નાખવામાં આવશ,ે
અને યરુશાલેમમાં કાટમાળનો ઢગલો થઈ જશે,
અને ટેકર ઉપર ું સભા ાન ઝાડ ઝાંખરાથી ઢકાઈ જશે.

4
પ્ર ુ ું વ શાં ત ું સામ્રા

1 પણ પાછલા દવસોમા,ં
યહોવાહના સભા ાનના પવર્તની ાપના પવર્તોમાં સૌથી ઉ ત

કરાશે,
તેને બીજા ડુગરો કરતાં ઊચો કરવામાં આવશ,ે
અને લોકોના ટોળેટોળાં ત્યાં ચાલ્યા આવશે.
2 ઘણાં પ્રજાઓઆવશે અને કહેશે કે,
“ચાલો,આપણે યહોવાહના પવર્ત ઉપર,
યાકૂબના ઈ રના ઘરમાં જઈએ;
તે આપણને તેમના માગ શીખવશ,ે
અને આપણે તેમના માગ માં ચાલી ુ.ં”
કેમ કે સયોનમાંથી નયમશા અને
યહોવાહના વચન યરુશાલેમમાંથી બહાર નીકળશે.
* 3:11 3:11 ચાંદ ના સ ા
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3 તે ઘણા લોકોની વચ્ચે ન્યાય કરશે,
તે દૂરના બળવાન રા ોનો ઇનસાફ કરશે.
તેઓ પોતાની તલવારો ટ પીને હળની કોશો બનાવશ;ે
પોતાના ભાલાઓનાં દાતરડાં બનાવશે.
પ્રજાઓએકબીજા વરુદ્ધ તલવાર ઉગામશે ન હ,
તેઓ ફર થી કદ ુદ્ધ ું શક્ષણ લેશે ન હ.
4 પણ, તેઓ પોતપોતાના દ્રાક્ષાવેલા નીચે
તથા પોતપોતાની અંજીર નીચે બેસશે.
કોઈ તેમને બીવડાવશે ન હ,
કેમ કે સૈન્યોના યહોવાહના ુખમાંથી આ વચન બોલા ું છે.
5 કેમ કે બધા લોકો,
એટલે પ્રત્યેક, પોતપોતાના દેવના નામ પર શ્રધ્ધા રાખીને ચાલશ.ે
પણ અમે સદાસવર્કાળ,
યહોવાહ અમારા ઈ રના નામ પર ભરોસો રાખીને ચાલી ું.

ઇઝરાયલ બંદ વાસમાંથી પાછો આવશે
6 યહોવાહ કહે છે કે, “તે દવસે”
“જે અપંગ છે તેવી પ્રજાને હુ ભેગી કર શ
અને જનેે મેં દ:ુખી કર ને કાઢ ૂક છે,
તે પ્રજાને હુ એકત્ર કર શ.
7અપંગમાંથી હુ શેષ ઉત્પ કર શ,
દૂર કાઢ ૂકાયેલી પ્રજામાંથી એક શ ક્તશાળ પ્રજા બનાવીશ,
અને યહોવાહ, સયોનના પવર્ત ઉપરથી તેઓના પર,
અત્યારથી તે સવર્કાળ ુધી રાજ કરશે.
8 હે, ટોળાંના ુરજ,
સયોનની દ કર ના શખર,
તે તારે ત્યાં આવશ,ે
એટલે અગાઉ ું રા ,
યરુશાલેમની દ કર ું રા આવશ.ે
9હવે ું શા માટે મોટેથી પોકારે છે?
તારામાં રાજા નથી?
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ું તારો સલાહકાર નાશ પામ્યા છે કે,
પ્ર ૂ તથી પીડાતી ીની જમે તારા પર વેદના આવી પડ છે?
10 હે સયોનની દ કર ,
પ્ર ૂ તથી પીડાતી ીની જમે
ું પીડા પામ તથા

જન્મઆપવાને ક સહન કર. કેમ કે હવે ું નગરમાંથી બહાર જશે,
ખેતરમાં રહેશે,
અને બા બલમાં પણ જશે;
ત્યાંથી તને ુક્ત કરવામાં આવશે;
ત્યાં યહોવાહ તને
તારા શ ુઓના હાથમાંથી ુક્ત કરશ.ે
11હવે ઘણી પ્રજાઓ તાર વરુદ્ધ ભેગી થઈ છે;
તેઓ કહે છે કે, ‘તેને અ ુદ્ધ કર એ;
સયોન ઉપર આપણી આંખો લગાવીએ.’ ”
12 પ્રબોધક કહે છે, તેઓ યહોવાહના વચારોને જાણતા નથી,
અને તેઓ તેમની યોજનાઓને સમજતા નથી,
કેમ કે તેમણે તેઓને ખળ ઓમાં ૂળ ઓની જમે ભેગા કયાર્ છે.
13 યહોવાહ કહે છે, “હે સયોનની દ કર ,ઊઠ ને ઝૂડ,
કેમ કે હુ તારા શગડાંને લોખંડનાં,
અને તાર ખર ઓ કાંસાની બનાવીશ;
ું તેના વડે ઘણાં લોકોને કચડ નાખશે.
ું તેઓના અ ુ ચત ધન યહોવાહને,

અને તેઓની સંપ ને આખી ૃથ્વીના પ્ર ુને સમપર્ણ કરશ.ે”

5
1 હે યરુશાલેમ,
હવે ું તારા સૈન્ય સ હત એકત્ર થશે.
તેણે નગરની આસપાસ ઘેરો ઘાલ્યો છે;
તેઓ ઇઝરાયલના ન્યાયાધીશ પર પ્રહાર કરશે,
ગાલ પર સોટ વડે મારશ.ે
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બેથલેહેમમાંથી મહાન રાજાઆવશે
2 હે બેથલેહેમ એફ્રાથા,
જો કે ું યહૂદાના કુળો મધ્યે વસાત વગર ું છે,
પણ ઇઝરાયલમાં રાજ કરવા,
તારામાંથી એક રાજકતાર્ ઉત્પ થશે, તે માર પાસે આવશે,
જનેો પ્રારભ પ્રાચીન કાળથી,
અનંતકાળથી છે.
3એ માટે જે પ્રસવ વેદનાથી પીડાય છે તેને બાળકો થશ,ે
તે સમયથી યહોવાહ પોતાના લોકોનો ત્યાગ કરશે,
પછ તેના બાક રહેલા ઇઝરાયલ લોકોની પાસે તે પાછા આવશ.ે
4 યહોવાહના સામથ્યર્થી તથા
પોતાના ઈ ર યહોવાહના નામના પ્રતાપથી
તે ુરુષ ઊભો રહ ને પોતાના ટોળા ું પાલન કરશે*.
તેઓ કાયમ રહેશે,
કેમ કે હવે તે ૃથ્વીના છેડા ુધી મોટો ગણાશે.

છુટકારો અને શક્ષા
5 તે આપણી શાં ત થશે.

ારે આશ્ ૂર ઓ ું સૈન્ય આપણા દેશમાં આવશ,ે
ારે તેઓઆપણા કલ્લાઓ ઉપર કૂચ કરશે,

ત્યારે આપણે તેની વરુદ્ધ સાત પાળકોને
તથા આઠઆગેવાનોને ઊભા કર ું.
6આમાણસો આશ્ ૂરના દેશ પર તલવારથી,
નમ્રોદના દેશ પર તેઓના હાથોમાંની તલવારોથી શાસન કરશે.

ારે તેઓઆપણા દેશમાં આવીન,ે
આપણી સરહદોમાં ફરશ,ે
ત્યારે તે આપણને આશ્ ૂરથી બચાવશ.ે
7 ત્યારે યાકૂબના બચેલા ઘણાં લોકો મધ્યે
યહોવાહે મોકલેલા ઝાકળ જવેા,
ઘાસ ઉપર વરસતા વરસાદ જવેા થશ.ે
તેઓ મ ુષ્ય માટે રોકાતા નથી,
* 5:4 5:4 ઘેટાપાળક
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કે માનવજાત માટે રાહ જોતા નથી.
8 યાકૂબના બચેલા ઘણી પ્રજાઓ મધ્ય,ે
ઘણાં લોકો મધ્ય,ે
જગલી પ ુઓ મધ્યે સહના જવેા,
ઘેટાંના ટોળાંમાં જુવાન સહના બચ્ચા જવેા થશ.ે

ારે તે તેઓમાં થઈને જાય છે, ત્યારે તે તેઓને કચડ નાખીને ટુકડા
કર દે છે,

તેમને છોડાવનાર કોઈ હો ું નથી.
9 તારા શ ુઓ વરુદ્ધ તારો હાથ ઊઠશે,
તે હાથ તેઓનો નાશ કરશે.
10 “વળ યહોવાહ કહે છે કે, તે દવસે એ ું થશે કે,”
“હુ તારા ઘોડાઓનો નાશ કર શ
અને તારા રથોને તોડ નાખીશ.
11 હુ તારા દેશના નગરોનો નાશ કર શ,
તારા સવર્ કલ્લાઓને તોડ પાડ શ.
12 હુ તારા હાથની જાદુ ક્રયાનો નાશ કર શ,
અને હવે પછ તારામાં ભ વષ્ય બતાવનાર કોઈ રહેશે ન હ.
13 હુ તાર સવર્ કોતરેલી ૂ તઓનો
અને તારામાંથી ભજનસ્તંભોનો નાશ કર શ.
ું ફર થી તારા હાથની કાર ગર ની ભ ક્ત કરશે ન હ.

14 હુ તારામાંથી અશેર મ દેવીને ઉખેડ નાખીશ;
તારાં નગરોનો તથા ૂ તઓનો નાશ કર શ.
15જે પ્રજાઓએ મારુ સાંભ ું ન હ,
તેઓ ઉપર હુ ક્રોધથી અને કોપથી વેર વાળ શ.”

6
છુટકારો અને શક્ષા

1 યહોવાહ જે કહે છે તે હવે તમે સાંભળો.
મીખાહે તેને ક ું, “ઊઠો અને પવર્તોની આગળ તમાર ફ રયાદ રજૂ

કરો;
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ડુગરોને તમારો અવાજ સંભળાવો.
2 હે પવર્તો તથા ૃથ્વીના મજ ૂત પાયાઓ,
તમે યહોવાહની ફ રયાદ સાંભળો.
કેમ કે યહોવાહને પોતાના લોકોની સાથે ફ રયાદ છે અને તે ઇઝરાયલની

વરુદ્ધ દાવો ચલાવશ.ે
3 “હે મારા લોકો, મેં તમને ું ક ુ છે?
મેં તમને કઈ ર તે કટાળો આપ્યો છે?
માર વરુદ્ધ જે કઈ હોય તે કહ દો.
4 કેમ કે હુ તો તમને મસર દેશમાંથી બહાર લા ો અને
મેં તમને ુલામીના ઘરમાંથી છોડા ા.
મેં તમાર પાસે ૂસાન,ે હારુનને તથા મ રયમને મોકલ્યા.ં
5 હે મારા લોકો, યાદ કરો કે મોઆબના રાજા બાલાકે શી યોજના કર

અને
બેઓરના દ કરા બલામે તેને શો ઉ ર આપ્યો?
શટ્ટ મથી ગલ્ગાલ* ુધી ું બન્ ું તે તમે યાદ કરો,
જથેી તમે યહોવાહનાં ન્યાયી કાય ને સમજી શકો.”

પ્ર ુ ું માગે છે
6 હુ ું લઈને યહોવાહની આગળઆ ું?
કે ઉચ્ચ ઈ રને નમસ્કાર કરુ?
ું હુ દહનીયાપર્ણો લઈને,

અથવા એક વષર્ના વાછરડાને લઈને તેમની આગળઆ ું?
7 ું હજારો ઘેટાંઓથી,
કે તેલની દસ હજાર નદ ઓથી યહોવાહ ુશ થશે?
ું મારા અપરાધને લીધે હુ મારા પ્રથમ જ નત ું† બ લદાન આ ુ?ં

મારા આત્માનાં પાપને માટે મારા શર રના ફળ ું અપર્ણ કરુ?
8 હે મ ુષ્ય, તેણે તને જણા ું છે,

* 6:5 6:5 શટ્ટ મ યદનના ૂવર્ કાંઠે આવેલો છેલ્લો ઇઝરાયલી છાવણી હતો (યહો. 3.1),
અને ગલ્ગાલ પ મમાં ઈ રના વચન પ્રમાણે આપેલા જમીનમાં તેમનો પ્રથમ છાવણી હતો.
(યહો 4.19) ચમત્કા રક ર તે યદન નદ પાર કર ું આ બે છાવણી વચ્ચે થયેલી ઘટના હતી
(યહો 3-4). † 6:7 6:7 સંતાન
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કે સારુ ું છે;
ન્યાયથી વતર્ ુ,ં
દયાભાવ રાખવો,
તથા તારા ઈ ર સાથે નમ્રતાથી ચાલ ુ,ં
યહોવાહ તાર પાસે બીજુ ું માગે છે.
9 યહોવાહ નગરને બોલાવે છે;
જઓે જ્ઞાની છે તેઓ તમારા નામથી બીશે:
“સોટ ું તથા
તે ું નમાર્ણ કરનાર ું સાંભળ.
10અપ્રામા ણકતાની સંપ તથા
તરસ્કારપાત્ર ખોટાં માપ દુ ોના ઘરોમાં ું હજુ પણ છે?
11ખોટા ત્રાજવાં તથા
કપટભરેલા કાટલાંની કોથળ રાખનાર માણસને હુ કેવી ર તે નદ ષ

ગણું?
12 તેના ધનવાન માણસો હસાખોર હોય છે.
તેના રહેવાસીઓ જૂઠુ બોલે છે,
અને તેમના ુખમાં કપટ જીભ હોય છે.
13 તે માટે મેં તને ભારે ઘા માયાર્ છે અને
તારાં અપરાધોને લીધે મેં તારો વનાશ કર ના ો છે.
14 ું ખાશે પણ ૃપ્ત થશે ન હ;
તારામાં કગા લયત રહેશે.
ું સામાનનો સંગ્રહ કરશે પણ કઈ બચાવી શકશે ન હ,
ું જે કઈ બચાવશે તે હુ તલવારને સ્વાધીન કર શ.

15 ું વાવશે પણ કાપણી કર શકશે ન હ,
ું જૈ ૂનને પીલશે પણ તારા શર ર પર તેલ લગાવવા પામશે ન હ;
ું દ્રાક્ષા પીલશે પણ તેનો દ્રાક્ષારસ પીવા પામશે ન હ.

16ઓમ્રીના વ ધઓ ું તથા
આહાબના કુટુબના બધા ર ત રવાજો ું તમે પાલન ક ુ છે.
અને તમે તેઓની શખામણ પ્રમાણે ચાલો છો,
તેથી હુ તમને ખેદાનમેદાન કર નાખીશ;
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તમારા રહેવાસીઓને તરસ્કારપાત્ર કર નાખીશ,
તમારે મારા લોક હોવાના કટાક્ષ સહન કરવા પડશે.”

7
ઇઝરાયલનો નૈ તક ભ્ર ાચાર

1 મને અફસોસ છે!
કેમ કે ઉનાળાંનાં ફળ વીણી લીધા પછ ની જવેી ત,
એટલે દ્રાક્ષો વીણી લીધા પછ બચી ગયેલી દ્રાક્ષો જવેી માર ત છે:
ત્યાં ફળની ુચ્છાઓ મળશે ન હ,
પ્રથમ અંજીર જનેે માટે હુ તલ ું છુ તે પણ ન હ મળે.
2 ૃથ્વી પરથી ભલા માણસો નાશ પામ્યા છે, મ ુષ્યોમાં કોઈ પ્રામા ણક

ર ો નથી;
તેઓ બીજા ું લોહ વહેવડાવવા માટે તલપી ર ા છે,
તેઓજાળ નાખીને પોતાના ભાઈઓનો શકાર કરે છે.
3 તેઓના હાથો ુકસાન કરવામાં ઘણાં કુશળ છે.
સરદારો પૈસા માગે છે,
ન્યાયાધીશો લાંચ માટે તૈયાર છે,
બળવાન માણસ પોતાના મનનો દુ ભાવ પ્રગટ કરે છે.
તેઓ ભેગા મળ ને ષડ્યંત્ર રચે છે.
4 તેઓમાંનો જે શ્રે છે તે કાંટા ઝાંખરા જવેો છે;
જે સૌથી વધારે પ્રામા ણક છે તે કાંટાની વાડ જવેો છે,
તારા ચોક દારે જણાવેલો દવસ એટલ,ે
તાર શક્ષાનો દવસઆવી ગયો છે.
હવે તેઓની ૂંચવણનો દવસઆવી પહોંચ્યો છે.
5 કોઈ પડોશીનો વ ાસ કર શ ન હ,
કોઈ મત્ર ઉપર આધાર રાખીશ ન હ,
ું જે બોલે તે વષે સાવધાન રહે

એટલે જે ી તાર સાથે ૂએ છે તેનાથી પણ સંભાળ.
6 કેમ કે દ કરો પોતાના પતાનો આદર કરતો નથી.
દ કર પોતાની માની સામે થાય છે,
વહુ પોતાની સા ુની સામે થાય છે;
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માણસનાં શ ુઓ તેના પોતાના જ ઘરનાં માણસો છે.
7 પણ હુ તો યહોવાહ તરફ જોઈશ,
હુ મારા ઉદ્ધાર કરનાર ઈ રની રાહ જોઈશ;
મારા ઈ ર મારુ સાંભળશ.ે

પ્ર ુ ઉદ્ધાર લાવે છે
8 હે મારા દશુ્મન, માર દદુશામાં આનંદ ન કર;
જો હુ પડ જાઉં,
તો પણ હુ પાછો ઊઠ શ;
જો હુ અંધકારમાં બે ું,
તો પણ યહોવાહ મને અજવાળારૂપ થશે.
9 તેઓ માર તરફદાર કરશે
અને મને ન્યાય આપશે ત્યાં ુધી,
હુ યહોવાહનો ક્રોધ સહન કર શ,
કેમ કે મેં યહોવાહની વરુદ્ધ પાપ ક ુ છે.
તે મને બહાર અજવાળામાં લાવશે,
હુ તેમ ું ન્યાયીપણું જોઈશ.
10 ત્યારે મારા દશુ્મન કે જઓેએ મને ક ું કે,
“તારા ઈ ર યહોવાહ કયાં છે?”
એ ું કહેનારાઓ શરમથી ઢકાઈ જશે,
માર આંખો તેઓને જોશે,
શેર ઓની માટ ની જમે તે પગ નીચે કચડાશે.
11જે દવસે તારા કોટ બંધાશે,
તે દવસે તાર સરહદ બહુ દૂર જશે.
12 તે દવસે આશ્ ૂરથી તથા મસરના નગરોથી,
મસરથી તે છેક મોટ નદ ુધીના પ્રદેશમાંથી*,
તથા સ ુદ્રથી સ ુદ્ર ુધીના,
તથા પવર્તથી પવર્ત ુધીના પ્રદેશના,
લોકો તે દવસે તાર પાસે આવશ.ે
* 7:12 7:12 ફ્રાત નદ
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13 તોપણ તેમાં રહેતા લોકોને કારણે,
તેઓનાં કમ ના ફળને કારણે,
તે દેશો ઉજ્જડ થઈ જશે.

ઇઝરાયલ ઉપર પ્ર ુની કરુણા
14 તારા વારસાનાં ટોળાં કે,
જઓે એકાંતમાં રહે છે,
તેઓને તાર લાકડ થી,
કામલના જગલમાં ચરાવ.
અગાઉના દવસોની જમે,
બાશાનમાં તથા ગલ્યાદમાં પણ ચરવા દે.
15 મસર દેશમાંથી તારા બહાર આવવાના દવસોમાં થ ું હ ું તેમ,
હુ તેને અદ્દ ુત કૃત્યો બતાવીશ.
16અન્ય પ્રજાઓ તે જોશે,
અને પોતાની સવર્ શ ક્તને લીધે લ જ્જત થશે.
તેઓ પોતાના હાથ પોતાના ુખ પર ૂકશ;ે
તેઓના કાન બહેરા થઈ જશે.
17 તેઓ સાપની જમે ૂળ ચાટશ,ે
તેઓ ૃથ્વી ઉપર પેટે ચાલતાં સજીવોની માફક,
પોતાના ુપ્ત ાનોમાંથી ૂજતાં ૂજતાં બહાર આવશે.
તે પ્રજાઓ યહોવાહ આપણા ઈ રની પાસે બીતી બીતી આવશે,
તેઓ તારાથી ડરશે.
18 તમારા જવેા ઈ ર કોણ છે?
તમે તો પાપ માફ કરો છો,
તમારા વારસાના બચેલા ભાગના અપરાધને,
દર ુજર કરો છો;
તમે પોતાનો ક્રોધ હમેશા રાખતા નથી,
કેમ કે તમે દયા કરવામાં આનંદ માનો છો.
19 તમે ફર થી અમારા ઉપર કૃપા કરશો;
તમે અમારા અપરાધોને તમારા પગ નીચે કચડ નાખશો.
તમે અમારાં બધાં પાપોને સ ુદ્રના ઊંડાણોમાં ફેંક દેશો.
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20 જમે તમે પ્રાચીન કાળમાં અમારા ૂવર્જો આગળ સમ ખાધા હતા
તેમ,

તમે યાકૂબ પ્રત્યે સત્યતા અને
ઇબ્રા હમ પ્રત્યે કૃપા દશાર્વશો.
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