
હોિશયાના લ ન વનનો સકંત  

(ફાધર વગ સ પોલ) 

 

હોિશયા લગ્નસબંધંને ઈ ર અને પ્રજા વ ચેના સબંધં સાથે સરખાવનાર બાઈબલના પ્રથમ પયગબંર લેખક છે. હોિશયાએ 

લગ્નસબંધંને ઈ ર અને પ્રજા વ ચેના સબંધં સાથે સરખા યા પછી યશાયા અને ઈિમર્યા વા પયગબંરોએ અને નવા કરારના સતં 

પાઉલ વા કેટલાક લેખકો એ હોિશયાની મ ઈ ર અને પ્રજા સાથેના સબંનેં લગ્નસબંધં તરાકી િન યો છે. હોિશયાની આ 

સરખામણીની અસર િખ્ર તી ભિક્તસાિહ ય ઉપર પણ પહલેી જોઈ શકાય છે. 

 

બાઈબલમા ંહોિશયા નામના ગ્રથં બહાર આપણને પયગબંર હોિશયા િવશે કંઈ માિહતી મળતી નથી. હોિશયા ગ્રથંમા ંપણ એમના 

હોિશયા િબન બારીના નામ િસવાય એમના જીવન િવશે કંઈ ચોક્કસ માિહતી મળતી નથી. 

 

બાઈબલના પિંડતો હોિશયા ગ્રથંમા ં પયગબંર હોિશયાએ કરેલી દાપં યજીવનની વાતમા ં ઈ ર અને પ્રજા વ ચેના સબંધંનો 
સાકેંિતક અથર્ જુએ છે. આ દાપં યજીવનની વાતમા ં એના સાકેંિતક અથર્ જોવા સાથે એમા ં પયગબંર હોિશયાના અંગત 
દાપં યજીવનનુ ંિન પણ જોઈએ તો અમા ંઆપણને હોિશયાના અંગત જીવનની થોડીઘણી ચોક્કસ માિહતી મળી રહ ેછે. 

 

ઈ.સ. પવૂેર્ આઠમી સદીના વ ચેના ભાગમા ંઆમોસ પયગબંર ભિવ યવાણીના અંતકાળમા ંકે આમોસના સમય પછી તરત જ હોિશયા 

ભિવ યવાણી ભાખવા માડેં છે. ઈ.સ. પવૂેર્ 721ની સાલમા ંઉ ર રા ય ઈસાયલનુ ંિવિલનીકરણ થયુ ંહત ુ ંતે પહલેાનંા ંવષ મા ંહોિશયા 

પોતાની  ભિવ યવાણીથી લોકોને ચેતવતા હતા. એ ખબૂ અંધાધ ૂધંીનો જમાનો હતો. એ જમાનામા ંપચીસ વષર્ના ટૂંક ગાળા દરિમયાન 

ઈસાયલમા ંછ-છ રાજાઓએ રા ય કયુર્ં હત ુ.ં અને અમા ંચાર રાજાઓની હ યા કરવામા ંઆવી હતી. આખા ઈસાયલમા ંધાિમર્ક તેમજ 

નૈિતક અ ોગિત અને અંધાધ ૂધંી પ્રવતર્તી હતી. વળી પડોશમા ંઈસાયલીઓના દુ મન અશરૂનુ ંલ કર ઈસાયલને કબ  કરવા ટાપંીને 

બેઠંુ હત ુ.ં હોિશયાની ભિવ યવાણીને પયગબંર હોિશયાએ પોતો ગ્રથં થ કરી છે કે એમના કોઈ વફાદાર િશ યે એ કામ કયુર્ં છે એનો 

આપણને ચોક્કસ ખ્યાલ નથી. 

 

‘હોિશયા’ ગ્રથંને ત્રણ ભાગમા ંવહચી શકાય છે. પહલેા ત્રણ અ યાયોમા ંહોિશયાના લગ્નજીવનનો સકેંત છે. ચારથી તેરમા પ્રકરણ 

સધુીના લાબંા બીજા ભાગમા ંદેશમા ં યાપેલો અધમર્ અને અંધાધ ૂધંી સામે પયગબંરની ચેતવણી અને ઉપ ેશ છે. છે લા ત્રીજા ભાગ 

પ્રકરણ ચૌદમા ંપયગબંર હોિશયા પ ા ાપની હાકલ કરવા સાથે ઉ ારનુ ંવચન આપે છે. 

 

‘હોિશયા’ ગ્રથંના પ્રથમ ત્રણ પ્રકરણોમા ંએક યાિભચારી ી ગોમેર સાથેના પોતાના દુઃખદ લગ્નજીવનના સકેંત આપીને પયગબંર 

હોિશયા ઈ ર પોતાની પ્રજા સાથે કેવી રીતે વતર્શે, ઈ ર અને પ્રજા વ ચેનો સબંધં કેવો રહશેે એની આગાહી કરે છે. 



 

હોિશયા ગ્રથંની શ આતમા ંજ હોિશયાના ંલગ્નની વાત આવે છેઃ “પ્રભએુ હોિશયા મારફતે પહલે વહલેી પોતાની વાણી સભંળાવી યારે 

તેણે ક ુ,ં આ દેશ મારો યાગ કરીને ભારે યાિભચાર કરે છે. માટે તુ ંજઈને એક યિભચારી ીને પરણ અને યિભચારી પ્રજા પેદા 

કર. આથી હોિશયાએ જઈને િદ બાઈમની દીકરી ગોમેર સાથે લગ્ન કયાર્.” 

 

હોિશયા અને ગોમેરના દાપં ય જીવનમાથંી એમને ત્રણ સતંાનો થયા.ં ઈ રના આદેશથી હોિશયાએ પોતાના ંત્રણેય સતંાનોને સાકેંિતક 

નામો આ યા ંએ નામોમાથંી ઈસાયલી પ્રજા પર તટૂી પડનાર આપિ નો તથા ઈ રથી દૂર થયેલી પિરિ થિતનો સદેંશ લોકોને 

આપવામા ંઆ યો છે. 

 

હોિશયાના બીજા પ્રકરણમા ંહોિશયા અને એના પ ની ગોમેર વ ચેના સબંધંની ચડતીપડતીના સકેંત ારા ઈ ર અને ઈસાયલી પ્રજા 

વ ચેના સબંધંનુ ંવણર્ન મળે છે. હોિશયા ગ્રથંમા ંહોિશયા અને ગોમેરના ટાછેડાની પ ટ વાત નથી. પરંત ુબાઈબલના પિંડતો માને 

છે કે બનેં વ ચે ટાછેડા થયા છે. એટલે જ હોિશયા કહ ેછે, “તમારી માને સમજાવો. તે હવે મારી વહ ુનથી કે હુ ંતેનો ધણી નથી.” 

પણ પોતાની પ ની ગોમેર માટેનો હોિશયાનો પે્રમ અખડં રહ ે છે. એટલે જ તે પોતાના ંસતંાનોને કહ ે છે કે, “તેને સમજાવો કે તે 

યિભચાર કરવાનુ ં છોડી દે.” હોિશયા પોતાની પ નીને પોતાના ઘરમાથંી કાઢી નાખવા નિહ પણ એને સધુારવા અને એની 

વે યાવિૃ થી પાછી લાવવા ઈ છતો હતો. 

 

હોિસયા ગ્રથં કહ ેછે, “આથી હુ ંએના માગર્મા ંકાટંની વાડ ઊભી કરીશ અને તેની આડે િદવાલ ચણીશ. થી તેને ર તો ન મળે. તે 

તેના પે્રમીઓની પાછળ પડશે પણ તેમને પકડી નિહ શકેઃ તે તેમને શોધવા નીકળશે, પણ પામી નિહ શકે. યારે તે કહશેે, હુ ંમારા 

ધણી પાસે પાછી જઈશ, આના કરતા ંતો હુ ં તેની સાથે વઝારે સખુી હતી.” હોિશયાની આવી વાતોમાથંી પ ટ થાય છે કે બેવફા 

નીવડેલી પ નીને પણ હોિશયા પે્રમ કરતો ર ો અને છે લે એને પોતાના ઘરમા ંપાછી લા યો. 

 

હોિશયા પોતાની બેવફા પ ની સાથે વતેર્ છે એ જ રીતે ઈ ર પણ પોતાની પ્રજા ઈસાયલ સાથે વતેર્ છે. “મારી પ્રજા, હુ ંતારી સાથે 

કાયમનો લગ્નસબંધં બાધંીશઃ હુ ંતારી સાથે ધમર્, યાય, અચળ પે્રમ અને મમતા પી પ લામાથંી લગ્નસબંધં બાધંીશ. હુ ંતને મારી 

વફાદાર પ ની બનાવીશ અને તુ ંતારા પ્રભનેુ ઓળખવા પામીશ.” 

 

પોતાના દાપં યજીવનના અનભુવવામાથંી હોિશયાને ઈ ર અને ઈસાયલી પ્રજા વ ચેના સબંધંનો ખ્યાલ આ યો. એટલે તે બેવફા 

નીવડેલી અને પરપરુુષની પાછળ ગાડંી બનેલી પોતાની પ નીને મ ઈસાયલી પ્રજાને જુએ છે. કારણ, ઈસાયલી પ્રજા પણ ઈ ર 

પ્રભનેુ છોડીને પોતાની આસપાસની પ્રજાની મ મિૂતર્પજૂા કરતીહતી. 

 



હોિશયા દેશમા ં યાપેલા ભ્ર ટાચાર બદલ ઈ રની ભારે િશક્ષાની આગાહી કરે છે. “ઓ પરુોિહતો, આ સાભંળો !  ઓ ઈસાયલીઓ, યાન 

આપો ! ઓ રાજકુટંુબીઓ, યાનથી સાભંળો ! તમને સજા ફરમાવાઈ ચકૂી છે. કારણ, િમ પામા ંતમે ફાસંલા ગોઠ યા છે, તાબોર પવર્ત 

ઉપર જાળ િબછાવી છે, તમે ઊંડો ખાડો ખો યો છે. પણ હુ ંતમને સૌને સીધા કરીશ. ઈસાયલને હુ ંબરાબર ઓળખુ ં ,ં તે કંઈ મને 

અજા યો નથી. ઈસાયલે હવે યિભચાર કય  છે. તે ભ્ર ટ થયો છે.” 

 

હોિશયા પાસે પાછી આવેલી બેવફા પ ની ગોમેરની મ ઈસાયલી પ્રજા પણ પ્ર ા ાપ કરી પ્રભ ુપાસે પાછી જવા ઈ છે છે. યારે 

પયગબંર-મખુે ઈ ર ઈસાયલી પ્રજાને સભંળાવે છે. “ઓ ઈસાયલના ને યહદુાના લોકો, મારે તમારે શુ ંકરવુ?ં તમારી ભિક્ત સવારના 

ધુ મસ વી છે, જરામા ંઊડી જતી ઝાકળ વી છે. આથી મેં તમને પયગબંરો મારફતે ચાબખા માયાર્ છે અને મારા ંવાગ્બાણોથી 

તમને વીંધી નાખ્યા છે. હુ ંશુ ંમાગુ ં  ંએ તો દીવા વુ ંચોખ્ખુ ંછેઃ મારે તો ભિક્ત જોઈએ છે, નિહ કે બિલદાનઃ ઈ રનુ ંજ્ઞાન જોઈએ 

છે, નિહ કે આહિુત.” ઈ ર પરની ઊંડી ા જ અમને ઉગારી શકશે. 

 

નાની મોટી આપિ ઓમા ંઈસાયલીઓ િવધમીર્ પ્રજા પાસે જાય. પયગબંર આ માટે ઈસાલીઓની ટીકા કરતા ંસભંળાવે છે. “ઈસાયલી 

તો અક્કલ વગરના હોલા વા છે, ઘડીમા ંિમસરની મદદ માગે છે તો ઘડીમા ંઅશરૂ પાસે દોડી જાય છે.” 

 

ઈસાયલીઓની પિરિ થિતનુ ંવણર્ન કરતા ંપયગબંર ન ધે છે. “એ લોકો એવા વા યો તો વટંોળ જ લણશે.” એટલે એમને ચેતવણી 

આપતા પયગબંર કહ ેછે કે, હાથના કયાર્ં હૈયે વાગશે. 

 

પયગબંર હોિશયાએ ઈસાયલી પ્રજાને ચેતવણી આપવા સાથે સખત િશક્ષાની પણ આગાહી કરી છે. પરંત ુહોિશયા ગ્રથંનો એક મખુ્ય 

સદેંશ તો ઈસાયલી પ્રજા માટેની ઈ રની દયાનો ઊંડા પે્રમનો છે. એટલે પયગબંરના મખુે ઈ ર ઈસાયલી પ્રજાને સભંળાવે છે. “ઓ 

ઈસાયલ, હુ ંતારો શી રીતે યાગ કરંુ? હુ ંતને શી રીતે શ ઓુના હાથમા ંજવા દઉં ? મારંુ હૈયુ ંપા  ંપડે છે, દયાથી પીગળી જાય છે. 

તને મારા કોપનો ભોગ નિહ બનાવુ,ં હુ ંફરી તારો નાશ નિહ કરંુ, કારણ, હુ ંઈ ર .ં માણસ નથીઃ હુ ંતારી વ ચે વસતો પરમપિવત્ર 

ઈ ર .ં હુ ંઆવીને તારો નાશ નિહ કરંુ.” 

 

છેક છે લે હોિશયાનો ગ્રથં એક આદશર્ પિરિ થિત ચીતરે છેઃ “હુ ંમારા લોકોની બેવફાઈનો ઈલાજ કરીશ, કારણ, તેમના ઉપરથી મારો 

રોષ ઊતરી ગયો છે. હુ ંઈસાયલને માટે ઝાકળ વો થઈ પડીશઃ તે કમળની મ ખીલશે, લબાનોના ંવકૃ્ષોની મ તેના ંમળૂ ઊંડા ં

જશેઃ તેને નવા ફણગા ટશે અને તે તનૂની શોભા ધારણ કરશે અને લબાનોની મ તે સૌરભ ફેલાવશે. તેઓ પાછા આવીને મારી 

છાયામા ંવાસો કરશે અને બગીચાની પેઠે ફાલશે, દ્રાક્ષના વેલાની મ ફળથી લચી પડશેઃ તેમની કીિતર્ લબાનોનના દ્રાક્ષાસવની 

કીિતર્ની મ ફેલાશે.” 

 



મિૂતર્પજૂા સામે સખત લડત આપીને ઈસાયલીઓને ઈ રાિભમખુ કરવામા ંહોિશયાએ પોતાના સમયગાળામા ંએક ખબૂ અગ યનો ભાગ 

ભજ યો છે. એ રીતે ઈ ર પ્રભનુા એક વક્તા તરીકે તેમજ ઈસાયલના ઈિતહાસમા ંએમના આગવા ફાળાને કારણે બાઈબલના જૂના 

કરારમા ંહોિશયા એક અગ યનુ ં થાન ધરાવતુ ંપાત્ર બની રહ ેછે. 

 

(છે લે બદ યાની તારીખઃ 01-07-2007) 

(ફરી બદલવાની તારીખઃ 16-07-2007) 

ફાધર વગીર્સ પોલ (ઝ) કોપીરાઈટ 2007 

 

 

 

 

 

 

 


