
ઉ ારકની આગાહ  કરનાર િમખા  

(ફાધર વગ સ પોલ) 

 

િમખા બાઈબલના બાર ‘ગૌણ’ પયગબંરમા ંએક છે. અને નામના ગ્રથં ‘િમખા’ માથંી તેમજ ઈિમર્યા ગ્રથંના એકાદ ઉ લેખમાથંી આપણને 

િમખા િવશે થોડીઘણી માિહતી મળે છે. ઈિમર્યાના ઉ લેખમાથંી આપણને િમખાના જ મ થળ, સમયકાળ તેમજ તેની પયગબંરી વાણીનો 

ખ્યાલ આવે છે. 

 

િમખાના પ્રથમ પ્રકરણનુ ંપહલેુ ંવાક્ય જણાવે છે તેમ િમખાનો જ મ મોરેશેથ નગરમા ંથયો હતો. બાઈબલના પિંડતો કહ ેછે કે મોરેશેથ 

નગર એ ઘણુ ંખરંુ િમખાએ પ્રથમ પ્રકરણના ચૌદમા ંવાક્યમા ં ઉ લેખ કરેલુ ંમોરેશેથ-ગાથ નગર જ હશે. િમખા પોતાના વતનના ં

નાનાનંાના ંગામો અને શહરેોના લોકોને પશર્તા સામાિજક અિન ટોથી બરાબર વાકેફ હતો. એની પયગબંરી વાણીમા ંઆપણે આ વાતની 

પ ટ પ્રતીિત થાય છે. 

 

િમખા ઈ.સ. પવૂેર્ 750 અને 686ના વ ચેના ગાળામા ંદૈવી વાણી લોકોને સભંળાવી હતી. એટલે તે યશાયા અને હોિશયાનો સમકાલીન 

હતો. િમખા ગ્રથંની શ આતથી જાણવા મળે છે તેમ યહુદાના રાજા યોથામ, આહાઝ અને િહઝિકયાના અમલ દરિમયાન તેણે શમ ન અને 

યરુશાલેમના લોકોને પોતાનો દૈવી સદેંશ સભંળા યો હતો. 

 

િમખાએ શમ નની પડતીની આગાહી કરી હતી. આથી પ્રભ ુકહ ેછે. “હુ ંશમ ન શહરેને વગડામા ંખિંડયેરના ઢગલા સમુ,ં ખેડેલા ખેતર વુ ં

બનાવી દઈશ. હુ ંતેના પ થરો ખીણમા ંગબડાવીને તેના પાયા ખુ લા કરી નાખીશ. તેની બધી મિૂતર્ઓના ટુકડે ટુકડા થઈ જશે. મિૂતર્પજૂા 

ારા મેળવેલી તેની બધી કમાણી આગમા ંભ મ થઈ જશે અને તેના ંબધા ં દેવલાઓંના હુ ંચરેૂચરૂા કરી નાખીશઃ કારણ, તેણે એ બધુ ં

મિૂતર્પજુા પી રંડીબાજી ારા મેળવેલુ ંછે અને એ પા  ંરંડીબાજીમા ંજ વપરાશે.” 

 

પયગબંર િમખાએ ભાખ્યા મજુબ પરદેશી શ ઓુને હાથે શમ નનુ ંપતન ઈ.સ. પવૂેર્ 722-721મા ંથયુ ંહત ુ.ં 

 

યહદૂાના રાજા િહઝિકયા પોતાના સમયમા ંસફળતાપવૂર્ક ઘણા ધાિમર્ક સધુારાઓ લા યા હતા. િમખાની દૈવી વાણી આપણને િહઝિકયાના 

સધુારા પહલેાનંા સયમનો ખ્યાલ આપે છે. 

 

િમખા પોતે પોતાની પયગબંરી વાણી િવશે કહ ે છે કે, “મને તો પ્રભ ુ તરફથી એટલી શિક્ત અને યાયબિુ  મળી રહ ે છે કે હુ ં

ઈસાયલીઓને તેમના અપરાધો અને પાપો સભંળાવવાની િહંમત કરી શકંુ.” 



 

િમખાના સમયના અને એના પછીના સમયના લોકો ઉપર િમખાની પયગબંરી વાણીની ઊંડી અસર પડેલી દેખાય છે. યરુશાલેમના 

િવનાશ િવશે ભિવ યવાણી સૌ પ્રથમ વાર િમખાએ ભાખી હતી. 

 

એકાદ સદી પછી પયગબંર ઈિમર્યાએ ફરી યરુશાલેમના િવનાશની વાત કરી હતી કે, “આ પ્રભનુા ંવચન છે. મિંદરના ચોકમા ંઊભો રહીને 

યહદૂીના ંગામોમાથંી  લોકો પજૂા કરવા આવે છે તે બધાને મેં તને  કહવેા ક ુ ંછે તે કહે . આ મિંદરના હુ ંશીલોના વા હાલ કરીશ. 

અને પ ૃ વીની બધી પ્રજાઓમા ંઆ શહરેનુ ંનામ શાપ પ લેખાશે.” 

 

આવી ભારે ભિવ યવાણી ભાખવાના ગનુા પર પયગબંર ઈિમર્યાને મિંદરના પરુોિહતો, નબીઓએ અને બધા લોકોએ પકડયો અને ક ુ,ં 

“આ માણસને મોતની સજા થવી જોઈએ, કારણ, એણે આ શહરેની િવરુ  વાણી ભાખી છે.” 

 

આ પ્રસગેં ઈિમર્યાના બચાવમા ંકેટલાક આગેવાન લોકોએ અને અમલદારોએ પરુોિહતો અને નબીઓને ક ુ.ં “આ માણસ મોતની સજાને 

પાત્ર નથી. એણે આપણા ઈ ર પ્રભનેુ નામે આપણને સભંળા યુ ંછે.” 

 

પછી પોતાની વાતના ટેકા પે તેઓએ પયગબંર િમખાએ પ્રથમવાર યરુશાલેમના િવનાશની  ભિવ યવાણી ભાખી હતી તે વાત આખી 

અને આખી યાદ કરી હતી. યાર પછી દેશના કેટલાક આગેવાનોએ ઊભા થઈને ભેગા થયેલા લોકોને ક ુ.ં “યહદૂાના રાજા િહઝિકયાના 

વખતમા ંમોરશેથને િમખા દેવી વાણી ભાખતો હતો અને તેણે યહદૂાના બધા લોકોને આ પ્રમાણે ક ુ ંહત ુ,ં આ સવર્શિક્તમાન પ્રભનુા 

વચન છેઃ 

િસયોન ખેતરની પેઠે ખસેડાઈ જશે, 

યરુશાલેમ ખિંડયેરનો ઢગલો થઈ જશે, 

મિંદરનો ડુગંર જગંલ થઈ જશે. ” 

 

તે વખતે રાજા િહઝિકયાએ અને યહદૂાના લોકોએ આ ભિવ યવાણી માટે િમખાને મારી નાખ્યો નહોતો. ઈિમર્યા ગ્રથંની ઉપરોક્ત 

ઉ લેખમાથંી પયગબંર િમખાની અગમવાણીની લાબંા ગાળાની અસરનો આપણને અહીં પ ટ પરુાવો મળે છે. 

 

પયગબંર તરીકેની પોતાને મળેલી શિક્ત અને યાયબિુ નો પરૂો ઉપયોગ કરીને િમખાએ નીડરપણે લોકોને તેમના ંઅપરાધો અને પાપો 

સભંળા યા ંહતા.ં સ ા પર બેઠેલા લોકોને િમખાએ સભંળા યુ ંહત ુ ંકે, “તેઓ ખેતરો અને મકાનો મેળવવાની લાલચ રાખે છે અને પડાવી 

લે છે. માણસ ઉપર જુલમ ગજુારીને તેનુ ંઘર અને તેની િમલકત ટંવી લે છે.” 



 

“આથી પ્રભ ુકહ ેછેઃ જુઓ, તમારી આખી ટોળકી ઉપર હુ ંઆફતની સંરી નાખવાનો મનસબૂો કરંુ .ં એમાથંી તમે તમારી ગરદન નિહ 

બચાવી શકો. ટ ાર માથે નિહ ફરી શકો. ખસસૂ, કાળ કપરો આવે છે.” 

 

એ જ રીતે ઈસાયલના રાજકતાર્ને પણ સભંળાવતા ંિમખાએ ભાખ્યુ ંહત ુ,ં “ યાયની રક્ષણ કરવાની તમારી ફરજ નથી? પણ તમે ભલાઈને 

િધક્કારો છો ને બરૂાઈ પર પે્રમ રાખો છો ! તમે મારા લોકોના શરીર પરથી ચામડી અને તેમના ંહાડકા ંઉપરથી માસં ઊતરડી લો છો.” 

 

વળી, બની બેઠેલા નબીઓને પણ િમખાએ સભંળા યુ ંહતઃુ “  નબીઓ મારા લોકોને ગેરમાગેર્ દોરે છે તેમને િવશે પ્રભ ુકહ ેછે, તમારા 

ઉપર રાત્રી ઊતરશે, તમને કોઈ િદ યદશર્ન નિહ થાય, તેમ કોઈ ભિવ ય નિહ ભાખી શકો. ઈ ર તરફથી કંઈ જવાબ ન મળતા ંતેમના 

હોઠ િસવાય જશે.” 

 

િવિવધ ગનેુગારો અને એમના ગનુાઓને વણર્વીને િમખાએ ક ુ ંહતઃુ “ઓ ઈસાયલના રાજકતાર્ઓ, આ યાનથી સાભંળો, તમે યાયને 

િધક્કારો છો અને ખોટાનુ ંખરંુ કરો છો તમે યરુશાલેમનુ ંચણતર લોહીથી અને િહંસાથી કરો છો. એના રાજકતાર્ઓ લાચં લઈને ચકુાદો 

આપે છે. દિક્ષમા લઈને એના પરુોિહતો ઉપદેશ આપે છે, ને નાણુ ંલઈને નબીઓ ભિવ ય ભાખે છેઃ અને છતા ં તેઓ પ્રભ ુઉપર ખોટો 

આધાર રાખે છે અને કહ ેછે કે, શુ ંપ્રભ ુઆપણી સાથે નથી ? આપણા ઉપર કોઈ આફત આવનાર નથી. આથી તમારે કારણે િસયોનને 

ખેતરની પેઠે ખેડી નાખવામા ંઆવશે, યરુશાલેમ ખિંડયેરોનો ઢગલો બની જશે અને મિંદરનો પવર્ત જગંલભય  બની જશે.” 

 

આમ, િમખાએ એક બાજુ ગનેુગારો અને એમના ગનુાઓની યાદી સાથે એમની સામેની ઈ રની િશક્ષાની વાત કરી હતી તો બીજી બાજુ 

િમખો આશાની ભિવ યવાણી પણ ભાખી હતી. શાિંતના રા યના આગમનની વાત કરતા ંિમખાએ ઈસાયલી પ્રજાના પ્રાણિપ્રય મિંદર અને 

િસયોનનગરીની આગાહી કરી હતીઃ “હવે પછીના સમયમા ંપ્રભનુા મિંદરનો પવર્ત બીજા બધા પવર્તો કરતા ંઊંચો થશે. બીજંા બધા ં

િશખરોને ટપી જશે. દેશિવદેશના અસખં્ય લોકોનો પ્રવાહ યા ંચા યો આવશે. કહશેે, ચાલો, આપણે પ્રભનુા પવર્ત ઉપર, યાકોબના વશંના 

ઈ રના મિંદરે જઈએ, થી તે આપણને પોતાનો જીવનમાગર્ બતાવે અને આપણે તેને પથેં ચાલીએ. કારણ, પ્રભ ુ િસયોનનગરી 

યરુશાલેમમાથંી પોતાનો ઉપ ેશ આપનાર છે અને તેની વાણી યાથંી પ્રગટ થનાર છે.” 

 

“ઓ િસયોનનગરી, યાથંી ઈ ર ગોવાળની મ પોતાના લોકોનુ ંરક્ષણ કરે છે! તુ ંતારી પહલેાનંી સવ પરી સ ા પ્રા ત કરશે. તારંુ રા ય 

તને પા  ંમળશે.” 

 

બાઈબલના પિંડતો  ભિવ યવાણીમા ંઈસનુા જ મની આગાહી જુએ છે તે સદેંશ પણ િમખાએ સભંળા યો હતોઃ “પ્રભ ુ કહ ે છે, ઓ 

બેથલેહમે એફ્રાથા, તારે યા ંઈસાયલ ઉપર રા ય કરનારને પેદા કરનાર .ં ના વશંના ંમળૂ ખબૂ પ્રાચીન કાળમા ંછે.” 



 

છે લે પ્રભનેુ હાથે થનાર ઉ ારની આગાહી કરતા ંિમખાએ ભિવ યવાણી ભાખી હતી કે, “પણ અંતે... તે મને પ્રકાશમા ંલાવશે અને હુ ંતેને 

હાથે મારો ઉ ાર થયેલો જોવા પામીશ... ઓ યરુશાલેમ, તે િદવસે તારા કોટ-િક લા ફરી બધંાશે અને તારી સરહદો િવ તાર પામશે. તે 

િદવસે લોકો-અશરૂથી િમસર સધુીના અને િમસરથી તે ફ્રાતં નદી સધુીના, સમદુ્રથી સમદુ્ર સધુીના અને પવર્તથી તે પવર્ત સધુીના લોકો-

બધે ઠેકાણેથી તારે યા ંઆવશે.” 

 

(છે લે બદ યાની તારીખઃ 01-08-2007) 

(ફરી બદ યાની તારીખઃ 16-08-2007) 

ફાધર વગીર્સ પોલ (ઝ) કોપીરાઈટ 2007 

 


