
થમ સા હ યત પયગબંર આમોસ  

(ફાધર વગ સ પોલ) 
 

પયગબંર આમોસના જીવન િવશે આપણુ ંજ્ઞાન ખબૂ મયાર્િદ છે. આપણે  કંઈ જાણીએ છીએ એ બધુ ંફક્ત ‘આમોસ’ ગ્રથંમાથંી જ 

જાણીએ છીએ. ‘આમોસ’ ગ્રથંમાથંી ખ્યાલ આવે છે કે યિક્ત તરીકે સદેંશવાહક આમોસ જ નિહ પણ એનો સદેંશ જ ખબૂ અગ યની વાત 

છે. 

 

‘આમોસ’ ગ્રથંમાથંી મળતા આચા ઉ લેખમાથંી આપણે જાણીએ છીએ કે આમોસ મળૂમા ંએક ગોવાળ અને ગુ લર વકૃ્ષોનો રખેવાળ હતો. 

મોસના જ શ દોમા ંકહીએ તો, “હુ ં કંઈ પયગબંર નથી કે પયગબંરનો ધધંોધાપો કરતો નથી. હુ ંતો ગોવાળ  ંઅને ગુ લર વકૃ્ષોનો 

રખેવાળ .ં પણ હુ ંઘેટાબંકરા ંચારતો હતો યાથંી મને પ્રભએુ બોલાવી લીધો અને ક ુ ં કે, તુ ંજઈને મારા લોકો ઈસાયલીઓને મારી 

વાણી સભંળાવ,” 

 

પરંપરાગત મા યતા પ્રમાણે આમોસ તકોઆનો ભરવાડ હતો. એટલે જ આમોસ ગ્રથંના સપંાદક ગ્રથંની શ આતમા ંપવૂર્ભિૂમકા બાધંતા ં

કહ ેછે, “યહદૂાના રાજા ઉિઝયા (ઈ.સ. પવૂેર્ 783-742) અને ઈસાયલના રાજા યરોબામ િબન યોઆશ (ઈ.સ. પવૂેર્ 786-746) ના અમલ 

દર યાન, ધરતીકંપ (ઈ.સ. પવૂેર્ 760) થયો તેના ંબે વષર્ પહલેા.ં તકોઆના ભરવાડ આમોસને ઈસાયલને લગતી િદ યદશર્નમા ં

સભંળાયેલી વાણી.” 

ઈિતહાસમાથંી આપણે જાણીએ છીએ કે, ઈ.સ. પવુેર્ની આઠમી સદીના મ યભાગનો એ જમાનો ઈસાયલ માટે સમિૃ  ને જાહોજલાલીનો 

સમય હતો. પણ એ જમાનામા ંનીિત યાય અને ધમર્િન ઠાનો અભાવ હતો. આવા સદંભર્મા ંઆમોસ એક ભરવાડને છા  એવી બરછટ 

ભાષામા ંસમાજ અને ધમર્મા ંપ્રવતર્તા,ં અ યાય, અનીિત, અ યાચાર, ભ્ર ટતા, કમર્કાડંની પોકળતા, વગેરે ઉપર સચોટ પ્રહારો કરે છે. 

 

આમોસનુ ંજીવન ખબૂ અઘરંુ હત ુ,ં કારણ, એમનો સદેંશ જ અઘરો હતો. એટલે જ બેથેલના પરુોિહત અમાિસયાએ ઈસાયલના રાજા 

યરોબામને સમાચાર મોક યો. “આમોસ ઈસાયલની વ ચોવ ચ તમારી િવરુ  કાવતરંુ રચે છે. તે  કહ ેછે તે દેશ સાખંી લઈ શકે એમ 

નથી. તે કહ ેછે કે, યરોબામનુ ંયુ મા ંમ ૃ ય ુથશે અને ઈસાયલના લોકોને પોતાનુ ંવતન છોડી દેશવટે જવુ ંપડશે.” 

 

રાજાના આમોસ િવશે િવશે ફિરયાદ કયાર્ પછી પરુોિહત અમાિસયાએ પોતે આમોસને ક ુ ં“આ દ ટા, ભાગ ! યહદૂા દેશમા ંચા યો જા! 

યા ંતારંુ પયગબંરંુ ચલાવીને રોટલો રળી ખા . રણ બેથેલમા ંફરી પયગબંરંુ ચલાવીશ નિહ. કારણ, આ તો રાજાનુ ંમિંદર છે, રા યનુ ં

તીથર્ધામ છે.!” 

 



પરુોિહત અમાિસયાની વાતથી આમોસથી રહવેાયુ ંનિહ. પુ યપ્રકોપથી આમોસે વધ ુસખત શ દોમા ંઅમાિસયાને ચેતવણી આપતા ં

આમોસે ક ુ,ં “તુ ંમને એમ કહ ેછે કે મારે ઈસાયલ િવરુ  પયગબંરી ચલાવવી નિહ, બકવાસ કરવો નિહઃ પણ પ્રભનુા પોતાના શ દો તો 

આ પ્રમાણે છે, અમાિસયા, તારી તની શહરેની વે યા બનશે અને તારા ંછોકરા-છોકરી તલવારથી મ ૃ ય ુપામશે. તારી ભિૂમ દોરીથી 

માપીને બીજાઓને વહચાશેઃ તુ ંપોતે િવદેશીઓના અપિવત્ર દેશમા ંમરણ પામશે અને ઈસાયલીઓને કેદ પકડી તેમના વતનમાથંી 

દેશવટો દેવામા ંઆવશે.” 

 

આમોસના ગ્રથંના ત્રણ ભાગ પાડી શકાય. પહલેા ભાગમા ંપડોશી પ્રજાઓ િવશે ઈ રનો ફસલો છે. બીજા ભાગમા ંઈસાયલ િવશે 

ઈ રનો ફસલો છે અને છે લા ભાગમા ંસાકેંિતક દશર્નોની વાત છે. પહલેા ભામા ંગ્રથંના પ્રથમ બે અ યાયોમા ં િવિવધ રા યો ઉપરની 

ભગવાનની િશક્ષાની વાત છે.  

 

પડોશી રા યોની િશક્ષાની વાત કયાર્ પછી આમોસ યહદૂા અને ઈસાયલની વાત પર આવે છે. અહીં પયગબંરી ભિવ યવાણી ભાખતા ં

આમોસ પ્રભનુી વાણી સભંળાવે છે. “યહદૂાના ંપાપનો ઘડો ભરાઈ ચકૂ્યો છેઃ એ લોકોએ મારા િનયમોનો અનાદર કય  છે અને મારી 

આજ્ઞાઓ માની નથી. તેમના વડવાઓ  ખોટા દેવોને અનસુરતા હતા તેમણે તેમને ખોટે માગેર્ દોયાર્ છે. આથી હુ ંતેમને જ ર સજા 

કરીશ. હુ ંયહદૂા ઉપર આગ મોકલીશ અને તે યરુશાલેમની મહલેાતોને ભરખી જશે.” 

 

પછી ઈસાયલ િવશે ઈ રનો ફસલો આપતા ંઆમોસ પ્રભનુા ંવચન સભંળાવે છેઃ “ઈસાયલના લોકોના ંપાપનો ઘડો ભરાઈ ચકૂ્યો છેઃ 

આથી હુ ંતેમને જ ર સજા કરીશ. કારણ, તેઓ ધમર્ભીરુ ગરીબ માણસને પૈસાના બદલામા-ંખાસડાની િકંમતે-વેચે છે, ગરીબ ગરુબાનંા ં

માથા ંધળૂમા ંરગદોળે છે અને દીનોને પોતાના માગર્માથંી હડસેલી કાઢે છે. બાપ અને દીકરો એક જ યવુતીને સેવે છે અને એણે કરી 

મારા પિવત્ર નામને બ ો લગાડે છે. તેઓ એકેએક વેદી આગળ ધરાણે લીધેલા ંકપડા ંઉપર લાબંા થાય છે અને પોતાના દેવના મિંદરમા ં

લોકો પાસે દંડ તરીકે વસલૂ કરેલો દા  પીએ છે.” બીજા ભાગમા ંઆમોસનો ચેતવણી પ બોધ છે. ઈ ાયલના લોકો માટેના દરેક 

બોધની શ આતમમા ંલગભગ એક જ પ્રકારના આ ાન છેઃ “હવે તમારી િવરુ  પ્રભનેુ  કહવેાનુ ંછે તે સાભંળો,” “આ વચન સાભંળો”, 

“તમારે માટે હુ ંઆ મેરેિશયો ગાઉં  ંતે સાભંળો.” 

 

આમોસ ગ્રથંના અંતે છે લા અ યાયમા ંઈ ાયલીઓને ધરતીના પડ ઉપરથી ભ ૂસંી નાખવાની વાત કયાર્ પછી આમોસે આશા અને નવી 

શ આતની ભિવ યવાણી ભાખી છેઃ “જુઓ, મારા સવર્સ ાધીશ પ્રભનુો ડોળો પાપી રા ય ઉપર છે અને હુ ંએને ધરતીના પડ ઉપરથી 

ભ ૂસંી નાખીશ. તેમ છતા ંહુ ંયાકોબના વશંનો સપંણૂર્ સહંાર નિહ કરંુ.” 

 
 

“તે િદવસે હુ ંદાિવદના ખખડી ગયેલા પંડા વા રા યને ફરી બેઠંુ કરીશ અને તેમા ંપડેલી ફોટો સાધંી દઈશ, તેના ંખિંડયેરો સમા ં

કરીશ તે પહલેા ં વુ ંહત ુ ંતેવુ ંનવેસરથી બાધંીશ.” 



 

આમોસ ભલે ગોવાળ અને ગુ લર વકૃ્ષોનો રખેવાળ ર ો હતો. ભલે તે ગામડામંા ંઘટેાબંકરા ંચરાવતો હતો. પરંત ુએની ભિવ યવાણીમા ં

એની બિુ પ્રિતભા તેમજ સમકાલીન રાજકીય તેમજ સામાિજક પ્રવાહો અને િવકાસથી તે સારી પેઠે વાકેફ હતો. સામાિજક અને રાજકીય 

બાબતોનુ ંએનુ ંજ્ઞાન અનોખુ ંહત ુ.ં આમોસની સાિહિ યક શિક્ત પણ ખાસ કદરને પાત્ર છે. 

 

વળી અમોસ ગ્રથંમા ંપયગબંરના ઈ ર અંગેના ખ્યાલ આપણુ ં યાન િવશેષ ખેંચે છે. આમોસ જ પ્રથમ વાર ઈ ર પ્રભનેુ કેવળ 

ઈ ાયલ વશંના કુળદેવ તરીકે નિહ પણ સમગ્ર િવ ના ઈ ર પ્રભ ુતરીકે ચીતરે છે. પ્રભ ુલોકો પાસે કમર્કાડં નિહ પણ યાયધમર્નો 

આગ્રહ રાખે છે. 

 

બાઈબલના શ દોમા ંકહીએ તો પ્રભ ુકહ ે છે, “તમારા તહવેારો હુ ં િધક્કારંુ ,ં િતર કારંુ ઃ તમારા ંધમર્સમેંલનોમા ંમને લેશ પણ રસ 

નથી. તમે મને આહિુત અને અ બિલ ચડાવશો તોયે હુ ં તે વીકારનાર નથી અને તેમારા હુ ટપુ ટ પશઓુના ંનૈવે ય તરફ હુ ંનજર 

સરખી કરનાર નથી. તમારા ંભજનોનો ઘ ઘાટ બધં કરો, તમારા વાિજંત્રોના સરૂ હુ ંસાભંળનાર નથી. પણ યાય અને ધમર્ને સિરતાની 

પેઠે, અખડં ઝરણા પેઠે વહવેા દો.” 

 

આમોસના જણા યા મજુબ ઈ ર પ્રભ ુસમગ્ર દુિનયાનો યાય તોળશે. પરંત ુપોતાની પસદં કરેલી ઈસાયલી પ્રજા જોડે િવશેષ કરારનો 

સબંધં રાખે છે. એટલે ઈસાયલી પ્રજાની િવશેષ જવાબદારીઓ છે. બીજી પ્રજા જોડે િવશેષ કરારનો સબંધં રાખે છે. એટલે ઈસાયલી 

પ્રજાની િવશેષ જવાબદારીઓ છે. બીજી પ્રજાઓની સરખામણીમા ંઈ ાયલીઓએ વધ ુચુ તપણે નીિત યાયને ર તે ચાલવાનુ ંછે. 

 

આગવી શૈલીમા ંભિવ યવાણી ભાખરનાર આમોસે રાજકતાર્ઓને અને બધા લોકોને ધમર્નુ ંચુ ત પાલન કરવા અને સામાિજક યાયથી 

જીવન ગાળવા નીડરપણે અનરુોધ કય  છે. ઈ ાયલી પ્રજામા ંનીિત યાય અને સામાિજક સભાનતા કેળવવામા ંઆમોસનો મોટો ફાળો 

છે. 

(છે લે બદ યાની તારીખઃ 01-06-2007) 

(ફરી બદલવાની તારીખઃ 16-06-2007) 

ફાધર વગીર્સ પોલ (ઝ) કોપીરાઈટ 2007 

 

 


