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આમોસ
લેખક
આમોસ ુસ્તક આમોસ પ્રબોધકને લેખક તર કે ઓળખાવે છે.

આમોસ પ્રબોધક તકોઆમાં ગોવાળોના એક જૂથ સાથે રહેતો હતો.
આમોસે પોતાના લખાણોમાં એ સ્પ ક ુ હ ું કે તે પ્રબોધકોના
કુટુબમાંથી આ ો નહોતો અને તે પોતાને પ્રબોધક માનતો પણ નહોતો.
ઈ રે તીડો તથા અ દ્વારા ન્યાયશાસનની ધમક આપી, પણ
આમોસની પ્રાથર્નાઓએ ઇઝરાયલને બચા ું.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 760 થી 750 વચ્ચેનો છે.
આમોસે ઉ રના ઇઝરાયલના રા માં બેથેલ તથા સમરૂનમાંથી

સંદેશાઓઆપ્યા.
વાંચકવગર્
આમોસના ૂળ શ્રોતાઓ ઉ ર ું ઇઝરાયલ ું રા હ ું અને

બાઇબલના ભ વષ્યના વાંચકો છે.
હે ુ
ઈ ર અ ભમાનને ધ ારે છે. લોકો માનતા હતા કે તેઓ સ્વપો ષત

છેઅને તેઓ ૂલી ગયા હતા કે તેઓ પાસે જે કઈ હ ું તે ઈ ર પાસેથી
આ ું હ ુ.ં ઈ ર બધા જ લોકોને મહ વઆપે છે અને ગર બો પ્રત્યેના
દુ ર્વહાર વરુદ્ધ ચેતવણીઆપે છે. અંત,ે ઈ ર પોતાને માનઆપતા
વતર્ન સાથે પ્રામા ણક આરાધના માંગે છે. આમોસ દ્વારા અપાયે ું
ઈ ર ું વચન વશેષા ધકારો ધરાવતા લોકો એટલે કે એવા લોકો જમેને
પોતાના પાડોશીઓપર પ્રેમ નહોતો,જઓેબીજાઓનો ફાયદો ઉઠાવતા
હતા અને જઓે ફક્ત પોતાની જ કાળજી કરતા હતા તેઓ વરુદ્ધ
નદ શત હ ુ.ં

ુદ્રાલેખ
ન્યાય
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રૂપરેખા
1. દેશનો વનાશ— 1:1-2:16
2. પ્રબોધક ું તેડુ— 3:1-8
3. ઇઝરાયલનો ન્યાય— 3:9-9:10
4. ુનઃ ાપના— 9:11-15
1 યહૂ દયાના રાજા ઉ ઝયાના શાસનમાં અને ઇઝરાયલના રાજા

યોઆશના દ કરા યરોબામના શાસનમાં ધરતીકપ થયો. તે પહેલાં બે
વષર્ અગાઉ તકોઆના ગોવાળોમાંના આમોસને જે સંદશર્ન પ્રાપ્ત થયાં
ત.ે 2 તેણે ક ું,
યહોવાહ સયોનમાંથી ગજના કરશે;
યરુશાલેમમાંથી પોકાર કરશે;
ભરવાડો શોકા ુર થઈ જશે,
અને કામલ શખર પરનો ઘાસચારો ુકાઈ જશે.”

ઇઝરાયલના પડોશી દેશો સામે ઈ રનો ુકાદો- સ રયા (દમસ્કસ)
3 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે;
દમસ્કસના ત્રણ ુનાને લીધે,
હા ચાર ુનાને લીધ,ે
હુ તેઓને શક્ષા કયાર્ વગર રહ શ ન હ.
કેમ કે તેઓએ ગલ્યાદને લોખંડના અનાજ ઝૂડવાના સાધનોથી માય

છે.
4 પર ુ હુ યહોવાહ હઝાએલના ઘરમાં અ મોકલીશ,
અને તે બેન-હદાદના મહેલોને ભસ્મ કર દેશે.
5 વળ હુ દમસ્કસના દરવાજાઓ તોડ નાખીશ
અને આવેનની ખીણમાંથી તેના રહેવાસીઓનો નાશ કર શ,
બેથ-એદેનમાંથી રાજદડ ધારણ કરનારને ન કર શ;
અને અરામના લોકો* ક રમાં ુલામગીર માં જશ,ે”
એમ યહોવાહ કહે છે.

પ લસ્તીઓ
6 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે;
* 1:5 1:5 રાજા
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“ગાઝાના ત્રણ ુનાને લીધે,
હા, ચારને લીધે,
તેઓને શક્ષા કરવા ું હુ ૂક શ ન હ,
કેમ કે અદોમના લોકોને સોપી દેવા માટે,
તેઓઆખી પ્રજાને ુલામ કર ને લઈ ગયા.
7 હુ ગાઝાની દ વાલોને આગ લગાડ શ,
અને તે તેના કલ્લેબંધી મહેલોને ન કર નાખશે.
8 હુ આશ્દોદના બધા રહેવાસીઓને માર નાખીશ,
અને આશ્કલોનમાંથી રાજદડ ધારણ કરનારનો નાશ કર શ.
હુ એક્રોનની વરુદ્ધ મારો હાથ ફેરવીશ,
અને બાક રહેલા પ લસ્તીઓ નાશ પામશ,ે”
એ ું પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

ૂર
9 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે;
ૂરના ત્રણ ુનાને લીધ,ે હા ચારને લીધે,

હુ તેને શક્ષા કયાર્ વના છોડ શ ન હ,
તેઓએ ભાઈચારાના કરારનો ભંગ કય છે,
અને સમગ્ર પ્રજાને અદોમને સોંપી દ ધી.
10 હુ ૂરની દ વાલોને આગ લગાડ શ,
અને તે તેના સવર્ કલ્લેબંધી ઘરોને ન કર નાખશ.ે”

અદોમ
11 યહોવાહ આ ુજબ કહે છે;
અદોમના ચાર ુનાને લીધ,ે
હા ત્રણને લીધે,
હુ તેમને શક્ષા કયાર્ વના છોડ શ ન હ,
કેમ કે હાથમાં તલવાર લઈને તે પોતાના ભાઈઓની પાછળ પડ્યો,
અને તેણે દયાનો છેક ત્યાગ કય .
તે નત્ય ક્રોધના આવેશમાં મારફાડ કરતો હતો,
અને તેનો રોષ કદ શમી ગયો ન હ.
12 હુ તેમાન પર અ મોકલીશ,
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અને તે બોસરાના મહેલોને ભસ્મ કર નાખશે.”
અદોમ

13 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે,
“આમ્મોનીઓના ત્રણ ુનાને લીધે, હા ચારને લીધે, હુ તેઓને શક્ષા

કરવા ું માંડ વાળ શ ન હ,
કેમ કે પોતાના પ્રદેશની સરહદ વસ્તારવા માટે
તેઓએ ગલ્યાદમાં ગભર્વતી ીઓને ચીર નાખી છે.
14 પણ હુ રાબ્બાના કોટમાં આગ લગાડ શ,
અને તે ુદ્ધના સમયે તથા હોંકારાસ હત,
અને વાવાઝોડાં તથા તોફાનસ હત,
તેના મહેલોને ભસ્મ કરશે.
15 તેઓનો રાજા પોતાના સરદારો સાથે
ુલામગીર માં જશે,”

એમ યહોવાહ કહે છે.

2
મોઆબ

1 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે;
“મોઆબના ત્રણ ુનાને લીધે,
હા ચારને લીધ,ે
હુ તેઓને શક્ષા કરવા ું ૂક શ ન હ.
કેમ કે તેઓએઅદોમના રાજાના હાડકાં બાળ ને ૂનો કર ના ો.
2 હુ મોઆબ પર અ મોકલીશ.
અને તે ક રયોથના કલ્લેબંધીવાળા મહેલોને ભસ્મ કર દેશે.
મોઆબ હુલ્લડમા,ં ઘોંઘાટમા,ં
તથા રણ શગડાના અવાજમાં નાશ પામશે.
3 હુ તેના ન્યાયાધીશને ન કર નાખીશ
અને તેની સાથે તેના સવર્ સરદારોને માર નાખીશ,”
એમ યહોવાહ કહે છે.

યહૂ દયા
4 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે;
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“યહૂ દયાના ત્રણ ુનાને લીધે,
હા ચારને લીધ,ે
હુ તેઓને શક્ષા કયાર્ વગર રહ શ ન હ.
કેમ કે તેઓએ યહોવાહના નયમોનો અનાદર કય છે,
અને તેમની વ ધઓ પાળ નથી.
જે જૂઠાણાંની પાછળ તેઓના ૂવર્જો ફરતા હતા
તે જૂઠાણાંએ તેઓને ખોટે માગ દોયાર્ છે.
5 હુ યહૂ દયા પર આગ લગાડ શ
અને એઆગ યરુશાલેમના કલ્લેબંધીવાળા મહેલોને ન કરશે.”

ઇઝરાયલ સામે ઈ રનો ુકાદો
6 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે;
“ઇઝરાયલના ત્રણ ુનાને લીધે,
હા ચારને લીધ,ે
હુ તેઓને શક્ષા કયાર્ વના છોડ શ ન હ,
કેમ કે તેઓએ રૂપાને સારુ ન્યાયી લોકોને વેચ્યા છે
અને ગર બોને પગરખાંની જોડના બદલામાં વેચ્યા છે.
7 તેઓ ગર બોના માથા પરની ૃથ્વીની ૂળને માટે તલપે છે,
અને નમ્ર લોકોને સાચા માગર્માંથી દૂર ધકેલી દે છે.
પતા અને ુત્ર એક જ ી પાસે ગયા છે
અને મારા પ વત્ર નામ પર બટ્ટો લગાડ્યો છે.
8 તેઓ દરેક વેદ ની બાજુમાં ગીરવે લીધેલાં વ ો પર ૂઈ જાય છે.
અને તેઓ ઈ રના સભા ાનમાં આવતા લોકો પાસેથી દડ તર કે

લીધેલા નાણાંનો દ્રાક્ષારસ પીએ છે.
9 તોપણ અમોર ઓ જઓેની ઊંચાઈ દેવદાર ૃક્ષોની ઊંચાઈ જટેલી

હતી;
અને જે એલોન ૃક્ષના જવેા મજ ૂત હતા,
તેઓનો મેં તેઓની આગળથી નાશ કય ,
મેં ઉપરથી તેઓનાં ફળનો,
અને નીચેથી તેઓના ૂ ળયાંઓનો નાશ કય .
10 વળ , હુ તમને મસરમાંથી બહાર લઈઆ ો,
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અને મેં તમને અરણ્યમાં ચાળ સ વષર્ ુધી દોર ને,
અમોર ઓના દેશ ું વતન આપ્ ુ.ં
11 મેં તમારા દ કરાઓમાંથી કેટલાકને પ્રબોધકો
અને તમારા જુવાનોમાંથી કેટલાકને નાઝ ર ઓ તર કે ઊભા કયાર્.”
યહોવાહ એમ જાહેર કરે છે કે,
“હે ઇઝરાયલી લોકો,
ું એ ું નથી?’ ”

12 “પણ તમે નાઝ ર ઓને દ્રાક્ષારસ પાયો
અને પ્રબોધકોને આજ્ઞા કર કે, પ્રબોધ કરશો ન હ.
13 જુઓ, જમે અનાજના ૂળ ઓથી ભરે ું ગાડુ કોઈને દબાવી દે છે,
તેમ હુ તમને તમાર જગ્યાએ દબાવી દઈશ.
14અને ઝડપી દોડનારની શ ક્ત ૂટ જશે;
બળવાનની તાકાત ુપ્ત થઈ જશે;
અને ૂરવીર પોતાનો બચાવ કર શકશે ન હ.
15 ધ ુધાર્ર ઓ ટક શકશે ન હ;
અને ઝડપથી દોડનાર પોતાનો બચાવ કર શકશે ન હ;
અને ઘોડસેવારો પણ પોતાનો જીવ બચાવી શકશે ન હ.
16 યોદ્ધાઓમા સૌથી બહાદરુ પણ,
તે દવસે શ ો ૂક નાસી જશે.”
એ ું યહોવાહ જાહેર કરે છે.

3
1 હે ઇઝરાયલના લોકો, તમાર વરુદ્ધ એટલે જે આખી પ્રજાને હુ

મસરમાંથી બહાર કાઢ લા ો, તેની વરુદ્ધ આ જે વચનો યહોવાહ
બોલ્યા તે સાંભળો,
2 “ ૃથ્વી પરના સવર્ લોકોમાંથી
ફક્ત તમને જ મેં પસંદ કયાર્ છે.
તેથી હુ તમારા સવર્ ુનાઓ માટે
તમને શક્ષા કર શ.”

ઇઝરાયલ સામે ઈ રનો ુકાદો
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3 ું બે જણા સંપ કયાર્ વગર,
સાથે ચાલી શકે?
4 ું શકાર હાથમાં આ ા વગર,
સહ જગલમાં ગજના કરે?
ું કઈ પણ પકડ્યા વગર,

જુવાન સહ ું બચ્ ું પોતાની ુફામાંથી ત્રાડ પાડ*ે?
5 પક્ષીને જાળ ના ા વગર,
તેને ૂ મ પર કેવી ર તે પકડ શકાય?
જાળજમીન પરથી છટક ને,
કઈ પણ પકડ્યા વના રહેશે ું?
6 રણ શગડુ નગરમાં વગાડવામાં આવે,
તો લોકો ડયાર્ વના રહે ખરા?
ું યહોવાહના હાથ વના,

નગર પર આફતઆવી પડે ખર ?
7 ન ે પ્ર ુ યહોવાહ,
પોતાના મમ પોતાના સેવક પ્રબોધકોને જાણ કયાર્ વના રહેશે ન હ.
8 સહે ગજના કર છે;
કોણ ભયથી ન હ ૂજ?ે
પ્ર ુ યહોવાહ બોલ્યા છે;
તો કોણ પ્રબોધ કયાર્ વગર રહ શકે?

સમરુનની થનાર પાયમાલી
9આશ્દોદના મહેલોમાં,
અને મસર દેશના મહેલોમાં જાહેર કરો કે,
“સમરુનના પવર્ત ઉપર તમે ભેગા થાઓ.
અને જુઓ ત્યાં કેવી અંધા ૂંધી,
અને ભારે જુલમ થઈ ર ા છે.
10 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે;
“તેઓને ન્યાયથી વતર્વાની ખબર નથી”
તેઓ હસાનો સંગ્રહ કરે છે
અને ૂંટથી પોતાના ઘર ભરે છે.”
* 3:4 3:4ઊંચો અવાજ
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11 તેથી પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે;
દેશની આસપાસ શ ુ ફર વળશ;ે
અને તે તમારા કલ્લાઓ તોડ પાડશે.
અને તમારા મહેલોને ૂંટ લેશે.”
12 યહોવાહ કહે છે કે;
“જમે ભરવાડ સહના મોંમાંથી,
તેના શકારના બે પગ કે કાનનો ટુકડો પડાવી લે છે†,
તેમ સમરુનમાં પલંગોના ૂણા પર,
તથા રેશમી ગાદલાના બછાના પર બેસનાર ઇઝરાયલ લોકોમાંથી,
કેટલાકનો બચાવ થશે.
13 પ્ર ુ યહોવાહ એમ કહે છે કે,
તમે સાંભળો
અને યાકૂબના વંશજો સામે સાક્ષી ૂરો.
14 કેમ કે જયારે હુ ઇઝરાયલને તેનાં પાપો માટે શક્ષા કર શ,
તે દવસે હુ બેથેલની વેદ ઓને પણ શક્ષા કર શ.
વેદ પરના શગડાં કાપી નાખવામાં આવશે,
અને તેઓ જમીન પર પડ જશે.
15 હુ શયાળાના મહેલો,
તથા ઉનાળાનાં મહેલો બ ેનો નાશ કર શ.
અને હાથીદાંતના મહેલો નાશ પામશે
અને ઘણાં ઘરો પાયમાલ થશે.”
એ ું યહોવાહ કહે છે.

4
1 હે સમરુનના પવર્ત પરની
ગર બોને હેરાન કરનાર ,
દબુર્ળોને સતાવનાર ,
“લાવો આપણે પીએ.”
† 3:12 3:12 ારે કોઈ પ ુને જગલી જાનવરો દ્વારા માર નાખવામાં આવ ું હ ું ત્યારે તે
ઘેટાંપાળક ું ફરજ હ ું કે પ ુનો કેટલોક અવશેષ તેના મા લકને બતાવવા માટે લાવવો જરૂર
હ ું કે તે કેવી ર તે માયાર્ ગયા હતો. જો ઘેટાંપાળક તે કર શકતો ન હતો, તો તેણે તેનો ૂલ્ય
ૂકવ ું પડશ.ે
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એમ પોતાના મા લકોને કહેનાર
બાશાનની ગાયો
તમે આ વચન સાંભળો.
2 પ્ર ુ યહોવાહે પોતાની પ વત્રતાને નામે પ્ર તજ્ઞા લીધી છે કે;
“જુઓ, તમારા પર એવા આપ ના દવસો આવી પડશે કે,

ારે તેઓ તમને કડ ઓ ઘાલીને,
તથા તમારામાંના બાક રહેલાઓને માછલી પકડવાના ગલ વડે ઘસડ

જવામાં આવશે.
3 નગરની દ વાલના બાકોરામાંથી,
તમે દરેક ીઓ સરળ ર તે નીકળ જશો,
અને તમને હામ નમાં ફેંકવામાં આવશ”ે
એમ યહોવાહ કહે છે.

શીખવા ન માગ ું ઇઝરાયલ
4 “બેથેલ આવીને પાપ કરો,
અને ગલ્ગાલમાં ઉલ્લંઘનો વધારતા જાઓ.
રોજ સવારે તમારાં બ લદાન લાવો,
અને ત્રણ ત્રણ દવસે તમારાં દશાંશો લાવો.
5ખમીરવાળ રોટલી ું ઉપકારાથાર્પણ કરો,
અને ઐ ચ્છકાપર્ણોના ઢઢેરો પટાવી;જાહેરાત કરો,
કેમ કે પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે,
હે ઇઝરાયલ લોકો
એ ું તમને ગમે છે.
6 મેં પણ તમને તમારાં સવર્ નગરોમાં અ અને દાંતને વેર કરા ું છે.
અને તમારાં ાનોમાં રોટલીનો દકુાળ પાડ્યો*.
તેમ છતાં તમે માર પાસે પાછા આ ા ન હ”
એ ું યહોવાહ કહે છે.
7 “હજી કાપણીને ત્રણ મ હનાનો સમય હતો,
ત્યારથી મેં તમારે ત્યાં વરસાદ વરસતો અટકાવી દ ધો.
મેં એક નગરમાં વરસાદ વરસા ો
અને બીજા નગરમાં ન વરસા ો.
દેશના એક ભાગ પર વરસતો,
* 4:6 4:6 ૂખ
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અને બીજા ભાગમાં વરસાદ ન વરસતા તે ભાગ ુકાઈ જતો હતો.
8 તેથી બે કે ત્રણ નગરોના લોકો લથ ડયાં ખાતાં પાણી માટે બીજા એક

નગરમાં ગયા.
પણ ત્યાં તમે તરસ છપાવી શ ા ન હ.
તેમ છતાં માર પાસે તમે પાછા આ ા ન હ’
એ ું યહોવાહ કહે છે.
9 “મેં તમારા પર ગની તથા ઝાકળનીઆફતઆણી. તમારા સં ાબંધ

બાગ,
તમારા દ્રાક્ષવાડ ,
તમારાં અંજીરનાં ૃક્ષોને,
અને તમારાં જૈ ૂનનાં ૃક્ષોને,
તીડો ખાઈ ગયાં છે.
તોપણ તમે માર તરફ પાછા ફયાર્ ન હ”
એ ું યહોવાહ કહે છે.
10 “મેં મસરની જમે તમારા પર મરક મોકલી છે.
મેં તમારા જુવાનોને તલવારથી સંહાર કય છે,
અને તમારા ઘોડાઓ ું હરણ કરા ું છે.
મેં તમાર છાવણીની દગુધ તમારાં નસકોરામાં ભર છે,
તોપણ તમે માર પાસે પાછા આ ા ન હ’
એ ું યહોવાહ કહે છે.
11 “ઈ રે સદોમ અને ગમોરાની પાયમાલી કર ,
તેમ મેં તમારા કેટલાક પર ત્રાસદાયક આફતો મોકલી.
તમે બળતામાંથી ખેંચી કાઢેલા ખોયણાના જવેા હતા,
તેમ છતાં તમે માર પાસે પાછા આ ા ન હ”
એ ું યહોવાહ કહે છે.
12 “એ માટે, હે ઇઝરાયલ; હુ તને એ જ પ્રમાણે કર શ,
અને તેથી હુ તને એમ જ કર શ,
માટે હે ઇઝરાયલ, તારા ઈ રને મળવા તૈયાર થા!
13 માટે જો, જે પવર્તોને બનાવનાર છે તે જ વા ુનો સજનહાર છે.
તે મ ુષ્યના મનમા†ં ું છે તે પ્રગટ કરનાર,
† 4:13 4:13આત્મા



આમોસ 5:1 xi આમોસ 5:8

પ્રભાતને અંધકારમાં ફેરવી નાખનાર,
અને જે ૃથ્વીના ઉચ્ચ ાનો પર ચાલનાર છે,
તેમ ું નામ સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ છે.”

5
પસ્તાવો કરવા માટે હાકલ

1 હે ઇઝરાયલના વંશજો તમારા માટે હુ વલાપગીતો ગાઉં છુ તે
સાંભળો.
2 “ઇઝરાયલની કુમા રકા પડ ગઈ છે;
તે ફર થી ઊભી થઈ શકશે ન હ;
તેને પોતાની જમીન પર પાડ નાખવામાં આવી છે;
તેને ઊઠાડનાર કોઈ નથી.
3 કેમ કે પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે;
જે નગરમાંથી હજારો બહાર નીકળતા હતા,
ત્યાં ઇઝરાયલના વંશના માત્ર સો જ લોકો બચ્યા હશ,ે
અને ાંથી સો બહાર આ ા હતા ત્યાં માત્ર દસ જ બચ્યા હશ.ે”
4 કેમ કે યહોવાહ ઇઝરાયલી લોકોને કહે છે કે,
“મને શોધો અને તમે જીવશો!
5બેથેલની શોધ ન કરો;
ગલ્ગાલમાં ન જશો;
અને બેરશેબા ન જાઓ.
કેમ કે ન ે ગલ્ગાલના લોકોને બંદ વાસમાં લઈ જવામાં આવશ,ે
અને બેથેલ અ તશય દ:ુખમાં આવી પડશ.ે”
6 યહોવાહને શોધો એટલે જીવશો,
રખેને તે ૂસફના ઘરમાં,
અ ની પેઠે પ્રગટે.
તે ભસ્મ કર નાખ,ે
અને બેથેલ પાસે તેને ુઝાવવા માટે કોઈ હોય ન હ.
7 તે લોકો ન્યાયને કડવાશરૂપ કર નાખે છે,
અને નેક ને પગ નીચે છૂદ નાખે છે!
8જે ઈ રે કૃ તકા અને ૃગશીષર્ નક્ષત્રો બના ા;ં
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તે ગાઢ અંધકારને પ્રભાતમાં ફેરવી નાખે છે;
અને દવસને રાત વડે અંધકારમય કર નાખે છે;
જે સાગરના જળને હાંક મારે છે;
તેમ ું નામ યહોવાહ છે!
9 તે બળવાનો પર અચાનક વનાશ લાવે છે,
અને તેઓના કલ્લા તોડ પાડે છે.
10 તેઓ નગરના દરવાજામાં તેઓને ઠપકો આપે છે,
પ્રામા ણકપણે બોલનારનો તેઓ તરસ્કાર કરે છે.
11 તમે ગર બોને પગ તળે કચડો છો,
અને તેઓની પાસેથી અનાજ પડાવી લો છો.
તમે ઘડલેા પથ્થરોના ઘર તો બાંધ્યાં છે,
પણ તેમાં તમે રહેવા ન હ પામો.
તમે રમણીય દ્રાક્ષવાડ ઓ રોપી છે,
પણ તેનો દ્રાક્ષારસ તમે પીવા ન હ પામો.
12 કેમ કે હુ જાણું છુ કે તમારા ુના ુષ્કળ છે
અને તમારાં પાપ ઘણાં છે,
કેમ કે તમે ન્યાયીઓને દઃુખ આપો છો,
તમે લાંચ લો છો,
અને દરવાજામાં બેસીને ગર બ માણસનો હક ડુબાવો છો.
13આથી, જ્ઞાની માણસઆવા સમયે ૂપ રહેશે,
કેમ કે આ સમય ૂંડો છે.
14ભલાઈને શોધો, ૂરાઈને ન હ,
જથેી તમે કહો છો તેમ,
સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ તમાર સાથે રહેશે.
15 ૂરાઈને ધ ારો,
અને ભલાઈ ઉપર પ્રેમ રાખો,
દરવાજામાં ન્યાયને ા પત કરો.
તો કદાચ સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ ૂસફના બાક રહેલા ઉપર દયા કરે.
16સૈન્યોના ઈ ર, પ્ર ુ;
યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે,
“શેર ને દરેક ૂણે શોક થશે,
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અને બધી શેર ઓમાં તેઓ કહેશ,ે
હાય! હાય!
તેઓ ખેડૂતોને શોક કરવાને,
અને વલાપ કરવામાં પ્રવીણ લોકોને પણ બોલાવશે.
17સવર્ દ્રાક્ષવાડ ઓમાં શોક થશે,
કેમ કે હુ આ સવર્ જગ્યાઓમાંથી પસાર થઈશ,”
એ ું યહોવાહ કહે છે.
18 તમે જઓે યહોવાહનો દવસ ઇચ્છો છો તેઓને અફસોસ!
શા માટે તમે યહોવાહનો દવસ ઇચ્છો છો?
તે દવસ અંધકારરૂપ છે પ્રકાશરૂપ ન હ.
19 તે તો જમે કોઈ માણસને સહ પાસેથી જતા,ં
અને ર છનો ભેટો થઈ જાય છે,
અથવા ઘરમાં જાય અને ભીંતનો ટેકો લે,
અને તેને સાપ કરડે તેવો દવસ છે.
20 ું એમ ન હ થાય કે યહોવાહનો દવસ અંધકારભય થશે અને

પ્રકાશભય ન હ?
એટલે ગાઢ અંધકાર પ્રકાશમય ન હ?
21 “હુ ધ ારુ છુ, હુ તમારા ઉત્સવોને ધ ારુ છુ,
અને તમારાં ધા મક સંમેલનોથી હરખાઈશ ન હ.
22જો કે તમે તમારાં દહનીયાપર્ણ અને ખાદ્યાપર્ણ લાવશો,
તોપણ હુ તેનો સ્વીકાર કર શ ન હ.
હુ તમારાં ુ પ ુઓનાં શાંત્યપર્ણોની સામે જોઈશ પણ ન હ.
23 તમારા ગીતોનો ઘોંઘાટ મારાથી દૂર કરો;
કેમ કે હુ તમાર સારગી ું ગાયન સાંભળ શ ન હ.
તમારુ વાદ્યસંગીત તમને ગમે તેટ ું કણર્ પ્રય લાગે પણ હુ તે સાંભળ શ

ન હ.
24 પણ ન્યાયને પાણીની પેઠે,
અને નેક ને મોટ નદ ની જમે વહેવા દો.
25 હે ઇઝરાયલના વંશજો,
ું તમે ચાળ સ વષર્ ુધી અરણ્યમાં મને બ લદાનો તથાઅપર્ણ ચઢા ાં

હતા?
26 તમે તમારા રાજા સ ૂથને
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અને તમારા તારારૂપી દેવ ક ૂનની ૂ તઓને માથે ચઢાવી છે.
આ ૂ તઓને તમે તમારે માટે જ બનાવી છે.
27 તેથી હુ તમને દમસ્કસની હદ પાર મોકલી દઈશ,”
એ ું યહોવાહ કહે છે,
જમે ું નામ સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ છે.

6
ઇઝરાયલનો વનાશ

1 સયોનમાં એશઆરામથી રહેનારા,
તથા સમરુનના પવર્તોમાં નભર્યપણે વસનારા,
ુ પ્રજાઓના નામાં કત માણસોજઓેપાસે ઇઝરાયલના લોકોઆવે

છે,
તે તમને અફસોસ!
2 તમારા આગેવાનો કહે છે, “કાલનેહમાં જઈ અને જુઓ;
ત્યાંથી મોટા નગર હમાથમાં જાઓ,
અને ત્યાંથી પ લસ્તીઓના ગાથમાં જાઓ,
ું તેઓઆ રા ો કરતાં સારા છે?

અથવા ું તેઓનો વસ્તાર તમારાં રા ો કરતાં વશાળ છે?”
3 તમે ખરાબ દવસ દૂર રાખવા માગો છો,
અને હસા ું રા નજીક લાવો છો.
4 તેઓ હાથીદાંતના પલંગો પર ૂએ છે
વળ તેઓ પોતાના બછાનામાં લાંબા થઈને આળોટે છે
અને ટોળાંમાંથી હલવાન ુ,ં
અને કોડમાંથી વાછરડા ું ભોજન કરે છે.
5 તેઓ અથર્ વગરનાં ગીતો વીણાના ૂર સાથે ગાઈ છે;
તેઓ પોતાના માટે દાઉદની માફક નવાં નવાં વા જત્રો બનાવે છે.
6 તેઓ પ્યાલામાંથી દ્રાક્ષારસ પીવે છે,
અને તાજા તેલથી પોતાને અ ભષેક કરે છે,
પણ તેઓ ૂસફની વપ થી દઃુખી થતા નથી.



આમોસ 6:7 xv આમોસ 6:14

7 તેથી તેઓ ુલામગીર માં જશે, જમે સૌ પ્રથમ તેઓ ુલામગીર માં
ગયા હતા,

જઓે લાંબા થઈને ૂઈ રહેતા હતા, તેઓના એશઆરામનો અંત
આવશ.ે

8 પ્ર ુ યહોવાહ, સૈન્યોના ઈ ર કહે છે;
હુ, પ્ર ુ યહોવાહ મારા પોતાના સોગન ખાઉં છુ કે,
“હુ યાકૂબના ગવર્ને ધ ારુ છુ.
અને તેઓના મહેલોનો તરસ્કાર કરુ છુ.
એટલે તેઓના નગરને અને તેમાં જે કઈ છે તે બધાને હુ દશુ્મનોના હાથમાં

સોંપી દઈશ.”
9 જો એ ઘરમાં દસ માણસો પાછળ રહ ગયા હશે તો તેઓ મર

જશે. 10 ારે કોઈ માણસનાં સગામાંથી* એટલે તેને અ દાહ
આપનાર તેના હાડકાને ઘરમાંથી બહાર લઈ જવાને તેની લાશને તેઓ
ઊંચક લેશે અને ઘરનાં સૌથી અંદરના માણસને ૂછશે કે હજી બીજો
કોઈ તાર સાથે છે? અને તે કહેશે “ના” ત્યારે પેલો કહેશે “ ૂપ રહે; કેમ
કે આપણે યહોવાહ ું નામ ઉચ્ચારવા લાયક નથી.”
11 કેમ કે, જુઓ, યહોવાહ આજ્ઞા કરે છે,
તેથી મોટા ઘરોમાં ફાટ ટ થશે,
અને નાના ઘરના ફાંટો પડશ.ે
12 ું ઘોડો ખડક પર દોડ શકે?
ું કોઈ ત્યાં બળદથી ખેડ શકે?

કેમ કે તમે ન્યાયને ઝેરરૂપ,
અને નેક ના ફળને કડવાશરૂપ કર ના ા છે.
13જઓે તમે થર્ વાતોમાં આનંદ પામો છો,
વળ જઓે કહે છે, “ ું આપણે આપણી પોતાની જ તાકાતથી શગો†

ધારણ કયા નથી?”
14સૈન્યોના ઈ ર પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે, હે ઇઝરાયલના વંશજો”
“જુઓ, હુ તમાર વરુદ્ધ એક પ્રજાને ઊભી કર શ,
“તે ઉ રમાં હમાથના ઘાટ થી દ ક્ષણમાં અરાબાની ખાડ ુધી

* 6:10 6:10 પ્રયજન † 6:13 6:13 બળ
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સં ૂણર્ પ્રદેશ પર વપ લાવશે.”

7
તીડો વષે સંદશર્ન

1 પ્ર ુ યહોવાહે મને આ બતા ું છે. જુઓ, વનસ્પ તની પાછલી
ટની શરૂઆતમાં તેમણે તીડો બના ા,ંઅને જુઓ, તે રાજાની કાપણી
પછ નો ચારો હતો. 2એ તીડો દેશ ું ઘાસ ખાઈ ર ાં ત્યારે મેં ક ું કે,
“હે પ્ર ુ યહોવાહ કૃપા કર ને અમને માફ કરો; યાકૂબ કેવી ર તે જીવતો
રહ શકે*? કેમ કે તે નાનો છે.” 3 તેથી યહોવાહને આ વષે પ ા ાપ
થયો. તેમણે ક ું, “હુ તે થવા દઈશ ન હ.”

અ વષે સંદશર્ન
4 પ્ર ુ યહોવાહે મને આ પ્રમાણે બતા ું કે; જુઓ પ્ર ુ યહોવાહે

અ ને ન્યાય કરવા માટે પોકાય , તેમણે મહા ઊંડાણને ભસ્મ ક ુ અને
ૂ મને પણ ભસ્મી ૂત કરત. 5 પણ મેં ક ું, હે પ્ર ુ યહોવાહ, કૃપા

કર ને તેમ થવા દેશો ન હ; યાકૂબ કેમ કર ને જીવતો રહ શકે કેમ કે તે
નાનો છે.” 6યહોવાહને એ વષે પ ા ાપ થયો, પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે,
“એ પણ થશે ન હ.”

ઓળંબા વષે સંદશર્ન
7 પછ યહોવાહે મને આમ દશાર્ ુ;ં જુઓ, પ્ર ુ પોતે હાથમાં

ઓળંબો પકડ ને ઓળંબે ચણેલી ભીંત પાસે ઊભા ર ા. 8 યહોવાહે
મને ક ું કે, “આમોસ, તને ું દેખાય છે?” મેં ક ું, “એક ઓળંબો.”
પછ પ્ર ુએ ક ું, “જુઓ, હુ મારા ઇઝરાયલ લોકોમાં આ ઓળંબો
ૂક શ. હુ ફર થી તેમને માફ કર શ ન હ.

9ઇસહાકનાં ઉચ્ચ ાનો† ઉજ્જડ થઈ જશે,
અને ઇઝરાયલના પ વત્ર ાનો વેરાન થઈ જશે,
અને હુ તલવાર લઈને યરોબામના વંશની વરુદ્ધ ઊઠ શ.”

આમોસ અને અમાસ્યાનો વાતાર્લાપ

* 7:2 7:2ઊભો રહ શકે † 7:9 7:9 ૂ તઓની જગ્યા
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10 પછ બેથેલના યાજક અમાસ્યાએ ઇઝરાયલના રાજા યરોબામને
કહાવી મોકલ્ ું કે,’ આમોસે ઇઝરાયલી લોકોમાં તાર વરુદ્ધ કાવતરુ
રચ્ ું છે. આ સવર્ વચનો કદાચ દેશના લોક સહન કર શકશે ન હ.”
11 કેમ કે આમોસ કહે છે કે;
“યરોબામ તલવારથી માય જશે,
અને ઇઝરાયલના લોકોને ન ત પોતાના દેશમાંથી ુલામ કર ને લઈ

જશ.ે’ ”
12અમાસ્યાએ આમોસને ક ું કે, “હે દ્ર ા, જા, યહૂ દયાના દેશમાં

નાસી જા અને ત્યાં રોટલી ખાજે તથા ત્યાં પ્રબોધ કરજ.ે 13 પણ
હવે પછ કદ બેથેલમાં ભ વષ્ય ભાખતો ન હ, કેમ કે એ તો રાજા ું
પ વત્ર ાન છે અને એ રાજા ું ભ ક્ત ાન છે.”

14 પછ આમોસે અમાસ્યાને ક ું, “હુ પ્રબોધક નથી કે પ્રબોધકનો
દ કરો પણ નથી, હુ તો માત્ર ભરવાડ અને ુલ્લર ૃક્ષની સંભાળ
રાખનાર છુ. 15 હુ ઘેટાનાં ટોળાં સાચવતો હતો ત્યારે યહોવાહે મને
બોલા ો અને વળ મને ક ુ,ં ‘જા, મારા ઇઝરાયલ લોકોને પ્રબોધ
કર.’ ”

16એટલે હવે ું યહોવાહ ું વચન સાંભળ. ું કહે છે કે, ઇઝરાયલ
વરુદ્ધ પ્રબોધ કર શ ન હ અને ઇસહાકના વંશજો વરુદ્ધ એક પણ
શ બોલીશ ન હ.’ 17 માટે યહોવાહ આમ કહે છે કે;
તાર પત્ની નગરની ગ ણકા બનશ;ે
અને તારા દ કરાઓ તથા તાર દ કર ઓ તલવારથી માયાર્ જશ;ે
તાર ૂ મ દોર થી માપીને બીજાઓને વહેંચાશે;
ું પોતે અપ વત્ર ૂ મમાં ૃત્ ુ પામશે,

અને ન ે ઇઝરાયલ લોકોને પોતાના દેશમાંથી ુલામ બનાવીને લઈ
જવામાં આવશે.’ ”

8
ફળોની ટોપલી વષે સંદશર્ન

1 પછ પ્ર ુ યહોવાહે મને દશર્નમાં બતા ું ત્યારે જુઓ, ઉનાળાંમાં
થતાં ફળની એક ટોપલી મારા જોવામાં આવી! 2 તેમણે મને ક ું,
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“આમોસ, ું ું જુએ છે? “મેં ક ું, ઉનાળાંમાં થતાં ફળોની ટોપલી.”
પછ યહોવાહે મને ક ું,
“મારા ઇઝરાયલી લોકોનો અંત આ ો છે;
હુ તેઓને શક્ષા કરવા ું ૂક શ ન હ.
3 વળ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે,
તે દવસે મં દરમાં ગીતો ગાવાને બદલે તેઓ રડશ.ે
ૃતદેહોના ઢગલા પડ્યા હશે

અને સવર્ ળે શાં તથી તેઓ બહાર ફેંક દેશે!”
ઇઝરાયલના વનાશ વષે (શોષણખોરો પરનો રોષ)

4જઓે તમે ગર બોને ૂંટો છો
અને દેશના ગર બોને કાઢ ૂકો છો તે આ સાંભળો. 5 તેઓ કહે છે કે,
ારે ચંદ્રદશર્ન ૂરુ થાય,

અને અમે અનાજ વેચીએ?
અને વશ્રામવાર ારે ઊતરે કે અમે ઘઉં ુલ્લાં ૂક એ?
અને એફાહ નાનો રાખી,
અને શેકેલ મોટો રાખીને,
તેને ખોટાં ત્રાજવાં,
અને કાટલાંથી છેતર પડ કર એ,
6અમે ગર બોને ચાંદ આપીને ખર દ એ છ એ,
ગર બોને એક જોડ ચંપલ આપીને ખર દ એ છ એ અને ૂ ું વેચીએ

છ એ.”
7 યહોવાહે યાકૂબના ગૌરવના સમ ખાધા છે કે, “ ન ે હુ કદ એ

લોકો ું એકપણ કામ ૂલીશ ન હ.”
8 ું તેને લીધે ધરતી ૂજી ઊઠશે ન હ,
અને તેમાં રહેનારા સવર્ શોક કરશે ન હ?
હા તેઓ સવર્ નીલ નદ ની રેલની પેઠે આવશે,
તે ખળભળ જશે,
અને મસર નદ ની જમે પાછો ઊતર જશે.
9 “તે દવસ*ેએમ થશે કે”
* 8:9 8:9 પ્રકાશનો દવસ
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હુ ખરા બપોરે ૂયાર્સ્ત કર શ,
અને ધોળે દવસે ૃથ્વી પર હુ અંધકાર કર શ.
એમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.
10 વળ , તમારા ઉત્સવોને હુ વલાપમાં ફેરવી નાખીશ
અને તમારાં ગીતોને વલાપમાં ફેરવી દઈશ,
હુ તમારા સવર્નાં શર રો પર ટાટ વીંટળાવીશ
અને સવર્ના માથાના વાળ ૂંડાવીશ.
હુ એકનાએક ુત્રના માટે શોક કરવાનો દવસ લાવીશ,
તે દવસનો અંત અ તશય દ:ુખદ હશ.ે

ઇઝરાયલના વનાશ વષે (શોષણખોરો પરનો રોષ)
11 પ્ર ુ યહોવાહ એ ું કહે છે, જુઓ,એવો સમયઆવી ર ો છે કે,
“ ારે હુ દેશમાં દકુાળ મોકલીશ,
તે અ નો દકુાળ ન હ,
કે પાણીનો ન હ,
પણ યહોવાહ ું વચન સાંભળવાનો દકુાળ મોકલીશ.
12 તેઓ સ ુદ્રથી સ ુદ્ર ુધી;
અને ઉ રથી છેક ૂવર્ ુધી
યહોવાહનાં વચનોની શોધમાં તેઓ અહ તહ ભટકશ,ે
પણ તે તેઓને મળશે ન હ.
13 તે દવસે ુંદર કન્યાઓ
અને ુવાન માણસો ૃષાથી બેભાન થઈ જશ.ે
14જઓે સમરુનના પાપના સોગન ખાઈને કહે છે કે,
હે દાન, તારા દેવના† સોગન,
અને બેરશેબાના દેવના સોગન,
તેઓ તો પડશે અને ફર કદ પાછા ઊઠશે ન હ.”

9
પ્ર ુના ન્યાય ુકાદા

† 8:14 8:14 દેવી આશીમા



આમોસ 9:1 xx આમોસ 9:6

1 મેં પ્ર ુને વેદ પાસે ઊભેલા જોયા, તેમણે ક ું કે,’ ુરજોની ટોચ
પર એવો મારો ચલાવો કે ઉંબરા હાલી જાય.
અને તે સવર્ લોકનાં માથા પર પડ ને તેઓના ૂરે ૂરા કરો,
તેઓનાંમાંથી જે બાક ર ા હશ,ે
તેઓનો હુ તલવારથી નાશ કર શ. તેઓમાંનો એકપણ નાસી જવા

પામશે ન હ,
અને કોઈ છટક જવા પામશે ન હ.
2જો તેઓ ખોદ ને શેઓલમાં ઊતર જાય,
તોપણ મારો હાથ તેમને પકડ પાડશે.
જો તેઓઆકાશમાં ચઢ જશે,
તોપણ હુ તેઓને ત્યાંથી નીચે ઉતાર શ.
3જો તેઓ કામલના શખર પર સંતાઈ જાય,
તોપણ હુ તેઓને ત્યાંથી શોધી કાઢ શ.
જો તેઓ મારાથી સંતાઈને દ રયાને ત ળયે સંતાઈ જશે,
તોપણ હુ ત્યાં સપર્ને આજ્ઞા કર શ
અને તેઓને કરડવા માટે આદેશઆપીશ,એટલે તે તેઓને ડખ મારશે.
4 વળ જો તેઓ પોતાના શ ુઓના હાથે બંદ ખાનામાં જાય,
તોપણ હુ ત્યાં તલવારને આજ્ઞા કર શ કે તે તેમનો સંહાર કરે.
હુ તેમના હતને માટે તો ન હ પણઆપ ને સારુ માર દ્ર રાખીશ.”
5 કેમ કે પ્ર ,ુ સૈન્યોના ઈ ર
કે જે ૂ મને સ્પશર્ કરે છે અને તે ઓગળ જાય છે.
અને તેમાં વસનારા સવર્ લોક શોક કરશે;
તે તમામ નદ ની* પેઠે ચઢ આવશે,
અને મસરની નદ ની જમે પાછા ઊતર જશે.
6જેઆકાશોમાં પોતા ું ઘર બાંધે છે
અને ૃથ્વી ઉપર પોતાનો ુગટ ાપે છે†,
જે સ ુદ્રના પાણીને બોલાવીને
તેને ૃથ્વીના પડ ઉપર રેડ દે છે,
તેમ ું નામ યહોવાહ છે.
* 9:5 9:5 નીલ નદ † 9:6 9:6 સીડ
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7 યહોવાહ એ ું કહે છે કે,
“હે ઇઝરાયલ ુત્રો,
ું તમે મારે માટે કૂશીઓ જવેા નથી?”

“ ું હુ ઇઝરાયલ ુત્રોને મસરમાંથી,
પ લસ્તીઓને કાફતોરથી,
અને અરામીઓને ક રમાંથી બહાર લા ો નથી?
8 જુઓ, પ્ર ુ યહોવાહની દ્ર દુ રા ઉપર છે,
અને હુ તેને ધરતીના પડ ઉપરથી ૂંસી નાખીશ,
તેમ છતાં હુ યાકૂબના વંશનો સં ૂણર્ સંહાર ન હ કર શ”
9 જુઓ, હુ આજ્ઞા કર શ કે,
જવેી ર તે અનાજને ચાળણીમાં ચાળવામાં આવે છે,
તેમ હુ ઇઝરાયલના વંશજોને સઘળ પ્રજાઓમાં ચાળ શ,
તેમ છતાં તેમાંનો નાનામાં નાનો દાણો પણ નીચે પડશે ન હ‡.
10 મારા લોકોમાંના જે પાપીઓ એ ું કહે છે કે,
અમને કોઈઆફતઆવશે નહ કે અમાર સામે પણઆવશે નહ તેઓ

સવર્ તલવારથી નાશ પામશે.”
ભ વષ્યમાં ઇઝરાયલનો ુનરોદ્ધાર

11 “તે દવસે હુ દાઉદનો પડ ગયેલો મંડપ પાછો ઊભો કર શ,
અને તેમાં પડલેી ફાટો સાંધી દઈશ.
તેના ખંડરેોની મરામત કર શ,
અને તેને પ્રાચીન કાળના જવેો બાંધીશ,
12જથેી અદોમના બાક રહેલા પ્રાંતો ું,
અને બીજાબધા પ્રજાઓજે પહેલાં મારા નામથીઓળખાય છે તેઓ ું

પણ તેઓ વતન પામ’ે
આ કરનાર હુ યહોવાહ તે કહુ છુ.
13 “જુઓ, યહોવાહ એ ું કહે છે કે,એવા દવસો આવી ર ા છે,
કે ખેડૂત ું કામ કાપણી કરનારના કામ ુધી ચાલશ,ે
અને દ્રાક્ષા પીલનાર ું કામ બી વાવનારના કામ ુધી ચાલશ,ે
‡ 9:9 9:9 નાનો પથ્થર
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પવર્તોમાંથી મીઠો દ્રાક્ષનો રસ ટપકશ,ે
અને સવર્ ડુગરો પીગળ જશ.ે
14 હુ મારા ઇઝરાયલી લોકોને બંદ વાસમાંથી પાછા લાવીશ.
તેઓ ન થયેલાં નગરોને ફર થી બાંધશે અને તેમાં વસશ.ે
તેઓ દ્રાક્ષવાડ ઓ રોપશે
અને તેનો દ્રાક્ષારસ પીશે તથા બગીચા તૈયાર કરશે અને તેના ફળ ખાશે.
15 હુ તેઓને તેઓની પોતાની ૂ મમાં પાછા ાપીશ,
તેઓને મેં જે ૂ મ આપી છે,
તેમાંથી કોઈપણ તેઓને ખસેડ શકશે ન હ.”
એ ું ઈ ર યહોવાહ કહે છે.
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