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आमोस
आमोस 1:1 नुसार या पुस्तकाचा लेखक संदेष्टा अमोस

आहे. आमोस संदेष्टा तकोवातील मेंढपाळांच्या एका गटात
रािहला. आमोसने त्याच्या िलखाणामध्ये स्पष्टपणे स्पष्ट केले
की तो संदेष्ट ांच्या कुटंुबातनूआला नाहीआिण त्याने स्वतःला
त्यांच्यापैकी समजले नाही. देवाने टोळाद्वारे आिण अग्नीद्वारे
न्यायदंड बजावला, परंतु आमोसच्या पर्ाथर्नेने इस्तर्ाएलांना
वाचवले.

साधारण इ. प.ू 760 - 750.
उ रेकडील इस्तर्ाएलच्या राज्यांत आमोसने बेथेल आिण

शोमरोनहनू पर्चार केला.

आमोसचे मळू शर्ोते इस्तर्ाएलचे उ रेकडील राज्य आिण
पिवतर् शास्तर्ाचे भिवष्य वाचक होते.

देव गवार्चा दे्वष करतो. लोक असा िवश्वास करीत होते की ते
स्वयंपणूर् होते आिण ते देवापासनू आल्या होत्या त्या सवर् गोष्टी
िवसरले होते. गरीब लोकांशी वाईट वागणकू देणार्यांिवरूद्ध
इशारा देत देव सवार्चंा आदरही करतो. अखेरीस, देवाला
आदराने वागलेल्या वतर्नासह िनष्ठावान आराधना करण्याची
मागणी करतो. आमोसमाफर् त देवाचे वचन इसर्ाएलमधील
िवशेषािधकृत लोकांिवरुद्ध िनदिशत केले गेले, जे लोकआपल्या
शेजार्यांबद्दल परे्म न बाळगणारे, इतरांचा फायदा उचलतात
आिण ज्यांनी स्वतःच्या िचंतांबद्दल पािहले.
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न्याय
रूपरेषा
1. राष्ट्रावरील िवनाश — 1:1-2:16
2. संदेष्टा म्हणनू बोलावणे — 3:1-8
3. इस्तर्ाएलाचा न्याय — 3:9-9:10
4. पुन:स्थापना — 9:11-15

1 तकोवाच्या में ढपाळांमधला, आमोस याची ही वचने,
यहदू्यांचा राजा उज्जीयाआिण योवाशाचा मुलगा, इसर्ाएलाचा
राजा यराबाम यांच्या िदवसात, भकंूपाच्या दोन वष आधी
इसर्ाएलािवषयी जी वचने दृष्टांताच्या द्वारे त्यास िमळाली ती
ही आहेत. 2तो म्हणाला:
सीयोनांतनू परमेश्वर गजर्ना करेल,
तो यरूशलेमेतनू आपला शब्द उच्चारील.
मेंढपाळांची कुरणे शोक करतील,
आिण कमलाचा माथा वाळून जाईल.
3 परमेश्वर असे म्हणतो,
“कारण िदिमष्काच्या ितन्ही पापांबद्दल,
अगदी चारहीमुंळे,
मी त्यांना शासन करण्यापासनू माघारी िफरणार नाही.
कारण त्यांनी िगलादला मळण्याच्या लोखंडी अवजाराने मळले

आहे.
4मी हजाएलच्या घरात अग्नी पाठवीन;
आिण तो अग्नी बेन-हदादच्या राजवाड ांना िगळून टाकीन.
5मी िदिमष्काच्या पर्वेशद्वाराचे गज मोडून टाकीन,
आिण बेथ-एदेनाच्या घरातनू राजदंड धरणारा व आवेनाच्या

खोर्यात राहणारा राजा यांचा पराभव करीन.
आिण अरामी लोक कीर येथे पाडवपणांत जातील.”
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असे परमेश्वर म्हणतो.
6आिण परमेश्वर असे म्हणतो,
“गज्जाच्या ितन्ही पापांबद्दल,
अगदी चारहीमुंळे,
त्यांना िशक्षा करण्यापासनू मी माघारी िफरणार नाही.
कारण त्यांनी संपणूर् लोकांस गुलाम म्हणनू नेले,
ह्यासाठी की त्यांना अदोम्यांच्या हाती द्यावे.
7 म्हणनू मी गज्जाच्या िभंतीवंर अग्नी पाठवीन.
आिण हा अग्नी त्याचे िकल्ले नष्ट करील.
8मी अश्दोदमध्ये राहणार्या मनुष्यास
आिण अष्कलोनात राजदंड धरणार्या मनुष्यास नष्ट करीन.
एक्रोनाच्या िवरुद्ध मी माझा हात चालवीन.
आिण पिलष्ट ांचे उरलेले लोक मरतील.”
असे परमेश्वर देव म्हणतो.
9 परमेश्वर असे म्हणतो,
“सोराच्या ितन्ही पापांबद्दल,अगदी चारहीमुंळे,
मी त्यांना िशक्षा करण्यापासनू माघारी िफरणार नाही.
कारण त्यांनी संपणूर् लोकांस अदोम्यांच्या हाती िदले
आिण त्यांच्या भावांबरोबर केलेल्या कराराचे स्मरण त्यांना

रािहले नाही.
10 म्हणनू सोराच्या तटबंदीवर मी अग्नी पाठवीन
आिण तो त्यांचे िकल्ले नष्ट करील.”
11 परमेश्वर असे म्हणतो,
“अदोमाच्या ितन्ही पापांबद्दल,अगदी चारहीमुंळे,
मी त्यांना िशक्षा करण्यापासनू िफरणार नाही.
कारण अदोमाने तलवार घेऊन त्याच्या भावाचा पाठलाग केला.
आिण त्याने सवर् दयाशीलपणा काढून टाकला.
त्याचा क्रोध कायम रािहला, आिण त्याने आपला राग सतत

बाळगला.
12 म्हणनू मी तेमानावर अग्नी पाठवीन,
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ती बसर्ाचे राजवाडे खाऊन टाकील.”
13 परमेश्वर असे म्हणतो,
“अम्मोनांच्या संतानाच्या ितन्ही पापांबद्दल,अगदी चारहीमुंळे,
मी िशक्षा करण्यापासनू िफरणार नाही.
कारण त्यांनी िगलादामध्ये गभर्वतीनंा फाडून टाकले,
ह्यासाठी की आपल्या देशाचा सीमांचा िवस्तार करावा.
14 म्हणनू मी राब्बाच्या तटबंदीला आग लावीन,
त्यांच्यावर युध्दाच्या िदवशी आरडाओरड होत असतांना,
आिण वावटळीच्या िदवशी वादळाने, ती त्याचे महाल खाऊन

टाकील.
15 आिण त्यांचा राजा व त्याच्याबरोबर त्याचे सरदार एकतर्

बंदीवान होतील.”
असे परमेश्वर म्हणतो.

2
1 परमेश्वर असे म्हणतो,
“मवाबाच्या ितन्ही पापांबद्दल,अगदी चारहीमुंळे,
मी त्यांना िशक्षा करण्यापासनू मागे िफरणार नाही.
कारण त्यांनी अदोमाच्या राजाची हाडे जाळून
त्यांचा चुना केला.
2 म्हणनू मी मवाबावर अग्नी पाठवीन,
आिण तो करोयोथचे िकल्ले खाऊन टाकील.
आिण मवाब गोंधळात,
आरडाओरड करतआिण रणिशंगाचा आवाज होत असता मरेल.
3मी ितच्यातील न्यायकरणार्यांना नष्ट करीन,
आिण त्याच्यातील सरदारांनाही त्याच्याबरोबर मारून टाकीन.”
असे परमेश्वर म्हणतो.
4 परमेश्वर म्हणतो,
“यहदूाच्या ितन्ही पापांबद्दल,अगदी चारहीमुंळे,
मी त्यास िशक्षा करण्यापासनू मागे िफरणार नाही.
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कारण त्यांनी परमेश्वराचे िनयमशास्तर् नकारले आहे,
आिण त्यांनी परमेश्वराच्या आज्ञा पाळल्या नाहीत.
त्यांची लबाडी त्यांच्या पापाला कारणीभतू ठरली
अशाच पर्कारे त्यांचे पुवर्जसुद्धा वागत होते.
5 म्हणनू मी यहदूात आग लावीन.
त्या आगीत यरूशलेमचे उंच मनोरे भस्मसात होतील.”

6 परमेश्वर असे म्हणतो:
“इसर्ाएलच्या ितन्ही अपराधांमुळे,
तर अगदी चारहीमुंळे,
मी त्यास िशक्षा करण्यापासनू मागे िफरणार नाही.
कारण त्यांनी चांदीसाठी िनरपराध
आिण पायातील वाहाणांच्या एका जोड ासाठी गिरबास िवकले

आहे.
7जसेलोकमाती पायाखाली तुडवतात तसेच ते गरीबांची मस्तके

मातीत तुडवतात;
आिण मुलांनी व त्यांच्या वडीलांनी एकाच स्तर्ीशी संबंध ठेवले,
अशासाठी की माझे नाव धुळीस िमळावे.
8 आिण ते पर्त्येक वेदीजवळ गहाण घेतलेल्या कपड ांवर

पडतात,
आिण आपल्या दैवतांच्या मंिदरात ज्याच्याकडून दंड घेतला

त्यांचा दर्ाक्षरस िपतात.
9मी पर्त्यक्ष त्यांच्यासमोर अमोर्यांचा नाश केला,
ज्यांची उंची गंधसरूपर्माणे उंच होती;
ते अल्लोन वृक्षांपर्माणे बळकट होते.
परंतु मी त्यांच्यावरीलफळांचा वखालील मुळांचा िवध्वंस केला.
10 तुम्हास िमसरमधनू आणणारा मीच
आिण चाळीस वष मीच तुम्हास वाळवंटातनू पार नेले
ह्यासाठी की अमोरीचंा पर्देश तुम्ही काबीज करावा.
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11मी तुमच्यापैकी काही मुलांना संदेष्टे होण्यासाठी
आिण तुमच्यातील काही तरुणांना नाजीर होण्यास वाढवले,
इसर्ाएल लोकांनो, हे असे नाही काय?”
असे परमेश्वरा म्हणतो.
12 “पण तुम्ही नाजीरांचे मन वळवनू त्यांना मद्य प्यायला लावले,
आिण संदेष्ट ांना भिवष्य सांगण्यास मनाई केली.
13पाहा,जसा पें ढ ांनी भरलेली गाडी एखाद्याला दाबनू टाकेल,
त्याच पर्काराने मी तुम्हास दाबनू टाकीन.
14चपळ व्यक्ती सुटणार नाही;
बलवान आहे त्यासआपली शक्ती लावता यायची नाही,
आिण वीराला स्वत:चा जीव वाचवता येणार नाही.
15धनुधार्र्याला उभे राहता येणार नाही.
आिण जोरात धावणारे सुटणार नाही;

घोडेस्वार आपला जीव वाचवणार नाही.
16 वीरांमध्ये जो धैयर्वान तो त्या िदवशी नागवा होऊन पळून

जाईल”
असे परमेश्वर म्हणतो.

3
1 इसर्ाएलाच्या लोकांनो, जे सवर् घराणे मी िमसरामधनू बाहेर

आणले त्यांच्यािवषयी, परमेश्वराने तुमच्यािवरुध्द जे
वचन सांिगतले ते ऐका,

2 “पृथ्वीवरील सवर् घराण्यांमधनू,
मी फक्त तुम्हास िनवडले आहे.
म्हणनू मी तुमच्या सवर् पापांसाठी
तुम्हास िशक्षा करीन.” 3 दोन मनुष्यांचे एकमत झाल्यािशवाय
ते एकमेकांबरोबर चालू शकतील काय?
4 िशकार िमळाली नाही तर जंगलात िसंह गजर्ना करील काय?
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तरुण िसंहाने काही धरले नसेल
तर त्याच्या गुहेतनू तो गुरगुरेल काय?
5जाळ्यावाचनू पक्षी भमूीवरच्या पाशांत पडेल काय?
पाशांत काही सापडले नाही तर तो पाश वर उडेल काय?
6 रणिशंगे फंुकली गेली,
तर लोक िभणार नाहीत काय?
नगरावर संकटआले
आिण ते परमेश्वराने घडवनू आणले नाही असे होईल का?
7खरोखर आपला बेत त्याच्या सेवकांना
म्हणजेच संदेष्ट ांना पर्गट केल्यावचनू,
पर्भू परमेश्वर काहीच करणार नाही.
8 िसंहाने डरकाळी फोडल्यास,
कोण िभणार नाही?
परमेश्वर बोलला आहे;
तर कोणाच्याने भिवष्य सांिगतल्यावाचनू राहवेल?

9अश्दोद व िमसर देशाच्या उंच मनोर्यांवरून पुढील संदेशाची
घोषणा करा:

“शोमरोनच्या पवर्तांवर एकतर् जमा,
आिण त्यामध्ये िकती भयंकर गोंधळआिण काय जुलमूआहेत ते

पाहा.
10 परमेश्वर असे म्हणतो,
ते आपल्या राजवाड ात िहंसा व नाश साठवतात,
ते योग्य आचरण जाणत नाहीत.”
11यास्तव परमेश्वर म्हणतो:
“त्या देशाला शतर्ू घेरतील,
तो तुमचे सामथ्यर् तुमच्यापासनू खाली आणेल,
आिण तुझे महाल लुटले जातील.”
12 परमेश्वर असे म्हणतो, “जसा में ढपाळ िसंहाच्या तोंडातनू
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फक्त दोन पाय,
िकंवा कानाचा तुकडा वाचिवतो*,
त्याचपर्कारे इसर्ाएली लोक जे शोमरोनामध्ये पलंगाच्या

कोपर्यात िकंवा
खाटेच्या रेशमी गाद्यांवर बसतात ती वाचवली जातील.”

13 सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतोः
“ऐका, आिण याकोबाच्या घराण्या िवरूद्ध साक्ष द्या. 14 कारण

ज्या िदवसात मी इसर्ाएलाला त्याच्या पापा बद्दल
िशक्षा करीन

तेव्हा मी बेथेलच्या वेद्याही नष्ट करीन,
वेदीची िशंगे तोडली जातील
आिण ती भमूीवर पडतील.
15 िहवाळी महाल उन्हाळ्यातील महालाबरोबर मी नष्ट करीन.
हिस्तदंती घरांचा आिण इतर पुष्कळ घरांचा नाश केला जाईल.”
परमेश्वराने या गोष्टी सांिगतल्या आहेत.

4
1शोमरोनच्या पवर्तावर राहणार्या, बाशानाच्या *गायीनंो,
जे तुम्ही गिरबांवर जुलमू करता,
जे तुम्ही गरजवंतांना ठेचता,
जे तुम्ही आपल्या नवर्यास असे म्हणता,
“आणआिणआम्ही पीऊ.”
ते तुम्ही हे वचन ऐका.
2 परमेश्वर देवाने आपल्या पिवतर्तेची शपथ घेऊन सांिगतले

की,
* 3:12 , िकंवा कानाचा तुकडा वाचिवतो
जेव्हा कळपातील पर्ाण्यांना वन्य पर्ाण्यांद्वारे मारले जात असे, तेव्हा त्या पर्ाण्याचे
रािहलेले अवशेष, तो पर्ाणी कसा मेला, हे त्याच्या मालकाला दाखवण्यासाठी परत
आणणे हे में ढपाळाचे कतर्व्य होते. जर का तसे करण्यास तो में ढपाळअसमथर् ठरला तर
त्याला त्या पर्ाण्यासाठी त्याच्या मालकाला पैसे द्यावे लागतअसे. * 4:1
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पाहा, ते तुम्हास आकड ांनी,
आिण तुमच्या उरलेल्यांना माशांच्या गळांनी काढून नेतील,
असे िदवस तुम्हावर येतील.
3 तुमच्यातील पर्त्येकीला तटाच्या भगदाडातनू बाहेर पडावे

लागेल,
तुम्ही आपणास हमो र्न पवर्तावर टाकाल,
असे परमेश्वर म्हणतो.

4 “बेथेलला जा आिण पाप करा,
िगलगालला जाऊन बहतूपट पापे करा,
तुम्ही रोज सकाळी आपले यज्ञ
आिण तीन वषार्नंी आपल्या िपकाचा दहावा भाग आणा.
5खिमराच्या भाकरीने उपकारस्तुतीचे यज्ञ अपर्ण करा;
खुशीच्या अपर्णांची गोष्ट गाजवनू घोषीत करा;
कारण हे इसर्ाएलाच्या लोकांनो,
हे करायला तुम्हास आवडते.”
असे परमेश्वर म्हणतो.
6 “मी तुम्हास तुमच्या सवर् नगरांत दातांची स्वच्छता िदली
आिण तुमच्या सवर् स्थानांत भाकरीचा तोटा िदला,
तरीही तुम्ही माझ्याकडे परत आला नाहीत.”
असे परमेश्वर म्हणतो.
7 “कापणीला तीन मिहने राहीले असता,
त्यावेळेस मी तुम्हापासनू पाऊसआवरून धरला.
आिण मी एका शहरावर पाऊस पाडला
आिण दुसर्या शहरावर पाऊस पाडला नाही.
एका भागावर पाऊस पडला आिण ज्या भागावर
पाऊस पडला नाही तो सुकून गेला.
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8 म्हणनू दोन्ही ितन्ही शहरातील लोक दुसर्या शहराकडे पाणी
प्यायला धडपडत गेले.

परंतु तृप्तझाले नाहीत,तरीही तुम्ही माझ्याकडे िफरला नाहीत.”
असे परमेश्वर म्हणतो.
9 “मी तुम्हास तांबेर्याने व भेरडाने पीडले आहे.
टोळांनी तुमच्या
बागांचा,
व दर्ाक्षमळ्यांचा,
व अंिजराच्या व जैतनूाच्या झाडांना फार खाऊन टाकले.
तरीही तुम्ही माझ्याकडे िफरला नाही.”
असे परमेश्वर म्हणतो.
10 “िमसरला पाठिवली होती, तशीच रोगराई मी तुमच्यावर

पाठिवली आहे.
तुमचे तरुण मी तलवारीने मारले आहेत,
आिण तुमचे घोडे पाडाव करून नेले आहेत,
तुमच्या छावण्यांचा दुगर्ंध तुमच्या नाकपुडयात येईल असे केले

आहे.
तरीसुध्दा तुम्ही माझ्याकडे िफरला नाही.”
असे परमेश्वर म्हणतो. 11 “सदोम आिण गमोरा यांचा मी जसा

नाश केला.
तसाच मी तुमच्यातील िकत्येक शहरांचा नाश केला;
आगीत पटकनओढूनकाढलेल्याजळक्या काटकीपर्माणे तुमची

िस्थती होती.
तरीही तुम्ही माझ्याकडे िफरला नाही.” असे परमेश्वर म्हणतो.
12 “म्हणनू हे इसर्ाएला, मी तुझ्याबाबत असेच करीन,
आिण हे इसर्ाएला मी असे तुझ्याशी करेन तेव्हा,
इसर्ाएलाच्या परमेश्वरास भेटण्यास सज्ज हो.
13 कारण पाहा, जो पवर्त िनमार्ण करतो व वारा अिस्तत्वांत

आणतो,
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आिण मनुष्यास त्याची कल्पना काय ती पर्गट करतो,
जो पाहाटे अंधार करतो,
आिण पृथ्वीच्या उंच स्थानांवर चालतो.
त्याचे नाव परमेश्वर,
सेनाधीश देव आहे.”

5
1 इसर्ाएलाचे घराणे हो, हे वचन जे िवलापासारखे आहे, असे

तुमच्याकडे आणतो ते ऐका.
2 इसर्ाएलाची कुमािरका पडली आहे;
ती पुन्हा कधीही उठणार नाही;
ितला एकटीलाच सोडून िदले आहे,
ितला उठवणारा कोणीही नाही.
3 परमेश्वर असे म्हणतो,
“ज्या शहरातनू हजार िनघाले त्यामध्ये फक्त शंभर उरतील
आिण ज्यातनू शंभर असत त्यामध्ये इसर्ाएलाच्या घराण्याला

दहा उरतील.”
4 परमेश्वर इसर्ाएलाच्या घराण्याला असे म्हणतो,
“मला शोधा म्हणजे तुम्ही िजवंत रहाल.”
5 पण बेथेलास शरण जाऊ नका;
िगल्गालला जाऊ नका;
सीमा ओलांडून खाली बैर-शेबालाही जाऊ नका.
िगलगालमधील लोकांस कैदी म्हणनू नेले जाईल,
आिण बेथेल नाहीसे होईल.
6 परमेश्वरास शोधा म्हणजे तुम्ही िजवंत रहाल,
नाहीतर तो अग्नीसारखा योसेफाच्या घरावर पडेल
आिण ते भस्मसात होऊन जाईल
आिण त्यास िवझवायला बेथेलमधे कोणी नसणार.
7 जे तुम्ही न्यायाला कडूपणामध्ये बदलता
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आिण न्यायीपण धुळीस िमळवता,
8 ते तुम्ही, ज्याने कृि का व मृगशीषर् ही नक्षतरे् बनवली,
तोच िदवसाचे पिरवतर्न काळोख्या रातर्ीत करतो;
आिण िदवसास रातर्ीने अंधकारमय करतो;
समुदर्ातील पाण्याला बोलावनू पृथ्वीच्या पाठीवर ओततो,
त्याचे नाव “परमेश्वर” आहे.
9तो बलवानावर एकाएकी नाशआणतो
म्हणनू िकल्ल्यांवर नाश येतो.
10 जे त्यांना वेशीवंर सरळकरु ईच्छीतात, त्यांचा ते दे्वष करतात,
आिण जे सत्य बोलतात त्यांचा ते ितरस्कार करतात.
11 तुम्ही गिरबांना तुडवीता,
आिण त्याच्याकडून गव्हाचा खंड वसलू करता.
जरी तुम्ही कोरीव दगडांची घरे बांधली,
पण त्यामध्ये तुम्ही रहाणार नाही.
तुमच्या दर्ाक्षाच्या संुदर बागा आहेत,
पण त्यापासनू िनघणारा दर्ाक्षरस तुम्ही िपणार नाही.
12कारण मला तुमच्या पुष्कळ पापांची मािहती आहे,
आिण तुम्ही खरोखरच खपू वाईट कृत्ये केली आहेत.
तुम्ही लाच घेता,
धािमर्काला तर्ास देता,
आिण वेशीतं गिरबांचा न्याय िवपरीत करता. 13 त्यावेळी, सुज्ञ

गप्प बसतील, कारण ती वाईट वेळ असेल.
14 तुम्ही जगावे म्हणनू जे उ मआहे त्याचा शोध करा,
वाईटाला शोधू नका.
म्हणजे जसे तुम्ही म्हणता,
त्यापर्माणे सवर्शिक्तमान परमेश्वर देव खरोखरच तुमच्याबरोबर

येईल.
15 वाईटाचा दे्वष करा व चांगुलपणावर परे्म करा,
नगराच्या वेशीत न्याय स्थािपत करा.
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मग कदािचत सवर्शिक्तमान परमेश्वर देव,
योसेफाच्या वाचलेल्या वंशजांवर कृपा करील.
16यास्तव सेनाधीश परमेश्वर देव, पर्भू असे म्हणतो,
“सवर् चव्हाट ावर रडणे असेल,
आिण गल्लोगल्ली लोक हाय हाय करतील,
आिण ते शेतकर्याला शोक करायला
आिण िवलाप करण्यात चतुर असलेल्यांना आक्रोश करायला

बोलवनू आणतील.
17 दर्ाक्षमळ्यांत लोक रडत असतील,
कारण मी तुमच्यामध्ये िफरत जाईन.”
असे परमेश्वर म्हणतो.
18 जे परमेश्वराच्या न्यायाच्या िदवसाची इच्छा धरतात त्यांना

हाय हाय!
तुम्हास तो िदवस का बरे पहावयाचा आहे?
तो अंधार आहे, उजेड नाही. 19 जणू काय एखादा मनुष्य

िसंहापासनू दरू पळून गेला
आिण अस्वलाने त्यास गाठले,
अथवा घरात जाऊन त्याने िभंतीवर हात ठेवला
आिण त्यास साप चावाला.
20परमेश्वराचा िदवस पर्काश न होता अंधार होणार नाही काय?
पर्काशाचा एक िकरणनसलेला व त्यामध्ये काही तेजनाहीअसा

असेल.
21 “मला तुमच्या सणांचा ितरस्कार वाटतो,
मी ते मान्य करणार नाही. तुमच्या धािमर्क सभा मला आवडत

नाहीत.
22 तुम्ही मला होमापर्णे व अन्नापर्णे जरी िदलीत,
तरी मी ती स्वीकारणार नाही,
शांत्यपर्णात, तुम्ही िदलेल्या पुष्ट पर्ाण्यांकडे मी पाहणारसुध्दा

नाही.
23 तुमच्या गाण्यांच्या कोलाहल येथनू दरू न्या,
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तुमच्या वीणांचा आवज मी ऐकणार नाही.
24 तर जलांपर्माणे न्याय व न्यायीपण अिवरतपणे वाहणार्या

पर्वाहापर्माणे वाहो.
25 इसर्ाएल, वाळवंटात, चाळीस वष तू मला यज्ञ व दाने अपर्णे

करत होता काय?
26 तुम्ही तर आपल्या राजाचा डेरा व तुमच्या मतूी र्चा देव्हारा,
आपणासाठी केलेला तुमच्या देवाचा तारा, ही वाहनू न्याल.
27 म्हणनू मी तुम्हास कैदी म्हणनू िदिमष्काच्या पलीकडे

घालवीन.” असे परमेश्वर म्हणतो. सेनाधीश देव हे
त्याचे नाव आहे.

6
1 जे सीयोनमध्ये आरामात आहेत त्यांना,
आिण जे शोमरोनाच्या पवर्तावर सुरक्षीतआहेत त्यांना हायहाय,
जे राष्ट्रांतील पर्िसद्ध लोकआहेत,
ज्यांच्याकडे इसर्ाएलाचे घराणे धाव घेते त्यांना, हायहाय.
2 “कालनेला जाऊन पाहा, तेथनू महानगरी ‘हमाथला’ जा,
तेथनू पिलष्ट ांची नगरी गथला खाली जा.
ते तुमच्या दोन्ही राज्यांपेक्षा चांगले आहेत काय?
त्यांची सीमा तुमच्या सीमेपेक्षा मोठी आहे काय?
3 तुम्ही जे वाईट िदवसास दरू करता,
आिण िहंसाचाराचे आसन जवळआणता, त्यांना हाय हाय.
4 तुम्ही हिस्तदंती पलंगावर झोपता
आिणआपल्या गाद्यांवर पसरता.
तुम्ही कळपातील कोकरे,
आिण गोठ ातील वासरे खाता.
5 ते वीणेच्या संगीतावर मखूार्सारखे गातात,
आिण दािवदापर्माणे ते वाद्यांवर सराव करतात.
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6 ते प्यालांतनू मद्य िपतात
आिण चांगल्या तेलाने आपणाला अिभषेक करतात.
पण ते योसेफाचा नाश होत आहे, त्यावर शोक करीत नाहीत.”
7 तर आता ते पाडाव होऊन पिहल्याने पाडाव झालेल्यांसहीत

पाडावपणांत जातील,
आिण ख्यालीखुशालीत वेळघालवणार्यांचा गोंधळनष्ट होईल.
8 सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो, पर्भू परमेश्वराने आपलीच

शपथ वाहीली आहे की,
“मी याकोबाच्या अिभमानाचा ितरस्कार करतो,
त्याच्या िकल्ल्यांचा मी ितटकारा करतो.
म्हणनू मी ती नगरी व त्यातीलसवर्काही शतर्ूच्या हाती देईल.”
9 त्यावेळी, कदािचत एका घरांत दहा लोक असतील, तर ते सवर्

मरतील.
10 परे्ते घेऊन जाळण्यासाठी एखादा नातेवाईक येईल.

नातेवाईकघराच्या बाहेर हाडे नेण्यासाठी जाईल. घरात
कदािचत् कोणी असेल तर, त्यास लोक िवचारतील
“तुझ्याजवळ आणखी कोणी आहे काय?” तो मनुष्य
म्हणेल, नाही, मग तो त्यास म्हणेल, “गप्प राहा,आपण
परमेश्वराच्या नावाचा उल्लेख करायचा नाही.”

11कारण पाहा! परमेश्वरआज्ञा देईल, तेव्हा मोठ ा घरांचे तुकडे
तुकडे पडतील व लहान घरांचा भुगा-भुगा होईल.

12घोडे खडकावरून धावतात का?
तेथे कोणी जमीन बैलांनी नांगरतात का?
पण तुम्ही तर न्यायाचे िवष केले,
आिण चांगुलपणाचे फळ कडू केले आहे.
13 तुम्ही ज्यात काहीच नाही* त्यामध्ये आनंद करता, तुम्ही

म्हणता,

* 6:13
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“आम्ही आमच्या बळावर †स ा संपादन केली.” 14 “पण हे
इसर्ाएलाच्या घराण्या, पाहा, मी तुझ्यािवरुध्द एका
राष्ट्राला उठवीन,

ते राष्ट्र तुमच्या संबंध देशाला लेबो-हमाथपासनू अराबाच्या
ओढ ापयर्ंतच्या

सगळ्या पर्देशाला दु:ख देईल.”
सेनाधीश परमेश्वर देव,असे म्हणतो.

7
: ,

1 परमेश्वराने मला असे दाखिवले की पाहा, वसंत ऋतुचे पीक
वर येत असताच त्याने टोळ िनमार्ण केले. पिहल्या िपकाची
राजाची कापणी झाल्यानंतरचे हे पीक होय. 2 टोळांनी देशातील
सवर् गवत खाऊन झाल्यानंतर मी म्हणालो, “परमेश्वरा, माझ्या
पर्भ,ू मी िवनवणी करतो, आम्हास क्षमा कर. याकोब जगू
शकणार नाही, कारण तो फारच लहान आहे.” 3मग ह्याबाबतीत
परमेश्वराचे मन पिरवतर्न झाले परमेश्वर म्हणाला, “ते घडणार
नाही.” 4 पर्भू परमेश्वराने, मला पुढील गोष्टी दाखिवल्या,
पाहा, परमेश्वर देवाने अग्नीला न्याय करण्यास बोलावले. त्याने
महासागर कोरडा केला व भमूीही खाऊन टाकणार होता. 5 पण
मी म्हणालो, “हे परमेश्वर देवा, थांब, याकोब कसा वाचेल?
करण तो खपूच लहान आहे.” 6मग परमेश्वराचे या गोष्टीबाबत
हृदयपिरवतर्न झाले. पर्भू परमेश्वर म्हणाला, “हे ही घडणार
नाही.” 7 परमेश्वराने मला पुढील गोष्टी दाखिवल्या. पाहा,
परमेश्वर, त्याच्या हातात ओळंबा घेऊन एका िभंतीजवळ उभा
होता. 8 परमेश्वर मला म्हणाला, “आमोस, तुला काय िदसते?”
मी म्हणालो ओळंबा, मग पर्भू म्हणाला, “पाहा, माझ्या
† 6:13
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मनुष्यांमध्ये, इसर्ाएलमध्ये मी ओळंबा धरीन. मी त्यांच्याकडे
दुलर्क्ष करणार नाही.
9 इसहाकाच्या उच्च स्थानाचा नाश होईल,
इसर्ाएलची पिवतर् स्थाने धुळीला िमळतील,
आिण मी यराबाम घराण्यावर हल्ला करीन आिण त्यांना

तलवारीने ठार मारीन.”

10 बेथेल येथील याजक अमस्या ह्याने, “इसर्ाएलाचा राजा,
यराबामाला िनरोपपाठिवला. आमोसाने इसर्ाएलाच्याघरामध्ये
तुझ्यािवरुध्द कट केला आहे. त्याचे सवर् शब्द देशाला सहन
करवत नाही. 11कारणआमोस असे म्हणतो,
यराबाम तलवारीने मरेल,
आिणइसर्ाएलाच्यालोकांस त्यांच्या देशातनू कैदी म्हणनू बाहेर

नेले जाईल.”
12 अमस्या आमोसला म्हणाला, “अरे दर्ष्ट ा, खाली

यहदूात पळून जा आिण तेथेच भाकर खाऊन तुझे पर्वचन
दे. 13 पण यापुढे बेथेलमध्ये संदेश देऊ नकोस. कारण ही
राजाचे पिवतर्स्थान आहे व राज घराणे आहेत.” 14 मग
आमोसअमस्याला म्हणाला, “मी संदेष्टा नव्हतो व संदेष्ट ाचा
मुलगाही नव्हतो. मी गुरांचे कळप राखणारा आिण उंबरांच्या
झाडांची िनगा राखणारा होतो. 15 मी कळपामागे चालण्यातनू
परमेश्वराने मला बोलावनू घेतले, आिण मला म्हटले, ‘जा,
माझ्या लोकांस, इसर्ाएलाला, भिवष्य सांग.’ 16 म्हणनू आता
परमेश्वराचे वचन ऐक, ‘इसर्ाएलिवरुध्द संदेश सांगू नकोस,
इसहाकच्या घराण्यािवरुध्द पर्वचन देऊ नकोस’ असे तू मला
सांगतोस. 17 पण परमेश्वर असे म्हणतो,
‘तुझी पत्नी गावची वेश्या होईल;
तुझी मुले-मुली तलवारीने मरतील,
तुझी भमूी सतूर्ाने िवभागीत करण्यात येईल,
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तू अपिवतर् जागी* मरशील,
इसर्ाएलाच्या लोकांस िनिश्चतच त्यांच्या देशातनू कैदी म्हणनू

नेले जाईल.’ ”

8
:

1 परमेश्वराने मला हे दाखवले, पाहा, उन्हाळ्यातल्या
फळांची* टोपली िदसली. 2 तो म्हणाला, “आमोस, तुला काय
िदसते?” मी म्हणालो, “उन्हाळी फळांची टोपली.” मग परमेश्वर
मला म्हणाला,
“माझ्या लोकांचा, इसर्ाएलचा, शेवट आला आहे;
मी त्यांच्याकडे पुन्हा दुलर्क्ष करणार नाही.
3 परमेश्वर,असे म्हणातो,
त्या िदवसात मंिदरातील गाणे िवलाप होतील.
सगळीकडे परे्तेच परे्ते असतील, पर्त्येक स्थानांत लोक गुपचपू

ती बाहेर टाकून देतील.”

4 जे तुम्ही गिरबांना तुडिवता,आिण देशातील गरीबांना काढता.
ते तुम्ही हे ऐका. 5 तुम्ही म्हणता “चंदर्दशर्न केव्हा
संपेल? म्हणजे मगआम्ही आमचे धान्य िवकू. शब्बाथ,
केव्हा संपेल? म्हणजे मग आम्हास गहू िवकता येईल?
मग आपण एफा लहान करू, व शेकेल नाणे मोठे करू व
कपटाचे तराजू घेऊन फसव.ू

6आपण चांदी देऊन गरीबांना
आिण एका जोड ाच्या िकंमतीत गरजूंना िवकत घेऊ
आिण गव्हाचे भसूही िवकून टाकू.”

7 परमेश्वराने याकोबाच्या वैभवाची शपथ वाहीली आहे की,
“खिचत त्यांच्या कमार्तले कोणतेही मी िवसरणार नाही.

* 7:17 * 8:1
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8 त्यांमुळे भमूी हादरणार नाही काय?
आिण या देशात राहणारा पर्त्येकजण शोक करणार नाही काय?
त्यातील सवर् नील नदीपर्माणे चढेल,
आिण िमसरातल्यानदीसारखीखवळेलव पुन्हाखालीओसरेल.”
9 परमेश्वर असे म्हणतो,
“त्या िदवसात,” “मी सयूार्ला दुपारीच मावळवीन
आिण पृथ्वीला िनरभर् िदवशी अंधकारमय करीन.
10मी तुमचे उत्सव पालटून शोक असे करीन,
आिण तुमची सवर् गाणी पालटून िवलाप अशी करीन.
मी पर्त्येकाला गोणताटाचे कपडे घालीन.
मी पर्त्येक डोक्याचे मंुडन करीन. ए
कुलता एक मुलगा गेल्यावर जसा आकांत होतो,
तसा मी करीन.
तो फारच कडू शेवट असेल.”
11 परमेश्वर म्हणतो,
“पाहा! मी देशात दुष्काळ पाठवीन,
ते िदवस येतचआहेत,
तेव्हा भाकरीचा दुष्काळ नसेल,
पाण्याचा दुष्काळ नसेल,
परंतू परमेश्वराची वचने ऐकण्याचा दुष्काळ असेल.”
12 “लोक समुदर्ापासनू समुदर्ापयर्ंत
आिण उ रेपासनू पवूपयर्ंत भटकतील.
परमेश्वराचे वचन शोधत लोक इकडे ितकडे भटकतील.
पण त्यांना ते सापडणार नाहीत.
13 त्यावेळी, संुदर तरुण-तरुणी तहानेने दुबर्ल होतील.
14 जे शोमरोनाच्या पापाची शपथ वाहतात,
आिण ‘हे दाना’, तुझा परमेश्वर िजवंत आहे,
असे म्हणतात,
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आिण बैर-शेब्याचा† देव िजवंत आहे,
असे म्हणतात, ते पडतील,
आिण ते परत कधीही उठणार नाहीत.”

9
1 मी पर्भलूा वेदीजवळ उभे असलेले पािहले, आिण तो

म्हणाला,
“खांबांच्या माथ्यावर मार, म्हणजे इमारत अगदी उंबर्यापासनू

हादरेल.
आिण त्यांच्या डोक्यावर मारून त्याचे तुकडे कर.
कोणी िजवंत रािहल्यास,
मी त्यास तलवारीने ठार मारीन.
त्यांच्यातल्या एकालाही पळून जाता येणार नाही,
आिण त्यांच्यातल्या एकालाही सुटता येणार नाही.
2 ते खणनू मृतलोकांत जरी गेले, तरी माझा हात त्यांना तेथनू

ओढून काढीन.
ते आकाशात उंच चढून गेले,
तरी मी त्यांना तेथनू खाली आणीन.
3 ते जरी कमल पवर्ताच्या िशखरावर लपले,
तरी तेथनू मी त्यांना शोधनू काढीन.
त्यांनी जरी माझ्यापासनू लपनू समुदर्ाचा तळ गाठला,
तर मी सापाला आज्ञा करीन व तो त्यांना चावेल.
4 ते जरी आपल्या वैर्यांपुढे पाडावपणात गेले,
तर तेथनू मी तलवारीला आज्ञा करीन आिण ती त्यांना ठार

मारील.
मी आपले डोळे त्यांच्याकडे चांगल्यासाठी नव्हे,
तर त्यांना तर्ास कसा होईल या करीता लावीन.”
5आिण ज्याने भमूीला स्पशर् केला म्हणजे ती िवतळते,
† 8:14
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आिण त्यामध्ये राहणारे सवर् शोक करतात,
तो पर्भ,ू सैन्यांचा परमेश्वर आहे,
आिण त्यातील सवर् नदीपर्माणे उठणार
व िमसरच्या नदीपर्माणे पुन्हा बुडणार.
6 ज्याने आकाशामध्ये आपल्या माड ा बांधल्या,
आिणआपला घुमट पृथ्वीत स्थािपला आहे,
जो समुदर्ाच्या पाण्याला बोलवनू पृथ्वीच्या पाठीवर ओततो,
त्याचे नाव परमेश्वर आहे.
7 परमेश्वर असे म्हणतो:
“इसर्ाएलाचे लोकहो,
तुम्ही मला कूशी लोकांपर्माणे नाही काय?
मी इसर्ाएलाला िमसर देशातनू पिलष्ट ांना कफतोरमधनू

आिण अरामीनंा कीर मधनू आणले नाही काय?”
8 पाहा, पर्भू परमेश्वराचे डोळे पापी राज्यावर आहे,
आिण मी ते पृथ्वीच्या पाठीवरून नष्ट करीन,
पण याकोबाच्या घराण्याचा मी संपणूर् नाश करणार नाही.
9 “पाहा, मी आज्ञा करीन,
धान्य चाळण्यासारखे मी इसर्ाएलाच्या घराण्याला सवर्

राष्ट्रांमध्ये चाळीन,
व त्यातील लहान अशी कणी देखील भमूीवर पडणार नाही.”
10माझ्या लोकांतील पापी जे असे म्हणतात,
“आमचे काही वाईट होणार नाही िकंवा ते आम्हास आडवेही

येणार नाही.
ते सवर् तलवारीने मारतील.”

11 त्या िदवशी दािवदचा मंडप जो पडला आहे,
मी तो पुन्हा उभारीन.
मी त्यांच्या िभंतीतील भगदाडे बुजवीन आिण जे उदध््वस्त

झोलेले आहे,
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ते मी पुन्हा बांधीन.
मी त्या पुरातन िदवसात होत्या, तशाच पुन्हा बांधीन.
12 “ह्यासाठी की त्यांनी अदोमाच्या उरलेल्यांना,
आिण ज्या राष्ट्रांना माझे नाव ठेवले आहे,
त्या सवर् राष्ट्रांना,आपल्या ताब्यात घ्यावे.”
परमेश्वर जो हे करतो तो असे म्हणतो.
13 परमेश्वर म्हणतो, “असे िदवस येत आहेत की,”
नांगरणी करणारा कापणी करणार्याला,
दर्ाके्ष तुडिवणारा बी पेरणार्याला, गाठील.
आिण पवर्त गोड दर्ाक्षरस गळू देतील आिण सवर् टेकड ा

पाझरतील.
14मी माझ्या लोकांस, इसर्ाएलाला,
कैदेतनू सोडवनू परत आणीन,
ते उदध््वस्त झालेली गावे पुन्हा बांधतील,
आिण त्यामध्ये वस्ती करतील.
ते दर्ाक्षांचे मळे लावतील.
आिण त्यापासनू िमळणारा दर्ाक्षरस िपतील.
ते बागा लावतील व त्यापासनू िमळणारे पीक खातील.
15मी त्यांना त्यांच्या देशात रुजवीन
आिण मी त्यांना िदलेल्या भमूीतनू ते पुन्हा उपटले जाणार

नाहीत.
परमेश्वर तुझा देव असे म्हणतो.
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