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ఆమోసు
గంథకర
1:1 పకారం దీని రచయిత ఆమోసు పవక. ఇతడు తెకోవ అనే

ఊరిలోకొందరుకాపరులుమధయ్నివసించాడు. తనరచనలోఅతడు
తాను పవకల కుటుంబం వాడు కాడని సప్సట్ం చేశాడు. తనను తాను
ఒక పవకగా అతడు ఎంచుకోలేదు. దేవుడు విడుదల దావ్రా తీరుప్
పంపుతాడని హెచచ్రించాడు. అయితే ఆమోసు పారద్న ఇశాయేలు
కాపాడింది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 760 - 740
ఆమోసు బేతేలు, సమరయపాంతాలోల్ పవచించాడు. ఇవి ఉతత్ర

ఇశాయేల్రాజయ్ంలో ఉనాన్యి.

సీవ్కర
ఇశాయేలు ఉతత్ర రాజయ్ పజానీకం. భావికాలంలో బిలు చదవ

నునన్ వారంతా.
పయోజనం
అహంకారం అంటే దేవునికి గిటట్దు. తమకు ఎవరి తోడు అకక్ర

లేదని పజలు అనుకొని విరవీగుతునాన్రు. అనీన్ దేవుని నుండే
వసాత్ యని వారు మరిచ్పోయారు. దేవునికి మనుషులంతా ఇషట్మే.
పేదలను పీడించేవారిని ఆయనహెచచ్రిసుత్ నాన్డు. చివరగా దేవుడు
యధారద్ న ఆరాధన కోరుతునాన్డు. అంతేగాక తనకు గౌరవించే
పవరన కోరుతునాన్డు. ఆమోసు దావ్రా దేవుని సందేశం ఇశాయేలు
సంపనున్ల కోసం వసుత్ నన్ది. వీరికి తమ సాటి మనుషులంటే
పేమ లేదు. ఇతరుల బలహీనతను ఆసరాగా తీసుకొని వారిని
దోచుకుంటారు. వారు తమసావ్రథ్మే ఆలోచిసుత్ ంటారు.
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ముఖాయ్ంశం
తీరుప్

విభాగాలు
1. జాతుల వినాశనం— 1:1-2:16
2. పవకగా పిలుపు— 3:1-8
3. ఇశాయేల్ తీరుప్— 3:9-9:10
4.పూరవ్ మసిధ్తి— 9:11-15

1 ఇశాయేలీయులను గురించి తెకోవలోని గొరెల కాపరి ఆమోసు
చూసిన దరశ్నంలోని విషయాలివి. యూదారాజు ఉజిజ్యా రోజులోల్
ఇశాయేలు రాజు యెహోయాషు కొడుకు యరొబాము రోజులోల్
భూకంపం రావడానికి రెండేళ ళ్ ముందు, అతడు ఈ దరశ్నం
చూశాడు. 2అతడు ఇలా చెపాప్డు,

“యెహోవాసీయోను నుంచి గరిజ్సుత్ నాన్డు.
యెరూషలేము నుంచి తన గొంతు పెంచి వినిపిసుత్ నాన్డు.
కాపరుల మేతభూములు దుఃఖిసుత్ నాన్యి.
కరెమ్లు పరవ్త శిఖరం వాడిపోతునన్ది.”
జాతుల తీరుప్

3యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,
“దమసుక్ మూడు సారుల్ ,నాలుగు సారుల్ చేసిన పాపాలను బటిట్ ,
నేను తపప్కుండాా దానిన్ శి సాత్ ను.
ఎందుకంటే వాళ ళ్ ఇనుప పనిముటల్తో గిలాదును నూరాచ్రు.
4నేను హజాయేలు ఇంటి మీదకి అగిన్ పంపిసాత్ ను. అది బెనహ్దదు

రాజ భవనాలను దహించి వేసుత్ ంది.
5దమసుక్ దావ్రాల అడడ్గడియలను విరగగొడతాను.
బికత్ ఆవెనులో నివసిసుత్ నన్ వాణిణ్ ఓడిసాత్ ను.
బెత్ ఏదేనులో రాజదండం పటుట్ కునన్ వాణిణ్ ఓడిసాత్ ను.
ఆరాము పజలు బందీలుగా కీరు పాంతానికి వెళాత్ రు.”
అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.
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6యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,
“గాజామూడుసారుల్ ,నాలుగు సారుల్ చేసిన పాపాలను బటిట్ ,
నేను తపప్కుండాదానిన్ శి సాత్ ను.
ఎందుకంటేవారుచాలామందినిబందీలుగాతీసుకుపోయిఎదోము

వారి వశం చేశారు.
7గాజాపాకారాలమీద నేను అగిన్ పంపిసాత్ ను.
అదివారి రాజ భవనాలను దహించి వేసుత్ ంది.
8అషోడ్ దులో నివసిసుత్ నన్ వాణిణ్ ఓడిసాత్ ను.
అషెక్లోనులో రాజదండం పటుట్ కునన్ వాణిణ్ ఓడిసాత్ ను.
ఎకోనుకు విరోధంగానా చెయియ్ ఎతుత్ తాను.
ఇంకా మిగిలిన ఫిలిషీయులు నాశనమవుతారు” అని యెహోవా

పభువు చెబుతునాన్డు.
9యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,
“తూరుమూడుసారుల్ ,నాలుగుసారుల్ చేసినపాపాలను బటిట్ నేను

తపప్కుండాదానిన్ శి సాత్ ను.
ఎందుకంటే వాళ ళ్ పజా సమూహాలనిన్టినీ ఎదోముకు

అపప్గించారు.
వాళ ళ్ సోదర భావంతో చేసుకునన్ నిబంధనను తెగతెంపులు

చేసుకునాన్రు.
10నేను తూరు పాకారాలమీదికి అగిన్ పంపిసాత్ ను.
అదిదాని రాజ భవనాలను దహించి వేసుత్ ంది.”
11యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,
“ఎదోము మూడు సారుల్ ,నాలుగు సారుల్ చేసిన పాపాలను బటిట్ ,
నేను తపప్కుండా అతనిన్ శి సాత్ ను.
ఎందుకంటే వాడు జాలి చూపకుండా కతిత్ పటుట్ కుని తన

సోదరులను తరిమాడు.
అతని కోపం ఎపుప్డూ రగులుతూనే ఉంది.
అతని ఆగహం ఎపప్టికీ నిలిచే ఉంది.
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12 తేమాను మీదికి నేను అగిన్ పంపిసాత్ ను. అది బొసా రాజ
భవనాలను తగలబెడుతుంది.”

13యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,
“అమోమ్నీయులు మూడు సారుల్ ,నాలుగు సారుల్ చేసినపాపాలను

బటిట్ నేను తపప్కుండావారిని శి సాత్ ను.
ఎందుకంటే తమ సరిహదుద్ లను ఇంకా విశాలం చేసుకోవాలని

వారు గిలాదులోని గరభ్వతుల కడుపులు చీలాచ్రు.
14 రబాబ్ పాకారాలను కాలేచ్సాత్ ను.
యుదధ్ ధవ్నులతో, సుడి గాలి వీచేటపుప్డు కలిగే పళయం లాగా

అది రాజ భవనాలను దహించివేసుత్ ంది.
15 వారి రాజు, అతని అధిపతులందరూ బందీలుగా దేశాంతరం

పోతారు” అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.

2
1యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే

“మోయాబుమూడు సారుల్ ,నాలుగు సారుల్
చేసిన పాపాలను బటిట్ నేను తపప్కుండాదానిన్ శి సాత్ ను.
ఎందుకంటే వారు ఎదోమురాజు ఎముకలను
కాలిచ్ సునన్ం చేశారు.

2మోయాబుమీద నేను అగిన్ పంపిసాత్ ను.
అది కెరీయోతు పాకారాలను కాలేచ్సుత్ ంది.
యుదధ్ ధవ్నులూ బాకానాదం వినబడుతుంటే
మోయాబు హాహాకారాలు చేసూత్ అంతరించి పోతుంది.

3దానిలోనినాయ్యమూరిని నిరూమ్లం చేసాత్ ను.
అతనితోపాటు వారి అధిపతులందరిని నేను చంపేసాత్ ను” అని
యెహోవాచెబుతునాన్డు.

4యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే
“యూదామూడు సారుల్ ,
నాలుగు సారుల్ చేసిన పాపాలను బటిట్



ఆమోసు 2:5 v ఆమోసు 2:9

నేను తపప్కుండావారిని శి సాత్ ను.
ఎందుకంటే వారు తమ పూరీవ్కులు అనుసరించిన వారి
అబదాధ్ ల వలనమోసపోయి

యెహోవాధరమ్శాసానిన్ విసరిజ్ంచి,
ఆయన విధులను కొనలేదు.

5యూదామీద నేను అగిన్ పంపిసాత్ ను.
అదియెరూషలేము రాజ భవనాలను కాలేచ్సుత్ ంది.”

ఇశాయేలకు వయ్తిరేకంగా పవచనం
6యెహోవాతెలియజేసేది ఏంటంటే

“ఇశాయేలు మూడు సారుల్
నాలుగు సారుల్ చేసిన పాపాలను బటిట్
నేను తపప్కుండాదానిన్ శి సాత్ ను.
ఎందుకంటే డబుబ్ కోసం వాళ ళ్ నిరోద్ షులను అమేమ్శారు.
చెపుప్ల కోసం పేదలను అమేమ్శారు.

7నేలమీదమటిట్ని పజలు తొకేక్సినటుట్
దికుక్లేనివారి తలలను తొకేక్సుత్ నాన్రు.
అణగారినవారిని అవతలికి గెంటేసుత్ నాన్రు.
తండి, కొడుకు ఒకే సీతో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కుని
నా పవితనామానిన్ అవమానపరుసుత్ నాన్రు.

8తాకటుట్ గా ఉంచిన బటట్లను అపప్గించకుండాా
పతి బలిపీఠం దగగ్ర వాటిమీద పడుకుంటారు.
జులామ్నాసొముమ్తో కొనన్ దాకష్మదాయ్నిన్
తమ దేవునిమందిరంలోతాగుతారు.

9దేవదారు చెటట్ంత ఎతత్యినవారూ
సింధూర వృకష్మంత బలమునన్ అమోరీయులను
వారిముందు నిలవకుండా నేను నాశనం చేశాను గదా!
న వారి ఫలానీన్ కింద వారి వేరులనూ
నేను నాశనం చేశాను గదా!
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10ఐగుపు దేశంలో నుంచిమిమమ్లిన్ రపిప్ంచి,
అమోరీయుల దేశానిన్ మీకు సావ్ధీనం చేయాలని
నల ఏళ ళ్ అరణయ్ంలోమిమమ్లిన్ నడిపించాను.

11మీకొడుకులోల్ పవకలను నియమించాను.
మీయువకులోల్ నాజీరులను ఎనున్కునాన్ను.
ఇశాయేలీయులారా, ఇది నిజం కాదా?”
యెహోవావెలల్డించేది ఇదే.

12 “అయితేనాజీరులకు మీరు దాకష్మదయ్ం తాగించారు.
పవచించ వదద్ని పవకలకు ఆజఞ్ ఇచాచ్రు.

13చూడండి. ధానయ్ంతో నిండిన బండి
ఎవరి నా అణిచి తొకక్గలిగినటుట్
నేను మిమమ్లిన్ అణగదొకుక్తాను.

14చురు న వారు తం తపిప్ంచుకోలేరు.
బల నవారు తమ బలానిన్బటిట్ రయ్ం తెచుచ్కోలేకపోతారు.
గొపప్ వీరుడు కూడా తనపాణం కాపాడుకోలేడు.

15విలుకాడు నిలబడలేడు.
వేగంగా పరుగెతత్గలిగేవాడు తపిప్ంచుకోలేడు.
రౌతు తన పాణానిన్ కాపాడుకోలేడు.
16ఆ రోజు అతయ్ంత రయ్ండే శూరులు కూడా
నగన్ంగాపారిపోతారు.
యెహోవాపకటించేది ఇదే.”

3
దేవునితో ఇశాయేలుకు ఉనన్ సంబంధం

1 ఇశాయేలీయులారా! యెహోవా మీకు వయ్తిరేకంగా
మాటాల్ డుతునాన్డు. ఐగుపుదేశం నుంచి ఆయన రపిప్ంచిన
వంశమంతటి గురించి ఆయన తెలియజేసినమాట వినండి.

2లోకంలోని వంశాలనిన్టిలో
మిమమ్లిన్మాతమే నేను ఎనున్కునాన్ను.
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కాబటిట్ మీపాపాలనిన్టికీ
మిమమ్లిన్ శి సాత్ ను.

3సమమ్తించకుండా ఇదద్రు కలిసి నడుసాత్ రా?
ఏమీదొరకకుండానే సింహం అడవిలో గరిజ్సుత్ ందా?
4దేనీన్ పటుట్ కోకుండానే
కొదమ సింహం గుహలోనుంచి గురుమంటుందా?

5నేలమీద ఎర పెటట్కపోతే పిటట్ ఉరిలో చికుక్కుంటుందా?
ఉరిలో ఏదీ చికక్కపోతే
ఉరి పెటేట్వాడు వదిలేసి వెళతాడా?
6పటట్ణంలోబాకానాదం వినబడితే
పజలు భయపడరా?
యెహోవాపంపకుండా
పటట్ణంలో విపతుత్ వసుత్ ందా?

7 తన సేవకు న పవకలకు తన ఆలోచనలను తెలియచేయకుండా
కచిచ్తంగాయెహోవాపభువు ఏదీ చేయడు.

8సింహం గరిజ్ంచింది.
భయపడనివాడెవడు?
యెహోవాపభువు చెపాప్డు.
పవచించని వాడెవడు?

9అషోడ్ దు రాజ భవనాలోల్ పకటించండి.
ఐగుపుదేశపు రాజ భవనాలోల్ పకటించండి.
వాళళ్తో ఇలా చెపప్ండి,
“మీరు సమరయ పరవ్తాలమీద సమావేశ
దానిలోని గందరగోళానిన్ చూడండి.
అకక్డ జరిగే దౌరజ్నాయ్నిన్ చూడండి.
10స నదానిన్ ఎలా చేయాలోవారికి తెలియదు.”
యెహోవాపకటించేది ఇదే.
వాళ ళ్ తమరాజ భవనాలోల్ దౌరజ్నయ్ం,
నాశనం దాచుకునాన్రు.
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11కాబటిట్ యెహోవాపభువు చెపేప్దేమిటంటే,
శతువు ఆపాంతానిన్ చుటుట్ ముడతాడు.
అతడు నీకు పటుట్ నన్ వాటిని పడగొడతాడు.
నీ రాజ భవనాలను దోచుకుంటాడు.

12యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,
“సింహం నోటోల్ నుంచి
కేవలం రెండు కాళ ళ్ గానీ
చెవిముకక్ గానీ
కాపరి విడిపించేలాగా
సమరయలోనివసించే ఇశాయేలీయులను కాపాడతాను.
కేవలం మంచం మూల,
లేకపోతే దుపప్టి ముకక్ను కాపాడతాను.”

13యాకోబు ఇంటి వారికి విరోధంగా ఇది విని పకటించండి.
యెహోవాపభువు, సేనల దేవుడు చెపేప్దేమిటంటే,
14 “ఇశాయేలు పాపాలను నేను శి ంచే రోజు,
బేతేలులోని బలిపీఠాలను కూడా నేను శి సాత్ ను.
బలిపీఠం కొముమ్లు విరిగిపోయినేలరాలతాయి.

15చలికాలపు భవనాలనూ
వేసవికాలపు భవనాలనూ నేను నాశనం చేసాత్ ను.
ఏనుగు దంతంతో కటిట్న ఇళ ళ్ నాశనమవుతాయి.
పెదద్ భవనాలు అంతరించిపోతాయి.”
యెహోవాపకటించేది ఇదే.

4
దేవుని పు తిరగలేని ఇశాయేలు

1సమరయపరవ్తం మీద ఉనన్
బాషాను* ఆవులారా, పేదలను అణిచేసూత్
దికుక్లేని వాళళ్ని బాధిసూత్ ,

* 4:1 4:1బాషాను సారవంత న భూమి
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మీభరలతో “మాకు సారాయితీసుకు రా”
అనేమీరు,ఈమాట వినండి.
2 యెహోవా పభువు తన పరిశుదధ్త తోడని చేసిన పమాణం
ఇదే,

“మిమమ్లిన్ కొకేక్లతో పటుట్ కుని తీసుకుపోయే రోజు వసూత్
ఉంది.

మీలోమిగతావారిని చేపల గాలాలతో పటుట్ కుపోతారు.
3మీరంతాపాకారాలోల్ పగుళళ్గుండా దూరి వెళిల్పోతారు.
మిమమ్లిన్ హెరోమ్ను పరవ్తం బయటపారవేసాత్ రు.”
యెహోవాపకటించేది ఇదే.

4బేతేలుకు వచిచ్ తిరుగుబాటు చేయండి.
గిలాగ్ లుకు వెళిల్ ఇంకా ఎకుక్వగా తిరుగుబాటు చేయండి.
పతి ఉదయం బలులు తీసుకు రండి.
మూడు రోజులకు ఒకసారిమీ పదోభాగాలు తీసుకురండి.
5రొటెట్తో కృతజఞ్త అరప్ణ అరిప్ంచండి.
సేవ్చాఛ్రప్ణలు పకటించండి.
వాటి గురించి చాటించండి.
ఇశాయేలీయులారా, ఇలా చేయడంమీకిషట్ం గదా.
యెహోవాపకటించేది ఇదే.

6మీపటట్ణాలనిన్టిలోమీకు తినడానికి ఏమీ లేకుండా చేశాను.
మీరునన్ సథ్లాలనిన్టిలోమీకు ఆహారం లేకుండా చేశాను.
అయినామీరు నా పు తిరుగలేదు.
యెహోవాపకటించేది ఇదే.
7కోతకాలానికిమూడు నెలలు ముందే
వానలేకుండా చేశాను.
ఒక పటట్ణం మీదవాన కురిపించి
మరొక పటట్ణం మీద కురిపించలేదు.
ఒక చోటవాన పడింది,
వాన పడనిపొలం ఎండిపోయింది.

8 రెండు మూడు ఊరుల్
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మంచినీళళ్ కోసం మరొకఊరికి ఆతంగాపోతే
అకక్డ కూడావాళల్కి సరిపోయినంత నీళ ళ్ దొరకలేదు.
అయినామీరు నా పు తిరగలేదు.
యెహోవాపకటించేది ఇదే.
9విసాత్ ర న మీతోటలనిన్టినీ
తెగుళళ్తో నేను పాడు చేశాను.
మీదాకష్తోటలనూ
అంజూరపు చెటల్నీ
ఒలీవచెటల్నూ
మిడతలు తినేశాయి.
అయినామీరు నా పు తిరగలేదు.
యెహోవాపకటించేది ఇదే.

10నేను ఐగుపీత్యులమీదికి తెగుళల్ పంపించినటుట్
మీమీదికి తెగుళల్ పంపాను.
మీయువకులను కతిత్తో చంపేశాను.
మీ గురాలను తీసుకుపోయారు.
మీ శిబిరాలోల్ పుటిట్న చెడడ్ వాసన
మీముకుక్లోల్ కి ఎకిక్ంది.
అయినామీరు నా పు తిరగలేదు.
యెహోవాపకటించేది ఇదే.
11దేవుడు సొదొమ గొమొరాపటట్ణాలను నాశనం చేసినటుట్
నేను మీలో కొంతమందిని నాశనం చేశాను.
మీరు మంటలోనుంచి లాగేసిన కటెట్లాల్ గా తపిప్ంచుకునాన్రు.
అయినామీరు నా పు తిరగలేదు.
యెహోవాపకటించేది ఇదే.

12కాబటిట్ ఇశాయేలీయులారా,
మీపటల్ కఠినంగా ఇలా చేసాత్ ను.
కాబటిట్ ఇశాయేలీయులారా,
మీదేవుణిణ్ కలుసుకోడానికి సిదధ్పడండి.
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13పరవ్తాలను రూపించే వాడూ
గాలినిపుటిట్ంచేవాడూ ఆయనే.
ఆయన తన ఆలోచనలను మనుషులకు వెలల్డి చేసాత్ డు.
ఉదయానిన్ చీకటిగామారుసాత్ డు.
భూమిఉనన్త సథ్లాలమీద నడుసాత్ డు.
ఆయన పేరు సేనల పభువుయెహోవా.

5
విలాపవాకుక్లు, పశాచ్తాత్ పానికి పిలుపు

1 ఇశాయేలు పజలారా, మిమమ్లిన్ గురించి నేను దుఃఖంతో చెపేప్
ఈమాట వినండి.

2ఇశాయేలు కనయ్ కూలిపోయింది.
ఆమె ఇంకా ఎపప్టికీ లేవదు.
లేపడానికి ఎవరూ లేక ఆమె తన నేలమీద పడి ఉంది.

3యెహోవాపభువు చెపేప్దేమిటంటే,
“ఇశాయేలు వారిలో ఒక పటట్ణం నుంచి వెయియ్ మంది
బయలుదేరితే వందమందిమాతమేతపిప్ంచుకుని వసాత్ రు.

వందమంది బయలుదేరితే పదిమందిమాతమేతపిప్ంచుకుని
వసాత్ రు.”

4ఇశాయేలీయులతోయెహోవాఇలా చెబుతునాన్డు,
“ననున్ వెతికి జీవించండి.
5బేతేలును ఆశయించవదుద్ .
గిలాగ్ లులో అడుగు పెటట్వదుద్ .
బెయేరెష్బాకు పోవదుద్ .
గిలాగ్ లు వారు తపప్కుండా బందీలవుతారు.
బేతేలుకు ఇక దుఖమే.”

6యెహోవాను ఆశయించి జీవించండి.
లేకపోతే ఆయనయోసేపు వంశం మీద నిపుప్లాగా పడతాడు.
అది దహించి వేసుత్ ంది.
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బేతేలులో ఎవరూ దానిన్ ఆరప్లేరు.
7వాళ ళ్ నాయ్యానిన్ భషట్ం చేసి,
నీతిని నేలపాలు చేసుత్ నాన్రు.
8ఆయన నకష్తమండలాలను చేసిన వాడు.
చీకటిని తెలవారేలా చేసేవాడు.
పగటిని రాతి చీకటిగామారేచ్వాడు.
సముదపు నీటినిమబుబ్లాల్ గా చేసి
భూమిమీద కుమమ్రిసాత్ డు.
9ఆయన పేరుయెహోవా.
బలవంతులమీదికి ఆయన అకసామ్తుత్ గా
నాశనం రపిప్సేత్ కోటలు నాశనమవుతాయి.

10పటట్ణ గుమమ్ం దగగ్ర బుదిధ్ చెపేప్ వారిని
వాళ ళ్ అసహియ్ంచుకుంటారు.
యథారథ్ంగామాటాల్ డే వారిని ఏవగించుకుంటారు.
11మీరు పేదలను అణగదొకుక్తూ
ధానయ్ం ఇమమ్ని వారిని బలవంతం చేసాత్ రు,
కాబటిట్ మీరు చెకిక్న రాళళ్తో ఇళ ళ్ కటుట్ కునాన్
వాటిలో నివసించరు.
మీకు చకక్టి దాకష్ తోటలు ఉనాన్
ఆ దాకష్మదయ్ం తాగరు.
12మీనేరాలెనోన్ నాకు తెలుసు.
మీపాపాలు ఎంత భయంకర నవోనాకు తెలుసు.
మీరు లంచాలు తీసుకుని
తపుప్చేయనివారినిబాధిసాత్ రు.
ఊరి గుమమ్ం దగగ్ర పేదలను పటిట్ంచుకోరు.
13అది గడుడ్ కాలం గనక
ఎలాంటి బుదిద్మంతు నా అపుప్డు ఊరుకుంటాడు.

14మీరు బతికేలా చెడు విడిచిమంచి వెతకండి.
అలా చేసేత్ మీరనుకునన్టుట్
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యెహోవా, సేనల అధిపతి అయిన దేవుడు
తపప్కుండామీతోఉంటాడు.
15చెడును దేవ్షించిమంచిని పేమించండి.
పటట్ణ గుమామ్లోల్ నాయ్యానిన్ సిథ్రపరచండి.
ఒకవేళయెహోవా, సేనల అధిపతి అయిన దేవుడు
యోసేపు వంశంలోమిగిలినవారిని కనికరిసాత్ డేమో.

16అందుచేతయెహోవాపభువు,
సేనల అధిపతి అయిన దేవుడు చెపేప్దేమిటంటే,
“పతి రాజమారగ్ంలో ఏడుపు ఉంటుంది.
పతి నడివీధిలో పజలు చేరి ‘అయోయ్! అయోయ్’ అంటారు.
ఏడవడానికి,వాళ ళ్ తులను పిలుసాత్ రు.
దుఖపడే నేరుప్ గలవారిని ఏడవడానికి పిలిపిసాత్ రు.
17దాకష్తోటలనిన్టిలో ఏడుపు తీవంగా ఉంటుంది.
ఎందుకంటే నేను మీమధయ్గా వెళతాను.”

యెహోవాతీరుప్ దినం
18యెహోవాతీరుప్ దినం రావాలని ఆశించేమీకు
ఎంతోబాధ. యెహోవాతీరుప్ దినం కోసం ఎందుకు ఆశిసాత్ రు?
అది వెలుగుగా ఉండదు, చీకటిగా ఉంటుంది.
19ఒకడు సింహం నుంచి తపిప్ంచుకుంటే
ఎలుగుబంటి ఎదురు పడినటుట్ ,
లేకపోతే ఒకడు ఇంటోల్ కి పోయి, గోడమీద చెయియ్వేసేత్
పాము అతనిన్ కాటేసినటుట్ ఆ రోజు ఉంటుంది.
20యెహోవాదినం వెలుగుగా కాక అంధకారంగా ఉండదా?
కాంతితో కాక చీకటిగా ఉండదా?

21మీపండగ రోజులు నాకు అసహయ్ం. అవినాకు గిటట్వు.
మీపతేయ్క సభలంటే నాకేమీ ఇషట్ం లేదు.
22నాకు దహనబలులనూ వేదాయ్లనూమీరరిప్ంచినా
నేను వాటిని అంగీకరించను.
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సమాధాన బలులుగా మీరరిప్ంచే కొవివ్న పశువులను నేను
చూడను.

23మీపాటల ధవ్ని నా దగగ్ర నుంచి తీసేయండి.
మీతీగవాయిదాయ్ల సంగీతం నేను వినను.
24నీళల్లా నాయ్యానిన్ పారనివవ్ండి.
నీతిని ఎపుప్డూ పవహించేలా చేయండి.

25ఇశాయేలీయులారా, అరణయ్ంలో నల ఏళ ళ్
మీరు బలులనూ వేదాయ్లనూ నాకు తెచాచ్రా?
26 మీరు మీకోసం వాను అనే నకష్త దేవుడి విగహాలను
చేసుకునాన్రు.

సికూక్తు అనే దేవుడి విగహానిన్ రాజుగామీరుమోసుకొచాచ్రు.
27కాబటిట్ నేను దమసుక్ పటట్ణం అవతలికి
మిమమ్లిన్ బందీలుగా తీసుకుపోతాను,
అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.
ఆయన పేరు సేనల అధిపతి అయిన దేవుడు.

6
చెర తపప్నిసరి

1సీయోనులోహాయిగా సుఖపడేవారికి బాధ తపప్దు.
సమరయకొండలమీద దరాజ్ గా బతికే వారికి బాధ తపప్దు.
ఇశాయేలు వారికి సలహాదారులుగా ఉనన్ గొపప్ రాజాయ్లోల్ ని
ముఖయ్ పెదద్లకు బాధ తపప్దు.

2మీనాయకులు ఇలా చెబుతునాన్రు, కలేన్కు వెళిల్ చూడండి.
అకక్డ నుంచి హమాతు అనే గొపప్ పటట్ణానికి వెళళ్ండి.
ఆ తరువాత ఫిలిషీయుల పటట్ణం గాతు వెళళ్ండి.
అవిమీ రెండు రాజాయ్లకంటే గొపప్వి కావా?
వాటి సరిహదుద్ లు మీ సరిహదుద్ లకంటే విశాల నవి కావా?

3విపతుత్ రోజు దూరంగా ఉందనుకుని
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దౌరజ్నయ్ పాలన తవ్రగా రపిప్ంచిన వారవుతునాన్రు.
4వాళ ళ్ దంతపుమంచాలమీద పడుకుని,
పరుపులమీద ఆనుకుని కూరుచ్ంటారు.
మందలోనిగొరె పిలల్లను,సాలలోకొవివ్న దూడలను కోసుకుని
తింటారు.

5తీగ వాయిదాయ్ల సంగీతంతో పిచిచ్పాటలు పాడుతూ
దావీదులాగావాయిదాయ్లను మరింతమెరుగాగ్ వాయిసాత్ రు.
6దా రసంతోపాతలు నింపి తాగుతారు.
పరిమళ లాలుపూసుకుంటారు కానీ
యోసేపు వంశం వారికి వచేచ్ నాశనానికి విచారించరు.
7కాబటిట్ బందీలుగా వెళేల్ వారిలో వీళేళ్మొదట వెళతారు.
సుఖభోగాలతో జరుపుకునే విందు వినోదాలు ఇక ఉండవు.
ఇశాయేలు గరవ్ం అణచివేత
8 “యాకోబు వంశీకుల గరవ్ం నాకు అసహయ్ం.
వారి రాజ భవనాలంటే నాకు దేవ్షం.
కాబటిట్ వారి పటట్ణానిన్ దానిలో ఉనన్దంతా ఇతరుల వశం
చేసాత్ ను.

నేను, పభు నయెహోవాను.
నాతోడని పమాణం చేశాను.”
సేనల దేవుడు,యెహోవాపభువు వెలల్డించేది ఇదే.

9ఒకక్ కుటుంబంలో పదిమంది మిగిలి ఉనాన్ వాళళ్ంతా చసాత్ రు.
10 వాళళ్ శవాలను ఇంటోల్ నుంచి తీసుకు పోడానికి ఒక బంధువు
వాటిని దహనం చేసే వాడితోపాటు వచిచ్, ఇంటోల్ ఉనన్ వాడితో
“నీతోపాటు ఇంకాఎవ నాఉనాన్రా?” అనిఅడిగితేఆవయ్కి “లేడు”
అంటాడు. “మాటాల్ డకు. మనం యెహోవా పేరు ఎతత్కూడదు”
అంటాడు.

11ఎందుకంటే గొపప్ కుటుంబాలు,
చినన్ కుటుంబాలు చినాన్భినన్ం అవుతాయి, అని
మీకుయెహోవాఆజఞ్ ఇసాత్ డు.
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12 గురాలు బండలమీద పరుగెతుత్ తాయా?
అలాంటి చోట ఎవ నా ఎదుద్ లతో దునున్తారా?
అయితేమీరు నాయ్యానిన్ విషతులయ్ం చేశారు.
13లొదెబారు* పటల్ ఆనందించేమీరు,
“మా సొంత బలంతో కరాన్యిం†ను వశం చేసుకోలేదా?”
అంటారు.

14అయితే సేనల దేవుడు,యెహోవాపభువు చెపేప్ది ఇదే,
“ఇశాయేలీయులారా, నేను మీ మీదికి ఒక రాజాయ్నిన్
రపిప్సాత్ ను.

వాళ ళ్ లెబోహమాతు పదేశంమొదలు అరాబావాగు వరకూ
మిమమ్లిన్ బాధిసాత్ రు.”

7
మిడతలు,మంట, కొలనూలు

1 యెహోవా పభువు నాకిది చూపించాడు. రాజుకు రావలసిన
కోత తరువాత గడిడ్ మళీళ్ మొలిచినపుప్డు ఆయన మిడతల
గుంపు పుటిట్ంచాడు. 2 అవి పచిచ్కనంతా తినేసినపుప్డు నేనిలా
అనాన్ను. “యెహోవా పభూ, దయచేసి కష్మించు. యాకోబు
వంశం కొదిద్మందేగా. అది ఎలా నిలదొకుక్కుంటుంది” 3దీని గురించి
యెహోవామనసుస్మారుచ్కుని “అది జరగదు” అనాన్డు.

4యెహోవాపభువు నాకిది చూపించాడు. శి ంచడానికియెహోవా
పభువు అగిన్ రపిప్ంచాడు. అది భూమి కిందునన్ అగాధ మహా
జలానిన్ ఎండగొటిట్ భూమిని కూడా మింగేసేదే. 5 అయితే నేనిలా
అనాన్ను. “యెహోవా పభూ, యాకోబు వంశం కొదిద్మందేగా. అది
ఎలా నిలదొకుక్కుంటుంది?” 6 దీని గురించి యెహోవా మనసుస్
మారుచ్కుని “అది కూడా జరగదు” అనాన్డు.

* 6:13 6:13లొదెబారు ఏమిలేదు † 6:13 6:13 కరాన్యిం కొముమ్లు; కొముమ్ బలం
సూచిసుత్ ంది
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7 ఆయన నాకిది చూపించాడు. చూడు, మటట్పు గుండు చేతిలో
పటుట్ కుని పభువు గోడ పకక్న నిలబడాడ్ డు. 8 యెహోవా నాతో
ఇలా అనాన్డు. “ఆమోసూ, నువేవ్ం చూసుత్ నాన్వు?” “మటట్పు
గుండు” అనాన్ను. అపుప్డు పభువు ఇలా అనాన్డు. “నా పజ న
ఇశాయేలీయుల మధయ్ నేను మటట్పు గుండు వేయబోతునాన్ను. ఇక
ఏమాతం నేను వాళళ్ను వదిలిపెటట్ను.

9ఇసాస్కు వంశం వారి ఉనన్త సథ్లాలు నాశనమవుతాయి.
ఇశాయేలీయుల పతిషిఠ్త సథ్లాలు పా పోతాయి.
యరొబాము వంశానికి విరోధంగా కతిత్ ఎతుత్ తాను.”

ఆమోసు, అమజాయ్
10 అపుప్డు బేతేలు యాజకుడు అమజాయ్, ఇశాయేలు రాజు

యరొబాముకు ఇలా కబురు పంపాడు “ఇశాయేలీయుల మధయ్,
ఆమోసు నీ మీద కుట చేసుత్ నాన్డు. అతని మాటలు దేశం
సహించలేదు.” 11అపుప్డు ఆమోసు,
యరొబాము కతిత్తో చసాత్ డు.
ఇశాయేలీయులు తపప్కుండా తమ దేశానిన్విడిచి బందీలుగా

వెళతారు అనాన్డు.
12 అమజాయ్ ఆమోసుతో ఇటల్నాన్డు. “దీరఘ్దరీశ్, వెళిళ్పో!

యూదా దేశానికి పారిపో. అకక్డే పవచించుకుంటూ పొటట్ పోసుకో.
13 బేతేలులో ఇంక ఎంత మాతం పవచించవదుద్ . రాజు నివసించే
సథ్లం,రాజభవనం ఇకక్డ ఉనాన్యి.”

14అందుకు ఆమోసు అమజాయ్తో ఇలాఅనాన్డు. “నేను పవకను
కాదు, పవక కొడుకును కూడా కాదు. నేను గొరెల కాపరిని. మేడి
చెటుల్ చూసుకుంటాను. 15అయితే, నేనునామందలనుకాసూత్ ఉంటే
యెహోవా ననున్ పిలిచి, ‘నువువ్ వెళిల్ నా పజ న ఇశాయేలు వారికి
పవచించు’ అనాన్డు.”
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16 అందుచేత యెహోవా మాట వినండి. మీరిలా అంటునాన్రు,
ఇశాయేలీయులను గురించి పవచించవదుద్ . ఇసాస్కు వంశానికి
వయ్తిరేకంగామాటజారవదుద్ . 17యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,
నీభారయ్ పటట్ణంలో వేశయ్ అవుతుంది.
నీ కొడుకులూ కూతుళ ళ్ కతిత్తో హతమౌతారు.
శతువులు నీ భూమిని కొలిచి పంచుకుంటారు.
నువువ్ అపవిత దేశంలో*పాణం విడుసాత్ వు.
కచిచ్తంగా ఇశాయేలీయులు తమ దేశం విడిచి బందీలవుతారు.

8
పండిన పళళ్ గంప

1యెహోవా పభువు నాకిది చూపించాడు. అదిగో ఎండాకాలపు*
పళళ్ గంప! 2 ఆయన “ఆమోసూ, నువేవ్ం చూసుత్ నాన్వు?” అని
అడిగాడు. నేను “ఎండాకాలపు పళళ్ గంప” అనాన్ను. అపుప్డు
యెహోవానాతో,
నా పజ న ఇశాయేలీయులకు అంతం వచేచ్సింది.
ఇక నేను వాళళ్ను వదిలిపెటట్ను.
3యెహోవాపభువు చెపేప్దేమిటంటే,
“మందిరంలోవాళ ళ్ పాడేపాటలు ఏడుపులవుతాయి.
ఆ రోజు శవాలు విపరీతంగా పడి ఉంటాయి.
నిశశ్బద్ంగా వాటిని అనిన్ చోటాల్ పడేసాత్ రు” అనాన్డు.

4 దేశంలోని పేదలను తీసేసూత్ దీనులను అణిచేసే మీరు ఈ
విషయం వినండి. 5వారిలాఅంటారు,

“మనం ధానయ్ం అమమ్డానికి అమావాసయ్ ఎపుప్డు
వెళిళ్పోతుందో?

గోదుమల వాయ్పారం చేసుకోడానికి సబాబ్తు ఎపుప్డు
పోతుందో?

* 7:17 7:17 అపవిత దేశంలో అనయ్ దేశంలో * 8:1 8:1 ఎండాకాలపు పండిన
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మనం కొలపాతను చినన్దిగా చేసి, వెల పెంచుదాం.
తపుప్డు తూకాలతోమనంమోసం చేదాద్ ం.
6పా పోయినగోదుమలను అమిమ్, వెండికి పేదవారిని కొందాం.
దీనులను, ఒక జత చెపుప్లకు కొందాం.”

7 యాకోబు అతిశయాసప్దం తోడని యెహోవా ఇలా పమాణం
చేశాడు. “వారు చేసిన పనులోల్ దేనీన్ నేను మరచిపోను.”

8దీనిన్ బటిట్ భూమి కంపించదా?
అందులో నివసించే వారంతా దుఃఖపడరా?
లునది లాగా అదంతాపొంగుతుంది.
ఐగుపుదేశపు నదిలాగా
అది కి లేచి,మళీళ్ అణిగిపోతుంది.

9యెహోవాపభువు చెపేప్దేమిటంటే,
ఆ రోజు నేను మధాయ్హన్మేపొదుద్ గుంకేలా చేసాత్ ను.
పటట్పగలే భూమికి చీకటి కముమ్తుంది.
10మీపండగలను దుఃఖదినాలుగా
మీపాటలనిన్టినీ విషాద గీతాలుగామారుసాత్ ను.
మీరంతా గోనెపటట్ కటుట్ కొనేలా చేసాత్ ను.
మీఅందరి తలలు బోడిచేసాత్ ను.
ఒకక్డే కొడుకు చనిపోతే శోకించినటుట్ గా నేను చేసాత్ ను.
దానిముగింపుఘోర న రోజుగాఉంటుంది.

11యెహోవాపకటించేది ఇదే,
“రాబోయేరోజులోల్ దేశంలో నేను కరువు పుటిట్సాత్ ను.
అది తిండి కోసం,మంచినీళళ్ కోసం కరువు కాదు కానీ
యెహోవామాటలు వినకపోవడం వలన కలిగేదిగా ఉంటుంది.
12 యెహోవా మాట వినడానికి ఒక సముదం నుంచి మరొక
సముదం వరకూ,

ఉతత్ర దికుక్ నుంచి తూరుప్ దికుక్ వరకూ తిరుగుతారు
కానీ అదివారికి దొరకదు.

13ఆ రోజు అంద న కనయ్లూ
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యువకులూ దాహంతోసోలిపోతారు.
14సమరయపాపంతో ఒటుట్ పెటుట్ కునే వారు,
‘దాను, నీ దేవునిపాణంమీద ఒటుట్ .’
‘బెయేరెష్బా†, దేవునిపాణంమీద ఒటుట్ ’ అనేవారు
ఇంకా ఎనన్డూ లేవలేకుండా కూలిపోతారు.”

9
పరిశుదద్ సథ్ల నిరూమ్లం

1 బలిపీఠం దగగ్ర పభువు నిలబడి ఉండడం నేను చూశాను.
ఆయన ఇలా అనాన్డు. “గడపలు కదలిపోయేలా సత్ంభాల
భాగాలను కొటుట్ .

కపుప్ అందరి తలలమీదా పడేలావాటిని పగలగొటుట్ .
తరువాతమిగిలిపోయినవారిని నేను కతిత్తో చంపుతాను.
ఎవడూ పారిపోలేడు. ఎవడూ తపిప్ంచుకోలేడు.
2చచిచ్న వాళ ళ్ండే చోటుకు వాళ ళ్ చొచుచ్కు పోయినా
అకక్డనుంచి నా చెయియ్వాళళ్ను బయటికి లాగేసుత్ ంది.
వాళ ళ్ ఆకాశానికి ఎకిక్పోయినా
అకక్డ నుంచి వాళళ్ను దించేసాత్ ను.

3 కరెమ్లు పరవ్త శిఖరానవాళ ళ్ దాకుక్నాన్
నేను వాళళ్ను వెతికి పటుట్ కుంటాను.
నా దృషిట్కి కనబడకుండా వాళ ళ్ సముదపు అడుగున
దాకుక్నాన్

వాళళ్ను కాటేయడానికి నేను పాముకు ఆజాఞ్ పిసాత్ ను.
అదివాళళ్ను కాటేసుత్ ంది.
4శతువులువాళళ్ను బందీలుగావేరేదేశాలకు తీసుకుపోయినా
నేనకక్డ కతిత్కి పని చెబుతాను. అదివాళళ్ను చంపేసుత్ ంది.

† 8:14 8:14 బెయేరెష్బా విగహపూజ వంటిది
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మేలు చేయడానికి కాక కీడు చేయడానికే నా దృషిట్ వారి మీద
నిలుపుతాను.

5ఆయన సేనల అధిపతియెహోవా.
ఆయన భూమినితాకితే అది కరిగి పోతుంది.
దానిలో జీవించే వారంతా రోదిసాత్ రు.
లునది లాగా అదంతాపొంగుతుంది.
ఐగుపుదేశంలోని నదిలాగా అది కి లేచి,
మళీళ్ అణిగిపోతుంది.
6ఆయన ఆకాశాలోల్ తన కోసం భవనాలను నిరిమ్ంచేవాడు.
భూమిమీద తనపునాది వేసినవాడు.
సముదపు నీళళ్ను వానగా భూమి మీద కురిపించేవాడు
ఆయనే.

ఆయన పేరుయెహోవా.
7 ఇశాయేలీయులారా, మీరూ ఇతియోపియా పజలూ నా దృషిట్లో

సమానులే గదా!
నేను ఐగుపు దేశం నుంచి ఇశాయేలీయులను,
కేతు నుంచి ఫిలిషీయులను,
కీరు నుంచి అరామీయులనూ రపిప్ంచాను గదా!
8యెహోవాపభువు కళ ళ్ ఈపాపిషిఠ్ రాజాయ్నిన్ చూసుత్ నాన్యి.
దానిన్ భూమిమీద ఉండకుండాా నాశనం చేసాత్ ను.
అయితేయాకోబు వంశానిన్పూరిగానాశనం చేయను.”
యెహోవావెలల్డించేది ఇదే.

9 “చూడండి. నేనొక ఆజఞ్ ఇసాత్ ను.
ఒకడు ధానాయ్నిన్ జలెల్డలోపోసి
ఒకక్ గింజ కూడా కింద పడకుండా జలిల్ంచినటుట్ ,
ఇశాయేలీయులను అనిన్ రాజాయ్లమధయ్కు జలిల్సాత్ ను.
10 ‘విపతుత్ మన దరి చేరదు. మనలను తరమదు’ అని నా
పజలోల్ అనుకునే

పాపాతుమ్లంతా కతిత్తో చసాత్ రు.”



ఆమోసు 9:11 xxii ఆమోసు 9:15

ఇశాయేలుపూరవ్పు భవ సిథ్తి నెలకొనడం
11పడిపోయినదావీదు గుడారానిన్ ఆ రోజు నేను లేవనెతిత్
దాని గోడలను బాగుచేసాత్ ను. శిథిలాలను లేపుతాను.
ముందు ఉనన్టుట్ దానిన్ తిరిగి నిరిమ్సాత్ ను.
12వాళ ళ్ ఎదోములోమిగిలినవారిని
నా పేరు పెటుట్ కునన్ రాజాయ్లనీన్
నా పజలు సావ్ధీనం చేసుకునేలా చేసాత్ ను.
ఇలా చేసేయెహోవాపకటన ఇదే.

13 “రాబోయే రోజులోల్ పంటకోసేవాడు పొలం దునేన్ వాడి వెంటే
వసాత్ డు.

వితత్నం చలుల్ తుండగానేదాకష్పళ ళ్ తొకేక్వాళ ళ్ వసాత్ రు.
పరవ్తాలు తియయ్టిదా రసం సవిసాత్ యి.
కొండలనీన్ దానిన్ పవహింప చేసాత్ యి.
యెహోవాపకటించేది ఇదే.

14 బందీలుగా దేశాంతరం పోయిన నా పజల న
ఇశాయేలీయులను నేను తిరిగి తీసుకు వసాత్ ను.

శిథిల న పటట్ణాలను మళీళ్ కటుట్ కుని వాళ ళ్ వాటిలో
నివసిసాత్ రు.

దాకష్తోటలు నాటివాటిదా రసానిన్ తాగుతారు.
తోటలు వేసి వాటి పళ ళ్ తింటారు.
15వారి దేశంలో నేను వాళళ్ను నాటుతాను.
నేను వారికిచిచ్న దేశంలోనుంచి వారిని ఇక ఎనన్టికీ పెరికి
వేయడం జరగదు.”

మీయెహోవాదేవుడు చెబుతునాన్డు.
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