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Cuvintele lui Amosa, care era*
dintre păstoriib din Tecoa**, pe
care le-a văzut despre Israel în zi-
lele� lui Ozia, împăratul lui Iuda,
şi în zilele lui Ieroboam, fiul lui
Ioas, împăratul lui Israel, cu doi
ani înaintea cutremurului��.
Şi a zis: �DDDDDomnul răcneşte*

din Sion şi face să se audă glasul
Său din Ierusalim. Şi păşunilec

păstorilor jelesc şi vârful Carme-
lului** se veştejeşte�.

! Aşa zice DDDDDomnul: �Pentru
trei fărădelegi ale Damascului* şi
pentru patru, nu Mă voi întoar-
ce; pentru că au treierat** Galaa-
dul cu treierătoarea de fier.
Şi voi trimite* un foc în casa

lui Hazael şi va mistui palatele lui
Ben-Hadad.
Şi voi frânge zăvorul Damas-

cului* şi voi nimici pe locuitorul
din valea Avend şi pe cel care
ţine sceptrul din casa Edenuluie.
Şi poporul Siriei** va fi dus în
captivitate la Chir��, zice DDDDDomnul.

! Aşa zice DDDDDomnul: �Pentru
trei fărădelegi ale Gazei* şi pen-
tru patru, nu Mă voi întoarce;
pentru că au dus în captivitate
pe toţi captiviif, ca să-i predea
Edomului**.
Şi voi trimite* un foc pe zi-

dul Gazei şi-i va mistui palatele.
Şi voi nimici pe locuitorul din

Asdod* şi pe cel care ţine sceptrul
din Ascalon; şi-Mi voi întoarce
mâna împotriva Ecronului** şi
rămăşiţa� filistenilor va pieri�,
zice Domnul DDDDDumnezeu.

! Aşa zice DDDDDomnul: �Pentru
trei fărădelegi ale Tirului* şi pen-
tru patru, nu Mă voi întoarce;
pentru că au predat Edomului pe
toţi captiviif şi nu şi-au amintit de
legământul frăţesc.

Şi voi trimite un foc pe
zidul Tirului şi-i va mistui pa-
latele�.

! Aşa zice DDDDDomnul: �Pentru
trei fărădelegi ale Edomului* şi
pentru patru, nu Mă voi întoarce;
pentru că a urmărit pe fratele**
său cu sabia�, şi şi-a înăbuşit toa-
tă mila, şi mânia�� lui a sfâşiat
neîncetat şi şi-a ţinut mânia pentru
totdeauna.
Şi voi trimite* un foc peste Te-

man şi va mistui palatele Boţrei�.
! Aşa zice DDDDDomnul: �Pentru

trei fărădelegi ale fiilor lui Amon*
şi pentru patru, nu Mă voi întoar-
ce, pentru că au spintecat** fe-
meile însărcinate din Galaad, ca�
să-şi lărgească hotarul.
Şi voi aprinde un foc în zidul

Rabei* şi-i va mistui palatele, cu
strigăte** în ziua luptei, cu fur-
tună în ziua vârtejului.
Şi împăratul* lor va merge în

captivitate, el şi căpeteniile lui
împreună�, zice DDDDDomnul.

Aşa zice DDDDDomnul: �Pentru trei
fărădelegi ale Moabului* şi pentru
patru, nu Mă voi întoarce; pentru
că a ars** oasele împăratului
Edomului până le-a făcut var.
Şi voi trimite un foc în Moab

şi va mistui palatele Cheriotului*,
şi Moabul va muri în mijlocul
vuietului, în mijlocul strigătelor**
de război, în sunetul trâmbiţei.
Şi voi nimici pe judecător* din

mijlocul lui şi voi ucide pe toate
căpeteniile lui, împreună cu el�,
zice DDDDDomnul.

! Aşa zice DDDDDomnul: �Pentru
trei fărădelegi ale lui Iuda şi pen-
tru patru, nu Mă voi întoarce;
pentru că au dispreţuit* legea
DDDDDomnului şi n-au păzit rânduie-
lile Lui; şi minciunile** lor, după

*Cap. 7.14.
**2 Sam. 14.2
2 Cr. 20. 20.
�Osea 1.1.
��Zah. 14.5.

*Ier. 25.30.
Ioel 3.16.
**1 Sam. 25.2.
Is. 33.9.

*Is. 8.4;17.1.
Ier. 49.23.
Zah. 9.1.
**2 Împ. 10.32;
10.33; 13.7.

*Ier. 17.27;
49.27.
Vers. 7,10,12
Cap. 2.2,5.

*Ier. 51.30.
Plân. 2.9.
**2 Împ. 16.9
�Cap. 9.7.

*2 Cr. 28.18.
Is. 14.29.
Ier. 47.4,5.
Ţef. 2.4.
**Vers. 9.

*Ier. 47.1.

*Ţef. 2.4.
Zah. 9.5,6.
**Ps. 81.14.
�Ier. 47.4.
Ezec. 25.16.

*Is. 23.1.
Ier. 47.4.
Ezec. 26.2-4.
Ioel 3.4,5.
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a Purtător de poveri    b Sau �stăpânii de oi�    c Sau �locuinţele�    d Valea idolilor    e Casa desfătării
f Lit. �întreaga captivitate�

*Is. 21.11.
Ier. 49.8.
Ezec. 25.12.
Ioel 3.19.
Obad. 1.
Mal. 1.4.
**Gen. 27.41
Deut. 23.7.
Mal. 1.2.
�2 Cr. 28.17.
��Ezec. 35.5

*Obad. 9,10.

*Ier. 49.1,2.
Ezec. 15.2.
Ţef. 2.9.
**Osea 13.16
�Ier. 49.1.

*Deut. 3.11.
2 Sam. 12.26
Ier. 49.2.
Ezec. 25.5.
**Cap. 2.2.

*Ier. 49.3.

*Is. 15;16.
Ier. 48.
Ezec. 25.8.
Ţef. 2.8,9.
**2 Împ. 3.27

*Ier. 48.41.
**Cap. 1.14.

*Num.24.17.
Ier. 48.7.

*Lev.26.14,15
Neem. 1.7.
Dan 9.11.
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care au umblat� părinţii lor, i-au
făcut să rătăcească.
Şi voi trimite* un foc în Iuda

şi va mistui palatele Ierusali-
mului�.

! Aşa zice DDDDDomnul: �Pentru
trei fărădelegi ale lui Israel şi pen-
tru patru, nu Mă voi întoarce,
pentru că au vândut* pe cel drept
pentru argint şi pe cel nevoiaş
pentru o pereche de încălţăminte,

dorind să vadă ţărâna pă-
mântului pe capul săracilor şi
abătând* calea celor blânzi; şi un
bărbat** şi tatăl lui intră la a-
ceeaşi fată, ca să profaneze� Nu-
mele Meu cel sfânt.
Şi se culcă lângă orice altar*

pe haine luate drept garanţie** şi
în casa dumnezeilor lor beau vinul
celor condamnaţi.

Totuşi Eu am nimicit* di-
naintea lor pe amoriţi, a căror înăl-
ţime** era ca înălţimea cedrilor
şi ei erau tari ca stejarii; totuşi
am nimicit rodul� lor de deasupra
şi rădăcinile lor de dedesubt.
Şi v-am scos* din ţara Egip-

tului şi v-am călăuzit** patruzeci
de ani în pustiu, ca să stăpâniţi ţara
amoriţilor.
Şi am ridicat dintre fiii voştri

profeţi şi dintre tinerii voştri na-
zirei*. Nu este aşa, fii ai lui Is-
rael?� zice DDDDDomnul.

�Dar voi aţi dat nazireilor să
bea vin şi aţi poruncit* profeţilor,
zicând: «Nu profeţiţi!»

Iată, voi apăsa* asupra voas-
trăa, cum apasă o căruţă plină de
snopib.
Şi fugac va pieri* de la cel iute

şi cel tare** nu-şi va întări pute-
rea şi cel viteaz nu-şi va scăpa
viaţa.
Şi cel care mânuieşte arcul

nu va sta în picioare şi cel iute de
picior nu va scăpa şi cel care
călăreşte* pe cal nu-şi va scăpa
viaţa.

Şi cel cu inima îndrăzneaţă
printre viteji va fugi gol în ziua
aceea�, zice DDDDDomnul.

" Ascultaţi cuvântul acesta,
pe care l-a rostit DDDDDomnul îm-
potriva voastră, fii ai lui Israel,
�împotriva întregii familii pe care
am scos-o din ţara Egiptului, zi-
când:

Numai* pe voi v-am cunoscut
dintre toate familiile pământului,
de aceea voi cerceta** asupra
voastră toate nelegiuirile voastre.

Pot să meargă împreună doi,
fără să se fi învoit?

Va răcni leul în pădure când
n-are pradă? Va face puiul de leu
să se audă glasul său din vizuina
lui, dacă n-a prins nimic?

Poate pasărea să cadă în laţ
pe pământ, când nu este pusă
cursă pentru ea? Va sări laţul de
pe pământ, când nu s-a prins
nimic?

Se va suna din trâmbiţă în ce-
tate şi nu se va teme poporul? Va
fi vreun rău* într-o cetate şi
să nu-l fi făcutd DDDDDomnul?

Dar Domnul DDDDDumnezeu nu va
face nimic fără să descopere*
taina Sa slujitorilor Săi, profeţii.

! Leul* a răcnit; cine** nu se
va teme? Domnul DDDDDumnezeu a
vorbit; cine nu va profeţi?

! Faceţi să se audă în palatele
din Asdod şi în palatele din ţara
Egiptului şi spuneţi: �Adunaţi-vă
pe munţii Samariei şi priviţi
marea agitaţie din mijlocul ei şi
asupririle care sunt în ea!
Şi ei  nu ştiu* să lucreze drept�,

zice DDDDDomnul, �cei care strâng
violenţa şi jaful în palatele lor�.

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Un vrăjmaş* va fi
chiar împrejurul ţării. Şi el îţi va
doborî puterea şi palatele tale
vor fi jefuite!�

Aşa zice DDDDDomnul: �Cum sal-
vează păstorul din gura leului
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**Is. 28.15.
Ier. 16.19,20.
Rom. 1.25.
�Ezec. 20.13;
20.16,18,24.
*Ier. 17.27.
Osea 8.14.

*Is. 29.21.
Cap. 8.6.

*Is. 10.2.
Cap. 5.12.
**Ezec. 22.11.
�Lev. 20.3.
Ezec. 36.20.
Rom. 2.24.

*Ezec. 23.41.
1 Cor. 8.10;
10.21.
**Ex. 22.26.

*Num. 21.24.
Deut. 2.31.
Ios. 24.8.
**Num. 13.28;
13.32,33.
�Is. 5.24.
Mal. 4.1.

*Ex. 12.51.
Mica 6.4.
**Deut. 2.7;
8.2.

*Num. 6.2.
Jud. 13.5.

*Is. 30.10.
Ier. 11.21.
Cap. 7.12,13.
Mica 2.6.

*Is. 1.14.

*Ier. 9.23.
Cap. 9.1.
**Ps. 33.16.

*Ps. 33.17.

*Gen. 18.19.
Ex. 19.5,6.
Deut. 4.32;
7.6; 10.15.
**Ier. 14.10.
Dan. 9.12.
Mt. 11.22.
Lc. 12.47.
Rom. 2.9.
1 Pet. 4.17.

*Is. 45.7.

*Gen. 6.13;
18.17.
Ps. 25.14.
Ioan 15.15.

*Cap. 1.2.
**Fap. 4.20;
5.20,29.
1 Cor. 9.16.

*Ier. 4.22.

*2 Împ. 17.3;
17.6; 18.9-11

3:12

a Lit. �asupra locului vostru�    b Sau �Sunt apăsat sub voi (păcatele voastre) aşa cum o căruţă este încărcată
cu snopi�    c Sau �adăpostul�    d Sau �să nu fi lucrat�

3 Mustrări şi
ameninţări
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două picioare sau un vârf de ure-
che, aşa vor fi salvaţi fiii lui Israel
care stau în Samaria în colţula pa-
tului şi pe aşternuturile de damasc
ale unui pat!

 ! Ascultaţi şi mărturisiţi îm-
potriva caseib lui Iacov�, zice
Domnul DDDDDumnezeu, Dumnezeulc

oştirilor
�că în ziua în care voi cerceta

fărădelegile lui Israel asupra lui,
voi pedepsi şi altarele din Betel;
şi coarnele altarului vor fi tăiate şi
vor cădea la pământ.
Şi voi lovi casa de iarnă* îm-

preună cu casa de vară**; şi casele
de fildeş vor pieri şi multe case� vor
înceta să mai fie�, zice DDDDDomnul.

Ascultaţi cuvântul acesta, voi,
vaci* din Basan, care sunteţi pe
muntele Samariei: femei care a-
supresc pe cei săraci, care zdro-
besc pe cei nevoiaşi, care zic dom-
nilor lor: �Aduceţi şi să bem!�

Domnul DDDDDumnezeu a jurat*
pe sfinţenia Sa că, iată, vor veni
zile asupra voastră în care vă vor
prinde cu cârlige** şi pe urmaşii
voştri cu undiţe de pescari.

�Şi veţi ieşi* prin spărturi,
fiecare drept înaintea ei; şi veţi
fi aruncate spre Harmond�, zice
DDDDDomnul.

! Veniţi* la Betel şi lucraţi
fărădelege! La Ghilgal** înmulţiţi
fărădelegea şi aduceţi� jertfele
voastre dimineaţa şi zeciuielile��
voastre la fiecare trei zilee!
Şi aduceţi prin arderef o jert-

fă de mulţumire* din ce este cu
aluat şi daţi de ştire, vestiţi da-
ruri de bunăvoie**! pentru că
aceasta� vă place, fii ai lui Isra-
el�, zice Domnul DDDDDumnezeu.
Şi v-am dat şi Eu curăţie

a dinţilorg în toate cetăţile voastre
şi lipsă de pâine în toate locuri-
le voastre; totuşi nu v-aţi întors*
la Mine�, zice DDDDDomnul.

�Şi Eu de asemenea am oprit
ploaia pentru voi, când nu mai erau
decât trei luni până la seceriş; şi
peste o cetate am făcut să plouă
şi peste altă cetate n-am făcut să
plouă; peste o parte de câmp a
plouat şi partea peste care n-a
plouat s-a uscat.
Şi două, trei cetăţi rătăceau

spre altă cetate, ca să bea apă şi
nu se săturau; totuşi nu v-aţi în-
tors* la Mine�, zice DDDDDomnul.

�V-am lovit* cu tăciune în
grâu şi cu manăh; omida** a
mâncat mulţimea grădinilor voas-
tre şi a viilor voastre şi a smochi-
nilor voştri şi a măslinilor voştri;
totuşi nu v-aţi întors la Mine�,
zice DDDDDomnul.

�Am trimis printre voi ciumă,
asemenea* celei din Egipt; am
ucis pe tinerii voştri cu sabia şi
v-am luat caiii captivi; şi am ri-
dicat mirosul urât al taberelor
voastre până la nările voastre;
totuşi nu v-aţi întors la Mine�,
zice DDDDDomnul.

�Am răsturnat pe unii dintre
voi, cum a răsturnat Dumnezeu So-
doma şi Gomora*, şi aţi fost ca un
tăciune** smuls din foc; totuşi nu
v-aţi întors la Mine�, zice DDDDDomnul.

�De aceea îţi voi face astfel,
Israele, şi pentru că îţi voi face
astfel, pregăteşte-te* să întâlneşti
pe Dumnezeul tău, Israele!�

Pentru că, iată, Cel care întoc-
meşte munţii şi creează vântul şi
spune* omului care este gândul
lui, Cel care face zorile** întu-
neric şi calcă� pe înălţimile pă-
mântului � DDDDDomnul��, Dumne-
zeul oştirilor, este Numele Lui.

" Ascultaţi cuvântul acesta,
o plângere pe care o înalţ* îm-
potriva voastră, casă a lui Israel!

A căzut, nu se va mai ridica, fe-
cioara lui Israel; este aruncată pe
pământul ei şi nu este cine s-o ridice.
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*Ier. 36.22.
**Jud. 3.20.
�1 Împ. 22.39

*Ps. 22.12.
Ezec. 39.18.

*Ps. 89.35.
**Ier. 16.16.
Hab. 1.15.

*Ezec. 12.5;
12.12.

*Ezec. 20.39.
**Osea 4.15;
12.11.
Cap. 5.5.
�Num. 28.3;
28.4.
��Deut. 14.28.

*Lev. 7.13;
23.17.
**Lev. 22.18-21
Deut. 12.6.
�Ps. 81.12.

*Is. 26.11.
Ier. 5.3.
Vers. 8,9.
Hag. 2.17.

*Vers.6,10,11

*Deut. 28.22
Hag. 2.17.
**Ioel 1.4;
2.25.

*Ex. 9.3,6;
12.29.
Deut. 28.27;
28.60.
Ps. 78.50.

*Gen. 19.24.
Is. 13.19.
Ier. 49.18.
**Zah. 3.2.
Iuda 23.

*Ezec. 13.5;
22.30.
Lc. 14.31,32.

*Ps. 139.2.
Dan. 2.28.
**Cap. 5.8;
8.9.
�Deut. 32.13;
33.29.
Mica 1.3.
��Is. 47.4.
Ier. 10.16.

*Ier.7.29.
Ezec.19.1;
27.2.

a Cel mai bun loc    b Sau �în casa�    c Ebr. �Adonai Yahve Elohim�    d Sau �spre munţi�, �spre cetăţuia
vrăjmaşului� sau �spre palat�    e Sau �ani�    f Ca tămâia    g Foamete    h Mana viţei de vie    i Lit. �şi cu
captivitatea cailor voştri�
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Pentru că aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Cetatea care ieşea cu
o mie va rămâne cu o sută şi cea
care ieşea cu o sută, va rămâne
cu zece, pentru casa lui Israel�.

! Pentru că aşa zice DDDDDomnul
către casa lui Israel: �Căutaţi-Mă*
şi veţi trăi**!

Dar nu căutaţi Betelul* şi nu
mergeţi la Ghilgal şi nu treceţi la
Beer-Şeba**; pentru că Ghilgalul
va fi dus în captivitate şi Betelul
va ajunge deşertăciunea��.

Căutaţi* pe DDDDDomnul şi veţi
trăi, ca nu cumva El să izbuc-
nească în casa lui Iosif ca focul
şi s-o mistuie şi să nu fie nimeni
în Betel care să-l stingă.

Voi, care prefaceţi* judecata
în pelin şi aruncaţi la pământ
dreptatea,

căutaţi pe Cel care a făcut
Pleiadele* şi Orionul, pe Cel care
preface umbra morţii în dimineaţă
şi întunecă ziua ca noaptea**, pe
Cel care cheamă� apele mării şi
le varsă pe faţa pământului: DDDDDom-
nul este Numele Lui.

El face să izbucnească deo-
dată nimicirea asupra celui tare
şi aduce nimicire asupra cetăţu-
iei.

! Ei urăsc* pe cel care-i mus-
tră la poartă şi le este scârbă**
de cel care vorbeşte drept.

De aceea, pentru că voi călcaţi
în picioare pe sărac şi luaţi daruri
de grâu de la el, aţi construit* case
de piatră cioplită, dar nu veţi lo-
cui în ele; aţi plantat vii plăcute
şi nu veţi bea vinul lor!
Ştiu că fărădelegile voastre

sunt multe şi păcatele voastre
marib: ei întristeazăc* pe cel
drept, iau mită şi abat** dreptul
celor nevoiaşi la poartă.

De aceea, cel chibzuit* va tă-
cea în timpul acesta, pentru că este
un timp rău.

! Căutaţi binele şi nu răul,
ca să trăiţi! Şi aşa DDDDDomnul Dum-

nezeul oştirilor va fi cu voi, după
cum* ziceţi voi.

Urâţi* răul şi iubiţi binele şi
întăriţi judecata la poartă; poa-
te** că DDDDDomnul Dumnezeul oş-
tirilor Se va îndura de rămăşiţa
lui Iosif.

De aceea, aşa zice DDDDDomnul
Dumnezeul oştirilor, Domnul: �Va-
iet va fi în toate pieţele; şi pe
toate străzile vor zice: «Vai! Vai!»
Şi vor chema pe plugar la jelire
şi, pentru bocet, pe cei pricepuţi
la plângere* .
Şi în toate viile va fi jelire,

pentru că voi trece* prin mijlocul
tău�, zice DDDDDomnul.

! �Vai* de voi care doriţi ziua
DDDDDomnului! Ce este ea pentru voi?
Ziua DDDDDomnului va fi întuneric**
şi nu lumină,

ca şi cum ar fugi un om* di-
naintea leului şi l-ar întâmpina un
urs sau ar intra în casă şi şi-ar
sprijini mâna de perete şi l-ar
muşca un şarpe!

Nu va fi ziua DDDDDomnului în-
tuneric şi nu lumină? Chiar întu-
neric adânc şi nici o strălucire în
ea?�

�Urăsc*, dispreţuiesc sărbăto-
rile voastre şi nu voi mirosi** un
miros plăcut la adunările voastre
de sărbătoare!

Pentru că, dacă-Mi veţi adu-
ced* arderile-de-tot şi darurile
voastre de mâncare, nu le voi pri-
mi; şi nu voi privi la jertfele voas-
tre de pace din vitele cele îngră-
şate ale voastre.

Depărtează de la Mine zgo-
motul cântărilor tale; şi nu voi as-
culta muzica lirelor tale;

ci să curgă judecata* ca apele
şi dreptatea ca un pârâu care nu
seacă niciodată.

Mi-aţi adus* voi jertfe şi da-
ruri de mâncare patruzeci de ani
în pustiu, casă a lui Israel?

Da, aţi ridicat cortul lui Mo-
loca* al vostru şi pe Chiun, idolii
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*2 Cr. 15.2.
Ier. 29.13.
Vers. 6.
**Is. 55.3.

*Cap. 4.4.
**Cap. 8.14.
�Osea 4.15;
10.8.

*Vers. 4.

*Cap. 6.12.

*Iov 9.9;
38.31.
**Ps. 104.20.
�Iov 38.34.
Cap. 9.6.

*Is. 29.21.
**1 Împ. 22.8

*Deut. 28.30;
28.38,39.
Mica 6.15.
Ţef. 1.13.
Hag. 1.6.

*Cap. 2.6.
**Is. 29.21.
Cap. 2.7.

*Cap. 6.10.

*Mica 3.11.

*Ps. 34.14;
97.10.
Rom. 12.9.
**Ex. 32.30.
2 Împ. 19.4.
Ioel 2.14.

*Ier. 9.17.

*Ex. 12.12.
Naum 1.12.

*Is. 5.19.
Ier. 17.15.
Ezec. 12.22;
12.27.
2 Pet. 3.4.
**Ier. 30.7.
Ioel 2.2.
Ţef. 1.15.

*Ier. 48.44.

*Pr. 21.27.
Is. 1.11-16.
Ier. 6.20.
Osea 8.13.
**Lev. 26.31.

*Is. 66.3.
Mica 6.6,7.

*Osea 6.6.
Mica 6.8.

*Deut. 32.17.
Ios. 24.14.
Is. 43.23.
Ezec. 20.8.
Fap. 7.42,43.
*1 Împ.11.33
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a Ebr. �Aven�, ca în Osea 4.15.    b Lit. �puternice�    c Sau �asupresc�    d Lit. �veţi înălţa�

Ziua
Domnului
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voştrib, steaua dumnezeilor voş-
tric, pe care i-aţi făcut pentru voi
înşivă.

De aceea vă voi duce în cap-
tivitate dincolo* de Damasc�, zice
DDDDDomnul, al cărui Nume** este
Dumnezeul oştirilor!

" Vai de cei care sunt fără*
grijăd în Sion şi care sunt în si-
guranţă pe muntele Samariei,
cei renumiţi ai celei dintâi** din-
tre naţiuni, la care vine casa lui Is-
rael!

Treceţi la Calne* şi vedeţi! Şi de
acolo duceţi-vă la Hamatul** cel
mare şi coborâţi la Gatul� filiste-
nilor! Sunt ele mai bune�� decât
împărăţiile acestea? Ori este ho-
tarul lor mai mare decât hotarul
vostru?

Voi* care îndepărtaţi ziua cea
rea** şi faceţi să se apropie�
scaunul violenţei��;

care vă culcaţi pe paturi de
fildeş şi vă întindeţi pe aşter-
nuturile lor şi mâncaţi mieii din
turmă şi viţeii din mijlocul graj-
dului;

care cântaţi* după sunetul lirei
şi inventaţi pentru voi instrumen-
te muzicale, ca David**;

care beţi vin în cupe adâncie şi
vă ungeţi cu mirurile cele dintâi,
dar nu vă întristaţi de spărturaf*
lui Iosif!

De aceea, acum vor fi duşi
captivi în fruntea captivilor şi vor
înceta ospeţele celor care stau
întinşi.

! Domnul DDDDDumnezeu a jurat*
pe sufletul Său�, zice DDDDDomnul
Dumnezeul oştirilor:

�Nu pot suferi mândria** lui
Iacov şi-i urăsc palatele; de a-
ceea, voi da cetatea şi tot ce este
în ea�.
Şi va fi aşa: dacă vor rămâne

zece oameni într-o casă, vor muri.

Şi unchiulg unui om, cel care îl
va arde, îl va ridica, ca să scoată
oasele din casă şi va zice celui
care va fi în părţile dinăuntru
ale casei: �Mai este cineva cu
tine?� şi el va zice: �Nimeni�. Şi el
va zice: �Tăcere*! Pentru că nu
putem** aminti Numele DDDDDom-
nului!�

Pentru că, iată, DDDDDomnul porun-
ceşte* şi va lovi cu spărturi casa
cea mare** şi cu crăpături casa
cea mică.

Vor alerga caii pe stâncă? Vor
ara acolo cu boii? Pentru că aţi
schimbat judecata în fiere* şi
rodul dreptăţii în pelin,

voi, care vă bucuraţi pentru
lucruri de nimic, care ziceţi: �Nu
ne-am luat noi putereh prin tăria
noastră?�

�Pentru că, iată, casă a lui
Israel�, zice DDDDDomnul Dumnezeul
oştirilor, �voi ridica* împotriva
voastră o naţiune şi vă vor asupri
de la intrarea Hamatului** până
la pârâul pustiuluii�.

" Aşa mi-a arătat Domnul
DDDDDumnezeu; şi, iată, El a făcut
lăcuste, când începea să crească
otava; şi, iată, era otava după
cositul împăratului. Şi a fost aşa:
după ce au terminat de mâncat
iarba ţării, am zis: �Doamne Dum-
nezeule, iartă, Te rog! Cum se va
ridica* Iacov? Pentru că este
mic!�
DDDDDomnului I-a părut rău de a-

ceasta: �Nu va fi�, a zis DDDDDomnul.
Aşa mi-a arătat* Domnul

DDDDDumnezeu; şi, iată, Domnul DDDDDum-
nezeu a chemat judecata prin foc;
şi a mistuit adâncul cel mare şi
a mistuit partea de moştenire.
Atunci am zis: �Doamne DDDDDumne-
zeule, încetează, Te rog! Cum se
va ridica* Iacov? Pentru că este
mic!�
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*2 Împ. 17.6.
**Cap. 4.13.

*Lc. 6.24.
**Ex. 19.4-6.

*Is. 10.9.
**2 Împ. 18.34
�2 Cr. 26.6.
��Naum 3.8.

*Ezec. 12.27.
**Cap. 5.18;
9.10.
�Cap. 5.12.
Vers. 12.
��Ps. 94.20.

*Is. 5.12.
**1 Cr. 23.5.

*Gen. 37.25.

*Ier. 51.14.
Ev. 6.13,17.
**Ps. 47.4.
Ezec. 24.12.
Cap. 8.7.

*Cap. 5.13.

**Cap. 8.3.

*Is. 55.11.
**Cap. 3.15.

*Osea 10.4.
Cap. 5.7.

*Ier. 5.15.
**Num. 34.8
1 Împ. 8.65.

*Is. 51.19.
Vers. 5.

*Deut. 32.36
Iona 3.10.
Iac. 5.16.

*Vers .2,3.
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Ameninţarea
celor fără grijă

a Sau �împăratului vostru�     b Sau �aţi purtat cortul împăraţilor voştri şi piedestalul idolului vostru�; sau
�aţi purtat pe Sicut, împăratul vostru şi pe Chiun (Kaiwan = Saturn) idolul vostru�     c Sau �Chiun, steaua
dumnezeului vostru, Refan�     d Sau �nepăsători� (ca în Is. 32.9)     e Vase pentru primirea sângelui stropirii
f Sau �nimicirea�    g Sau �ruda apropiată�    h Lit. �coarne�    i Araba

7 Lăcustele,
focul şi firul

cu plumb
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DDDDDomnului I-a părut rău de
aceasta. �Nici aceasta nu va fi�, a
zis Domnul DDDDDumnezeu.

Aşa mi-a arătat; şi, iată, Dom-
nul stătea pe un zid făcut cu firul
cu plumb, cu un fir cu plumb în
mâna Sa. Şi DDDDDomnul mi-a zis: �Ce
vezi, Amos?� Şi eu am zis: �Un
fir cu plumb�. Şi Domnul a zis:
�Iată, voi pune* un fir cu plumb
în mijlocul poporului Meu Israel,
şi nu voi mai trece** pe lângă ei.
Şi înălţimile* lui Isaac vor fi

pustiite şi locaşurile sfinte ale lui
Israel vor fi lăsate pustii; şi Mă
voi ridica** împotriva casei lui
Ieroboam cu sabia�.

Atunci Amaţia, preotul din
Betel*, a trimis la Ieroboam**,
împăratul lui Israel, zicând:
�Amos a uneltit împotriva ta în
mijlocul casei lui Israel; ţara nu
poate suferi toate cuvintele lui!
Pentru că aşa zice Amos:

«Ieroboam va muri prin sabie
şi Israel va pleca negreşit din ţara
lui în captivitate!»
Şi Amaţia a zis lui Amos:

�Văzătorule, pleacă, fugi în ţara
lui Iuda şi mănâncă pâine acolo
şi profeţeşte acolo. Dar nu mai
profeţi în Betel*, pentru că este**
locaşul sfânt al împăratului şi este
casa împărăţiei�.

Atunci Amos a răspuns şi a zis
lui Amaţia: �Eu nu eram profet,
nici fiu* de profet; ci eram păs-
tor** şi culegător de roade ale si-
comoruluia. Şi DDDDDomnul m-a luat
dinapoia turmei şi DDDDDomnul mi-a
zis: «Mergi, profeţeşte poporului
Meu Israel». Şi acum ascultă
cuvântul DDDDDomnului. Tu zici:

«Nu profeţi* împotriva lui
Israel şi nu rostib cuvântul tău
împotriva casei lui Isaac». De
aceea*, aşa zice DDDDDomnul:

�Soţia** ta va comite adulter
în cetate şi fiii tăi şi fiicele tale vor
cădea prin sabie şi ţara ta va fi
împărţită cu funia; şi tu vei muri

într-o ţară care este necurată şi
Israel va pleca negreşit din ţara
lui în captivitate!�

"  Aşa mi-a arătat Domnul
DDDDDumnezeu; şi, iată, un coş cu fructe
de vară. Şi a zis: �Ce vezi, Amos?�
Şi eu am zis: �Un coş cu fructe de
vară�. Şi DDDDDomnul mi-a zis: �A venit
sfârşitul* asupra poporului Meu
Israel: nu voi mai trece** pe lângă
ei. Şi cântările templuluic* vor fi
urlete în ziua aceea�, zice Domnul
DDDDDumnezeu. �Trupurile moarte vor
fi multe; în orice loc vor fi arun-
cate** afară.  Tăcere!�

Ascultaţi aceasta, voi care
înghiţiţi* pe cei nevoiaşi, ca să
nimiciţi pe cei săracid ai ţării,

zicând: �Când va trece luna
nouă, ca să vindem grâu? şi sa-
batul*, ca să deschidem grâna-
rele? făcând mică efa** şi mare
siclul, şi falsificând cântarele,
pentru înşelăciune:

ca să cumpărăm pe cei săraci
pentru argint* şi pe cei nevoiaşi
pentru o pereche de încălţăminte
şi să vindem codina de grâu�.
DDDDDomnul S-a jurat pe gloria*

lui Iacov: �De voi uita** vreodată
vreuna din faptele lor!

Să nu se cutremure ţara* din
cauza aceasta, şi să nu se jelească
oricine care locuieşte în ea? Da,
se va umfla toată ca Nilul; şi se
va ridica şi va descreşte din nou,
ca râul** Egiptului.

! Şi va fi aşa: în ziua aceea�,
zice Domnul DDDDDumnezeu, �voi face
ca soarele* să apună la amiază
şi voi întuneca pământuld în pli-
nă zi.
Şi voi preface sărbătorile

voastre în jale şi toate cântările
voastre în plângere; şi voi pune
sac* pe toate coapsele şi chelie
pe orice cap; şi o voi face ca
jalea** pentru singurul fiu, şi
sfârşitul ei ca o zi amară�.

�Iată, vin zile�, zice Domnul
DDDDDumnezeu, �când voi trimite foa-
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*2 Împ. 21.13
Is. 28.17;
34.11.
Plân. 2.8.
**Cap. 8.2.
Mica 7.18.

*Gen. 26.23;
46.1.
Cap. 5.5;
8.14.
**2 Împ. 15.10

*1 Împ. 12.32
**2 Împ. 14.23

*Cap. 2.12.
**1 Împ. 12.32;
13.1.

*1 Împ. 20.35
2 Împ. 2.5;
4.38; 6.1.
**Cap. 1.1.
Zah. 13.5.

*Ezec. 21.2.
Mica 2.6.

*Ier. 28.12;
29.21,25,31,32
**Is. 13.16.
Plân. 5.11.
Osea 4.13.
Zah. 14.2.

*Ezec. 7.2.
**Cap. 7.8.

*Cap. 5.23.
**Cap. 6.9;
6.10.

*Ps. 14.4.
Pr. 30.14.

*Neem. 13.15.
**Mica 6.10.

*Cap. 2.6.

*Cap. 6.8.
**Osea 8.13;
9.9.

*Osea 4.3.
**Cap. 9.5.

*Iov 5.14.
Is. 13.10;
59.9,10.
Ier. 15.9.
Mica 3.6.

*Is. 15.2,3.
Ier. 48.37.
Ezec. 7.18;
27.31.
**Ier. 6.26.
Zah. 12.10.

*1 Sam. 3.1.
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Amos şi
Amaţia

8

a Pom asemănător smochinului    bLit. �nu picura�    c Sau �palatului�    d Sau �blânzi�    e Sau �ţara�

Foamea după
cuvântul
DDDDDomnului
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mete în ţară; nu foamete de pâi-
ne, nici sete de apă, ci de auzire*
a cuvintelor DDDDDomnului.
Şi vor rătăci de la mare până

la mare şi de la nord până la
răsărit; vor cutreiera încoace şi
încolo, ca să caute cuvântul DDDDDom-
nului şi nu-l vor găsi.

În ziua aceea fecioarele cele
frumoase şi tinerii se vor topi de
sete.

Ei, care jură* pe păcatul**
Samariei şi zic: «Viu este dum-
nezeul tăua, Dane!» şi: «Vie este
calea� Beer-Şebei!» chiar ei vor
cădea şi nu se vor mai ridica�.

" Am văzut pe Domnul stând
pe altar. Şi El a zis: �Loveşte ca-
pitelul, ca să se clatine pragurile
şi zdrobeşte-l* în bucăţi peste
capetele tuturor; şi voi ucide cu
sabia pe ultimul dintre eib; ace-
la** dintre ei care fuge nu va
scăpa prin fugă şi acela dintre ei
care scapă, nu va fi scăpat.

Chiar dacă ar pătrunde până
în Locuinţa morţilor*, de acolo îi
va lua mâna Mea; şi dacă s-ar sui
până la ceruri**, de acolo îi voi
coborî.

Chiar dacă s-ar ascunde pe
vârful Carmelului, voi cerceta şi-i
voi lua de acolo; şi chiar dacă
s-ar ascunde de ochii Mei în a-
dâncul mării, acolo* voi porunci
şarpelui şi-i va muşca.
Şi, chiar dacă vor merge în

captivitate înaintea vrăjmaşilor
lor, acolo voi porunci sabiei şi-i
va omorî. Şi Îmi voi îndrepta
ochii* asupra lor pentru rău şi nu
pentru bine�.
Şi Domnul DDDDDumnezeul oşti-

rilor este Cel care atinge ţara şi
ea se topeşte* şi toţi cei care lo-
cuiesc în ea vor jeli**; şi se va
umfla toată ca Nilul şi va des-
creşte ca râul Egiptului.

El este Cel care Îşi constru-
ieşte camerele* de sus în ceruri;
şi El a întemeiat bolta Sa peste

pământ; El este Cel care cheamă
apele** mării şi le varsă pe su-
prafaţa pământului. DDDDDomnul� este
Numele Lui!

! �Nu-Mi sunteţi voi ca fiii
etiopienilorc, voi, fii ai lui Israel?�
zice DDDDDomnul. �N-am scos Eu pe
Israel din ţara Egiptului şi pe fi-
listeni* din Caftor** şi pe sirienid

din Chir�?�
�Iată, ochii Domnului DDDDDum-

nezeu sunt asupra* împărăţiei
păcătoase şi o voi nimici** de
pe faţa pământului: numai că nu
voi nimici de tot casa lui Iacov�,
zice DDDDDomnul.

�Pentru că, iată, poruncesc şi
voi vântura casa lui Israel printre
toate naţiunile, cum se vântură
grâul în ciur, dar nu va cădea nici
cel mai mic grăunte pe pământ!

Toţi păcătoşii poporului Meu
vor muri prin sabie, cei care zic:
«Nu ne va atinge*, nici nu ne va
ajunge răul»�.

! �În ziua aceea*, voi ridica
locaşul cel căzut al lui David şi-i
voi închide spărturile şi-i voi
ridica dărâmăturile şi-l voi con-
strui ca în zilele din vechime,

ca ei să stăpânească* rămăşi-
ţa Edomului** şi a tuturor naţiu-
nilor peste care este chemat Nu-
mele Meu�, zice DDDDDomnul, care
face aceasta.

! �Iată, vin* zile�, zice DDDDDom-
nul, �când plugarul va ajunge pe
secerător şi cel care calcă stru-
guri pe semănător şi munţii vor
picura** must şi toate dealurile se
vor topi.
Şi voi întoarce* captivitatea

poporului Meu Israel; şi ei vor
reconstrui cetăţile** pustiite şi le
vor locui; şi vor planta vii şi vor
bea vinul lor; şi vor face grădini
şi le vor mânca rodul.
Şi-i voi sădi în ţara lor şi nu

vor mai fi smulşi* din ţara lor pe
care le-am dat-o�, zice DDDDDomnul
Dumnezeul tău!
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Ps. 74.9.
Ezec. 7.26.

*Osea 4.15.
**Deut. 9.21.
�Cap. 5.5.

*Ps. 68.21.
Hab. 3.13.
**Cap. 2.14.

*Ps. 139.8.
**Iov 20.6.
Ier. 51.53.
Obad. 4.

*Lev. 26.33.
Deut. 28.65.
Ezec. 5.12.

*Lev. 17.10.
Ier.  44.11.

*Mica 1.4.
**Cap. 8.8.

*Ps.104.3,13
**Cap. 5.8.

�Cap. 4.13.

*Ier. 47.4.
**Deut. 2.23.
�Cap. 1.5.

*Vers. 4.
**Ier. 30.11;
31.35,36.
Obad. 16,17.

*Cap. 6.3.

*Fap. 15.16.

*Obad. 19.
**Num. 24.18

*Lev. 26.5.
**Ioel 3.18.

*Ier. 30.3.
**Is. 61.4;
65.21.
Ezec. 36.33-36

*Is. 60.21.
Ier. 32.41.
Ezec. 34.28.
Ioel 3.20.
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Israel
restaurat

a Lit. �Vii sunt dumnezeii tăi�    b Sau �pe urmaşii lor�    c Lit. �cuşiţilor�    d Ebr. �aramei�

Israel
pedepsit
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