




israel, keraj�n wilayah
utara, telah dipimpin

oleh beberapa raja yang
berdosa terhadap A�ah.

Firman Tuhan 
datang kepada 

Hosea sekitar 750 
tahun sebelum 

Kristus.

Pada masa
pemerintahan Raja

Yerobeam, penyembahan
terhadap berhala tidak
hanya diperbolehkan,

bahkan didorong.

Pesan yang Tuhan berikan kepada Hosea 
adalah sebuah pan�ilan agar umat 

memulihkan relasi mereka dengan-Nya.

patung ini
ada di mana-

mana!
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Tuhan berkata, 
“Tanamlah 

kebenaran, maka 
buahnya adalah 

kasih.”
“Tanamlah 

kefasikan, maka 
buahnya adalah 
pelan�aran.”

“Ketika 
israel masih 

muda, Aku sangat 
mengasihinya.”

“Dari Mesir 
Aku meman�il 

anak-Ku.”

“Tapi,
semakin mereka

Kupan�il, semakin
mereka menjauh

dari-Ku.”

“Sekarang, israel
memberi kurban kepada 

B�l, dan membakar 
ukupan bagi patung-

patung.”

Tidak ada yang 
tertarik dengan 

kata-katamu, 
hai “nabi”!

itu bukan 
perkat�nku!

Aku mengucapkan 
perkat�n yang 
diberikan oleh 

satu-satunya A ah 
yang sejati!
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“Kamu harus 
berbalik dari 
dosamu, dan 

kembali 
kepada-Ku!”

Seluruh 
bangsa telah 

jatuh dalam dosa 
roh, menyembah 
ilah-ilah palsu 

secara terang-
terangan!

Bahkan, dosa 
nafsu dilakukan 

terang-terangan!

Lancang!

‘Nabi-nabi’ 
sepertimu hanya tahu 

tentang kutuk!

Bukan. Bukan 
hanya kutuk!

Tapi, pertama-tama 
kamu harus berbalik 

dari kejahatan!
Tanpa 

berbalik dari 
kejahatan ...

... pesan ini 
hanya akan 

tentang 
kutuk!

HOSEA 12

“Kamu harus 
mencintai keadilan 
dan menega�an 

kasih!”

“Akulah 
A�AH yang 

membawamu 
keluar dari 

Mesir!”

“Tapi, 
Aku akan 

membuatmu 
tin�al di 

kemah-kemah 
lagi!”

Ganti rugi 
dan penebusan! 
Pertobatan dan 

pemulihan!

HOSEA 12
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Tapi, Hosea bukan hanya 
diberi perkat�n.

Dia juga diberi 
perintah.

Engkau 
mau aku 
berbuat 
apa???

A�ah 
mau kamu 
berbuat 
apa???

Dia ... dia itu 
berdosa! Dia 

kotor! Dia 
menjiji�an!

Dia seharusnya 
dirajam karena 

dosanya!

inilah yang 
A�ah perintahkan 

kepadaku.

A--Aku … 
Baiklah.

Tapi, mengapa 
A�ah menyuruhmu 

melakukan ini?

Kamu tahu 
perempuan itu 

tidak akan setia 
kepadamu!

Ya. Aku tahu 
bahwa pernikahan 

adalah sebuah 
perjanjian ...

HOSEA 1:2

Menikah.

Dengan 
perempuan 

itu?!

Kamu 
tahu, semua 
mengenalnya 

sebagai ... 
sebagai ...

Maukah kamu 
menolongku 

mengaturnya?

HOSEA 1:24



“... antara 
seorang laki-laki 
dan perempuan.”

“Sebuah janji 
untuk saling setia.”

“A�ah telah membuat banyak 
janji kepada kita, umat-Nya.”

“Dan, Dia telah 
berlaku setia.”

“Namun, israel tidak.”

“A�ah sudah memberitahuku, istriku 
tidak akan setia kepadaku ...”

“ ... seperti halnya israel 
yang tidak setia kepada-Nya.”
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Waktu pun berlalu.

Seperti yang sering terjadi setelah laki-laki 
dan perempuan menjadi suami dan istri ...

... mereka segera 
menjadi ayah dan ibu.

Namanya 
Yizr�l!

Hosea 1:3-4Hosea 1:3-46



“Setelah 
beberapa s�t 
lamanya, Hosea 

memberitahu 
orang-orang 
mengapa dia 

memberi nama itu 
kepada putranya.

“ ... istriku.”

ia berkata: 
“Namakan dia 

Yizr�l ...”

“ ... sebab 
sebentar 

lagi Aku akan 
menghukum 

keluarga Raja 
Yehu ... “

“... dengan 
pembantaian 
seperti yang 
dilakukan Yehu

di Yizr�l.”
Mengapa 
“Yizr�l”?

ya,
Ada banyak 
hal buruk 

yang terjadi 
di sana!

Tepat. 
itu adalah 
nama yang 
diberikan 

Tuhan 
kepadaku.

Tuhan berkata 
kepadaku: “Aku 

akan mengakhiri 
keraj�n israel.”

Tampaknya 
Tuhan mau memakai 

keluargaku 
sebagai lambang 
bagi pesan-Nya.

Keluargaku, 
anak-ana u, 

bahkan ...

Seperti halnya umat 
israel berpaling 

menin�alkan A�ah ...

HOSEA 1:4-6

 ... Gomer 
berpaling 

dari Hosea, 
suaminya.

HOSEA 1:4-6
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Gomer melahirkan 
seorang anak perempuan.

Anak itu bukan 
anak Hosea.

Siapa 
namanya, 
Hosea? Bukankah 

ayahnya 
yang harus 
memberinya 

nama?

“ ... tapi Aku 
akan menunju�an 

kasih-Ku kepada Yehuda 
dan menyelamatkan 

mereka.”

inilah
sebabnya Tuhan
memberiku nama

itu untuk diberikan
kepada bayi
perempuan

ini!

HOSEA 1:6-7

“Bukan dengan 
peperangan 

atau pasukan, 
tapi Aku akan 

menyelamatkan 
mereka.”

Mengapa Engkau 
menyuruhku menikahi 

perempuan ini?

Dia hanya 
mendatangkan 
penderit�n 

dan aib dalam 
hidupku!

Dan,
sekarang anak

perempuan
ini!

Hosea ...

Namakan dia 
“Lo-Ruhama.”

Lo-Ruhama, 
artinya “Tidak 

Dikasihi.”

Ya, karena 
Aku tidak akan 

lagi menunjukkan 
kasih kepada 

Israel ...

HOSEA 1:6-78



Gomer kembali melahirkan 
anak. Kali ini, anak laki-laki.

Dan, nama anak 
ini? Apakah Tuhan 
memberimu nama 
untuk anak ini?

Ya. Dia akan 
dipan
il “Lo-Ami.”

“Lo-Ami”? 
Apa 

artinya?

“Bukan 
umat-Ku”!!!

Tuhan sudah berjanji 
bahwa keturunan 

Abraham akan seperti 
pasir di laut!

Tapi, ia berkata, 
“Kamu bukan 

umat-Ku dan Aku 
bukan A�ahmu!”

Kamu seperti 
perempuan yang 
berpaling dari 

suaminya!

Tapi, 
masih ada 
harapan!

Tuhan 
menjanjikan 

penghukuman!

Tapi, juga 
pemulihan!

Kamu 
melakuka ya 

dengan 
baik, Hosea.

Pesan-pesan 
ini tidak 

membuatku 
bahagia.

Aku mengerti 
kepedihan yang 
Tuhan rasakan 
ketika umat-Nya 

berpaling 
dari-Nya ...

HOSEA 1:8-11

Sekali lagi, Hosea
bukanlah ayahnya.
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Hari dan min�u berlalu, 
bulan dan musim berganti ...

Anak-anak di keluarga 
Hosea bertambah besar.

Dan, Gomer terus melakukan 
kebias��ya, sampai ...

Ayo 
masuk. Kita 
selesaikan 

besok.

Lo-Ruhama, di 
mana ibumu?

Dia pergi 
tadi pagi.

Apa dia 
bilang 

pergi ke 
mana?

Katanya 
akan ke 
kota.

Dia tidak 
bilang untuk 

apa.

Hanya bahwa 
ada sesuatu 

yang lebih baik 
untuknya di 

sana.

Di mana 
ibu?

Aku 
tidak 
tahu.

Yizr�l, 
pasangkan 

pelana kudaku.

Aku perlu
mencari tahu apa
yang harus Aku
lakukan tentang

ibumu.
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Aku tidak tahu apa aku 
bisa menemuka�ya. Aku 

sudah mencari ke 
mana-mana ...

Apa itu 
dia?

Gomer?
Aku mencari 

kehidupan yang 
lebih baik!

Kemewahan 
dan 

kenyamanan 
yang tidak 

san�up dibeli 
oleh upah 

petani!

Tapi, 
anak-anak--

--Mereka bukan 
bagian dari hidup 
yang lebih baik!”

Hosea! 
Apa yang 

kamu 
lakukan 
di sini? Aku 

mencarimu!

Apa yang 
kamu

lakukan 
di sini?

Ya! 
benar!

Gomer, 
bagaimana 

mungkin 
kamu bisa 
melakukan 

ini?

Aku bisa 
mendapat lebih 

banyak daripada 
yang bisa kamu 

hasilkan!

Aku peduli 
padamu! Aku 

memeliharamu!

Sekarang 
kamu tidak perlu 
melakukan itu!

A ah 
menyuruhku 

untuk 
menikahinya.

Dia memberi 
tahu kamu bahwa

hal ini akan
terjadi.

Sekarang 
bagaimana?

Kurasa, aku 
harus tetap 

mendengar apa 
yang akan Dia 

katakan 
selanjutnya.
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Hosea tetap menyampaikan
pesan A�ah kepada

umat israel ...

Dengarkan 
perkat�n 

Tuhan!

Dengarkan 
tuntutan-Nya 
terhadapmu!

“Tidak ada keseti�n 
atau kasih kepada A�ah 

di negeri ini!”

“Bahkan, imam-
ima�u pun menukar 

kemuli�n A�AH 
dengan dosa!”

“Roh perzin�n 
menyesatkan mereka 

dan mereka tidak 
setia kepada A�ah!”

“Kamu 
sudah 

dihukum:”

“Kamu 
jahat. Kamu 

memberontak. 
Kamu tidak 

setia.”

“Kesombonganmu  
sendiri bersaksi 

melawanmu.”

“Karena dosamu 
sangat banyak, 

kamu mengan�ap 
para nabi sebagai 

orang gila dan 
orang bodoh.”

“Aku 
menolakmu 

seperti kamu 
telah menolak

AKu!”

“Aku lebih suka kamu 
mengakui-Ku daripada 

mempersembahkan 
kurban tanpa makna.”

“Seperti Adam, 
kamu telah 
melan�ar 

perjanjianmu 
dengan-Ku.”

“Kamu akan 
tercabik-cabik. 

Kamu akan 
dipermalukan 

di Mesir.”

“Mereka 
menabur angin 

dan menuai 
badai.”

HOSEA 2, 4-6, 8-9

“Hukum 
telah 

ditolak.”

“Mazbah yang 
dimaksudkan untuk 

memberi kurban 
penghapus dosa 

telah menjadi
 mazbah dosa.”

HOSEA 2, 4-6, 8-912



Sekali lagi, Hosea tidak 
hanya diberi perkat�n.

Dia juga diberi perintah. 
Perintah yang sulit.

Engkau ingin 
aku berbuat 

apa?!

“ ... pastinya bukan kehidupan mewah dan 
nyaman seperti yang diinginka�ya.”

HOSEA 3:1

A	ah ingin 
kamu berbuat 

apa?!

Singkatnya, Aku 
harus mencintainya 

lagi meski dia 
berpaling kepada 

laki-laki lain.

“... meski mereka 
berpaling ke 
ilah-ilah lain.”

“Kasihi dia,” 
firman A	ah, 

“seperti Tuhan 
mengasihi 
israel ...”

Maukah kamu 
menolongku 
mencari dia?

Budak?!

Ya ...

Kudengar, dia 
sekarang jadi 

budak.

HOSEA 3:1 13



HOSEA 3:2HOSEA 3:2

Kemudian ...

Hosea, aku 
tidak nyaman 

berada di luar 
sini selarut 

ini ...

itu 
dia!

dia Tidak
berharga!

Berapa?

Lima
belas syikal

perak.

Salah.
Dia 

berharga.
dan Aku 

bersedia 
membayar.

Aku bisa 
mendapatkan 
30 kalau aku 
menjualnya di 

pasar.

Aku
tidak punya
30 syikal,

tapi ...

Siapa 
kamu?!

Gomer!

Hosea?!

Aku 
perlu bicara 

denganmu tentang 
perempuan ini!

Dia 
istriku!

Dia 
mili�u!

Bukan!
Dia bukan 

milikmu!

Apa pedulimu? 
Kamu tahu perempuan 
seperti apa dia ini!
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... Aku baru 
saja memanen 

ladangku.

Aku bisa
bayar sisanya
dengan hasil

panenku.

Lima belas 
syikal perak?

Dan, satu
setengah homer

jelai?

Aku tidak 
bisa mengerti 

mengapa dia begitu 
berharga buatmu ...

... tapi jika kamu 
mau membayar 

seharga itu, aku 
akan terima 

uangmu. Aku sudah 
menebusmu dari 

hidupmu yang 
jauh dariku.

Mengapa, 
Hosea? 
Setelah 

semua yang 
kuperbuat 
padamu ...

Esoknya ...

Seperti 
Tuhan akan 
menebus 
umat-Nya.

Aku bisa saja 
menceraikanmu dan 

menikah dengan 
orang lain.

Tidak akan 
ada laki-laki 
lain bagimu.

Kamu akan 
berada di sini 
bersamaku ...

Untuk 
israel?

Ya, mereka telah 
berpaling menjauh, 
tapi akan kembali 

kepada Tuhan ...

HOSEA 3:2-5

Sebuah pesan 
yang sekarang bisa 
kusampaikan dengan 

pemahaman yang 
lebih dalam.

A�ah memakai ini 
untuk mengajarku 
tentang cinta dan 
belas kasih-Nya.

Tapi, tidak 
akan ada 

perempuan 
lain bagiku.

Pesan apa 
itu?

HOSEA 3:2-5 15



... dan kepada 
kebaikan-Nya!

A�ah 
berfirman, 
“Kamu tahu 

bahwa Akulah 
satu-satunya 

A�ah.”
“Tidak ada 

Juru Selamat 
lain.”

“Aku memberimu
makan. Tapi s�t kamu
kenyang, kamu menjadi

sombong dan
melupakan-Ku!”

Kembalilah kepada
Tuhan! Berserulah

kepada-Nya agar Dia
mengampuni dosa-

dosa kita!
“Memohonlah 

agar Dia 
menerimamu!”

Tidak ada yang
bisa menyelamatkan 

kita selain Dia!

Lakukan ini, dan 
Tuhan berkata, “Aku akan 
menyembuhkan mereka, 
mengasihi mereka, dan 
memadamkan murka-Ku.”

“israel akan 
tumbuh subur 

dan berbuah dengan 
buah yang hanya 
berasal dari-Ku!”

Siapa yang 
bijaksana? 
Biarlah ia 

mendengar dan 
memahaminya!

Jalan-
jalan Tuhan 
itu benar!

Orang benar 
berjalan di 
dalamnya!

HOSEA 13-14

Tapi, si 
pemberontak 
tersandung di 

dalamnya!
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