




Amos 1:1Amos 1:1

Amos adalah nabi dari Tekoa, 
sebuah kota kecil sekitar 16 

km sebelah selatan Yerusalem.

Pekerj��ya adalah
men�embalakan domba
dan merawat pohon ara.

Namanya berarti 
“Penan�ung Beban”,

dan dia mulai bernubuat 
sekitar tahun 752 SM … 

… dua tahun 
sebelum 

Yerusalem 
dihantam gempa 

bumi yang 
men�emparkan 

warganya.

amosamos

Pada s�t itu, Uzia 
menjadi raja Yehuda 

dan Yerobeam II 
menjadi raja israel. Amos bernubuat

kira-kira pada waktu
yang sama dengan
nabi Hosea, Yunus, 

dan Yesaya.

Pada zaman Amos, Bangsa israel
menikmati masa kemakmuran dan kedamaian.

Hal ini mungkin karena Asyur bertobat 
setelah Yunus berkhotbah sehin�a 

bukan lagi merupakan ancaman.

752 SM amos
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Amos 1:2-2:3Amos 1:2-2:3

Damsyik berulang
kali berdosa. Aku akan
menghancurkan palang

pintu gerbang
mereka. 

Orang Filistin menjual
umat-Ku ke Edom. Aku

akan membakar
tembok-tembok

mereka.

A�ah akan 
menghukum 

musuh-musuh
kita!

“Tirus menjual orang-orang tawanan dan Edom mengejar israel
dengan pedang! Karena itu, benteng-benteng mereka akan dilalap api!”

“Amon merobek perut
perempuan-perempuan yang

mengandung! Karena itu, A�ah 
akan membinasaka�ya.”

“Moab akan runtuh dalam pekik perang dan 
Aku akan membunuh semua pembesarnya.”

Amos memulai nubuatnya dengan mengutuk musuh-
musuh israel, dan mendapatkan perhatian dari mereka.
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Amos 2:4-16Amos 2:4-16

Lalu, sang nabi menjadikan Yehuda 
sebagai target sasara�ya …

“Yehuda menolak Taurat A�ah maka
Aku akan mengirim api dan melahap istana-
istana serta benteng-benteng mereka.” [1]

[1] Nubuat digenapi pada tahun 605-586 SM.
ketika Nebukadnezar membakar Yerusalem.

Amos mulai dengan Yehuda, untuk bergerak
lebih dekat kepada targetnya, israel.

“Dan kamu, israel, tidak akan luput dari 
hukuman! Kamu menginjak-injak orang miskin, anak

dan ayah pergi kepada perempuan yang sama.”

“Kamu berdosa dua
kali lipat!! Kamu mengambil 

pakaian orang-orang miskin 
yang digadaikan kepadamu 

meskipun Taurat melarangmu, 
lalu kamu menunaka�ya 

dalam penyembahan 
berhalamu!”

“Aku membinasakan orang Amori yang menduduki 
negeri ini di hadapanmu dan memberimu nabi-nabi.”

“Tapi, kamu membuat mereka minum
anur dan melarang mereka bernubuat!”

“Kekuatan atau senjata militer
apa pun tidak akan dapat mencegah

hukuman A�ah s�t Dia memakai Asyur
untuk melaksanakan hukuman-Nya.”
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Amos 3:1-15Amos 3:1-15

“Aku berbicara menentang seluruh keluarga yang 
Kukeluarkan dari Mesir, baik Yehuda maupun israel.”

“Kamu pasti akan
dihukum karena dosamu.”

Mengaumkah
singa bila tidak 
ada mangsa?

Jatuhkah
burung ke 

perangkap bila 
tidak ada
jeratnya?

Jika trompet
ditiup di kota, 

tida�ah 
penduduknya
gemetar?

Hukuman akan
datang tapi A�ah 
memperingatkan

kamu dengan murah
hati melalui 
nabi-nabi-Nya.

“Seperti seorang
gembala yang hanya

dapat menyelamatkan dua 
tulang betis atau sepotong

telinga dari mulut singa,
demikianlah orang israel

akan diselamatkan.”

“Aku akan menghancurkan 
mazbah-mazbah [1] di Betel 
pada hari Aku menghukum 
israel karena dosanya.”

[1] Tempat penyembahan berhala utama di israel. Yeroboam 
membangun mazbah di Betel supaya orang-orang tidak pergi
ke Yerusalem, ke tempat Tuhan menyuruh mereka menyembah
di mazbah-Nya.
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Amos 4:1-13Amos 4:1-13

Dan, kamu sapi-sapi Basan!
Kamu mendorong suamimu untuk 
menginjak dan menindas orang 
lemah sementara dirimu tidak 

pernah puas minum-minum!

“Tuhan berfirman, kamu akan digiring 
dengan kait besi [1] pada rahangmu.”

[1] Asyur memasang kait 
besi pada tawanan untuk 
menggiring mereka secara 
berkelompok dan agar 
tidak berusaha untuk lari.

A�ah memperingatkanmu 
dengan kekeringan, kelaparan, 
belalang, dan kalah perang, 
tapi kamu masih tidak mau 

berbalik kepada-Nya.

Bersiaplah 
bertemu A�ahmu, 

hai israel!

A�ah harus
dipuji! Dialah

yang membentuk 
gunung-gunung
dan menciptakan

angin.

Dan, Dia
menyatakan
pikiran-Nya 

kepada manusia. 
Tuhan A�ah 

Semesta Alam 
nama-Nya.
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Amos 5:1-15Amos 5:1-15

“Pembantaian ketika israel diserbu 
akan sangat dahsyat karena 9 

dari 10 orang akan dibunuh.”

“Keadilan
seharusnya menang
di pintu gerbang,

tapi kamu menjadikan 
keadilan begitu

pahit!”

“Kamu menerima
suap dan tidak

memberi keadilan 
kepada orang-
orang miskin di

pengadilan.”

“Kamu menolak 
orang yang 
mengatakan 
kebenaran.”

“Carilah
Aku, maka
kamu akan

hidup!”

“Jangan mau 
menyembah 
berhala di

Betel.”

“Hindari kejahatan,
maka kamu akan hidup!
Tega�anlah keadilan

di pintu gerbang!”

“Mungkin
Tuhan A ah

semesta alam 
akan berbelas 
kasihan pada 
umat-Nya yang 

tersisa.”
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Amos 5:16-27Amos 5:16-27

“Akan ada
ratapan di

mana-mana.”

“Jangan
berkata, ‘Jika

saja hari Tuhan
tiba,’ karena pada 
hari itu hanya akan

ada kegelapan
dan kekelaman.”

“itu akan
seperti orang

yang lari dikejar 
singa lalu

dihadang s�kor 
beruang.”

“Atau s�t dia masuk
rumah dan menyandarkan

tangaya ke dinding,
s�kor ular memagutnya.”

“itu akan menjadi hari yang 
gelap dan tanpa harapan.”

“Aku membenci
kemunafikan hari-hari
rayamu dan pertemuan 
agamawimu! Nyanyian-
nyanyianmu hanyalah

suara berisik di 
telinga-Ku!”

“Yang
Kuinginkan

adalah keadilan
yang mengalir 

seperti air yang
bergulung-

gulung!”

“Kamu memberi
persembahan kepada-Ku

di padang gurun, tapi
hatimu ada pada Sa�uth

dan Kaiwan.”

“Aku akan mengirim
kamu ke pembuangan
yang lebih jauh dari 
Damsyik, firman Tuhan

A�ah semesta alam.” [1]

[1] Asyur menaklukkan Damsyik pada tahun 
732 SM, kemudian israel pada tahun 722 SM.
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Amos 6:1-14Amos 6:1-14

“Kamu yang merasa
nyaman dalam kemewahan,

lihatlah yang terjadi
pada Kalne, Hamat

dan Gat. Menurutmu,
kamu lebih baik?!”

“Kamu minum an�ur dari cawan
yang penuh dan mengolesi dirimu dengan

minyak, tapi tidak peduli terhadap
saudara-saudaramu yang miskin.”

“Kamu akan menjadi yang 
pertama dijadikan tawanan!”

Tuhan A�ah
semesta alam sudah

bersumpah demi nama-Nya,
“Aku membenci kesombongan 

dan kemegahan palsu
israel, dan membenci

rumah-rumahnya
yang indah.”

“Aku akan
menyerahkan
kota ini dan

seluruh isinya
kepada musuh-

musuhnya!”

“Aku akan
membangkitkan

suatu bangsa untuk 
menindasmu dengan
kejam dari utara
sampai selatan!”

8



Amos 7:1-9Amos 7:1-9

Lalu, Amos memberitahu mereka lima 
penglihatan yang diberikan oleh Tuhan.

Tuhan sedang 
menyiapkan sekawanan 
besar belalang untuk 
menghancurkan negeri 
itu, tapi aku berseru 

kepada-Nya … Ya
Tuhan A�ah,
ampunilah 

israel, karena
ia sangat 

kecil!

Aku akan
mengasihani 

mereka.

Lalu, aku
melihat api besar

yang Tuhan siapkan 
untuk menghukum dan 

melahap habis
negeri itu.

Ya Tuhan
A�ah, kumohon 

hentikanlah! Jika 
Engkau melawan 
mereka, akankah

ada harapan?

Sekali
lagi Aku

akan
berbelas 
kasihan.

Apa yang
kamu lihat, 

Amos?

Aku akan 
menguji 
umat-Ku 

dengan tali 
sipat.

Mazbah-mazbah
dan kuil-kuil

berhala Israel akan 
dihancurkan, dan

Aku akan melenyapkan 
keturunan Raja

Yerobeam dengan
pedang.

Sebuah 
tali     

sipat.
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Amos 7:10-17Amos 7:10-17

imam Amazia
berkata bahwa
Amos adalah 

seorang
pengkhianat.

Dia berkata
bahwa engkau
akan dibunuh,

dan israel akan
dibawa ke

pembuangan.

Katakan
kepada Amazia 

bahwa dia harus 
membereskan

nabi itu!

Pergi dari
sini, hai nabi!

Kembalilah ke
Yehuda dan

bernubuatlah
di sana!

Jangan
gan�u
kami di

sini!

Aku bukan nabi, aku juga 
bukan anak nabi. Aku hanya 

seorang gembala dan 
pemungut ara.

Tapi, Tuhan
mengambilku
dari kawanan
dombaku dan

memberiku
perintah ...

“Pergilah, 
bernubuat-
lah kepada 

umat-Ku 
israel.”

Tapi, sekarang
dengarlah

firman Tuhan!

Karena kamu
ikut campur, istrimu

akan menjadi pelacur
di kota ini, anak-anakmu

akan dibunuh, dan
tanahmu akan

dibagi-bagikan.

Kamu sendiri
akan mati di negeri
orang kafir, dan
umat israel pasti

akan menjadi
budak!
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Amos 8:1-14Amos 8:1-14

Lalu, Tuhan 
menunju�an

kepadaku penglihatan
lain, sebuah

keranjang berisi 
buah-buahan.

Ini adalah
umat-Ku, 

siap untuk 
penghukuman.

“Hai kamu orang serakah 
yang merampok orang 

miskin, kamu tidak sabar 
menun
u bulan baru 

berlalu supaya kamu bisa 
berlaku curang lagi.”

Tuhan berfirman,
karena kamu tidak
mau mendengarkan,

Dia akan mengirimkan 
kelaparan. Bukan

akan roti dan air, tapi 
untuk mendengar 

Firman-Nya.

Orang akan
mencari ke

sana kemari,
tapi tidak akan
menemukaya.

Mereka yang menyembah
berhala-berhala Samaria,
Dan, serta Bersyeba akan

jatuh dan tidak akan
pernah bangkit lagi.
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Amos 9:1-15Amos 9:1-15

Aku melihat Tuhan berdiri 
di dekat mazbah …

Hantamlah
tiang-tiangnya

dan guncangkan 
Bait Suci.

Mereka
yang lari tidak 

akan luput,
mereka semua 

akan mati.

Meski mereka
bersembunyi di

dasar laut, Aku akan
memerintahkan ular

untuk memagut
mereka.

Aku akan
memastikan

mereka menerima
yang jahat,
bukan yang

baik.

Mata Tuhan
mengawasi Israel
… dan Aku akan 
mencabut serta

menyerakkannya ke 
seluruh bumi!

Tapi, ini
tidak untuk 
selamanya ...

“Akan ada
hasil panen yang

melimpah ketika Aku 
memulihkan umat-Ku 

israel.”
“Aku akan

menanam mereka 
baik-baik di atas tanah 
yang Kuberikan kepada 
mereka. Mereka tidak

akan dicabut lagi,”
firman Tuhan, 

A�ahmu.
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