
Amos bok
En profet i en tid av fred och välstånd
Amos profeterade i Nordriket omkring 760–750 f Kr, nästan
samtidigt med profeten Hosea. Vid den tiden upplevde Israels
nordrike fred och välstånd. Alla fick dock inte del av välståndet
eftersom somliga blev mycket rika genom att åsidosätta
Herrens lagar, medan andra blev fattigare. Dessutom dyrkade
de flesta i landet avgudar, även kungarna, och få höll buden.
Herren sände Amos för att befalla folket att omvända sig från
dessa synder.

Bakgrund
Amos var en enkel herde från en liten by, men han hade ett kraft-
fullt och viktigt budskap om behovet av att tillämpa evangeliets
principer i vårt liv och om Guds domar över de högmodiga.

Amos började sina profetior med att profetera om vad som
skulle hända flera länder runt Israel: Syrien (med huvud-
staden Damaskus, se Amos 1:3–5), Filistéen (med städerna
Gaza, Asdod, Askelon och Ekron, se Amos 1:6–8), Fenicien
(med dess stora stad Tyrus, se Amos 1:9–10), Edom (se Amos
1:11–12), Ammon (se Amos 1:13–15) och Moab (se Amos
2:1–3). De fördömdes alla för sina synder och för sina
angrepp mot Israel.

Dessa domar torde ha uppmärksammats av Israels barn, och
de torde ha instämt i Amos ord. Men Amos uttalade också
dom över Juda (se Amos 2:4–5) och Israel (se Amos 2:6–16).
Amos lät israeliterna förstå att Guds rättvisa gäller för alla
som syndar mot honom – de kommer alla att till slut få sitt
straff. Resten av Amos bok utgör huvudsakligen en uppma-
ning till Israel att omvända sig.

Många människor i världen i dag tror att vår himmelske
Fader inte längre talar till sina barn genom profeter. I Amos
3 läser vi vad Amos sade om Herren och profeter. Leta efter
vad han sade om profeter och vad Herren sade skulle hända
Israel om de inte lyssnade till sina profeter.

Amos 3

Profeternas roll

Amos 1–2

Israels och kringliggande 
länders domar

Förstå skrifterna

Amos 3

Amos 3:7 – Herren kallar alltid profeter för att
meddela sitt ord
Amos 3:7 innehåller en sanning som är mycket betydelsefull
i återställelsens budskap: Gud verkar alltid genom profeter för
att upprätta sitt ord och sina verk bland människorna. Efter att
ha citerat Amos 3:7 sade äldste LeGrand Richards: ”Om vi
förstår detta, så kan ingen finna ett Guds verk på denna jord
som inte leds av en profet. Herren har aldrig låtit utföra ett
verk som han erkänt utan att en profet stått i dess ledning”
(Conference Report, okt 1975, s 75 eller Ensign, nov 1975, s 50).

Studera skrifterna

Nyckelskriftställe – Amos 3:7

1. I Amos 3:3–6 ställer Amos sju frågor som alla bör besvaras
med nej. Han ställde dessa frågor för att understryka att
budskapet i vers 7 är lika självklart. Vad sade Amos att
Herren skulle göra? (Se också 1 Nephi 22:2.)

2. Ge ett exempel på en ”hemlighet” som Herren har uppen-
barat i vår tid och hur den har blivit till välsignelse för
dem som har lyssnat och åtlytt.

Vad blir följderna?

Läs Amos 3:11–15 och Läran och förbunden 1:11–16 och skriv
ner vad Herren har sagt ska hända dem som vägrar att lyssna
till och lyda profeterna?

Vinterhus och sommarhus
(v 15) – De hem som ägdes
av de rika som inte brydde sig
om Gud och hans profeter.

Snara (v 5) – Fälla
Altarhornen huggs av (v 14) –
Deras gudsdyrkan hade blivit
en kraftlös och tom formalitet.
(Hornen symboliserade kraft.)
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Har du någonsin bemödat dig om att göra något gott för
någon och fått otack till lön? Israel förkastade Gud som hade
befriat dem ur den egyptiska fångenskapen och gett dem ett
utlovat land (se Amos 2:9–10). Amos 4 skildrar vad Herren
sade att han skulle göra för att få Israel att ”vända om” till
honom. Leta efter vad han sade medan du läser.

Förstå skrifterna

Amos 4

Amos 4:2 – På vilket sätt skulle Herren föra bort sitt
folk med ”metkrokar” och ”fiskkrokar”?
Assyrierna var illa kända för att de satte krokar i sina fienders
läppar, näsor eller kinder och kedjade ihop dem med varandra.
På så sätt blev det lättare att vakta och föra bort dem i fången-
skap.

Studera skrifterna

Hur skulle detta fungera?

1. I Amos 4:6–11 förklarar Herren vad han hade gjort för att
övertala Israel att vända om till honom. Lista vad han
sade.

Lys ut frivilliga offer, ja,
kungör dem (v 5) – En
anmärkning över Israels rätt-
färdighet eftersom de gärna
gav sken av religion men inte
ville hålla Guds bud

Basans kor (v 1) – Bokstav-
ligen: kor på en plats som
är rikt på bete. Symboliskt:
rika kvinnor som bara bryr sig
om sig själva
Betel, Gilgal (v 4) – Heliga
platser som hade vanhelgats
Syrat bröd (v 5) – Jäst bröd
(det var förbjudet att offra jäst
bröd som brännoffer)

Amos 4

”Jag försökte hjälpa er”

2. På vilket sätt tror du att Herrens domar skulle kunna
påverka Israel att vända om till honom? (Se Alma 32:13
och Helaman 12:2–6.)

3. Läs Läran och förbunden 122:7–8 och tänk på några till-
fällen när du har haft det svårt. Hur kan en svårighet bli
till en välsignelse?

Amos 5 berättar om hur israeliterna än en gång uppmuntra-
des att söka Herren och vända om från sina onda vägar.
I synnerhet fördömde Herren deras girighet och deras avgu-
dadyrkan. Han sade att om de ville söka honom skulle de få
leva (se v 3–6 och 14–15), men om de inte gjorde det skulle
de bli bortförda i fångenskap.

Studera skrifterna

Vad tror du?

Läs Amos 5:4–6 och 14–15. Eftersom vi alla måste dö en
gång, förklara på vilket sätt du tror att de som söker Herren
kommer att ”leva”.

Finns det medlemmar i kyrkan i vår tid som tror att de
kommer att bli frälsta enbart på grund av sitt medlemskap,
trots att de egentligen inte älskar och tjänar Herren? Israeli-
terna gjorde ofta misstaget att tro att Herren aldrig skulle
tillåta att de förgjordes – trots att de inte var rättfärdiga –
eftersom de var Guds egendomsfolk (se 5 Mos 7:6).

I Amos 6 fördömde Herren dem för att de tänkte mer på
sina rikedomar och bekvämligheter än på rättvisa, barm-
härtighet och sin Gud (se även 2 Nephi 28:21–24). På grund
av denna inställning sade Herren att Israel skulle föras bort
i fångenskap.

Amos 6

Ve dem som är liknöjda

Amos 5

Sök Herren och lev
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Ett budskap om rättvisa
Har någonsin någon dragit fördel av att du befann dig en
besvärlig situation? Obadja fördömde landet Edom för att ha
dragit fördel av Jerusalem. När ett främmande land anföll
Jerusalem hjälpte edomiterna till att besegra judarna och stjäla
deras ägodelar. På grund av deras grymhet mot Juda profete-
rade Obadja om Edoms undergång och om Israels slutliga fräls-
ning på Sions berg.

En kort bakgrund till en tunn bok
Namnet Obadja
betyder ”Jehovas
tjänare (eller till-
bedjare)”. Hans bok
skrevs troligen 
586 f Kr, kort efter
Jerusalems för-
störing och är den
tunnaste av alla
Gamla testamentets
böcker.

Edom

Moab

Juda
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Obadjas bok

Amos 7–9 handlar om fem syner som Herren lät Amos se.
Varje syn visade att Herren tänkte tillintetgöra Israels
rike om folket inte omvände sig. De två första synerna hand-
lar om den förstöring som avvärjdes i och med att Israel
omvände sig (se Amos 7:1–6). De följande tre synerna
uppenbarade vad Israel inte hade omvänt sig från (se Amos
7:7–9; 8:1–3; 9:1–4). Följden av dessa synder skulle bli att
Israel, Nordriket, erövrades och folket fördes bort i fången-

Amos 7–9

Amos fem syner

skap. Gud skulle dock inte låta Israel förintas. I kapitel 9
lovade Herren dem att även om de skulle bli skingrade bland
alla nationer skulle de i de sista dagarna åter samlas till sina
utlovade länder.

Studera skrifterna

Valfri uppgift – Vad betyder detta?

1. I Amos 8:11–12 beskrivs ett avfall. Ta reda på innebörden
av ordet avfall och berätta varför dessa verser i Amos är en
god beskrivning på ett allmänt avfall på jorden.

2. Gör med hjälp av symbolerna för evangeliet i Amos
8:11–12 en annons som inbjuder människor att undersöka
sanningen. Skriv vad som bör stå i annonsen eller rita
något som du kan göra en affisch av.

Förstå skrifterna

Obadja 1:21 – ”Frälsare . . . på Sions berg”
Nutida profeter har hänvisat till Obadja 1:21 som en profetia
om de sista dagarnas tempeltjänst för dem som har dött utan att
fått höra evangeliet eller motta dess förordningar. Profeten
Joseph Smith sade: ”Hur skola de bliva frälsare på Sions berg?
Genom att bygga sina tempel, uppföra sina dopfuntar och
genom att gå fram och mottaga alla förordningarna, dopen,
konfirmationerna, tvagningarna, smörjelserna, ordinationerna
och de beseglande krafterna på sitt huvud för alla sina förfäder
som äro döda och återlösa dem, så att de kan komma fram 
i den första uppståndelsen och upphöjas till härlighetens troner
med dem. Häri ligger den kedja, som binder fädernas hjärtan
till barnen och barnen till fäderna, vilket fullföljer Elia mission”
(Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 285). 

Obadja

Återlösa de döda


