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Autorul: Amos 
Amos nu a absolvit şcoala de profeŃi; era un profan. Se îndeletnicea cu păstoritul oilor şi culegea 

smochine (1:1, 7:14,15). S-a născut în Tecoa (1:1), un sat situat la 20 km de Ierusalim. Deşi născut în 
Iudeea, mesajul său a avut ca Ńintă, aflăm din text, regatul de nord al Israelului, în principal şi întreaga 
lume, în general. 

Perioada de timp: 
 Şi-a desfăşurat activitatea în timpul domniei lui Ieroboam II, rege în Israel şi Uzia, rege în Iuda. A 
fost contemporan cu profeŃii Osea, din Israel şi Isaia şi Mica din Iuda. Momentul exact de timp a fost „cu 
doi ani înaintea cutremurului de pământ” (1:1). Acest cutremur a fost de mari proporŃii fapt demonstrat şi 
de faptul că Zaharia face referire la el la 200 de ani distanŃă (Zaharia 14:5) afirmând că a avut loc în 
timpul domniei lui Uzia. 

Tema:  
Amos Îl prezintă pe Dumnezeu drept conducătorul acestei lumi şi declară că toate naŃiunile 

pământului sunt răspunzătoare înaintea Lui. Măsura responsabilităŃii unei naŃiuni depinde de iluminarea 
de care are parte. Testul final al oricărui popor sau individ este consemnat în capitolul 3 versetul 3 „Merg 
oare doi oameni împreună, fără să fie învoiŃi?”. Într-o perioadă de prosperitate Dumnezeu a pronunŃat 
judecata. Judecata divină se va abate asupra tuturor naŃiunilor care trăiesc în lux şi imoralitate. 

 
SCHIłA: 

I. Judecata naŃiunilor vecine, 1:1 – 2:3 
1. Introducere, 1:1,2 
2. Judecata Siriei pentru cruzime, 1:3-5 
3. Judecata filistenilor pentru comerŃul cu sclavi, 1:6-8 
4. Judecata Feniciei pentru încălcarea legământului frăŃesc, 1:9,10 
5. Judecata Edomnului pentru spiritul răzbunător, 1:11,12 
6. Judecata amoniŃilor pentru crime violente, 1:13-15 
7. Judecata Moabului pentru nedreptate, 2:1-3 

 
II. Judecata lui Iuda şi a Israelului, 2:4 - 6:14 

1. Judecata lui Iuda pentru că a dispreŃuit Legea, 2:4,5 
2. Judecata Israelului pentru imoralitate şi blasfemie, 2:6-16 
3. AcuzaŃia adusă de Dumnezeu împotriva întregii case a lui Israel (a tuturor celor 12 

seminŃii), capitolul 3 
(privilegiul creează responsabilitate; cu cât binecuvântarea este mai mare cu atât 
responsabilitatea este mai mare) 
4. Israel pedepsit pentru nelegiurile din trecut, capitolul 4 
5. Israel va fi pedepsit pentru nelegiurile din viitor, capitolul 5 
6. Israel avertizat în prezent să se îndepărteze de nelegiuri, capitolul 6 

 
III. Viziuni ale viitorului, capitolele 7 – 9 

1. Viziunea în care apar lăcuste, 7:1-3 
2. Viziunea în care apare foc, 7:4-6 
3. Viziunea în care apare o cumpănă, 7:7-9 
4. Interludiul istoric, 7:10-17 
(experienŃa personală a profetului) 
5. Viziunea în care apare un coş cu fructe de vară, capitolul 8 
6. Viziunea despre împrăştierea poporului, 9:1-10 
7. Viziunea despre o adunare şi refacere a ÎmpărăŃiei, 9:11-15 

N O T E   D E   S T U D I U 

A M O S  
SchiŃa  cărŃii 

John Vernon McGee 
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COMENTARII: 
I. Judecarea naŃiunilor din jur, 1:1-2:3 
 

1. Introducere, v 1,2 
v.1 Amos nu se consideră profet ci cioban (7:14) 
v.2 „Domnul răcneşte din Sion” (de asemenea Ioel 3:16) sugerează răcnetul unui leu care se aruncă 

asupra prăzii sale. Este vorba aici despre apropiata judecată a Domnului. 
 

2. Judecarea Siriei pentru cruzime, 1:3-5 
v.3 „trei păcate” înseamnă, conform lui Luther, cea mai gravă formă a nesfinŃeniei. 

Damascul a fost şi a rămas capitala Siriei (vezi 2 ÎmpăraŃi 10:32, 22 ca împlinire).  
v.5 Chir era în Moab 

 
3. Judecarea Filistiei pentru că făcea sclavi, 1:6-8 

v.6 Gaza este o cetate din Filistia 
v.7 Vezi împlinirea în 2 ÎmpăraŃi 18:8 
v.8 Toate acestea erau cetăŃi ale filistenilor 

 
4. Judecarea Feniciei pentru că a încălcat legământul frăŃesc, 1:9,10 (vânzare de scalvi) 

v.9 Tirul era principala cetate din Fenicia. ComercianŃii acestei cetăŃi făceau afaceri cu o lume 
întreagă 

v.10 Acest verset a fost împlinit atât de NebucadneŃar cât şi de Alexandru cel Mare 
 

5. Judecarea Edomului pentru spiritul răzbunător, 1:11,12 
v.11 „Pentru trei păcate” (vezi versetele 3,6). Edom provine din Esau, fratele lui Iacov. 

 
6. Judecarea Amonului pentru crime violente, 1:13-15 

Vezi 2 ÎmpăraŃi 8:12, 13 pentru crimele înfăptuite de această populaŃie 
 

7. Judecarea Moabului pentru nedreptate, 2:1-3 
v.1 Incidentul nu este înregistrat, dar demonstrează spiritul de nedreptate manifestat şi dincolo de 

moarte. 
v.2,3 Această naŃiune mândră a fost exterminată de către NebucadneŃar. 

 
II. Judecata regatelor Iuda şi Israel, 2:4-6:14 

 
1. Judecarea lui Iuda pentru dispreŃuirea Legii, 2:4,5 
v.4,5 Iuda avea Legea Domnului dar o dispreŃuia. Dumnezeu a judecat poporul în conformitate cu 

această Lege. Celelalte naŃiuni nu aveau Legea şi, din această cauză, nu vor fi judecate în conformitate cu 
ea. 
 

2. Judecarea Israelului pentru imoralitate şi blasfemie, 2:6-16 
Israel (cele zece seminŃii) avea şi el legea, dar poporul comitea aceleaşi păcate ca şi amoriŃii. 

Dumnezeu îi scosese afară din Ńară pe amoriŃi. Israel va fi luat captiv înaintea lui Iuda. 
 

3. AcuzaŃia Domnului făcută întregii case a lui Israel, capitolul 3 (toate cele 12 seminŃii) 
v.1,2 NaŃiunea Israel era într-o relaŃie cu totul specială cu Dumnezeu; a fost aleasă pentru un scop 

bine definit. Acest privilegiu a creat o responsabilitate mai mare decât a oricărei alte naŃiuni. 
v.3 Acesta este un minunat principiu divin conform căruia Dumnezeu trebuie să judece toate naŃiunile 

şi toŃi oamenii. Israel cunoştea planul Domnului. Nu au fost de acord cu el şi nu s-au conformat. Din 
această cauză poporul va fi judecat.  

v.4-15 Judecata naŃiunii va fi severă. Primul la rând va fi regatul de nord. (v.14,15). 
 

4. Israel pedepsit pentru nelegiuirile din trecut, capitolul 4 
v.1-3 Amos îşi îndreaptă judecata spre regatul de nord. 
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v.4,5 Pe o notă plină de sarcasm Amos invită poporul să păcătuiască, să se închine la viŃelul de aur. 
v.6-13 Poporul şi-a primit pedepasa prin lipsa recoltelor, invazii de lăcuste, război şi distrugeri. Nici 

una dintre acestea nu a reuşit să determine poporul să se îndepărteze de păcate. 
 

5. Israel va fi pedepsit în viitor pentru nelegiuiri, capitolul 5 
v.1-15 Dumnezeu roagă poporul să-L caute pentru ca astfel pedepasa să fie evitată (vezi 

v.4,5,6,8,14,15) 
v.16-20 Avertizare cu privire la apropiata judecată viitoare – „Ziua Domnului”. Ziua Domnului 

debutează cu Necazul cel Mare (nu lumină ci întuneric – v.18,20) 
v.21-26 Poporul respecta forma religioasă şi, în acelaşi timp, se închina şi idolilor. 
v.27 Poporul trebuia să ajungă în captivitate (asiriană). 

 
6. Israelul este avertizat în prezent că trebuie să părăsească păcatele, capitolul 6 
v.1 Israelul lua viaŃa în uşor, se scălda în lux şi se bucura de zile de belşug. 
v.3 Erau trei păcate naŃionale 
v.4 Îmbuibarea 
v.5 Muzica păgână 
v.6 BeŃia 

Poporul era implicat în toate acestea, departe de Domnul. 
v.8 Dumnezeu urăşte aceste păcate. Poporul era fără frică de Dumnezeu. 
v.14 Aceasta este o nouă avertizare în legătură cu viitoarea pedeapsă care se va abate asupra ambelor 

naŃiuni. 
 

III. Viziuni ale viitorului, capitolele 7-9 
 

1. Viziunea în care apar lăcuste, 7:1-3 
v.1,2 Lăcustele reprezentau manifestarea judecăŃii Domnului 
v.3 Dumnezeu a renunŃat la judecată din cauza inimii Sale miloase. 

 
2. Viziunea în care apare focul, 7:4-6 
v.4 Focul este manifestarea judecăŃii Domnului 
v.5-6 Dumnezeu a renunŃat la foc, din nou, din cauză că i s-a făcut milă. 

 
3. Viziunea în care apare o cumpănă, 7:7-9 
v.7.8 Când Dumnezeu începe să folosească o cumpănă, El va trece curând şi la acŃiune (Isaia 28:17, 

Ieremia 31:38,39, Zaharia 2:1,2) 
v.9 Ieroboam este evidenŃiat în vederea judecăŃii 

 
4. Interludiul istoric, 7:10-17 

(experienŃa personală a profetului) 
v.10 AmaŃia, preot al lui Baal la Betel, se înfăŃişează înaintea lui Ieroboam cu acuzaŃii la adresa lui 

Amos 
v.11 Aceasta este acuzaŃia 
v.12 Acum AmaŃia îl are pe împărat de partea sa şi merge la Amos pentru a-i ordona să părăsească 

oraşul. Este plin de sarcasm. El spune: „dispari; eşti un predicator de Ńară, du-te unde Ńi-e locul”. 
v.13 Tirada sarcastică este continuată, Amos amintindu-şi că Betelul este locul unde se închina regele 

şi unde acesta nu mai este bine venit. Amos nu era un predicator al „vorbelor dulci”; nu-şi propunea să le 
ofere oamenilor dulcegării prin intermediul unui discurs fără sens şi putere. 

v.14 Răspunsul lui Amos este rezonabil. El mărturiseşte că este cioban şi culegător de smochine. 
v.15 Dar a fost chemat la această lucrare de Domnul 
v.16,17 Amos îi face cunoscută lui AmaŃia o profeŃie înfricoşătoare. Se pare că Amos nu a părăsit 

oraşul. 
 

5. Viziunea coşului cu fructe, capitolul 8 
SfinŃenia poporului Israel se asemăna cu un coş cu fructe. Fructele vara sunt perisabile şi se 

deteriorează rapid. Dumnezeu trebuie să îi judece acum. 
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v.10 Vor veni zile de întuneric 
v.11 Dumnezeu va lua de la ei Cuvântul Său 
v.12 Vor pribegi 

 
6. Viziunea unei împrăştieri a poporului la nivel internaŃional, 9:1-10 
v.8 Israel nu va fi distrus în întregime 
v.9 Israel va fi răspândit în întreaga lume. 
v.10 În acea vreme cei răi vor fi judecaŃi prin sabie. Această profeŃie s-a împlinit şi se împlineşte în 
mod literal. 

 
7. Viziunea unei refaceri şi reunificări a regatului, 9:11-15 
v.11 Acest verset a fost citat de către Iacov cu prilejul Consiliului de la Ierusalim (Fapte 15:16,17) şi 

nu s-a împlinit încă. 
v.12-15 Se vorbeşte despre caracteristicile ÎmpărăŃiei de 1000 de ani. 
 
 

Sumar al fiecărui capitol din Amos (pentru studiu individual): 
 

1. tema capitolului –  
2. cel mai important verset –  
3. cel mai important cuvânt –  
4. învăŃătura despre Hristos –  
5. porunca de a asculta –  
6. promisiunea –  
7. noi adevăruri învăŃate –  
 
 


