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Amos 

Kapittel 2 

6 Så sier Jehåvah: På grunn av tre overtredelser av Israel, ja på grunn av fire, skal Jeg ikke ta 

den tilbake. For de selger den rettferdige for sølv og den fattige for et par sandaler. 7 De 

tramper de hjelpeløses hode ned i støvet på jorden og forvender veien for de ydmyke. En 

mann og hans far går inn til den samme piken for å vanhellige Mitt hellige navn. 8 På klær 

som er tatt i pant, legger de seg ned ved hvert alter, og de drikker vinen til dem som ble 

bøtelagt i deres Elåhims hus. 

9 Likevel var det Jeg som ødela amåritten framfor dem. Han var høy som sedertrær, og han 

var sterk som eiketrær. Men Jeg ødela hans frukt der oppe og hans røtter der nede. 10 Det 

var også Jeg som førte dere opp fra landet Mitsrajim og ledet dere gjennom ørkenen i førti 

år, så dere skulle ta amårittens land i eie. 11 Jeg oppreiste noen av deres sønner til profeter 

og noen av deres unge menn til nasireere. Er det ikke slik, dere Israels barn? sier Jehåvah. 

12 Men dere ga nasireerne vin å drikke og befalte profetene og sa: «Dere får ikke 

profetere!» 

13 Se, Jeg trykker dere ned, som en vogn full av korn tynges ned. 14 Derfor skal flukten 

mislykkes for den raske, den sterke får ikke brukt sin kraft. Den mektige kan heller ikke 

berge sitt liv. 15 Han som bruker buen, skal ikke holde stand, den som er rask på foten, skal 

ikke slippe unna. Den som rir på hest, kan heller ikke berge sitt liv. 16 Den blant de mektige 

som har mest mot i hjertet, skal flykte naken på den dagen, sier Jehåvah. 

Kapittel 3 

1 Hør dette ordet som Jehåvah har talt mot dere, Israels barn, mot hele den slekten som Jeg 

førte opp fra landet Mitsrajim: 

2 Bare dere har Jeg utvalgt blant alle slektene på jorden. Derfor må Jeg straffe dere for alle 

deres misgjerninger. 3 Vandrer vel to sammen uten at de er blitt enige om det? 4 Brøler 

løven i skogen uten at den har noe bytte? Lar den unge løven sin røst høre fra hulen uten at 

den har fanget noe? 5 Faller en fugl i snaren på jorden uten at det er noen felle for den? 

Spretter en snare opp fra jorden uten at den har fanget noe? 6 Når det blåses i basunen i 

byen, blir ikke folket redde? Når det skjer en ulykke i en by, er det ikke Jehåvah som har 

gjort det? 

7 For Anånaj Jehåvah gjør ingenting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine 

tjenere, profetene. 8 Løven brøler! Hvem må ikke da frykte? Adånaj Jehåvah taler! Hvem må 

ikke da profetere? 

 


