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(Yayasan bina awam)                      105 – KITAB NABI KECIL 
 

           
Ke-tujuh belas (17) kitab-kitab ini ditulis oleh para NABI yang menceritakan pekerjaan mereka dalam 

mengemban tugas-tugas kenabian. Kitab-kitab ini dapat dibagi menjadi 5 kitab NABI-NABI BESAR (major 
prophet) dan 12 kitab NABI-NABI KECIL. Nabi-nabi disebut BESAR dan KECIL bukan karena 

kebesaran/kekcilan martabat mereka, tetapi ditekankan pada besar-kecilnya karya tulis yang mereka kerjakan, 
dan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. 

 
 
KE-17 nabi-nabi itu terdiri dari 5 Nabi Besar yaitu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel 

ditambah kitab Ratapan. Sedangkan Nabi Kecil berjumlah 12 yaitu Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, 
Mikha, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakharia, dan Maleakhi. 

NABI-NABI KECIL 

           
Keduabelas kitab-kitab nabi kecil dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 9 (sembilan) kitab pertama 
menceritakan Situasi Sebelum Pembuangan ke Babil  dan 3 (tiga) kitab terakhir menceritakan Situasi Sesudah 
Pembuangan ke Babil. 
 
 

Sebelum Pembuangan 

KE-12 nabi-nabi kecil (disebut kecil karena kitab-kitab karya mereka kecil/tipis), 9 Kitab 
bagian pertama yang menceritakan Situasi Sebelum Pembuangan ke Babil adalah  Hosea, Yoel, 
Amos, Obaja, Yunus, Mikha, Nahum, dan Habakuk, sedangkan 3 kitab bagian kedua yang 
menceritakan Situasi Sesudah Pembuangan ke Babil adalah  Hagai, Zakharia, dan Maleakhi.  

Pengantar dari Kitab-Kitab tersebut adalah sebagai yang diuraikan berikut: 

Catatan: 
Bacalah terlebih dahulu ISI masing-masing kitab dari Alkitab sebelum membaca PENGANTAR masing-

masing kitab tersebut, kemudian bacalah ayat-ayat rujukan yang disebutkan! 

HOSEA 

 Nama kitab ini disesuaikan dengan nama pengkotbah atau nabi yang 
menulis kitab ini. Dalam kitab ini Hosea menyebut dirinya dengan nama 
ganti orang pertama (3:1) 

Isi Kitab 

 Pesan yang diberitakan kitab ini adalah mengenai Peringatan dan 
Kasih Tuhan terhadap Kebobrokan Israel. 
 Kejahatan-kejahatan yang timbul pada masa kegelapan itu adalah: 

• kutuk dan kebohongan (4:2); 
• pembunuhan (4:2;6:8); 
• persenkongkolan imam yang jahat (6:9;7:1); 
• kebohongan dan aniaya (10:4;12:8); 
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• perzinahan (4:3,11;7:4); 
• penyembahan berhala (4:12,13;8:5;10:1,5;13:2); 
• pemabukan (4:11;7:5); 
• tidak mempedulikan Tuhan (4:4,10;8:14). 

Penulis 
 Penulis Kitab ini adalah Hosea yang nama lengkapnya adalah Osee Bin Beeri (Yahweh 
Penolong), satu di antara nabi-nabi Ibrani yang hidup dan bekerja pada abad VIII SM, seorang nabi 
dari kerajaan Utara (Israel, 7:5). 
 Pelayanan Hosea adalah pada masa pemerintahan raja Jerobeam II. Hosea adalah seorang 
tukang roti (7:4) dan dibeberapa bagian ada kesan bahwa ia juga seorang petani. 

Persoalan Waktu 

Menurut Hos.1:1, pelayanan Hosea berkaitan dengan 2 latar belakang sebagai berikut: 
 (1) pemerintahan Yudea: raja-raja Uzia (767-740SM), Yotam (740-732), Ahaz (732-716), dan Hizkia 

(716-687); dan (2) pemerintahan Israel: Yerobeam II (782-752SM). 
 Hosea 1:4 menunjukkan saat sebelum kematian Yerobeam II, dan Hos.8:9 menunjukkan 
tahun 739 SM (band. 5:13;7:11;10:5;12:2). 
 Jika Hos.5:8 s/d 6:6 menunjukkan perang Siria/Efraim (735-734 SM), maka pelayanan nabi 
Hosea kemungkinan dilakukan pada tahun 753-722 SM. 

YOEL 

Penulis Kitab ini adalah Yoel bin Petuil (1:1,13;2:17), tinggal di 
Yerusalem dan disebut sebagai nabi Yehuda. 
 Yoel berarti 'Yahweh El/Allah', dan ia bertindak sebagai nabi 
rumah Tuhan. 

Isi Kitab 

 Kitab ini menceritakan datangnya hukuman belalang sebagai 
peringatan Allah (1:15), namun dialam hukuman itu ada pengharapan. 
Yoel melakukan dua kali panggilan untuk bertobat (1:13 dst.;2:12-17). 
 Dalam kitab ini juga ditekankan pentingnya kebutuhan akan 
kebangunan rohani (2:18-27). 
 Yoel menekankan Berkat Roh yang akan menyusul yang 
menunjukkan kepada Pencurahan Roh di hari pentakosta seperti yang 
diakui oleh rasul Petrus (3:19, band.Kis.2). 

Persoalan Waktu 

 Mengenai waktu yang melatarbelakangi kitab ini tidaklah pasti. Tradisi Yahudi mengatakan 
pada abad VIII SM, sedangkan krtiitik modern menganggapnya sebagai hasil abad IV SM. 
 Kalimat: Penawanan Yehuda/Yerusalem (3:1) ... 'membawa kembali' menunjukkan waktu 
yang akan datang.  
 Keadaan yang menunjukkan hubungan dengan Bait Allah (1:9 dst.) menunjukkan penekanan 
yang sama pada hari-hari nabi-nabi Hagai dan Zakharia (+/- 510 SM?), tetapi penekanan pembebasan 
Mesir dan Edom dari kejahatan mereka terhadap Yehuda dan pembunuhan rakyat negeri (3:19) 
menunjukkan awal masa penawanan - seperti keterangan Yunani (3:6).  

AMOS 

Nabi Amos tinggal di Tekoa, 8 Km sebelah tenggara Betlehem dan 19 Km sebelah selatan 
Yerusalem, dan ia bekerja sebagai gembala domba.  
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Persoalan Waktu 

 Dari 1:1 terlihat bahwa nabi Amos tinggal pada masa pemerintahan 
Uzia raja Yehuda (767-740 SM) dan Yerobeam II raja Israel (782-753). 
 Pelayanan Amos barangkali terjadi pada sekitar tahun 760SM pada 
saat keadaan ekonomi makmur. 

Isi Kitab 

 Kitab ini ditujukan kepada  Kerajaan Utara (Israel), yaitu pesan 
yang mengatakan bahwa jikalau ingin hidup, mereka harus meninggalkan 
keadaan hidup tidak bermoral dan dalam mencari Tuhan harus nyata dalam 
sifat-sifat Keadilan, kebenaran dan Kesucian, sebab pada masa kehidupan 
nabi Amos itu, orang kaya sangat kaya dan yang miskin amat miskin.  

OBAJA 

Judul asli kitab ini adalah 'Penglihatan Obaja'. Obaja artinya pelayan Yahweh, dan buku ini 
merupakan buku terpendek dalam Perjanjian Lama dan hanya berisi satu fasal saja. 

Isi Kitab 
Latar belakang nubuatan yang dicatat dalam kitab ini 

adalah Kebencian Israel terhadap Edom (keturunan Esau: 
Kej.25:23; 26:6,8,9; 27:38). 

Esau mencerminkan orang fasik (Mal.1:2;Rom.9:13; 
Ibr.12:16), Edom gembira waktu Yerusalem dihancurkan 
(Mzm.137:7), dan Edom juga musuh pahit Yehuda (2Raj.8:20-
23/2Taw.21:8-9). 

Nubuat-nubuat lain tentang kejatuhan Edom dicatat dalam 
(Yes.34:5-15;Yer.49:7-23;Yeh.25:12-14;35:1-15/Am.1:11-12). 

Ada juga hubungan erat dengan kitab-kitab yang lain, 
seperti: 

•       Ob.4 = Am.9:2; 
• Ob.9,10,18 = Am.1:11-12; 
• Ob.14 = Am.1:6,9; 
• Ob.19 = Am.9:12; 
• Ob.20 = Am.9:14; 
• Ob.1-6 = Yer.49:7-22; 

Persoalan Waktu 

Dengan latar belakang pernyataan Allah (1,4,8,18), Obaja menyatakan pesan Allah tentang 
hukuman bangsa-bangsa melalui sejarah khususnya Edom akan dihancurkan selama-lamanya 
(10,16,18); ini menunjukkan tahun nubuatan beberapa waktu sesudah penghancuran Yerusalem oleh 
Nebukadnezar, raja Babel, pada tahun 586SM, pada saat pemerintahan Zedekia. 

YUNUS 

Penulis kitab ini adalah Yunus anak Amitai dari Gath Heper (Yun.1:1;2Raj.14:25). 
Yunus adalah satu-satunya nabi dimana Yesus menyamakan dirinya (Mat.12:39-41); 

Keduanya berasal dari Galilea, Gath Heper letaknya dekat Nazareth, kota dimana Yesus 
menghabiskan sebagian besar hidupnya. 

Yunus melarikan dirinya dari Yoppa, sedang Petrus diutus untuk melayani orang-orang kafir 
dari kota ini (Kis.10:8). 
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Isi Kitab 

Isi kitab menceritakan bahwa Allah juga mengaruniakan hal bertobat kepada orang kafir 
(Kis.11:18). 

Sifat Sejarah 

Niniwe adalah kota sejarah, dan Yunus sebagai pribadi yang pernah hidup ditekankan oleh 
Yesus dalam Mat.12:39-41;16:4;Luk.11:29-32). 

Catatan 

Memang ada yang meragukan eksistensi dari ikan besar 
yang menelan manusia dan manusia itu tetap hidup, namun pada 
masa kini sudah sering kita dengar mengenai manusia yang 
beberapa hari tinggal di perut ikan dan tetap hidup. 

Persoalan Waktu 

Nabi Yunus hidup pada masa pemerintahan Yerobeam II 
(793-753SM) dan ikut misi ke Asyur (2Raj.14:25). Kebesaran 
kerajaan Asyur terjadi di antara tahun-tahun 900-670 SM. 

Isi kitab mungkin dinubuatkan pada waktu pemerintahan 
itu sampai waktu kejatuhan Niniwe pada tahun 607 SM. 

MIKHA 

Penulis kitab ini adalah Mikha orang Moresyet (Yehuda), diperbatasan dengan Gat di daerah 
Filistin. 

Dalam Perjanjian Baru, Mikha disinggung dalam meramalkan kota Betlehem sebagai tempat 
kelahiran juruselamat (Mat.2:5,6 dan band. Mi.5:1).  

Isi Kitab 

Nubuatan Mikha ditujukan untuk menghadapi korupsi 
sosial, kepincangan sosial yang mencolok, moral yang merosot, 
dan penyembahan berhala. Kecaman ditujukan kepada orang-
orang kaya dan penindas rakyat. 

Persoalan Waktu 

Mikha bernubuat pada waktu pemerintahan raja Yotam 
(740-732SM); Ahaz (732-716SM) dan Hizkia di kerajaan 
Yehuda (716-687SM), jadi kira-kira di antara tahun-tahun 740-
687SM. 

Nubuatan Mikha dalam Mi.3:12 masih diingat sekitar 100 tahun kemudian pada masa 
Yeremia (Yer.28:18). 

NAHUM 

Penulis kitab ini adalah Nahum 
orang Elkosy (1:1) dan berasal dari Yehuda 
(1:15). Letak Elkosy tidak diketahui lagi 
sekarang, mungkin dekat Galilea. 

Nama kota Kapernaum menurut 
tradisi Yahudi berasal dari kata-kata 
Kafar-Nahum yang berarti 'dusun-Nahum'. 
Ada kemungkinan Nahum berasal dari 
sini. 
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Isi Kitab 

Isi kitab bertema bahwa Tuhan itu cemburuan adanya dan pembalas (1:2).  
Isi kitab menceritakan tentang hukuman atas Niniwe, dimulai dengan bentuk Mazmur (1:2-

10), dalam bentuk Akrostik tetapi tidak lengkap, hanya sampai huruf M. 
Menurut naskah Masoret (MT), Nah.2:1 dalam Alkitab TB-LAI adalah Nah.1:15, dan Nah 

2:2-14 adalah Nah.2:1-13). 

Persoalan Waktu 

Waktu yang diceritakan kitab ini diperkirakan terjadi pada tahun 664-663 SM pada waktu 
kerajaan Mesir dikalahkan oleh kerajaan Asyur (3:8), tetapi juga terjadi pada tahun 612 SM (atau 608) 
pada waktu kejatuhan Niniwe karena fasal 2 dan 3 menunjukkan terjadinya kejadian itu. Nah.1:15 
menggambarkan kebesaran upacara agama, jadi tentu tidak lama setelah Reformasi Yosia pada tahun 
621 SM. Jadi kemungkinan masa yang ditulis dalam kitab ini adalah antara tahun 621-612SM. 

HABAKUK 

Penulis kitab ini mungkin nabi yang tinggal di Yehuda pada akhir pemerintahan raja Yosia 
(640-609 SM) dan pada awal kerjaan Yehoyakim (609-612 SM) berdasarkan Hab.1:6 tentang 
kekuasaan Kasdim yang berkuasa antara tahun 720-538SM. 

Dalam Septuaginta (LXX) ditulis dengan nama ambakoum.  

Isi Kitab 

Tema kitab ini menyiratkan bahwa Orang benar hidup oleh 
percayanya (2:4) dan dinyatakan lebih tegas lagi dalam 3:17-19. 

Isinya ditujukan kepada orang Fasik dan orang Kasdim (1:6).  

Persoalan Waktu 

Nubuatan dalam kitab ini berkisar masa akhir abad-7SM dan tak 
lama sesudah perang di Karkemi (605 SM), dan paling sedikit ada 2 
fasal yang ditulis di antara tahun 605-600 SM. 

Mungkin juga ditulis sebelum Niniwe jatuh tahun 612 SM. 

Catatan 

Perhatikanlah, Hab.3 memberikan gambaran mengenai bencana-
bencana (catastrophe) yang terjadi dalam alam semesta ini! (proses 
pembentukan gunung-gunung di bumi?, 3:6-10).  

ZEFANYA 

Dalam bahasa Yunani LXX maupun bahasa Latin Vulgata, nama 
kitab ini disebut sebagai Sophonias. 

Zefanya adalah penduduk Yerusalem, hal mana jelas dari catatan 
detail tentang keadaan di Yerusalem (1:4,10,12) yang hanya diketahui 
oleh penduduk kota itu. Ia putra cucunya Hizkia. (1:1). 

Isi Kitab 

Isi kitab mengingatkan kerajaan Selatan (Yehuda) dalam 
mendekati hari kebinasaannya, peringatan akan penyembahan berhala 
dan juga menyatakan soal Hari Tuhan. 

Kondisi Zefanya tidak jelas dalam kitab ini, namun maksudnya 
terlihat dari keadaan moral dan agama di Yehuda (1:4,8,9,12;3:1-3,7). 
Keadaan ini terjadi sebelum terjadinya reformasi besar pada 621 SM. 
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Persoalan Waktu 

Peristiwa yang diceritakan dalam kitab ini terjadi pada masa pemerintahan raja Yosia  (640-
608 SM), dan nabi Zefanya ikut serta dalam kebangunan rohani yang dilakukan oleh Yosia (2Raj.22-
23/2Taw.34-35), mengingat bahwa Zefanya juga tinggal di istana dan merupakan keluarga dekat raja 
Yosia. 

Sesudah Pembuangan 

Kitab-kitab Hagai, Zakharia dan Maleakhi menceritakan keadaan pada saat umat Yehuda 
kembali dari pembuangan di Babel. 

HAGAI 

Dalam Alkitab terjemahan LXX (Yunani) dan Vulgata (Latin), nama kitab ini disebut sebagai 
Aggaeos, yang berasal dari kata yang berarti pesta. 

Penulis 

Penulis kitab ini adalah nabi Hagai yang adalah pesuruh 
Allah (1:13), mungkin di tulis dalam usia tua karena mengatakan 
pernah melihat Bait Suci yang pertama (2:4).  

Isi Kitab 

Isi kitab menunjukkan usaha penggerjaan pembangunan 
kembali Bait Suci.  

Persoalan Waktu 

Keadaan sejarah dalam kitab ini dihubungkan dengan 
keterangan dalam buku Ezr.5:1;6:14, jadi terjadi kira-kira di antara 
tahun 537-520SM. 

Nabi Hagai bernubuat pada tahun kedua pemerintahan raja Darius, raja Persia (521-485SM), 
jadi kira-kira pada tahun 520SM.  

ZAKHARIA 

Kitab ini dalam LXX disebut sebagai Zacharias. Menurut Za.1:1, ia disebut sebagai anak 
Berekhya bin Ido. Dalam Yes.8:2 disebut sebagai anak Yeberekhya. 

Ido adalah nenek nabi Zakharia dan termasuk keluarga yang 
kembali dari pembuangan Babil ke Yehuda (Nah.12:4,16), dan kalau 
benar, maka Zakharia adalah tergolong Imam juga. 

Isi Kitab 

Isi kitab pada pokoknya sama dengan isi kitab Hagai yaitu 
bertemakan pembangunan kembali Bait Allah.  

Dalam kitab ini banyak sekali nubuatan tentang Kristus 
(Zak.3:8;6:12,13;11:4-11;11:15-17;13:7;14:4). 

Bagian Zak.1-8 sering dianggap terpisah dari Zak.9-11 dan 12-
14, berhubung isi nadanya berbeda; juga berdasarkan Mat.27:9 yang 
mengutip Zak.11:12-13 yang disebut sebagai nubuatan Yeremia, 
namun tradisi Yahudi mengatakan bahwa kitab ini sebagai kitab yang 
ditulis oleh Zakharia, dan adanya perbedaan nada pada bagian-bagian 
di atas bisa saja terjadi disebabkan ditulis dalam dua suasana dan waktu 
yang berbeda. 
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MALEAKHI 

Nama kitab ini tidak seperti yang tertulis dalam bahasa Ibrani. LXX menyebutnya sebagai 
Malachi, bukan sebagai nama, tetapi sebagai kata benda yang artinya PesuruhKu. Ini menunjukkan 
bahwa pengarah kitab ini sebenarnya tidak dikenal. 

Isi Kitab 

Pesan dalam kitab ini adalah mengenai hukuman pada orang 
berdosa dan mengajak umat untuk bertobat di tengah suasana 
masyarakat yang penuh korupsi agama yang hebat.  

 Dalam naskah Massoret 3:19-24 isinya sama dengan 4:1-6 
dalam naskah dalam bahasa Indonesia. 

Persoalan Waktu 

Waktu yang diceritakan dalam kitab ini terjadi sebelum 
pembaharuan agama yang dilakukan oleh Nehemia pada tahun 444 SM 
(Neh.13:2) jadi kira-kira disusun pada tahun 460 SM, segera setelah 
kedatangan Ezra.  

Diskusikanlah 

• Mengapa nabi Hosea harus mengalami kehidupan yang tragis? 
• Sebenarnya apakah maksud nubuatan nabi Yoel? 
• Bandingkanlah latar belakang kitab Amos dengan situasi masakini, pesan apa yang harus 

disampaikan untuk masakini (aplikasi praktis) dari kacamata nabi Amos? 
• Bandingkanlah tema kitab Habakuk dengan kitab Roma, juga dengan reformasi Marthin 

Luther; 
• Zefanya hidup pada masa reformasi di bawah raja siapa? Dan reformasi itu mengajar 

apakah kepada kita? 

 
 


