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Ámósé az első olyan prófétai könyv, amely Izrael északi országrészéről tartalmaz próféciát. A
csodákat tevő próféták, Illés és Elizeus már Ámos előtt prófétáltak Izraelben. De írásos próféciát nem
hagytak hátra. Ámós volt az első, aki le is írta próféciáját.
Ámós kb. 40 évvel Elizeus után kezdett prófétálni. Ha Géházi (Elizeus szolgája) nem lett volna oda
Naámán pénzéért, ami által tönkre is tette magát, talán Elizeus kenetének kettős mértékét nyerte volna,
és Izrael következő prófétája lett volna. Ebben az esetben Ámós helyett Géházi írta volna ezt a
próféciát. De Géházi méltatlanná tette magát erre a kiváltságra. Az Úr figyelmeztet bennünket, hogy
senki a mi koronánkat el ne vegye (Jel. 3,11). Van egy korona, amit Isten számodra tartogatott, ha
hűséges vagy szolgálatodban. Isten neked szánta azt. Hűtlenség által azonban el is veszítheted ezt a
koronát. Akkor majd másvalaki fogja végezni szolgálatodat, és ő kapja meg a te koronádat. Lehet,
hogy Ámós is így kapta meg Géházi koronáját!
Ámós nem kívánt próféta lenni. Egyszerű pásztor volt – hasonlóan, ahogy az első apostolok egyszerű
halászok voltak. Elizeus meg előzőleg földműves volt. Ámós szarvasmarhákkal, juhokkal és
fügetermesztéssel foglalkozott. Amikor szavahihetőségét kétségbe vonták, maga mondta: „Nem
vagyok próféta, sem prófétatanítvány, hanem állattartó vagyok és fügét termesztek. Az Úr azonban
elhozott a nyájamtól és azt mondta nekem: ’Menj el, és prófétálj az én népemnek, Izraelnek” (Ámós
7,14-15).
Miért választotta Isten Ámost, hogy először foglaljon írásba egy prófétai üzenetet? Isten bizonyára
figyelemmel kísérte őt, (ahogy mindnyájunkat is néz), hogy lássa, vajon Ámos féli-e Istent, és
munkájában hű-e? Ámós nem volt tanult ember, nem volt pap, de hű volt a mindennapi munkájában.
Istenfélő volt, a szegényeken könyörülő, és példás életet élt. Majd egy nap megszólította őt Isten, és
azt mondta neki: Szolgám leszel.
Isten minden nap figyelemmel kísér bennünket, hogy meglássa, vajon a mindennapi életünkben hűek
vagyunk-e, mindig alázatosak vagyunk-e, szakítunk-e magunknak arra időt, hogy Őrá várjunk, és
hallgassunk is Őrá, és hogy az Írást tudakozzuk, stb.? Ámos talán már 25 éven át hűséges volt. Nem
tudom. Azt tudom, hogy Jézus Názáretben 30 éven át hűséges volt, mielőtt elhívatott, hogy
prédikáljon. Ha te a kis dolgokban néhány éven át hűséges vagy, esetleg azon kezdesz gondolkozni,
hogy Isten megfeledkezett rólad. Nem. Egy nap majd Isten váratlanul azt fogja mondani: Mától az én
szolgám vagy. Isten azokat hívja el, akik a földi munkájukban hűek. Így tett az ó testamentumban is.
Ámós könyvében ez a két kifejezés „Izrael Istene” és „Izrael Szentje” sohasem fordul elő. Ugyanis
Ámós Istent minden nemzet Istenének látta, nem pedig csupán Izrael Istenének. Idézte az Úr szavait:
Ti izraeliták tényleg azt hiszitek, hogy jobbak lennétek az etiópoknál? Az úgy van, hogy én
szabadítottalak ki titeket Egyiptomból. De ugyanúgy kihoztam a filiszteusokat Kaftórból (Krétáról) és
Arámot (a szíriaiakat) Kirből. (Ámos 9,7).
Ámós egy „újtestamentumi” értelemmel rendelkező próféta volt, aki minden nemzet minden emberét
átkarolta. Hitte, hogy Isten a pogányokat a zsidókkal együtt összegyűjti, és egy Testé szerkeszti. Ámos
felülemelkedett az izraeliták azon elképzelésén, hogy csak ők lennének Isten választott népe. Ámos
szíve nyitva volt az egész világból való emberek számára.
Nem úgy volt, mint a többi izraeliták, akik azt gondolták, hogy ők Isten előtt az egyedül elfogadott
nép. Manapság is sok keresztény csoport van, akik ugyanúgy képzelik, hogy kizárólag ők Isten
választott népe e Földön!! A valóságban ez egyik ismertető jele a szektáknak. Izraelben is voltak ilyen
emberek abban az időben. De Ámós nem – az ő szíve tág volt.
Isten igazi szolgájának a szíve tág, ami elfogadja minden csoportból és felekezetből Isten hívét.
Babilon nem valamilyen kivitelezési mód, amit az ember bármilyen felekezetben megtalálhat. Babilon
e világnak a szelleme, amit igazán a szívedben találhatsz meg. A világ legjobb gyülekezetében is
találhatunk Babilonhoz tartozó embereket, mivel a gondolkozásukban van benne Babilon.
Elképzelhetik, hogy ők szabadok Babilontól, mert kijöttek az egyházak rendszeréből. De ez nem igaz.
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Például, ha szereted a pénzt, akkor te ezzel Babilon része vagy, függetlenül attól, hogy melyik
gyülekezethez tartozol. Ha húsod kívánságai szerint élsz, akkor házasságtörő vagy, akármelyik
gyülekezethez is tartozol még. Dicsekedhetsz tanaiddal is, hogy ti nem imádjátok Máriát, nem
gyakoroljátok a gyermekkeresztséget, stb. Rendben. De ha imádod a pénzt, vagy a kívánságaidat
gyakorlod, űzöd, akkor a valóságban rosszabb lehetsz, mint azok. Náluk a fő probléma a hittételeikben
van, neked meg súlyosabb a szív-problémád, ami az életeddel függ össze.
Vannak olyan zárkózott csoportok a mai kereszténységben, akik azt képzelik, hogy Isten csak az ő kis
körükkel törődik és foglalkozik!! Krisztus Teste több, mint egy felekezet. Isten népét nem lehet ma
egyetlen felekezetben megtalálni. Istennek minden felekezetben van híve. Vannak újjászületett hívők
különböző hitvallású gyülekezetekben. Én nem értek egyet sok gyülekezet hitvallásával. De nem
tagadhatom azt a tényt, hogy Istennek ott van néhány gyermeke. Ehhez hasonlóan vannak megtéretlen
tagok az eredetileg evangéliumi alapú, de mára – különösen a második és harmadik nemzedékre jutott
– immár szétvált gyülekezetekben. És azok is részt vesznek gyülekezeteikben az úrvacsorában.
Ezekben a napokban nekünk is szükségünk van valamennyi Ámós látásmódjából. Isten megbünteti az
embereket minden nemzetben és minden felekezetben. Viszont összegyűjti az embereket minden
nemzetből és minden felekezetből.
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