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Ámósz 5,14-15 A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az ÚR, 
a Seregek Istene – ahogy mondogatjátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek ér-
vényt a törvénynek a kapuban! Talán megkegyelmez József maradékának az ÚR, a Seregek Is-
tene. 

 
1. Kedves Testvérek! Tovább folytatjuk a Kispróféták nagy üzenetei c. megkezdett sorozatunkat. Ma 

a 4. alkalommal Ámósz kisprófétával és egyik fontos üzenetével fogunk megismerkedni. 
Úgy hiszem, Ámósz személye közel áll magyar emberhez, és közel áll hozzátok is, mert mezőgazda-

sággal és állattenyésztéssel foglalkozott. Közelebbről egyrészt fügetermelő volt, másrészt pedig szarvas-
marhákat tartott. Olyan munkát végzett, ami a hajdú ember számára évszázadok óta teljesen megszo-
kott. 

A prófétai könyvéből megtudjuk, hogy a déli országrészben, Júdában élt, Tékoa településről szárma-
zott, és két évvel egy nagy földrengés előtt az északi Izrael területén mondta el próféciáit Kr. előtt 760-
ban.  

Ebben az időben Izráel a virágkorát élte. Az északi országrészben II. Jeroboám király uralkodott. A 
király kihasználta azt, hogy Asszíria, a feltörekvő nagyhatalom megpróbálta elfoglalni a hanyatlásnak 
indult Arám Birodalom pozícióit. És amíg a nagyhatalmak egymással birkóztak, hogy melyik kerül fö-
lénybe, és melyik fogja az ókori Keletet uralni, addig II. Jeroboám király újra kiterjesztette az ország 
határait, és Izrael Északon ismét akkora lett, mint volt Salamon uralkodása alatt. 

Ezek a katonai sikerek gazdasági fellendülést és jólétet eredményeztek az országban. Sajnos azon-
ban a jólét erkölcsi romlással járt, és a társadalmi bajok nagyon megnehezültek. 

 
2. Ahogy már említettem, az volt az egyik különlegesség Ámósz prófétánál, hogy a déli országrészből 

ment Északra, hogy elmondja Isten üzenetét. Sajnos, a déli származás már önmagában is nehezítette az 
üzenet elfogadását. A prófétának azonban az életben maradását jelentette, hogy később volt hova me-
nekülnie a fenyegetés elől. 

Az északi országrészben két kultuszhely is volt: Bétel és Dán. Ámósz prófétát Isten Bételbe küldi, 
mert az volt a jelentősebb hely: ha ott hangzik az Ige, akkor arra jobban oda fognak figyelni. 

Ámósz pedig elmegy, és prédikál a bételi szentélyben. Ítéletes próféciát mond a választott népet kö-
rülvevő népekről, külön is beszélt az egyik rokon népről, Edomról. Majd a választott néphez szól, ahol 
azt gondolják, hogy minden a legnagyobb rendben van az országban. 

 
Sajnos azonban hiányzik a tisztánlátás mind a vezetőknél, mind pedig az embereknél. Azzal 

nincs baj, hogy a sikereknek örülnek. Az, hogy a gazdasági fellendülést igyekeznek kihasználni, teljesen 
természetes dolog. Ez sem baj. 

A baj ott kezdődik, hogy Izráel büszke és önelégült lett, amikor egyre jobban mentek a dolgok. 
Jusson most eszünkbe Jézus példázata a bolond gazdagról!  

Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. 17Így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova 
betakarítanom a termésemet. 18Majd így szólt: Ezt teszem: lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda 
gyűjtöm be minden gabonámat és javamat, 19és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van sok évre 
félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál! 20Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik 
tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? 21Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten 
szerint gazdag. (Lk 12,16-21) 

 
Tehát azzal volt baj Ámósz próféta idejében, hogy az emberek nem Isten szerint voltak gazdagok, 

hanem egyre önzőbb módon éltek. Minél kényelmesebben, anyagilag minél biztonságosabban tudtak 
élni, annál inkább csak magukra gondoltak, annál kevésbé figyeltek a másik emberre. 

Ezen túlmenően pedig egyre kevésbé emlékeztek arra, hogy kik ők, hogy Isten miért is és mire is 
választotta ki őket. 
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Ámósz a sok ítéletes prófécia közben felcsillantja a reménységet, a megtérés lehetőségét: „talán 
megkegyelmez József maradékának az Úr, a Seregek Istene.” Ehhez azonban  

I. újra világosan kell látni a különbséget jó és rossz között, 
II. képesnek és határozottnak kell lenni arra, hogy a jót válasszák, 
III. a jót szeretni kell, a rosszat pedig gyűlölni, mert ez a feltétele annak, hogy az ember meg tud 

maradni a jó mellett. 
 
3. Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Pál apostol mintegy 800 évvel később élt Ámósz pró-

fétánál. Már az Újszövetség korában járunk. De miért is fontos ezt hangsúlyozni? 
Többek között azért, mert Pál arról ír a Rómában élő keresztyén gyülekezetnek, hogy a választott 

zsidó nép nem töltötte be a küldetését, amire Isten elhívta őket. Pedig ez az elhívás még Ámósz prófé-
tánál is sok száz évvel korábban történt. Lett volna bizony ideje Izraelnek arra, hogy népek világossá-
gává legyen, hogy általa áldást nyerjen a föld minden nemzetsége. 

Ez azonban nem valósult meg úgy, ahogy Isten elvárta tőlük. Nem lettek fénylő világossággá, és nem 
hirdették a népeknek, hogy kicsoda az igaz Isten. Emiatt küldte Isten a prófétákat, így ezért küldte Ámósz 
prófétát is. 

A helyzet sajnos nem változott: Ámósz prófétát bepanaszolták a királynál, ezért menekülnie kellett. 
Visszament Júdába a füge ültetvényéhez és a tehenek mellé. Persze ő megtett mindent, amire Isten fel-
hatalmazta őt. Elmondta, hogy rossz úton járnak, hogy megtérésre van szükségük, hogy éljenek, mert 
akkor van esélyük arra, hogy az Úr megkegyelmezzen József maradékának. 

4. Aztán elteltek újabb évszázadok, és helyzet, az emberek lelkisége továbbra sem változott. Az első 
Karácsonykor még Ámósznál is nagyobb próféta született, Akit már csecsemőként meg akartak ölni, 
majd végül 33 évesen végre sikerült Krisztust elhallgattatni a golgotai kereszten. 

Azonban Krisztus követőit nem tudták elhallgattatni. Mert bizonyságot tettek az apostolok. Éppen 
Pünkösd hétfőjén hallottuk a történetet Péter apostolról, akinek megtiltották, hogy Krisztusról és Krisz-
tus nevében prédikáljon. Majd börtönbe zárták, de Isten angyala csodálatos módon kiszabadította őt. 

Péterék ekkor nem menekültek el, hanem újra nyilvánosan tanítani kezdtek. Más szavakkal, mégis 
ugyanazt az üzenetet hirdették, amit egykor Ámósz próféta is mondott: A jóra törekedjetek, ne a 
rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az ÚR, a Seregek Istene – ahogy mondogatjátok. 
Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban! Talán meg-
kegyelmez József maradékának az ÚR, a Seregek Istene. 

 
5. És jött Pál apostol, aki Péterhez hasonlóan világos képet mutat fel az izraelieknek: Izrael nem tel-

jesítette Isten küldetését, az Isten kiválasztását rangnak és kiváltságnak tartotta. Elkülönült a népektől, 
ahelyett, hogy mint a só a levesben, megízesítette volna a népek tengerét. 

Pál érthető módon beszél arról, hogy Isten egy bizonyos ideig nem számol az egész választott néppel, 
csupán a maradékkal, a hozzá hűséges maradékkal. A többieknek pedig „adott bódult lelket, és olyan sze-
met, amellyel nem láthatnak, és olyan fület, amellyel nem hallhatnak mindmáig.” (Róma 11,8) 

Ez Izráel elbotlása és bukása.  
 
6. Tudni kell azonban azt, hogy ez a bukás nem végleges. Izráel is lehetőséget kap a megtérésre és 

újjászületésre a Lélek által. Urunknak célja van ezzel a bukással, hogy az üdvösség ígérete eljusson min-
den emberhez. Amíg Izráelre volt bízva az üdvösségről szóló bizonyságtétel, addig ezt megtartották ma-
guknak, és más népeknek nem tettek bizonyságot. Sőt, önmagukat jobbnak tartották mindenki másnál. 

Emiatt Isten másokra bízta az üdvösség ígéretét: a Krisztus-követőkre, a keresztyénekre, ránk. En-
nek pedig az is volt a célja, hogy Izráel népét a jóra felingerelje, a jó iránt féltékennyé tegye őket. 

Ez van a háttérben. Ez azonban kevéssé tartozik ránk. Nekünk sokkal inkább az a feladatunk, hogy 
elvégezzük azt, amit most ránk bíz az Úr! Lássuk meg azt, hogy nekünk sincs más feladatunk, mint Izra-
elnek volt. Nekünk is az evangélium hirdetése, a megmaradás, az üdvösség és a szabadulás meg-
hirdetése a feladatunk. 

 
7. Hogyan tehetjük ezt? Hogyan kell tennünk mindezt? A recept ma is pontosan ugyanaz, mint egykor 

Ámósz próféta korában volt, vagy mint az apostolok idejében: 
I. újra világosan kell látni a különbséget jó és rossz között, 
II. képesnek és határozottnak kell lenni arra, hogy a jót válasszuk, 
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III. a jót szeretni kell, a rosszat pedig gyűlölni, mert ez a feltétele annak, hogy meg tudunk ma-
radni a jó mellett. 

Testvérek! Ma is nagyon aktuális Ámósz próféta üzenete. Hazánk gazdaságilag felívelő pályán van. 
Az eredményeket egyre többen nemzetközileg is elismerik. Sokan élnek egyre jobban, könnyebben. 
Amíg a nemzetközi színtéren nagy viták és mérkőzések folynak, hogy melyik nagyhatalom fog felemel-
kedni, melyik pedig hanyatlani, addig hazánk okos politikával képes erősödni. 

Ennek lehet is, kell is örülni. Ez önmagában még nem baj, sőt, örömteli folyamat. 
Isten Igéje Ámósz próféta szavai által azonban bennünket ma arra figyelmeztet, hogy ne essünk 

bele az elbizakodottság csapdájába! Ne legyünk önelégültek, ahogy egykor Izrael volt! 
Fontos, hogy a gazdasági eredményekből a szegények is részesedjenek! Fontos, hogy politikusok ne 

csupán a szavak szintjén álljanak ki a keresztyén értékek mellett. Hiszen az egyik legfontosabb keresz-
tyén érték, hogy a tehetősebbek gondoskodnak a szegényekről, hogy vezetőink hatékony intézkedések-
kel segítik azokat, akik az országban elesettek. 

A másik pedig, amire elhívást kaptunk, hogy hirdessük az Igét. Mondjuk el az embereknek, hogy ki-
csoda Jézus Krisztus. Mondjuk el, hogy számunkra Jézus Krisztus a Megváltó, Akiben mi hiszünk, és ezért 
az Atya Isten nekünk bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz. És mondjuk el azt is, hogy ez nekik is 
lehetőség, amit ők is választhatnak.  

 
8. Világos és egyértelmű látást kell adni. Mert zavaros világban élünk, amiben szándékosan elmossák 

a határokat jó és rossz között, tiszta és tisztátalan között. Olyan világban élünk, amiben a paráznaságra, 
a homoszexualitásra, az erkölcstelenségre és tiszteletlenségre azt mondják jó dolog. Olyan világban 
élünk, amelyben azt sugallják, hogy szégyellni való,  

- ha valaki tisztességesen fizeti az adót, és nem keresi a kiskaput, 
- ha egy fiú az oviban autókkal játszik, a kislány pedig babákkal, 
- ha egy férfi egészségesen a női nemhez vonzódik, egy nő pedig egészségesen a férfi nemhez. 
 
Testvérek! Ezekre legyünk büszkék, és ne szégyelljük azt, ami jó és egészséges! Ámósz próféta által 

a Mindenható Isten szólt egykor, és szól ma is. Isten Igéje nem vesztette érvényét ma sem. Ezért 
I. újra világosan kell látni a különbséget jó és rossz között: látni kell azt, hogy a homosze-

xualitás, az erkölcstelenség, a házasságtörés, az adócsalás, a lopás, stb. Isten szerint bűn. És 
teljesen mindegy, hogy az emberek milyen törvényeket hoznak, amivel saját vágyaiknak 
akarnak kedvezni. Isten egyszer meg fog ítélni minden gonoszságot és tisztátalanságot. El 
fogja választani azokat, akik a jót cselekedték, azoktól, akik a gonoszat. 
 

II. Neked is képesnek és határozottnak kell lenni arra, hogy a jót válaszd. Ehhez pedig 
kérd el Isten Lelkének erejét. Mert választani kell, naponta meg kell hozni a döntést Isten 
ügye és igazsága mellett. Erre pedig a Szentlélek ereje által készülnünk kell. 

 
 

III. Végül pedig a jót kell szeretni, a rosszat pedig gyűlölni, mert ez a feltétele annak, hogy az 
ember meg tud maradni a jó mellett. Hiszen csak amellett tudunk kitartóan megmaradni, 
akit és amit szeretünk.  
a. Szeretnünk kell a házastársunkat, hogy meg tudjunk maradni mellette hűségben és sze-

retetben. 
b. Szeretnünk kell Isten Igéjét, hogy ragaszkodni tudjunk hozzá, és abból keressük naponta 

az eligazítást, a reménységet és az erőt. 
c. Ugyanakkor mindent, amit Isten rossznak mond, azt nekünk is gyűlölni kell. 

Pál apostol így idézi Ámósz prófétát a Római levél 12,9-ben: Iszonyodjatok a gonosztól, ragasz-
kodjatok a jóhoz. Tegyünk mi is így, és életünk lesz Isten dicsőségére! Ámen. 

 
 
Loment Péter lelkész 


