
Poznámky
 


Ámos  


(Význam: nesený/nesoucí)


Velká myšlenka: Přichází soud nad národy a o to větší soud nad 
Izraelem za to, že opustili svého Vykupitele.


Klíčový verš: 3:2 „Pouze vás jsem vyvolil ze všech čeledí země, proto 
vás navštívím s trestem za všechny vaše viny.”


Shrnutí zvěsti: Hřích, temnota a soud. Zemědělec Ámos (7:14-15) je 
povolán, aby pronášel velmi tvrdá slova. Soudy začínají od národů 
sousedících s Izraelem (1:3-2:3). Jak se ale kruh postupně uzavírá, 
uprostřed pomyslného terče se objevuje Juda a Izrael. Na Boží lid 
dopadnou nejtvrdší tresty (2:4-16), protože oni jediní byli vyvoleni 
Bohem jako jeho lid, ale neposlouchali ho (3:2).

Hospodin silně reaguje na zvrácený pohled Izraelitů. Myslíte si, že na 
vás nepřijde soud, protože jste vyvolený národ a navenek plníte má 
nařízení? Utiskujete chudé, převracíte právo a spravedlnost a nehledáte 
Hospodina. Výzva pro hřešící Izraelity je „hledejte mě a budete žít” (5:4) 
a „hledejte dobro a budete žít” (5:14).

Předpověď soudů kulminuje v 8. a v první polovině 9. kapitoly. Boží 
slova zní: „už déle nebudu promíjet” (8:2). Všude bude mnoho mrtvol, 
svátek a veselí se změní v nářek a bědování, i kdyby se chtěli schovat 
do podsvětí, vytáhnu je a potrestám. 




Na závěr se jediná krátká, ale zásadní zvěst o naději. Bůh znovu vystaví 
pobořený Davidův dům a dá mu do vlastnictví všechny národy. Zasadí 
ho opět do jeho země a už nebude vyrván. 


Struktura knihy: 

Kapitoly 1-2:3		 soudy nad okolními národy

Kapitoly 2:4-9:10	 soud a výroky proti Izraeli

Kapitola 9:11-15	 budoucí obnova Izraele a národů


Plamínky naděje: 

9:8	 	 	 „ale nevyhladím zcela dům Jákobův”

9:11-15	 	 znovu postavím Davidův padající dům, 	 	
	 	 	 zdědí všechny národy a už nebudou 	 	
	 	 	 zničeni


Aplikace: Hřích je vážný a nesmíme jej zlehčovat. „Odplatou za hřích je 
smrt”. Přesto je s námi Bůh trpělivý a místo okamžitého trestu vybízí 
„hledejte mě”. I v knihách plných tmy může pozorný čtenář vidět naději 
- naději, kterou nabízí milosrdný Bůh nám, kteří si to ničím 
nezasloužíme.
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