
Bohaterowie Starego Testamentu (19)

Amos – głos w obronie ubogich

• Am 1,1: Słowa Amosa, który był jednym spośród pasterzy z Tekoa: co widział w sprawie 
Izraela, za dni Ozjasza, króla Judy, i za dni Jeroboama, syna Joasza, króla Izraela, na dwa 
lata przed trzęsieniem ziemi.

• Czas: połowa VIII w. przed Chr., panowanie Jeroboama II w Królestwie Północnym – Izraelu,
a Ozjasza (Azariasza) w Królestwie Południowym - Judzie
- wyjątkowo pomyślny rozwój gospodarczy obu państw (zwł. długie i stabilne panowanie 
Jeroboama II na północy, ok. 786-746 r.)
- pokój z sąsiadami (zażegnanie niebezpieczeństwa ze strony Damaszku)
- rozwój handlu (Am 8,4-5; także 2,6n – handel ludźmi)
- wzrost bogactwa i przepychu: drogie domy z ciosanego kamienia (zamiast z suszonej 
cegły), osobne domy na lato i zimę, zdobione płaskorzeźbami z kości słoniowej i hebanu; w 
Samarii wspaniały pałac z wieżą z kości słoniowej (Am 3,15; 5,11; 6,3n)
- bogaty kult religijny w sanktuariach (Betel, Gilgal) oraz na wyżynach (Am 4,4n; 5,5.23; 7,9)

• Amos - pasterz (noqed) z Tekoa (miejscowość 18 km na południe od Jerozolimy = Juda)
- hodowca trzód (por. 2Krl 3,4) i uprawy sykomor (7,14-15) → całkiem zamożny
- człowiek świecki, zajmujący się zwykłymi ludzkimi sprawami

• Powołanie prorockie Amosa (Am 7,10-17):

Posłał Amazjasz, kapłan z Betel, do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieć: 
«Spiskuje przeciw tobie Amos pośród domu Izraela. Nie może ziemia znieść wszystkich mów 
jego,  gdyż tak rzekł Amos: "Od miecza umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony ze 
swojej ziemi"».  I rzekł Amazjasz do Amosa: «"Widzący", idź, uciekaj sobie do ziemi Judy! I 
tam jedz chleb, i tam prorokuj!  A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską 
świątynią i królewską budowlą».  

I odpowiedział Amos Amazjaszowi: «Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem 
proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory.  Od trzody bowiem wziął 
mnie Pan i rzekł do mnie Pan: "Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!"  I teraz słuchaj 
słowa Pańskiego! Tyś mówił: "Nie prorokuj przeciwko Izraelowi ani nie przepowiadaj 
przeciwko domowi Izaaka!"  Dlatego tak rzekł Pan: "Żona twoja w mieście będzie 
nierządnicą. Synowie zaś i córki twoje od miecza poginą. Ziemię twoją sznurem podzielą. Ty 
umrzesz na ziemi nieczystej, a Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony"».

• → kapłan z Betel (sanktuarium w Izraelu) robi donos na proroka, który przybył z Królestwa 
Judzkiego; reaguje w ten sposób na orędzie proroka, sprowadzone do krytyki na 
płaszczyźnie politycznej (zapowiedź śmierci króla i upadku Królestwa)
- pogarda ze strony Amazjasza względem Amosa (konflikt religijny na linii kapłan-prorok)
- zarzut: Amos prorokuje nieszczęścia na północy, próbując w ten sposób zarobić na życie
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- odpowiedź Amosa: Amos nie należy do żadnej szkoły prorockiej, ani nie posiada w swej 
rodzinie proroków. Nie prorokuje też z chęci zarobku, gdyż posiada źródło dochodu (stada, 
sykomory). Do swego zadania został posłany przez Boga. Nie ulega groźbie Amazjasza, lecz 
swą zapowiedź przenosi także na kapłana z Betel.

• Przesłanie Amosa:

- punkt wyjścia: przymierze z Bogiem, które przesądza o specyficznych więzach Izraelitów z 
Bogiem (nie tylko przywilej, wyróżnienie, ale i zobowiązanie)
- Amos podważa ciasne rozumienie wybrania Izraela; sugeruje, że Bóg otacza wszystkie 
narody swoją przemożną opieką (Am 9,7)
- podważa przekonanie o przywileju nietykalności Izraela u Boga
- miażdżącej krytyce zostaje poddany wyzysk ekonomiczny i niesprawiedliwość społeczna (!)
- ponadto krytykuje zewnętrzny kult religijny (zapowiada zniszczenie sanktuariów w Izraelu, 
podważa sens pielgrzymek i składania ofiar)
- krytyka pewnej formy religijności (ograniczającej się do zewnętrznego kultu, nawet bardzo
okazałego) stanie się istotnym aspektem przesłania wielu proroków; sam kult, bez 
zaangażowania w sprawy społeczne, bez troski o sprawiedliwość i solidarności z ubogimi, 
wyzyskiwanymi, słabymi, nie tylko jest zaprzeczeniem idei przymierza, ale staje się wręcz 
bluźnierstwem w oczach Boga

• Księga Amosa: spisane wypowiedzi Amosa (przez niego lub/i jego uczniów), w większości o 
charakterze poetyckim (ustne nauczanie w biblijnym Izraelu na ogół miało poetycką formę, 
czego przejawem był rytm i żywe, sugestywne obrazy)

a) Am 1,1-2,16 – Wypowiedzi przeciwko ludom sąsiednim oraz Izraelowi i Judzie 
(od ludów najdalszych, przez coraz bliższe, aż do samego Izraela i Judy)

b) Am 3-6: przestrogi dla Izraela (Królestwa Północnego)
- Izraelici oskarżani za łamanie przymierza z Bogiem (Am 3,1-2)
- Szczególnie napiętnowana została niesprawiedliwość społeczna. Bóg mówi: Ja 
wyprowadziłem was z Egiptu jako równych, dlaczego teraz więc tyle niesprawiedliwości?!

c) Am 7-9: wizje proroka  (1. wizja szarańczy; 2. wizja suszy; 3. wizja pionu ołowianego; 
4. wizja koszu owoców; 5. wizja upadku świątyni)

- sąd Boży jest nieuchronny i nastąpi wkrótce; cierpienia i śmierć jako konsekwencje grzechu

d) Am 9,11-15 (zapowiedź odnowy) - Kara nie jest ostatnim słowem Boga, posiada wartość 
oczyszczającą, jest podporządkowana odnowie – budowie nowego porządku. 

• Do przemyślenia: 

(1) Na czym polega moja religijność? Czy jej przejawem jest sam kult (nabożeństwa, 
modlitwa, wrzucanie pieniędzy na tacę) czy coś jeszcze?

(2) Co prorok Amos mógłby powiedzieć dzisiaj, przybywając do „dostatnich” miast Europy? 
W obronie jakich ludzi mógłby się wypowiedzieć, których ja przeoczam?


