
 عاموسسفر
  

  الوقوف ضد الظلم
  

  فالح بسيط يوبخ أمة مادية
  
  تب ھذا السفراك
  

ًوقد كان عاموس راعيا فى . وقد صاحب تلك الفترة إنتعاش وإزدھار إقتصادى . م. ق750و 760كتب عاموس ھذا السفر بين عامى 
  .مملكة يھوذا ، ولم يكن له من مسوغات الخدمة إال كلمة من هللا 

  
   والغرض منه ا السفرذالمقصودون بھ

   
وجھت ھذه الرسالة إلى بنى إسرائيل فى المملكة الشمالية ، وقد تحدى عاموس الذى كان من مملكة الجنوب إستغراقھم فى الماديات 

وفى زمن كان المساكين محل إزدراء الكثيرين كتب عاموس ليذكرھم بأن هللا يھتم بصفة خاصة بھؤالء . وتدھور أخالقياتھم 
  .ًين ، وقد كانت نبوة عاموس آخر نداء وجھه هللا إلى بنى إسرائيل منذرا إياھم بأن يتوبوا قبل أن يفوت األوان المطحون

  
  الخلفية التاريخية

  
ًومع أن كل شئ بدا رائعا على السطح إال أن الخط األخالقى لألمة كان .تمكنت مملكة إسرائيل من اإلزدھار تحت قيادة يربعام الثانى 

  . مستمر فى إنحالل
  

  عاموسكيف تقرأ سفر 
  
 ويكشف لنا سفر عاموس.  فى األساس لشعب بنى إسرئيل ، أى المملكة الشمالية  وعاموس بأنھما سفران نبويان كتباوشعن ھكل مز ييتم

ًثيرة للجدل ، فيتبنى موقفا حازما مجتماعية الرؤية الرب للعديد من المسائل اإل فيخبرنا . ًنداء مدويا من أجل البر  الظلم ، ويطلق منً
ومع أن ھذه الكلمات وجھت فى األصل لذوى . عاموس كيف يشعر الرب عندما يحتقر الغنى وذو السلطان المساكين الذين ال قوة لھم 

  .  األشرار فى إسرائيل ، إال أن الرسالة التى تحتويھا مازال يتردد صداھا فى أوقاتـنا المعاصرة النفوذ
  

( سفر عاموس إلى ثالثة أقسام رئيسية ، يتضمن األصحاحان األول والثانى منھما ، رسائل إلھية موجھة ضد ست أمم مجاورة وينقسم 
واألربعة األصحاحات التالية ھى تقرير . ، باإلضافة إلى أنھا ضد يھوذا وإسرائيل ) ينيقية وأدوم وعمون وموآب أرام وفلسطين وف

 فتسجل خمس رؤى لالنكسار تتنبأ بسقوط أما آخر ثالثة أصحاحات" أنظر " أو " سمع إ" دأ بكلمة بلرسائل اإلدانة من الرب وھى ت
  . ك بوعد رائع للرجاء م أشور ، ولكن عاموس ينھى سفره ذاإسرائيل تحت حك

  
. إلى الرب جوع رلوبصورة شعرية واضحة ، يتكلم عاموس بحماس عن اھتمام الرب بالفقراء ، ويحث على العودة إلى البر والعدل با

الحظ التماثل بين زمان عاموس وزماننا ، وعندما يذكر الفقراء أو المساكين فكر فى المشردين واألقليات العريقة ، والمسنين وكل 
  اآلخرين الذين يعيشون على ھامش مجتمعنا ، ما الذى كان يمكن ان يدعونا عاموس للقيام به ؟

 
 
 
 


