
Lumang Tipan - Jeremias 29: 4-13 - Bagong Tipan - 1 Juan 1: 5-2: 2

Bumalik Sa Akin! 
"Ang Panginoon ay umuungal mula sa Sion" 

Amos 1: 1-2: 16
Ang walang hanggang kahalagahan ng Salita ng Diyos ay kitang-kita sa pagtingin natin sa mga
salitang binitiwan ni Propeta Amos sa mga tao ng Israel 2700 taon na ang nakararaan.

Ito ay isang panahon ng kapayapaan at kasaganaan para sa mga Israelita, ngunit tulad ng
madalas na nangyayari kapag ang mga bagay ay magiging mabuti, ang bayan ng Diyos ay
binigyan ng halaga ang mga pagpapala ng Diyos.
Pinili ng Diyos si Amos upang pumunta sa mga hari at lider ng relihiyon at bigyan sila ng isang
simple, ngunit tiyak na salita ng babala - maaaring magsisi sa iyong kasalanan at bumalik sa
Diyos, o magdusa ng mga kahihinatnan.

Mga 200 taon matapos magbigay ng babala ni Amos, winawasak ng hukbo ni Haring
Nabucodonosor ang Jerusalem.
Binigyan ng Diyos si Amos ng isang pasanin para sa kanyang mga tao sa kanyang
kapanahunan. Nakita niya ang kanilang aktibidad bilang isang lantarang kawalang galang sa
Diyos, at sa maraming mga kaso, tuwirang kalapastanganan, at alam niyang hindi tatanggapin ng
Diyos ang kanilang paghihimagsik magpakailanman!

   Mayroon ka bang ganoong pasanin para sa iyong mga tao
ngayon?

Iniisip ng mga tao sa mundo na sila ay nabubuhay sa pinaka-napalaya na oras sa kasaysayan ng
tao, kung saan, sa katunayan, sila ay nasa pagkaalipin sa kapangyarihan ng kasamaan.

Ang mga tao sa iglesya ay iniisip na sila ay nabubuhay sa mga pinaka-espiritwal na oras sa
kasaysayan ng tao, kung saan, sa katunayan, ang simbahan ay walang kaalam-alam sa bibliya,
may pagka-mayayabang, bulag sa espiritu, at makasarili; walang kamalayan sa mga
pangangailangan ng iba.

Kung paanong ang Diyos ay nagtataas ng isang hindi maka-Diyos na bansa upang dumating laban sa
Israel upang hatulan sila para sa kanilang mga kasalanan, ang Diyos ay nagtataas ng isang di-
makadiyos na tao mula sa loob ng Amerika upang ipakita sa atin kung gaano tayo kalayo mula sa
Kanyang Salita.

Roma 1:18 - "Ang poot ng Diyos ay nahahayag laban sa lahat ng mga tao na pinipigilan ang
katotohanan sa kanilang kasamaan!"

Roma 1:24 - "Binigyan sila ng Diyos ng sekswal na imoralidad" na humantong sa homosexual!

"Ibinigay niya ang mga ito" - isang term na naglalarawan sa parusa ng Diyos para sa
pagsuway.

Kapag ang isang lipunan ay natupok ng kasalanan sa sekswal na nasa ilalim na ng
paghatol ng Diyos!

https://biblia.com/bible/nkjv/Jer%2029.4-13
https://biblia.com/bible/nkjv/1%20John%201.5-2.2
https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%201.1-2.16
https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%201.18
https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%201.24


Roma 1:28 - "Ibinigay sila ng Diyos sa isang masamang isip!"

Kapag ang isang makasalanan ay pinatigas na hindi makaramdam ng pagsisisi o
pagkakasala ng budhi, ito ay isinasaalang-alang bilang isang tanda ng pagtanggi, na
kung saan ay walang pagsisisi.

Kapag inaprubahan ng isang lipunan kung ano ang dating masamang pag-uugali,
maliban kung mamagitan ang Diyos, ang susunod na hakbang ay ang pagsuway.
"Inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sa mga gawa ay tinatanggihan siya, na
karumal-dumal at masuwayin, at sa bawat mabubuting gawain ay tinanggihan." Tito 1:16

 1. Sugo ng Diyos - Vs 1
Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay BURDEN - Binigyan ng Diyos si Amos ng isang pasanin
para sa Kanyang mga tao, sapagkat alam Niya na hindi nalulugod ang Diyos sa kanilang pag-
uugali.

Siya ay isang MAGSASAKA - isang tagapag-alaga ng tupa at isang nagtatanim ng mga sycamore
fig.
Si Amos ay nanirahan sa mga bundok ng TEKOA at dinala ang kanyang lana at igos sa Jerusalem
upang makipagkalakalan.

Sa tuwing papasok siya sa lungsod, nahaharap siya sa pagiging makasalanan ng kanyang sariling
bayan.

2. Mensahe ng Diyos - Vs 2
"Ang mga salita ni Amos" - kinilala siya bilang isang propeta - isang nagsalita sa ngalan ng Diyos!
"Ganito ang sabi ng Panginoon" - kinilala ang mensahe bilang ibinigay sa Amos ng Diyos Mismo.

Gumamit si Amos ng isang balangkas na apat na puntos:

Nagsalita siya mula sa Panginoon

Inilista niya ang tiyak na kasalanan
Inilahad niya ang tiyak na parusa

Pinagtibay Niya ang Kanyang mapagkukunan na nagmula sa Diyos

Ang bawat isa sa walong mga halimbawa ay nagsimula sa pariralang ito: "Para sa tatlong paglabag
at para sa apat!"

Ang "Tatlo" sa Hebrew ay nangangahulugang "kumpleto"
Ang "Apat" sa kasong ito ay nangangahulugang "umapaw"

Ang bayan ng Diyos ay sumobra sa ligal na hangganan ng Diyos ng kasalanan

Sinimulan ni Amos ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng pagturo sa mga kasalanan ng mga
paganong bansa sa paligid ng Israel, at kung paano sila parusahan ng Diyos. Pagkatapos ay ibinaling
niya ang pansin sa Juda, kanyang sariling bayan, at pagkatapos ay sa Israel at Jerusalem!

Damascus - malupit nilang tinatrato ang kanilang mga bilanggo sa giyera.

https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%201.28
https://biblia.com/bible/nkjv/Titus%201.16


Ang Gaza at Tyre - kinidnap nila ang mga tao at ipinagbili sila sa pagka-alipin.

Edom - "hinabol" nila ang kanilang kapatid gamit ang espada.

Ito ang mga inapo ni Esau, ang kapatid ni Jacob, na ang ama ay si Isaac - ang mga
inapo ng mga Edomita ay kasama ang mga Palestinian na patuloy na nakikipaglaban sa
Israel ngayon.

Ammon - pinatay nila ang mga buntis at pinatay ang kanilang mga sanggol.
Ang Moab - inalis nila ang mga buto ng isang Hari mula sa kanyang libingan, sinunog ito hanggang
sa maging abo at pagkatapos ay ginamit ito sa pagpapaputi ng isang gusali.

Ang Juda - hinamak nila ang Batas ng Diyos at ang Kanyang mga utos.

Ang mga bansang pagano ay kailangang sagutin ang kanilang pagiging hindi makatao sa
tao, sapagkat nilabag nila ang likas na budhi ng tao.
Ngunit ang mga tao ng Diyos ay sasagot sa kanilang pagsuway sa Batas ng Diyos,
sapagkat nilabag nila ang tipang dugo sa Diyos.

Israel - ipinagbili nila ang mahirap sa pagkaalipin upang magbayad ng mga utang na hindi nila
inutang, at nilapastangan nila ang pangalan ng Diyos, at nilapastangan ang templo ng Diyos sa
kanilang sekswal na imoralidad.

 3. Ang pagtanggi ng Israel sa messenger at mensahe ng Diyos -
Nang mangaral si Amos -

Ang ilan ay naantig na lumingon sa Diyos!

Ang ilan ay naantig na bumaling kay Amos!

Sa Amos 7:14 , sinabi ni Amos ang tanda ng isang totoong messenger ng Diyos:

Ay hindi ang kanyang ninuno!
Ay hindi ang kanyang kakayahan!

Ito ay ang kanyang pagsunod - tinawag siya ng DIYOS!

Kapag sinimulang hatulan ng Diyos ang isang bansa, hindi Siya nagsisimula sa tiwaling gobyerno,
mga negosyo, o mga samahan na kumikita mula sa kasalanan, nagsisimula Siya sa institusyong
kumakatawan sa Kanya.

Sa panahon ni Amos ito ay ang Templo, ngunit sa ating panahon, ito ang Simbahan.
Sa 1 Pedro 4:17 , sinabi ng Apostol: "Dumating ang oras na ang paghuhukom ay dapat magsimula
sa bahay ng Diyos: at kung ito ay unang magsisimula sa atin, ano ang kahihinatnan ng mga hindi
sumusunod sa ebanghelyo ng Diyos?"

Habang naghihintay ang poot ng Diyos sa mga tumanggi sa Kanya at sa Kaniyang plano para sa
kanilang kaligtasan, ang pangunahing pag-aalala ng Diyos ay para sa mga tumawag sa kanilang
sarili sa Kaniyang pangalan!

https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%207.14
https://biblia.com/bible/nkjv/1%20Pet%204.17


Hindi mahalaga kung aalisin ng aming gobyerno ang pangalan ng Diyos mula sa aming mga barya,
o aming courthouse, sapagkat hindi doon itinatag ng Diyos ang Kanyang pangalan upang
maiangat!

Ngunit ang Banal na Kasulatan ay malinaw, bago ilabas ng Panginoon ang Kanyang poot sa mga
anak ng pagsuway, ihahayag muna Niya ang Kanyang poot sa Simbahan, at sa nakikita natin kung
ano ang nangyayari sa at sa pamamagitan ng simbahan sa Amerika ngayon.
Gumagamit ang Diyos ng pang-araw-araw na pagkasira o ating paraan ng pamumuhay upang
bigyan tayo ng babala sa kung ano ang darating maliban kung ang Kanyang mga tao ay magsisi at
bumalik sa Kanya.

Ang Amerika ay umatras mula sa pagiging isang bansang Kristiyano, sa isang bansa na
pagkatapos ng Kristiyano, at ngayon sa isang bansang kontra-Kristiyano.
Ano ang magiging ika-apat na kasalanan ng Amerika?

 

"Oh, na guluhin mo sana ang mga langit at bumaba upang ipakilala ang
iyong pangalan sa Iyong mga Kalaban, upang ang mga bansa ay

manginig sa iyong harapan. Sapagka't tayo ay nagkasala, at kailangan
nating maligtas upang ang mga oras ng pag-refresh ay magmumula sa

presensya ng Panginoon. " 
 Mga napiling daanan


