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Bumalik Sa Akin! 
 "Ang Panginoong Diyos ay Nagsalita" 

 Amos 3: 1-15
Sa Hebreo 1: 1 , sinabi ng Bibliya, "Ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa
pamamagitan ng mga propeta sa maraming oras at sa iba't ibang paraan."

Ang terminong "iba`t ibang paraan" ay tumutukoy sa iba't ibang anyo ng
panitikan na ginamit ng Diyos upang maipaabot ang iba`t ibang mga mensahe
sa Kanyang mga tao sa iba't ibang oras.
Isa sa mga form na iyon ay propesiya - Ang mga salita ng Diyos na sinalita sa
pamamagitan ng mga tinig ng mga tao na pinili niya, na tinawag ang Kanyang
mga tao na magsisi upang maiwasan ang Kanyang paparating na paghuhukom
o mangako sa kanila ng isang hinaharap kapag wala siyang pagpipilian kundi
parusahan sila para sa kanilang pagtalikod.
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Gayunpaman, ang mensahe ng lahat ng mga propeta ay laging kasama ang
pangako ng Diyos tungkol sa Mesiyas na sa kalaunan ay darating upang
maitaguyod ang Kanyang kaharian sa lupa, tulad ng ngayon ay nasa langit.

"At sa gayon, ang buong Israel ay maliligtas, tulad ng
nasusulat, ang Tagapagligtas ay lalabas mula sa Sion,

sapagkat ito ang Aking Pakikipagtipan sa kanila." 
 Roma 11: 26-27

Sa panimulang kabanata ng kanyang propesiya, nilinaw ni Amos na habang hindi
siya isang propeta, ni mula sa pamilya ng mga propeta, pinadalhan siya ng Diyos
upang maghatid ng mensahe sa Kanyang mga tao.

Si Amos ay isang pastol at nagtatanim ng mga igos mula sa "Tekoa," isang maliit
na nayon sa gilid ng Hilagang Judean burol sa pagitan ng mga lungsod ng
Jerusalem at Bethlehem.
Ang hula ni Amos ay naganap sa kalagitnaan ng ikawalong siglo, sa panahon ng
paghahari ni Uzziah, na hari ng Juda, at ni Jeroboam, na hari ng Israel.
Ito ay panahon ng kapayapaan at kasaganaan, ngunit ang kasaganaan ng mga
pagpapala ng Diyos ay humantong sa bayan ng Diyos na tanggihan ang
kanilang pangangailangan sa Diyos at huwag pansinin ang Mga Batas ng Diyos.
Sa tuwing pumupunta si Amos sa Jerusalem upang makipagkalakalan, nakikita
niya kung paano tumaas ang pagtalikod laban sa Diyos at ang kasamaan laban
sa mga tao, at alam niya na ang kawalan ng pasasalamat sa Diyos at hindi
makatao sa tao ay hindi maparusahan.

Mula sa lahat ng mga bansa sa mundo, pinili ng Diyos na gumawa ng tipan sa
bansang Israel - ang mga anak ni Abraham.

Pinatunayan ng Diyos ang Kanyang sarili na isang Diyos na tumutupad ng tipan.

Iniligtas niya sila mula sa pagkaalipin ng Ehipto.
Inilaan niya ang mga ito sa ilang.
Binigyan niya sila ng pinakamamahal na lupain sa mundo.
Ibinigay Nila sa kanila ang Kanyang mga utos.
Binigyan niya sila ng mga propeta, pari, at hari.

Ang bansa ng Israel ay nagpatunay na siya ay isang taong lumalabag sa tipan.
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Tumanggi silang sambahin ang Diyos at ang Diyos lamang.
Tumanggi silang sundin ang mga utos ng Diyos o panatilihin ang
kanilang bahagi ng tipan.
Tumanggi silang bigyan ang Diyos ng kaluwalhatian na nararapat sa
Kanyang banal na pangalan, kung saan ipinapakita ang kanilang
posisyon ng pribilehiyo sa harapan Niya.

Ang Diyos ay walang ibang pagpipilian kundi parusahan ang Israel bilang
ebidensya sa mundo na hindi Niya tiisin ang kasalanan, kahit na sa buhay ng
Kanyang sariling bayan.

"Tanging ako lamang ang nakilala ko sa lahat ng mga
pamilya ng mundo: samakatuwid, parurusahan kita sa lahat

ng iyong mga kasamaan!" 
 Amos 3: 2

MAAARI DALANG MAGLAKAD NG MALABAN SA
MAGKASUNDUAN SILA?

Sa Hebrew, ang salitang "sumang-ayon" ay nangangahulugang "natutugunan" -
kung ang dalawang tao ay maglalakad nang magkasama, dapat silang magtagpo
sa ilang mga punto!

Tinawag ng Diyos ang Israel na lumakad kasama Niya tulad ng paglakad Niya sa
harap nila mula sa Ehipto.
Nais ng Diyos na magpatuloy silang maglakad na magkasama - palaging inaabot
ang mas malalim, mas malapit na pakikisama na nais ng Diyos na magkaroon
ng Kanyang mga piling tao.
Ngunit ang Israel ay hindi na naglalakad na sang-ayon sa kalooban ng Diyos at
mga daan ng Diyos, at sinugo ng Diyos si Amos upang bigyan ng babala ang
Kanyang mga tao tungkol sa darating na paghuhukom.

Gumamit si Amos ng anim na pahayag upang ilarawan ang kanyang mga salita ng
babala sa mga tao ng Israel:

Bersikulo 4 - "Umuungal ba ang isang leon sa gubat kung wala siyang
biktima?"Hindi, ang leon ay magiging tahimik hanggang sa mahuli niya ang
kanyang biktima, at pagkatapos ay magngangalit siya upang walang ibang leon
na darating at subukang kumain. "
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Bersikulo 4 - "Ang isang batang leon ay sumisigaw mula sa kanyang lungga
kung wala siyang nakuha?" Hindi, naghihintay ang sanggol na leon para sa
kanyang ina na dalhin sa kanya ang karne upang kainin, pagkatapos ay
pinakawalan niya ang isang dagundong.
Taludtod 5 - "Maaari bang mahulog ang isang ibon sa isang silo sa lupa kung
saan walang" gin "para sa kanya?" Hindi, ang isang gin ay isang bitag, at
maliban kung mayroong isang hanay ng bitag, maaaring walang mahuling ibon.
Talata 5 - " Magkakaroon ba ng bitag mula sa lupa at walang makukuha?" Hindi,
ang ibon sa net ay bumiyahe sa pagsara, at kung walang ibon sa net, walang
pagsasara ng net.
Talatang 6 - "Ang isang trumpeta ba ay hihipan sa lungsod at ang mga tao ay
hindi matakot?" Hindi, alam ng mga tao na nang tumunog ang trompeta na iyon,
darating ang kaaway.
Talata 6 - "Magkakaroon ba ng masama sa lungsod at hindi ito ginawa ng
Panginoon?" Hindi, alam ng Diyos ang ating buhay mula simula hanggang
katapusan at araw-araw sa pagitan.

Ginawa ni Amos ang konklusyon:

Talatang 7 - 8 - "Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawa, ngunit
inihayag niya ang Kanyang lihim sa Kanyang mga lingkod, ang mga
propeta. Umungal ang Lion, sino ang hindi matatakot? Ang Panginoong Diyos ay
nagsalita, sino ang hindi makahula?

Ang Panginoon ay "leon ng tribo ng Juda!"

Binabalaan ng Diyos ang Amerika ng ilang napakasaklap na oras sa hinaharap
maliban kung ang mga tao ng Diyos ay magsisi at bumalik upang maglingkod at
sumamba sa Diyos ng ating mga magulang.

Ang Diyos ay palaging nagpadala ng isang salita ng babala bago Niya ilabas ang
Kanyang paghuhukom sa isang tao.

Noe, Abraham, Jose, Elijah, atbp.

Binalaan tayo ng Diyos ngayon sa pamamagitan ng Kanyang mga lingkod na
may matapang pa rin na "ipangaral ang Salita"!

Ang Amerika ay nasa ilalim na ng paghatol ng Diyos:

Moral - homosexual
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Militarily - ang imoralidad at kawalang-katarungan ay pinahina
ang aming resolusyon.

Pulitikal - ang kapangyarihan ay sumisira, at ang ganap na
kapangyarihan ay ganap na nagpipinsala.

Ang pagtaas ng kasamaan (katiwalian) sa anumang bansa ay direktang
proporsyon sa pagwawalang bahala ng bansang iyon sa Diyos - hindi lamang sa
mga hindi naniniwala, kundi sa mga naniniwala.

Amos 3:11 - " Samakatuwid, sabi ng Panginoong Diyos, isang kalaban ay
magkakaroon sa palibot ng lupain, at ibabagsak niya ang iyong lakas mula sa iyo,
at ang iyong mga palasyo ay masisira!"

Ang mga pinuno ng relihiyon ay hindi kailanman ginawa ang ugnayan sa pagitan
ng moral at panlipunang pagkasira ng kanilang lipunan at ng kanilang
makasariling mga hangarin, kasama na ang kanilang pagnanais na sumamba sa
Diyos sa kanilang sariling pamamaraan, kaysa sa paraang nais at hiniling ng
Diyos.
Ang karahasan at kawalang katarungan na tinitiis ng Israel ay isang direktang
resulta ng kanilang kabastusan na pagsamba sa Diyos, at ganoon ang kaso sa
Amerika.
Ang karamihan ng mga ebanghelikal na kongregasyon sa Kanluran ay walang
kamalayan na ang iglesya ngayon ay nahaharap sa pinakamalaking hamon sa
kasaysayan nito, at hindi iyan ang magagawa nito upang akitin ang henerasyong
milenyo o upang madagdagan ang impluwensya nito sa mundo.
Ang pinakadakilang hamon na kinakaharap ng ebanghelikal na simbahan
ngayon ay kung SI JESUS   KRISTO ANG PANGINOON!
Sa sandaling ang tunay na Kristiyanismo ay tuluyan na naalis sa kultura ng
kanluranin (at malapit nang maganap ), ang mga sekularista at progresibo ay
maaaring magsulong ng kanilang hindi Biblikal na pananaw sa daigdig tungkol
sa nihilism, humanism, sosyalismo, komunismo - ibig sabihin, ang New World
Order.
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