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Bumalik sa Akin 
 “Ang Saway ng Relihiyon” 

 Amos 5:1-27
Si Amos ang una sa labindalawang maliliit na aklat ng propesiya na isinulat at ang pangatlo na
isinama sa kanyon ng Banal na Kasulatan.

Si Amos ay isang pastol at isang magsasaka mula sa Tekoa, isang bulubundukin sa timog ng
Bethlehem sa Juda.

Ang propesiya ni Amos ay sumasaklaw sa panahon sa pagitan ng 786-746 BC nang si Jeroboam
II ay hari ng Israel, at si Uzziah ay ang hari ng Juda; ang parehong yugto na sinakop ng mga
propetang sina Oseas at Isaias.

Panahon iyon ng kapayapaan at kasaganaan para sa mga tao ng Israel, ngunit panahon din ito
ng espirituwal na paghina, dahil habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang mga serbisyo sa
templo at pana-panahong pagdiriwang, tinalikuran na nilang lahat ang kanilang kaugnayan sa
Diyos.
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Tinanggihan ng Diyos ang relihiyosong mga gawain ng Israel at, sa mismong panahong iyon, ay
nagbangon ng isang di-makadiyos na bansa upang salakayin ang Israel, wasakin ang lunsod, at
maaaring patayin o bihagin ang Kanyang mga tao.

Habang humihina sila sa espirituwal, sinikap ng mga Israelita na pagsamahin ang mga gawain ng
kanilang pananampalataya sa Diyos ng Israel sa mga gawain ng pagsamba sa mga paganong
diyos nina Baal, Astoret, at Moloch.

“Syncretism” – ang paghahalo ng mga konsepto at gawain ng mga huwad na relihiyon sa
katotohanan ng Salita ng Diyos.
Tinanggihan ng Diyos ang kanilang mga kaganapan at aktibidad ng pagsamba bilang walang
halaga sa kanila at sa Kanya dahil hindi nila Siya iginagalang bilang ang Isa, Totoo, Soberanong
Panginoon.

Ipinasiya ng Diyos na iluhod ang Kanyang mga tao, ngunit hindi nang walang babala, at iyon ay
dumating sa pamamagitan ng tinig ng Propetang si Amos.
Kahit na 30 taon na ang lumipas bago ito nangyari, nagsalita si Amos na parang nangyari na.

 

Kristiyanismo VS Relihiyon

Ang relihiyon ay isang sistema ng mga tuntunin at regulasyon kung saan
sinusubukan ng isang tao na patunayan ang kanyang pagiging matuwid sa
pamamagitan ng disiplina at pagsunod.

Ang Kristiyanismo ay isang relasyon sa isang mapagmahal na Ama sa Langit
na naging posible sa pamamagitan ng Persona at gawain ni Jesucristo. “Ito
ang buhay na walang hanggan; upang ikaw ay makilala nila na iisang
tunay na Diyos, at si Jesu-Kristo, na iyong sinugo!” Juan 17:3

1. Ang Awit ng Kamatayan – Vs. 1-3
   Inihambing ni Amos ang Israel sa isang birheng babae na namatay nang walang anak.

Ang Israel ay ang birheng nobya ng Diyos na Jehova, ngunit ang Israel ay tumalikod sa Diyos at
tinalikuran ang kanyang panata ng katapatan at debosyon.

Samakatuwid, hindi maipagtanggol ng Israel ang kanyang sarili laban sa kanyang mga kaaway:

Isang libong sundalo ang magra-rally sa kanyang pagtatanggol - isang daan lamang
ang babalik.
Isang daang sundalo ang magra-rali sa kanyang pagtatanggol - sampu lamang ang
babalik.

Ang mga pangako ng Diyos ay hindi mababawi at walang hanggan, ngunit ang mga ito ay
nakasalalay din sa pagsunod ng mga tumatanggap nito.

2. Ang Tawag sa Buhay – vs. 4-6
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   Ipinahayag ni Amos ang magiliw na paanyaya ng Diyos para sa Israel na magsisi at bumalik sa
Diyos:

4- “Hanapin ninyo ako, at kayo ay mabubuhay!”

6 – “Hanapin ang Panginoon, at kayo ay mabubuhay!”

Kung ang bansa ay bumalik sa Diyos, kahit na sa huling oras na ito, ang paghatol ng Diyos ay
naiwasan sana.

Ngunit maliban kung at hanggang sa magsisi, walang lugar na matatakbuhan kapag nagsimula
ang paghatol ng Diyos:

Bethel - ay dapat sirain

Ang lugar kung saan pinangarap ni Jacob ang hagdan patungo sa langit ay
ginagamit na ngayon para sa pagsamba sa huwad na mga diyos.
Gilgal – dadalhin sa pagkabihag – Ang lugar kung saan sila unang nagtayo
ng kanilang mga tolda sa Lupang Pangako ay isa na ngayong relihiyosong
dambana.

Beersheba – dinala sa pagkabihag – Ang lugar kung saan nakipag-usap ang
Diyos kina Abraham, Isaac, at Jacob ay hindi na ang lugar kung saan
nakikipag-usap ang Diyos sa sinuman.

Ang mga lugar na itinatag ng Diyos para sambahin Siya ng mga tao ay ginawang mga lugar ng
pagsamba sa diyus-diyosan.

3. Ang Contrast ng Puso – Vs. 7-17
   Inihambing ni Amos ang kaluwalhatian ng Diyos sa pagiging makasalanan ng Kanyang bayan.

Inilista niya ang katibayan ng soberanya ng Diyos - inilagay niya ang mga bituin sa langit,
inihiwalay ang liwanag sa dilim, at nilimitahan ang tubig ng dagat sa kanilang nararapat na lugar.

Inilista niya ang mga sanhi ng pagkamatay ng isang bansa – ang mga dukha ay minamaltrato,
labis na pinagbubuwisan, at pinagsasamantalahan ng mga mayayaman bilang katibayan ng
kanilang maling konsepto ng Diyos at ng kanilang katuwiran sa sarili.

Ang paghatol ng Diyos sa Israel ay pinahihintulutan Niya silang madala sa pagkabihag.

11 – ang ibang tao ay titira sa kanilang mga palasyo
11 – aanihin ng ibang tao ang kanilang ubasan

16 - sila'y nananaghoy at naghahandog ng mga panaghoy, ngunit hindi dininig ng Diyos.
17 – “Sapagkat dadaan ako sa iyo , sabi ng Panginoon!”

4. Ang Maling Pag-asa – Vs. 18-20
May mga magnanais na dumating ang araw ng Panginoon upang iligtas sila, ngunit sinabi ni Amos
na hindi nila ito kailangang asahan:

18 – ito ay magiging araw ng kadiliman para sa Israel



19 – walang paraan para makatakas sa paghatol ng Diyos

Maaaring matakasan ng Israel ang kapahamakang ito o ang kapahamakang iyon, ngunit sa
malao't madali, makakaharap nila ang paghatol ng Diyos.

5. The Phony Faith – Vs. 21-27
   Sinabi ni Amos, nang magsimula ang paghatol ng Diyos, ang mga tao ay hindi makakatagpo ng
kaaliwan sa kanilang huwad na relihiyon.

Ang Diyos ay hindi humanga sa kanilang mga araw ng kapistahan, sa kanilang mga solemne na
pagtitipon, sa kanilang mga handog na susunugin, at sa kanilang mga handog tungkol sa
kapayapaan.

Ni hindi Siya nasiyahan sa kanilang musika dahil ito ay walang iba kundi panunuya ng relihiyon.
Nais ng Diyos ang isang "panloob na katuwiran" - ang tunay na pangako na sambahin ang Diyos
sa Espiritu at sa Katotohanan:

Verse 24 – “Bumaba nawa ang kahatulan na parang tubig at ang katuwiran ay parang malakas
na agos.”

Mula sa sandaling tayo ay tinawag upang maging bayan ng Diyos, tayo ay patuloy na HANAPIN
SIYA hanggang sa KINILALA natin SIYA sa lahat ng Kanyang kaluwalhatian! Doon lamang tayo
makakatiyak sa ating buhay na walang hanggan. ( Juan 17:3 )

“Hindi sapat na malaman ang tungkol sa Diyos. Dapat nating kilalanin
ang Diyos sa 

 pagtaas ng antas ng pagpapalagayang-loob na nag-aangat sa atin
tungkol sa lahat ng katwiran at 

 sa mundo ng pagsamba at pagpupuri at pagsamba.” 
 AW Tozer, mula sa Delighting in God
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