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Wayne J. Edwards, Pastor
Noong panahon ng hula ni Amos, ang bansang Israel ay napakayaman sa
pananalapi at napakalakas sa militar.

Gayunpaman, ang mga tao ay naging napaka komportable sa kanilang materyal
na buhay at napaka tamad sa kanilang espirituwal na buhay.

https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%2040.1-11
https://biblia.com/bible/nkjv/Rev%207.9-17
https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%207.1-8.4


Nakalimutan na nila kung sino ang nagbigay sa kanila ng lupaing tinitirhan nila,
gayundin ang kapangyarihang magkamit ng kayamanan – nakalimutan nilang
magpasalamat sa Diyos para sa Kanyang mga pagpapala at ibigay sa Kanya
ang kaluwalhatiang nararapat sa Kanya.
Kasama rin sa kanilang espirituwal na katiwalian ang pagsamba sa mga
paganong diyos na may mga paganong ritwal, na nagresulta sa paganong pag-
uugali.
Dahil patuloy silang nakikibahagi sa mga serbisyo sa templo, kabilang ang
pagbibigay ng kanilang mga ikapu, mga handog, at mga sakripisyo, naisip nila
na sila ay katanggap-tanggap sa Diyos dahil patuloy Niya silang pinagpapala sa
materyal na paraan.
Gayunpaman, nang makita ang kanilang pagsamba para sa kahihiyan,
nagpadala ang Diyos ng isang tao upang bigyan sila ng babala sa darating na
paghuhukom maliban kung magsisi sila sa kanilang mga kasalanan at bumalik
sa Kanya.

“Kinuha ako ng Panginoon, habang sinusundan ko ang
kawan, at sinabi sa akin, humayo ka, manghula ka sa aking

bayang Israel.”
 Amos 7:15

Si Amos ay isang pastol mula sa isang maliit na bayan sa mga burol ng Judean.

Sa tuwing pumapasok si Amos sa lungsod ay nakikita niya ang pagtaas ng
espirituwal na katiwalian ng Kanyang mga tao.
Nakatayo malapit sa dambana sa Bethel, ipinahayag ni Amos ang mensahe ng
Diyos, na tinatawag ang mga lider ng relihiyon dahil sa kanilang pagwawalang-
bahala sa espirituwal na mga pangangailangan ng mga tao.
Ipinaalala ni Amos sa mga tao ang dakilang pagpapala, gayundin ang dakilang
pananagutan na tawaging bayan ng Diyos, sa pagkakaroon ng napakaraming
natanggap mula sa Diyos, sila ay gaganapin sa isang mas mataas na
pamantayan ng Diyos.
Ipinangaral ni Amos ang parehong mensahe saanman siya pumunta: “Magsisi at
manumbalik sa Diyos!” 

   Sa mga kabanata 7-8, isinara ni Amos ang kanyang propesiya sa Israel sa
pamamagitan ng limang pangitain na humihingi ng tugon mula sa mga tao.

https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%207.15


Sa Hebrews 2:1-2 , sinabi ng manunulat, “Noong nakaraan, nagsalita ang Diyos
sa mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta.”

Sa 2 Pedro 1:20-21 , isinulat ng apostol, “Walang propesiya na may sariling
interpretasyon, sapagkat ang hula ay dumating, hindi sa pamamagitan ng
kalooban ng tao, kundi ang mga banal na tao ng Diyos ay nagsalita habang sila
ay pinakikilos ng Banal na Espiritu.”
Ang Diyos ay nakipag-usap sa mga propeta, na nagsalita sa mga tao, ngunit sa
wika at kultural na katutubong wika ng mga tao.
Si Amos ay hindi isang saserdote, tulad ni Ezekiel, ni isang taong may talino at
mahusay na pagsasalita, tulad ni Isaias.
Si Amos ay isang pastol, isang simpleng tao, na nagpahayag ng sinabi ng Diyos
sa kanya sa limang pangitain na "may kaugnayan sa kultura."
Gayunpaman, mula sa limang pangitaing ito, makikita natin kung paano
nakikitungo ang Diyos sa mga hindi nagsisising puso ng Kanyang mga tao.

Biyaya – Itinatago Niya ang Kanyang paghatol.
Pagtanggi – tinatanggihan ng mga tao ang biyaya ng Diyos.
Paghuhukom - Hinahayaan ng Diyos na ang kanilang kasalanan ay
magdulot ng kabayaran.
Pangako – Iniligtas ng Diyos ang isang nalalabi kung saan tutuparin Niya
ang Kanyang walang hanggang pangako ng pagpapanumbalik.

https://biblia.com/bible/nkjv/Heb%202.1-2
https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Pet%201.20-21


“Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon,



na ako'y magpapadala ng kagutom sa lupain; hindi kagutom
sa tinapay, o pagkauhaw sa tubig, kundi sa pakikinig sa
salita ng Panginoon. Sila'y magsisigala mula sa dagat

hanggang sa dagat, at mula sa hilaga hanggang sa
silanganan; tatakbo sila ng paroo't parito; hinahanap ang

salita ng Panginoon ngunit hindi ito matatagpuan.”
 Amos 8:11-12

Ito ay maaaring bigyang kahulugan sa dalawang paraan:
Hindi na magsasalita ang Diyos sa mga Israelita.
Patuloy na magsasalita ang Diyos sa mga Israelita, ngunit hindi
nila Siya marinig.

Darating ang panahon, maging sa kaharian ng awa at biyaya ng Diyos, kapag
ginamit ng Diyos ang Kanyang paghatol sa pamamagitan lamang ng pagpapabaya
sa tao.

Kung ang isang tao, isang simbahan, o isang bansa ay patuloy na tumatangging
makinig sa Salita ng Diyos, binibigyan lamang sila ng Diyos sa kanilang sariling
mga pagnanasa, at inalis Niya ang Kanyang sarili mula sa kanila.
Nang magsimulang mangaral si Amos sa labas ng kanilang mga templo,
tinakpan ng mga tao ang kanilang mga tainga baka marinig nila siya at
mahatulan.
Sa pamamagitan ng kanilang pagwawalang-bahala sa Salita ng Diyos, tulad ng
ipinakita sa kanilang ayaw makinig sa propetang ipinadala ng Diyos sa kanila,
sinabi ng Diyos na ibibigay Niya sa kanila ang kanilang ninanais - hindi na nila
maririnig ang Salita ng Diyos.
Tatlumpung taon matapos ibigay ni Amos ang kanyang propesiya sa bayan ng
Diyos, dumating ang mga Asiryano at binihag ang mga tao.

Hindi sila pinayagang ipagpatuloy ang kanilang mga serbisyo sa templo.
Hindi sila pinahintulutang marinig ang kanilang mga propeta na
mangaral.
Hindi sila pinahintulutang basahin ang Salita ng Diyos na kanilang
pinabayaan ngunit ngayon ay ninanais na.

“Narito, ako ay nakatayo sa

https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%208.11-12


pintuan at kumakatok; kung ang
sinoman ay dumirinig ng Aking
tinig at magbukas ng pinto, ako
ay papasok sa kaniya, at kakain
akong kasama niya, at siya ay

kasama Ko”
 ( Pahayag 3:20 ).

Kanino Pinto Kumakatok si Kristo?

Dahil ang konteksto ng sipi ay nasa loob ng liham ni Kristo sa simbahan sa
Laodicea, ang pintuan kung saan kumakatok si Kristo ay hindi para sa isang tao,
ngunit sa lahat ng mga nasa simbahan ng Laodicean , na nag-aangking kilala si
Kristo ngunit inalis na. Siya mula sa kanilang kapulungan.
Ang Laodicea ay kumakatawan sa apostatang simbahan, ang huling
kapanahunan ng simbahan, ang simbahan ng ating panahon. At habang si Kristo
ay kumakatok pa rin sa pintuan ng Apostatang simbahan, darating ang araw na
tatawagin Niya ang mga tunay na mananampalataya na “lumabas!”
Ang mga tunay na mananampalataya ay aagawin mula sa lupa, at ang mga
huwad na mananampalataya ay ibubuga at sa Kapighatian.

https://biblia.com/bible/nasb95/Rev%203.20

