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Ang Aklat ni Amos ay maaaring ang unang aklat ng propesiya na naisulat at ang
ikatlong aklat na isinama sa mga menor de edad na propeta, ang huling 12-aklat ng
Lumang Tipan.

Nakalulungkot, ang mga propeta ang pinakakaunting nabasa na mga aklat ng
Bibliya at ang pinakakaunting ipinangaral na mga aklat ng Bibliya.
Iyan ay hindi lamang isang kahihiyan; mapanganib din ito sa espirituwal na
kapanahunan ng isang tao, dahil ang mga hindi natututo ng mga aral ng
kasaysayan ay nakatakdang ulitin ito.
Ang propesiya ni Amos, na isinulat 2700 taon na ang nakalilipas, ay tumutugon sa
mga kontemporaryong isyu ng panlipunang hustisya, espirituwal na kahirapan, at
relihiyosong pagkukunwari, gayundin ang soberanya ng Diyos, kabanalan ng
Diyos, biyaya ng Diyos, awa ng Diyos, at kalooban ng Diyos.
Ang walang hanggang katotohanan ng Aklat ni Amos ay malinaw:

“Kabilang sa kaugnayan ng Diyos sa Kanyang mga tao ang Kanyang matuwid na
paghatol sa kanila kapag sila ay nagkasala, at ang Kanyang matuwid na
pagpapanumbalik sa kanila kapag sila ay nagsisi, ngunit kapwa ayon sa Kanyang
soberanong awa at biyaya.”

“Ang Diyos, na gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng
lahat ng bagay na naroroon, na sa nakalipas na mga

salinlahi ay pinahintulutan ang lahat ng mga bansa na
lumakad sa kanilang sariling mga daan. Gayunpaman, hindi

Niya iniwan ang Kanyang sarili nang walang saksi.”
 Gawa 14:15-1

Ang Diyos ay nagtatayo ng isang bansa, at pinagpapala Niya sila -
Ang bansa ay tumalikod sa Diyos at naging walang utang na loob -
Hinahayaan ng Diyos na bumagsak ang makasalanang karamihan ng bansang
iyon -
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Ang Diyos ay nag-iingat ng isang labi kung saan ang Kanyang maka-Diyos na
binhi ay mapangalagaan at maipapasa sa susunod na henerasyon -

Ang Kanyang bansa – ang “pinili” na bayan ng Diyos:

Iniligtas sila ng Diyos mula sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto.
Kahit na pagkatapos nilang maghimagsik laban sa Kanya, ipinagpatuloy Niya ang
lahat ng kailangan nila upang mabuhay sa disyerto at umunlad sa Lupang
Pangako.
Sa sandaling sila ay naninirahan sa lupain ng sagana, sila ay naging walang utang
na loob at nabigo na ibigay sa Diyos ang kaluwalhatiang nararapat sa Kanya.
Pinahintulutan ng Diyos ang kanilang mga kasalanan sa loob ng 700 taon
hanggang sa ang kanilang pagsamba sa Kanya ay naging masama, at pinalayas
Niya sila sa lupain at pabalik sa pagkabihag.

Si Amos ay isa sa mga unang propetang ipinadala ng Diyos upang balaan ang
Kanyang mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan o maghanda para sa
Kanyang paghatol.

Habang ang bansa ay lumago sa bilang at umunlad sa materyal, ang mga tao ay
humina sa espirituwal:

Ang kanilang mga pamantayang moral ay bumagsak – Amos 2:6-7
Ang kanilang pagsamba sa Diyos ay tiwali – Amos 6:1-8
Nagkaroon sila ng paghamak sa mga batas ng Diyos – Amos 8:14

Gayunpaman, patuloy silang naging tapat sa kanilang pagdalo sa pagsamba, sa
pagbabayad ng kanilang ikapu, at sa kanilang mga haing hayop.
Ang mga tao ay labis na nalinlang sa kanilang yaman sa pananalapi at sa kanilang
mga maling konsepto ng pagsamba na inakala nilang maayos ang kanilang
relasyon sa Diyos. Ngunit ang paghatol ng Diyos ay nasa pintuan na.

“Masdan, ang mga mata ng Panginoong Diyos ay nasa
makasalanang kaharian, at aking lilipulin ito mula sa balat

ng lupa; maliban sa hindi ko lubos na lilipulin ang
sambahayan ni Jacob, wika ng Panginoon. Sapagka't,

narito, ako'y mag-uutos, at aking sasalain ang sangbahayan
ni Israel sa gitna ng lahat ng mga bansa, gaya ng trigo na
sinasala sa isang salaan, gayon ma'y hindi mahuhulog sa
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lupa ang pinakamaliit na butil. Ang lahat ng makasalanan
ng aking bayan ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak,

na nagsasabi, Ang kasamaan ay hindi aabot o hahantong sa
atin.”

 Amos 9:8-10
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1. Ang Matuwid na Hukom – Amos 9:5-6 – Verse 6 –
“Ang Panginoon ang Kanyang Pangalan!”
 Sinabi ni Amos na kung ano ang malapit nang mangyari sa Israel ay ang desisyon
ng "Ang Matuwid na Hukom" -

Ang pangalan – “Adonai” ay nangangahulugang “Aking personal na Panginoon” –
ang Isa kung kanino siya lubos na isinuko.
Sa Awit 110:1 , ang pangalang “Adonai” ay tumutukoy sa Panginoon, si Jesu-
Kristo, ang Anak ng Diyos.
Inalis ng Diyos ang Kanyang sarili mula sa Kaban ng Tipan at nakatayo sa tabi ng
altar sa Templo ng Jerusalem kung saan nagtipon ang mga tao upang ipagpatuloy
ang kanilang walang kabuluhang pagsamba.
Bakit? Dahil malapit na Niyang lisanin ang kanilang presensya at ipaubaya sila sa
kanilang sariling mga pagnanasa.

2. Ang Matuwid na Paghuhukom – Amos 9:8-9a
Verse 8 – “Aking lilipulin ito sa balat ng lupa!”
Verse 9 – “Aking sasalain ang sambahayan ng Israel!”

  Nang tumanggi ang mga tao ng Diyos na parangalan ang Diyos bilang Diyos o
ibigay sa Kanya ang kaluwalhatiang nararapat sa Kanyang Pangalan, wala Siyang
pagpipilian kundi alisin ang Kanyang kaluwalhatian sa kanilang pagsamba.

Ang kanilang altar ay naging masama sa pamamagitan ng pagsamba sa huwad
na mga diyos, nakompromiso sa pagkukunwari at pagkukunwari, at nahawahan
ng seksuwal at senswal na mga gawain.
Dahil ang henerasyong iyon ng mga Israelita ay naging isang makasalanang
bayan, ang Diyos ay walang pagpipilian kundi alisin ang Kanyang presensya mula
sa kanila, upang ipakita sa mga di-makadiyos na walang sinuman ang
makapagpapalagay sa Kanyang awa upang idahilan ang kanilang makasalanang
pagsuway.

“ Mag-ingat, baka ang ating mga puso ay mabigatan ng
kalayawan, kalasingan, at mga alalahanin sa buhay na ito,

at ang araw ng Panginoon ay dumating sa atin ng hindi
inaasahan.”

 Lucas 21:34
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3. The Righteous Remnant – Amos 9:8b – “Gayunman
hindi ko lubos na lilipulin ang sangbahayan ni Jacob.”
Kahit na ang mga pagkilos ng Diyos na may kapangyarihan ay puksain ang Israel
bilang isang bansa, iingatan ng Diyos ang “nalalabi” – ang Sambahayan ni Jacob –
ang makadiyos na binhi, kung saan:

Darating din ang Tagapagligtas ng mundo .

"Sapagka't sa inyo'y ipinanganak ngayon sa bayan ni David, ang isang
Tagapagligtas, na siyang Cristo na Panginoon." Lucas 2:11

Ang mga Gentil ay maliligtas. Purihin ang Diyos!

“Kayo ay magiging mga saksi sa Akin… hanggang sa dulo ng
mundo.” Gawa 1:8

Ang bansang Israel ay maisasauli sa kalaunan!

Mayo 14, 1948, idineklara ang Israel bilang isang bansa. Isaias 66:8

Ang Kaharian ng Diyos sa kalaunan ay itatatag sa lupa.

"Ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo
bilang saksi sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang
wakas." Mateo 24:14
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