
Bumalik sa Akin
 “Ang Pagpapanumbalik ng Nalabi”

 Amos 9:11-15
Si Amos ay isang simpleng tao, isang pastol, isang nagtatanim ng mga igos ng sikomoro, na
nakatira sa Judean Hills. Gayunpaman, tinawag ng Diyos si Amos na pumunta sa mga pangunahing
lungsod ng Dan, Bethel, at Gilgal at balaan ang mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan,
kabilang ang kanilang maling pagsamba sa Diyos, o maghanda na harapin ang paghatol ng Diyos.

Inihatid ni Amos ang babala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sermon, tula, at
pangitain, ngunit nakalulungkot, hindi nila narinig o nakinig sa babala ng Diyos.

Tatlumpung taon pagkatapos patayin ng mga lider ng relihiyon si Amos, binihag ng mga Asiryano
ang 10-hilagang tribo ng Israel at ginamit sila bilang mga alipin. Pagkalipas ng ilang taon, binihag
ng mga Babylonians ang mga tao ng Juda at ginamit sila bilang mga alipin.

Bakit pinahihintulutan ng isang mapagmahal na Diyos ang Kanyang piniling mga tao na magdusa
ng gayong mga kahihiyan?

Dahil sila ay pinili ng Diyos, itinaas sila ng Diyos sa isang mas mataas na pamantayan ng
kabanalan.

https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%209.11-15


Dahil hindi na sila lumalakad sa Kanyang mga daan, bilang isang makatarungang Diyos, wala
Siyang pagpipilian kundi ang sagutin sila.

Ang Aklat ni Amos ay may dalawang magkasalungat na tema:

Sa unang walong kabanata, at sa unang sampung talata ng kabanata siyam, inilarawan ni Amos
ang kabigatan ng mga kasalanan ng Israel laban sa Diyos at ang paghatol ng Diyos para sa
kanilang kasalanan.
Sa huling limang talata ng kabanata siyam, bago pa man ilabas ng Diyos ang Kanyang paghatol
sa kanila, binigyan sila ni Amos ng salita ng pag-asa para sa hinaharap.

Nangako ang Diyos na poprotektahan ang isang nalabi ng mga mananampalataya kung saan
darating ang “binhi” ng ipinangakong Mesiyas ng Diyos.

Ang makahulang pangakong iyon ay natupad sa unang pagparito ni Jesucristo bilang
ating Tagapagligtas.

Nangako rin ang Diyos na ibabalik ang “labi” na iyon sa kanilang lupain upang maging Kanyang
tinubos na mga tao magpakailanman.

Ang makahulang pangakong iyon ay matutupad sa pagbabalik ni Jesus sa mundong ito
bilang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon.

1. Ang Pagpapanatili ng Matuwid na Nalabi – Amos 9:8 – “Hindi
ko lubos na lilipulin ang sangbahayan ni Jacob, sabi ng
Panginoon.”
Binuksan ang ika-siyam na kabanata sa isang pangitain tungkol sa Pre-incarnate Christ na
nakatayo sa tabi ng altar, handang sirain ang templo, kasama na ang mga sumisira sa pagsamba
nito.

Dumating ang paghatol ng Diyos sa Kanyang bayan dahil nangahas silang hamunin ang
Kanyang soberanya sa kanilang buhay.
Si Haring Jeroboam ay nagpasimula ng kanyang sariling konsepto ng relihiyon, kabilang ang
pagsamba sa dalawang gintong guya.

Nagtayo rin siya ng sarili niyang mga lugar ng pagsamba at umupa ng sarili niyang mga pari para
maglingkod sa kanyang mga huwad na templo.
Itinago ng Diyos ang Kanyang huling paghatol sa Israel sa loob ng 700 taon; umaasa sa kanilang
pagsisisi, ngunit dumating ang panahon na ang Kanyang paghatol ay bumagsak sa mga
namumuno, “Sapagkat hindi nila sinunod ang tinig ng Panginoon nilang Diyos, ngunit nilabag nila
ang Kanyang tipan.” ( 2 Hari 18:11-12 )

Gayunpaman, sa Amos 9:8 , ang propeta ay nagbigay ng isang kislap ng pag-asa para sa
pangangalaga ng nalabi sa Israel , gaya ng ipinangako ng Diyos na hindi Niya lilipulin ang
sambahayan ni Jacob – ang mga hindi tumalikod sa Diyos o sumuko sa huwad na pagsamba.

Habang sila ay dadalhin sa pagkabihag kasama ng iba pa, sila ay mapangalagaan bilang nalabi
ng Diyos.
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2. Ang Pagpapanumbalik ng Kaharian ni David – Amos 9:11 – “Sa
araw na iyon ay itatayo ko ang tabernakulo ni David na
bumagsak…ito ay magiging gaya noong unang panahon!” 
Sa kabila ng “araw ng paghuhukom” ay darating ang isang “araw ng pagpapala,” kung kailan
magtatayo ang Diyos ng bagong bayan para sa Kanyang sarili at ibabalik sila sa kanilang lupain.

Malamang na si Amos ang unang propetang Hebreo na nag-ugnay ng “Kaharian ng Diyos” sa
“Araw ng Panginoon.”
Sa 2 Samuel 7:16 , sinabi ng Diyos kay David: “Ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay
mananatili sa harap Ko magpakailanman; ang iyong trono ay matatatag magpakailanman!”

Gayunpaman, ayon sa hula ng Bibliya, ang gayong kaharian ay maitatayo lamang ng isang
“sannga” ng pamilya ni David.

Ang “sanga” na iyon ay si Jesus, na isinilang kay Maria, isang “ birhen na napangasawa ng isang
lalaki na ang pangalan ay Jose, sa angkan ni David” ( Lucas 1:26-27 ).

“Sapagka't sa atin ay ipinanganak ang isang Bata, Sa atin ay ibinigay
ang isang Anak; At ang pamahalaan ay maaatang sa Kanyang

balikat. At ang Kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-manghang,
Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe

ng Kapayapaan. Sa paglago ng Kanyang pamahalaan at kapayapaan ay
walang katapusan, Sa ibabaw ng trono ni David at sa ibabaw ng
Kanyang kaharian, Upang ayusin ito at itatag ito sa kahatulan at

katarungan Mula noon hanggang sa panahong iyon, maging
magpakailanman.”

 Isaias 9: 6-7

Lucas 1:26-27 – “Si Jose, sa angkan ni David.”

Mga Gawa 2:22-36 – Iniugnay ni Pedro ang unang pagdating ni Kristo sa pangako ng Diyos na
ibalik ang Kaharian ni David.

Bago ang araw na iyon ng panunumbalik, muling lilinisin ng Diyos ang bansang Israel sa
panahon ng The Great Tribulation, habang ang mga bansa sa mundo ay nagtitipon upang
wasakin ang Israel mula sa balat ng lupa.
Gayunpaman, kapag lumitaw na ang Israel ay nawala, si Jesus ay sasabog mula sa langit,
pupuksain ang mga kaaway ng Israel, at ibabalik ang kaharian ni David. Ang kanyang kaharian
ay hindi na muling mawawasak, sapagkat ito ang magiging walang hanggang Kaharian ng Diyos.

Sa Mga Gawa 15:13-18 , na sinipi si Amos, sinabi ni James na maging ang mga Gentil ay
magiging bahagi ng ipinanumbalik na Kaharian na ito.

3. Ang Pagpapanumbalik ng mga Tao sa Lupain – Amos 9:13-15 –
 “ Itatanim Ko sila sa kanilang lupain!”
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Ang mga Israelita ay hindi kailanman nagmamay-ari ng lahat ng lupaing ipinangako sa kanila ng
Diyos sa pamamagitan ni Abraham. ( Genesis 15:18-21 )

Sa panahon ng Milenyo, pagpapalain ng Diyos ang Kanyang mga tao ng parehong intensidad na
Kanyang pinarusahan sila, at kasama na ang lupaing ipinangako Niya sa kanila.
Sa pag-alis ng "sumpa ng kasalanan", wala nang taggutom, wala nang digmaan, at wala nang
mapangwasak na panahon.

Ang mga tao ng Diyos ay muling itatayo ang mga wasak na lungsod, at sila ay maaaring
manirahan doon, sa kapayapaan.

Ayon sa mga propeta ( Ezekiel 36:24-28 , 37:25-28 , Jeremiah 16:14-15 , Isaiah 11:11-
12 , 60:21 ), babalik ang mga Israelita sa Israel bago bumalik ang Panginoon, at nakikita natin
ang mga propesiyang iyon na natupad ngayon dahil ang populasyon ng Israel ngayon ay higit sa
walong milyong tao.
Kaya, ang hula ng Amos 9:11-15 ay matutupad pa.

Ang pagpapanumbalik ng trono ni David ay natupad sa unang pagparito ng ating
Panginoon. ( Lucas 1:31-33 )
Ang pananakop sa trono ni David ay matutupad sa ikalawang pagparito ng ating
Panginoon. ( Isaias 9:7 )

Maranatha! Gayon pa man, Panginoong Hesus, HALINA!

   Tatlong panghabambuhay na aral na matututuhan mula kay propeta Amos:

Ang Diyos ay hindi nalulugod sa Kanyang mga tao kapag sila ay sumuway sa Kanyang mga utos
at tinatanggihan ang Kanyang soberanya.
Nililinis ng Diyos ang Kanyang mga tao sa pamamagitan ng Kanyang paghatol, na palaging
kasama ang temporal na pagdurusa at pag-uusig.

Ang mga tao ng Diyos ngayon ay dinadalisay sa pamamagitan ng Kanyang paghatol.

   Tatlong aksyon na dapat nating gawin bilang resulta ng pag-aaral na ito:

Dapat tayong manalangin para sa muling pagkabuhay!

Dapat tayong maghanda para sa kaligtasan!

“Pangbanalin ang Panginoong Diyos sa inyong mga puso, at laging
handang magbigay ng pagtatanggol sa bawat isa na humihingi sa inyo

ng dahilan para sa pag-asa na nasa inyo.”
 1 Pedro 3:15
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