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Pamagat: Ang Panunumbalik ng Israel Mula sa Hatol ng Dios 

 
Bible Text: Amos 9:11 “In that day will I raise up the tabernacle of David that is fallen, and close up the breaches thereof; 

and I will raise up his ruins, and I will build it as in the days of old:” 

 
 Pagsasalin: Sa araw na iyon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na bumagsak, at lalagyan ko ng 

bakod ang mga sira niyon; Aayusin ko ito sa kanyang pagkakagiba; at muli kong itatayo na gaya ng mga araw 

nang una. 

 
Panimula: 

 

1. Review: Amos was a shepherd/farmer turned preacher. God calls and commissions us to His work. Dapat 
magsalita tayo na sangayon sa mga Salita ng Dios. 

 

2. Review: Siya ay mula sa Tekoa, sa Judah, pero na-assign siya na mangaral sa Israel (Northern tibes), sa Bethel, at 
Samaria, sa Israel. Siya ay nag-preach habang ang Israel ay nasa taas ng kaunlaran (hari nila: King Jeroboam 2).  

Hindi easy mangaral ng salita ng Dios sa isang mundo na makapangyarihan at mapag-mataas. Pero, kailangan ito. 

 

3. Review: Ch.1-2, Ang walong prophecy/warnings ni Amos sa mga bansa, pati na rin sa Judah at Israel: “Thus saith 
the LORD.” Ch.3-6, Ang Tatlong messages/sermons ni Amos sa Israel: “Hear this word.” Ch.7-9, ito ang limang 

mga pangitain ng Dios kay Amos patungkol sa paghahatol Niya sa Israel: “The Lord GOD showed me.” 

 
4. Review: Ang episode ni Amaziah, the idolatrous and lying priest. (Ch. 7:10-17) – Siya ay hinatol ng Dios. 

 

I. Ang Pagpapala sa Kaharian (v.11): 
A. Ang pangako ng Dios patungkol sa Davidic dynasty (pag-hahari ni David) ay isasa-uli ng Dios. (2 Sam. 

7:12-16) 

B. Ito ay magagawa (fulfillment) sa pag-pasok ng Millennial Kingdom. 

 
II. Ang Pagpapala sa Mga Tao (v.12-14): 

A. Ang mga lupain o teritoryo ng mga Edomites ay mapapasailalim ng Israel. 

B. Pati narin ang mga Gentile nations. 
C. Maykasaganahan ng lupa. Isasauli sila ng Dios. Wala na ang mga grasshopers, fire, drought (taguhaw)! 

 

III. Ang Pagpapala sa Lupa (v.15): 

A. Ito ang Millennial Kingdom ng Panginoong Jesus sa Jerusalem. 
B. Hindi na sila mag-pakailanman matatangal sa lupa na ipinangako ng Dios kay Abraham. 

 

Katapusan: 
 

1. May mga anim na hari pagkatapos ni Jeroboam 2 na namuno, mga 40 plus years ang lumipas bago naganap ang 

prophesiya ni Amos. Wala ni isang Hari ng Israel ang nagsisisi at sumampalataya sa message ng Panginoon. 
 

2. Ang programa ng Dios ngayon ay sa Acts 15:14-15 – Inililigtas ng Dios ang mga Gentiles, at kapag nakomplete 

na ito, ay isusulong ng Dios ang prophecy ng Amos 9:11-15. “To this agree” (“At dito sumasangayon”) ang mga 

salita ng propheta – na ang mga Gentiles ay inililigtas ng Dios at hindi nila kailangan na maging mga Hudyo. 
Hindi sinabi na ang kaligtasan ng mga Gentiles ay ang pagtataguyod ng Millennial Kingdom, o papalitan ng mga 

Gentiles ang Israel, o ang iglesia ay ang bagong Israel. 

 
3. Ang pangako nitong Amos 9:11-15 ay magaganap sa pag-pasok ng Millennial Kingdom ng Panginoong Jesus. 
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