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Pamagat: Ang Pastol na Mangangaral 

 

Texto: Amos 7:12 “Also Amaziah said unto Amos, O thou seer, go, flee thee away into the land of Judah, 

and there eat bread, and prophesy there:” 

Pagsasalin: Sinabi ni Amasias kay Amos, O ikaw na tagakita, humayo ka, at tumakas ka sa 

lupain ng Juda, at doo'y kumain ka ng tinapay, at magsalita ka ng propesiya roon. 

 

Panimula: 

1.  Si Amos ay hindi karaniwan na propeta. Hindi siya nag-aral ng pagiging mangangaral. Siya 

ay isang pastol (1:1), ang “Tekoah” – pinaka dulong bukid sa ilalim na hangganan ng 

Jerusalem at pinka malapit sa Dead Sea. 

2. Ang assignment niya ay mangaral sa Israel (Northern Kingdom) noong kapanahunan ng 

sagana at kadakilan ng Samaria (King Jeroboam II). 

 

I.  Mga Paalala Patungkol sa Mangangaral ng Salita ng Dios. 

A.  Ang pinakamahalagang katangian ng mangangaral ay saan nanggaling ang mensahe, 

at hindi ang mangangaral. (Ch. 7:14-15) – Dapat ang mensahe ay galling sa Salita ng 

Dios. 

B. Sigurado noong umpisa ng pangangaral ni Amos ay natuwa ang mga tiga-Israel 

sapagkat nangaral siya laban sa mga kalaban ng Israel (Chapter 1 – Chapter 2:4, 

Damascus, v.7 Gaza, v.9 Tyrus, v.8 Ashdod, Ashkelon at Ekron (mga city ng 

Philistines), lalo na ang Judah, Ch. 2:4. Pero noong binanggit niya ang Israel, doon 

sila nagalit sa propeta (2:6). 

C. (1:2a) – “The LORD” – Almighty and Eternal God. “will roar” (umuungal) – ang 

leon ay umuungal lamang kapag handa na siyang sumagpang. “utter His voice” – ang 

Salita ng Dios ay ang Kanyang boses ngayon. 

 

II. Mga Pangangailngan ng mga Tao: 

A.  Isang simpleng mangangaral ng Salita ng Dios. (v.14) 

B.  Isang masipag at tapat na trabahador. (v.15) 

C.  Isang matapang at malinaw na mangangaral. (v.16-17) – kahit na salungat siya sa 

pari ng Bethel, na si Amaziah. 

 

 

Katapusan: 

1.  Ang hatol ng Dios sa Israel ay may dalawang bahagi: Una, physical na kalamidad. 

Pangalawa ay ang political na kalamidad. Inilagay ng Dios ang Israel sa digmaan, at 

pagbasak. 

2.  Ang mensahe ay hindi nag-babago. (5:6; 6:14) - “seek the LORD” – hanapin ang 

PANGINOON. 
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