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Pamagat: Ang Dalamhati ng mga Masasama at Kaligayahan ng mga Matutuwid 

 

Texto: Malachi 4:1a “For, behold, the day cometh, that shall burn as an oven;” 

 

 Pagsasalin: Sapagkat, masdan, ang araw ay dumarating na gaya ng nagniningas (o nagliliyab) na 

 pugon, [nagbabagang hurno o kaldero o palayok]. “oven” ay “fire-pot.” 

  

Panimula: 

1. Itong seksyon ng Malachi ay announcement (anunsyo o pamamahayag) ng muling pagbabalik ng 

Messiah (Christo). 

2. Ito ay patungkol sa tinatawag na Day of the LORD – Araw ng PANGINOON. (4:3) 

3. Ang buod nito ay napakasimple – ang Day of the LORD ay para sa mga masasama ay araw ng 

paghahatol at galit ng Dios. Pero sa mga matuwid, ito ay araw ng pagpapagaling at pagtatapat. 

 

 

I. Ang Araw ng PANGINOON sa mga Masasama at Palalo (o Mayayabang): 

A. Ito ay araw ng galit – araw ng paghahatol at kabangisan ng apoy na lumalamon. (Heb. 10:27) 

B. Matagal na itong binanggit patungkol sa Messiah. (Ps. 21:9) – Sasakmalin sila ng Panginoon 

sa kanyang poot, susupukin sila ng apoy. 

C. Ang mga masasama ay ihinalintulad sa “stubble” (dayami, or ipa). (1 Cor. 3:13-15). 

D. Tatanggalin ng Dios ang sila at walang matitira ni ugat o sanga nila (lahi at kamag-anak). 

E. Sila ay gagawing ganap na kahabag-habag. 

F. Ito ay araw ng paghihiganti ng Dios (2 Thess. 1:7-9) –  

 

II. Ang Araw ng PANGINOON sa mga Matuwid: 

 A.  Si Christo ay ang kagalakan at liwanag ng lahat ng sa Kanya’y sumasampalataya at 

 naglilingkod. 

B.  Sa kanila na may takot sa Kanyang pangalan at naglilingkod sa Kanya (v.2). 

C.  Si Jesus ay tinawag na “Sun of Righteousness” – “Araw ng Katuwiran” 

D.  Siya ay ang ilaw ng mga tao (Jn. 1:4) 

E.  Siya ay ang ilaw ng buong mundo (Jn. 8:12) – ilaw ng sanglibutan (Jn. 3:19; Matt. 4:16). 

F.  Hindi lamang liwanag ang dinadala ng Sun of Righteousness pero pati na rin ang healing in 

His wings – pagpapagaling. Ang sinag ng araw ay nakakapagdulot ng sigla at kalusugan. 

  F.1. Calm and Focus 

  F.2. Bone health – vitamin D. 

  F.3. Cancer prevention – (not too much exposure, but moderate) 

  F.4. Healing skin conditions –  

  F.5. Helps with arthritis and inflammations. 

G.  But God’s healing is most especially in reconciling us to God. (Kaligtasan at kapatawaran). 

Lalo na sa muling pagkakasundo natin sa Dios. 

H.  Gagamitin tayo ng Dios upang tumulong sa paghuhusaga. (v.3) 

 

Katapusan: 

1. Kung paano ang pagsikat ng araw ay nagdadala ng isang bagong araw, ang Araw ng 

PANGINOON ay magdudulot ng bagong panahon. 

2. Sinasabi sa atin ni Malachi ang patungkol sa isang araw ng paghuhukom at pagbibigay matuwid o 

pagtatanggol. Sa araw na ito isasauli ng Dios ang hustisya at katuwiran. 

3. Tayo ay maaring maging matuwid ng dahil kay Jesus-Cristo lamang. Hanapin mo sa mukha ng 

Panginoon ng liwanag at pagpapagaling sa inyong kaluluwa. AMEN! 
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