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Pamagat: Ang Hatol ng Diyos 

 

Texto: Lamentations 1:12 “Is it nothing to you, all ye that pass by? behold, and see if there be any sorrow 

like unto my sorrow, which is done unto me, wherewith the LORD hath afflicted me in the day of 

his fierce anger.” 

Pagsasalin: Wala bang anuman sa inyo, kayong lahat na nagdaraan? Inyong masdan at 

tingnan kung may anumang kapanglawan na gaya ng aking kapanglawan, na ibinigay sa 

akin, na ipinabata sa akin ng PANGINOON sa araw ng kanyang mabangis na galit. 

 

Panimula: 

1.  Ang mga Panaghoy ni Jeremiah. Ito ay awit ng paglilibing. Matinding kalungkutan. 

Desperasyon, at kawalan ng pag-asa. Sino ang inilibing? Jerusalem. (70 years) 

2.  Nararapat lamang na tayo ay magdalamhati dahil sa ating mga kasalanan, at kung papayagan, 

ang pagdalamhati ay umudyok sa atin na Lumapit tayo sa Diyos. (makadiyos na 

kalungkutan; pinalumbay nang naayon sa Diyos, sa paraang ukol sa Diyos, ayon sa 

kalooban ng Diyos; napighati ayon sa kaparaanan ng Diyos). 

 

I.  Bakit Hinatol Sila ng Diyos? 

 A.  (1:8) Ang Jerusalem ay nagkasala ng mabigat, kaya’t siya ay tinanggal o itinabi. 

  A.1.  Dapat ito maging paalala at babala sa lahat patungkol sa kasamaan ng kasalanan. 

  A.2.  Umapaw ang kalungkutan at gulo ng Jerusalem. 

 B. (1:18) Sapagkat ang PANGINOON ay matuwid (katuwiran; banal). 

B.1.  Mahirap unawaan ito dahil maraming mga makasalanang nagaabuso ng pag-ibig ng 

Diyos. Sa isip ng marami, siya ay Diyos ng pag-ibig lamang. Pero hindi ito tama. 

B.2.  Ginamit ng Diyos ang Babylon, pero sa kabila ng Babylon ay ang mabigat na 

kamay ng Diyos. (Isa. 13:11; Jer. 16:18) – parurusahan ng Diyos ang masasama 

dahil sa kanilang mga kasalanan; dalawang ulit na gagantihan ng Diyos.  

B.3.  Yun mga diyos-diyosan na itinabi ni King Josiah, ay isinauli kanyang mga kapalit. 

 B.3.1 Ang Jerusalem at ang Templo ni Solomon ay winasak at sinunog. 

 B.3.2. Ang Hari na si Zedekiah ay tumakas ngunit nakunan at pinatay. 

 B.3.2. Si Jeremiah ay ginawang isang bilango ng Babylonia. 

 

II.  Mayroon Parating na Araw ng Hatol: (Heb. 9:27) 

 A.  Dahil sa ating mga kasalanan, darating rin ang hatol ng Diyos sa ating kaluluwa. 

 B.  Pero maaring iwasan ang hatol ng Diyos – dahil kay Jesu-Cristo. (2 Cor. 5:21) 

Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng 

kasalanan, upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. 

C.  Hindi mo ba naririnig ang panaghoy ng Panginoong Jesus (1:12)? Siya ay hinatol para sa ating 

mga kasalanan, siya ay namatay (dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan). 

D.  Siya ay namatay para iligtas ang iyong kaluluwa sa daga’t dagatang apoy! 

 

Katapusan: 

A.  Si Jeremiah ay personal na apektohan sa kanyang puso, (2:11) pero ang iba ang walang 

pakialam (2:15). Mayroong kabang pagmamalasakit para sa mga kaluluwa sa iyong 

kapaligiran, kumusta na man ang mga mahal sa buhay? 

B.  Nawa hipuin ng Diyos ang ating puso, at lagyan ito ng banal na takot, at pagmamalasakit 

upang tayo ay umahon at dalhin ng mga iba sa Panginoong Jesus. 

 

  

 


