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Pamagat: Ang Imbitasyon ng PANGINOON 

 

Texto: Joel 2:13 “And rend your heart, and not your garments, and turn unto the LORD your God: for he 

is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil.” 

 Pagsasalin: At punitin ninyo ang inyong mga puso at hindi ang inyong mga damit. Manumbalik 

 kayo sa Panginoon ninyong Diyos; sapagkat siya'y mapagbiyaya at mahabagin, hindi magagalitin, 

 at sagana sa tapat na pag-ibig at nagsisisi sa kasamaan. 

 

Panimula: 

 1.  Ang PANGINOON mismo ay humuhikayat sa mga taga-Judah na magsisi sila. 

 2.  Kasama na rin ang pag-aanuyo nila sa pagsisisi. 

 3.  Isa sa mga hindi pangkaraniwang expression ay ang pagsisisi ng Dios, maari ba ito? Paano  

  natin ito mauunawaan sa liwanag na ang Dios ay hindi pabagobago?    

 

I. Ang Panawagan ng Pagsisi: 

A. “Turn ye unto me” – Manumbalik kayo sa Akin (v.12) 

B. “With all your heart” – Nang inyong buong puso. / (v.13) – punitin ninyo ay inyong mga 

puso at hindi ang inyong mga damit. 

C. “with fasting, and weeping, and mourning” – na may pag-aanuyo, pagtangis, at 

pagdadalamhati. / (v.15) – magtakda kayo ng isang ayuno. 

D. Ang tunay na pagsisisi ay ang pagbaling ng puso. Ito ay nangangahulugan ng panunumbalik 

ng buong persona. Ang puso ay pagpapalit-saklaw (synecdoche) para sa buhay. 

E. Walang pagpapanumbalik kung walang pagsisisi. 

 E.1.  Ang “object” ng pagsisisi ay kasalanan. 

 E.2.  Ang pagsisisi ay patungo sa Dios: (v.12 – turn unto the LORD your God. also v.13). 

 

II. Maari ba na ang Dios ay Magsisi? 

A. Ang Dios ay hindi nagbabago sa kanyang likas na sarili at layunin. (Isa. 46:10; James 1:17> 

B. Kapag ang Dios ay nakikita natin sa Biblia na nagsisi ito ay ang tugon o sagot ng Dios sa 

pagbabago ng tao. 

C. Ito ay sapagakat ang Dios ay gumagawa ng action batay sa decision ng tao maging para sa 

paghatol o pagpapala. 

D. Ang Kanyang aksyon at palaging umaayon sa Kanyang kabanalan, hustisya o sa Kanyang 

sarili. 

 

III. Ang mga Katangian ng Dios: (v.13) 

A. Mapagbiyaya - gracious 

B. Mahabagin - merciful 

C. Hindi magagalitin – slow to anger 

D. Sagana sa tapat na pag-ibig – great kindness 

E. Nagsisisi sa kasamaan – repents of the evil 

 

IV. Ang Panawagan ng Dios ay ang Pagsisi ng Lahat: (v.15-17) 

A. Zion – buong siyodad ng Jerusalem. 

B. Solemn assembly – taimtim na pagtitipon (ng mga mamamayan). 

C. (v.16) people and congregation – mga taumbayan, mga kapulungan.) 

D. (v.16) matatanda, mga bata, mga sanggol, mga bagong kasal,  

E. (v.17) mga pari at mga lingkod ng PANGINOON. 

F. Ang panalangin nila: Maawa ka sa iyong bayan, O Panginoon, at huwag mong gawing 

katatawanan ang iyong mana, na hinahamak ng mga bansa. Bakit nila sasabihin sa gitna ng 

mga bayan, ‘Nasaan ang kanilang Diyos?’” 

 

Katapusan: 

 Hinikayat ng PANGINOON na ang Israel ay magsisi. Dahil kung sila ay magsisi, ay may 

 blessing ang Panginoon para sa Kanila bilang isang bayan. Ito’y sumasangayon sa plano ng Dios. 
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