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Pamagat: Ang Dahilan ng Araw ng PANGINOON: Paghusga ng mga Bansang Lumaban sa Israel. 
 
Bible Text: Joel 3:1-15 (at ang key verse: v.14) “Multitudes, multitudes in the valley of decision: for the day of the LORD 
is near in the valley of decision.” 
 
Panimula: 

1. Isa sa mga dahilan kung bakit mayroong Araw ng PANGINOON ay dahil paghatol ng Dios sa mga bansa na 
lumaban sa Dios at sa Kanyang hinirang na bansa: Israel. 

2. Ito ay tumutugma sa covenant ng Panginoon kay Abraham (Genesis 12:3). 
3. Itong seksyon na ito ay patungkol sa Armageddon (“Valley of Jehoshapat”). 
4. Ang battle of Armageddon ay ang huling digmaan ng mga bansa laban sa Israel, at ito ang intrumento na 

gagamitin ng Dios para iligtas ang Israel at itaguyod niya ang Millennial Kingdom sa mundong ito. 
 

I. Mga Geographic Names (Pangalan ng mga lugar) 
A. Judah and Jerusalem – (v.1) – literal at figurative. Remnant – mga natira. 
B. Valley of Jehoshaphat – (v.2) – 2 Chronicles 20:22ff. – victory against national enemies. 
C. Tyre, Zidon, and Palestine (v.4) – 

➢ Tyre – Lungsod ng pangangalakal – slavery. 
➢ Zidon – Lungsod na katabi ng Tyre – sila rin ay nangangalipin. 
➢ Coasts of Palestine – towns of trade – mga bayan ng pang-aalipin. 
➢ Greaceans and Sabeans (v.6, v.8) – Greece at Arabia. 

 
II. Mga Kalagayan ng Panahon ng Armageddon (v.10) 

A. Plowshares into swords. 
B. Prunninghooks into spears. 
C. Sa bigat ng hatol ng Dios babalik ang lipunan sa lumang pamamaraan. 
D. (v.13) ay katumbas sa Revelation 14:17-20.  

➢ Sickle (karit) 
➢ Alilisan (yapakan); kamalig (imbakan);  
➢ Lenguahe ng paghahatol ng Dios. 

 
III. Mayroong “Judgment of the nations” sa Araw ng PANGINOON. 

A. Ito ay ang tinatawag na “throne of His glory” judgment (Matthew 25:31-32). 
B. Ang papasok lamang sa Millennial Kingdom ay ligtas na Israel at mga bansa na ligtas. 
C. Sa gitna ng Tribulation period at Millennial reign ay mayroong 75 days – sigurado na dito gaganapin ang 

Judgment of the nations (or “throne of His glory” judgment). 
 
Katapusan: 

1. Ang Dios ay may plano para sa Israel at sa mga bansa. 
2. Ang Dios ay may plano para sa bawat indibiduwal. 
3. Ang Dios ay matuwid at hindi niya papayagan na hindi bigyan ng hustisya ang kanyang mga anak. 
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