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Pamagat: Walang Hari 

 

Texto: Judges 17:6 “In those days there was no king in Israel, but every man 

did that which was right in his own eyes.” 

 Pagsasalin: Nang mga araw na yaon ay walang hari sa Israel: bawa't 

tao'y gumagawa ng minamatuwid niya sa kaniyang sariling mga 

mata. (Mga Hukom 17:6). 

 

Panimula: 

1.  Ang pangalang “mga Hukom” (Judges) ay ibinibigay dahil ang aklat ay nakikipag-usap sa 

labindalawang mga lider ng militar na itinaguyod ng Diyos upang iligtas ang Israel sa 

pagtalikod nito. 

2.  Ang kapanahunan ng mga Hukom ay nagsimula sa kompromiso at pagsuway. 

3.  Ispiritual na kadiliman ang namumuno sa lupa na kanilang sinakop ngunit hindi pinatay. 

(pagsamba ng mga diyos-diyosan, at inter-marriages; pagasawa ng mga hindi kasingbahay ng 

pananampalataya). 

4.  Ang texto natin ay patungkol sa kasaysayan at kalagayan ng bansang Israel habang sila ay na 

sa panahon ng mga Hukom. (Ito ay patungkol sa istorya ng isang lalaki na ang pangalan niya 

ay “Micah.” Sa Tagalog: Mica). 

 

I.  Ang Ispirituwal na Kamangmangan: 

 A.  Sa Nanay ni Micah: 

1.  Sinumpa niya ang nagnakaw ng mga pirasong pilak (1,100 shekels of silver). 

(Mapamahiin – hindi ito ugali ng mga Christiano). (Matt. 28:18 – tunay na power). 

2.  Itinalaga ng ina ang buong pilak sa Panginoon upang igawa ng isang larawang 

inanyuan at nilusaw na imahe, na yari sa bakal. (Exodus 20:4 – iniukit na larawan). 

3. Sinungaling ang nanay ni Mica. (Judges 17:4) – dalawang daang piraso ang ginamit ng 

nanay para mag pagawa ng mga rebulto. (18% lang ang ginamit ng nanay).  

(Exo. 20:16) 

B.  Si Micah: 

  1.  Nagnakaw ng kayamanan. (Judges 17:2 – behold I took it). (Exo. 20:15) 

2.  Natakot siya sa pamahiin at sumpa ng nanay pero hindi sa Diyos. (Pro. 29:25; bitag; 

silo). 

  3.  Nagpatayo si Mica ng isang bahay ng mga diyos (simbahang diyos-diyosan). (v.5) 

  4.  Ginawa niyang pari ang isa sa kaniyang mga anak. (pati yun ephod at terafim). 

  5.  Si Mica ay tamang-tama at perpektong larawan ng relihiyosong tao ngunit hindi ligtas. 

C. Sa Kabataang Lalaki na (Binatilyong) Levita: (galing sa Bethlehem) 

  1.  Ginawa siyang tagapagpayo at personal na pari ni Mica. Pumayag naman itong binata. 

   (Judges 17:10). 

2.  Pinatira siya sa bahay ni Mica, at wala tayong mababasa na babala, o mahigpit na 

pagsasaway para manlang sa kaluluwa ni Mica. (Ezek. 3:18; Matt. 3:7; 12:34; 

23:33) 

3.  Ninakawan si Mica, pero hindi tumutol ang binata at sumama siya sa mga 

magnanakaw. Taksil siya kay Mica. (Judges 18:20). (2 Tim. 3:1-7 #15 – traitors; 

taksil, lilo,  

II.  Ganito rin ang Isipituwal na Kamangmangan ng ating kapanahunan: 

 A. Ang mga tao ay makasalanan – at iba’t-ibang mga uri ng kasalanan ang paglahok ng mga tao. 

B.  Karamihan sa mga nag-sasabi na sila ay mananampalataya ay walang katapatan. Mababaw 

lamang ang salita pero wala itong sangkap ng katotohanan. 

C.  Ang huling wakas nang ganitong pamumuhay, ay katulad rin ni Mica. (Judges 18:26). 

D. Hindi ganito ang buhay na nais o ibinibigay sa atin ng Panginoong Jesus. (John 10:10). 

Katapusan: 

1.  Si Jesu-Christo lamang ang tapat at tunay na Tagapagligtas. Siya ang tunay na Pari, o 

Tagapamagitan ng Banal na Diyos at makasalanang tao. 

2.  Tanggapin siya. Kahit kailanman hindi ka mabibigo ni Christo! 

Judges of Israel: 1. Othniel, 2. Ehud, 

3. Shamgar, 4. Deborah, 5. Gideon, 

6. Tola, 7. Jair, 8. Jephthah, 9. Ibzan, 

10. Elon, 11. Abdon, and 12. Samson. 


