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Pamagat: Bubungkalin Tulad ng Isang Bukid 

 

Texto: Micah 3:12 “Therefore shall Zion for your sake be plowed as a field, and Jerusalem shall become 

heaps, and the mountain of the house as the high places of the forest.” 

 Pagsasalin: Kaya't dahil sa inyo, ang Zion ay bubungkalin tulad ng isang bukid, at ang Jerusalem 

ay magiging mga bunton ng gumuhong bato (pagkasira), at ang bundok ng bahay ay parang 

matataas na mga dako ng gubat. 

 

Panimula: 

1.  Ang aklat ni Micah ay para sa dalawang kabiserang lungsod: Samaria (ng North) at Jerusalem 

(ng South) (1:1) – Siya ay “Morasthite” (Tiga-Moresheth – 40 km/25miles SW of 

Jerusalem, malapit sa citadel na Lachish. 

2.  Si Micah ay nagsilbi noong kapanahunan ng mga hari ng Judah: Jotham, Ahaz, at Hezekiah. 

(Good king, bad king, tapos good king).  

A.  Na kita ni Micah ang “revival” ng godliness sa bayan ng Judah. 

B.  Siya rin ay magkapanabay kay Isaiah. 

 B.1.  Babala patungkol sa Babylon (Isa. 39:6; Micah 4:10) 

 B.2.  Pagpapalaya sa Assyria (Isa. 45:25; Micah 4:5-6) 

 B.3.  Ipapadala ng Dios ang Kanyang anak (Isa. 9:6-7; Micah 5:2-3) 

 B.4.  Mauuwi ang bayan sa Assyria at Babylon (Isa. 11:11; M. 4:5-6) 

 B.5.  Jerusalem ang Kingdom center (Isa. 2:2-4; Micah 4:1-5) 

3.  Titingnan natin ang kalagayan ng kapanahunan ni Micah at ihahalintulad natin ito sa ating 

kapanahunan, at titingnan rin nating ang mga “timeless principles” ng ebanghelyo ng 

Panginoon.  

 

I.  Hinahatulan ng Dios ang Kasalanan: 

 A.  Mga Kasalanan ng mga tao (people): (1:5-6) Idolatry. 

 B.  Mga Kasalanan ng mga prinsepe (princes): (3:1-2) Oppression and Corruption of the people. 

  - Pang-aapi at katiwalian. 

C.  Mga Kasalanan ng mga propeta (prophets and priests): (3:5, 11): False assurance – Maling 

tiwala at turo. 

D.  Puros kabaluktutan ang mga ginagawa nila. Kaya’t ang Dios ay hahatol (v.12). 

 

II.  Ang Hatol ay Ipinagpaliban ng Dios: 

A.  I-fast-forward natin ang kasaysayan ng Judah ng 100 years, sa kapanahunan ni Jeremiah (Jer. 

26:18) – ginamit ni Jeremiah ang propesiya ni Micah. 

B.  Dito natin makikita na si King Hezekiah ay nag-repent ng kanyang mga kasalanan. At dahil 

siya ay nagpakumbaba hindi itunuloy ng Dios ang hatol ng Judah (ng 100 years). 

C.  Tinanggap ni Hezekiah ang babala ni Micah! 

 

III.  Ganito ang Ebanghelyo ng Panginoon: 

 A.  Ang Dios ay hahatol ng lahat ng mga kasalanan. (1:1-3; 3:12) 

 B.  Ang Dios ay tumatawag sa lahat na magsisi. (6:8) 

 C.  Tatanggapin mo ba ang babala ng Panginoon? (7:18) 

 

Katapusan: 

1.  Iwanan ang mga maling paniniwala, ang mga kasamaan, at kasalanan. Manumbalik ka sa 

Panginoon. Magpakumbaba, magsisi at sumampalataya kay Jesu-Christo. 

2.  Habang may panahon, ngayon ang araw ng kaligtasan, huwag maghintay ng mas magandang 

panahon, o mas magandang kalagayan – Lumapit ka sa Panginoon na dala-dala ang mga 

kasalanan. 

3.  Tayo ay lilinisin at patatawarin alang-alang kay Jesus. 
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