
Bohaterowie Starego Testamentu (23)

Prorok Micheasz: religijność na usługach władzy 
czy pokorne obcowanie z twoim Bogiem (Mi 6,8) ? 

• Prorok:  Micheasz z Moreszet (1,1; 1,14), działający w Judzie za czasów królów Jotama, 
Achaza i Ezechiasza (okres: 739-699 przed Chr. = mniej więcej równolegle do Izajasza)

- krytyk stolicy (1,5.9; 3,9-12); obrońca praw drobnych rolników, od wieków uprawiających 
tę samą ziemię, zagwarantowaną przez stary zwyczaj (2,5)

- oskarżyciel przedstawicieli rządzącej klasy w stolicy, którzy, w jego opinii, burzyli stary 
porządek i przepędzali niezależnych rolników z ich ziemi:

Lecz wy jesteście wrogami mego ludu, powstajecie przeciwko miłującym pokój; wyrywacie 
płaszcz spokojnym przechodniom, którzy czują odrazę do walki. (2,8)

- pierwszy prorok, który przepowiedział upadek Jerozolimy za panowania Ezechiasza:

Bo oto Pan wychodzi ze swego przybytku, zstąpi i deptać będzie po wyniosłościach ziemi. 
Stopnieją pod Nim góry, rozdzielą się doliny jak wosk przed ogniem, jak wody rozlane po stoku. 
Wszystko to z powodu występku Jakuba i grzechów domu Judy.  (…) Przeto z powodu was Syjon 
będzie jak pole zorany, Jeruzalem rumowiskiem się stanie, a góra świątyni - szczytem 
zalesionym. (Mi 1,3-5; 3,12 cytowane w Jr 26,18)

→ głos tych, którzy głosu nie mają

• Cel misji: bym ogłaszał Jakubowi jego występki, grzech jego – Izraelowi (3,8)

• Treść orędzia:

a) niesprawiedliwość społeczna – najgwałtowniejszy wśród proroków protest przeciwko 
wyzyskowi bezsilnych:

Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach! Gdy świta poranek, 
wykonują je, bo jest ono w mocy ich rąk. Gdy pożądają pól, zagarniają je, gdy domów - to je 
zabierają; biorą w niewolę męża wraz z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem. (Mi 2,1-2)

• przeciw przywódcom i sędziom: 

Potem rzekłem: Słuchajcie, proszę, książęta Jakuba i wodzowie domu Izraela! Czy nie waszą jest
rzeczą znać sprawiedliwość? Wy, którzy macie w nienawiści dobro, a miłujecie zło, którzy 
zdzieracie z nich skórę, a ciało ich aż do kości. Bo ci, którzy jedzą ciało mego ludu i skórę z niego 
zdzierają, a kości mu łamią i tną na kawałki, jak w garnku, jak mięso w środku kotła, wołać 
będą wówczas do Pana, ale im nie odpowie, lecz zakryje wówczas oblicze swe przed nimi za 
występki, które popełnili. (Mi 3,1-4; por. 3,9-12)

• oszustwa w handlu (6,9-12)

• przemoc:  Wyginął z ziemi pobożny, prawego nie ma między ludźmi; wszyscy bez wyjątku na krew 
czyhają, jeden na drugiego sieć nastawia. (7,2)
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• korupcja: Do złego - choćby obu rękoma; do czynienia dobrze książę żąda złota, sędzia podarunku; 
dostojnik według swego upodobania rozstrzyga i wspólnie sprawę przekręcają. (7,3)

b) krytyka zawodowych proroków (religijność na usługach władzy i pieniądza)

• fałszywa doktryna narodowo-religijna, oparta na przekonaniu, że Izrael jest narodem 
wybranym, a kult świątynny gwarantuje powodzenie i pokój; por. Mi 2,6; 3,5.11

Tak mówi Pan przeciw prorokom, którzy zwodzą mój lud, którzy, gdy mają usta pełne, głoszą 
pokój, a jeśli kto nic nie włoży w ich usta, ogłoszą wojnę przeciw niemu. Przeto noc będzie dla 
was bez widzenia i ciemność dla was bez wieszczby; zajdzie słońce nad prorokami i zaćmi się 
dzień nad nimi. Zawstydzą się wtedy widzący, wieszczkowie się zarumienią, i zasłonią wszyscy 
swe brody, bo nie będzie Bożej odpowiedzi. (Mi 3,5-7)

• c) przeciw bałwochwalstwu, wróżbiarstwu i czarom (religijność magiczna)

Odejmę czarodziejstwa z twej ręki i wieszczbiarzy już w tobie nie będzie. Wytracę spośród ciebie
rzeźby twoje i stele i już nie będziesz oddawać pokłonu dziełom swoich rąk. Powyrywam 
spośród ciebie twe aszery i wyniszczę twoje posągi. Tak w gniewie i w uniesieniu dokonam 
pomsty nad narodami, które nie były posłuszne»  (5,11-14)

• Boże oczekiwanie wobec człowieka – na czym polega oddawanie czci Bogu? (6,6-8)

«Z czym stanę przed Panem, i pokłonię się Bogu wysokiemu? Czy stanę przed Nim z ofarą 
całopalną, z cielętami rocznymi? Czy Pan się zadowoli tysiącami baranów, miriadami potoków 
oliwy? Czy trzeba, bym wydał pierworodnego mego za mój występek, owoc łona mego za 
grzech mojej duszy? Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegoż żąda Pan od ciebie, jeśli 
nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem 
twoim?» (6,8)

• d)  nadzieja na odnowę dzięki łasce Boga - wizja odkupienia (7,18)

Ale ja wypatrywać będę Pana, wyczekiwać na Boga zbawienia mojego: Bóg mój mnie wysłucha.(...)
choć upadłem, powstanę, choć siedzę w ciemnościach, Pan jest światłością moją. (...) Oto dzień 
odbudowy twych murów! W owym dniu granica twoja będzie sięgać daleko. (...) Któryż Bóg 
podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek Reszcie dziedzictwa Twego? Nie 
żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze 
nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Okażesz wierność 
Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów.
(7,7-20)

• Do przemyślenia: 

(1) Jak gwałtowny wybuch Bożego gniewu ma się do uczuć, które Bóg przeżywał widząc 
grzech swego ludu? (por. Ludu mój, cóżem ci uczynił? Czym ci się uprzykrzyłem? Odpowiedz 
Mi! … - Mi 6,3-4)

(2)  Co oznacza dla mnie pełnienie sprawiedliwości, umiłowanie życzliwości i pokorne 
obcowanie z Bogiem moim (Mi 6,8) ?


