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Mika – Du har fått veta vad det 
goda är 

Fakta 

Författare: : Profeten Mika kom 

från Moreshet, en ort som låg ca 

35 km sydväster om Jerusalem. 

Han framförde ett budskap från 

Gud till både det nordliga riket 

Israel och till Juda i syd. 

Tid: Ca 737 – 696 f.Kr. Mika var 

verksam samtidigt som Jesaja och 

Hosea. Texten tillkommer på den 

så kallade “axialtiden” (se amos.) 

Detta är tydligt i bl.a Mika 6:6-8. 

 Bakgrund: Stormakten Assyrien 

ter sig allt aggressivare i öst och 

erövrar många grannländer. Mika 

profeterar om Assyriens erövring 

av Israel och dess huvudstad 

Samaria år 722 f.Kr. (Mika 1:6-7); 

och Assyriens belägring av 

Jerusalem år 701 f.Kr. (Mika 1:10-

16; 2:4-5; 5:5-6). Profeten förutser 

även exilen i Babylonien (Mika 

3:12; 4:10) och hemkomsten till 

Jerusalem efter exilen (Mika 4:6, 

10). Den assyriska erövringen av 

Israel ledde till en våg flyktingar 

som kom till Juda. Ledarna i Juda 

levde redan med mycket press 

med stora utgifter för både 

försvar skatter som måste betalas 

till den assyriske kungen. 

Nycklar 

Samaria: 

Samaria var huvudstaden i det norra riket Israel. Staden 
erövrades av assyrierna år 722 f.Kr. och så småningom blev en 
viktig stad i den romerska provinsen Samarien. 

Förbundet med Abraham: 

Mika slutar med en bekräftelse på förbundet Gud slöt med 
Abraham i 1 Moseboken 15 (Mika 7:20). Förbundet innebar bland 
annat ett trefaldigt löfte: att Abraham skulle bli far till ett stort 
folk, att folket skulle ärva landet, och att Gud genom Abrahams 
släkt skulle välsigna hela världen.  

Apropå landet: Trots att folket skulle missta landet pga synd (Mika 
1:16; 2:4, 9-10; 4:10; 5:1; 7:2) skulle Gud så småningom återföra 
folket till landet (Mika 2:12; 4:6, 10).  

Apropå välsignelsen: Gud ska hålla sitt löfte om att välsigna hela 
världen genom Abrahams släkt (Mika 4:1-5; 5:4-5; 7:12). Denna 
välsignelse blir tydligast i den utlovade messias som profeteras i 
kap 5.  

Israels och Judas synd: 

De vanligaste synderna är avgudadyrkan (Mika 1:7; 5:12-14) och 
social orättvisa (Mika 2:1-2, 9; 3:1, 8-11, 6:10-11; 7:3). 

3 avsnitt:  

Mika kan lätt delas upp i tre avsnitt som var och en börjar med 
kallelsen “Hör” (1:2; 3:1; 6:1). Varje avsnitt har både en varning 
om domen och ett löfte om upprättelse.   
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Fredag:   

Läs Mika 1-2 Varning om domen – Mika 1:2 – 2:11; Löftet om upprättelse – 2:12-13.  
Namnet Jakob förekommer flera gånger i texten. Patriarken Jakobs namn 
byttes till Israel (1 Mos 32:28-29; 35:10). I denna text symboliserar namnet 
Jakob det norra riket Israel.  

2:12-13 – bild av en rättvis herde som ska samla folket  

• Vilka bilder och symboler används om Gud i denna text?  

• Vilket budskap förmedlade de falska profeterna? Vilka falska 
budskap hör vi i vår tid? 

 

Lördag:   

Läs Mika 3-5 Varning om domen – Mika 3:1-12; Löftet om upprättelse – 4:1 – 5:15. 
Dagens text handlar om ledarnas, prästernas och de falska profeternas 
synd. I Mika 4:9 – 5:5, presenteras tre utsagor (4:9-10; 4:11-13; 5:1-5). Var 
och en börjar med ordet “nu” i den hebreiska grundtexten och visar den 
tydliga kontrasten mellan folkets situation och hur det kommer att bli när 
Gud skipar den slutgiltiga rättvisan i världen.  

• Mika kallar andliga ledare att leva värdigt sin kallelse. För många 
ledare betraktade sin kallelse som bara ett jobb. Vilken roll spelar en 
människas karaktär om hon är kompetent?   

• Folket trodde att inget ont skulle hända dem eftersom de hade 
förbundsarken som något slags amulett (3:11). Hur kan en människas 
religiösa tro skapa en falsk trygghet? Hur ser vi till att vår trygghet byggs på 
en stabil grund? 

• Hur beskriver Mika Israels kommande messias? 

 

Söndag: Att lyssna till profeter  

Läs Mika 6-7 Varning om domen – Mika 6:1 – 7:6; Löftet om upprättelse – 7:7-20. 
Kapitel 6 innehåller bland annat en “rättsprocess” mot Israel där Gud själv 
är både åklagare och domare och där hela världen är vittnen.  

6:3-5 – Åtal mot Israel. Folket har glömt Guds godhet.  

6:6-7 – Försvarstal. Folket tror att mer religion bör duga i Guds ögon. 

6:8 – Gud antyder hur fallet kommer att dömas. Folket vet redan vad som 
förväntas, men har inte gjort det.  

6:9-16 – Motiveringen för domen. 

6:16b – Domen.  

Texten påminner oss om Hosea 6:6 – Gud “vill se kärlek, inte slaktoffer, 
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kunskap om Gud hellre än brännoffer.”  

• Varför tänker vi alltid på de tunga domsutsagor när vi tänker på 
profeterna, och inte på hoppet de också ger uttryck för? 

• Vilka gudomliga egenskaper ser vi i Mika 7:18-20? 

• Vad innebär det att skipa rättvisa? Hur kan du bidra till en rättvisare 
värld? 

 


