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Micheasz



Micheasz, podobnie jak Izajasz i Jeremiasz, 
miał bardzo trudne zadanie jako prorok. W 
imieniu Boga upominał naród wybrany, który 
odchodził od Boga. Czasami nasi rodzice czy 
nauczyciele też muszą być takimi prorokami 
wobec nas, kiedy widzą, że robimy coś, co nie 
służy naszemu dobru. Może byłeś kiedyś w 
takiej sytuacji, że to Ciebie wybrał Bóg, byś 
upomniał kolegę lub koleżankę, którzy robili 
coś złego? 

Bycie prorokiem Boga nie należy do łatwych 
zadań, ale na mocy chrztu świętego każdy z 
nas jest powołany do tego, żeby być 
prorokiem samego Boga. Zobaczcie jaką miał 
misję od Boga.



Król Jehoszafat miał wielkie bogactwo i 
zaszczyty. Następnie zawarł niemądry sojusz 
z królem Achabem i królową Jezebel z 
północnego królestwa, która czciła 
fałszywych bogów.



Zaaranżowano małżeństwo między córką 
króla Achaba, Atalią, a synem Jehoszafata, 
Jehoramem



Dziewięć lat później król Achab zaprosił króla 
Jehoszafata na ucztę do stolicy swojego 
królestwa, Samarii. Z tej okazji zabito wiele 
owiec i bydła.



Podczas uczty król Achab zapytał Jozafata: 
„Czy dołączysz do mnie i pójdziesz na wojnę, 
aby schwytać Ramot Gilead?”



Ramot Gilead to miasto w narodzie 
Aramskim, położone na zboczu góry na 
wschód od doliny Jordanu. Jozafat 
odpowiedział: „Mój lud to wasz lud, moje 
konie to wasze konie, ale najpierw musimy 
uzyskać Bożą radę”.



Achab wezwał około 400 swoich fałszywych 
proroków i zapytał: „Czy powinienem iść na 
wojnę z Ramoth Gilead, czy powinienem się 
powstrzymać?”.



Odpowiedzieli: „Idź, bo Pan wyda go w ręce 
króla”. Ich przywódca Sedekiasz, który 
wykonał żelazne rogi, oświadczył: „Pan mówi, 
że będziesz bił Aramejczyków, aż zostaną 
zniszczeni”. Jozafat nie był przekonany i 
zapytał: „Czy nie ma już proroka Pana, 
którego możemy zapytać?”



„Jest jeszcze jeden prorok Pana, znany jako 
Micheasz” - odpowiedział Achab - „ale 
nienawidzę go, ponieważ nigdy nie prorokuje 
o mnie niczego dobrego, ale zawsze 
złego”. Jozafat nalegał, by wezwano 
Micheasza.



Wysłano posłańca, aby sprowadził 
Micheasza.



Posłaniec poradził prorokowi: „Popatrz, 
wszyscy inni prorocy przepowiadają sukces 
króla. Niech twoje słowo zgadza się z ich 
słowami i mów przychylnie.



Ale Micheasz powiedział: „Na ile żyje Pan, 
mogę mu powiedzieć tylko to, co Pan mi 
powie”



Kiedy przybył prorok Pana, król Achab zapytał 
go: „Micheasz, czy pójdziemy na wojnę z 
Ramot w Gileadzie, czy nie?”.



Prorok powiedział kpiąco: „Atakujcie i 
zwyciężajcie, bo Pan wyda to w ręce króla”



Król powiedział do niego: „Ile razy mam 
przysięgać, że powiesz mi tylko prawdę w 
imieniu Pana?”. Micheasz następnie 
przekazał mu prawdziwe przesłanie od Pana.



„Widziałem całego Izraela rozproszonego po 
wzgórzach jak owce bez pasterza. Słyszałem, 
jak Pan mówił: „Ci ludzie nie mają 
pana. Niech każdy wróci do domu w pokoju ”. 
Achab rzekł do Jehoszafata:„ Czy nie 
mówiłem ci, że on nigdy nie prorokuje o mnie 
niczego dobrego, a jedynie złe? ”.



Micheasz kontynuował. „Widziałem Pana 
siedzącego na swym tronie wśród tłumów 
niebios i ktoś zapytał:„ Kto skusi Achaba do 
zaatakowania Ramot Gilead i pójścia tam na 
śmierć? ”. Wreszcie duch zaproponowany, by 
zwabić króla, oszukując wszystkich jego 
proroków. Pan zarządził katastrofę dla ciebie, 
Królu Achabie.



Sedekiasz, przywódca fałszywych proroków 
Achaba, podszedł i uderzył Micheasza w 
twarz.



„W którą stronę poszedł duch od Pana, kiedy 
odszedł ode mnie, aby z wami mówić?” on 
zapytał. Micheasz odpowiedział: „Dowiesz się 
tego w dniu, w którym udasz się do 
wewnętrznego pokoju”.



Achab rozkazał umieścić Micheasza w 
więzieniu i nakarmić go tylko chlebem i 
wodą, dopóki nie wróci bezpiecznie z 
bitwy. Micheasz oświadczył: „Jeśli wrócisz 
bezpiecznie, to Pan nie przemówił przeze 
mnie”. Potem dodał: - Wszyscy ludzie, 
zapamiętajcie moje słowa!



Jehoszafat zignorował Boże ostrzeżenie 
przekazane przez Micheasza. Połączył siły z 
królem Achabem i wyruszył do ataku na 
Ramot-Gilead. Zgodził się nawet z planem 
Achaba, że pójdzie na wojnę w królewskich 
szatach, ale Achab będzie się przebrał.



Król Aramu wydał rozkaz swoim trzydziestu 
dwóm dowódcom rydwanów: „Nie walczcie z 
nikim, małym czy wielkim, z wyjątkiem króla 
izraelskiego”. Kiedy dowódcy zobaczyli 
Jozafata w jego królewskich szatach, 
odwrócili się, by go zaatakować, myśląc, że to 
Achab ”.



Ale kiedy Jozafat zawołał i zorientowali się, że 
to nie Achab, przestali go ścigać.



Achab w swoim przebraniu myślał, że jest 
bezpieczny, ale przypadkowa strzała trafiła go 
między części jego zbroi. Bitwa trwała przez 
cały dzień, a król był podparty na swym 
rydwanie. Krew z jego rany spłynęła na 
podłogę rydwanu i tego wieczoru 
zmarł. Achab został zabrany z powrotem do 
Samarii. (Jego rydwan został umyty w 
sadzawce, a psy zebrały się, aby zlizać jego 
krew, tak jak prorokował prorok Eliasz, kiedy 
Achab wcześniej zamordował Nabota i ukradł 
jego winnicę - 1 Król.



Bitwa została przegrana, ale Jehoszafat
bezpiecznie wrócił do swojego pałacu w 
Jerozolimie.



Na jego spotkanie wyszedł prorok imieniem 
Jehu. „Czy powinieneś pomagać 
niegodziwym i kochać tych, którzy 
nienawidzą Pana?” on zapytał. - Z tego 
powodu gniew Pana spoczywa na 
tobie. Jednak jest w tobie coś dobrego, bo 
uwolniłeś kraj od asterów i skierowałeś swoje 
serce na szukanie Boga.



Król nauczył się lekcji i ponownie wyruszył, by 
zwrócić lud Judy i górskiej krainy Efraima z 
powrotem do Boga.



W każdym z warownych miast Judy 
wyznaczył sędziów, aby uczciwie i 
sprawiedliwie rozstrzygali spory na 
podstawie praw Bożych, a także zakazali 
przekupstwa.



Lewici zostali powołani, aby pomagać 
ludziom zrozumieć i przestrzegać praw 
Bożych.



Ostrzeżono ludzi, aby nie byli nieposłuszni 
Bogu, w przeciwnym razie spadnie na nich 
Jego gniew. Król Jehoszafat na własnej 
skórze przekonał się, że głupotą jest dać się 
namówić innym do ignorowania tego, co 
mówi Bóg.



Micheasz w swojej księdze 
powiedział o czymś bardzo 
ważnym, związanym z 
narodzeniem Pana Jezusa. 
Posłuchajmy:
A ty, Betlejem Efrata, 

najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! 

Z ciebie mi wyjdzie 

Ten, który będzie władał w Izraelu, 

a pochodzenie Jego od początku, 

od dni wieczności. 

Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu, 

kiedy porodzi mająca porodzić. 

Wtedy reszta braci Jego powróci 

do synów Izraela. 

Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, 

w majestacie imienia Pana Boga swego. 

Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę 

aż po krańce ziemi.



Zadanie: 

Dzisiaj w ramach mojej wieczornej modlitwy 
podziękuję za moich proroków, którzy 
podobnie jak Micheasz pokazują mi drogę 
miłości i prawdy. 

Konkurs:

1. Co oznacza nazwa Betlejem?

2. Ile jest kilometrów z Nazaretu do 
Betlejem?

Odpisz na: roratyantoni@gmail.com


