
Mika på et kvarter  
Om du leser disse følgende avsnittene, vil du få helheten og 

sammenhengen i Mikas bok på et kvarter. Du vil få bokens 

høydepunkter og de viktigste avsnittene og versene. Kanskje du også her 

vil finne ord som har noe å fortelle deg i Norge i 2022, i ditt liv?  

• 1,1-16 

• 4,1-5 

• 5,1-5 

• 6,1-8 

• 7,8-20 

 

Fakta om Mikas bok 
Mika virket på siste halvdel av sjuhundretallet før Kristus, og virket 

samtidig med Jesaja og Hosea. Dessuten er han samtidig med den gode 

kongen Hiskia i Jerusalem.  

Mika er forøvrig den eneste av de tolv småprofetene som henvender seg 

til begge de to rikene. Profeten selv kom fra et lite sted, Moresjet, snaue 

fire mil sørvest for Jerusalem, sannsynligvis i jordbruksomgivelser, noe 

som kanskje delvis kan forklare hans engasjement for småkårsfolk og alle 

som urettferdig ble frarøvet landeiendom. 

Det er under Mikas tjenestetid at Nordriket blir erobret av Assyria og i 

praksis opphører å eksistere.  

Historisk er det oppsiktsvekkende at Mika profeterer at Juda skal 

bortføres til Babylon, som på denne tiden bare er en liten makt, ca 150 år 

før det skjer. (4,10). Det er også interessant å se at profeten Jeremia på 

denne tiden (26,18-19) refererer til Mika, som altså levde 150 år før ham 

selv, som en antydning om at Mika ble anerkjent og respektert langt 

etter sin levetid, og at ordene hans holdt stikk.  

 

Nøkkelord og stikkord i Mika 
Troløshet. Trofasthet. Ydmykhet. Dom. Fremtidskonge. Fredshåp.  

 

Spørsmål til samtale eller ettertanke 
Hva vil det si i 2022 å vandre ydmykt med Gud? (6,8)  

 

Mika i Det nye testamente 
Selv om Mika er en liten profet, er han betydelig fordi boken inneholder 

noen av de viktigste messias-profetiene. Mest kjent er ordet om hvor 

Messias skal bli født, Betlehem. Dette var avsnittet som de skriftlærde 

fant frem da vismennene fra øst lette etter et kongebarn i Jerusalem: «Du, 

Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda! Fra deg lar jeg en hersker 

over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager. 

Derfor skal han overgi dem, helt til tiden er kommet da hun som skal 

føde, har født. Da skal resten av hans brødre komme tilbake til Israels 

barn. Han skal stå og gjete i Herrens kraft, i Herren sin Guds høye navn. 

Og de skal bo trygt, for nå rekker hans makt til jordens ender. Og han 

skal være fred.» (5,1-4) 

 

Ord å ta med  
«Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. 

Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. 

Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp.» (7,18-19) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mika er tema for gudstjenesten søndag 18. september 2022.  

Et samtaleoppl egg  fra  Randes und Fr iki rke  2022,  v ed Unni  Westl i  &  J ost ein  Ørum  

Det gamle testamente 13:22 

Mika 
Boken oppsummert 
Profeten Mika er en relativt kort bok i Bibelen. Boken kan leses som en 

anklage, hvor profeten Mika går til sak mot både Nordriket, og Sørriket, 

og deres to hovedsteder, Samaria og Jerusalem. Han er rasende overfor 

urettferdigheten i rikene og maner folk til å endre livstil, bort fra 

avgudsdyrkelse, eiendomstyverier og grådighet. Gud krever 

rettferdighet, ydmykhet og godhet. Men en dag skal det komme 

rettferdighet og fred ved en fremtidig konge. Det er håp.  Folket skal 

straffes med ødeleggelse, men Gud vil en dag sørge for en gjenreising, 

ved Guds utvalgte, lik en hyrde som skal mette flokken hans. Han skal 

komme fra Betlehem.  

I 6,8 kommer Mika med en appell som er typisk for boken, inderlig og 

radikal: «Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast 

kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud.»    


