
Poznámky
 


Micheáš

(Význam: Kdo je jako Hospodin?) 

Velká myšlenka: Za mnohá přestoupení Mojžíšova zákona přijde 
spravedlivý trest, ale „v posledních dnech” změní Bůh úděl Izraele  
i národů skrze svého Krále.


Klíčové verše: 6:7-8 „Cožpak Hospodin najde zalíbení v tisících beranů  
a desetitisících potoků oleje?… Oznámil ti, člověče, co je dobré a co od 
tebe Hospodin žádá: Jenom abys jednal podle práva, miloval 
milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem”


Shrnutí zvěsti: Začátek i závěr knihy patří výčtu hříchů Izraele, především 
jeho vůdců. Vládci jsou zkorumpovaní, kněží a proroci si nechávají platit 
za vyučování a proroctví, zatímco chudáci jsou utlačováni a okrádáni. 
Pro tato přestoupení Mojžíšova zákona přijde soud v podobě Asyrské 
invaze. Je falešné říkat „což není Hospodin mezi námi? Nepřijde na nás 
zlo.”

Prostřední část přináší zvěst naděje a není to jen tak ledajaká naděje.  
„V posledních dnech” bude zachráněn ostatek Božího národa, bude 
znovu vybudován Jeruzalém, v Jeruzalémě budou jak Izraelité, tak 
pohané ze všech národů, nebude již válka a nade všemi bude vládnout 
král narozený v Betlémě. Jedná se o jeden z nejsilnějších mesiášských 
textů a nachází se přímo uprostřed Dvanáctky.

V závěrečné modlitbě vyzdvihuje prorok Boží moc, kterou může změnit 
úděl Izraele. Je to stejná moc, kterou vyvedl svůj lid z Egypta. Kde bere 



Micheáš jistotu, že Bůh bude chtít svůj lid znovu zachránit? Jeho jistota 
je v zaslíbení, které dal Bůh před dávnými věky praotci Abrahamovi. 


Struktura knihy: 

Kap 1-3	 soudy nad Izraelem a jejich důvody

Kap 4-5	 naděje „v posledních dnech”

Kap 6-7:13	 soudy nad Izraelem a výzvy k pokání

Kap 7:14-20	 modlitba naděje


Plamínky naděje: 

2:12-13	 pastýř Hospodin „posbírám Jákoba… 	 	 	
	 	 shromáždím ostatek Izraele”

4:1-5:5		 naděje pro Izrael i národy „v posledních dnech” 	 	
	 	 skrze vůdce z Betléma


Aplikace: Nemůžeme zaměňovat náboženské rituály za pravou 
zbožnost. Bůh po nás nechce vnější plnění příkazů zatímco naše srdce 
je zkažené. Činění dobrého má být vnější ukázkou vnitřní reality víry  
a vztahu s Bohem.  
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