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Niklas begynner sin preken med å peke på at vi fokuserer på disse småprofetene fordi 
vår kirke tror at også Det gamle testamentet er full av historier om en levende Gud, som 
kan være relevante for oss selv i dag. Deretter fokuserer han litt på bakgrunnen til 
profeten Mika, og det at han var en av få på denne tiden som fikk oppleve å bli fylt av 
Den Hellige Ånd (Mi 3,8). Mika ble sendt på denne måten både for å advare Guds folk 
om at de hadde feil retning i livene sine, men også for å si hva Gud egentlig ønsket for 
dem, nemlig at de skulle ha det godt. 
 
Mika dukker opp rundt år 700 f.Kr. i en tid preget av åndelig og moralsk forfall blant 
jødene, hvor det var satt opp mange offerhøyder til fremmede guder i landet deres. 
Dette var et brudd på deres kontrakt med Gud.  
 
RETTSAK MOT FOLKET 
Gud vil holde dem ansvarlig for dette, derfor kaller Han inn til det Niklas sammenligner 
med en rettsak, fordi Gud sier at Han skal vitne mot folket (1,2). Gud er imidlertid ikke 
en vanlig anklager, for Han lar folket komme med anklager mot Ham (6,3), men Niklas 
forklarer at Gud selv sier at Han har alltid holdt pakten og vært tilstede når folket har 
trengt det (6,4). 
 
LOVEN BLIR OMTOLKET 
Mika skriver også hva Gud krever av folket, og nevner tre ting: vær rettferdig, vis alltid 
kjærlighet og vær sammen med Gud i ydmykhet. Niklas forklarer at det her skjer noe 
nytt som er stort i et bibelsk perspektiv. Jødedommen hadde utviklet seg til en 
lovreligion med 613 lover og regler, som jødene trodde var det som skulle til for å ha et 
godt liv. Men her omtolkes denne loven til å dreie som om bare tre ting. Dette viser 
både at Gud er nådig, fordi han er ikke opptatt av alle småting, og det var til hjelp for å 
se hva som virkelig var viktig i denne pakten som folket hadde med Gud. 
 
FORSVAREREN 
Midt i dette bekjenner Mika at han har sitt håp i Gud, selv om Gud er anklageren her 
(7,7). Dette gjorde han fordi han visste at Gud ikke ønsket at menneskene skulle bli 
dømt, men at Gud ville være vår forsvarsadvokat (7,9). Anklageren elsker den tiltalte så 
høyt at han selv går inn som forsvarer, fordi Gud vil at vi skal gå fri. Derfor sier Mika at 
Gud er en som tilgir synd og tar bort skyld (7,18). Niklas forteller at Mika flere steder 
henviser til Jesus (1,3; 2,12-13; 5,1; 5,3; 7,18-20), og at han er den profeten som 
forutsa hvor Jesus skulle bli født. Men mest viktig ved dette, er at det er Jesus som er 
forsvarsadvokaten vår, fordi det er Han som har tatt straffen for våre synder. 
 
Niklas avslutter med å si at budskapene fra disse profetene kan oppleves mer som en 
SLAPchat enn en SNAPchat, fordi de kan fremstå som ganske mørke bilder fra Gud av 
hvordan det stod til med menneskene. Men det er lys i enden av tunellen, fordi de gir 
oss et bilde av det som er alles håp, nemlig Jesus. Han går i forsvar for alle som stoler 
på Ham, og da blir ingen anklage stående. 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Gud bryr seg om alle områdene av livene våre. På hvilken måte trenger du at 
Han forvandler ditt liv? 
 

• Mika kommer med advarsler om hva som vil skje når folket ikke stoler på Gud og 
er tro mot deres løfte til Ham. Dette gjør at andre profeter irettesetter ham og ber 
ham om å holde opp (2,6). Hvordan reagerer du på å høre advarsler fra Gud? 
Finner du noen oppmuntring i Mi 2,7? 

 
• Mika 7,1-6 beskriver et samfunn i forfall, men midt i dette sier likevel Mika at han 

stoler på Gud (7,7). Hvordan kan du gjøre det samme, og hvordan kan du hjelpe 
andre til å gjøre det samme? 
 

• I Mika 7,9 ser det ut til at den som sier dette er villig til å ta konsekvensene av 
sine handlinger. Opplever du at du er skyldig i noe ovenfor Gud, og tror du at du 
er i stand til å ta konsekvensene? Hva gjør dette med din forståelse av Guds 
tilgivelse? 
 

• Noen mennesker synes det er vanskelig å akseptere Guds tilgivelse, mens andre 
tar den for gitt. Hva er dine tanker rundt det at Gud tilbyr deg tilgivelse? Hva er 
grunnlaget for Guds tilgivelse i Mika 7,18-19? Og hva skjer med vår skyld 
ovenfor Gud når Han tilgir oss? 
 

• Boken avslutter med en sterk beskrivelse av Gud. Hvilke karaktertrekk ser du? 
 

 
	  


