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Księga Micheasza - Jaki tam prorok mniejszy! 

 
 

Micheasz to pierwszy z proroków mniejszych. W tym sensie, że podobnie jak 

pozostali prorocy, którzy następują po nim w kanonie, wydaje się nie mieć takiej 

teologicznej i literackiej siły, jak wszyscy poprzedzający go profeci, Powiedziałem: 

wydaje się ... 

Prawda, o Micheaszu niewiele wiemy. Urodził się w wiosce Moszeret w Judei, w 

VIII wieku przed Chrystusem, na południowy zachód od Jerozolimy. 

Jego imię znaczy "Któż jak Jahwe?", a Księga zaczyna się od wołania, wezwania do 

wszystkich ludów ziemi, gdyż Bóg wychodzi ze swojej świątyni i kroczy po ziemi; to 

nowy poruszający obraz: 

"Słuchajcie, wszystkie narody, wsłuchuj się ziemio, i to,  co cię napełnia! Niech 

Pan Bóg przeciw wam będzie świadkiem, Pan z pałacu swego świętego! Bo oto 

Pan wychodzi ze swego przybytku, zstąpi i zdepcze wyniosłości ziemi". 

Wiele lat wcześniej niż chwała Pańska opuści świątynię, co opisywał Ezechiel, 

Micheasz widzi, jak Bóg przechadza się po górach Izraela i ujawnia jego 

bałwochwalstwo:  

Wszystkie jej bożki będą potłuczone i cały jej dorobek w ogniu spalony. 

Wszystkie jej posągi rozbiję, bo z zapłaty nierządnicy są nagromadzone                                

i w zapłatę nierządnicy się obrócą. 

Michaesz mówi coś ważnego: wzywa Boga na świadka, ponieważ lud nie wierzy 

prorokowi, więc, jak zwykle, życie proroka musi stać się znakiem słowa, które głosi: 

Przeto zawodzić będę i lamentować, chodzić boso i nago. 

Otóż, Michaeszu, teraz możemy cię pokochać, lamentujesz, zawodzisz, a potem 

nagi i bosy, prorokujesz przeciwko swojemu ludowi.  

Co za efektowny obraz! I co powiesz Micheaszu? 

 

 



Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach!                   

Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w ich rękach. Gdy pożądają pól, 

zagarniają je, gdy domów - to je zabierają; biorą w niewolę gospodarza wraz                   

z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem. 

Możni są chciwi, uzurpują sobie prawa, ciemiężą, a Micheasz nie boi się mówić, jak 

się sprawy mają. Dlatego staje się głosem pozbawionych głosu, głosem tego, kto nie 

boi się stawić czoła możnym: 

Wy, którzy macie w nienawiści dobro, a miłujecie zło, którzy zdzieracie skórę z 

ludzi i ciało ich aż do kości [...]. Ci, którzy jedzą ciało mego ludu, a kości mu 

łamią i tną na kawałki, jak do garnka, jak mięso [przeznaczone] do wnętrza 

kotła. 

Michaesz to potężny prorok, który mówi o procesie i sporze, o wyroku i o 

spustoszeniu, a celem jego oskarżeń są właśnie przywódcy narodu, podobnie jak 

fałszywi profeci, przeciwko którym kieruje jadowite słowa: 

Tak mówi Pan przeciw prorokom, którzy zwodzą lud, którzy, gdy mają usta 

pełne, wówczas głoszą pokój, a jeśli ktoś niczego w usta im nie włoży, ogłaszają 

świętą wojnę przeciw niemu. 

O matko, Micheaszu! To chyba najbardziej sugestywne spośród zdań, jakie prorocy 

rzucili w twarz hipokrytom, straszliwy też jest wyrok, jaki obiecuje: 

Dlatego noc będzie dla was bez widzeń i ciemność dla was bez wieszczby; 

zajdzie słońce nad prorokami i zaćmi się dzień nad nimi. 

To w 4 rozdziale tekst współbrzmi ze słynną wizją Izajasza, w której wszystkie 

narody przybędą na górę Syjon, i zawiera jedną z najpiękniejszych w Biblii 

przepowiedni pokoju: 

 Stanie się na końcu czasów [...], [że] swe miecze przekują na lemiesze, a 

swoje włócznie na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie podniesie 

miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. 

Oby tak było, drogi Micheaszu, oby tak było! 

A w następnym rozdziale prorok wskazuje nam pewną możliwość, zapowiadając 

narodziny Mesjasza w malej judejskiej wiosce, którą dobrze znamy: Betlejem. 

Do tego proroctwa nawiąże Mateusz w swojej Ewangelii: 

 A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych 

miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem 

ludu mego, Izraela. 



W 6 rozdziale powraca proces przeciwko ludowi i wszystkim, którzy zamierzają 

zapewnić sobie Boże łaski marnością kultu i ofiar. Michaesz wyobraża sobie pytania 

obłudnika przed Panem: 

Z czym stanę przed Panem i pokłonię się Bogu na wysokości? Czy stanę przed 

Nim z ofiarą całopalną, z rocznymi cielętami? Czy Pan się zadowoli tysiącami 

baranów, miriadami potoków oliwy? Czy trzeba, bym wydał pierworodnego 

mego za mój występek, owoc łona mego za grzech mojej duszy? 

To są kurtuazyjne pytania, a prorok przypomina, na czym polega prawdziwa wiara, 

miła Bogu. Jego słowa brzmią jak epitafium dla tych, którzy chcieliby, w świątyniach i 

kościołach, ukryć przewinienia niegodziwego życia: 

Powiedziano ci człowiecze, co jest dobre. I czego żąda Pan od ciebie, jeśli nie 

czynienia sprawiedliwości, umiłowania wierności i pokornego obcowania                         

z Bogiem twoim. 

 

Mój przyjaciel, ksiądz Giovanni, zawsze lubił sonety Gioacchina Belliego i 

zapoznał mnie z jednym z nich, który w nieporównywalny sposób wyraża potępienie 

dla fałszywej i obłudnej religii, a który spodobałby się Micheaszowi: 

 

Co za religia! Czy to nasza wiara? 

Wszelka pobożność to dziś przedstawienie. 

Krzyżyk, medalik, różańców mówienie, 

koncercik, przyklęk, brzęcząca ofiara. 

Odkryte czoło w popiołu oparach, 

śledzik, petardy, w procesji kroczenie, 

wotami kapią kościołów przestrzenie, 

Matka Boska złocona, a kaplica stara,  

świętych obrazków bogate kolekcje, 

Leniwe święta, wystawne wieczerze 

Głośne pokuty, szumne rekolekcje 

A Ewangelię najwygodniej sprzedać 

u wędliniarza, co na wagę bierze, 

bo mu do szynki papieru potrzeba. 

 



Na szczęście Bóg jest dobry, a Księga Micheasza kończy się  

hymnem do Bożego miłosierdzia: 

 Któryż Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz 

występek Reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo 

upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze 

nieprawości. Wrzucisz w morskie głębiny wszystkie ich grzechy. 

Jaki tam prorok mniejszy! 

Księga Micheasza to księga, która - jeśli uważnie ją przeczytasz - odwdzięczy ci się 

siłą i wolnością jaka z niej emanuje. 

 

Dobrej lektury!  

 

 


