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Ige: Mik 6,1-8 
Mik 5,1 Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled 
származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli 
múltba. 

 
Kedves Testvéreim! Folytatjuk tovább a Kispróféták nagy üzenetei című igehirdetéssorozatunkat. 

Ma Mikeás prófétával és üzenetével szeretném, ha megismerkednénk. 
A második, rövid igeként felolvasott két mondatot valahonnan már ismerjük. Karácsonykor szoktuk 

hallani, amikor Jézus Krisztus születésének történetét felolvassuk. Máté evangéliumának 2. fejezetében 
a napkeleti bölcsek történetében így idézi a prófétát Máté: „Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen 
sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja 
népemet, Izráelt.” 

Tehát, amikor a bölcsek megérkeznek Jeruzsálembe, hogy ott megkeressék azt a királyt, akinek csil-
lagát látták feltűnni az égen, akkor a jeruzsálemi udvari írástudók Mikeás prófétát idézik, mert ő írta 
meg pontosan, hogy a Messiás a júdeai Betlehemben fog megszületni. 

Tudni kell, hogy Mikeás próféta Jézus születése előtt több mint 700 évvel korábban élt. Egy Móreset 
nevű faluból származott, amely Jeruzsálemtől délnyugatra volt kb. 40 km-re. 

Kortársa volt Hóseásnak és Ézsaiásnak, akik szintén a déli országrészben szolgáltak. Mikeás úgy szól 
saját népéhez, a déli júdaiakhoz, hogy az asszír hódításról és északi országrész pusztulásáról beszél. 

Ugyanakkor az ország fővárosáról, Jeruzsálemről is szól ítéletes szavakkal. 
Mikeás próféta könyve is azt erősíti meg bennünk, hogy valóban nagy lehetett a baj választott nép 

Isten iránti hűségével, erkölcsi tisztaságával, hiszen igehirdetése egybecseng más próféták szavaival. És 
tulajdonképpen Mikeás sem mond teljesen új dolgot, csak amit már a pusztai vándorlás alatt is hallott a 
nép. Mózes 5. könyvében a 28. fejezet két útról szól, az áldás és az átok útjáról. Két lehetőség közül vá-
laszthat Izrael népe. 

Ha a választott nép azt cselekszi, és úgy él, ahogy az Úr kéri és akarja, akkor bőséges áldásban lesz 
részük. Ha azonban letérnek Isten útjáról, és saját vágyaik, vagy idegen istenek után mennek, akkor átok, 
vagyis büntetés száll rájuk. 

Mikeás próféta még időben próbálja visszafordítani a pusztulás útjáról népét. Célja, hogy bűnbánatot 
tartsanak, hogy újból Isten útján járjanak, különben Isten megbünteti népét hűtlensége miatt. 

A próféta az asszírokban látja Isten büntető eszközét, mely el fogja pusztítani az északi országrészt, 
de a déli Júda is szenvedni fog. 

Nagyon érdekes most is megfigyelni azt, hogy Mikeás prófétának már a neve is üzent a népnek. 
Nevének jelentése: Kicsoda olyan, mint az Úr?! Vagyis, az Úr, a Mindenható Isten nagyságához és di-
csőségéhez nincs más fogható. 

 
Három ítéletes próféciát mond el népének, azonban mindhárom üzenetben nagyon hangsúlyos az, 

hogy Isten nem akarja megsemmisíteni népét. Szükséges és elkerülhetetlen a büntetés a hűtlenség miatt, 
azonban a büntetésben mindig ott van a kegyelem.  

Isten kegyelmének a jele pedig az, hogy van maradék. Vagyis a nép közül mindig lesz, aki meg fog 
maradni. 

 
Ebben a prófétai könyvben szó van Karácsony ünnepéről. Persze ezt a szót, Karácsony itt sem olvas-

hatjuk, ahogy a Bibliában sehol sem. Egy nagyon fontos jövendölést olvasunk a Messiás születéséről 
és uralkodásáról. A 4. fejezetben az utolsó idők korszakáról beszél a próféta. Ez a béke korszaka lesz. 
Ebben a csodálatos korszakban fog elérkezni, megszületni a Messiás az efrátai, vagyis a júdeai Betlehem-
ben. Az ország legkisebb és legjelentéktelenebb falujában születik meg a leghatalmasabb király. 

A Messiás király személyében olyan uralkodó érkezik el, Aki nem úgy uralkodik, ahogy bármelyik 
más uralkodó, aki a hatalmát a saját érdekében használta, aki önkényesen vezette és kihasználta népét. 
Máté evangélista tudatosan értelmezi Mikeás szavait amikor azt mondja, hogy „fejedelem származik be-
lőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.” 
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Ez a kifejezés, legeltetni fogja, azt jelenti, hogy mint a jó pásztor vezeti a nyájat, és dús legelőkre 
viszi, úgy fogja a Messiás is vezetni a népét, és gondoskodni róla. 

Természetesen ehhez elengedhetetlenül szükséges az, hogy a nép engedelmeskedjen neki és kö-
vesse Őt. 

A Messiás király úgy uralkodik, ahogy a Mindenható Isten mindig is szerette volna, ezért uralkodá-
sából bőséges áldás származik a népre. Olyan gazdag áldások, melyekről Mózes 5. könyve 28. fejezete 
beszél:  

3Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. 4Áldott lesz méhed gyümölcse, földed termése és 
állataid ivadéka, teheneid ellése és nyájaid szaporulata. 5Áldott lesz kosarad és sütőteknőd. 6Áldott leszel 
jártodban-keltedben. 
7Vereséggel sújtja az ÚR ellenségeidet, ha rád támadnak: egy úton vonulnak föl ellened, de hét úton mene-
külnek előled. 8Áldást bocsát az ÚR csűreidre és minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet 
neked ad Istened, az ÚR. 9Az ÚR a maga szent népévé emel téged, ahogyan megesküdött neked, ha megtar-
tod Istenednek, az ÚRnak a parancsolatait, és az ő útjain jársz. 10A föld valamennyi nemzete látni fogja, 
hogy az ÚRról kaptad a nevedet, és félnek majd tőled. 

11Elhalmoz majd téged az ÚR minden jóval méhed gyümölcsében, állataid ivadékában és földed termé-
sében azon a földön, amelyről megesküdött az ÚR atyáidnak, hogy neked adja. 12Megnyitja az ÚR előtted 
gazdag kincsesházát, az eget, és esőt ad földedre, amikor csak kell, és megáldja kezed minden munkáját. 
Te kölcsönadsz a többi népnek, de magad nem szorulsz kölcsönre. 13Úrrá tesz téged az ÚR, nem pedig szol-
gává; mindig fölül leszel, és sohasem alul, ha hallgatsz az ÚRnak, a te Istenednek parancsolataira, amelye-
ket ma megparancsolok neked, hogy megtartsd és teljesítsd azokat, 14és ha nem térsz el se jobbra, se balra 
azoktól az igéktől, amelyeket ma megparancsolok neked, nem jársz más istenek után, és nem tiszteled azo-
kat. 

 
Kedves Testvérek! Több mint 700 esztendő telt el, és Mikeás próféciája a Messiás megszületéséről 

az első Karácsonyon teljesedett be Betlehemben, amikor Mária megszülte fiát, Jézust, és bepólyálva já-
szolba fektette.  

 
Miért is született meg Jézus? Mert Isten segíteni akart nekünk, és segíteni akart rajtunk. 
Évszázadokon keresztül a zsidó nép, az istenfélő emberek próbálkoztak azzal, hogy olyan életet él-

jenek, amely tetszik az Istennek, amiben gyönyörködik a Lelke. Azonban még a legkegyesebb emberek-
nek sem sikerült ez teljesen. Az emberek nem tudtak egészen úgy élni, ahogy az 5Móz 28-ban az Úr leírja. 

Mikeás így szól: 8Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak 
azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. 

Ennek ellenére mi sem tudjuk azt tenni, amit tőlünk kíván az Úr. Nem tudunk teljesen a törvény 
szerint élni. Csak nagyon messziről törekszünk a szeretetre, és bizony nem vagyunk alázatosak Iste-
nünkkel szemben. 

És legyünk őszinték! Hát nem éppen az áldások hiányát éljük át? Amikor nem látjuk munkánk ered-
ményét. Amikor nem látunk áldást a csűreinken, és nem látunk áldást vállalkozásainkon, akkor az vajon 
nem azért van, mert elfordultunk Istentől? 

Amikor más népek kölcsöneire szorul az ország, az nem azért van, mert hűtlenné váltunk Urunkhoz? 
Mennyei Atyánk segíteni akart nekünk és rajtunk azzal, hogy elküldte egyszülött Fiát a júdeai 

Betlehembe. Mert Jézus volt az, aki nemcsak tökéletesen tudta, hogy a mi a jó, és mit kíván tőle az Úr, 
hanem ezt meg is tudta cselekedni:  

1. Jézus a törvény szerint élt, olyannyira, hogy betöltötte, teljességre juttatta a törvényt. 
2. Másodszor Jézus törekedett a szeretetre, olyannyira, hogy irántunk való szeretetéből felál-

dozta önmagát a golgotai kereszten, hogy nekünk életünk legyen. 
3. Harmadszor pedig Jézus alázatos volt Istennel szemben. Megtehette volna, hogy keresztjét 

nem veszi fel, de Jézus alázatos volt. Pál apostol ezt írja róla a Filippi levélben: 5Az az indulat 
legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: 6aki Isten formájában lévén 
nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, 7hanem megüresítette önmagát, 
szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; 8megalázta ma-
gát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 

 
Kedves Testvérek! Urunk azt szeretné, ha ez az ország, ha te és én teljes szívünkből odafordulnánk 

kegyelmes és gondviselő Istenünkhöz, mert újra áldásaiban szeretne bennünket részesíteni. 
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Istenünk Mikeás próféta szavai által az élő Úrhoz, Jézus Krisztushoz szeretné fordítani szíveinket. Ő 
a mi fejedelmünk, aki pásztorként vezet bennünket, aki elvezet minket az élet vizének forrásaihoz. 

Habár most meglehetősen lehűlt az idő, azonban most nincs Karácsony. Ennek ellenére mégis azt 
gondolom, hogy Jézus Krisztus betlehemi születését nemcsak az évnek egy bizonyos időszakában lehet 
ünnepelni. Nemcsak december 24-e és 26-a közötti napokban adhatunk hálát Krisztus Urunk emberré 
lételének, hanem akár most is. 

 
Jézus nekünk is hatalmas lehetőséget adott az Isten előtt kedves életre. És mégis döbbenetes az, hogy 

az ember mennyire nem törődik azzal, hogy mit kér tőle Teremtő Istene, hogy éljen az isteni törvény 
szerint, hogy törekedjen a szeretetre, és legyen alázatos Istennel szemben.  

Ehelyett az ember inkább azzal törődik, ami a vágyainak legjobban megfelel.  
Testvéreim – nem vagyunk jobbak, mint a Mikeás próféta korában élt emberek. Bennünket is ugyan-

azok a vágyak és indulatok hajtanak. Mi is ugyanúgy engedetlenek vagyunk Istennel szemben. És mi is 
hozzájuk hasonlóan kegyelemre szorulunk. 

Egy különbség azonban mindenképpen van: mi már megismerhetjük és elfogadhatjuk Jézus 
Krisztust életünk urának és Megváltónknak. Ettől a döntéstől pedig az üdvösségünk és az örökéle-
tünk függ. Döntsünk Krisztus mellett, és fogadjunk el Őt, hogy Krisztus uralja az életünket az Atya Isten 
dicsőségére. Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


