JOYCE DEEKS BIBELNOTER – MIKAS´ BOG
892 Mikas´ Bog 1
Ulykken fra Herren kommer ned til Jerusalems port
Mika profeterede hovedsageligt om Juda, sit hjemland, selv om han også forudsagde Samarias undergang (6), som han sikkert også oplevede, da det
skete, mens Hizkija var konge i Juda. Mikas egen
reaktion på domsbudskabet er sorg (8). Hans advarsler til Juda om en tilsvarende skæbne var dog med til
at styrke Hizkija i hans reformation, så Jerusalem blev
skånet (læs Jer. 26:18-19). Han var derfor samtidig
med Esajas. Juda oplevede mange af de kvaler, der
beskrives i 9-16 gennem kaldæernes invasion (Anden
Kong. 18:13), men de blev reddet fra undergang
under Hizkijas gudfrygtige førerskab.
DAGENS ORD: Jeremias´ Bog 30:11
893 Mikas´ Bog 2
De begærer marker og røver dem
Mikas profeti er rettet imod de rige, der undertrykker
de fattige og røver deres jord, deres fædres arv. Den
vil blive frataget dem, når de føres bort i landflygtighed. Det er interessant i denne sammenhæng, at da
Nebukadnesar indtog Jerusalem og bortførte judæerne til Babylon, lod han de fattigste blive tilbage og
gav dem vingårde og agre (Jer. 39:10)! Juda frabeder
sig domsordene; men Herrens ord er gode for de
retfærdige (7). Engang vil Herren dog samle Israels
rest og føre dem tilbage til deres land.
DAGENS ORD: Anden Mosebog 20:17.
894 Mikas´ Bog 3
Men jeg er fyldt med kraft ved Herrens Ånd
Mika fordømmer de uretfærdige dommere, der hader det gode og elsker det onde. Når de engang kommer i nød og råber til Herren, vil de ikke få svar. De
falske profeter får en lignende skæbne - de får ingen
syner eller spådomme, alt bliver mørkt for dem, de er
færdige. I modsætning til dem er Amos fyldt med
kraft ved Herrens Ånd, som sætter ham i stand til
frimodigt at forkynde Herrens dom over folkets synd
i stedet for at søge popularitet, som de falske profeter gjorde. Det oplevede apostlene også, da de
mødte kraftig modstand mod evangeliet i Jerusalem
og bad om frimodighed til fortsat at forkynde det.
DAGENS ORD: Apostlenes gerninger 4:31

895 Mikas´ Bog 4
Belæringen udgår fra Zion og Herrens ord fra
Jerusalem
Umiddelbart efter omtalen af Jerusalems totale
ødelæggelse (3:12) får vi denne dejlige beskrivelse af
dets kommende herlighed som centrum for Guds
åbenbaring. Jesu kors er plantet der, og i den forstand er den allerede centrum for evangeliets
udbredelse. Vi kan med glæde se frem til den dag,
hvor Herren overtager styrelsen af nationerne, som
diverse menneskelige organisationer med velvilje,
men forgæves, har forsøgt på. Først da kan sværd
smedes om til plovjern, for Herren vil beskytte de
svage mod de stærke. "De halte" og "de bortkomne"
bliver stærke, når Herren er Konge over dem.
DAGENS ORD: Apostlenes gerninger 1:8.
896 Mikas´ Bog 5
Fra dig skal der udgå én, som skal være hersker i Israel
Profetien her om Messias' fødsel i Betlehem springer
hans fornedrelse og forkastelse over og taler kun om
hans storhed og magt. Han er fra ældgamle dage
(gl.o. evigheds dage); når han hersker over Israel, skal
de bo trygt, for hans magt når ud over hele jorden.
Jakobs rests virkning blandt folkeslagene til den tid
betegnes som "duggen fra Herren" (altså forfriskende og livgivende) i v. 6, men som "løven", et
rovdyr man ikke kan slippe fra, i v. 7. Mon ikke det er
folkeslagenes reaktion over for Israel, der bestemmer, om de oplever den velsignelse, Israel bringer,
eller den dom, de ellers formidler. Gud ønsker at velsigne, men forkastet velsignelse bliver til forbandelse.
DAGENS ORD: Malakias' Bog 2:2
897 Mikas´ Bog 6
Hvordan skal jeg træde frem for Herren?
Herren går i rette med Israel, som åbenbart følte det
som en byrde at tjene ham: "Hvad har jeg besværet
dig med? Svar mig!" Han minder dem om, hvad han
har gjort for dem; de skylder ham hele deres eksistens som et folk (4-5). Hvad "kræver" han af dem?
Ikke offerdyr og offergaver, (for Herren mangler
intet, og de kan ikke give ham noget), men hvad der
er "godt", et hjerteforhold til deres næste og til deres
Gud. Mon vi kan bedrøve Herren mere, end ved at
føle, at det er byrdefuldt at tjene ham. Måtte vore
hjerter banke af taknemlighed for Jesus Kristus og alt,
hvad han har gjort for os!
DAGENS ORD: Salmernes Bog 116:12-13

898 Mikas´ Bog 7
Jeg venter på min frelses Gud
Det er et mørkt billede, Mika tegner i vers 1-6, nok til
at gøre ham deprimeret over tingenes tilstand. Men
så vender han sine tanker mod Herren og får derved
tro på, at Gud vil gribe ind, og det ændrer hele
billedet. (Lad os gøre det samme!) Han lægger i
Judas mund de vidunderlige ord i vers 8-9, der viser
en tillidsfuld indstilling til Herren midt i tugtelsens
kvaler, som er nøglen til genrejsning og fremtidens
lykke. Selv i mørket er Herren der, så det kan blive
lyst igen, når tugtelsen har haft den tilsigtede
gavnlige effekt. Gud er vor frelses Gud, for han er
nådig og barmhjertig. Han har åbnet en frelsesvej til
sig selv ved Jesu Kristi offer på Golgatas kors, så han
kan tilgive vor synd for Jesu skyld (18-19).
DAGENS ORD: Hebræerbrevet 12:5-6.

