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Пророк Михеј убраја се у мале 
пророке

Живио је у 8. вијеку прије Христа

Његово име значи,,Ко је као 
Јахве?,,

Бавио се сточарством

Родио се у Mоресету

Пророковао је у оба царства 
:Сјеверном и Јужном



Био је потпуно посвећен свом раду

Асирци су заузели велики број градова,Михеј је био жалостан 
због тога

Централна тема пророкових говораа била је ,,правда,,

Михеј се залаже за напаћени народ,жестоко критикујући 
силнике који имају моћ у рукама,ту моћ не користе да чине добро 
већ зло 

Он такве назива људождерима који,,деру кожу,,

Своје зле намјере смишљају ноћу,а изводе их дану,на тај начин 
крше 10. Божију заповјест (НЕ ПОЖЕЛИ НИШТА ШТО ЈЕ ТУЂЕ)

Лажни пророци,заводе свој народ,такође су на мети критика 
пророка Михеја.

Пророк објављује да ће,,Јерусалим постати гомила,,,али да ће 
Јахве заштити свој народ .



Пророк Михеј је пророк мира 

Цијела његова књига говори о миру

Иако је живио у несрећном времену,рекао је да ће це све 
завршити миром

У 5.глави своје књиге,пророк говори о Витлејму из ког ће доћи 
Месија

Михеј помиње и мајку која ће родити Месију

Месија ће доћи из лозе цара Давида и биће Јахвеов 
представник

Циљ долазка Месије је успостављање мира

Месија неће владати,,с висине,, него ће бити са 
народом,бринуће за њега и,,Он ће бити мир,,

Као резултат Његовог долазка настаће свјетски мир



Књига пророка Михеја је 33.књига,Старог завјета и има 7 
глава.

6.књига,међу књигама 12 малих пророка.

Михеј је пророковао у вријеме 3 јудејска  цара :Јотона(739-
731.год. пр.Христа),Ахаза(731-715год. пр.Христа),Језекије(715-
686.год.пр.Христа)

Пророк Михеј је пророковао 25 год.

Био је савременик пророка Осије и Исаије
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