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Autorul: Mica 
 
 Numele lui înseamnă “Cine este ca Domnul?” Cuvântul ebraic derivă din aceeaşi rădăcină 
ca şi Mihail, care înseamnă “Cine este ca Dumnezeu?” Biblia menŃionează mai multe persoane cu 
numele Mica, dar cel care scrie această carte este identificat ca fiind “din Moreşet” (1:1). Această 
localitate, menŃionată şi în versetul 14 din primul capitol, se afla la aproximativ 32 km de Ierusalim, 
spre nord-vest, în apropiere de Lachis. Astfel scriitorul acestei cărŃi nu poate fi confundat cu nici un 
alt Mica întâlnit pe paginile Scripturii. 
 
DATA SCRIERII:  
 
 Mica a fost contemporan cu Isaia şi a profeŃit în timpul domniilor lui Iotam, Ahaz şi Ezechia 
(1:1). Era mai tânăr decât Isaia şi profeŃia lui poate fi considerată o miniatură a profeŃiei lui Isaia 
sau un fel de stenogramă a cărŃii lui Isaia, având în vedere asemănările izbitoare dintre cele două 
cărŃi. Ewald şi Wellhausen au atacat unitatea acestei cărŃi, acelaşi atac fiind făcut şi asupra cărŃii 
Isaia.  
 Lucrarea lui Mica a vizat atât Ierusalimul, cât şi Samaria (1:1). Este evident că el a văzut în 
profeŃia sa captivitatea împărăŃiei din nord. 
 
TEMA:  
 Judecata şi răscumpărarea lui Dumnezeu – 7:18.  
 
 “Care Dumnezeu este ca Tine, care ierŃi nelegiuirea şi treci cu vederea păcatele rămăşiŃei 
moştenirii Tale? El nu-Şi Ńine mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea!” 
 
 Dumnezeu urăşte păcatul, dar iubeşte sufletul păcătosului. 
 
STILUL: 
  

Cartea lui Mica este pentru mulŃi cea mai îndrăgită dintre cărŃile profeŃilor mici. Stilul său 
este direct şi foarte pătrunzător. Mica era energic, atent şi blând totodată. Era realist şi scria în stilul 
caracteristic reporterilor de ziar de astăzi. Ar fi fost un corespondent de război foarte bun. Această 
carte scurtă are o frumuseŃe deosebită prin îmbinarea blândeŃii infinite a lui Dumnezeu cu judecăŃile 
Sale. Creştinul cu experienŃă cunoaşte deja câteva pasaje din cartea profetului Mica. Prin întunericul 
judecăŃii iminente, Mica a văzut limpede slava viitoare a răscumpărării lui Israel.  
 
AFIRMAłII IZBITOARE: 
1:6-16 – Asiria a distrus Samaria, o imagine în miniatură a marii distrugeri din zilele din urmă 
(4:11-13). 
2:12 – Adunarea viitoare a rămăşiŃei împrăştiate. 
3:6, 7 – Sfârşitul profeŃiei. 
3:12; 4:9, 10 – Distrugerea Ierusalimului de către Babilon, şi nu de către Asiria. ViaŃa lui Ieremia a 
fost cruŃată datorită profeŃiei lui Mica din 3:12 (vezi Ieremia 26:18).  
4:1-8 – ÎmpărăŃia ce va veni va cuprinde întreg pământul. 
5:2 – Naşterea lui Mesia (citat în Matei 2:5, 6).  
5:7, 8 – Lucrarea viitoare a rămăşiŃei. 
6:6-8 – “Una din cele mai frumoase şi mai pline de pasiune declaraŃii cu privire la religia spirituală 
din tot Vechiul Testament” (Dean Stanley).  
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7:18, 19 – Mica L-a preamărit pe Dumnezeu şi astfel viaŃa lui a fost în concordanŃă cu semnificaŃia 
numelui său. Un cunoscut cercetător al Bibliei spunea următorul lucru despre cartea lui Mica: “Este 
un poem scurt în ebraică … unul din cele mai alese texte din tot Vechiul Testament.” 
 
REMARCI SPECIALE: 
  
 Mica a enunŃat judecata referitoare la cetăŃile lui Israel şi judecata Ierusalimului din Iuda. 
Aceste centre influenŃau oamenii acestui popor. Mica vorbeşte despre probleme urbane cu care ne 
confruntăm şi noi în prezent. El condamnă violenŃa, corupŃia, furtul, lăcomia, materialismul avar şi 
falimentul spiritual. Am putea spune că Mica este “profetul oraşului”. 
 
SCHIłA CONłINUTULUI: 
 Cea mai naturală împărŃire este făcută Ńinând seama de cele trei mesaje pe care le-a 
prezentat Mica, fiecare din ele începând cu imperativul “AscultaŃi!”(1:2, 3:1, 6:1).  
 Primul mesaj a fost adresat tuturor popoarelor; cel de-al doilea mesaj a fost adresat 
conducătorilor lui Israel; cel de-al treilea mesaj este un apel personal pentru poporul lui Israel să se 
pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu.  
 
“CARE DUMNEZEU ESTE CA TINE” ÎN: 
 
I. Proclamarea judecăŃii viitoare pentru păcatele din trecut – Cap. 1-3 

A. Primul mesaj al profetului către Samaria; atinge şi Ierusalimul – Cap. 1 
B. Cel de-al doilea mesaj al profetului descrie păcatele concrete – Cap. 2 
C. Cel de-al treilea mesaj al profetului îi denunŃă pe conducători pentru păcatele lor –Cap. 3 

II. ProfeŃia cu privire la slava viitoare datorită făgăduinŃelor din trecut – Cap. 4, 5 
A. ProfeŃie despre zilele din urmă – Cap. 4 
B. ProfeŃie despre prima venire a lui Hristos, înainte de a doua venire a Sa şi a ÎmpărăŃiei–

Cap 5 
III. Chemarea la pocăinŃă datorită răscumpărării din trecut – Cap. 6 
IV. Iertarea nelegiuirilor datorită caracterului şi acŃiunilor lui Dumnezeu – Cap. 7 
 
COMENTARIU: 
 
I. Proclamarea judecăŃii viitoare pentru păcatele din trecut – Cap. 1-3 

A. Primul mesaj al profetului îndreptat împotriva Samariei; atinge şi Ierusalimul –cap. 1. 
 

v. 1 Samaria este capitala împărăŃiei din nord. Unul din viŃeii de aur se află acolo. ProfeŃia lui Mica 
vizează în principal împărăŃia din nord, deşi face referiri la ambele împărăŃii.  
v. 2 “voi popoare toate” este o chemare adresată întregii lumi pentru a auzi cum va judeca 
Dumnezeu Samaria.  
v. 3 Asiria este instrumentul folosit de Dumnezeu pentru judecată. 
v. 4 Această profeŃie, la fel ca celelalte profeŃii, privesc dincolo de împlinirea unor lucruri pe plan 
local, către întoarcerea lui Hristos pe pământul supus judecăŃii. 
v. 5 Ierusalimul – cu templul şi slujba lui – este locul desemnat pentru închinare, dar acum a devenit 
doar o altă înălŃime pentru închinarea păgână. Chiar şi astăzi mersul la biserică poate deveni un 
lucru rău, dacă biserica nu este ceea ce trebuie înaintea lui Dumnezeu, conform principiilor biblice 
şi dacă membrii ei ajung să se închine la idoli. 
v. 6 Restul capitolului descrie în mod profetic distrugerea Samariei de către Asiria, aşa cum putem 
vedea şi în relatarea istorică din cartea 2 ÎmpăraŃi 17:3-18. 
v. 8-16 Plângerea lui Mica. SemnificaŃia cuvintelor descoperă un joc de cuvinte. 
Gat (v. 10) – oraşul plânsului (“Nu plângeŃi în oraşul plânsului”; comp. cu 2 Samuel 1:20). 
Leafra – casa prafului 
Şafir (v. 11) – oraşul frumuseŃii 
łanaan – oraşul marşului 
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Marot (v. 12) – amărăciune 
Lachiş (v. 13) – oraşul cailor 
Aczib (v. 14) – oraşul minciunii 
Asirienii au ajuns la poarta Ierusalimului, dar nu au intrat în cetate (v. 12). 

 
B. Cel de-al doilea mesaj al profetului descrie păcate concrete – Cap. 2 
 
v. 1 Îşi petrec timpul în pat făcând planuri şi complotând pentru a face răul a doua zi.  
v. 2 Lăcomia, violenŃa, asuprirea celor săraci şi neajutoraŃi sunt păcatele Samariei şi ale 
Ierusalimului. 
v. 3-6 Domnul răspunde afirmând că şi El plănuieşte un lucru rău pentru ei (un lucru pe care ei îl 
vor numi rău pentru că este o judecată împotriva lor). 
v. 7 Cuvântul lui Dumnezeu va fi primit de poporul Său care ascultă de El şi va fi respins de cei 
care nu ascultă de El. 
v. 8 Ei îi asupresc pe cei săraci. 
v. 9 Proprietarii sunt neîndurători şi-i alungă pe cei săraci din casele lor. 
v. 11 Ei vor să-i audă pe profeŃii falşi care aprobă şi aplaudă beŃia. 
v. 12, 13 Domnul va aduna în final rămăşiŃa lui Israel. 

 
C. Cel de-al treilea mesaj al profetului îi denunŃă pe conducători pentru păcatele lor – Cap. 3 
 
v. 1-4 (a) Păcatele nobililor – nedreptatea – ei iubesc răul şi urăsc binele. 
v. 5-8 (b) Păcatele profeŃilor: Ei declară pace; îi fac pe oameni să greşească. Mica proclamă 
Cuvântul lui Dumnezeu prin puterea Duhului (v. 8).  
v. 9-12 c) Păcatele conducătorilor Ierusalimului: nedreptatea guvernanŃilor şi dragostea de bani a 
profeŃilor. Judecata înspăimântătoare se apropie de Ierusalim (v. 12). 
 
II. ProfeŃia cu privire la slava viitoare datorită făgăduinŃelor din trecut – Cap. 4, 5. 
A. ProfeŃia despre zilele din urmă – Cap. 4 
 
v. 1-3 Aceasta este o predicŃie cu privire la împărăŃia de o mie de ani, cu Ierusalimul ca centru al 
închinării şi al guvernării. La vremea aceea, săbiile vor fi transformate în pluguri de arat (v. 3).  
v. 4 Aceasta este împărăŃia de o mie de ani (vezi Zaharia 3:10) şi înfăŃişează siguranŃa lui Israel.  
v. 6-8 Poporul lui Israel va fi adunat din nou. 
v. 9-10 Captivitatea babiloniană avea să vină în viitor faŃă de momentul scrierii acestei profeŃii şi 
înainte de adunarea din nou a poporului lui Israel. 
v. 11 Această parte a profeŃiei trece în viitor, dincolo de Armaghedon; se încheie necazul cel mare 
prin venirea lui Hristos pe pământ.   

 
B. ProfeŃia cu privire la prima venire a lui Hristos, înainte de a doua venire şi de împărăŃie – 

Cap. 5 
 

v. 1 Acest verset aparŃine probabil mai bine capitolului precedent, aşa cum apare în textul ebraic. 
Cele descrise aici urmează să se împlinească în viitor. Sau s-ar putea aplica împăratului Zedechia (2 
ÎmpăraŃi 25:7). 
v. 2 Acest verset a fost citat de cărturari înaintea lui Irod atunci când cei trei înŃelepŃi au venit să-l 
caute pe “împăratul de curând născut al iudeilor” (Matei 2:5, 6).  
 În umanitatea Sa, Hristos a venit din Betleem; în divinitatea Sa, Hristos a venit din veşnicie. 
v. 3:15 Hristos este un Păstor atât pentru Israel, cât şi pentru Biserică. 
 Acest fragment face o punte peste prăpastia dintre prima şi a doua venire a lui Hristos şi 
trece dincolo de a doua venire. Acoperă şi perioada Bisericii, şi perioada ÎmpărăŃiei.  
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III. Chemarea la pocăinŃă în prezent datorită răscumpărării din trecut – Cap. 6 
 
v. 1, 2 Acesta este începutul celui de-al treilea mesaj al lui Mica, ultimul din această carte, mesaj 
adresat popoarelor lumii şi lui Israel în particular. Dumnezeu are de rezolvat o dispută cu poporul 
Său, Israel. 
v. 3 Dumnezeu cere poporului să-şi aducă acuzaŃia împotriva Lui. 
v. 4 Dumnezeu le aduce aminte istoria lor – felul în care i-a eliberat El din egipt. 
v. 5 Dumnezeu nu i-a îngăduit lui Balaam să-i blesteme. 
v. 6, 7 Acestea erau lucrurile pe care le făcea Israel şi care NU erau pe placul lui Dumnezeu. 
v. 8 Starea inimii şi relaŃia inimii cu Dumnezeu sunt principalele condiŃii de luat în considerare în 
religia Vechiului Testament. Manifestările exterioare ale religiei aveau valoare doar în conformitate 
cu starea inimii omului (vezi Matei 7:21-23; 23:25, 26; Romani 10:9, 10).  
v. 9-12 Dumnezeu nu poate trece cu vederea necinstea, violenŃa, înşelătoria, viclenia şi minciuna. 
v. 13-15 Dumnezeu judecă şi acum aşa cum judeca şi atunci. 
v. 16 Poporul calcă pe urmele lui Omri şi Ahab. Aceşti doi împăraŃi, tată şi fiu, au fost judecaŃi cu 
severitate de către Dumnezeu. 
 
IV. Iertarea nelegiuirilor datorită caracterului şi acŃiunilor lui Dumnezeu – Cap. 7 
 
v. 1-9 Profetul mărturiseşte că Dumnezeu este corect în plângerea Sa împotriva lui Israel.  
v. 10-17 Judecata vine în ciuda binecuvântărilor din trecut sau din viitor. Şi Ńara va fi judecată: va fi 
pustiită. 
v. 18, 19 Nu există nici un lucru sau nici o persoană care să se poată compara cu Dumnezeu. El nu 
are egal. MăreŃia Lui este şi mai impresionantă atunci când El iartă păcatele. Numai El poate ierta 
păcatele oamenilor (Marcu 2:7). El a făcut sacrificiul suprem pentru ca să poată ierta păcatul 
omului. Ioan 3:16 se potriveşte foarte bine cu acest fragment. 
      Dumnezeu Îşi găseşte plăcerea în a ierta păcatele şi tânjeşte să facă lucrul acesta. Dar păcătoşii 
trebuie să vină la El în condiŃiile Sale (Ioan 14:6). 
v. 20 Dumnezeu Îşi va îndeplini promisiunile făcute lui Avraam şi lui Iacov pentru că El este 
adevărul şi poate arăta îndurare faŃă de oameni. 

 
 


