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Μάθημα 20. Ο προφήτησ Μιχαίασ: το όραμα τησ 
παγκόςμιασ ειρήνησ 

 

 

α) Η εποχή του προφήτη 

1. Ο προφότησ Μιχαύασ ϋζηςε ςτο Νότιο Βαςύλειο (Βαςύλειο του Ι_ _ _ _). 

2. Οι Αςςύριοι εύχαν όδη καταλϊβει (πϊρει) το Βόρειο Βαςύλειο και απειλούςαν το Νότιο. 

3. Βαςιλιϊσ του Νότιο Βαςιλεύου όταν ο Εζεκίασ. Αυτόσ όταν καλόσ βαςιλιϊσ, γιατύ κατϊργηςε τα 

εύδωλα και τουσ ναούσ των ειδωλολ_ _ _ _ _ . 

4. Όμωσ, οι Ιουδαύοι ϋλεγαν:  

«Ατού ο Θεόπ καςοικεί ρςο Ναό (ςηπ Ιεροσ_ _ _ _ _ ), θα μαπ προρςαςεύει 

πάνςα, ανεξάρςηςα από ςο πώπ ζούμε (με αδικίεπ)»! 

 

 

 

β) Η ζωή του προφήτη 

Κατϊγεται από την Ιουδαύα (Νότιο Βαςύλειο) Μϊλωνε τουσ ϊρχοντεσ και τουσ πλούςιουσ για 
τισ αδικύεσ τουσ. 

Η οικογϋνειϊ του όταν γεωργού και βοςκού. Σον κυνόγηςαν επειδό τουσ μϊλωνε. 

Δεν όταν μορφωμϋνοσ Γνώριζε ϋναν ϊλλο μεγϊλο προφότη, τον 
προφότη Ηςαΐα. 

Βοηθούςε τουσ φτωχούσ  

 

 

 

γ) Οι προφητείεσ του προφήτη 

1. ΟΙ ΑΡΦΟΝΣΕ  

«Αρχηγοί του Ιςραήλ,  μιςείτε το καλό και αγαπάτε το κακό! Συμπεριφέρεςτε ςτο λαό μου 
ςαν να ήταν ζώα… Είςτε άδικοι… Οι άρχοντεσ πληρώνονται, όταν δικάζουν. Οι ιερείσ 
πληρώνονται, όταν διδάςκουν. Οι προφήτεσ πληρώνονται, για να προφητεύουν!!! Και 
μετά απ’ όλα αυτά, λένε: «Ο Θεόσ είναι μαζί μασ. Δεν θα μασ βρει κακό»! 

2. ΟΙ ΧΕΤΔΟΠΡΟΥΗΣΕ 

Οι ψευδοπροφότεσ μιλούν για ειρόνη, όταν τουσ δύνουν φαγητό. 
3.  Ο ΛΑΟ 

Ο λαόσ μιμεύται τουσ αρχηγούσ του. 
4.  ΣΟ  ΤΠΟΛΕΙΜΜΑ 

Τπϊρχει όμωσ ϋνα μικρό κομμϊτι του λαού που εύναι πιςτό ςτο Θεό και μεταφϋρει τισ 
υποςχϋςεισ (τα λόγια) του Θεού ςτισ επόμενεσ γενιϋσ. Απ’ αυτό το υπόλειμμα θα ϋρθει ο 
Μεςςύασ (Φριςτόσ). 
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5.  Ο ΘΕΟ 

«Ποιοσ άλλοσ Θεόσ είναι ςαν κι εςένα, που ςυγχωρεί την αδικία, όπωσ εςύ ςτο λαό ςου; 

…Και πάλι θα μασ λυπηθείσ και θα ρίξεισ τισ αμαρτίεσ μασ ςτα βάθη τησ θάλαςςασ». 

6. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΣΡΕΙΑ ΣΟΤ ΘΕΟΤ 

«Ρωτϊτε: «Σι να προςφϋρουμε ςτο Θεό; Να του προςφϋρουμε μοςχϊρια…» . Ο Θεόσ 
όμωσ θϋλει από εςϊσ να εύςτε δύκαιοι, να δεύχνετε αγϊπη, να ακολουθεύτε πρόθυμα (με 
τη θϋληςό ςασ) το Θεό».   

7. Ο ΜΕΙΑ (ΦΡΙΣΟ)  

«Αλλά από εςένα Βηθλέεμ…, αν και είςαι από τισ πιο μικρέσ πόλεισ του Ιούδα, εγώ θα 
κάνω να προέλθει εκείνοσ που θα γίνει άρχοντασ του Ιςραήλ… Όταν θα έρθει εκείνοσ, όλοι 

θα ζήςουν με ασφάλεια. Αυτόσ θα φέρει την ειρήνη».  
8. Η ΕΙΡΗΝΗ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ 

«Θα έρθουν μέρεσ που ο Κύριοσ θα κρίνει πολλούσ λαούσ και θα ελέγξει δυνατά έθνη απ’ 
όλο τον κόςμο. Τότε τα ξίφη θα τα κάνουν άροτρα και τισ λόγχεσ (μαχαίρια) θα τισ κάνουν 
δρεπάνια. Το ένα έθνοσ δε θα ςηκώνει ξίφοσ (ςπαθί) ενάντια ςτο άλλο και θα 
ξαναπολεμήςουν ποτέ. Τότε ο καθένασ θα κάθεται κάτω από το δέντρο του, χωρίσ κανείσ 
να τον τρομάζει. Ο Κύριοσ του κόςμου τα είπε αυτά». 

 

Ερωςήρειπ πάνω ρςιπ προτηςείεπ: 

9. όμερα η εποχό μασ εύναι διαφορετικό από εκεύνη των Ιςραηλιτών τότε; - _ _ _  

10. Ο Μιχαύασ εύχε ϊδικο, όταν μϊλωνε τουσ ϊρχοντεσ;  - _ _ _ 

11. Σι όταν το «υπόλειμμα»; 

12. όμερα υπϊρχει «υπόλειμμα»; Ποιοι ανόκουν ς’ αυτό; 

13. Πώσ θϋλει ο Θεόσ να τον λατρεύουμε; 

14. ε ποια πόλη θα γεννηθεύ ο Μεςςύασ (Φριςτόσ); - τη Β……………. 

15. Σι θα φϋρει ςτον κόςμο ο Φριςτόσ;  -Αςφ_ _ _ _ _  και ει_ _ _ _ 

16. Η τελευταύα προφητεύα πού αναφϋρεται; - τη Δευ_ _ _ _  Παρ_ _ _ _ _. 

17. Πώσ θα εύναι τότε η ζωό των ανθρώπων; 

: Αντιςτούχιςε την πρώτη με τη δεύτερη ςτόλη ξεχωρύζοντασ τουσ δύο προφότεσ, Ωςηϋ 

και Μιχαύα.  
 

Ωσηέ 
 

 

1. Βόρειο Βαςύλειο 
2. Νότιο Βαςύλειο 
3. Υτωχόσ και αμόρφωτοσ 
4. Πλούςιοσ και μορφωμϋνοσ 

 
Μιχαίας 

5. Ειρόνη 
6. Αγϊπη 
7. «Σην αγϊπη ςασ θϋλω κι όχι θυςύεσ» 
8. Τπόλειμμα 

 


