
Ο προφήτης Ο προφήτης ΩσηέΩσηέ::   

η φωνή της αγάπηςη φωνή της αγάπης  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hosea


Η εποχή τουΗ εποχή του  
τρικυμισμένα χρόνιατρικυμισμένα χρόνια  

 

• Έδρασε στο Βόρειο  
Βασίλειο 

• την εποχή του βασιλιά 
Ιεροβοάμ Β΄, ηγεμόνα που 
εξασφάλισε στο λαό 
σταθερότητα και υλική 
ευημερία.  

• Όταν πέθανε όμως ο 
Ιεροβοάμ επικράτησε 
εσωτερική αναρχία και 
υπήρξαν δολοφονίες 
βασιλιάδων,  

• ενώ οι Ασσύριοι και οι 
Αιγύπτιοι επιχειρούσαν να 
εξουσιάσουν στη χώρα των 
Ισραηλιτών. 

http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=http://www.studylight.org/se/maps/&ei=plcLT4SCDsLGswa42PCTBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCQQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dbible%2Bmaps%26hl%3Del%26prmd%3Dimvns


http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=http://www.studylight.org/se/maps/&ei=plcLT4SCDsLGswa42PCTBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCQQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dbible%2Bmaps%26hl%3Del%26prmd%3Dimvns


Λίγα στοιχεία για τη ζωή τουΛίγα στοιχεία για τη ζωή του  

• Ανήκε στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα 

• Ήταν μορφωμένος 

• Η γλώσσα των λόγων του ήταν 
προσεγμένη και ωραία.  

• Στις προφητείες του συχνά 
χρησιμοποιούσε εικόνες παρμένες από τη 
γεωργική και αγροτική ζωή. 



Επισκέπτεται 
τους τόπους 
λατρείας την 

περίοδο 
μεγάλων γιορτών 

και συζητεί σε 
έντονο ύφος με 

το λαό.  

 

Τα κηρύγματά 
του είναι 

αυστηρά και ο 
προφήτης 
διώκεται. 

http://www.murraymoerman.com/1christ/scripture/Hosea.asp


Το περιεχόμενο των προφητειών τουΤο περιεχόμενο των προφητειών του  

 Κρίνει τη θρησκευτική κατάσταση. 
 Καταδικάζει την τυπολατρία, την ειδωλολατρία 

και την απομάκρυνση από το Θεό. 
 Καταδικάζει την κακή συμπεριφορά των 

Ισραηλιτών που κάνουν απάτες, κλεψιές και 
φόνους (ηθική διαφθορά). 

 Κατηγορεί τους βασιλείς και τους ιερείς, που δεν 
οδηγούν το λαό στο Θεό αλλά στην καταστροφή. 

 Τυπολατρία < τύπος + λατρεία  = η υπερβολική προσκόλληση στους τύπους 

και παραμέληση της ουσίας. 

                                                          Πράξη υποκριτική που χαρακτηρίζεται ως 

εξωτερική ευσέβεια, ενώ απουσιάζουν από 

τον άνθρωπο οι ψυχικές αρετές. 



Οι βασικές Οι βασικές   

προφητείες προφητείες   

του του ΩσηέΩσηέ  



 Ο Κύριος λέει: «Οι Ισραηλίτες με δόλο ξεγελούν το βασιλιά 

και τους ... άρχοντες... Το καταστροφικό τους μίσος καίει 

σαν τη φλόγα της φωτιάς. Ο ένας βασιλιάς μετά τον άλλο 

γίνεται θύμα τους. Κι ούτ’ ένας τους δεν μ’ επικαλείται... 

 Ακούστε τα αυτά εσείς ιερείς! Εσείς οι αρχηγοί του 

Ισραήλ προσέξτε! Ακούστε τα κι εσείς που στη βασιλική 

ανήκετε οικογένεια! Εσείς θα έπρεπε να κρίνετε δίκαια. 

Αντί γι’ αυτό όμως, γίνατε για το λαό μου παγίδα… και 

δίχτυ απλωμένο… λάκκος βαθύς. 

 Εσείς, ιερείς, σκοντάφτετε μέρα μεσημέρι... Ο λαός μου 

βαδίζει στην καταστροφή από έλλειψη γνώσης...». 

Το κακό και το άδικο βασιλεύουν Το κακό και το άδικο βασιλεύουν   



Ψεύτικους θεούς Ψεύτικους θεούς   

λατρεύουν οι ισραηλίτεςλατρεύουν οι ισραηλίτες  

Λέει ο Κύριος:  

«Είδα πράγματα φρικτά στον Ισραήλ.  

Ο λαός μολύνθηκε με τη λατρεία των ειδώλων...  

Μου προξενεί φρίκη το μοσχάρι σας, κάτοικοι της 

Σαμάρειας!... Ως πότε πια μ’ αυτό το απαίσιο πράγμα θα 

ζείτε; Τι σχέση έχει ο Ισραήλ μ’ αυτό το πράγμα; Αυτό διόλου 

δεν είναι θεός. Ένας τεχνίτης το ’φτιαξε! Κομμάτια θα γίνει το 

μοσχάρι της Σαμάρειας.  

Καθώς το λέει ο λόγος, αυτός που σπέρνει άνεμο, θύελλα θα 

θερίσει». 



Μακριά από το Μακριά από το 
Θεό όλα Θεό όλα 

καταστρέφονταικαταστρέφονται  

• Ο λαός ... με τα έθνη ανακατεύτηκε... Δεν επιστρέψανε 
σ' εμένα τον Κύριο, το Θεό τους. Ούτε με αναζήτησαν... 

• Ο Κύριος κρίνει τους κατοίκους αυτής της χώρας, γιατί 
δεν υπάρχει αλήθεια, ούτε αγάπη, ούτε γνώση του 
Θεού.  

• Πληθαίνουν οι κατάρες κι οι απάτες, οι φόνοι, οι 
κλεψιές και οι μοιχείες. 

• Τον ένα φόνο ακολουθεί ο άλλος.   

http://www.bogoslov.ru/greek/analytics/sci/index.htmlhttp:/www.bogoslov.ru/greek/analytics/sci/index.html


Τι διαπιστώνει ο προφήτης; Τι διαπιστώνει ο προφήτης;   

Οι Ισραηλίτες ξέχασαν τη ΔιαθήκηΟι Ισραηλίτες ξέχασαν τη Διαθήκη  



Θ υ μ η θ ε ί τ ε !Θ υ μ η θ ε ί τ ε !  

 «Να αγαπάς τον πλησίον 
σου όπως τον εαυτό σου. 
Εγώ είμαι ο Κύριος». 
Λευιτ. 19,18. 

 «Όταν θα μπείτε στη 
χώρα, που σας δίνει, ο 
Κύριος, ο Θεός σας, δεν 
πρέπει να μάθετε τα 
βδελυρά έθιμα εκείνων 
των εθνών». Δευτ. 18,9. 

«Και έχτισαν βωμούς στον Βάαλ για να κάνουν 

ολοκαύτωμα τους γιους τους στη φωτιά, για  τα 

οποία δεν τους έδωσα εντολή, και ούτε τα 

διανοήθηκε η καρδιά μου….».       Ιερεμ. 19:5-6 

http://old.apocalisselaica.net/el/varie/miti-misteri-e-poteri-occulti/i-sacrifici-umani-dall-alba-dell-uomo-un-rito-che-non-si-abbandona


Η απομάκρυνση του λαού από το Θεό Η απομάκρυνση του λαού από το Θεό   

και η τιμωρία που έρχεται.και η τιμωρία που έρχεται.  
Υπογραμμίστε τις σχετικές φράσεις του προφήτη:Υπογραμμίστε τις σχετικές φράσεις του προφήτη:  

• Ο λαός βαδίζει στην καταστροφή. 

• Ο κρότος του πολέμου θα μπει στις 
πόλεις σας και θα καταστραφούν όλα τα 
φρούρια. 

• Μαζί με τα άγρια ζώα και τα πετούμενα 
και της θάλασσας τα ψάρια θα 
ψοφήσουν (καταστροφή του  περιβάλλοντος). 



Ο βασιλιάς Σαλμανάσαρ Ε΄ κατέστρεψε τη Σαμάρεια 
(722 π.Χ.) και εκτόπισε τους κατοίκους της. 

http://www.murraymoerman.com/1christ/scripture/Hosea.asp


Στο κήρυγμα του Στο κήρυγμα του ΩσηέΩσηέ   για την για την 

αγάπη του Θεού αγάπη του Θεού 

χρησιμοποιούνται χρησιμοποιούνται   

δυο πολύ εκφραστικές εικόνες:δυο πολύ εκφραστικές εικόνες:   



α) Αγάπη μεταξύ πατέρα και γιου α) Αγάπη μεταξύ πατέρα και γιου   

 

«Όταν ο Ισραήλ ήταν παιδί,  

τον αγάπησα και τον κάλεσα από την 
Αίγυπτο να είναι γιος μου.  

Μετά, όμως, όσο τους καλούσα προς 
εμένα, τόσο αυτοί απομακρύνονταν.  

Στο Βάαλ πρόσφεραν θυσίες και 
μπρος στα είδωλά του καίγαν 
προσφορές.  

Εγώ δίδαξα το λαό να περπατάει, τον 
κράτησα στην αγκαλιά μου, αλλά αυτοί 
δεν αναγνώρισαν ότι εγώ τους φρόντιζα. 
Προσεκτικά τους οδηγούσα, δεμένος 
μαζί τους με τα δεσμά της καλοσύνης 
και της αγάπης.  

Πώς θα μπορούσα να σ' εγκαταλείψω, 
λαέ μου... Ραγίζει η καρδιά μου, όταν το 
σκέφτομαι. Πονώ για σας». Ωσηέ 11, 1-9 

http://www.artoflegendindia.com/holy-prophet-hosea-p-5091.html


β) Εικόνα β) Εικόνα   

της αγάπης της αγάπης   

άντρα και γυναίκαςάντρα και γυναίκας  

Στο βιβλίο του Ωσηέ διαβάζουμε ότι η γυναίκα που αγάπησε, παντρεύτηκε και του 

χάρισε τρία παιδιά, τελικά τον εγκατέλειψε. Ο σύζυγος γεμάτος αγάπη αναζητεί 

την άπιστη γυναίκα του, η οποία μετανοεί και επιστρέφει πάλι κοντά του. Η ζωή 

τους συνεχίζεται πια χωρίς προβλήματα. 

 Αυτή η θλιβερή προσωπική του εμπειρία βοήθησε τον προφήτη να συναισθανθεί 

τις τραγικές συνέπειες που ακολουθούν τη διάλυση της σχέσης Θεού - Ισραήλ. 

Χρησιμοποίησε, λοιπόν, την εικόνα του γάμου για να μιλήσει για τη Διαθήκη που 

έκλεισε ο Θεός με τον Ισραήλ. Όμως η νύφη - Ισραήλ πρόδωσε τη σχέση που 

κλείστηκε στο Σινά. Παρ' όλα αυτά ο Θεός, σαν ένας πιστός σύζυγος, 

εξακολουθεί να αγαπάει τον παραστρατημένο Ισραήλ. Του προσφέρει, λοιπόν, 

ευκαιρίες να μετανιώσει και να ξανάρθει κοντά Tου. Έτσι, η αγάπη θα έχει πάλι 

τον τελευταίο λόγο:  



Μετάνοια και πραγματική αγάπη Μετάνοια και πραγματική αγάπη 

ζητάει απ’ τους ανθρώπους ο Θεός.ζητάει απ’ τους ανθρώπους ο Θεός.  

Ο Κύριος λέει:  

Τι να σου κάνω λαέ μου;...  

Σαν πρωινή ομίχλη είναι η αγάπη σας, σαν τη δροσιά την 

πρωινή που φεύγει...  

ΤηνΤην  αγάπηαγάπη  σαςσας  θέλωθέλω  κικι  όχιόχι  θυσίεςθυσίες..    

ΝαΝα  μεμε  αναγνωρίσετεαναγνωρίσετε  γιαγια  ΘεόΘεό  σας,σας,  παράπαρά  νανα  μουμου  

προσφέρετεπροσφέρετε  ολοκαυτώματαολοκαυτώματα..    

Τώρα, λοιπόν, εσείς γυρίστε πάλι πίσω στο Θεό σας. Κάντε 

πράξη την αγάπη και τη δικαιοσύνη και να ελπίζετε στο Θεό 

σας πάντοτε. 

Ωσηέ 6, 4-6. 



ΦράσειςΦράσεις  απόαπό  τιςτις  προφητείεςπροφητείες  τουτου    

«Δεν ζητάει τίποτα άλλο ο Θεός: πράξτε το δίκαιο, 

δείξτε αγάπη ακολουθήστε το Θεό με την καρδιά 

σας». 

«Αγάπη θέλω κι όχι θυσίες». 

«Κάντε πράξη την αγάπη και τη δικαιοσύνη». 

ΩΣΗΕ ΩΣΗΕ ––  Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ  
Ο Ιωάννης της Παλαιάς Διαθήκης 



Ο Χριστός επανέλαβε Ο Χριστός επανέλαβε   

τα λόγια αυτά του προφήτητα λόγια αυτά του προφήτη  

Ο ίδιος ο Κύριος τόνιζε διαρκώς τη φράση του προφήτη: 

«ΑγάπηΑγάπη  θέλωθέλω  καικαι  όχιόχι  θυσίαθυσία» Ματθ. 9,13. 12,7. 

Με άλλα λόγια, μια λατρεία του Θεού χωρίς να την κινεί η 

αγάπη προς Αυτόν και χωρίς να εκφράζεται ως αγάπηαγάπη  

προςπρος  τοτο  συνάνθρωποσυνάνθρωπο είναι τελικά ζωή μακριά από το 

Θεό με ένδυμα θρησκευτικό. 



Η σημασία του κηρύγματος του Η σημασία του κηρύγματος του ΩσηέΩσηέ    σήμερασήμερα  

Το κήρυγμα του Προφήτη μας αφορά και μας σήμερα: 

Μας καλεί να μην περιοριστούμε στην τυπική τέλεση των 

θρησκευτικών καθηκόντων.  

Ιδιαίτερα στις μέρες μας οφείλουμε να δείχνουμε το 

ενδιαφέρον προς τον συνάνθρωπο με πράξεις, 

περιορίζοντας τον εγωισμό μας.  

Επιπλέον, οφείλομε να μην ξεχνάμε όλα εκείνα τα μέλη 

της κοινωνίας μας που μας έχουν ανάγκη, όπως οι 

άστεγοι, οι άνεργοι, οι φτωχοί, τα παιδιά του τρίτου κόσμου, 

αλλά και το φυσικό περιβάλλον που ζούμε, κάνοντας έτσι 

πράξη την αγάπη και τη δικαιοσύνη όπως χαρακτηριστικά 

λέει ο προφήτης.  

Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μία δίκαιη 

κοινωνία για όλους και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να 

δείξουμε την αγάπη μας προς τον Θεό. 



 Τα τρία πλουσιότερα άτομα του κόσμου κατέχουν μια περιουσία 
μεγαλύτερη από το σύνολο του εθνικού πλούτου των 48 φτωχότερων 
χωρών του κόσμου. 

 Από τα 4,5 δισεκατομμύρια των κατοίκων που αριθμούν οι 
υπανάπτυκτες χώρες, ένας στους τρεις δεν έχει πρόσβαση στο 
πόσιμο νερό. 

 Υπολογίζεται ότι 250 εκατομμύρια παιδιά εργάζονται σ' όλο τον 
κόσμο. Τα μικρότερα απ' αυτά είναι κάτω των 5 ετών. Σε ορισμένες 
χώρες η παιδική εργασία έχει καταντήσει κοινωνική μάστιγα. Στη 
Λατινική Αμερική εργάζεται το ένα παιδί στα πέντε, στην Αφρική το 
ένα στα τρία, στην Ασία το ένα στα δύο. 

 Αν και ο μεγαλύτερος αριθμός των εργαζόμενων παιδιών βρίσκεται 
στις φτωχές χώρες του Νότου, τα παιδιά που εργάζονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια. Ακόμη και σε χώρες 
που θεωρούνται κοινωνικά προηγμένες - Δανία, Ολλανδία - τα 
τελευταία χρόνια εμφανίστηκε ξανά το φαινόμενο του παιδιού που 
δουλεύει.  

Και στον 21ο αιώνα κάποιοι αριθμοί συνεχίζουν να μας ξαφνιάζουν! 



«Καθώς διαµορφώνεται στον αιώνα µας µια παγκόσµια 

αλληλοεξαρτώµενη κοινωνία, το βασικότερο πρόβληµα είναι η 

συνειδητοποίηση του χρέους προς τους φτωχούς και η 

έµπρακτη αλληλεγγύη, στις πόλεις µας, στα κράτη µας, αλλά 

ακόµη και από χώρα σε χώρα, από φυλή σε φυλή, από λαό σε 

λαό.  

∆εν µπορούµε πια να ισχυριζόµαστε ότι δεν ξέρουµε ή δεν µας 

αφορά το ότι εκατοµµύρια παιδιά ζουν µέσα σε άθλιες 

συνθήκες, χωρίς τη στοιχειώδη θαλπωρή.  

Ότι πάνω από 800 εκατοµµύρια συνανθρώπων µας 

υποσιτίζονται, ενώ άλλα 3 δισεκατοµµύρια ζουν µε λιγότερα 

από 2 ευρώ την ηµέρα.  

Και µάλιστα ότι αρκετοί από αυτούς κινούνται δίπλα µας µε 

ακόµη µικρότερο εισόδηµα». 
Αναστάσιος Γιαννουλάτος, Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας 

Η ευθύνη μας στη φτώχεια των ανθρώπωνΗ ευθύνη μας στη φτώχεια των ανθρώπων  



http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:685Pen6x6TIJ:blogs.sch.gr/kantonopou/2012/06/page/2/+&cd=3&hl=el&ct=clnk&gl=gr


Αυτή η φωτογραφεία δείχνει ένα παιδάκι στο Σουδάν που μπουσουλώντας 

προσπαθεί να φτάσει λίγα μέτρα πιο πέρα, στους ανθρώπους της UNICEF που 

μοιράζουν φαγητό. Πίσω του, στα 2-3 μέτρα ένας γύπας περιμένει. Και ξέρετε τι 

περιμένουν τα όρνια..να πεθάνει το θύμα (στην προκείμενη περίπτωση το παιδάκι) 

για να το φάνε… Κανείς δεν έμαθε τι απέγινε το παιδάκι… Ένα πράγμα μόνο, ο 

Kevin Carter (ο φωτογράφος) το πήρε στην αγκαλιά του και το πήγε στους 

γιατρούς... Μετά από αυτό ο Kevin έπεσε σε βαριά κατάθλιψη και μετά από 3 μήνες 

αυτοκτόνησε… 

Η φωτογραφία είναι 

βραβευμένη με 

βραβείο Πούλιτζερ το 

1994 και τραβήχτηκε 

στο Σουδάν στη 

διάρκεια του λοιμού. 

http://www.noesi.gr/book/truestory/carter


http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=640657


http://paidikh-ergasia.weebly.com/sigmaupsilonnuepsilonpiepsiloniotaepsilonsigma.html


http://awaazdoo.blogspot.gr/2011_05_01_archive.html


http://thrisk2013.blogspot.gr/2014/04/19.html


http://www.universitypress.gr/%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4/

