
Ο προφήτης Μιχαίας:Ο προφήτης Μιχαίας: 

Το όραμα της παγκόσμιας ειρήνηςΤο όραμα της παγκόσμιας ειρήνης  

http://www.goks.de/html/agioi/aug/14_08.php


Έδρασε Έδρασε   

στο βασίλειο στο βασίλειο   

του Ιούδα του Ιούδα   

σε μια εποχή σε μια εποχή 

κρίσης.κρίσης.  



Η εποχή του προφήτηΗ εποχή του προφήτη  

Α)Εποχή πολέμων 
Οι Ασσύριοι, που είχαν ήδη καταλάβει (722 π.Χ.) το βόρειο 
Βασίλειο, απειλούσαν και τον Ιούδα. Ο Σενναχηρίμ στα 
χρόνια του βασιλιά Εζεκία πολιορκεί την Ιερουσαλήμ, η 
οποία σώζεται από θαύμα. 
 

Β)Ηθική πτώση 

Μανία πλουτισμού, απάνθρωπη εκμετάλλευση των 

αδυνάτων και έλλειψη αλληλεγγύης χαρακτήριζαν την 

καθημερινή ζωή του λαού. 



Ο Σαλμανάσαρ ο Ε΄ (722 π.Χ.) κατέστρεψε τη Σαμάρεια και  

                                                                εκτόπισε τους κατοίκους της. 

http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/bible/bible atlas/069.jpg


Ο Σενναχηρίμ πολιορκεί την Ιερουσαλήμ (701 π.Χ.) 
και επιβάλλει φόρο υποτέλειας στο βασιλιά Εζεκία  

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


Το πρίσμα του Το πρίσμα του Taylor Taylor   
Πρόκειται για μια εξάπλευρη πέτρινη στήλη (εξαγωνικό 

πρίσμα) που ανακαλύφθηκε το 1830 από τον αρχαιολόγο 

Colonel Taylor στην τοποθεσία της σημερινής Μοσούλης 

στο Ιράκ, πριν ακόμη από την ανακάλυψη του παλατιού 

του Σενναχηρίμ από τον Layard στα ερείπια της αρχαίας 

Νινευή. Χρονολογείται το 686 π.Χ. και είναι το καλύτερα 

διατηρημένο ενεπίγραφο βαβυλωνιακό εύρημα και 

σήμερα βρίσκεται στο Oriental Institute στο Chicago. Στο 

πρίσμα εξιστορούνται 8 μεγάλες εκστρατείες και 

κατακτήσεις του βασιλιά Σενναχηρίμ, από τις οποίες η 

3η αναφέρεται στην πολιορκία της Ιερουσαλήμ (701 

π.Χ.) και στον φόρο που πλήρωσε ο βασιλιάς 

Εζεκίας. 
 

Στο Δ' Βασιλέων ιη' 13 - 14 διαβάζουμε: 

«Καὶ τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ ἔτει τοῦ βασιλέως 

Ἐζεκίου ἀνέβηἀνέβη  ΣενναχηρὶμΣενναχηρὶμ βασιλεὺς Ἀσσυρίων 

ἐπὶἐπὶ  τὰςτὰς  πόλειςπόλεις  ἸούδαἸούδα τὰς ὀχυρὰς καὶ συνέλαβεν 

αὐτάς. καὶ ἀπέστειλεν ἘζεκίαςἘζεκίας βασιλεὺς Ἰούδα 

ἀγγέλους πρὸς βασιλέα Ἀσσυρίων εἰς Λαχὶς λέγων· 

ἡμάρτηκαἡμάρτηκα, ἀποστράφηθι ἀπ᾿ ἐμοῦ· ὃ ἐὰν ἐπιθῇς 

ἐπ᾿ ἐμέ, βαστάσω. καὶ ἐπέθηκενἐπέθηκεν  ὁὁ  βασιλεὺςβασιλεὺς  

ἈσσυρίωνἈσσυρίων  ἐπὶἐπὶ  ἘζεκίανἘζεκίαν βασιλέα Ἰούδα τριακόσια 

τάλαντα ἀργυρίου καὶ τριάκοντα τάλαντα χρυσίου». 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Taylor_Prism-1.jpg


Jehu, King of Israel, is forced to pay tribute 

Black Obelisk of Shalmaneser III, British Museum, London 

http://www.katapi.org.uk/BAndS/BlackObelisk2.html
http://www.katapi.org.uk/BAndS/BlackObelisk.html


Ασσύριοι στρατιώτες οδηγούν Ιουδαίους αιχμαλώτους σε εξορία  

μετά την πτώση της Λαχείς το 732 π.Χ.  

http://www.insomnia.gr/topic/268203-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD/page__st__570


Ο βασιλιάς Άχαζ έκλεισε συμμαχία με τους 

Ασσύριους, έχτισε ειδωλολατρικό θυσιαστήριο στο 

Ναό του Σολομώντα και πρόσφερε το γιο του 

ολοκαύτωμα στα είδωλα. (Βασιλ. Δ΄ 6, 2).  
  

ΟιΟι  ΙουδαίοιΙουδαίοι  πίστευανπίστευαν  ότι,ότι,    

 αφού ο Θεός κατοικεί στο Ναό,  

 θα προστατεύει πάντα και αποκλειστικά το έθνος 

τους,  

 γι’  αυτό το λόγο και ήταν σίγουροι ότι, παρά την 

ηθική τους κατάπτωση,  

      δενδεν  κινδύνευανκινδύνευαν  απόαπό  τίποτετίποτε..  

Ηθική πτώσηΗθική πτώση  



   Ο ευσεβής βασιλιάς Εζεκίας  
 κατάργησε την ειδωλολατρία, κομμάτιασε το χάλκινο φίδι που είχε ο πατέρας του 

ως αντικείμενο λατρείας, επισκεύασε το ναό και τέλεσε με μεγάλη πομπή το 

παραμελημένο Πάσχα. 

 Οργάνωσε την άμυνα του κράτους και επιδιόρθωσε τα τείχη της Ιερουσαλήμ. 

Θρησκευτική μεταρρύθμιση ΕζεκίαΘρησκευτική μεταρρύθμιση Εζεκία  

http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/bible/bible atlas/073.jpg
http://rwtc.wordpress.com/2010/06/02/restoring-worship/


Ο προφήτης Μιχαίας διακήρυττε ότι η μόνη οδός σωτηρίας για το έθνος 

είναι  

 η πίστη στον αληθινό Θεό και 

 η εφαρμογή στην καθημερινή ζωή της δικαιοσύνης και της αγάπης. 

http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/thrisk_a/bm/bm_100-159.pdf


Λίγα στοιχεία για τη ζωή τουΛίγα στοιχεία για τη ζωή του  

• Καταγόταν από αγροτική και ποιμενική 
οικογένεια 

• Αντιλαμβανόταν το σωστό και το δίκαιο 

• Υπερασπιζόταν τους φτωχούς και τους 
καταπιεσμένους και κατέκρινε τις αδικίες των 
αρχόντων και των πλουσίων 

• Θεωρήθηκε ανεπιθύμητος και διώχτηκε, επειδή 
μιλούσε με αυστηρότητα 

• Γνώριζε τον προφήτη Ησαΐα και ίσως ανήκε και 
στον κύκλο των μαθητών του. 



Μερικές Μερικές   

προφητείες προφητείες   

του του ΜιχαίαΜιχαία  



 

Ακούστε αρχηγοί και άρχοντες του Ισραήλ.  

Δεν είν’ έργο δικό σας να γνωρίζετε το δίκαιο;  

Εσείς όμως μισείτε το καλό και αγαπάτε το κακό.  

Φέρεστε στο λαό μου σαν να ήταν ζώα που τα πάνε για σφαγή...  

Τρέφεστε με τις σάρκες του λαού μου ... κακομεταχειρίζεστε το 
λαό μου ... 

Αποστρέφεστε το δίκαιο και διαστρέφετε το σωστό, εσείς που 
χτίζετε την Ιερουσαλήμ, την πόλη του Θεού, πάνω σε αίματα και 
αδικίες.  

Οι άρχοντες δωροδοκούνται όταν δικάζουν, οι ιερείς διδάσκουν με 
πληρωμή και οι προφήτες προφητεύουν με αμοιβή.  

Κι ύστερα απ' όλα αυτά τολμούν και λένε "Ο Κύριος είναι μαζί 
μας∙ δε θα μας βρει κακό!" 

Οι άρχοντες αδικούν το λαόΟι άρχοντες αδικούν το λαό  



Οι προφήτες που παραπλανούν το λαό μου, 

υπόσχονται ειρήνη σ' εκείνους που τους δίνουν 

πλούσια τροφή αλλά απειλούν με πόλεμο αυτούς 

που τίποτε δεν τους προσφέρουν.  

Γι’ αυτό σε τούτους τους προφήτες ο Κύριος λέει: 

«...Τέρμα οι προφητείες. Σκοτάδι θα σας 

περιβάλλει όπως μετά το ηλιοβασίλεμα. Δεν θα 

λαβαίνετε απάντηση από μένα».  

Οι ψευδοπροφήτες παραπλανούν το λαόΟι ψευδοπροφήτες παραπλανούν το λαό   



Πρόθυμα ακολουθήσατε το κακό παράδειγμα του 

βασιλιά ...κι όλης της δυναστείας του.  

Μιμηθήκατε τα έργα τους... 

Αλίμονο σ’ εμένα!... Ούτε ένας δεν υπάρχει τίμιος 

στη χώρα, ούτε ένας στο Θεό να ’ναι πιστός.  

Παραμονεύουν όλοι τους να κάνουν φονικό, ο ένας 

τον άλλο κοιτάει να παγιδέψει.  

Είναι όλοι τους ειδικευμένοι στο κακό ... όλοι μαζί 

έχουν διαστρέψει το δίκαιο.  

Ο πιο καλός ανάμεσά τους κι ο πιο τίμιος είναι κι 

από τ’ αγκάθια πιο βλαβερός. 

Ο λαός μιμείται τους ανάξιους ηγέτες τουΟ λαός μιμείται τους ανάξιους ηγέτες του  



Το ιερόΤο ιερό  υπόλειμμαυπόλειμμα 
• Ο προφήτης προειδοποιεί για την καταστροφή που 

πλησιάζει εξαιτίας της απομάκρυνσης από το Θεό.   

• Όμως, ανάμεσά τους υπήρχαν πάντοτε λίγοι, δίκαιοι και 
ευσεβείς, οι οποίοι, κράτησαν αμετακίνητη την 
εμπιστοσύνη τους στο Θεό, διατήρησαν ακέραιη την 
ελπίδα της σωτηρίας και υπενθύμιζαν στο λαό, με λόγια 
και με έργα, την ευθύνη που είχαν όλοι απέναντι στο Θεό 
και την υπόσχεση που του είχαν δώσει. Αυτοί 
ονομάστηκαν "ιερό υπόλειμμα" ή "ιερό υπόλοιπο " και 
είναι συνεργάτες του Θεού στην πραγματοποίηση του 
σχεδίου της σωτηρίας.  

• Αυτό, το ιερό υπόλειμμα, θα σωθεί για να αποτελέσει τη 
ζύμη μιας νέας και καλύτερης κοινότητας, που θα 
μεταφέρει τις επαγγελίες στις επόμενες γενιές.  



Ο Θεός δεν παύει να συγχωρείΟ Θεός δεν παύει να συγχωρεί  

 Ο Θεός ως ποιμένας (βοσκός)  

 καθοδηγεί το λαό Του,  

 τον συγχωρεί και  

 τον αγαπάει. 



ΗΗ  πραγματικήπραγματική  λατρείαλατρεία  τουτου  ΘεούΘεού  

 «Τι πρέπει τάχα να 
προσφέρουμε στον Κύριο»; 

 «… Ο Κύριος σας δίδαξε τι είναι 
καλό και τι απαιτεί από σας: 

 

 Πράξτε το δίκαιο, δείξτε αγάπη, 
ακολουθήστε το Θεό σας 
πρόθυμα». 

https://www.google.gr/search?q=hosea&tbm=isch&imgil=Ma2xVnQVsKtFRM%253A%253B0Ow7G29nyfxMbM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fen.wikipedia.org%25252Fwiki%25252FHosea&source=iu&pf=m&fir=Ma2xVnQVsKtFRM%253A%252C0Ow7G29nyfxMbM%252C_&usg=__eMcJ9UpcxaF8v4zu6GxK2Gcgu2


Ο Ο ΜεσσίαΜεσσίας θα έρθει για όλο τον κόσμος θα έρθει για όλο τον κόσμο  

«Αλλά απόαπό  σένασένα  ΒηθλεέμΒηθλεέμ… αν 
και είσαι από τις πιο μικρές 
πόλεις του Ιούδα, εγώ θα 
κάνω να προέλθει εκείνος που 
θα γίνει άρχοντας του Ισραήλ… 
ΌτανΌταν  έρθειέρθει  ΕκείνοςΕκείνος, θα τους 
οδηγήσει και θα τους 
προστατέψει με τη δύναμή 
μου… Θα ζήσουν με ασφάλεια, 
γιατί όλοιόλοι  οιοι  λαοίλαοί  τηςτης  γηςγης  θαθα  
αναγνωρίσουναναγνωρίσουν τη μεγαλοσύνη 
του. ΑυτόςΑυτός  θαθα  φέρειφέρει  ειρήνη»ειρήνη»..  

(Μιχ. 5,1) 

http://vatopaidi.files.wordpress.com/2009/07/jesus.jpg


«Θα ’ρθουνε μέρες ...  
που ο Κύριος θα κρίνει πολλούς λαούς,  
και θα ελέγξει έθνη ισχυρά ως τα πέρατα της γης... Τότε 
τα ξίφη τους θα τα σφυρηλατήσουν σε άροτρα 
και τις λόγχες τους σε δρεπάνια.  
Ξίφος δε θα σηκώνει το ένα έθνος στο άλλο ενάντια και 
δεν θα ξαναμάθουν πια να πολεμούν.  
Τότε ο καθένας θα ξεκουράζεται κάτω απ’ την 
κληματαριά του και κάτω από τη συκιά του, χωρίς κανείς 
να τον τρομάζει». Μιχ. 4, 3-4. 

Η Η ειρήνηειρήνη    

στοστο  τέλοςτέλος    

τουτου  κόσμουκόσμου  

http://www.gorgopotamosvillage.gr/paliaepoxi/paradosiakergalia/asxolies6.htm
http://harokopoi.blogspot.gr/2013/04/blog-post_9295.html


 Στην κεντρική αίθουσα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στη Γενεύη υπάρχει 

πάνω στο τζάκι ένα άροτρο άροτρο καμωμένοκαμωμένο  με κομμάτια από διάφορα όπλαμε κομμάτια από διάφορα όπλα 

(έμπνευση από τα οράματα των προφητών Μιχαία και Ησαΐα). 



  
  
  
  
    

  

ΟΟ  προφήτηςπροφήτης   ΜιχαίαςΜιχαίας   
  

 οραματίζεται την πανανθρώπινη 
ειρήνη σε μια εποχή μη ειρηνική. 

 Η ειρήνη επικρατεί όπου βασιλεύει η 
δικαιοσύνη. 

 Πηγή της ειρήνης, η δικαιοσύνη 
μεταξύ των ανθρώπων. 



Σε τι μοιάζει η εποχή του με τη δική μας;Σε τι μοιάζει η εποχή του με τη δική μας;  

  Στη σύγχρονη εποχή, όπως και στην 
εποχή του Μιχαία, κυριαρχεί  

 

 η μανία για πλουτισμό,  

 η απάνθρωπη εκμετάλλευση των 
αδυνάτων,  

 η έλλειψη αλληλεγγύης και  

 ο πόλεμος σε πολλές περιοχές του 
πλανήτη μας. 



http://www.paraskhnio.gr/o-polemos-sti-gaza-apotyponetai-se-mia/


http://www.madata.gr/epikairotita/world/227005.html














http://www.parapolitika.gr/parapolitikablog/%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82/%CE%B7-%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%B5-10-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%258


http://www.paraskhnio.gr/o-polemos-sti-gaza-apotyponetai-se-mia/


http://www.madata.gr/epikairotita/world/227005.html


http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=318577&catid=7


http://www.athensmagazine.gr/portal/athenstalk/117720


http://palioahrista.blogspot.gr/
http://palioahrista.blogspot.gr/
http://palioahrista.blogspot.gr/
http://megagiannism.blogspot.gr/2012/09/blog-post_14.html
http://megagiannism.blogspot.gr/2012/09/blog-post_14.html
http://megagiannism.blogspot.gr/2012/09/blog-post_14.html

