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Οι προυήτες 

Σηα πνιύ παιηά ρξόληα, πξηλ δειαδή ηνλ 

εξρνκό ηνπ Χξηζηνύ, ππήξραλ επνρέο πνπ 

νη Ιζξαειίηεο μερλνύζαλ ην Θεό, ηηο 

εληνιέο θαη ηηο επεξγεζίεο Τνπ 

Κάπνηεο κάιηζηα θνξέο έθηαζαλ ζην 

ζεκείν λα ιαηξεύνπλ ςεύηηθνπο Θενύο 

Επηθξάηεζε ε ζθιεξόηεηα θαη νη αδηθίεο 

πξνο ηνπο θησρνύο 



Οι προυήτες 

 

 

 

 

 

                                    Ο Χξπζόο Μόζρνο πνπ 

                                                 πξνζθύλεζαλ νη Ιζξαειίηεο 

                                                 ηελ επνρή ηνπ Μσπζή  



Οι προυήτες 



Οι προυήτες 

Σε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ν Θεόο έζηειλε 

ζηνλ θόζκν ηνπο προυήτες, άλδξεο 

θσηηζκέλνπο θαη ππάθνπνπο ζην Θέιεκά 

Τνπ 

Απηνί κηινύζαλ ζηνπο αλζξώπνπο θαη 

ηνπο θαινύζαλ ζε κεηάλνηα, ζε αιιαγή 

δειαδή ηνπ ηξόπνπ δσήο ηνπο θη 

επηζηξνθή ζην δξόκν ηνπ Θενύ 



Οι προυήτες 

 

Οη πξνθήηεο ζύκηδαλ ζην ιαό ηηο 

επεξγεζίεο ηνπ Θενύ θαη ηνπο 

πξνεηδνπνηνύζαλ όηη ε απνκάθξπλζή ηνπο 

ζα είρε άζρεκα απνηειέζκαηα ζηε δσή 

ηνπο  

Έδηλαλ ειπίδα θαη ζάξξνο 



Οι προυήτες 

Τνπο παξεγνξνύζαλ πξνιέγνληαο ηνλ 

εξρνκό ηνπ Μεζζία ζηνλ θόζκν, ηνπ Ιεζνύ 

Χξηζηνύ δειαδή, πνπ ζα ηνπο έζσδε από 

ηελ ακαξηία 

 



Οι προυήτες 

Οη άλζξσπνη έπαηξλαλ ειπίδα από ην 

θήξπγκα ησλ πξνθεηώλ θαη θάπνηνη από 

απηνύο κεηαλννύζαλ 

Οη πξνθήηεο πνιιέο θνξέο πξνέβιεπαλ 

θαη θάπνηα δπζάξεζηα γεγνλόηα, ηόηε νη 

άλζξσπνη ελνρινύληαλ θαη ηνπο 

θαθνκεηαρεηξίδνληαλ 

Κάπνηνπο κάιηζηα ηνπο ζαλάησζαλ 



Οι προυήτες 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ν πξνθήηεο Ακώο 



Οι προυήτες 

Ο πξνθήηεο Ακώο έδεζε ζε επνρέο πνπ 
βαζίιεπε ζηνλ θόζκν ε αδηθία πξνο ηνπο 

θησρνύο θαη αδύλακνπο αλζξώπνπο 

Πξνεηδνπνηνύζε πσο απηή ε 
ζπκπεξηθνξά ζα είρε πνιύ θαθά 

απνηειέζκαηα γηα όινπο 

«…ζηηείζηε ηο καλό και όσι ηο κακό για να 
μείνεηε ζηη ζωή, για να είναι ο Θεόρ μαζί 

ζαρ…» 

 



Οι προυήτες 

 

 

 

 

 

 

                                      ν πξνθήηεο Ωζεέ 



Οι προυήτες 

Ο πξνθήηεο Ωζεέ ηνλίδεη ηδηαίηεξα ηελ 

αγάπε πνπ πξέπεη λα ππάξρεη πξνο ην 

ζπλάλζξσπό καο 

 

«…ο Θεόρ επιθςμεί οι άνθπωποι να κάνοςν 

ππάξη ηην αγάπη Τος και να μη μένοςν 

μόνο ζηα λόγια…» 



Οι προυήτες 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ν πξνθήηεο Μηραίαο 



Οι προυήτες 

Σηελ επνρή ηνπ Μηραία επηθξαηνύζαλ 

πόιεκνη θαη αλαηαξαρή ζηελ πεξηνρή πνπ 

δνύζαλ νη Ιζξαειίηεο 

 

Τνπο έιεγε πσο κε ηνλ εξρνκό ηνπ Μεζζία 

νη άλζξσπνη ζα γλσξίζνπλ ηελ εηξήλε 

πξώηα κέζα ζηελ θαξδηά ηνπο θαη κεηά 

ζηνλ θόζκν όιν 



Οι προυήτες 

 

Μηραίαο…. 

 

 

«…οι λαοί ηηρ γηρ θα κάνοςν ηα ζπαθιά ηοςρ 

άποηπα και ηα δόπαηά ηοςρ δπεπάνια…» 



Οι προυήτες 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ν πξνθήηεο Ηζαΐαο 



Οι προυήτες 

Ο Ηζαΐαο κίιεζε γηα ηνλ εξρνκό ηνπ 

Μεζζία ηνλ θόζκν 

 

 

«…γεννήθηκε για μαρ ένα παιδί, δόθηκε 

έναρ γιορ πος έσει εξοςζία για ηη ζωηηπία 

ηος κόζμος…» 



Οι προυήτες 

Αθόκε πξνθήηεςε ηα ζαύκαηα πνπ ζα 

θάλεη ν Χξηζηόο 

 

 

«… ηόηε θα ανοισηούν ηα μάηια ηων ηςθλών 

… κοςθοί θα ακούζοςν …  

ο κοςηζόρ θα πηδά ζαν ηο ελάθι …  

ο κωθάλαλορ θα θωνάζει …» 



Οι προυήτες 

 Αληηζηνηρίδσ ηνπο πξνθήηεο κε ηε δηδαζθαιία ηνπο 

 

Αμώς            για ηην ανάγκη για δικαιοζύνη 

 

Ηζαΐας            για ηον ερτομό ηοσ Μεζζία 

 

Μιταίας           για ηην επικράηηζη ηης ειρήνης 

 

Ωζηέ             για ηην αγάπη προς ηο 

                      ζσνάνθρωπο 



Οι προυήτες 

Η αθξνζηηρίδα ηνπ πξνθήηε πνπ έιεγρε ηελ 

αδηθία 

 

Α Μ Α Ρ Σ Ι Α  

Μ Ε Σ Α Ν Ο Ι Α  

Ω  Η Ε  

 Ε Ι Ε Σ Η Φ Ο Ρ Π  


