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Áldás Békesség! 
 
Nekem rossz hír neked, többnyire mindegy,hogy nem tudjuk befejezni a 
tananyagot.Néhány lecke elmarad. 
Még arra van időnk hogy a kisprófétákról tanuljunk.Ez az általános  
műveltségedhez is kell. 
 
Mint már említettem azért kispróféták, mert az általuk írt könyv terjedelme 
rövid, és megbízásuk is egy egy esetre szól .Külön vesszük  az É-i, vagyis Izrael 
prófétáit.Hóseás,Ámó és Jónás próféták. 
Hóseás  
A legfontosabb tudni róla, hogy Isten szeretetének fáradhatatlan hirdetője. 
Még akkor is igaz ez ha az élte nagyon nehéz volt, ami megítélésünk  
szerint. 
nevének jelentése: Az Úr megsegít 
felesége: egy parázna nő, Gomer akit Isten parancsára vesz el. 
gyermekei:Jezréel -utal a majdani vérontásra, ami bekövetkezik 
                  Lo-Rukhama =nem kegyelmezek 
                  Lo-Ammi = nem népem 
A nevek jelentése kifejezi hogy Isten haragszik népére, a bálványimádás miatt. 
De ha megtér akkor kegyelmet talál a nép Istennél.Mert visszafogadja a népet 
mert szerei őket. 
Ámósz 
Délről küldi Isten Északra, hogy hirdesse eljön a veszedelem.Elzavarják. 
foglalkozása: pásztor, és fügekereskedő 
nevének jelentése: teherhordozó 
A hamis istentisztelet ellen kell hogy szóljon,és szociális bűnök ellen. 
Az ítéletet képekkel szemlélteti:--  sáskajárás 
                                                  --   tűz 
                                                  --   függőón 
                                                  --   egy kosár érett gyümölcs 
Jónás 
nevének jelentése:galamb 
Missziót teljesít, Asszíria fővárosába ,Ninivébe kell mennie. 
Ítéletet kell hirdetnie.Jónás menekül a feladat elől,de amit mond az Úr 
annak meg kell történnie.Viszontagságos út után megérkezik és szavára 
megtér Ninive.Az Úr nem pusztítja el a várost. 
 
Most nézzük röviden a D-i prófétákat.Jóel, Mikeás,és Zofóniás. 
Ők az ígéreteket hirdető próféták. 
Jóel 
nevének jelentése:az Úr az Isten 
tartalmi mondanivalója:mint Ámósznál., a hamis istentisztelet ellen 
                                                                a szociális bűnök ellen 
Minden embernek meg kell értenie,az Úr napjának eljövetele a világ vége! 
A gyász képét használja ami a megszomorodás,a megtérés kezdete. 
Fontos próféciája: a Szentlélek kitöltetése, ami hatalmas ígéret. 



                             Pünkösdkor teljesedett be.Péter mondja is ez az amiről 
                             Jóel próféta beszélt. 
Senki se feledje, Isten minden próféciája előbb vagy utóbb beteljesedik!!! 
Mikeás 
nevének jelentése:Kicsoda olyan mint az Úr? 
Mind a két országrészre kiterjed a figyelme. 
Foglalkozása: földműves. 
Prófétál:  ---   a gazdagok ellen ,akik elnyomják a szegényeket,  
               ---   elpusztul Jeruzsálem és a templom 
               ---   a hamis próféták ellen 
               ---   a béke idejéről, amikor a kardból kaszákat készítenek 
               ---   messiási jövendölése. Jézus Betlehembe kell hogy megszülessen 
Tanácsot ad arra nézve,hogyan lehet valaki kedves Isten előtt. 
.... élj a törvény szerint,törekedj szeretetre és légy alázatos Isteneddel szemben. 
Ez örök érvényű! Te is csak így lehetsz kedves Isten előtt! 
Zofóniás 
nevének jelentése: az Úr megvéd 
Királyi családból származik. 
Prófétál:    ---    a vallási és társadalmi visszaélések ellen 
                  ---   a harag napjáról beszél,ez a véső elszámolás napja, 
                         Az Úr előlép mint vádló. 
                  ---   a maradék , aki megmarad,az örülni fog.Azok akik hűségesek 
                         voltak.Megjelenik az öröm képe, amely meglátszik az  
                          emberen, a szemében sugárzik a belülről jövő mély derű. 
                          Ugyanakkor az öröm áthatja az ember cselekedetét is. 
A Jeruzsálemnek szóló biztatás: Ne félj Sion, ne csüggedj el! 
Ez a biztatás a tiéd is lehet, ha hűséges vagy Istenhez! 
Kérlek olvasd el és emlékezz is rá,  a tankönyv 56 és 57. számú leckéje. 
 
A következő hétre nincs tanulni valód.Mivel még tart az iskolaidő, kérlek 
keress a neten egy filmet, a keresztyén filmek kategóriából és nézd meg. 
Vagy olvass a Bibliából fél órát. 
 
Köszönöm amikor tanultál, és kérlek a következő tanévben légy hűségesebb 
a tanulásban is.Vigyázz magadra és a becsületedre.Isten áldjon meg téged 
és családodat. 
 
 
A kölcsöntankönyvet szeptemberben kell visszahoznod, addig őrizd meg. 
Azok a tanulók akik esetleg elhagyják intézményünket, azok se 
feledkezzenek meg a leadásról! 
 
 


