
9. osztály. IX. hét. május 11-15. 

 

Áldás Békesség! 

 

Elérkeztünk a tanulmányainkban  a prófétákhoz .Illetve az általuk írt könyvekhez.A prófétákat 

2 csoportba osztjuk, kis és nagy próféták. 

Aszerint csoportosítjuk őket, hogy az általuk írt könyvnek mekkora a terjedelme. 

A próféta Isten kiválasztott embere,hogy hirdesse Isten szavát. 

A prófécia a jövőben bekövetkező,megvalósuló esemény,Isten akarata. 

Sok prófécia beteljesedett már pl. eljött a megígért Megváltó,h. Betlehemben  

született meg, hogy szamáron vonult be Jeruzsálembe.Ami megíratott ,az  

minden beteljesedik majd, a maga idejében.Van olyan prófécia ami még nem teljesedett be?! 

Ilyen a világvége próféciája. 

A próféta egyénisége,meghatározza  az üzenetet amit el kell mondania. 

Minden prófétának megvannak a sajátosságai, nem lehet őket összetéveszteni. 

Fontos az adott történelmi idő, a történelmi szituáció, a nép helyzete,az hogy  

kinek szól az üzenet.A próféta átéli amit leír!Nem kívülálló,hanem részese  

az eseményeknek. 
 

Ézsaiás próféta 

 

nevének jelentése:  az Úr az én üdvösségem 

született:                  kb Kr.e. 760 

apja:                         Ámóc,  Uzziás király testvére 

lakhelye:                   Jeruzsálem,az ország jólétben  van  

példaképe:                a király, Uzziás, de van bűne, mert papi feladatot lát el, 

                                  ( mint Saul király )leprás lesz 

halála:                       megölik, mártírhalál 

kortársai:                   Hóseás --- Izraelben, É-on 

                                  Mikeás  --- Júdában,  D-en 

felesége:                   prófétanő,van 2 gyermekük 

 

A könyvről 

66 részből áll,a prófétai könyvek között a leghosszabb. 

A tartalma,üzenete szerint 3 nagy részre osztjuk: 

Proto     -Ézsaiás   --> 1  -39.rész    --- a fogság előtt íródott 

Deutero -Ézsaiás  -->  40-55.rész    --- a fogságban íródott 

Trito     -  Ézsaiás  -->  56-66.rész    -- a fogság után íródott 

 

Csak néhány dolgot emelünk ki a könyvből. 

Ézsaiás  elhívása, Látomásában a templomban van,egy angyal egy fogóval 

parázzsal érinti meg a száját.Majd hang hallatszik .Kit küldjek el? Erre ad választ Ézsaiás,- Itt 

vagyok küldj el engem! 

Tudatos döntés Ézsaiás részéről.Tudja ki és mivel bízza meg. 

Az elhívás abban segít,h tudja kihez tartozik,ki az Ura! 

Téged is hív az Úr!Elhív,h tartozz hozzá,kövesd őt. 
3 prófécia ami Jézusra vonatkozik. 

 

1.Immánuel    - 7:10-14. áldott állapotban van egy fiatal lány, a Szentlélektől 

                         akit Immánuelnek neveznek majd,ami azt jelenti, Velünk az  

                          Isten. 

2.Gyermek születik -- 9:5-6. gyermekként érkezik a Messiás 



3.Vesszőszál  --  11: 1-10.   Isai törzséből származik a Megváltó 

 

Az Úr szolgája    -- Ebed Jahve 

Fontos ki lehet ez a szolga .Nem lehet akárki.Igazságot kell hoznia, 

ki kell tűnnie, vagyis világossággá kell lennie,üldözni fogják,másokért  

fog szenvedni.A végső következtetés h. csak Jézusra vonatkozhat mindez. 

Az 52. leckéből csak ezt kérem,mármint az Úr szenvedő szolgáját. 

 

Kitartást még,tanulj. 

 
 


