
9. osztály   május 18-22. 

 

 

Áldás Békesség! 

 

Jeremiás prófétához érkeztünk el.Nézzük mit tudunk róla. 

született:  Kr.e.650. 

apja:          Hilkijjá pap 

városa:      Anátót, ami Benjámin földjén van 

elhívása:   Kr.e. 627.40 évig szolgál 

                   Isten már akkor kiválasztotta amikkor még meg sem 

                   született.Most hogy tudja Isten akaratát, túl fiatalnak érzi 

                   magát erre a feladatra.Isten vele lesz és " szájába " 

                   adja mit kell majd mondania.Nagyon szép elhívási  

                   történet. 

élete,sorsa:Magányos próféta,soha sem nősül meg, sokat küzd,vívódik. 

                    Júda , vagyis  a déli országrész prófétája. 

                     A babiloni fogság előtt és az azt követő évek prófétája. 

                     Egyiptomba hurcolják és ott hal meg. 

beszéde:     Bírálja Júda királyait, papjait,vezetőit a népet a bűneikért. 

                     Nem hitték el,hogy a templom mint épület nem menti meg őket. 

                     A megtérés , a megváltozás, az Istenhez való visszatérés a  

                     megoldás.A templomot is feldúlja majd az ellenség. 

                     A nyílt és őszinte beszédért megharagudnak rá, nem hiszik el, 

                     nem változnak meg.Ezért börtönbe vetik meg is akarják ölni. 

                     Megverik, kalodába zárják,ciszternába (kiszáradt kút )dobják, 

                     Írásait tűzbe vetik. 

Jövendölései:Képes igehirdetések ezek. 

                     A legismertebbek: 1. Az övről szóló példázat ( 13.rész ) 

                                                   2. A fazekasnál (18) 

                                                   3. A 2 kosár füge (24 ) 

                                                   4. Igát vesz a nyakába ( 27 ) 

                                                    5. Földet vásárol ( 32 ) 

 

Isten akarata, szava mindig beteljesedik,megvalósul.Akkor is ha  a 

nép nem hisz benne.Elpusztul a templom,a király , a nép nagy része  

fogságba kerül.De Isten szeretete  a könyörület a szabadulás is eljön. 

Hiszen a fogságnak vége lesz, de addig 70 évnek kell eltelnie. 

Mindez elkerülhető lett volna, ha megtérnek és engedelmeskednek 

Isten akaratának.  
 

Feladatod a tanuláson kívül, hogy a jelképes igehirdetések közül  

olvass el  a Bibliából egy neked tetszőt. 

Annak tartalmát és tanítását  írd le és küld vissza. 

A visszaküldés határideje: május 26 kedd. 

 

Szép megoldásokat, jó munkát kívánok.Mindenkinek kötelező. 

Valószínű ez lesz az utolsó jegyed. 

Dárius, 2 beadandód hiányzik. Vigyázz ezek elégtelent érnek, ha 

nem pótlod őket. 


