
9. osztály    XI. hét. május 25-29. 

 

 

Áldás Békesség! 

 

Az úgynevezett nagypróféták közül elérkeztünk az utolsókhoz. 

Ezékiel és Dániel prófétákhoz. 

Ezékiel 

nevének jelentése = Isten megerősít 

* papi családból származik ő is, mint Jeremiás 

* kb. 622-en született, amikor Jósiás uralkodott 

* papnak tanul  

*25 évesen viszik el  fogságba, Babilon, Kebár folyó, 

*30 éves amikor elhívja Isten prófétájának 

* őrálló lesz,vigasztalja a fogságban a népet 

* Babilonban hal meg 

 

Az őrálló feladata.Figyel és figyelmeztet. De nem a külső ellenség ellen 

figyelmeztet, hanem a lelki ellenség ellen.Isten számon kéri a munkáját. 

Neki is vannak jelképes cselekedetei.Megeleveníti ezzel a fogságbavitelt. 

Észak elfoglalása: ----   390 napig ! több mint 1 év! a bal oldalán fekszik 

                              ----   csak annyit eszik,iszik amennyit az ostromkor szokás 

                                      ez 1/2 liter és 32 dkg. 

                              ----   nem beszél senkivel, 

                                      ennyi ideig tartott É. elfoglalása 

Dél elfoglalása,Jeruzsálem pusztulása: 

                              ----   le kell vágnia a haját 

                              ----   le kell borotválnia a szakállát és 3 részre kell osztania 

                                      1 részt el kell égetnie a városközpontban 

                                      2. részt apróra kell vágnia és a város körül szét kell 

                                          szórnia 

                                      3.részt is apróra kell vágnia és a szélben szét kell 

                                         szórnia, hadd vigye a szél 

Jön Babilon és ez lesz a néppel, elpusztul ---tűz 



                                                     szétszakad a család --- szétszóródás 

                                                     szétszóródik a világban --- viszi a szél 

És így is lett. 

Ezékiel prófétál a pásztorról.A pásztor képét mindig is jól értette a nép. 

A jó király képe jelenik meg aki vigyáz és megvédi a nyáját.Gondot visel, 

vagyis uralkodik. 

De beszél a rossz pásztorról is akik  magukat legeltetik és nem törődnek mások 

javaival.A nyáj = nép, a pásztor = a vezető. 

A vezetők bűne veszélybe sodorja a népet.Az Úr megítéli a rossz, engedetlen 

vezetőket! Majd jövőre tanulunk a jó pásztorról, aki életét adja a juhokért. 

Ez a kép pedig Jézusra utal! 

Isten cselekszik,ígér.Elveszi a reménytelenséget  a nép köréből. 

" Szívcserét" akar Isten.A kő szív helyett --->hús szívet, ami érez ami hisz. 

Fontos képe Ezékielnek a megújulásról szóló látomása. 

A csontok megelevenedése. Egy völgyben halom csontot  lát a próféta. 

Kérdezi Isten mi lesz ezekkel? És megtalálják a csontok az egymáshoz  

illőt,a csontokra inak rakódnak,hús, bőr és életté lesznek, ha Isten akarja. 

A halálból  ---> élet, a lehetetlenből ---> lehetséges, szabadulás, hazatérés. 

 

Dániel 

*  nevének jelentése = Isten az én bírám 

* Jeruzsálemből viszik el Babilóniába a fogságba,még gyermekként 

   hogy az előkelők fiait átneveljék,hogy majd visszaküldik őket , akkor 

   Babiloni uralmat képviseljenek. 

* ismerős történet a hit megtartásáról a 3 ifjú a tüzes kemencében 

* 1 - 6. fejezet bemutatja Dániel életét,bátor helytállását,Isten iránti hűségét. 

*  6 -12. fejezet szól az apokaliptikus- a végidőre vonatkozó látomásokról. 

* Nebucadneccár a király akinek álmát Isten segítségével megfejti,ezzel 

   bebizonyítja hogy az élő Isten nagyobb minden tudósnál. 

* Bélsaccár a király unokája, méltatlan uralkodó,a templomi szent kelyhekből 

   a lakomáján ezt használja. 

* A történelem halad előre, a babiloni birodalmat követi a még-perzsa uralom. 

   A király Dárius.Dániel marad , a bölcsessége miatt,a tudása miatt,mert 

   Isten így akarta.Ekkor már idős Dániel.Posztjáról el akarják távolítani, 



   ami csellel talán megtörténhet, de Isten nem engedi hogy az igaznak 

baja            essék.Így menekül meg az oroszlánoktól.. 

* Megint új birodalom és király jön.Círus király .Ő az aki hazaengedi a birodalomban 

élő összes foglyot.Szabad az út, lehet hazamenni . 

Vége a fogságnak. 

 

Dániel látomásai szólnak még a halálutáni dolgokról is.Ítélet,feltámadás, 

örök élt. 

Jézus sokat idéz Dániel könyvéből. 

 

Feladatod a tanulás, visszaküldő feladat nincs.A leckédet az 54 és 55.sorszám 

alatt találod. 

Ne feledkezzetek meg Pünkösd ünnepéről! 

 

 


