
Biblikus előadás-sorozat a prófétákról, profétizmusról –

1. rész







„a” próféta, 
Mózes

•Szemtől 
szemben áll 
Istennel; valódi 
közvetítő szerep

Prófétai 
közösségek

•Misztikus 
látomások, 
„varázslás”, 
okkultizmus, …

Próféták, 
mint 

egyéniségek

•A 8. századtól 
kezdődően

•Már célja és 
értelme van 
(először a király 
udvarában)

„Klasszikus
” próféták

•A Krisztus előtti 
400-as évekig

•Általában ezek 
maradtak meg 
írásban



Biblikus 
prófétai 
irodalom

A Közel-Kelet 
profétizmusa

Egyiptom, Mezopotámia, …

A király udvarában 
szolgálnak, a király érdekeit 

szolgálják

A királyhoz szólnak

Egyszerűen megjósolják a 
jövőt

Izrael történelme a keret

Az egész választott népért 
közbenjárnak

Az egész néphez szólnak

A belső, lelki változásra 
hívják fel a figyelmet, 
megtérést sürgetnek



PRÓFÉTA

Emberi lény, 
nem pedig 
égi küldött

Isten 
megszólítja, 
küldetést ad 

neki

Isteni 
üzenetet kell 
közvetítenie

Közbenjárva 
imádkoznia 

kell a 
népért

„szimbolikus 
cselekedetek

”



„jelképes 
cselekedetek”

A szóbeli 
prófétálás 

kiegészítése, 
megerősítése

Istentől kapja 
utasításban, 

hogy mit 
tegyen

Tesz valamit, 
a környezete 

szeme láttára, 
mely tettnek 
másodlagos 

értelme is van

Általában 
Isten egy 

büntetését 
jelzi előre, 

mindig Isten 
és Izrael 

viszonyára 
utal

Magyarázatot 
is fűz a 

cselekedethez, 
Isten nevében 

szólva

A próféta 
saját élete 

válik az Isten 
üzenetévé

Példa: 
Jeremiás 

16. fejezete



• Isten parancsnokként jelenik meg, míg a próféta az ő küldötte, mint 
katona

• A „parancs megtagadása” nem opció

• Jónás 1,1-3

„katonai forma”

• Vezér/államférfi – nagykövet

• A küldetés során megjelenik bizonyos ellenvetés a próféta részéről

• Jer 1,6

Diplomácia

• A király az Isten, az ő tanácsosa a próféta

• „itt vagyok Uram, engem küldj” Izajás 6

Politikai séma

• Az Isten és prófétája közötti kapcsolat a mester és tanítvány viszonyához 
hasonlít

• Fokozatosan vezeti bele az Úr a küldöttét a megbízásába, megszólítja, 
tanítja, segíti…

• 1Sámuel 3

Pedagógiai módszer



A prófétai üzenet
Jahve 

meghívásából 
hirdet; hírnöki 

üzenet

ha a nép nem 
változik meg, 

nem tér le eddigi 
útjáról

Ítélet

ha kitartanak a 
szövetségben, 

hűségben

Üdvösség

Tartalmazza a 
meghívás 

elbeszélését is

Különböző témák 
köré 

csoportosítható 
beszédek

Istenről szóló 
tanítás 

(monoteizmus)

Isten akaratáról 
szóló tanítás 

(vallási erkölcs)

Isten 
küldöttének, a 

Messiásnak 
várásáról szóló 

tanítás



Ámosz

• Kispróféta, nevének 
jelentése „hordozott”

• Pásztor volt

• Könyve az ítélet 
meghirdetésével kezdődik 
és az eljövendő üdvösség 
ígéretével zárul

• Izrael – jólét a felszínen, 
romlás a mélyben

• Ítélet a társadalmi 
igazságtalanságok felett, 
Isten közelgő ítélete

Dániel

• „Isten megítél”

• Jámborsága, hite

• Utolsó időkre vonatkozó 
leírások, látomások 
(apokaliptikus irodalom)

• Eljövendő Emberfia; 
ítélet; holtak 
feltámadása…

Ezekiel

• „Isten megerősít”

• Jojachin királlyal együtt 
deportálták Babilonba, 
onnan élte meg és 
szemlélte Jeruzsálem és 
Júdea pusztulását

• Meghívás-vízió, 
Jeruzsálem és a Templom 
lerombolásának látomása

• Vigaszt nyújt a fogságban 
lévő zsidóknak, Isten 
népével marad, egy utolsó 
vízióban leírja az új 
Templomot és az új népet 
(Messiás, új Dávid)



Illés

• „Jahve az én Istenem”

• Fellép a monoteizmus 
mellett

• Harcolt a kánaáni 
bálványistenségek 
kultusza ellen (Baal
kultusz)

• Elbeszélések legnagyobb 
része csodatörténet

• Istenítélet meghirdetése 
a Kármelen (Illés 
áldozata)

Izajás

• „Isten megment”

• A jeruzsálemi 
Templomban kapja 
prófétai meghívását

• Megéli Izrael 
elfoglalását, Jeruzsálem 
ostromát

• Bonyolult 
keletkezéstörténet

• Fenyegető ítélet az 
idegen népek felett

• Bejelenti Jeruzsálem 
pusztulását, de az új 
országot is, amit a 
Messiás alapít

• „Felkent”

Jeremiás

• „Isten felmagasztal”

• Jozija királyhoz fordul 
azzal a követeléssel, 
hogy ha népe üdvös 
jövőt szeretne, ne 
szolgáljon többé Baal
isteneknek

• Eltiltották a 
Templomban való 
nyilvános fellépéstől, 
üldözik, később 
börtönbe vetik

• A Babilonnal szembeni 
engedelmesség mellett 
érvelt



Ozeás

• „Isten segít”

• Politikai zavargások 
idején lépett fel

• Egy prostituálttal 
kötött házasságot –
jelképes cselekedet: 
Izrael hűtlensége 
Istennel szemben, Isten 
szeretete és hűsége a 
választott néppel 
szemben

• Szót emelt a papok és 
az egész nép romló 
erkölcse ellen is

















Adventi utunk –
a próféciák nyomán…

„rorate
caeli

desuper”

Az adventi roráte
szentmisék 
kezdőéneke, 
Izajás idézet

IZAJÁSA Messiás-várás 
igazi prófétája

Sion
leánya –

Szűz 
Mária

„Íme a Szűz 
méhében fogan és 
fiút szül és 
Emmánuelnek
nevezi…”




