
„Íme, a szűz fogan, fiút 

szül, és Immánuelnek 

nevezi el.” – Iz 7,14
- AZ ÚRJÖVET LELKISÉGE IZAJÁS PRÓFÉTA JÖVENDÖLÉSEI ALAPJÁN



A PRÓFÉTA ÉS MŰVE

 A prófétikus írások nyitánya, az Ószövetség harmadik leghosszabb írása

 „névadó” próféta

 Meghívás Uzijás király halálának évében, Kr.e. 740-ben

 Több, mint 40 évig jövendölt, éppen a legsötétebb időkben…

 Pontosan tudta, hogy szavai süket fülekre találnak…

 Nem is ért el nagy áttörést a nép körében

 Istennel való találkozása a látomásban

 Igazságosság hirdetése, bűn feletti ítélet jövendölése…

 Isten szeretetének örömöt hozó vigasztalása!

 Isten maga vágyik arra, hogy megbocsásson

 A hozzá hűségesek számára dicsőséget tartogat



A próféta és műve – A könyv

1-39. fejezet
Júda és Jeruzsálem a királyság 

korában

A jó hírt későbbre tartogatja?

Ítélet – hit – megígért megváltást

8,16-18; 30,8-14

ELJÖVENDŐ, VÁRAKOZÁS, 

ÍGÉRET

40-55. fejezet
A babiloni száműzetés ideje

Végre elérkezett a 
megváltás

A korábbi büntetés helyett 
megújulás

49,22

ÖRÖMHÍR, VIGASZTALÁS, 
REMÉNY

56-66. fejezet

Visszatérés és az újjáépítés 
időszaka

A hallgatóság két csoportra 
oszlik, gonoszokra és igazakra

Elítélés vagy az ígéretek 
teljesülése

SZABADÍTÁS, ÚJ KEZDET, 
DICSŐSÉG





IZAJÁS, mint adventi próféta

 Iz 1,1: „Izajásnak, Ámoc fiának látomása Júdáról és Jeruzsálemről, amelyet Júda királyainak: Uzijának, 
Jotamnak, Acháznak és Hiszkijának uralkodása idején látott. Halljátok, egek és te, föld, figyelj, mert az Úr 
beszél: „Fiakat neveltem és naggyá tettem őket, ők mégis hűtlenné váltak. Az ökör megismeri gazdáját, 
és a szamár urának jászolát, csak Izrael nem ismer meg, népem nem tud semmit megérteni!” Lám, a 
bűnös nemzet, a gonoszsággal terhelt nép! Gonosztevők nemzedéke, elvetemült fiak! Elhagyták az Urat, 
s megvetették Izrael Szentjét, hátat fordítottak neki. Még hol verjelek meg benneteket, amiért 
hűtlenségre hűtlenséget halmoztok?...Országotok pusztává lett, városaitokat elnyelték a lángok. 
Földeteket szemetek láttára idegenek élik fel: pusztasággá lett, mint Szodoma földje a pusztulás után. 
Sion leánya magára maradt, mint a kunyhó a szőlőben; mint a csőszkunyhó az uborkaföldön, mint az 

ostromlott város. Ha a Seregek Ura nem hagyott volna meg némi maradékot, olyanok volnánk, mint 
Szodoma, és hasonlítanánk Gomorrához.

 Kiindulási pont: Isten választott népének hűtlensége

 Erkölcsi züllés, társadalmi igazságtalanságok, vallási képmutatás

 Gyors ítélet, bűntől való megtisztítás

 Maradék…? 



IZAJÁS, mint adventi próféta

 Iz 2 és 4: az eljövendő béke korszaka

 „Az utolsó időkben az Úr házának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején, és magasabb lesz a 
halmoknál. Odaözönlenek mind a nemzetek, felé tart számos nép, és így szól: „Rajta, menjünk fel az 
Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg minket útjaira, és így az ösvényein 
járhassunk. Mert a Sionról jön a törvény és Jeruzsálemből az Úr tanítása.” Ő tart majd ítéletet a 
nemzetek között, és igazságot szolgáltat számtalan népnek. Ők meg ekevassá kovácsolják 
kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késsé. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul 
többé hadviselést. Jákob háza, gyertek, járjunk az Úr világosságában!”

 Hirdeti, hogy el fog jönni az Úr

 „Seregek Urának napja”

 Előtte: kegyetlen ítélet, mert a megtisztított, új városban nem lesz helye a bűnnek!!!



IZAJÁS, mint adventi próféta

 Iz 7: ítélet és ígéret

 Történelmi környezet: Uzija unokája, Acház kirély uralkodik, Kr.e. 735 táján

 Asszírok támadása fenyegeti Júdát és a királyi dinasztiát

 „De az Úr azt mondta Izajásnak: „Menj el Acházhoz fiaddal, Seár-Jasubbal együtt. Ott találkozhatsz 

vele a Felső-tó vízvezetékének a végénél, a Kalló-mezőre vezető úton. És ezt mondd majd neki: 

Vigyázz, őrizd meg nyugalmadat és ne félj! … Ezt mondja az Úr: Nem következik ez be és nem így 

lesz, hanem Damaszkusz csak Arám fővárosa marad, Recin meg Damaszkusz feje. Szamária csak 

Efraim fővárosa marad, Remaljahu fia meg Szamária feje. Még hatvanöt esztendő, és Efraimot úgy 

szétszórják, hogy nem lesz többé nép. Bizony, ha nem hisztek, nem maradtok meg.”

 Az Úr hűséges marad ígéretéhez, a szabadulás és üdvösség feltétele azonban az Úrba vetett hit, a 

mellette való kitartás

 Izajás jelet kínál Acháznak, hogy valóban sikertelen lesz az ellensége… 



IZAJÁS, mint adventi próféta

 Acház király azonban nem kér a jelből…

 „Nem kérek jelet, nem kísértem az Urat.”

 Hamis jámborság! Képmutató hitetlenség!

 Izajás mégis jövendöl…

 Erre a próféta azt mondta: „Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára 
teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr 

maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el. 
Vaj és méz lesz a tápláléka, míg meg nem tanulja elvetni, ami gonosz, és a jót választani. 
Mert mielőtt ez a gyermek még megtanulná, hogy ami gonosz, azt elvesse, és a jót 
válassza, pusztává lesz az az ország, amelynek két királya most rettegésben tart. Rád, 
népedre és atyád házára olyan napokat hoz majd az Úr, amilyenek nem voltak, amióta 
Efraim elszakadt Júdától, [csak Asszíria királya (idején)].”



IZAJÁS, mint adventi próféta

 a gyermekről szóló jövendölés:

 Dávid házának fennmaradása

 Acház fia vagy Izajás fia?

 Isteni segítség a jelenben

 … de már egy megelőlegezett, végső időbeli megváltás képe 
is!

 Szűz: utalás Szűz Máriára

 „fiatal lány”?

 Csodálatos születés

 Immánuel: Velünk az Isten

 Jelen és jövő! (velünk van és velünk lesz)

 …hogy megszabadítson! („Jézus”)



IZAJÁS, mint adventi próféta

 „Gyermek születik nekünk…”

 A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, 

azoknak világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek 

majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt 

osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetöröd, mint Midián

idejében. Mert minden harcban viselt sarut, minden vérben forgatott ruhát elégetnek, s tűznek lesz 

martaléka. Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így 

fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd 

uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet megerősít és 

megszilárdít a jog és az igazság által. Mostantól mindörökké ezt teszi a Seregek Urának féltő 

szeretete.

 A Messiás-király, aki szabadulást hoz

 Szimbolikus nevek



IZAJÁS, mint adventi próféta

A történelemben Isten terve érvényesül.

Izraelnek bíznia kell Istenében, és nem bízhat 
senki és semmi másban.

Hit az isteni ígéretek teljesülésében: az ígéret 
maga biztos, de hinni kell benne.

Nyugodt bizalom és éber várakozás!



ADVENT 

Izajás próféta 

kíséretében



ADVENT Izajás próféta kíséretében

 Advent II. vasárnapja, Introitus: „POPULUS SION” („Sion népe”)

 „Sion népe, íme, eljön az Úr, a népek váltságára, s hallatja dicsőséges 

hangját szívetek örömére!”

 Nem szószerinti idézet

 Iz 30,19: Valóban, Sion népe, te Jeruzsálemben élsz majd és nem kell többé sírnod.

 Iz 30,29: Az Úr hallatni fogja fölséges hangját, és megmutatja rettenetes karját, amellyel lesújt 

izzó haragjában; emésztő tűz, orkán, zápor és jégeső alakjában.

 Iz 30, 31: Zengő éneketek olyan lesz akkor, mint az ünnepi éjszakán felhangzó ének, amikor a 

szívek örömtől áradnak.

 Ítélet – közeledő asszír veszély; üdvösség, szabadítás ígérete



ADVENT Izajás próféta kíséretében

 Adventi várakozásunk kettős irányú:

 Krisztus végső eljövetele, teljes üdvösség

 Jézus földi születésére való felkészülés, belső találkozás az Istennel

 Azonosság az ószövetségi néppel

 „Íme” – Jézus „látható”, érezhető, tapasztalható eljövetelei

 Bizonyosság az ígéretekben és az ígéretet adó Istenben

 Ma is azért jön, hogy megmentse a nemzeteket…

 Dicsőséges hang – az Úr szava – testté lett Ige



ADVENT Izajás próféta kíséretében

 Advent IV. vasárnapja: „RORATE COELI DESUPER” 
(„Harmatozzatok, egek, onnan felülről…”)

 Iz 45,8: Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és ti, felhők, hullassatok 
győzelmet! Nyíljék meg a föld és teremjen üdvösséget, és sarjadjon vele 
szabadulás is. Én, az Úr hozom ezt létre, mind. 

 Örvendjetek vagy harmatozzatok?

 „igazságosság”, „üdvösség/szabadulás”, „Üdvözítő”?

 Személytelen kegyelem vagy az Eljövendő?

 Hajnali misék: Szűz Mária, Sion leánya, akinek méhében az Üdvözítő megfogan; a 
harmat a Szentlélek (- utalás a szentmisére...)



ADVENT Izajás próféta kíséretében

 Iz 40,3: Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg!” – ezt mondja Istenetek. 
2„Szóljatok Jeruzsálem szívéhez és kiáltsátok oda neki: Véget ért szolgaságának ideje, 

bocsánatot nyert a gonoszsága, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden bűnéért.” 

3Egy hang kiált: „Készítsetek utat a pusztában az Úrnak, 

egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át. 4Minden völgyet 

töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, a 

hegyek ormai legyenek olyanok, akár a völgy. 5Akkor megnyilvánul majd az Úr dicsősége, 

és minden ember látni fogja.



Áldott, kegyelemteljes adventet 

mindenkinek!


