
Ésaiás a jöv be lát

A Biblia gyermekeknek 
bemutatja

Ésaiás próféta volt. A munkája abból állt, hogy 
továbbadja az embereknek, amit Isten mondott.
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Az emberek azonban nem akartak mindig 
az Isten Igéjére hallgatni, de Ésaiás 
sohasem 
hagyta
cserben 
Istent.
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Isten megáldotta a következ  
királyt, Ezékiást, mert leszedette 
az összes hamis istent és bálványt 
és egyedül az igaz Istenhez 
imádkozott. Amikor ellenség 
támadt Júdára, Ezékiás tudta, 
hogy a serege nem elég er s a 
gy zelemhez. Ezért Ésaiás 
közbenjárását kérte, hogy 
Isten legyen a segítségére.

Jótámnak volt egy fia, Ákház. 20 éves volt, amikor 
a trónra került. 16 éven keresztül uralkodott 
Jeruzsálemben. Bálványokat 
és hamis isteneket imádott, 
és Isten emberei közül is 
sokat magával rántott, 
hogy azt 
tegyék, 
amit . 

Uzziás király Jeruzsálemb l irányította 
Júda földjét. Kezdetben Isten áldása volt 
Uzziáson, mert amit tett, helyesnek t nt 
Isten szemében. De Uzziás elbízta magát 
és megsz nt engedelmeskedni Istennek. 
Leprás lett és kénytelen volt magányosan 
élni egészen 
a haláláig.

Jóllehet Ésaiás óva intette, Ákház figyelmen kívül 
hagyta Isten figyelmeztetéseit. Mindössze 35 éves 
volt, amikor meghalt.

Uzziás király 60 éven át uralkodott. Amikor 
meghalt, a fia, Jótám lépett az örökébe és 17 évig 

uralkodott. Isten áldása kísérte Jótámot,
mert figyelt arra, amit Isten 
üzent Ésaiáson és a többi 
prófétán keresztül.

Uzziás

Jótám

Ákház

Ezékiás

Ésaiás négy különböz  király 
uralkodása alatt 
prédikált.
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Lehet, hogy Ésaiás azt gondolta, hogy Isten 
olyan távoli országokba akarja küldeni, ahol 
az emberek még nem hallottak róla beszélni.
De nem, Isten nem ezt tette.

Egyik nap 
látomása 
volt. 

Látomása, mert olyan 
volt, mintha álmot

látott volna, de
közben nem aludt. 

Ebben a látomásban  
megészlelhette,

hogy mennyire 
dics séges és

szent az
Isten.

... Nem sokkal ezután Isten úgy intézte, hogy az 
ellenséges sereg elvonult, anélkül, hogy 
megütköztek volna.

"Kit küldjek?" – kérdezte 
Isten a látomásban. "Itt 
vagyok, küldj engem !" –
válaszolta Ésaiás.  kész 
volt mindent megtenni, 
amit Isten mond, és 
bárhová elmenni, ahová 
csak Isten küldte.

Bár körülötte 
az emberek 
nem gondoltak 
gyakran 
Istenre, 
Ésaiás sokat 
gondolt rá.

Ésaiás a következ  üzenetet küldte a Királynak : 
"Az ÚR ezt feleli neked : Ne félj az ellenségedt l !
Én vereséget mérek rájuk…" ...
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Ésaiás azt mondta, hogy 
Isten maga fog nekik 
jelt adni. Azt 

mondta : Egy fiatal 
sz z fog teherbe esni és egy 

fiúnak fog életet adni. Emmánuelnek 
fogja elnevezni. Az emberek 
tudták, hogy Ésaiás Isten 
Messiásáról beszél, mert 

egy fiatal sz z 
n nek nem lehet 

gyereke. S mi több, az 
Emmanuel név azt 
jelenti : "Velünk 

az Isten."

Mindent, 
amit a 
Messiással
kapcsolatban 
mondott, 
Ésaiás leírta 
a könyvében.

De Ésaiásnak  más dolgokról is kellett beszélni 
a népének – csodálatos dolgokról, az Emberr l, aki 
a nagy szabadító lesz, és aki azért fog eljönni, hogy 

megmentse a népet
a b neit l és az

ellenségeit l.

Bár ezeket a 
dolgokat  több 
száz évvel 

azel tt írta, 
mint ahogy 
bekövetkeztek 
volna, mindaz, 
amit akkor 
Ésaiás mondott 
a Messiásról, 
be kellett, hogy 
következzen.

A zsidó nép ezt az embert Messiásnak 
hívta. Jóllehet arra vártak, hogy Isten küldje el 
a Messiást, sokan úgy éltek, mintha neki sohasem 

kellene 
eljönnie. 

Isten azt kívánta Ésaiástól, hogy a saját 
népének beszéljen, a saját hazájában. El 
kellett nekik mondania, hogy Isten mennyire 
haragszik a vétkeik miatt.
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A Messiásnak el kellett jönni – de nem csak a 
zsidó nép miatt. Isten azt mondta Ésaiásnak, 
hogy a Messiás fény lesz a pogányok számára is. 
Pogányoknak tekintették mindazokat a nemzeteket 
a világon, akik nem voltak zsidók. Isten mindenkit 
szeret és a Messiásának azért kell eljönnie, hogy 
megáldjon mindenkit és elhozza az üdvösséget 
mindenütt a világon.

Ésaiás tudta, hogy a Messiás nagy ember és mesés 
dolgokat fog véghezvinni. Isten arra is megkérte 
Ésaiást, hogy mondja el az embereknek, 
hogy a Messiásnak szenvednie 
kell és meg kell halnia. Ésaiás 
bizonyára elcsodálkozott, 
hogy lehet valaki egyszerre 
nagy és hatalmas, 
ugyanakkor gyenge 
és sebzett.

Ésaiás a jöv be lát

Isten Igéjéb l, a Bibliából 

vett történet :

Ésaiás 1, 6, 7, 9, 53 

"Megvilágít engem a te szavaidnak 
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130 

De Ésaiás nem vitatkozott 
Istennel – csupán elismételte, 
amit Isten kért, hogy mondjon 
el. Isten úgy fog cselekedni, 
hogy az  jövend lése 
beteljesüljön.

"Gyermek született nekünk, 
egy fiú adatott nekünk. 
Uralom lesz az  vállán, és a 
nevét hívják : Csodálatosnak, 
Tanácsosnak, er s Istennek, 
örökkévalóság Atyjának, 
békesség Fejedelmének !" 
Ésaiás tudta, hogy 
Isten ígéretei valóra 
fognak válni. Úgy beszélt, 
mintha ezek az események 
már bekövetkeztek volna. 
Ezeket hívják próféciáknak.
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