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Szenvedés és Konfliktus Szenvedés és Konfliktus



80 éves szélcsend



1.Babiloni fogság kezdete (Kr.e. 586)  48 év

2. Az első csoport hazatérése (Kr.e. 538) – Oltár a romokon!  22 év

3. Hagg/Zak bátorításával, Zorobbábel vezetésével felépül a templom (Kr.e. 
516) – Öröm ÉS sírás)  71 év

4. Nehémiás hazatérése, a város falának felépítése NAGY ellenállás
közepette (Kr.e. 445)   12 év

5. Nehémiás rövid időre visszamegy Perzsiába, visszatérve pedig korrupt
papokkal, nyögve-nyelős istentisztelettel, formális vallásossággal és szociális
igazságtalanságokkal találkozik (Kr.e. 433)

Malakiás (jelentése: az én követem)
Krisztus előtt 433-ban prófétált



Malakiás 1: 1-2a, 6-13 Fenyegető jövendölés.

Az ÚR igéje, amelyet Malakiás által jelentett ki Izráelnek.
2Szeretlek benneteket – mondja az ÚR. De ti azt kérdezitek: Miből láthatjuk, 

hogy szeretsz minket? 6A fiú tiszteli atyját, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, 
miért nem tisztelnek? Ha én ÚR vagyok, miért nem félnek engem? – mondja a 

Seregek URa nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet.Ti ezt kérdezitek: 
Mivel vetettük meg nevedet?

7– Azzal, hogy oltáromra tisztátalan kenyeret hoztok. – Mivel tettük 

tisztátalanná? – kérdezitek. – Azzal, hogy az ÚR asztalát semmibe 

veszitek. 8Mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát 
vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak azt a 

helytartódnak: kegyes lesz-e hozzád, és szívesen fogad-e? – mondja a Seregek 
URa. 9Esedezzetek csak Istenhez, hogy kegyelmezzen nektek! Ha ilyen ajándék 

van a kezetekben, szívesen fogadja-e tőletek? – mondja a Seregek URa.



10Bárcsak volna valaki köztetek, aki bezárná a templom ajtaját, és ne égne 
hiába oltáromon a tűz! Nem telik kedvem bennetek – mondja a Seregek URa
–, nem kívánok tőletek áldozatot! 11Hiszen napkelettől napnyugatig nagy az 

én nevem a népek között, és mindenütt jó illatú áldozatot mutatnak be 
nevemnek, és az tiszta áldozat! Mert nagy az én nevem a népek között –

mondja a Seregek URa. 12Ti pedig meggyalázzátok, amikor azt gondoljátok, 
hogy az ÚR asztalát hitvány terménnyel és eledellel tisztátalanná 

tehetitek. 13Azt mondjátok: Micsoda fáradság! – és még lihegtek is közben –
mondja a Seregek URa. Pedig lopott állatot hoztok, vagy sántát és bénát. Ha 

ilyen áldozatot akartok hozni, nem kívánom tőletek! – mondja az ÚR.



1. 100 évvel az első hazatérés, 80 évvel a helyreállásról szóló próféciák után:
Izrael egy eldugott kis provincia a Perzsa birodalomban (1536 km2 -3X Bp.; 
150e lakos)

2.A dicsőséges jövő még mindig nem jött el

3.Az istentiszteletek folytak, de az Isten jelenléte nem töltötte be 
még a templomot!

Formális istentisztelet (1:6-2:9)
Szemtelen kérdések: Így szól a Seregek Ura … de ti …
„Becsapós” áldozatok

Eltorzult istenkép, csalódás Istenben: 2:17

Megszakadt KAPCSOLAT: „Nem telik kedvem bennetek!” 1:10

Hűtlenség a magánéletben is (2:10-12)

A munkások, özvegyek, árvák elnyomása (3:5)



„Mindig is szerettelek/szeretlek benneteket” 1:2

A SEREGEK URA vagyok! Napkelettől-napnyogatig NAGY az ÉN NEVEM! 1:11

Isten ebben a helyzetben is üzen!

Térjetek meg hozzám és én is hozzátok térek!” 3:7

„Gondoljatok a rendelkezésekre és a Törvényre!” 3:22



Jövőbetekintés:

Mal. 3:1-4, 20, 23 
1Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön 

templomába az ÚR, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már! –
mondja a Seregek URa. 2De ki tudja majd elviselni eljövetelének napját, és ki állhatna 

meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze és mint a 
ruhatisztítók lúgja. 3Ahogyan nekiül az ötvös, hogy megtisztítsa az ezüstöt, úgy 

tisztítja meg az ÚR Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor 
majd igaz áldozatokat visznek az ÚRnak. 4És olyan kedves lesz az ÚRnak Júda és 

Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. 20De fölragyog 
majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást 

hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hizlalóból kiszabadult borjak.
23Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az ÚR nagy és félelmetes 

napja.

NÖVEKVŐ HIÁNYÉRZET:
Jönnie kell VALAKINEK!



1.Jézus Krisztus eljött az idők teljességében, 

DE

2Pét.2:13 13De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, 
amelyben igazság lakik.

Jel.21:22 Nem láttam templomot a városban, mert a 
mindenható Úr Isten és a Bárány annak a temploma.



Zsid 10:32-37

32De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután 
megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet álltatok ki. 33Mert 
gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, és 

társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt. 34A foglyokkal is együtt 
szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel 

tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. 35Ne 
veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. 36Mert 

állhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így
beteljesüljön rajtatok az ígéret: 37„Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki 

eljövendő, eljön, és nem késik.


