Messiási próféciák
IV.évf./2. félév
Vizsgaanyag:
Mivel összefüggő jegyzet nincs, mindenkinek ajánlott az órai anyag visszahallgatása kazettáról,
vagy interneten keresztül.
„Jegyzetpótló” kötelező irodalom:
–
–
–
–
–
–

az órán kiosztott jegyzetek ( inerneten is elérhető )
Sola Scriptura Lap 2004/4-2005/1 Vankó Zsuzsa: A Messiás szenvedése, halála és
megdicsőülése a 22. Zsoltárban
Sola Scriptura Lap 1999/1 Királyi temetés ( C.H. Spurgeon prédikációja )
Vankó Zsuzsa: Zakariás könyve BIK, Bp., 1990 vonatkozó részei
Ézsaiás könyve vonatkozó részei Sola Scriptura Lap 2006/1 Vankó Zsuzsa cikke
Dogmatika jegyzetből a Jézus papi, főpapi ( közbenjáró ) szolgálatára vonatkozó részletesebben

Vizsgára készülést segítő kérdések:
Mely nagyobb egybefüggő ószövetségi bibliai szakaszok beszélnek a Messiás áldozati haláláról?
Melyik zsoltárt nevezzük a kereszt zsoltárának ?
Sorolj fel legalább 3 olyan rövid ószövetségi bibliai részletet, amelyek beszélnek a Messiás áldozati
haláláról !
Miért volt Dávid különösen alkalmas arra, hogy Messiási zsoltárokat írjon ?
Milyen sajátosságai vannak a 22. zsoltárnak ? ( Legalább 2 )
Miért idézte Jézus a kereszten a 22 zsoltár kezdősorait ?
Mely versekben beszél a 22. zsoltár az eljövendő megváltó haláltusájáról ?
Mely versekben jelenik meg a 22. zsoltárban a doxologia ?
Milyen állatképekben jelenik meg a Mesiás szenvedése a 22. zsoltárban ? Milyen természeti kép
párhuzamos ezzel a 69. zsoltárban ?
Elemezd a Zsol. 22:3-at !
Hogyan utal a keresztre feszítésre a 22. Zsoltár ?
Mi okozta a Messiás viszonylag korai halálát a kereszten ? Emeld ki az erre utaló részeket a 22. és
69. zsoltárokból !
Mit jelent a 22. Zsoltár 18/b verse ? ( „...ők pedig csak néznek és bámulnak rám” )
Mi a jelentősége a „de” kifejezésnek a 22. zsoltár 20. versének legelején ?
Értelmezd a Zsolt 22:21-et ! ( hangsúly: egyetlenem )
Újszövetségi igehely, amely igazolja, hogy Jézusnak élete volt önmagában, amit önmagától tett le
Miért tűrte Jézus szótlanul az őt ért szidalmazásokat és igaztalan vádakat ?
Kikre és milyen eseményre utal a Zsolt. 22:30-ban „ aki életben nem tarthatja lelkét”?
Újszövetségi igahely, ami arra utal, hogy egykor Jézus nevére minden lélek meghajol
Hol beszél a 22. zsoltár a pogányok üdvösségéről ?
Mely ószövetségi igeszakaszokban jelenik meg legkifejezőbben a helyettes áldozat eszméje ? (
Emeld ki a kifejezéseket ! )
Mely ószövetségi igeszakaszokból tűnik ki leginkább, hogy a Messiás helyettes áldozata önkéntes
lesz ? ( Emeld ki a kifejezéseket ! )
Mely ószövetségi igeszakaszban fejeződik ki leginkább a Messiás mindenkitől való elhagyatottsága,
teljes magánya ?
Sorolj fel - a 22. zsoltáron kívül - 3 olyan bibliai szakaszt, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a

Messiást keresztre fogják feszíteni !
Mely messiási prófécia utal arra, hogy a Messiás csontját nem fogják megtörni ?
Miben volt különleges a Messiás temetése ? ( Ószövetségi igehely is )
Elemezd Ézsa. 53:10-11-et !
Sorolj fel legalább 3 olyan ószövetségi bibliai szakaszt, ahol az eljövendő Messiás feltámadásáról
van szó ! ( Emeld ki a kifejezéseket ! )
Újszövetségi ige, amelyből kiderül, hogy maga Jézus „nyitotta meg” a tanítványok elméjét, hogy
megértsék a róla szóló jövendöléseket !
Melyik ószövetségi ünnep volt előképe a Messiás feltámadásának ? ( Igehely is )
Melyik Messiási igeszakasz beszél arról, hogy Jézus a feltámadás után Isten jobbjára ült ? Mit jelent
ez ?
Miért nem fejeződött be az emberi történelem Jézus halálával/feltámadásával ?
Sorolj fel 3 olyan ószövetségi igeszakaszt, amely arról szól, hogy a Messiás halála után sokan
elfogadják majd az evangéliumot !
Fejtsd ki, mit jelent Zsolt. 110:4 !
Hol beszél az előbbi igeszakaszon kívül az Ószövetség arról, hogy a Messiás egyszerre pap és
király is lesz ?
Hol utal arra Ézsa. könyve, hogy a Messiás Bíró lesz ? Mire utal ez ? Hol mondja ki Jézus, hogy az
Atya az ítéletet egészen neki adta ?
Mit jelent, hogy Jézus a mennyben pap, illetve főpap ?
Mit jelent a kettős prófécia fogalma a messiási jövendölések esetében?
Mi az újszövetségi visszahivatkozása I. Móz. 3:15-nek ? Miért mondhatjuk, hogy ez a messiási
jövendölés kettős prófécia?
Mi az újszövetségi visszahivatkozása II. Sám. 7:13-14-nek? Miért mondhatjuk, hogy ez a messiási
jövendölés kettős prófécia?
Mennyiben vonatkozik Jézus első, illetve második eljövetelére Ézsa.11:4 ? Mi ennek a messiási
jövendölésnek az újszövetségi visszahivatkozása?
Sorolj fel Ézsaiás könyvéből legalább 3 olyan messiási jövendölést – újszövetségi
visszahivatkozással együtt -, amelyek a Messiás II. adventjére utalnak!
Melyik messiási jövendölés nevezi a Megváltót Emberfiának? Legalább 1 példa, ahol Jézus maga is
Emberfiaként hivatkozik önmagára ?
Mely Messiási jövendölések utalnak egyszerre Keresztelő János szolgálatára, illetve a II. adventre ?
( 2 ) ( Újszövetségi hivatkozások is ! )
Elemezd Zak. 9: 9-10-et !

