Messiási jövendölések IV.évf./2.félév
A Messiás helyettes áldozati halálára vonatkozó jövendölések
I.Igehelyek
a.)
-

Nagyobb, egybefüggő szakaszok
22. Zsoltár
69. Zsoltár
Ézsa. 52:13-53:12

b.)
-

Rövidebb kijelentések
II. Móz. 12:46
Zsolt. 34:21
Zsolt. 88:5-9a
Ézsa. 50:5-7
Dán. 9:26
Zak. 12:10
Zak. 13:6-7

II.A próféciák legfontosabb kijelentései téma szerint csoportosítva
a.) A helyettes áldozat eszméje
- Zsolt. 69:5 ( vö. Ján.15:25 )
- Ézsa.53:4-6b,8b,9,11b,12b ( vö. I. Pét.2:24 )
b.) A helyettes áldozat önkéntessége ( vö. Ján.10:17-18 )
-

Ézsa. 50:5-7
Ézsa. 53:10a

c.) A Messiás némasága kihallgatásai alatt mint az ítéletben való helyettesítés
( vö. I. Pét. 2:23 )
- Ézsa.53:7
d.) A Messiás testi-lelki szenvedésének mélységei ( vö. Mát.27.fej., Márk.15.fej.,Luk.23.
fej., Ján.19.fej. )
- Zsolt. 22:15-16
- Zsolt. 69:2-4, 15-16
e.) Az emberek elvetik a Messiást, sőt kigúnyolják szenvedését ( vö. Ján.1:9-11 )
-

Zsolt.22:6-8 ( vö. Mát.27:39-44 )
Ézsa. 53:3-4
Dán. 9:26

f.) A Messiás ruháján megosztoznak, köntösére sorsot vetnek
- Zsolt. 22:19 ( vö. Ján.19:23-24 )
g.) „ Szomjúhozom !” ( Ján.19:28 vö. Mát.27:34 )
-

Zsolt.22:17
Zsolt.69:21

h.) A kárhozat, a „külső sötétség” és teljes magány megtapasztalása
-

Zsolt.22:2-3, 12 ( vö. Mát.27:46, Márk. 15:34 )
Zsolt. 69:4,9,21b
Zsolt. 88:5-9a
Dán.9:26
Zak. 13:7 ( vö. Mát.26:30-32 )

i.) A Messiás halálát alapvetően a leki fájdalom fogja okozni ( vö. viszonylag „gyors”
halála )
-

Zsolt. 22:15
Zsolt. 69:21

j.) A Messiást keresztre feszítéssel fogják kivégezni
-

Ézsa. 53:5a ( LLG = keresztülszúrni, megsebesíteni )
Zak. 12:10 ( XWC = átszúrni, keresztüldöfni )
Zak. 13:6

k.) A Messiás csontját nem törik meg ( vö. Ján. 19:32-36 )
-

II. Móz. 12:46
Zsolt. 34:21

l.) A Messiás temetésének különlegessége ( vö. Mát. 27:57-60 )
- Ézsa. 53:9

A Messiás temetése, feltámadása,
„Isten jobbjára ülése”, valamint
a róla szóló evangélium diadalútjára
vonatkozó jövendölések
1. A Messiás temetésére vonatkozó jövendölés
- Ézsa. 53:9 vö. Mát. 12:40, Luk. 23:50-53, Ján. 19: 18-43
( Kötelező tananyag: Spurgeon: Királyi temetés, Sola Scriptura Lap 1999/1. )
2. A Messiás feltámadására vonatkozó kijelentések
Jézus ezekről is szólt:
- Luk. 24:44-46
- Zsolt. 16:10 vö. Ap. Csel. 2:24-31, 13: 35- 37
- Zsolt. 2:7 vö. Ap. Csel. 13:32-33
- Ézsa. 53:10 vö. Jel. 5:6-7
- Előkép: III. Móz. 23:9-11 ( a harmadnap előrejelzése ) vö. I. Kor. 15:20, Mát. 12:40
3. A Messiás Isten jobbjára ülésére vonatkozó jövendölés
- Zsolt. 110:1,vö. Ap. Csel. 2.32-36, Zsid. 1.3 vö. Mát. 28:18
4. Az evangélium Messiás halálát követő diadalútjára vonatkozó jövendölések
- Zsolt. 22:28 vö. Luk. 24: 46-47, Ap. Csel. 1:8
- Ézsa. 52:13-15, 53:11 vö. Ján. 12:24
- Ézsa. 42:1, 6 49: 6 vö. Ap. Csel. 13:46-47, 26: 22-23
E próféciák beteljesedésére mutat rá Pascal alábbi gondolattöredéke. ( Annyiban téves csak a
megállapítása, hogy elvétve Krisztus előtt is megtért egy-egy pogány a zsidók vallására, a
pogányok tömeges megtérése azonban – feltűnően és egyértelműen – a messiás halálát
követően indult meg. )
„ Két évezreden át egyetlen pogány sem imádta a zsidók Istenét, aztán a megjövendölt időben
a pogányok seregestől imádják az egy Istent...Mózestől Jézus eljöveteléig a rabbinusok szerint
sem tért meg pogány. Jézus Krisztus után viszont a pogányok tömegestől hisznek.”
( Pascal: 724. töredék )

A Messiás közbenjáró
papi és főpapi ( bírói )
szolgálatára vonatkozó jövendölések
Régi protestáns dogmatikai tétel, hogy a Messiás ill. Jézus egyben próféta, főpap és király
volt.
Jézusnak ezt a papi/főpapi ( közbenjárói, bírói ) szolgálatát támasztják alá az alábbi messiási
jövendölések:
5. Zsolt. 110:4 vö. Zsid. 7. fej. ( A dogmatika jegyzet bővebben magyarázza ezt a
Krisztus közbenjárásáról szóló fejezetben. )
2. Ézsa. 53:11
A „sokakat megigazít” részleg az egyénenkénti közbenjárásra, bűnbocsánat-adásra
vonatkozik. A „vétkeinket ő viseli” részlet már nem a keresztre vonatkozik ( erről
előbb volt
szó a próféciában ), hanem Jézus közbenjárására. ( Vö. az ószövetségi előkép pld. az
ószövetségi papok „bűnhordozók” voltak III. Móz. 10: 17 vö. Ján. 1:29, nem csak a
keresztre
vonatkozik )
3. Zak. 6:12-13
A Messiás pap és király együttesen. Lásd az egész prófécia szövegösszefüggését, ami
egy jelképes cselekedettel is összekapcsolódott. ( V. Zs. Zakariás könyve c.
könyvében bővebben. )
4. Az alábbi igék a Messiás főpapi ( bírói ) szolgálatára vonatkozó jövendölések. A papi
és
főpapi szolgálat különbségére vonatkozó magyarázatot lásd a dogmatika jegyzetben, a
nagy
engesztelési nap előképére vonatkozó fejezetben. Izrael főpapjai bírók is voltak. A
főpap
egyben „bűnhordozó” is. ( II. Móz. 28:38 )
a/ Ézsa. 11:3-4 - „ Igaz Bíró”
b/ Ézsa. 16:5 - „ Igaz Bíró Dávid Sátorában”
c/ vö. ezeket az igéket Ján. 5:22, 27

A Messiás visszajövetelére,
vagy második eljövetelére
vonatkozó próféciák
Csak azokat a Jézus második adventjére vonatkozó próféciákat tekintjük át, amelyek szorosan
vett messiási próféciák, tehát a Messiás személyét bemutató próféciák részeként szólunk erről
az eseményről. A messiási próféciák nagy része ún. kettős prófécia, ami azt jelenti, hogy
Jézus első és Második adventjére egyaránt vonatkozik. Ezek a próféciák részben beteljesedtek
Jézus első eljövetelekor, de csak a második adventjekor valósulnak meg teljesen,
maradéktalanul.
6. I.Móz. 3:15 vö. Róm. 16:20
Az Ősevangélium tömör próféciája közvetve utal Jézus második adventjére. A kígyó
fejére taposás ugyanis ekkor válik teljessé.
7. II. Sám. 7: 13-14 vö. Luk. 1: 31-33
A Messiás örökkévaló királysága földünk felett csak Jézus visszajövetelekor veszi
kezdetét.
8. 2. Zsoltár vö. Ap. Csel. 4:25-27 és Jel. 19:15
A Messiás-király hatalomátvétele a föld felett, és ezzel együtt a végső egyetemes ítélet
Jézus II. adventjekor valósul meg.
9. Zsolt. 22:29-30 vö. Jel. 15:3-4
Jézus minden ellensége csak a végítélet idején fog meghajolni előtte
10. Ézsa. 9:7 vö. II.Pét. 3:13
Ez az ígéret is csak az újjáteremtett földön teljesedik be igazán
11. Ézsa.11:4b-12 vö. Jel. 22:16
A végső ítélet és a végső szabadítás Jézus második adventjekor lesz, amikor ő „Dávid
gyökereként”, azaz mindenható, teremtő Istenként fog megjelenni.
12. Ézsa. 40:3-10 vö. Jel. 22:12
Keresztelő János részben beteljesítette ezt a próféciát, de igen sok igen nyilvánvalóan
a II. adventre való utalás benne.
8. Ézsa. 49:8-10 vö. Jel. 7:16-17
Az „elpusztult örökségek kiosztása” után „a Bárány legelteti népét”

9. Jer. 23: 5-6 vö. Luk. 1: 32-33
A végítéletkor és az újjáteremtett földön teljesedik be tökéletesen.
10. Dán. 7: 13-14, 18, 22, 26-27 vö. Márk. 14:62, Mát. 25:31
Az Emberfia hatalomátvétele és a visszaszerzett örökség átadása a megváltottaknak
Jézus visszajövetelét követően valósul meg
11. Zak. 9:9-10 vö. Luk. 21: 1-9
Részben beteljesedett Jézus első adventjakor, de a harc és a háború teljes
megszüntetése
csak a II. advent után lesz valósággá.
12. Mal. 3:1-3, 4:5-6 vö. Jel. 6:17
E nyilvánvalóan kettős próféciák részben beteljesedtek Keresztelő János által, de
maradéktalanul csak a II. advent idején lesznek valósággá.

