
Messiási próféciák 1. 

tantárgyleírás 
 

Az ismeretkör:  Részletek az Ó-és Újszövetség prófétikus irodalmából 

Kredittartománya (max. 12 kr.): összesen 12 kr. 

Tantárgyai: 1.) Nagy prófétai könyvek 1. 

                    2.) Nagy prófétai könyvek 2. 

                    3.) Messiási próféciák 1. 

                    4.) Messiási próféciák 2. 

 

(3.) Tantárgy neve: Messiási próféciák 1. Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 70% elmélet, 30% 

gyakorlat 

A tanóra típusa: előadás 

Féléves óraszáma:  

nappali: 26 

levelező: 8 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): Nappali 

tagozaton hallgatói kiselőadások a tananyag közös feldolgozására, ezek közös, értékelő megbeszélése. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium (szummatív írásbeli vizsga) 

A számonkérés anyaga: az órai előadások, a vonatkozó bibliai szakaszok és a kötelező irodalom ismerete. 

A vizsga a félév teljes anyagát lefedi, minden tágabb témakörből tartalmaz kérdéseket. A zárthelyi írásbeli 

vizsgára 60 perc áll rendelkezésre.  A vizsgán Biblia használható, amit a főiskola biztosít. A vizsgára való 

jelentkezés, a vizsga, (szükség esetén javítóvizsga, ismételt javító vizsga vagy érdemjegy javító vizsga) a 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 50. és 50/A. §-a szerint történik.  

Az értékelés típusa és módszere: A kurzus teljesítésének alapfeltétele a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

49/A. §-ban rögzített minimum óralátogatási kötelezettség teljesítése. Az értékelés típusa: ötfokozatú, 

kritériumorientált értékelés. Az írásbeli vizsgalapon minden feladat végén fel van tüntetve a maximálisan 

megszerezhető pontszám.  Az írásbeli vizsga értékelése a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 51.§-ban 

rögzített szempontok szerint történik.  A hallgatónak lehetősége van arra, hogy írásbeli vizsgadolgozatát az 

értékelés után megtekintse és arról az oktatóval konzultáljon. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): nappali tagozaton a 

hallgatók félév végi értékelése az írásbeli vizsga teljesítése után szóban történik, értékelő megbeszélés során. 

A félév végi érdemjegybe a kiselőadások és a félévközi munka is beleszámítanak. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 7. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): nincs 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus anyaga és célja 

A kurzus során a hallgatók megismerik a messiási prófécia fogalmát és jellegzetességeit, valamint a Tórában, 

az Ószövetség történeti könyveiben, valamint a Zsoltárok könyvében található, kiemelkedő jelentőségű 

messiási jövendöléseket. Az adott bibliai szövegek tanulmányozása hozzájárul a krisztológia és a 

szótériológia mélyebb megértéséhez. Az ószövetségi jövendölések írásmagyarázati elemzése a héber szöveg 

alapján történik a párhuzamos ószövetségi, messiási próféciák figyelembevételével.  A kurzus kitér az 

újszövetségi visszahivatkozásokra, továbbá a jövendölések beteljesedésére a Jézus-történetben az 

újszövetségi kijelentések alapján. 

https://www.sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Egyetemes_egyhaztortenet_
https://www.sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Egyetemes_egyhaztortenet_


 

Témakörök  
1. A messiási prófécia fogalma, további alapfogalmak. A Messiás-kérdés kapcsán felmerülő vitatott 

kérdések, ellentétes álláspontok. A messiási próféciák sajátosságai.  

2. Az ún. ősevangélium (1Móz 3,15) elemzése a héber szöveg alapján a Septuaginta és a Vulgata 

fordításainak egybevetésével. A prófécia újszövetségi értelmezése és a benne foglalt jelképek magyarázata.  

3. A Mózes által adott ígéret (5Móz 18,15–18). Mózes mint Krisztus előképe – párhuzamok Mózes és 

Krisztus között. A prófécia keresztény, zsidó és muszlim értelmezése ma. 

4. A Dávidnak adott ígéret (2Sám 7,12–16). Salamon mint a Messiás előképe – a Salamonra és a Messiásra 

egyaránt vonatkozó jellemzők. „Dávid fia” mint legismertebb messiási cím. 

5. A Messiás személyének titkát érintő prófécia a 8. zsoltárban. A Zsidókhoz írt levél visszahivatkozásai. Az 

„Emberfia” mint messiási cím. A Fiú származásának, eredetének titka a 2. zsoltárban.  

6. A Messiás személyének titkát értintő prófécia a 110 zsoltárban. A Messiás papi szolgálata, egybevetés a 

Zsidókhoz írt levéllel.  

7. A Krisztus szenvedéséről és haláláról szóló próféciák a 22., 69. és 31. zsoltárban. 

8. A Messiás feltámadása a 16. zsoltárban. Hivatkozások e próféciára az Apostolok cselekedetei 2. és 13. 

fejezetében. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom 

 Vankó Zsuzsa: A Szabadító jövetele – Messiási ígéretek a Bibliában I. köt., Spalding Alapítvány, 

Biatorbágy, 2015. ISBN 9786155488085 

 

Ajánlott irodalom 

 Santala, Risto: A Messiás az Ószövetségben – a rabbinikus iratok fényében, 1-2. kötet. Bridge 

Mission Society, Budapest, 1999. ISBN 9630368099 

 Benyik György (szerk.): A messiási kérdés, Szegedi Biblikus Konferencia, Szeged, 1995. 

szeptember 4-7., JATEPress, Szeged, 1997. ISBN nélkül 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása (magában foglalja) 

- Az Ószövetség átfogó tartalmi ismeretét (ezen belül a Messiási próféciák ismeretét). 

- Alapismereteket a Biblia egyetemes emberi kultúrában nyomon követhető hatástörténetéről. 

b) képességei 

- Képes a teológia tudományának alapszintű művelésére (ezen belül a bibliai szövegek alap szintű 

értelmezésére és összefüggéseinek meglátására). 

- Képes a szakterületéhez tartozó szakirodalom feltárására, értelmezésére. 

- Képes arra, hogy élőszóban összefoglalja saját álláspontját, tudományos igénnyel érveljen mellette, vagy 

dialógusban, vitában vegyen részt. 

c) attitűdje 

- Személyisége nyitott, előítélet-mentes. 

- Meghallgatja, mérlegeli mások álláspontját, tiszteletben tartja az övétől eltérő vallási, lelkiismereti 

meggyőződést. 

- Kritikai észrevételeit és saját álláspontját a retorika szabályait követve, indulat nélkül fogalmazza meg és 

képviseli. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Rendelkezik egyéni felelősségtudattal, álláspontját körültekintően alakítja ki, hogy az másokat emberi 

méltóságukban ne sértsen,  

- elutasít, nem alkalmaz érzelmi, vagy ideológiai jellegű manipulációt. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Vankó Zsuzsanna tanszékvezető főiskolai tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): nincs 

 

 


