
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LB 11: PROROCTWO MESJANISTYCZNE 

Cele 

• Pokazać, że życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa zostały 
przepowiedziane z wieloma szczegółami przez proroków Starego 
Testamentu. 

• Wyjaśnić, że Jezus wypełnił wszystkie te proroctwa, co jednoznacznie 
wskazuje na to, że jest On Mesjaszem, Synem Bożym. 

• Wskazać, że ta prawda była głównym przesłaniem pierwszych chrześcijan. 

• Zachęcić do podjęcia decyzji o tym, by zaufać Jezusowi. 

Wprowadzenie 

Nadejście Mesjasza jest głównym zagadnieniem Starego Testamentu. Prorocy 
wielokrotnie mówili o nadchodzącym Zbawicielu, przewidując wiele szczegółów 
odnośnie Jego życia, cierpienia i zmartwychwstania. Jezus odnosi się do tej 
kwestii między innymi w historii uczniów z drogi do Emaus.  

Ewangelia Łukasza 24,13-35 

• W jakiej sytuacji znalazło się tych dwóch uczniów? 

• O czym rozmawiali? Co przeżywali? 

• Dlaczego Jezus nie od razu dał się im rozpoznać? 

• W jaki sposób Jezus wyjaśnił im, że to wszystko musiało się wydarzyć? 

• W jaki sposób te słowa Jezusa odmieniły obu uczniów? 

Jezus wyjaśniał im proroctwa Starego Testamentu, które przepowiadały Jego 
życie i służbę, a także Jego śmierć i zmartwychwstanie. Jest ich wiele. 
Przyjrzyjmy się niektórym z nich! 

• Co ta historia mówi nam o Jezusie? 

• Czego możemy się z tej historii nauczyć o naszej wierze? 
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Księga Micheasza 5,1 

• Micheasz na około 700 lat przed narodzeniem Jezusa przepowiedział 
miejsce Jego narodzin. Gdzie miało się to stać?     

• Co jeszcze to proroctwo mówi o Mesjaszu? 

Ewangelia Łukasza 2,1-6 

• W jaki sposób to proroctwo się wypełniło?  

Na polecenie cesarza Augusta Maria i Józef musieli udać się na spis ludności do 
rodzinnego miasta Betlejem. Co innego mogło przekonać kobietę 
w zaawansowanej ciąży do tak męczącej podróży? Wkrótce po ich dotarciu na 
miejsce narodził się Jezus. Bóg użył najbardziej wpływowego człowieka na 
świecie, aby wypełnić to proroctwo. Istnieje wiele innych proroctw dotyczących 
misji Jezusa. Podają one nawet rok Jego chrztu i ukrzyżowania. Wiele proroctw 
dotyczy też ostatnich dni Jezusa przed jego ukrzyżowaniem. 

Księga Zachariasza 11,12-13 

• Za jaką kwotę miał być zdradzony Mesjasz? 

Ewangelia Mateusza 26,14-16 

• W jaki sposób wypełniło się to proroctwo? 

To było niezwykłe, że Judasz nie próbował się targować co do tej ceny. Gdyby 
była ona wyższa lub niższa, wówczas to proroctwo nie zostałoby wypełnione. 
Natomiast żadna z zaangażowanych w tę sytuację stron nie była 
zainteresowana wypełnieniem tego proroctwa. 

Psalm 22,17,19 

• Jaki rodzaj śmierci został przepowiedziany około 1000 lat wcześniej? 

 Żydzi zwykle kamienowali osoby skazane na śmierć. Natomiast w czasach 
Jezusa Palestyna była okupywana przez Rzymian. Żydzi nie mogli już sami 
wykonywać kary śmierci, ale musieli przekazać swoich skazańców Rzymianom, 
którzy następnie ich krzyżowali. Proroctwo, że ręce i stopy Mesjasza będą 
przebite, mogło być spełnione jedynie w ten sposób. 

• Co miało się stać z szatami Jezusa? 
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Psalm 34,20-21 

• Jaki jeszcze szczegół przewidział Dawid? 

Ewangelia Jana 19,23-37 

• W jaki sposób te proroctwa zostały wypełnione? 

Księga Izajasza 53,10-11 

• Co miało się stać z Jezusem po tym, jak odda swoje życie za nasz grzech? 

Zmartwychwstanie Jezusa również zostało przepowiedziane z kilkusetletnim 
wyprzedzeniem. 

Ewangelia Jana 14,29 

• Jaki jest cel tych wszystkich proroctw? 

• Jak te spełnione proroctwa pomagają nam bardziej ufać Jezusowi? 

Nasza wiara w Jezusa Chrystusa ma mocne fundamenty! Te spełnione 
proroctwa były centrum głoszenia pierwszych chrześcijan. Rezultatem tego był 
szybki rozwój Kościoła. 

Osobiste zastosowanie 

• Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu?  

• Czy osobiście jesteś przekonany, że Jezus jest Synem Bożym? 

• Jakie znaczenie ma to dla ciebie osobiście? 

• Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby zastosować to w swoim życiu? 
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