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Ézsaiás könyvének szerzősége 

 

„Ézsaiásnak, Ámóc fiának látomása, amelyet akkor látott Júdáról és Jeruzsálemről,  
amikor Uzzijjá, Jótám, Áház és Ezékiás voltak Júda királyai” (Ézs 1:1). 

 
 

 
Ezekkel a szavakkal kezdődik a Szentírás 23. könyve, Ézsaiás próféta könyve. Maga a könyv is 
megerősíti Ézsaiás próféta szerzőségét, amikor ezt írja: „Most pedig menj, és írd föl jelenlétükben egy 
táblára, jegyezd föl egy könyvbe, hogy megmaradjon mindvégig örökre szóló okmányként!” (Ézs 
30:8). A könyv és a hagyomány bizonyságtételét Ézsaiás szerzőségéről a zsidók és keresztények 
hosszú évszázadokon keresztül elfogadták. Azonban a 18. századtól kezdődően vitatni kezdték, azt 
állítva, hogy az 1-39. fejezeteket valóban Ézsaiás írta, azonban a 40-55. fejezetek anyaga egy másik 
prófétától származik, akit Deutero-Ézsaiásnak („második Ézsaiás”) neveztek. Ezen túlmenően azt is 
állítják, hogy az 56-55. fejezeteknek pedig egy harmadik személy a szerzője, akit Trito-Ézsaiásnak 
(„harmadik Ézsaiás”) neveznek.  
 
Ezen vélemény kialakítására alapvetően két okuk van a kritikusoknak: (1) A könyv első 39 fejezetének 
a hátralévő részektől eltérő a stílusa, ami véleményük szerint arra utal, hogy nem egyetlen szerző 
műve. (2) Tagadják továbbá annak lehetőségét, hogy egy próféta jövőbeli eseményeket előre ki 
tudna jelenteni (pl. Babilon pusztulása Círusz keze által). Ha azonban szemügyre vesszük az érveiket 
és Ézsaiás könyvének belső összefüggéseit, magunk is eldönthetjük, kit tekintünk a szerzőnek.  
 
 

1. A TÖBB SZERZŐSÉG ELMÉLETE 
 
Amint korábban már említettük, egészen a 18. századik a zsidók és keresztények elfogadták, hogy a 
könyv egészének Ézsaiás a szerzője. Ekkor azonban változás történt, amelyről Herbert Haag a Bibliai 
Lexikonban így ír: „A zsidók közül Ibn Ezra volt évszázadokon át az egyetlen, aki Izajás szerzőségét 
kétségbe vonta, és a 40-66. fejezeteket egy babiloni fogságban élő próféta művének tartotta.” Ez az 
elképzelés a liberális bibliakritika térhódításával egyre több követőre tett szert, így eljutottunk odáig, 
hogy a New Century Bible Commentary kijelentheti: „A legkonzervatívabb tudósokon kívül most 
mindenki elfogadja azt a feltevést…, [miszerint] az Ézsaiás könyvének 40-66. fejezeteiben lévő 
próféciák nem a nyolcadik században élt Ézsaiás próféta szavai, hanem későbbi időből származnak.”  
 
Annak érdekében, hogy a több szerzőségről szóló elméletet átlássuk, álljon itt egy idézet a 
Bibliaismereti kézikönyvből: 
 

„A könyvnek ezen a teológiai jelentőségén mit sem csorbít az a tény, hogy a benne lévő 
próféciáknak csak egy része vezethető vissza magára Ézsaiásra. Az írásmagyarázók már a 18. 
században felismerték, hogy a könyv második fele, az Ézs 40kk nem íródhattak a Kr. e. 8. 
században, Ézsaiás próféta működése alatt. Felismerésüket Bernhard Duhm fejlesztette tovább 
és segítette általános elismeréshez. Duhm szerint Ézsaiás próféciái mind a könyv első felében, 
az 1-39. részben találhatók. Az Ézs 40-55 anyagát már nem ő, hanem egy névtelen próféta írta, 
aki a babiloni fogság idején maga is a deportáltak között élve, a fogság közeli végét jövendölte. 
A bekövetkezett ítéletre való utalások, a korabeli világpolitikai események, köztük például a 
perzsa király, Círus név szerinti ismerete egyértelműen azt mutatja, hogy itt nem évszázadokkal 
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korábbi vízióról, hanem egy kortárs nagyon is közeli szabadulást ígérő próféciáiról van szó. De 
nem csak a történelmi háttere más ezeknek a részeknek: a szóhasználat, a beszédformák, a 
szavak mögötti gondolatvilág is félreismerhetetlenül megváltozik az Ézs 39 után. Duhm az ’első 
Ézsaiással’, azaz ’Proto-Ézsaiással’ szemben Deutero-Ézsaiásnak, ’második Ézsaiásnak’ nevezte 
el a névtelen prófétát, az igehirdetését tartalmazó részek pedig a Deutero-Ézsaiás könyv 
elnevezést kapták. 
 
Ugyancsak Duhm volt az, aki először ismerte fel, hogy az Ézs 56-66. részek egy még későbbi 
kort, a fogság utáni gyülekezet szituációját feltételezik. Duhm szerint ennek a 11 résznek egy 
másik névtelen próféta, Trito-Ézsaiás, azaz ’a harmadik Ézsaiás’ lehetett a szerzője. A könyvnek 
ezt a szakaszát Trito-Ézsaiás könyvének nevezi a szakirodalom.  
 
Ézsaiás könyvének ezt a hármas felosztását a kutatók többsége elfogadta.” 

 
Az idézetben kiemelt rész jól mutatja, mi is az említett „kutatók” problémája: a könyvnek megváltozik 
a stílusa a 39. résztől kezdődően – és erre véleményük szerint az egyetlen lehetséges magyarázat az, 
hogy több szerző művét foglalták egybe. Arról azonban nem tesznek említést, hogy mik azok a 
stilisztikai elemek, amik megerősítik a teljes könyv egységes voltát. A másik probléma pedig a 
jövőbeli események előre megjövendölésének lehetősége. A Biblia azonban arról tanúskodik, hogy 
Isten sok esetben előre megjövendölte, és prófétáin keresztül a népével közölte is a jövőben 
bekövetkező eseményeket (pl. babiloni fogság, Jeruzsálem pusztulása, a Templom lerombolása stb.). 
Így azok a „kutatók”, akik a prófécia lehetőségét tagadják, saját hitetlenségüket leplezik le.  
 
A könyv ilyen szétforgácsolása azonban egy megállíthatatlan folyamatot indított el. Vannak, akik a 
15-16., mások a 23-27., megint mások a 34-35. fejezeteket tulajdonítják egy másik szerzőnek. Ők azt 
állítják, hogy ezeket a részeket nem írhatta ugyanaz az Ézsaiás, mint aki az 1-39. fejezetek többi 
részét papírra vetette. A kialakult helyzettel kapcsolatban Charles C. Torrey amerikai történész, 
archeológus és bibliamagyarázó a The Second Isaiah: A New Interpretation című könyvében így 
nyilatkozott: „A fogságról jövendölő, egykor nagyra becsült próféta teljesen jelentéktelen személlyé 
zsugorodott, és szinte elveszett a kusza töredékek tömkelegében.” 
 
 

2. BIZONYÍTÉKOK A KÖNYV EGYSÉGES VOLTA MELLETT 
 
A bibliai kánonban Ézsaiás könyve különleges helyet foglal el. Mózes írásait leszámítva ugyanis tőle 
származik a legtöbb újszövetségi idézet. Ezen kívül kiemelkedő még a beteljesedett messiási próféciái 
miatt is, így hitelt érdemelnek a könyvben szereplő egyéb, talán egyeseknek hihetetlennek tűnő 
próféciák is. A bizonyítékok között említhetjük meg a könyv belső, stilisztikai sajátosságait, valamint 
az 1947-ben felfedezett Holt-tengeri tekercseket is. A továbbiakban ezen bizonyítékokat fogjuk 
egyesével szemügyre venni.  
 

2.1. BETELJESEDETT PRÓFÉCIÁK 
 
Emlékezzünk arra, mit állított a Bibliaismereti kézikönyv: „A bekövetkezett ítéletre való utalások, a 
korabeli világpolitikai események, köztük például a perzsa király, Círus név szerinti ismerete 
egyértelműen azt mutatja, hogy itt nem évszázadokkal korábbi vízióról, hanem egy kortárs nagyon is 
közeli szabadulást ígérő próféciáiról van szó.” 
 
Az Ézsaiás könyvében található számos prófécia beteljesedése azonban igazolja azt, hogy lehetséges 
Isten számára, hogy előre kijelentse a jövőt. Így nem állja meg a helyét az az érv, hogy Ézsaiás 
könyvének a 40. fejezet után leírt részei csak az események megtörténte után lettek feljegyezve. 
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Ahogyan az idézet szerzőjéhez hasonló kutatók véleménye arról árulkodik, hogy nem hisznek annak 
lehetőségében, hogy a Szentírás akár évszázadokkal korábban megjövendöl bizonyos eseményeket, 
úgy Ézsaiás szóhasználata is bizonyságot tesz valamiről. A próféta nyelvezet megváltozik a 39. 
fejezettől kezdődően (erre még később vissza fogunk térni), és ezzel párhuzamosan az előre 
megjósolt eseményekről elkezd múlt időben beszélni. Ez azonban nem annak a bizonyítéka, hogy az 
események már megtörténtek, és a szerző csak ezt követően írta le őket. Inkább azt jelzi, milyen erős 
volt a próféta hite Isten üzenetében: a még be nem következett eseményekről is tudott múlt időben 
beszélni.  
 
Ezt a magyarázatot erősíti meg az Ézs 53 is, mint az egyik leghíresebb messiási jövendölés. Ezt 
megelőzően az Ézs 9:5-6 ír az eljövendő Messiásról, és jövő időt használ, amikor leírja, hogyan fogják 
nevezni, és milyen jövő vár rá: „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő 
vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség 
Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert 
megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek URának 
féltő szeretete viszi véghez ezt!”  
 
A váltás azonban a messiási jövendölésekkel kapcsolatban is megfigyelhető, így az Ézs 53 már múlt 
időben ír. Ha követjük a népszerű elképzelést, azt kellene mondanunk, hogy a múlt idő használata 
bizonyítja, hogy az Ézs 53-at csak akkor írták le, amikor ezek az események már megtörténtek. Ez 
viszont teljes képtelenségnek tűnik, hiszen a teljes Ézsaiás könyve a Holt-tengeri tekercsek tanúsága 
szerint jelen formájában már közkézen forgott a Kr. e. 2. században.  
 
Az Ézs 40. fejezettel kezdődően Babilon úgy jelenik meg a könyvben, mint ami már világhatalom. Ez 
viszont nem feltétlenül igazolja azt, hogy csak később írták le a könyv második részét, amikor Babilon 
már hatalmon volt. Az Ézs 13:19 is úgy beszél róla, mint „az országok ékessége”, vagy a Katolikus 
fordítás szerint „a birodalmak gyöngye”. Bár ekkor még nem volt világhatalom, a próféta mégis így 
utal rá, mert biztos volt benne, hogy a szavai be fognak teljesedni. Erről a jelenségről 
megállapíthatjuk: „…a bibliai próféciákban eléggé megszokott úgy beszélni jövőbeli eseményekről, 
mintha már megtörténtek volna. Ez az írói fogás hatásosan emeli ki egy prófécia beteljesedésének a 
bizonyosságát” (Ézsaiás próféciája – II. kötet). Ugyanezt teszi János apostol, amikor múlt időben 
beszél olyan eseményekről, amik csak a jövőben fognak megtörténni: „A trónuson ülő ezt mondta: 
’Íme, újjáteremtek mindent’. És így szólt: ’Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!’ És ezt 
mondta nekem: ’Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a 
szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen’” (Jel 21:5-6). 
 

A beteljesedett próféciák közül 
érdemes megemlíteni az Ézs 
13:17-22-t, mely kimondja, 
hogy Babilon el fog pusztulni, 
és a romjait soha nem építik 
ujjá: „Nem telepszik le ott 
többé senki, nem lakik ott 
senki a jövő nemzedékek 
során. Nem sátoroz ott az 
arab, nem deleltetnek ott 
pásztorok, hanem pusztai 
vadak tanyáznak ott, és 
baglyokkal telnek meg házaik.” 
Amint a képen is látható, 
Babilon a mai napig is 
romváros, nem lett újjáépítve. 
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Történelmileg érdekes látnivalóval szolgál a turistáknak, utazóknak, régészeknek, de a mindennapi 
élet nem indult be ismételten ebben a városban.   
 
Egy másik beteljesedett prófécia a már említett Ézs 53-ban található, és a Messiásra vonatkozik. Az 
alábbi felsorolás mutatja, hogyan is teljesedtek be Jézus élete és szolgálata során Ézsaiás szavai:  
 

Ézs 53:1 – Jn 12:37-38; Ézs 53:2 – Jn 19:5-7; Ézs 53:3 – Mk 9:12; Ézs 53:4 – Mt 8:16-17; Ézs 53:5 
– 1Pt 2:24; Ézs 53:6 – 1Pt 2:25; Ézs 53:7 – ApCsel 8:32, 35; Ézs 53:8 – ApCsel 8:33; Ézs 53:9 – Mt 
27:57-60; Ézs 53:10 – Zsid 7:27; Ézs 53:11 – Róm 5:18; Ézs 53:12 – Lk 22:27 

 
Ez a két példa is elég, hogy igazolja, a könyvben szereplő számos prófécia ellenőrizhető módon 
beteljesedett. Így hitelt érdemelnek a szavai.  
 
Következtetés: Ha a próféta a 40. fejezettől kezdődően múlt időt használ bizonyos eseményekkel 
kapcsolatban (pl. Babilon pusztulása, Círusz uralma, a Messiás eljövetele), annak nem az az oka, hogy 
a megtörténtük után írta le őket. Azért ír múlt időben, hogy jelezze, az általa előre megjövendölt 
események teljes bizonyossággal be fognak következni. A múlt idő használatával olyan bizonyosság 
árad a szavaiból, mint az általa mondottak már meg is történtek volna.  
 

2.2. STILISZTIKAI EGYEZÉS 
 
Nem csupán a múlt idő használata, hanem a könyv megváltozott stílusa is a több szerző léte melletti 
érv a kritikusok véleménye szerint: „De nem csak a történelmi háttere más ezeknek a részeknek: a 
szóhasználat, a beszédformák, a szavak mögötti gondolatvilág is félreismerhetetlenül megváltozik az 
Ézs 39 után” (Bibliaismereti kézikönyv). Azonban nem az eltérő szerző az egyetlen lehetséges 
magyarázat arra, hogy megváltozik a könyv stílusa.  
 
A könyv második része így kezdődik: „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek” 
(Ézs 40:1). Ebből a versből látható, hogy a könyv témája jelentősen megváltozik. Korábban az egyes 
nemzetekkel és az Izraellel kapcsolatos ítéletek domináltak benne, a második részben azonban a 
hangsúly a vigasztaláson van. A próféta bátorítja Izrael nemzetét, hogy a fogságuk nem fog örökké 
tartani, és Isten nem veti el őket örökre. Ugyanezt a tényt hangsúlyozza egy Ézsaiás könyvéhez fűzött 
magyarázat is: „Bár egyesek abból, hogy a könyv stílusa a 40. fejezettől kezdve megváltozik, arra 
következtetnek, hogy a könyvet egy más író vagy egy ’második Ésaiás’ fejezte be, a valóságban a 
témakör megváltozása kellőképpen megmagyarázza ezt a változást” („A teljes Írás Istentől ihletett és 
hasznos”).  
 
Vegyük szemügyre a könyv néhány sajátosságát, melyek arra utalnak, hogy egyetlen szerző műve 
mind a 66 fejezet. Több forrás is kiemeli az „Izrael Szentje” kifejezés jelentőségét (pl. The NIV Study 
Bible). Istennek ez a megnevezése ugyanis egyedülálló módon szinte csak Ézsaiás könyvében fordul 
elő: az 1-39. fejezetekben 13 alkalommal, a 40-66. fejezetekben pedig szintén 13 alkalommal. Ézsaiás 
könyvén kívül az Ószövetség többi könyvében mindössze hat alkalommal találkozunk vele (2Kir 19:22, 
Zsolt 71:22, 78:41, 89:18, Jer 50:29, 51:5, Ez 39:7). Ez is kiemeli, hogy milyen összhang mutatkozik a 
könyv két része között.  
 

Előfordulások az 1-39. részekben:  Előfordulások a 40-66. részekben: 
1:4, 5:19, 24, 10:17, 20, 12:6, 17:7,   41:14, 16, 20, 43:3, 14, 15, 45:11, 47:4,  
29:19, 23, 30:11, 12, 31:1, 37:27   48:17, 49:7, 54:5, 55:5, 60:9, 14 

 
További képek is vannak, melyek több alkalommal is megjelennek a könyv mindkét részében, 
azonban ugyanilyen fontossággal nem szerepelnek más ószövetségi könyvekben. Ilyen pl. a szülő 
asszony (Ézs 13:8, 21:3, 26:17-18, 42:14, 45:10, 54:1, 66:7), az út vagy az ösvény (Ézs 11:16, 19:23, 
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35:8, 40:3, 43:19, 49:11, 57:14, 62:10). Többször utal Sionra, mint a Biblia bármely más könyve 
(összesen 48 alkalommal) – az első részben 30 alkalommal jelenik meg (Ézs 1:8, 27, 2:3, 3:16, 17, 4:3, 
4, 5, 8:18, 10:12, 10:24, 32, 12:6, 14:32, 16:1, 18:7, 24:23, 28:16, 29:8, 30:19, 31:4, 9, 33:5, 14, 20, 24, 
34:8, 35:10, 37:22, 32), a másodikban pedig 18-szor (Ézs 40:9, 41:27, 46:13, 49:14, 51:3, 11, 16, 52:1, 
2, 7, 8, 59:20, 60:14, 61:3, 62:1, 11, 64:9, 66:7). Visszatérő kép Ézsaiásnál a tűz is, mint a pusztulás és 
ítélet jelképe (Ézs 1:31, 10:17, 26:11, 33:11-14, 34:9-10, 66:24). „Az ÚR házának hegye” is több 
alkalommal megjelenik a könyvben (Ézs 2:2-4, 11:9, 27:13, 56:7, 57:13, 65:25, 66:20).  
 
A fentieket figyelembe véve a The International Standard Bible Encyclopedia megjegyzi: Ezek a 
hasonlóságok „jelzik, hogy ennek a könyvnek megvan a maga stílusa, amit nehezen lehetne 
megmagyarázni”, ha a könyv nem egyetlen szerző munkája lenne.  
 
Következtetés: A kritikusok azon érve, mely a könyv két részének eltérő stílusára utal, könnyen 
megmagyarázható, ha figyelembe vesszük azok eltérő tartalmát és üzenetét. Ézsaiás egyszerűen csak 
a témához igazította a stílusát. Vannak azonban olyan sajátosságai, melyek következetesen 
végigvonulnak a könyv egészén, és megerősítik, hogy egyetlen szerző munkájáról van szó.  
 

2.3. ÚJSZÖVETSÉGI UTALÁSOK 
 
Az Újszövetség több alkalommal hivatkozik a könyvnek mind az első, mind a második részére, közben 
pedig következetesen egy személynek, Ézsaiásnak tulajdonítják a szerzőséget.  
 

(1) Utalások a könyv első részére: Mt 4:13 (Ézs 9:1-2), Mt 13:14 (6:9), Mt 15:7 (29:13), Mk 7:6 
(29:13), Jn 12:39 (6:9), Jn 12:41 (6:9), ApCsel 28:25 (6:9), Róm 9:27 (10:22-23), Róm 9:29 
(1:9), Róm 15:12 (11:10).  

(2) Utalások a könyv második részére: Mt 3:3 (Ézs 40:3), Mt 8:17 (53:4), Mt 12:17 (42:1-3), Lk 
4:17 (61:1-2), Jn 1:23 (40:3), Jn 12:38 (53:1), ApCsel 8:28 (53:7-8), ApCsel 8:30 (53:7-8), Róm 
10:16 (53:1), Róm 10:20 (65:1-2). 

 
A Lk 1:1-4 alapján Lukácsról elmondhatjuk, hogy olyan történetíró volt, aki alaposan utána járt 
minden részletnek. Ez az alaposság mind a nevét viselő evangéliumban, mind pedig az Apostolok 
cselekedeteiben megfigyelhető. Az egyik beszámolójában azt írja az etióp eunuchról, hogy a 
„hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát” (ApCsel 8:28). A szakasz pedig, amelyet olvasott, az Ézs 53-ból 
származott. Nehéz lenne elhinni Lukácsról, hogy ne próbált volna meg pontosan utalni a szerzőre, ha 
tudomása lett volna arról, hogy nem Ézsaiás írta a könyv második felét. Az Ézsaiás próféciája – II. 
kötet az Újszövetség ilyen jellegű bizonyságtételére utalva ezt állapítja meg: „A Szentírásnak ez a 
része világosan rámutat, hogy az első századi keresztények egyetlen író művének tulajdonították az 
Ézsaiás könyvét.”  
 

2.4. A HOLT-TENGERI TEKERCSEK 
 
1947-ben egy beduin kecskepásztor a Qumrán hegység egyik barlangjában régi tekercseket talált, 
melyekről azóta bebizonyosodott, hogy az egyik legnagyobb jelentőségű felfedezés a Biblia 
tekintetében. A tekercsek (kb. 900 db) korát a Kr. e. 2. századra datálták, és jelentőségüket emelte, 
hogy Eszter könyve kivételével köztük szerepelt a teljes Ószövetség, valamint néhány apokrif zsoltár, 
az Énók könyve stb.  
 
Az ószövetségi tekercsek között volt egy több mint hét méter hosszú is, melyen Ézsaiás könyvének 
teljes szövege szerepelt. A 2.3. rész segítségével megfogalmaztuk azt a következtetést, hogy az első 
századi keresztények Ézsaiást tartották a könyv egésze szerzőjének. A Holt-tengeri tekercsek között 
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talált Ézsaiás-tekercs pedig azt igazolja, hogy a Kr. e. 2. században sem gondolták azt, hogy a könyv 
egy pontjától kezdve már más szerzőnek kellene az írást tulajdonítani. Hogyan igazolja ezt a tekercs? 
  

 
 
A próféta írása egy több hasábból álló hosszú tekercsen maradtak fenn. A héber írás balról jobbra 
haladt, ahogy az a képen is látszik. A nyíllal jelölt sor az Ézs 40 első sora, amely közvetlenül az Ézs 39 
utolsó sora után következik. A másolók nem próbálták semmiféle módon elválasztani egymástól a két 
részt, mert úgy gondolták, hogy azok egy szerves egészet alkotnak. Ha tudomásuk lett volna arról, 
hogy az Ézs 40:1-től kezdődően már egy másik próféta szavai vannak leírva, valószínűleg a 
másolatban valamilyen módon utaltak volna erre (ahogyan pl. jelzik a Zsoltárok könyvén belül az 
egyes részek [1-5 könyv] váltásait; a Példabeszédek könyvében azt a részt, amit már nem Salamon 
gyűjtött össze [Péld 31:1]).  
 

2.5. JOSEPHUS FLAVIUS 
 
A történelmi jelentősége miatt érdemes még figyelembe venni Josephus Flavius beszámolóját, mely 
A zsidók története című munkájában található (XI/1). A kritikusok véleményével ellentétben ő nem 
azt állította, hogy az Ézs 40-66 a fogság idején keletkezett, hanem visszadatálta azt Ézsaiás korába, 
kétszáz évvel korábbi időpontra. Flavius arról ír, hogy Círusz ismerte a róla szóló próféciát („Ezt a 
király akkor tudta meg, mikor elolvasta ama jövendölések könyvét, melyet Ézsaiás kétszáztíz évvel 
azelőtt írt.”), és arra is utal, hogy a király éppen e könyv hatására engedte vissza a zsidókat hazájukba 
(„Nagy buzgalom és lelkesedés töltötte el, hogy végre is hajtsa azt, ami meg van írva.”).  
 
Hogy Círusz tényleg ismerte-e Ézsaiás próféciáját, és valóban annak hatására cselekedett-e, nehéz 
lenne megállapítani. Az viszont az idézetből kiderül, hogy Josephus Flavius szerint Ézsaiás könyvének 
egyetlen része sem Círusz idejében keletkezett, hanem kétszáz évvel korábban, a szerző pedig maga a 
próféta volt.  
 

INTERMEZZO 
 
Az előző három ponttal kapcsolatban (2.3. Újszövetségi utalások, 2.4. A Holt-tengeri tekercsek, 2.5. 
Josephus Flavius) meg kell állnunk egy pillanatra, és feltenni a kérdést: Nem lehetséges, hogy az 
újszövetségi utalások és a Holt-tengeri tekercsek valójában semmit nem bizonyítanak? Mi van akkor, 
ha az első keresztények valóban azt hitték, hogy Ézsaiás a könyv egészének a szerzője, de tévedtek? 
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Mi van akkor, ha a qumráni közösség azt hitte, hogy Ézsaiás próféta írását őrizte meg, de valójában 
több szerző művéről van szó?  
 
A kérdés ilyen megfogalmazása tulajdonképpen azt jelenti, hogy évszázadok, sőt évezredek során 
mindenki tévedett Ézsaiás szerzősége kapcsán. Egészen a 18. századig, a modern bibliakritika 
megjelenéséig senki sem tudta helyesen, hogy ki a könyv valódi szerzője (Mózes öt könyvéhez 
hasonlóan).  
 
Ez a hipotézis azonban nem állja meg a helyét, mert: 
 

(1) Feltételezhetjük, hogy azok a személyek, akik időben közelebb élnek valamilyen eseményhez, 
pontosabban emlékeznek rá, mint azok, akik csak később éltek, és hallomásból tudnak róla. 
Épp ezért nagyobb hitelt érdemelnek Jézus halálának és feltámadásának szemtanúi, mint a 
történelem későbbi századaiban felbukkant kritikusok. Hasonló a helyzet Ézsaiás 
szerzőségével is. Nagyobb okunk van azt feltételezni, hogy azok, akik Ézsaiáshoz időben 
közelebb éltek, pontosabban meg tudták állapítani a könyv szerzőjének személyét.  
 

(2) Elképzelhetetlennek tűnik, hogy egy olyan próféta, aki az Ézs 40-66. fejezeteket leírta, 
névtelen maradjon. Az az üzenet, amelyet hirdetett, az egyik legtöbbet idézett ószövetségi 
prófétává tette. Valószínűleg élete folyamán is komoly hatása volt az igehirdetésének. Így a 
kortársai biztosan megőrizték volna az emlékét, a munkáságának híreit, és tovább adták 
volna a következő generációknak, ahogyan tették a többi nagy prófétával (Sámuel, Jeremiás, 
Dániel stb.).  
 

(3) Helytelen azt feltételeznünk, hogy az elmúlt több ezer évben írástudatlan, kritikai 
gondolkozásra képtelen emberek éltek. A zsidó és keresztény hívők is istenfélők voltak, akik 
odaadóan kutatták a Szentírást, és Isten Lelke vezette őket a megértésre és 
megvilágosodásra. Mindig érdemes elgondolkodni, ha olyan véleményre jutunk el, amelyet 
előttünk soha senki nem vallott. Nem biztos, hogy több ezer év összes hívő embere tévedett, 
talán csak mi nem voltunk elég alázatosak, hogy megértsük Isten Igéjét. Erre figyelmeztet a 
Szentírás is: „Ne mozdítsd el az ősi határt, amelyet őseid jelöltek ki!” (Péld 22:28).  

 

2.6. TÉMAVÁLTÁS 
 
A konzervatív bibliamagyarázók is tisztában vannak azzal, hogy a könyvben egy témaváltás figyelhető 
meg. Azonban nem egy éles váltásról van szó, hanem fokozatos átmenetről, és az új témára történő 
ráhangolódásról. A váltás kulcsversei az Ézs 39:6-7: „Eljön majd az idő, amikor mindazt elviszik 
Babilóniába, ami a palotádban van, és amit elődeid gyűjtöttek mindmáig, semmi sem marad meg. Ezt 
mondja az ÚR! Utódaid közül is, akik tőled származnak, akiket nemzel, elvisznek egyeseket, és udvari 
szolgák lesznek Babilónia királyának a palotájában.” Világos, hogy a továbbiakban a téma a babiloni 
fogságból való szabadulás, a vigasztalás, a helyreállítás üzenete.  
 
Azonban nem éles és hirtelen váltásról van szó. Bár az 1-39. fejezetek fő témája az ítélet, a 40-66. 
részeké pedig a vigasztalás, mégis észre kell venni, amint a 36-39. részek egy történelmi közbevetést 
tartalmaznak. Ezzel pedig történelmileg összekapcsolják a két fő blokkot.  
 
Egy ilyen témaváltás pedig szükségessé is teszi, hogy az író stílusa némiképp megváltozzon. Ugyanaz 
a férfi nem ugyanabban a stílusban ír, ha a szerelmének fogalmaz egy levelet, vagy éppen egy 
dörgedelmes hangvételű intelmet ír valakinek. A különbség szükségszerű, hiszen a szóhasználatnak, a 
stílusnak passzolnia kell az üzenethez.  
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2.7. TUDOMÁNYOS ANALÍZIS 
 
L. La Mar Adams az A Scientific Analysis of Isaiah Authorship című tanulmányában részletesen 
bemutatja egy szövegkritikai kutatás eredményeit, melyet a Brigham Young Universityn végeztek el. 
Az analízis lényege az volt, hogy számítógép segítségével összehasonlították a szöveg bizonyos 
elemeinek használatát Ézsaiás könyvének első és második felében. A vizsgálat során a könyv héber 
szövegét vették szemügyre, összehasonlítva 11 véletlenszerűen választott kontroll szöveggel az 
Ószövetségből (Ám, Jer, Ez, Hós, Mik, Hab, Zak, Dán, Ezsd, Mal, Neh). Ézsaiás könyvét többféle 
módon is felosztották (1-39 vs. 40-66; 1-39 vs. 40-55 vs. 56-66; de történtek még ettől kisebb, 8-10 
fejezetenkénti felosztások és összehasonlítások is). Az együttműködő nyelvészek, számítógépes 
szakemberek, statisztikusok több mint 70 féle stilisztikai elemet vizsgáltak meg, megfigyelve azok 
használatát a könyv egyes részeiben, és összevetve azt a kontroll szövegekkel. Az eredményeket 
pedig így foglalták össze: 
 

„A kutatás statisztikai eredményei nem támogatják a könyvet részekre osztók véleményét, 
miszerint egyáltalán nincs, vagy csak kevés bizonyíték van Ézsaiás könyvének egyedi 
szerzőségére vonatkozóan. Épp ellenkezőleg, az eredmények a könyv egyedi szerzőségét 
támogatják. A könyv azon részei, melyeket a legtöbbször tulajdonítanak másik szerzőnek, 
nagyobb hasonlóságot mutattak egymással, mint a kontroll-csoportba tartozó tizenegy 
ószövetségi könyv. Ézsaiás könyve továbbá nagyobb belső összhangot mutatott a szerzői stílus 
tekintetében a többi analizált könyvhöz képest.  
 
Ezek az eredmények nem zárják ki azt, hogy a szövegben a megírása óta az írástudók vagy 
szerkesztők apróbb változásokat hajthattak végre… E kutatás eredményei azt bizonyítják, hogy 
Ézsaiás könyve irodalmilag egységes sajátosságokkal rendelkezik, mely egyetlen szerzőre utal.” 
 

 

3. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A Bibliában több alkalommal is találkozhatunk hosszú idővel az események előtt elhangzott 
próféciáról. Ézsaiás könyvében is számos egészen konkrét próféciát találunk a Messiással 
kapcsolatban, amelyek Jézus Krisztus életében és szolgálatában beteljesedtek. Ha előre láthatta 
ezeket, akkor miért lenne oly hihetetlen, hogy előre tudott Círusz személyéről és jelentőségéről 
mintegy kétszáz évvel korábban?  
 
A Mik 5:2 évszázadokkal korábban Betlehemet nevezi meg a Messiás szülőhelyeként – és a 
történelemből tudjuk, hogy ez a prófécia is beteljesedett. Talán azt kellene feltételeznünk, hogy 
Mikeás könyvének ezt a részletét is csak Jézus születése után írták le? Vagy az 1Kir 13:2 Jósiás 
királyról jövendöl, aki mintegy háromszáz évvel később született meg. Az ilyen ellenőrizhető módon 
beteljesedett próféciák igazolják, hogy a próféták Isten akarata szerint előre láthatják a jövőbeli 
eseményeket (lásd pl. a Jelenések könyvét, vagy Jézus apokaliptikus beszédeit; Mt 24, Mk 13, Lk 21). 
Ézsaiás könyvével kapcsolatban, figyelembe véve a mellette szóló bizonyítékokat, a Westminster 
Theological Journal megjegyzi: „A történeti elemzésből származó bizonyítékok elsöprően arra 
mutatnak, hogy az Ézsaiás 40-66 fejezetei a fogság előtti időből származnak… Ha a kritikusok 
továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy Ézsaiás könyve a fogság idején vagy a fogság után keletkezett, 
akkor ezt csak úgy tehetik meg, hogy tagadják a történeti elemzésből származó bizonyítékot, mely 
ellentmond állításuknak.”  
 
„Mert gyönyörködik benned az Örökkévaló, és földednek is ő lesz az Ura… Amint a vőlegény ujjong, 
mikor meglátja menyasszonyát, úgy fog neked örülni Istened” (Ézs 62:4-5, EFO). 
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