
12+30 bizonyíték arra,  

hogy Jézus a Messiás 
 

A keresztények egy első századi zsidó rabbit követnek, akinek tanítói és vezetői 

képességeit még az ellenségei is elismerték. Korának vallási vezetői így nyilatkoztak róla: 

„Mester [gr.: Ῥαββεί, héber: ַרב, rabbi, tanító, mester], tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, 

mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket teszel, csak ha az Isten van vele” (Jn 3:2, 

RKB1). Nekünk azonban ő több egy egyszerű rabbinál, hiszen az Ószövetség megígért 

Messiását tiszteljük – sőt imádjuk – az ő személyében.  

Ebben a jegyzetben összegyűjtöttünk 12 bizonyítékot arra nézve, hogy valóban Jézus (héb. 

Yeshua) a megígért Messiás. Ezek a bizonyítékok pedig Ézsaiás könyvének 53. fejezetéből 

származnak. Ez a fejezet 12 versből áll, és mindegyik vers pontosan és ellenőrizhetően 

beteljesedett Jézus életében. Az Ézs 53 a Messiást szenvedő szolgaként mutatja be – Jézus 

pedig első eljövetelekor valóban nem dicső Királyként, hanem Isten szenvedő 

szolgájaként jelent meg közöttünk, és teljesítette küldetését. A zsidók a mai napig egy 

dicsőséges Királyt várnak, aki majd helyreállítja Isten imádatát, felépíti a Szentélyt (a 

Templomot), és véget vet a zsidó nép elnyomásának. Mi, keresztények, hasonlóan békés 

és áldásokkal teli jövőt várunk Jézus Krisztus második eljövetelével. Ezt követően pedig 

további bizonyítékokkal – ószövetségi próféciákkal és azok újszövetségi beteljesülésével 

– igyekszünk alátámasztani azt, hogy valóban Jézus a Krisztus, azaz a Messiás. 

Nézzük hát meg, hogy a héber Biblia (az Ószövetség) egyik legkiemelkedőbb prófétája 

mit írt a Messiásról, és figyeljük meg azt is, hogy ez hogyan teljesedett be Jézus életében 

és szolgálatában.  

 Ézsaiás 53. fejezete Újszövetségi beteljesedése 

1. „Ki hitte el, amit hallottunk, és az ÚR 

karja ki előtt lett nyilvánvaló?” 

„És noha ennyi jelt tett előttük, mégsem 

hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás 

próféta beszéde, amelyet mondott: Uram, ki 

hitt a mi szavunknak, és az Úr karja kinek 

jelentetett meg?” (Jn 12:37-38).  

                                                             
1 A bibliai idézetek forrása: RKB – Revideált Károli Biblia, Veritas, Budapest, 2012. 



2. „Úgy nőtt föl színe előtt, mint egy vesz-

szőszál, mint gyökér a száraz földből. 

Nem volt neki alakja és ékessége. Néz-

tünk rá, de ábrázata nem volt kívána-

tos.” 

„Akkor kiment Jézus töviskoronát és bíbor-

köntöst viselve, Pilátus pedig azt mondta 

nekik: Íme, az ember! Amint meglátták őt a 

főpapok és a szolgák, így kiáltoztak: Feszítsd 

meg, feszítsd meg!” (Jn 19:5-6).  

3. „Megvetett és emberektől elhagyott 

volt, fájdalmak férfia és betegség isme-

rője! Mint aki elől arcunkat elrejtjük, 

megvetett volt, és nem gondoltunk 

rá…” 

„Ő pedig így válaszolt: Illés csakugyan előbb 

jön el, és mindent helyreállít, de akkor miért 

van megírva az Emberfiáról, hogy sokat kell 

szenvednie és megvettetnie?” (Mk 9:12) 

4. „…pedig a mi betegségeinket viselte, és 

a mi fájdalmainkat hordozta. De mi azt 

gondoltuk, hogy Isten ostorozza, veri és 

kínozza…” 

„Az est beálltával pedig sok megszállottat 

vittek hozzá, és szavával kiűzte a tisztátalan 

lelkeket, és meggyógyított minden beteget, 

hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta 

mondott: Ő vette el erőtlenségeinket, és ő 

hordozta betegségeinket” (Mt 8:16-17). 

5. „…jóllehet a mi bűneinkért kapott sebe-

ket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte 

a büntetés, hogy nekünk békességünk 

legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk 

meg.” 

„Bűneinket maga vitte fel testében a fára, 

hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak 

éljünk, és az ő sebei által gyógyultatok meg” 

(1Pt 2:24).  

6. „Mindnyájan, mint juhok, eltévelyed-

tünk, mindenki a maga útjára tért, de az 

ÚR őrá vetette mindnyájunk vétkét.” 

„Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő 

juhok, de most megtértetek lelketek pászto-

rához és felvigyázójához” (1Pt 2:25). 

7. „Kínozták, és ő megalázta magát, száját 

nem nyitotta ki. Mint a bárány, amelyet 

mészárszékre visznek, és mint a juh, 

amely megnémul az őt nyírók előtt, ő 

sem nyitotta ki száját.” 

„Az Írásnak az a fejezete, amelyet olvasott, 

ez volt: Amint a juh, amelyet mészárszékre 

visznek, és amint a bárány az ő nyírója előtt 

néma, úgy ő sem nyitotta meg a száját… 

Fülöp pedig megnyitotta száját, és az Írásnak 

ebből a szakaszából kiindulva Jézust hirdette 

neki” (ApCsel 8:32, 35).  

8. „Erőszakkal és elítélve vitték el, és 

kortársai közül ki gondolt arra, amikor 

kivágták az élők földjéből, hogy népem 

bűnéért éri a büntetés?” 

„Megaláztatásában ítélete elvétetett, nemzet-

ségét ki sorolja fel? Mert élete elvétetett a 

földről” (ApCsel 8:33).  

9. „A gonoszok között adtak sírt neki, és a 

gazdagok mellé jutott halála után. Pedig 

„Amikor pedig beesteledett, eljött egy 

Arimátiából való gazdag ember, név szerint 



nem cselekedett hamisságot, és álnok-

ság sem volt a szájában.” 

József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak, 

felkereste Pilátust, és elkérte Jézus testét. 

Pilátus elrendelte, hogy adják ki neki. József 

magához vette a testet, begöngyölte egy 

tiszta gyolcsba, és elhelyezte a maga új 

sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír szá-

jára egy nagy követ hengerített, és elment” 

(Mt 27:57-60). 

10. „Az ÚR akarata volt az, hogy gyötrőd-

jön és összetörjön azért, hogy saját lelkét 

áldozatul adva meglássa majd utódait, 

napjai meghosszabbodjanak, és keze 

által megvalósuljon az ÚR akarata.” 

„Mert ilyen főpap illett hozzánk: szent, ár-

tatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elkülönített 

és aki az egeknél magasságosabb lett, akinek 

nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, 

hogy napról napra előbb a saját bűneiért 

vigyen áldozatot, azután a nép bűnéért, mert 

ezt egyszer megcselekedte, amikor önmagát 

feláldozta” (Zsid 7:26-27). 

11. „Mert lelke szenvedése nyomán látni 

fog, és megelégedett lesz. Az ő megis-

merése által igaz szolgám sokakat igaz-

zá tesz, mivel ő hordozza vétkeiket.” 

„Amint tehát egynek a bűnesete által 

minden emberre elhatott a kárhozat, úgy 

egynek az igazsága által minden emberre 

elhat az élet megigazítása” (Róm 5:18). 

12. „Ezért a nagyokkal osztok részt neki, és 

a hatalmasokkal együtt kap zsákmányt, 

mert halálra adta életét, és a bűnösök 

közé számították, noha sokak bűnét 

hordozta, és közbenjárt a bűnösökért.” 

„Mert mondom nektek, hogy be kell 

teljesednie rajtam annak, ami meg van 

írva: ’A gonoszok közé számláltatott’, mert 

ami elrendeltetett felőlem, az beteljesedik” 

(Lk 22:37). 

 

A következőkben pedig összegyűjtöttünk még néhány bibliai bizonyítékot, melyek 

megmutatják, hogy az Ószövetség Messiásra vonatkozó jövendölései az Újszövetségben 

beteljesedtek Jézus Krisztus élete és szolgálata folyamán:  

1. A Messiás Júda törzséből származik: 1Móz 49:10, vö.: Mt 1:2-16, Lk 3:23-33, Zsid 7:14 

2. Dávid leszármazottja lesz: Zsolt 132:11, Ézs 9:7, 11:1, 10, vö.: Mt 1:1, 6-16, 9:27, 15:22, 

20:30-31, 21:9, 15, 22:42, Mk 10:47-48, Lk 1:32, 2:4, 3:23-32, 18:38-39, ApCsel 2:29-31, 

13:22-23, Róm 1:3, 15:8, 12 

3. Betlehemben születik meg: Mik 5:2, vö.: Lk 2:4-11, Jn 7:42 



4. Szűztől születik: Ézs 7:14, vö.: Mt 1:18-23, Lk 1:30-35 

5. Születése után csecsemőket gyilkolnak meg: Jer 31:15, vö.: Mt 2:16-18 

6. Egyiptomból hívják ki: Hós 11:1, vö.: Mt 2:15 

7. Előre el lesz készítve az útja: Mal 3:1, 4:5, Ézs 40:3, vö.: Mt 3:1-3, 11:10-14, 17:10-13, Mk 

1:2-4, Lk 1:17, 76, 3:3-6, 7:27, Jn 1:20-23, 3:25-28, ApCsel 13:24, 19:4 

8. Szolgálata nyomán Naftali és Zebulon földje nagy világosságot látott: Ézs 9:1-2, vö.: Lk 

4:18-21 

9. Példázatokkal tanított: Zsolt 78:2, vö.: Mt 13:11-13, 31-35 

10. Isten háza iránti buzgalom fűtötte: Zsolt 69:9, vö.: Mt 21:12-13, Mk 11:15-18, Lk 19:45-

46, Jn 2:13-17 

11. Nem vitázott, nem kiáltott az utcákon: Ézs 42:1-4, vö.: Mt 12:14-21 

12. Egy szamárcsikón vonult be Jeruzsálembe: Zak 9:9, Zsolt 118:26, vö.: Mt 21:1-9, Mk 

11:7-11, Lk 19:28-38, Jn 12:12-15 

13. Elvetik, de a fő szegletkővé lesz: Ézs 28:16, 53:3, Zsolt 69:8, 118:22-23, vö.: Mt 21:42, 

45-46, ApCsel 3:14, 4:11, 1Pt 2:7 

14. Botránkozás köve lett: Ézs 8:14-15, vö.: Lk 20:17-18, Róm 9:31-33, 1Pt 2:8 

15. Egyik apostola elárulja őt: Zsolt 41:9, 109:8, vö.: Mt 26:47-50, Jn 13:18, 26-30, 17:12, 18:2-

5, ApCsel 1:16-20 

16. Harminc ezüstpénzért árulják el: Zak 11:12-13, vö.: Mt 26:15, 27:3-10, Mk 14:10-11 

17. Tanítványai szétszóródnak mellőle: Zak 13:7, vö.: Mt 26:31, 56, Jn 16:32 

18. Népe és a pogányok összeesküdnek ellene: Zsolt 2:1-2, vö.: Mt 27:1-2, Mk 15:1, 15, Lk 

23:10-12, ApCsel 4:25-28 

19. Vád alá helyezik és elítélik: Ézs 53:8, vö.: Mt 26:57-68, 27:1-2, 11-26, Jn 18:12-14, 19-24, 

28-40, 19:1-16 

20. Hamis tanúk vallanak ellene: Zsolt 27:12, vö.: Mt 26:59-61, Mk 14:56-59 

21. A vádlói előtt néma marad: Ézs 53:7, vö.: Mt 27:12-14, Mk 14:61, 15:4-5, Lk 23:9, Jn 19:9 

22. Ok nélkül gyűlölik: Zsolt 69:4, vö.: Lk 23:13-25, Jn 15:24-25, 1Pt 2:22 



23. Megverik, leköpik: Ézs 50:6, Mik 5:1, vö.: Mt 26:67, 27:26, 30, Jn 18:22, 19:3 

24. Keresztre feszítik: Zsolt 22:16, vö.: Mt 27:35, Mk 15:24-25, Lk 23:33, Jn 19:18, 23, 20:25- 

27 

25. A ruháira sorsot vetnek: Zsolt 22:18, vö.: Mt 27:35, Jn 19:23-24 

26. Szidalmazzák a kereszten: Zsolt 22:7-8, vö.: Mt 27:39-43, Mk 15:29-32 

27. Ecettel és epével itatják: Zsolt 69:21, vö.: Mt 27:34, 48, Mk 15:23, 36 

28. A csontját nem törik össze: Zsolt 34:20, 2Móz 12:46, vö.: Jn 19:33, 36 

29. Átdöfik: Ézs 53:5, Zak 12:10, vö.: Mt 27:49, Jn 19:34, 37, Jel 1:7 

30. Feltámad, mielőtt teste oszlásnak indulna: Zsolt 16:8-11, vö.: ApCsel 2:25-31, 13:34-37 

 

Feltámadása után, amikor Jézus megjelent két tanítványának az emmausi úton (vö. Lk 

24:13-35), elkezdte nekik az Ószövetség próféciái alapján elmagyarázni, mit kellett 

elszenvednie a Messiásnak. Ezzel bebizonyította nekik azt, hogy ő a megígért Krisztus: 

„És Mózestől és valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, amelyek 

felőle megírattak az Írásokban” (Lk 24:27).  

Ha őszinte szívvel vizsgáljuk az Ószövetséget, és figyelembe vesszük annak szerves 

folytatását, az Újszövetséget is, akkor megtalálhatjuk az igazi Messiást, akik Izrael népe 

a mai napig vár. Az Írás nem más, mint a róla szóló bizonyságtétel gazdag tárháza, hiszen 

maga Jézus is ezt mondta: „Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert úgy vélitek, hogy 

azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot” (Jn 5:39).  
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