A 70 LEGFONTOSABB VERS A TANAKH-BÓL... ’KI A MESSIÁS?’
Bizonyára tudod, hogy most éljük a Messiás eljövetelét megelőző, szülési fájdalmakhoz hasonló napokat. De
vajon tudod-e, kicsoda Ő? Ez a kis füzet 70, kizárólag a Tanakh-ból, a zsidó Szentírásból származó próféciát
tartalmaz a Messiás személyéről. Olvasd el őket, mert egyértelműen kijelentik, hogy Jesua Izrael igazi
Messiása!
Ézsaiás 9:6
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 Messiás!]
Mikeás 5:1, 3
Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki
uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. A nyáj elé áll, és
legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma
kiterjed a föld határáig.
1Móz 18:13, 14
De az Úr megkérdezte Ábrahámot: Miért nevetett Sára, és miért mondta: Ugyan, hogy szülhetnék öreg létemre?
Van-e valami lehetetlen az Úr számára? Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának.
Ézsaiás 7:14
Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni: Íme, egy szűz teherben van, és Fiút fog szülni, és Immánu-

El-nek (Isten velünk van) nevezik el.

[a Messiás!]

Zakariás 12:10 (olvasd még hozzá a Zsoltárok 22:7-22-t)
Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés Szellemét, és

[a Messiás!]

Rám tekintenek, arra, akit Átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen fiút
szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak.
Dániel 7:9, 13, 14
Azután ezt láttam: Trónokat állítottak föl, és egy Öregkorú helyet foglalt, ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj,
mint a tiszta gyapjú... Láttam az éjszakai látomásban: Jött valaki az ég felhőin, aki az Emberfiához hasonló volt;
az Öregkorú felé tartott, és odavezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy
mindenféle nyelvű nép és nemzet Őt szolgálja. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királysága
nem semmisül meg.
[a Messiás!]
1Móz 49:10 (olvasd még hozzá a 4Móz 24:17-et)
[a Messiás!]
Nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Siló, akinek engedelmeskednek a
népek.
[2000 évvel ezelőtt távozott el a jogar; Róma uralkodott Júdában Jesua idejében.]
Dániel 9:26
A hatvankét hét eltelte után megölik a Messiást, senkije sem lesz. Egy eljövendő fejedelem népe (a rómaiak)
pedig elpusztítja a várost (Jeruzsálem) és a Templomot...[Ez megtörtént 2000 évvel ezelőtt!]

Dániel 3:24, 25
Nebukadneccar király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől: Nem három férfit
dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak: Valóban úgy van, ó, király! Ő azonban így szólt: Én
mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak
látszik, mint Isten Fia.
Zsoltárok 110:1
Dávid zsoltára. Így szól az ÚR az én uramhoz: Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává
nem teszem!
[a Messiás!]
Példabeszédek 30:4
Ki ment fel az égbe, és ki szállott le onnan? Ki szedte össze markába a szelet, ki kötötte köntösébe a vizet? Ki határozta meg az egész föld határát? Talán tudod, hogy mi a neve, és mi a fiának

a neve?

[a Messiás!]

5Móz 18:15, 18, 19
[a Messiás!]
Prófétát támaszt testvéreid közül Istened, az Úr, olyant, mint én (Mózes), İrá hallgassatok! Prófétát
támasztok nekik atyjukfiai közül, olyant, mint te (Mózes). Az én Beszédemet adom a szájába, ő pedig elmond
nekik mindent, amit én parancsolok. És ha valaki nem hallgat az Én Beszédeimre, amelyeket az Én
nevemben mond, azt Én felelősségre vonom!
Ézsaiás 59:16, 17, 18, 20 (olvasd még hozzá az Ézs 63:5-6-ot, és az Ezékiel 22.30-at is)
[a Messiás!]
És (az Úr) látta, hogy nincs ott senki, és elámult, hogy nincs, aki közbelépjen, saját karja Szabadította
meg Őt, saját Igazsága támogatta. Felöltötte az Igazságot mint páncélt, a Szabadulás sisakja van a fején.
Amilyenek voltak a tettek, aszerint fog megfizetni. Haraggal fizet ellenfeleinek, tetteik szerint ellenségeinek... A
bosszúállás ruháit öltötte magára, felindulása mint köpeny borul rá. De eljön Cionhoz a Megváltó, Jákób
megtérő bűnöseihez!
Zsoltárok 40: 8, 9
Akkor így szóltam: Íme, megjelentem, a Tóratekercsben írva van Rólam. Abban telik kedvem, Istenem,
hogy akaratodat teljesítsem, Tórád szívemben van. Hirdettem az Örömhírt...
[a Messiás!]
Ézsaiás 52:10, 13-15
Föltűrte Szent Karját az Úr minden nép szeme láttára. Meglátják majd az egész föld határán Istenünk
Szabadítását. Eredményes lesz Szolgám munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz. Sokan csak
iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi volt külseje, emberhez nem méltó volt alakja. Így sok nemzetet
meghint (Vérével), királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt
nekik, olyan dolgot tudnak meg, amiről addig nem hallottak.
[a Messiás!]
Ézsaiás 53:1, 4-6, 11
Ki hitt volna a mi beszédünknek (ld. még Zsol 98:1-3), ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma?
[a Messiás!]
Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása
sújtotta és kínozta Őt. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő
bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az Ő sebei árán menekültünk (Gyógyultunk!) meg.
Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.
Zsoltárok 22:1, 16

Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el?

Átlyukasztották kezemet, lábamat. (Vér)!

[a Messiás!]

Zakariás 9:9-11
Örvendj nagyon, Cion leánya, kiálts, Jeruzsálem leánya! KIRÁLYOD érkezik hozzád, Aki Igaz és
Szabadítással teljes, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Békét hirdet a népeknek. Uralma
tengertől tengerig ér, és a folyamtól a föld végéig. A veled (a Messiással) kötött (Új) Szövetség Véréért szabadon
bocsátom foglyaidat...
[a Messiás!]
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Jeremiás 31:31-34
Eljön az az idő - így szól az Úr -, amikor Új

(Vér) Szövetséget kötök Izráel és Júda

házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom
földjéről. De ezt a (vér) Szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk - így szól az Úr. Nem olyan (vér)
Szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a (vér)
Szövetséget megszegték, pedig én voltam az Férjük - így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a(z Új) Szövetség, amelyet
Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje - így szól az Úr -: Tórámat a belsejükbe helyezem, szívükbe írom
be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a szomszédját, ember a
testvérét arra, hogy “ismerd meg az Urat!”, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok - így szól
az ÚR -, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. (...az Örökkévaló
Szövetség Vére által!)
1Móz 3:15
[a Messiás!]
Ellenségeskedést támasztok közted (Sátán) és az asszony (Éva) közt, a te magod és az ő Magva közt: ő a
fejedet tapossa, te (Sátán) meg a sarkát mardosod (Vér).
3Móz 17:11

Mert a test élete a vérben van, és én az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelést
szerezzen értetek. Mert a Vér a benne levő élet által szerez Engesztelést.
Ezékiel 36:25-28 (ld. még Ezékiel 11:19, 20; 16:60, 18:31, 32)
Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól
megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új szellemet adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet,
és hússzívet adok nektek. Az Én Szellememet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim
szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek
adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek.
Zsoltárok 118:22-26
Az a KŐ, amelyet az építők megvetettek, az lett a SAROKKŐ! Az ÚRtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez
az a nap, amelyet az ÚR elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! Ó, URam, segíts meg! Ó URam, adj szerencsét!
Áldott, aki az ÚR nevében jön! Megáldunk titeket az ÚR házából.
[a Messiás!]
Ézsaiás 63:8-10
...Ő volt Megváltójuk. Minden nyomorúságukban Ő nyomorgattatott és Jelenlétének Angyala mentette
meg őket. Szeretetében és könyörületében megváltotta őket. Felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva. Ők
azonban engedetlenek voltak, és megszomorították Szent Szellemét.
[a Messiás!]
Zakariás 13:7-9
Kard! Támadj Pásztoromra, bizalmas emberemre! - így szól a Seregek Ura. Vágd le a Pásztort, széledjen el
a nyáj! Még a kicsinyekre is kezet emelek. Úgy jár az egész ország - így szól az Úr -, hogy kétharmad részét kiirtják,
és elpusztul, csak egyharmada marad meg. Ezt a harmadrészt is tűzbe teszem, megtisztítom őket, ahogyan az
ezüstöt tisztítják, megpróbálom őket, ahogyan az aranyat próbálják. Ő segítségül hívja nevemet, én pedig
meghallgatom őt. Ezt mondom: Népem ő, és ő ezt mondja: Uram, Istenem!
Ézsaiás 42:1-4, 6, 7
[a Messiás!]
Ez az én Szolgám, akit támogatok, az Én Választottam, akiben gyönyörködöm. Szellememet helyeztem
Rá. Igazságot szolgáltat a nemzeteknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán... Igazán hirdeti a
Tórát. Nem veszíti erejét, sem el nem csügged, amíg meg nem alapozza Igazságát a földön; az Ő Tórájára várnak a
szigetek. Én, az Úr, elhívtalak Igazságban, Én fogom a kezedet. Megőrizlek, és Benned ajándékozom meg
Új Szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a
börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket!
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Ézsaiás 49:5-9 (ld. még Ézsaiás 11:10)
Most pedig ezt mondja az Úr, aki már anyám méhében Szolgájának teremtett, hogy Jákóbot hozzá térítsem,
Izráelt hozzá gyűjtsem. Ilyen nagyra becsült engem az Úr, Istenemnél van az erőm. Ezt mondta: Kevésnek tartom,
hogy Jákób törzseinek helyreállításában és a megmentett Izráel visszatérítésében légy az Én Szolgám. A
pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson Szabadításom a föld határáig. Ezt mondja az Úr, Izráel
megváltója, Szentje Annak, akit megvetnek az emberek, Akit utálnak a népek, Aki a zsarnokok szolgája:
Királyok kelnek föl, ha meglátnak, és fejedelmek borulnak le az Úrért, aki hűséges hozzád, Izráel Szentjéért, aki
kiválasztott téged. Ezt mondja az Úr: A kegyelem idején meghallgatlak, a Szabadulás Napján megsegítlek
Téged Megőrizlek és megajándékozom Általad Új Szövetségemmel népemet, hogy te állítsd helyre az
országot, és oszd szét az elpusztult örökséget. Mondd a foglyoknak: Jöjjetek ki! - a sötétségben levőknek: Jöjjetek a
napvilágra!
[a Messiás!]
Zakariás 3:6, 8,9 (olvasd el az 1-4 verseket is)
És így figyelmeztette az Úr Angyala (Küldöttje) Jehósuát (Jósuát): Hallgass ide, Jehósua főpap, (Cádok
főpapi családjából, Áron vérvonalából) társaiddal együtt, akik előtted ülnek! Azt a csodát jelzik ezek a férfiak, hogy
én elhozom Szolgámat, a SARJADÉKOT (A MESSIÁST)! Mert itt van egy Kő, amelyet Jehósua elé tettem.
Ezen az egy Kövön hét szem van, én magam véstem bele a mintákat - így szól a Seregek Ura. Egy napon eltörlöm
ennek az országnak a bűnét.
[a Messiás!]
Zakariás 6:11, 12, 13 (Jehósua főpapot Jesuának hívják az Ezra 3:2-ben)
Vedd át az ezüstöt és az aranyat, csináltass koronát, és tedd Jehósua (Jesua) főpapnak, Jócádák fiának a fejére.
Ezt mondd neki: Így szól a Seregek Ura: Van egy Férfi, akinek SARJADÉK a neve, mert helyette sarjad, és
felépíti az Úr Templomát. Ő fogja felépíteni az Úr Templomát, és Ő hordozza Isten Dicsőségét,
trónra lép, és uralkodik. Egy pap is lesz mellette a trónon, és békés egyetértés lesz kettőjük között. (A
PAP-KIRÁLY!
[a Messiás!]
1Móz 22:8, 10-14, 15-18 (ld. még 1Móz 18:1, 2, 10, 16-18, 22)
Ábrahám azt mondta: Isten

majd Maga gondoskodik az áldozatra való bárányról,

fiam. Így mentek tovább ketten együtt... De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy
levágja a fiát, kiáltott neki az Úr Angyala a mennyből: Ábrahám! Ábrahám! Ő így felelt: Itt vagyok. Az Angyal
így szólt: Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem
tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van
egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Odament Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égőáldozatul
a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet: Az Úr gondoskodik... Az Úr Angyala másodszor is
kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta: Magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és
nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom
utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. A te magod
birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te Magod (a Messiás) által nyer áldást a föld minden családja, mert
hallgattál szavamra.
Zsoltárok 2:6, 7, 12
Én kentem föl Királyomat szent hegyemen, a Cionon! Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem: Az én
Fiam vagy, ma nemzettelek Téged! Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert hamar föllángol haragja, de áldottak mind, akik Benne bíznak (a Fiúban).
[a Messiás!]
2Móz 3:2-6
[a Messiás!]
Ott megjelent neki (Mózesnek) az Úr Angyala tűz lángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a
csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes: Odamegyek, és megnézem ezt a
nagy csodát: miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy odamegy megnézni, kiáltott neki Isten a
csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes! Mózes! Ő pedig így felelt: Itt vagyok! Isten ekkor azt mondta:
Ne jöjj közelebb! Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz! Majd ezt mondta: Én vagyok
atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene.
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1Móz 14:18-20
[a Messiás!]
Málki-Cedek, Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje. Ő a Felséges Isten papja volt, megáldotta őt,
és ezt mondta: Áldott vagy Abrám a Felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta! És áldott a Felséges
Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet! Abrám pedig tizedet adott neki (Málki-Cedeknek) mindenből.
1Móz 32:25, 28, 30 [ld. még Hóseás 12:5 ... Küzdött az Angyallal...)
Jákób pedig ott maradt egyedül. Ekkor egy Ember tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig. Nem Jákób lesz
ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákób P’ni-El-nek nevezte el
azt a helyet, és ezt mondta: Bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam.
[a Messiás!]
2Móz 23:20-23
Íme, Én egy Angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem.
Vigyázz magadra Előtte, és hallgass a szavára! Ne szegülj Ellene, mert Ő nem bocsátja meg
hitszegéseteket, hiszen az Én Nevem van jelen Benne! De ha engedelmesen
hallgatsz a szavára, és teljesíted mindazt, amit parancsolok, akkor ellensége leszek ellenségeidnek
és szorongatója szorongatóidnak. Mert az én Angyalom előtted megy...
[a Messiás!]
Józsué 5:13-15
Amikor Józsué Jerikónál volt, föltekintett, és látta, hogy egy Férfi áll előtte, kivont karddal a kezében. Odament
Hozzá Józsué, és megkérdezte tőle: Közénk tartozol, vagy ellenségeinkhez? Az pedig így felelt: Nem, hanem az
Úr Seregének a Vezére vagyok. Most jöttem. Ekkor Józsué arccal a földre borult előtte és imádta Őt, és
ezt mondta neki: Mit akar mondani szolgájának az én Uram? Az Úr seregének a vezére ezt felelte Józsuénak:
Oldd le sarudat a lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz. Józsué pedig úgy tett.
Bírák 13:3, 18, 20, 22
[a Messiás!]
Megjelent egyszer az Úr Angyala az asszonynak, és ezt mondta neki: Lásd, te meddő vagy, nem szültél. De
teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Az Úr Angyala ezt felelte neki: Miért kérdezed a nevem? Csodálatos név az!
Az történt ugyanis, hogy a láng felcsapott az oltárról az ég felé, az Úr Angyala pedig felszállt az oltár lángjában.
Ezt látva, Mánóah és felesége arccal a földre borult. “...mert Istent láttuk!” [ld. Ézsaiás 9:6]
Jeremiás 23:5, 6
Eljön majd az idő - így szól az Úr -, amikor Igaz Sarjat (Fiút) támasztok Dávidnak, olyan KIRÁLYT, aki
bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban. Az ő idejében szabad lesz Júda, Izráel is
biztonságban él, és így fogják nevezni: AZ ÚR A MI IGAZSÁGUNK!
[a Messiás!]
Jeremiás 33:14-18 [a Messiás!]
Eljön még az idő - így szól az Úr -, amikor valóra váltom azt a jót, amit Izráel és Júda házáról ígértem. Azokban a
napokban és abban az időben Igaz SARJADÉKOT sarjasztok Dávidnak, Aki jog és igazság szerint jár el az
országban. Azokban a napokban szabad lesz Júda, Jeruzsálem is biztonságban él, és így fogják nevezni: Az ÚR A
MI IGAZSÁGUNK! Mert így szól az Úr: Sosem marad Dávid Utód nélkül; lesz, aki Izráel házának trónján üljön.
És nem halnak ki a lévita papok utódai sem; lesznek, akik égőáldozatot mutatnak be, ételádozatot égetnek, és
véresáldozatot készítenek színem előtt mindenkor.
[A Messiás Dávid és Cádok főpap magvából származó PAP-KIRÁLY]
[a Messiás!]
Zakariás 9:14, 15, 16 (ld. még Ézsaiás 27:13)
Akkor megjelenik fölöttük az Úr, kirepül nyila, mint a villám. Az Úr Isten megfújja a sófárt, és dél felől támadó
forgószélben vonul. A Seregek Ura oltalmazza népét, győznek, és taposnak a parittyaköveken... Megsegíti őket
Istenük, az Úr azon a napon. Pásztorolja népét, mint egy nyájat...
Zsoltárok 24:7-10
[a Messiás!]
Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a DICSŐSÉG KIRÁLYA! Ki a
DICSŐSÉG KIRÁLYA? Az erős és hatalmas Úr, az Úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk,
emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a DICSŐSÉG KIRÁLYA! Ki a DICSŐSÉG KIRÁLYA? A
Seregek Ura, ő a DICSŐSÉG KIRÁLYA! (Szela.)
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Ézsaiás 16:5

Kegyelem által készül a Trón. Igazságban ül azon Dávid sátorában Ő, [PAP-KIRÁLY, a MESSIÁS,
a Dávid Fia] aki törődik a Joggal, és szorgalmazza az Igazságot.

[a Messiás!]

Dániel 10:5, 6, 14, 21
Föltekintettem, és láttam egy gyolcsruhába öltözött Férfit, akinek színarany öv volt a derekán. Teste olyan volt,
mint a drágakő, arca fénylett, mint a villám, szemei, mint az égő fáklyák. Karjai és lábai csillogtak, mint a
fénylő réz, és Beszéde oly hangos volt, mint egy tömeg zúgása. [a MESSIÁS!] De most megjöttem, és elmondom
neked, hogy mi fog történni népeddel az utolsó időben; mert ez a látomás is arról az időről szól. De előbb
elmondom neked, hogy mi van megírva az Igazság Könyvében. - Senki sincs, aki velem tartana azok ellen, csak
Mikháel, a ti vezéretek.
[a Messiás!]
Dániel 12:6, 7
Az egyik megkérdezte a gyolcsruhába öltözött Férfit, aki ott állt a folyam vize mellett: Mikor lesz vége ezeknek a
csodás dolgoknak? Hallottam, hogy a gyolcsruhába öltözött férfi, aki a folyam vize mellett állt, jobbját és balját az
égre emelve megesküdött az örökké élőre: Egy időszak, meg két időszak és egy fél időszak múlva! Mert amikor
véget ér a szent nép megrontójának hatalma, mindezek beteljesednek. (ld. 5Móz 32:39-41) [a Messiás!]
Ézsaiás 11:1, 2, 4, 5, (10) (ld. még Ézsaiás 61:1-3)
[a Messiás!]
Vesszőszál hajt ki Isai (Dávid király apja) törzsökéről, Hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr Szelleme nyugszik
Rajta, a bölcsesség és értelem Szelleme, a tanács és erő Szelleme, az Úr ismeretének és félelmének
Szelleme. De Igazsággal ítéli meg a nincstelenek ügyét, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában.
Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének
öve pedig a Hűség.
Zsoltárok 89: 21, 22, 26-30, 35-38 [ld. még 3, 4, 34, 37 verseket is]
Megtaláltam Szolgámat, Dávidot, szent olajommal fölkentem őt. Kezem állandóan vele lesz, karom erőssé teszi
őt. Így nevez majd engem: Atyám vagy, én Istenem, Szabadító kősziklám! Én pedig elsőszülöttemmé
teszem, felséges lesz a földi királyok között. Örökké megtartom Kegyelmemet iránta, és Szövetségem
állandó lesz vele. Örökkévalóvá teszem Magvát és Trónját, míg csak meglesz az ég. [a Messiás]
Megesküdtem egykor szentségemre, és nem fogok hazudni Dávidnak: Örökké lesz Magva, Trónja Előttem lesz,
mint a nap, megmarad örökre...
Ézsaiás 53:1-12
[a Messiás!]
Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az ÚR Hatalma? Mint vesszőszál, sarjadt ki
előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan
külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak Férfia, betegség
ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi
fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink
miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az

Ő

Sebei árán Gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját
járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta
ki. Mint a Bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki
száját.Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők
közül, az Én népem vétke miatt éri a büntetés?! A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála
után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De
ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki
gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz! Igaz Szolgám sokakat tesz
igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a Hatalmassal együtt részesül
zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét
vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért.
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1Krónikák 17:10-15 (ld. még a 2Sám 7:5, 12-16-ot)
Azt is kijelentettem neked, hogy házat fog neked építeni az Úr. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez,
fölemelem majd Magodat, és szilárddá teszem az Ő Királyságát. Ő épít Nekem házat, Én pedig
megerősítem a trónját örökre. Atyja leszek Neki, és ő a Fiam lesz. Nem vonom meg tőle szeretetemet,
ahogyan megvontam elődödtől, hanem Házam és Királyságom szolgálatába állítom Őt örökre, és Trónja

örökké szilárd lesz. Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint beszélt Dáviddal.

[a Messiás!]

Ézsaiás 61:1, 2
[a Messiás!]
Uramnak, az Úrnak Szelleme nyugszik rajtam, mert felkent Engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek
az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a
megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének Esztendejét, Istenünk Bosszúállása Napját, vigasztalok
minden gyászolót...
Dániel 2:34, 35 (44, 45)
Miközben nézted, egy KŐ zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot vas- és
cseréplábairól, és darabokra zúzta az egészet. Összezúzódott a vas, a cserép... A KŐ [a Messiás!] pedig, amely
ledöntötte a szobrot, Nagy Heggyé lett, és betöltötte az egész földet.
[a Messiás!]
Ézsaiás 28:16 (ld. még Zsol 118 A KŐ... A Sarokkő]
Ezért így szól az én Uram, az Úr: A Cionra egy KÖVET teszek le alapul, szilárd KÖVET, drága SAROKKÖVET
alapul. Aki hisz, az nem menekül el!
[a Messiás!]
Ézsaiás 8:14, 15
Akkor Ő is megszentel. De Izráel két háza számára olyan KŐ lesz, amelybe beleütköznek, olyan Szikla, amelybe
belebotlanak, Jeruzsálem lakóinak pedig kelepce és csapda. Sokan megbotlanak közülük, elesnek és
összetörnek, megfogja őket a csapda.
[a Messiás!]
1Móz 1:26; 1Móz 3:22; 1Móz 11:7; Ézsaiás 6:8; Ézsaiás 48:16

Alkossunk Ádámot (embert) a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger
halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.
Íme, Ádám olyanná lett, mint Miközülünk

egy: tudja, mi a jó, és mi a rossz.

Menjünk csak le és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét!
Kit küldjek el, ki megy el követségünkben?
És most, az Úr Isten és az Ő Szelleme küldött el Engem.
Zsoltárok 8:4-6
Micsoda az ember, hogy törődsz vele, és Ádám fia hogy meglátogattad? Kevéssel tetted őt kisebbé
Elohim-nél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá
vetettél...
Hóseás 1:10
De lesz még annyi Izráel fiainak a száma, mint a homok a tengerparton, amelyet nem lehet megmérni, sem
megszámolni. Akkor ahelyett, hogy ezt mondanák nekik: Nem vagytok népem! - ezt mondják: Az Élő Isten

fiai vagytok!
5Móz 24:16 (Ezékiel 18:4 ... Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik.)
Ne kelljen meghalniuk az apáknak a fiakért, a fiaknak se kelljen meghalniuk az apákért. Mindenkinek a maga
vétkéért kell meghalnia!
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Zsoltárok 82:6
Azt mondtam, istenek

vagytok, a Felséges fiai mindnyájan.

Ézsaiás 59:1, 2
Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti
bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott
meg.
Zsoltárok 14:3
Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem.
5Móz 27:26
Átkozott, aki nem tartja meg ennek a Tórának minden szavát, és nem aszerint cselekszik! Az egész nép mondja
rá: Ámen!
Ézsaiás 64:5 (ld. még Prédikátor 7:20)
Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha.
Elhervadunk mindnyájan, mint a falevél, bűneink elsodornak bennünket, mint a szél.
Hóseás 5:15
[a Messiás!]
Majd visszavonulok lakóhelyemre, amíg meg nem vallják bűneiket. Nyomorúságukban keresnek majd
engem.
Dániel 12:2 (ld. még Hóseás 13:14; Ézsaiás 26:19; Jób 19:26; Zsoltárok 49:15)
Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan Felébrednek majd: némelyek Örök Életre, némelyek
szégyenre és Örök ítéletre.
4Móz 23:19 (ld. még 1Sám 15:29)
Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármi miatt is meg kellene térnie. Mond-e
olyat, amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit nem teljesít?
Jeremiás 31:3 (ld. még 5Móz 7:6-10, 12, 13)
A messzeségben is megjelent az Úr ezt mondván: Igen, Örökkévaló Szeretettel szerettelek, ezért
vontalak magamhoz hűségesen.
E 70 Tanakh-idézet egyértelműen bizonyítja, hogy Jesua Izrael Messiása.

Zsoltárok 138:2
Mert mindennél magasztosabbá tetted Nevedet és Beszédedet!

Zsoltárok 119:89
Ó, Uram, Beszéded örökre ott lakozik a Mennyben!

Ézsaiás 40:8

De Istenünk Beszéde örökre megmarad!
4/2014
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