
75 головних цитат з Танаха про те      
"Хто є Месія?" 

 
Багато євреїв вважають, що зараз ми живемо у ті дні, коли 
Месія має прийти, але чи знаєш ти, хто він? Ця брошура 
містить 70 пророцтв, взятих тільки з Танаха (єврейського 
Святого Письма) про Месію. Прочитайте їх, бо вони чітко 
виявляють справжню ідентичність реального Месії Ізраїлю!  
 
 
Ісаї: 9:5-6      [Месія!]  
Бо Дитя народилося нам, даний нам Син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я 
Йому: Дивний Порадник, Бог сильний, Отець вічности, Князь миру. 
Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида й у царстві його, 
щоб поставити міцно його й щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер   
й аж навіки, ревність Господа Саваота це зробить! 
 
Михей 5:1-3        [Месія!]  
А ти, Віфлеєме-Єфрате, хоч малий ти у тисячах Юди, із тебе Мені вийде Той,    
що буде Владика в Ізраїлі, і віддавна постання Його, від днів віковічних. 
І стане, і буде Він пасти Господньою силою, величністю Ймення Господа Бога 
Свого. І осядуть вони, бо Він стане великий тепер аж до кінців землі! 
 
Буття 18:13-14 
І сказав Господь до Авраама: Чого то сміялася Сарра отак: Чи ж справді вроджу, 
коли я зостарілась? Чи для Господа є річ занадто трудна? На означений час Я 
вернуся до тебе за рік цього самого часу, Сарра ж тоді матиме сина. 
 
Iсая 7:14                [Месія!]  
Тому Господь Сам дасть вам знака: Ось Діва в утробі зачне, і Сина породить,       
і назвеш ім'я Йому: Еммануїл. (Бог з нами) 
 
Даниїл 7:9, 13-14     [Месія!]  
Я бачив, аж ось поставили престоли, і всівся Старий днями. Одежа Його біла, як 
сніг, а волосся голови Його немов чиста вовна, а престол Його огняне полум'я, 
колеса Його палахкотючий огонь. Я бачив у видіннях ночі, аж ось разом з 
небесними хмарами йшов ніби Син Людський, і прийшов аж до Старого днями,   
і Його підвели перед Нього. І Йому було дане панування й слава та царство, і всі 
народи, племена та язики будуть служити Йому. Панування Його панування вічне, 
яке не спиниться, а царство Його не буде зруйноване. 
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Захарiя 12:10  (дивіться також Псалом 21:8-23)       [Месія!]  
А на Давидів дім та на єрусалимського мешканця Я виллю Духа милости та 
молитви. І будуть дивитись на Мене, Кого прокололи, і будуть за Ним голосити, 
як голоситься за одинцем, і гірко заплачуть за Ним, як плачуть за первенцем. 
 
Даниїл 9:26  
І по тих шостидесятьох і двох тижнях буде погублений Месія, хоч не буде на 
Ньому вини. А це місто й святиню знищить народ володаря (Римляни), що прийде, 
а кінець його у повідді. І аж до кінця буде війна, гострі спустошення.                     
(Це трапилось 2000 років назад) 
 
Буття 49:10   (дивіться також Числа 24:17)   [Месія!]  
Не відійметься берло від Юди, ані з його стегон законодавець, аж прийде 
Примиритель, що Йому буде послух народів.   (Рим панував над Юдою у дні 
Іісуса; берло було віднято 2000 років назад). 
 
Даниїл 3:24-25      [Месія!]  
Тоді цар Навуходоносор здивувався, і поспішно встав, заговорив та й сказав до 
своїх радників: Чи ж не трьох зв'язаних мужів ми кинули до середини огню? Ті 
відповіли та й сказали цареві: Певне, царю! Він відповів та й сказав: Таж я бачу 
чотирьох мужів непов'язаних, що ходять посеред огню, і шкоди їм нема, а вигляд 
того четвертого подібний до Божого сина! 
 
Псалми 109:1    (написаний царем Давидом) 
Промовив Господь Господеві моєму [Месія]: Сядь праворуч Мене, доки не 
покладу Я Твоїх ворогів за підніжка ногам Твоїм! 
 
Повторення Закону 18:15, 18-19    [Месія!]  
Пророка з-посеред тебе, з братів твоїх, Такого, як я, поставить тобі Господь, Бог 
твій, Його будете слухати, Пророка з-посеред тебе, з братів твоїх, Такого, як я, 
поставить тобі Господь, Бог твій, Його будете слухати, Поставлю Пророка для них 
з-поміж їхніх братів, Такого, як ти, і дам Я слова Свої в уста Його, і Він їм 
говоритиме все, що Я накажу. І станеться, кожен, хто не слухатиме слів Моїх, 
що Той Пророк говоритиме Моїм Ім'ям, Я покараю того. 
 
Iсая 59:16-20 (дивіться також Ісая 63:5-6, Єзекiїль 22:30)     [Месія!]  
І Він (Господь) бачив, що немає нікого, і дивувавсь, що немає заступника...         
Та рамено Його Йому допомогло, і Його справедливість підперла Його, і         
Він зодягнув справедливість, як панцер, а шолома спасіння на Свою голову,          
і зодягнув шати помсти, як одяг, і покрився горливістю, мов би плащем! 
Надолужить Він гнівом Своїм ворогам згідно з учинками їхніми, Своїм 
супротивним заплатою, островам надолужить заплату. І будуть боятися Ймення 
Господнього з заходу, а слави Його зо схід сонця, бо прийде, як річка рвучка, вітер 
Господній її пожене, і прийде Викупитель Сіонові й тим, хто вернувся із прогріху  
в Якові, каже Господь. 
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Приповiстi 30:4    [Месія!]  
Хто на небо ввійшов і зійшов? Хто у жмені свої зібрав вітер? Хто воду в одежу 
зв'язав? Хто поставив усі кінці землі? Яке ймення його, і яке ймення сина його, 
коли знаєш? 

 
Псалом 39:8-9, 11  Тоді я сказав: Ось я прийшов із звоєм книжки, про мене 
написаної.  Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і Закон Твій у мене в серці. 
справедливість Твою не ховав я в середині серця свого, про вірність Твою та 
спасіння Твоє я звіщав, не таїв я про милість Твою та про правду Твою на великім 
зібранні.                                             [Месія!] 

 
Iсая 52:10, 13-15     [розіпнутий Месія!]   
Господь обнажив на очах усіх народів святеє рамено Своє, і спасіння від нашого 
Бога побачать всі кінці землі! Ось стане розумне робити Мій Отрок, підійметься 
й буде повищений, і височенним Він стане! Як багато-хто Ним дивувались, такий 
то був змінений образ Його, що й не був людиною, а вигляд Його, що й не був 
сином людським! так Він здивує численних народів, царі свої уста замкнуть 
перед Ним, бо побачать, про що не говорено їм, і зрозуміють, чого не чували 
вони!... 

 
Iсая 53:1, 4-6, 11   (дивіться також Псалом 97:1-3) 
Хто нашій спасенній тій звістці повірив, і над ким відкривалось рамено Господнє? 
Направду ж Він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали Його за 
пораненого, ніби Бог Його вдарив поразами й мучив... А Він був ранений за 
наші гріхи, за наші провини Він мучений був, кара на Ньому була за наш мир, 
Його ж ранами нас уздоровлено! Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились 
кожен на власну дорогу, і на Нього Господь поклав гріх усіх нас!  Він через муки 
Своєї душі буде бачити плід, та й насититься. Справедливий, Мій Отрок, (Месія) 
оправдає пізнанням Своїм багатьох, і їхні гріхи понесе. 

 
Псалом 21:2, 17      [розіпнутий Месія!]    
Боже мій, Боже мій, нащо мене Ти покинув?... прокололи вони мої руки та 
ноги мої... 

 
Захарiя 9:9-11  
Радій вельми, о дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму! Ось Цар твій до тебе 
гряде, справедливий і повний спасіння, покірний, і їде на ослі, і на молодім 
віслюкові, сині ослиці.  І народам Він мир сповістить, а Його панування від моря 
до моря, і від Ріки аж до кінців землі.  Також ти, за кров заповіту твого Я пустив 
твоїх в'язнів із ями, в якій немає води. 

 
Буття 3:15       [Месія!] 
І Я покладу ворожнечу між тобою й між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. 
Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. 
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Псалом 117:22-26    [Месія!] 
Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем, від Господа 
сталося це, і дивне воно в очах наших! Це день, що його створив Господь, радіймо 
та тішмося в нім! Просимо, Господи, спаси! Просимо, Господи, пощасти! 
Благословен, хто гряде у Господнє Ім'я! Благословляємо вас із Господнього дому!     
 
Левит 17:11       
бо душа тіла в крові вона, а Я дав її для вас на жертівника для очищення за душі 
ваші, бо кров та вона очищує душу. 
 
Єремiя 31:31-34 
Ось дні наступають, говорить Господь, і складу Я із домом Ізраїлевим і з Юдиним 
домом Новий Заповіт. Не такий заповіт, що його з їхніми батьками Я склав був у 
той день, коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивести з краю їгипетського. Та вони 
поламали Мого заповіта, і Я їх відкинув, говорить Господь! Бо це ось отой Заповіт, 
що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь: Дам Закона Свого в 
середину їхню, і на їхньому серці його напишу, і Я стану їм Богом, вони ж Мені 
будуть народом! І більше не будуть навчати вони один одного, і брат свого брата, 
говорячи: Пізнайте Господа! Бо всі будуть знати Мене, від малого їхнього й аж до 
великого їхнього, каже Господь, бо їхню провину прощу, і не буду вже згадувати 
їм гріха!  (Кровью вічного Заповіту!) 
 
Єзекiїль 36:25-28   (дивіться також Єзекiїль 11:19-20; 16:60; 18:31-32) 
І покроплю вас чистою водою, і станете чисті; зо всіх ваших нечистот і зо всіх 
ваших бовванів очищу вас. І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро,    
і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. І духа Свого дам Я 
до вашого нутра, і зроблю Я те, що уставами Моїми будете ходити, а постанови 
Мої будете стерегти та виконувати. І ви будете сидіти в Краю, якого Я дав вашим 
батькам, і будете Мені народом, а Я буду вам Богом! 
 
Iсая 28:16    (дивіться також Даниїла 2:34) 
Тому Господь Бог сказав так: Оце поклав каменя Я на Сіоні, каменя 
випробуваного, наріжного, дорогого, міцно закладеного. Хто вірує в нього,        
не буде той засоромлений! [воскреслий Месія!] 
 
Iсая 8:14-15      [Месія!] 
І буде Він за святиню, і за камінь спотикання, і за скелю спокуси для двох домів 
Ізраїля, за сітку й за пастку для мешканця Єрусалиму. І спіткнуться об них 
багатохто, і попадають, і будуть поламані, і заплутаються, і будуть схоплені.    
 
Iсая 63:8-10     [розіпнутий Месія!]    
...і став Він для них за Спасителя. В усякому утиску їхньому тісно було і Йому,    
і Ангол обличчя Його їх спасав. Любов'ю Своєю й Своїм милосердям Він викупив 
їх, і їх підніс і носив їх усі дні в давнину. Та стали вони неслухняними й Духа 
Святого Його засмутили, 
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Iсая 42:1-4, 6-7      [Месія!] 
Оце Отрок Мій, що Я підпираю Його, Мій Обранець, що Його полюбила душа 
Моя. Я злив Свого Духа на Нього, і Він правосуддя народам подасть. Він не буде 
кричати, і кликати не буде, і на вулицях чути не дасть Свого голосу. Він очеретини 
надломленої не доломить, і ґнота тліючого не погасить, буде суд видавати за 
правдою. Не втомиться Він, і не знеможеться, поки присуду не покладе на землі,      
і будуть чекати Закона Його острови.  Я, Господь, покликав Тебе в справедливості, 
і буду міцно тримати за руки Тебе,  і Тебе берегтиму, і дам Я Тебе заповітом 
народові, за Світло поганам, щоб очі відкрити незрячим, щоб вивести в'язня з 
в'язниці, а з темниці тих мешканців темряви! 

 
Iсая 49:5-9     (дивіться також Ісая 11:10)      [Месія!] 
Тепер же промовив Господь, що Мене вформував Собі від живота за раба, щоб 
навернути Собі Якова, і щоб Ізраїль для Нього був зібраний. І був Я шанований в 
очах Господніх, а Мій Бог стався міццю Моєю. І Він сказав: Того мало, щоб був 
Ти Мені за раба, щоб відновити племена Якова, щоб вернути врятованих 
Ізраїля, але Я вчиню Тебе світлом народів, щоб був Ти спасінням Моїм аж до 
краю землі! Так говорить Господь, Відкупитель Ізраїлів, Святий його, до 
погордженого на душі, до обридженого від людей, до раба тих володарів: 
Побачать царі, і князі повстають, і поклоняться ради Господа, що вірний, ради 
Святого Ізраїлевого, що вибрав Тебе. Так говорить Господь: За часу вподобання Я 
відповів Тобі, в день спасіння Тобі допоміг, і стерегтиму Тебе, і дам Я Тебе 
(Новим) заповітом народові, щоб край обновити, щоб поділити спадки 
спустошені, щоб в'язням сказати: Виходьте, а тим, хто в темноті: З'явіться!     

 
Захарiя 3:6, 8-9    (Месія з семї священиків Садока)     [Месія!] 
І освідчив Ангол Господній Ісусові, промовляючи: Послухай но, Ісусе, великий 
священику, ти та ближні твої, що сидять перед тобою, бо вони мужі знаменні, бо 
ось Я приведу Свого раба Пагінця. Бо оце той камінь, що його Я поклав перед 
Ісусом. На одному камені сім очей. Ось Я вирізьблю на ньому різьбу його, говорить 
Господь Саваот, і відкину вину цієї землі за один день.    

 
Псалом 2:6-7, 12     [Месія!] 
Я ж помазав Свого Царя на Сіон, святу гору Свою. Я хочу звістити постанову: 
Промовив до Мене Господь: Ти Мій Син, Я сьогодні Тебе породив. Шануйте 
Сина, щоб Він не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів Його 
незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на Нього (Сина) надіється!    

 
Захарiя 6:11-13      [Царь- Священик!, Месія!] 
І візьмеш срібло та золото, і зробиш корону, і покладеш на голову Ісуса, 
Єгосадакового сина, великого священика. І скажеш до нього, говорячи: Так 
говорить Господь Саваот, промовляючи: Оце муж, Цема ім'я йому, і зо свого місця 
виросте він, і збудує храма Господнього. І він збудує храма Господнього, і він 
буде носити величність, і сяде, і буде панувати на троні своєму, і він стане 
священиком на троні своєму, і рада миру буде поміж ними обома.     
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Буття 22:8, 10-14, 15-18      (дивіться також Буття 18:1-2, 10, 16-18, 22) 
І відказав Авраам: Бог нагледить ягня Собі на цілопалення, сину мій! І пішли 
вони разом обоє. І простяг Авраам свою руку, і взяв ножа, щоб зарізати сина свого... 
Та озвався до нього Ангол Господній із неба й сказав: Аврааме, Аврааме! А той 
відізвався: Ось я! І Ангол промовив: Не витягай своєї руки до хлопця, і нічого йому 
не чини, бо тепер Я довідався, що ти богобійний, і не пожалів для Мене сина свого, 
одинака свого. А Авраам звів очі свої та й побачив, аж ось один баран зав'яз у 
гущавині своїми рогами. І пішов Авраам, і взяв барана, і приніс його на 
цілопалення замість сина свого. І назвав Авраам ім'я місця того: Господь нагледить, 
що й сьогодні говориться: На горі Господь з'явиться. А Ангол Господній із неба 
озвався до Авраама подруге, і сказав: Клянуся Собою, це слово Господнє, тому, що 
вчинив ти цю річ, і не пожалів був сина свого, одинака свого, то благословляючи, 
Я поблагословлю тебе, і розмножуючи, розмножу потомство твоє, немов зорі на 
небі, і немов той пісок, що на березі моря. І потомство твоє внаслідує брами твоїх 
ворогів. І всі народи землі будуть потомством твоїм благословляти себе через те, 
що послухався ти Мого голосу. 
 
Буття 14:18-20       [Месія до втілення!] 
А Мелхиседек, цар Салиму, виніс хліб та вино. А він був священик Бога 
Всевишнього. І поблагословив він його та й промовив: Благословенний Аврам від 
Бога Всевишнього, що створив небо й землю. І благословенний Бог Всевишній, що 
видав у руки твої ворогів твоїх. І Аврам дав йому десятину зо всього. 
 
Буття 32:25,28-29, 31     (дивіться також Осія 13:4)     [Месія до втілення!]  
І зостався Яків сам. І боровся з ним якийсь Муж, аж поки не зійшла досвітня зоря.  
І промовив до нього: Як твоє ймення? Той відказав: Яків. І сказав: Не Яків буде 
називатися вже ймення твоє, але Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми, і 
подужав. І назвав Яків ім'я того місця: Пенуїл, бо бачив був Бога лицем у лице,   
та збереглася душа моя. 
 
Вихід 3:2-6      [Месія до втілення!] 
І явився йому (Моісею) Ангол Господній у полум'ї огняному з-посеред тернового 
куща. І побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав 
Мойсей: Зійду но, і побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина? І побачив 
Господь, що він зійшов подивитися. І кликнув до нього Бог з-посеред тієї 
тернини і сказав: Мойсею, Мойсею! А той відказав: Ось я! І сказав Він: Не 
зближайся сюди! Здійми взуття своє з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти, 
земля це свята! І сказав: Я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісака й Бог Якова!   
І сховав Мойсей обличчя своє, бо боявся споглянуть на Бога! 
 
Вихід 23:20-23     [Месія до втілення!] 
Ось Я посилаю Ангола перед лицем твоїм, щоб він охороняв у дорозі тебе, і щоб 
провадив тебе до того місця, яке Я приготовив. Стережися перед лицем Його, і 
слухайся Його голосу! Не протився Йому, бо Він не пробачить вашого гріха, бо 
Ім'я Моє в Ньому. Коли ж справді послухаєш ти його голосу, і вчиниш усе, що 
говорю, то Я буду ворогувати проти ворогів твоїх, і буду гнобити твоїх гнобителів. 
Бо Мій Ангол ходитиме перед лицем твоїм... 
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Ісус Навін 5:13-15     [Месія до втілення!] 
І сталося, коли Ісус був при Єрихоні, то звів очі свої та й побачив, аж ось стоїть 
навпроти нього чоловік, а витягнений його меч у руці його. І підійшов Ісус до 
нього, та й сказав йому: Чи ти наш, чи наших ворогів? А той відказав: Ні, бо я 
вождь Господнього війська, тепер я прийшов. І впав Ісус на обличчя своє до землі, 
і вклонився, та й сказав йому: Що говорить мій пан своєму рабові? І сказав вождь 
Господнього війська до Ісуса: Скинь взуття своє з своїх ніг, бо це місце, на якому 
стоїш ти, святе воно! І зробив Ісус так. 
 
Єремiя 33:14-18    [Месія прийде з семї Давида і Аарона!] 
Ось дні настають, говорить Господь, і Я виповню добре те слово, що Я провіщав 
про Ізраїлів дім і про дім Юдин: тими днями та часу того Я Давидові зрощу 
Пагінця справедливости, Він буде чинити на землі правосуддя та правду! Юда 
буде спасений в тих днях, а Єрусалим буде жити безпечно, і його будуть кликати 
так: Господь наша правда! Бо так промовляї Господь: Нема переводу Давидовим 
мужам, що мають сидіти на троні дому Ізраїлевого, і нема переводу в Левитів 
священиків перед обличчям Моїм тому мужеві, що буде приносити цілопалення,     
і спалювати хлібну жертву, і приносити жертву всі дні! (Месія - Царь-Священик   
з семї Давида та первосвященика Садока!) 
 
Книга Суддiв 13:3, 18, 20, 22     [Месія до втілення!] 
І явився Ангол Господній до тієї жінки, та й промовив до неї: Ось ти неплідна, і не 
роджала, але ти зачнеш і породиш сина. І сказав йому Ангол Господній: Чому ти 
питаєшся про моє ім'я? Воно дивне. І сталося, коли полум'я підіймалося з-над 
жертівника до неба, то Ангол Господній вознісся в полум'ї жертівника. А Маноах 
та жінка його бачили це, та й попадали обличчям своїм на землю. І сказав Маноах 
до своєї жінки: Ми справді помремо, бо ми бачили Бога.  (дивиться також Ісая 9:6)  
 
Єремiя 23:5-6    [Месія прийде з семї Давида!] 
Ось дні наступають, говорить Господь, і поставлю Давидові праведну Парость,      
і Цар зацарюї, і буде Він мудрий, і правосуддя та правду в Краю запровадить. За 
днів Його Юда спасеться, Ізраїль же буде безпечний. А це Його Ймення, яким Його 
кликати будуть: Господь праведність наша. 
 
Захарiя 9:14-16    (дивіться також Ісая 27:13)     [воскреслий Господь- Месія!] 
А Господь з'явиться над ними, і стріла Його вийде, як блискавка, і Господь Бог 
засурмить у сурму, і піде південними бурями. І Господь Саваот берегтиме всіх їх, 
і вони поїдять та потопчуть каміння, що кидається, і вони будуть пити та будуть 
шуміти, немов те вино, і будуть повні, як чаша жертовна, неначе ті роги жертівника. 
І спасе їх Господь, їхній Бог, того дня, Свій народ, як отару... 
 
Псалми 23:7-10       [воскреслий Месія- Царь Слави!] 
Піднесіте верхи свої, брами, і будьте відчинені, входи відвічні, і ввійде Цар слави! 
Хто ж то Цар слави? Господь сильний й могутній, Господь, що потужний в бою! 
Піднесіте верхи свої, брами, і піднесіте, входи відвічні, і ввійде Цар слави! Хто ж 
то Він, той Цар слави? Господь Саваот Він Цар слави!  
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Даниїл 10:5-6, 14, 21       [Месія до втілення!] 
 І звів я свої очі та й побачив, аж ось один чоловік, одягнений у льняну одіж, а 
стегна його оперезані золотом з Уфазу. А тіло його як топаз, а обличчя його як вид 
блискавки, а очі його як огняне полум'я, а рамена його та ноги його ніби 
блискуча мідь, а звук слів його як гук натовпу.  [Месія!] І прийшов я, щоб ти 
зрозумів, що станеться твоєму народові в кінці днів, бо це видіння ще на наступні 
дні.  Але об'являю тобі записане в книзі правди. І немає нікого, хто зміцняв би 
мене проти них, окрім вашого князя Михаїла. 
 
Даниїл 12:6-7       [Месія!] 
І сказав він до мужа, одягненого в льняну одіж, що був над водою річки: Коли буде 
кінець цим дивним речам? І почув я того мужа, одягненого в льняну одіж, що був 
над водою річки. І звів він до неба свою правицю та свою лівицю, і присягнув вічно 
Живим: це буде за час, за часи і за пів часу, і коли скінчиться розбивання сили 
святого народу, все це сповниться.  (дивиться також Повторення Закону 32:39-41)      
 
Iсая 11:1-5      (дивіться також Ісая 61:1-3)       [Месія!]   
І вийде Пагінчик із пня Єссеєвого, і Галузка дасть плід із коріння його. І спочине 
на Нім Дух Господній, дух мудрости й розуму, дух поради й лицарства, дух 
пізнання та страху Господнього. Його уподобання в страху Господньому, і Він не 
на погляд очей своїх буде судити, і не на послух ушей Своїх буде рішати, але буде 
судити убогих за правдою, і правосуддя чинитиме слушно сумирним землі. І 
вдарить Він землю жезлом Своїх уст, а віддихом губ Своїх смерть заподіє 
безбожному. І станеться поясом клубів Його справедливість, вірність же поясом 
стегон Його! 
 
Псалми 88:21-22, 27-30, 36-38    (дивіться також вірші 4, 5, 35, 38)     [Месія!]    
знайшов Я Давида, Свого раба, Я його намастив Своєю святою оливою, щоб із 
ним була сильна рука Моя, а рамено Моє вміцнило його! Він Мене буде звати: 
Отець Ти мій, Бог мій, і скеля спасіння мого! Я вчиню його теж перворідним, 
найвищим над земних царів. Свою милість для нього навіки сховаю, і Мій заповіт 
йому вірний, і насіння його (Месіі) покладу Я навіки, а трона його як дні неба! 
Одне в Своїй святості Я присягнув, не повім Я неправди Давидові: повік буде 
насіння його, а престол його передо Мною як сонце, як місяць, він буде стояти 
повіки, і Свідок на хмарі правдивий. 
 
1-а хронiки 17:10-15    (дивіться також 2-а Самуїлова 7:5, 12-16)     [Месія!]    
А від днів, коли Я настановив суддів над Своїм народом, Ізраїлем, то понизив усіх 
ворогів твоїх. І звіщаю тобі, що Господь збудує тобі дім. І станеться, коли 
виповняться твої дні, щоб піти до батьків своїх, то Я поставлю по тобі твоє 
насіння, що буде з синів твоїх, і поставлю міцно його царство. Він збудує Мені 
храм, а Я поставлю його трона міцно аж навіки. Я буду йому за батька, а він 
буде Мені за сина, а милости Своєї Я не відійму від нього, як відняв Я від того, що 
був перед тобою. І поставлю його в храмі Своїм та в царстві Своїм аж навіки, і 
трон його буде міцно стояти навіки. За всіма цими словами, за всім цим видінням, 
так говорив Натан до Давида.          
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Iсая 16:5     І буде утверджений милістю трон, і сяде на ньому (Царь, Священик, 
Месія, Син Давида) у правді в наметі Давида суддя, що дбатиме за правосуддя та 
буде в справедливості вправний.    [Месія!] 

 
Iсая 53:1-12         [розіпнутий Месія!] 

Хто нашій спасенній тій звістці повірив, і над ким відкривалось рамено Господнє? 
Бо Він виріс перед Ним, мов галузка, і мов корінь з сухої землі, не мав Він принади 
й не мав пишноти; і ми Його бачили, та краси не було, щоб Його пожадати! Він 
погорджений був, Його люди покинули, страдник, знайомий з хоробами, і від 
Якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували Його... Направду ж Він 
немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог Його 
вдарив поразами й мучив... А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він 
мучений був, кара на Ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено! 
Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на 
Нього Господь поклав гріх усіх нас! Він гноблений був та понижуваний, але 
уст Своїх не відкривав. Як ягня був проваджений Він на заколення, й як овечка 
перед стрижіями своїми мовчить, так і Він не відкривав Своїх уст... Від утиску й 
суду Він забраний був, і хто збагне Його рід? Бо з краю живих Він відірваний був, 
за провини Мого народу на смерть Його дано... І з злочинцями визначили Йому 
гроба Його, та Його поховали в багатого, хоч провини Він не учинив, і не було в 
Його устах омани... Та зволив Господь, щоб побити Його, щоб муки завдано Йому. 
Якщо ж душу Свою покладе Він як жертву за гріх, то побачить насіння, і 
житиме довгії дні, і замір Господній рукою Його буде мати поводження! Він через 
муки Своєї душі буде бачити плід, та й насититься. Справедливий, Мій Отрок, 
оправдає пізнанням Своїм багатьох, і їхні гріхи понесе. Тому то дам уділ Йому 
між великими, і з потужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу 
Свою, і з злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох Сам носив і заступавсь 
за злочинців!     

 
Iсая 61:1-2      (дивіться також Ісая 11:2-3)       [Месія!]   
Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав Мене благовістити сумирним, 
послав Мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням 
відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподобання Господу, та день помсти 
для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі,... 

 
Захарiя 13:7-9       [розіпнутий Месія!]  
О мечу, збудися на Мого пастиря та на мужа, Мого товариша, каже Господь 
Саваот! Удар пастиря і розпорошаться вівці, і Я оберну на малих Свою руку. І 
станеться в цілому Краї, говорить Господь, дві частині в нім витяті будуть, помруть, 
а третя частина зоставлена буде у ньому. І цю третю частину введу на огонь, і 
очищу їх, як очищається срібло, і їх випробую, як випробовується оте золото. Він 
кликати буде Ймення Моє, і Я йому відповім і скажу: Це народ Мій, а він скаже: 
Господь то мій Бог!  
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Даниїл 2:34-35 (44-45)     [Месія!]   
Ти бачив, аж ось одірвався камінь сам, не через руки, і вдарив боввана по ногах 
його, що з заліза та з глини, і розторощив їх. Того часу розторощилося, як одне, 
залізо, глина, мідь, срібло та золото, і вони стали, немов та полова з току жнив, а 
вітер їх розвіяв, і не знайшлося по них жодного сліду; а камінь (Месія), що вдарив 
того боввана, став великою горою, і наповнив усю землю.         
 
Буття 1:26; Буття 3:22; Буття 11:7; Ісая 6:8; Ісая 48:16 
І сказав Бог: Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою  і хай 
панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею 
землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі.  І сказав Господь Бог: Ось став 
чоловік, немов один із Нас, щоб знати добро й зло. Тож зійдімо, і змішаймо там 
їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного.  І почув я голос Господа, що 
говорив: Кого Я пошлю, і хто піде для Нас?  А тепер послав Мене Господь Бог та 
Його Дух. 
 
Псалми 8:5-7 
То що є людина, що Ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого Ти згадуєш? 
А однак учинив Ти його мало меншим від Бога, і славою й величчю Ти коронуєш 
його! Учинив Ти його володарем творива рук Своїх, все під ноги йому вмістив: 
 
Осiя 2:1 
І буде число Ізраїлевих синів, як морський пісок, що його не можна ані зміряти,   
ані злічити. І станеться, замість того, що говориться їм: Ви не народ Мій, буде їм 
сказано: Ви сини Бога Живого. 
 
Псалми 81:6 
Я сказав був: Ви боги, і сини ви Всевишнього всі, 
 
Iсая 59:1-2 
Ото ж бо, Господня рука не скоротшала, щоб не помагати, і Його вухо не стало 
тяжким, щоб не чути, бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого 
Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб Він не почув, 
 
Повторення Закону 24:16    (Єзекiїль 18:4  Душа, що грішить, вона помре.) 
Не будуть забиті батьки за синів, а сини не будуть забиті за батьків, кожен за гріх 
свій смертю покараний буде. 
 
Псалми 13:3 
Усе повідступало, разом стали бридкими вони, нема доброчинця, нема ні 
одного!...  (дивіться також Пс.52:1-3) 
 
Повторення Закону 27:26 
Проклятий, хто не дотримає слів цього Закону, щоб виконувати їх!                          
А ввесь народ скаже: амінь! 
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Iсая 64:6      (дивіться також Екклезiяст 7:20) 
І стали всі ми, як нечистий, а вся праведність наша немов поплямована місячним 
одіж, і в'янемо всі ми, мов листя, а наша провина, як вітер, несе нас... 
 
Осiя 5:15      [Месія!]   
Піду, повернуся до місця Свого, аж поки провини своєї вони не признають,             
і не стануть шукати Мого лиця. Та в утиску будуть шукати Мене! 
 
Даниїл 12:2   (дивіться також Осія 13:4, Ісая 26:19, Йов 19:26, Псалми 48:16) 
І багато-хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться, одні на вічне життя,      
а одні на наруги, на вічну гидоту. 
 
Числа 23:19     (дивіться також 1-а Самуїлова 15:29) 
Бог не чоловік, щоб неправду казати, і Він не син людський, щоб Йому 
жалкувати. Чи ж Він був сказав і не зробить, чи ж Він говорив та й не виконає? 
 
Єремiя 31:3    (дивіться також Повторення Закону 7:6-10, 12, 13) 
Здалека Господь з'явився мені та й промовив: Я вічним коханням тебе покохав, 
тому милість тобі виявляю! 
 
Iсая 8:14-15 
І буде Він за святиню, і за камінь спотикання, і за скелю спокуси для двох домів 
Ізраїля, за сітку й за пастку для мешканця Єрусалиму. І спіткнуться об них 
багатохто, і попадають, і будуть поламані, і заплутаються, і будуть схоплені. 
 
Єзекiїль 18:4 
Тож усі душі Мої: як душа батькова, так і душа синова Мої вони! Душа, що 
грішить, вона помре. 
 
Буття 12:1-3 
І промовив Господь до Аврама: Вийди зо своєї землі, і від родини своєї, і з дому 
батька свого до Краю, який Я тобі покажу. І народом великим тебе Я вчиню,             
і поблагословлю Я тебе, і звеличу ймення твоє, і будеш ти благословенням.                
І поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну.          
І благословляться в тобі всі племена землі! 
 
Числа 24:17 
Я бачу його, та не тепер, дивлюся на нього, та він не близький! Сходить зоря он від 
Якова, і підіймається берло з Ізраїля, ламає він скроні Моава та черепа всіх синів 
Сифа! 
 
Числа 21:8-9 
І сказав Господь до Мойсея: Зроби собі сарафа, і вистав його на жердині. І 
станеться, кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Мойсей 
мідяного змія, і виставив його на жердині. І сталося, якщо змій покусав кого, то той 
дивився на мідяного змія і жив! 
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Iсая 11:10-11 
І станеться в день той: до Кореня Єссеєвого, що стане прапором народам, погани 
звертатися будуть до Нього, і буде славою місце спочинку Його! І станеться в день 
той, і знову подруге простягне Господь Свою руку, щоб набути останок народу 
Свого, що полишиться з Ашшуру й з Єгипту, і з Патросу та з Етіопії, і з Еламу й з 
Шін'ару, і з Хамату, та з морських островів. 
 
Псалми 21:2-4, 8-9, 13-19 
Боже мій, Боже мій, нащо мене Ти покинув?   [Месія!]   
Далекі слова мого зойку від спасіння мого!...  Мій Боже, взиваю я вдень, та Ти не 
озвешся, і кличу вночі, і спокою немає мені! Та Ти Святий, пробуваєш на хвалах 
Ізраїлевих! Всі, хто бачить мене, насміхаються з мене, розкривають роти, головою 
хитають! Покладався на Господа він, хай же рятує його, нехай Той його визволить, 
він бо Його уподобав!  Багато биків оточили мене, башанські бугаї обступили мене, 
на мене розкрили вони свої пащі, як лев, що шматує й ричить! Я розлитий, немов та 
вода, і всі кості мої поділились, стало серце моє, немов віск, розтопилось в моєму 
нутрі. Висохла сила моя, як лушпиння, і прилип мій язик до мого піднебіння, і в 
порох смертельний поклав Ти мене. Бо пси оточили мене... обліг мене натовп 
злочинців, прокололи вони мої руки та ноги мої... Я висох, рахую всі кості свої,   
а вони придивляються й бачать нещастя в мені! Вони ділять для себе одежу мою,    
а про шату мою жеребка вони кидають. 

 
Ці 75 Месіанських уривків з Танаха доводять, що Иешуа є 
справжнім Месією Ізраїлю. 
 

Псалми 137:2 
Вклоняюсь до храму святого Твого, і славлю Імення Твоє за 
Твоє милосердя й за правду Твою, бо звеличив Ти був над усе 
Своє Ймення та слово Своє! 

 
Псалми 118:89 

Навіки, о Господи, слово Твоє в небесах пробуває. 

 
Iсая 40:8 

Трава засихає, а квітка зів'яне, Слово ж нашого Бога повіки 
стоятиме! 

 
Єрусалим, Ізраїль   (Ukrainian) 

 

3/17/2015 



75 головних цитат з Танаха про те      
"Хто є Месія?" 

 
Багато євреїв вважають, що зараз ми живемо у ті дні, коли 
Месія має прийти, але чи знаєш ти, хто він? Ця брошура 
містить 70 пророцтв, взятих тільки з Танаха (єврейського 
Святого Письма) про Месію. Прочитайте їх, бо вони чітко 
виявляють справжню ідентичність реального Месії Ізраїлю!  
 
 
Ісаї: 9:5-6      [Месія!]  
Бо Дитя народилося нам, даний нам Син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я 
Йому: Дивний Порадник, Бог сильний, Отець вічности, Князь миру. 
Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида й у царстві його, 
щоб поставити міцно його й щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер   
й аж навіки, ревність Господа Саваота це зробить! 
 
Михей 5:1-3        [Месія!]  
А ти, Віфлеєме-Єфрате, хоч малий ти у тисячах Юди, із тебе Мені вийде Той,    
що буде Владика в Ізраїлі, і віддавна постання Його, від днів віковічних. 
І стане, і буде Він пасти Господньою силою, величністю Ймення Господа Бога 
Свого. І осядуть вони, бо Він стане великий тепер аж до кінців землі! 
 
Буття 18:13-14 
І сказав Господь до Авраама: Чого то сміялася Сарра отак: Чи ж справді вроджу, 
коли я зостарілась? Чи для Господа є річ занадто трудна? На означений час Я 
вернуся до тебе за рік цього самого часу, Сарра ж тоді матиме сина. 
 
Iсая 7:14                [Месія!]  
Тому Господь Сам дасть вам знака: Ось Діва в утробі зачне, і Сина породить,       
і назвеш ім'я Йому: Еммануїл. (Бог з нами) 
 
Даниїл 7:9, 13-14     [Месія!]  
Я бачив, аж ось поставили престоли, і всівся Старий днями. Одежа Його біла, як 
сніг, а волосся голови Його немов чиста вовна, а престол Його огняне полум'я, 
колеса Його палахкотючий огонь. Я бачив у видіннях ночі, аж ось разом з 
небесними хмарами йшов ніби Син Людський, і прийшов аж до Старого днями,   
і Його підвели перед Нього. І Йому було дане панування й слава та царство, і всі 
народи, племена та язики будуть служити Йому. Панування Його панування вічне, 
яке не спиниться, а царство Його не буде зруйноване. 
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Захарiя 12:10  (дивіться також Псалом 21:8-23)       [Месія!]  
А на Давидів дім та на єрусалимського мешканця Я виллю Духа милости та 
молитви. І будуть дивитись на Мене, Кого прокололи, і будуть за Ним голосити, 
як голоситься за одинцем, і гірко заплачуть за Ним, як плачуть за первенцем. 
 
Даниїл 9:26  
І по тих шостидесятьох і двох тижнях буде погублений Месія, хоч не буде на 
Ньому вини. А це місто й святиню знищить народ володаря (Римляни), що прийде, 
а кінець його у повідді. І аж до кінця буде війна, гострі спустошення.                     
(Це трапилось 2000 років назад) 
 
Буття 49:10   (дивіться також Числа 24:17)   [Месія!]  
Не відійметься берло від Юди, ані з його стегон законодавець, аж прийде 
Примиритель, що Йому буде послух народів.   (Рим панував над Юдою у дні 
Іісуса; берло було віднято 2000 років назад). 
 
Даниїл 3:24-25      [Месія!]  
Тоді цар Навуходоносор здивувався, і поспішно встав, заговорив та й сказав до 
своїх радників: Чи ж не трьох зв'язаних мужів ми кинули до середини огню? Ті 
відповіли та й сказали цареві: Певне, царю! Він відповів та й сказав: Таж я бачу 
чотирьох мужів непов'язаних, що ходять посеред огню, і шкоди їм нема, а вигляд 
того четвертого подібний до Божого сина! 
 
Псалми 109:1    (написаний царем Давидом) 
Промовив Господь Господеві моєму [Месія]: Сядь праворуч Мене, доки не 
покладу Я Твоїх ворогів за підніжка ногам Твоїм! 
 
Повторення Закону 18:15, 18-19    [Месія!]  
Пророка з-посеред тебе, з братів твоїх, Такого, як я, поставить тобі Господь, Бог 
твій, Його будете слухати, Пророка з-посеред тебе, з братів твоїх, Такого, як я, 
поставить тобі Господь, Бог твій, Його будете слухати, Поставлю Пророка для них 
з-поміж їхніх братів, Такого, як ти, і дам Я слова Свої в уста Його, і Він їм 
говоритиме все, що Я накажу. І станеться, кожен, хто не слухатиме слів Моїх, 
що Той Пророк говоритиме Моїм Ім'ям, Я покараю того. 
 
Iсая 59:16-20 (дивіться також Ісая 63:5-6, Єзекiїль 22:30)     [Месія!]  
І Він (Господь) бачив, що немає нікого, і дивувавсь, що немає заступника...         
Та рамено Його Йому допомогло, і Його справедливість підперла Його, і         
Він зодягнув справедливість, як панцер, а шолома спасіння на Свою голову,          
і зодягнув шати помсти, як одяг, і покрився горливістю, мов би плащем! 
Надолужить Він гнівом Своїм ворогам згідно з учинками їхніми, Своїм 
супротивним заплатою, островам надолужить заплату. І будуть боятися Ймення 
Господнього з заходу, а слави Його зо схід сонця, бо прийде, як річка рвучка, вітер 
Господній її пожене, і прийде Викупитель Сіонові й тим, хто вернувся із прогріху  
в Якові, каже Господь. 
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Приповiстi 30:4    [Месія!]  
Хто на небо ввійшов і зійшов? Хто у жмені свої зібрав вітер? Хто воду в одежу 
зв'язав? Хто поставив усі кінці землі? Яке ймення його, і яке ймення сина його, 
коли знаєш? 

 
Псалом 39:8-9, 11  Тоді я сказав: Ось я прийшов із звоєм книжки, про мене 
написаної.  Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і Закон Твій у мене в серці. 
справедливість Твою не ховав я в середині серця свого, про вірність Твою та 
спасіння Твоє я звіщав, не таїв я про милість Твою та про правду Твою на великім 
зібранні.                                             [Месія!] 

 
Iсая 52:10, 13-15     [розіпнутий Месія!]   
Господь обнажив на очах усіх народів святеє рамено Своє, і спасіння від нашого 
Бога побачать всі кінці землі! Ось стане розумне робити Мій Отрок, підійметься 
й буде повищений, і височенним Він стане! Як багато-хто Ним дивувались, такий 
то був змінений образ Його, що й не був людиною, а вигляд Його, що й не був 
сином людським! так Він здивує численних народів, царі свої уста замкнуть 
перед Ним, бо побачать, про що не говорено їм, і зрозуміють, чого не чували 
вони!... 

 
Iсая 53:1, 4-6, 11   (дивіться також Псалом 97:1-3) 
Хто нашій спасенній тій звістці повірив, і над ким відкривалось рамено Господнє? 
Направду ж Він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали Його за 
пораненого, ніби Бог Його вдарив поразами й мучив... А Він був ранений за 
наші гріхи, за наші провини Він мучений був, кара на Ньому була за наш мир, 
Його ж ранами нас уздоровлено! Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились 
кожен на власну дорогу, і на Нього Господь поклав гріх усіх нас!  Він через муки 
Своєї душі буде бачити плід, та й насититься. Справедливий, Мій Отрок, (Месія) 
оправдає пізнанням Своїм багатьох, і їхні гріхи понесе. 

 
Псалом 21:2, 17      [розіпнутий Месія!]    
Боже мій, Боже мій, нащо мене Ти покинув?... прокололи вони мої руки та 
ноги мої... 

 
Захарiя 9:9-11  
Радій вельми, о дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму! Ось Цар твій до тебе 
гряде, справедливий і повний спасіння, покірний, і їде на ослі, і на молодім 
віслюкові, сині ослиці.  І народам Він мир сповістить, а Його панування від моря 
до моря, і від Ріки аж до кінців землі.  Також ти, за кров заповіту твого Я пустив 
твоїх в'язнів із ями, в якій немає води. 

 
Буття 3:15       [Месія!] 
І Я покладу ворожнечу між тобою й між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. 
Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. 
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Псалом 117:22-26    [Месія!] 
Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем, від Господа 
сталося це, і дивне воно в очах наших! Це день, що його створив Господь, радіймо 
та тішмося в нім! Просимо, Господи, спаси! Просимо, Господи, пощасти! 
Благословен, хто гряде у Господнє Ім'я! Благословляємо вас із Господнього дому!     
 
Левит 17:11       
бо душа тіла в крові вона, а Я дав її для вас на жертівника для очищення за душі 
ваші, бо кров та вона очищує душу. 
 
Єремiя 31:31-34 
Ось дні наступають, говорить Господь, і складу Я із домом Ізраїлевим і з Юдиним 
домом Новий Заповіт. Не такий заповіт, що його з їхніми батьками Я склав був у 
той день, коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивести з краю їгипетського. Та вони 
поламали Мого заповіта, і Я їх відкинув, говорить Господь! Бо це ось отой Заповіт, 
що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь: Дам Закона Свого в 
середину їхню, і на їхньому серці його напишу, і Я стану їм Богом, вони ж Мені 
будуть народом! І більше не будуть навчати вони один одного, і брат свого брата, 
говорячи: Пізнайте Господа! Бо всі будуть знати Мене, від малого їхнього й аж до 
великого їхнього, каже Господь, бо їхню провину прощу, і не буду вже згадувати 
їм гріха!  (Кровью вічного Заповіту!) 
 
Єзекiїль 36:25-28   (дивіться також Єзекiїль 11:19-20; 16:60; 18:31-32) 
І покроплю вас чистою водою, і станете чисті; зо всіх ваших нечистот і зо всіх 
ваших бовванів очищу вас. І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро,    
і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. І духа Свого дам Я 
до вашого нутра, і зроблю Я те, що уставами Моїми будете ходити, а постанови 
Мої будете стерегти та виконувати. І ви будете сидіти в Краю, якого Я дав вашим 
батькам, і будете Мені народом, а Я буду вам Богом! 
 
Iсая 28:16    (дивіться також Даниїла 2:34) 
Тому Господь Бог сказав так: Оце поклав каменя Я на Сіоні, каменя 
випробуваного, наріжного, дорогого, міцно закладеного. Хто вірує в нього,        
не буде той засоромлений! [воскреслий Месія!] 
 
Iсая 8:14-15      [Месія!] 
І буде Він за святиню, і за камінь спотикання, і за скелю спокуси для двох домів 
Ізраїля, за сітку й за пастку для мешканця Єрусалиму. І спіткнуться об них 
багатохто, і попадають, і будуть поламані, і заплутаються, і будуть схоплені.    
 
Iсая 63:8-10     [розіпнутий Месія!]    
...і став Він для них за Спасителя. В усякому утиску їхньому тісно було і Йому,    
і Ангол обличчя Його їх спасав. Любов'ю Своєю й Своїм милосердям Він викупив 
їх, і їх підніс і носив їх усі дні в давнину. Та стали вони неслухняними й Духа 
Святого Його засмутили, 



 5 

Iсая 42:1-4, 6-7      [Месія!] 
Оце Отрок Мій, що Я підпираю Його, Мій Обранець, що Його полюбила душа 
Моя. Я злив Свого Духа на Нього, і Він правосуддя народам подасть. Він не буде 
кричати, і кликати не буде, і на вулицях чути не дасть Свого голосу. Він очеретини 
надломленої не доломить, і ґнота тліючого не погасить, буде суд видавати за 
правдою. Не втомиться Він, і не знеможеться, поки присуду не покладе на землі,      
і будуть чекати Закона Його острови.  Я, Господь, покликав Тебе в справедливості, 
і буду міцно тримати за руки Тебе,  і Тебе берегтиму, і дам Я Тебе заповітом 
народові, за Світло поганам, щоб очі відкрити незрячим, щоб вивести в'язня з 
в'язниці, а з темниці тих мешканців темряви! 

 
Iсая 49:5-9     (дивіться також Ісая 11:10)      [Месія!] 
Тепер же промовив Господь, що Мене вформував Собі від живота за раба, щоб 
навернути Собі Якова, і щоб Ізраїль для Нього був зібраний. І був Я шанований в 
очах Господніх, а Мій Бог стався міццю Моєю. І Він сказав: Того мало, щоб був 
Ти Мені за раба, щоб відновити племена Якова, щоб вернути врятованих 
Ізраїля, але Я вчиню Тебе світлом народів, щоб був Ти спасінням Моїм аж до 
краю землі! Так говорить Господь, Відкупитель Ізраїлів, Святий його, до 
погордженого на душі, до обридженого від людей, до раба тих володарів: 
Побачать царі, і князі повстають, і поклоняться ради Господа, що вірний, ради 
Святого Ізраїлевого, що вибрав Тебе. Так говорить Господь: За часу вподобання Я 
відповів Тобі, в день спасіння Тобі допоміг, і стерегтиму Тебе, і дам Я Тебе 
(Новим) заповітом народові, щоб край обновити, щоб поділити спадки 
спустошені, щоб в'язням сказати: Виходьте, а тим, хто в темноті: З'явіться!     

 
Захарiя 3:6, 8-9    (Месія з семї священиків Садока)     [Месія!] 
І освідчив Ангол Господній Ісусові, промовляючи: Послухай но, Ісусе, великий 
священику, ти та ближні твої, що сидять перед тобою, бо вони мужі знаменні, бо 
ось Я приведу Свого раба Пагінця. Бо оце той камінь, що його Я поклав перед 
Ісусом. На одному камені сім очей. Ось Я вирізьблю на ньому різьбу його, говорить 
Господь Саваот, і відкину вину цієї землі за один день.    

 
Псалом 2:6-7, 12     [Месія!] 
Я ж помазав Свого Царя на Сіон, святу гору Свою. Я хочу звістити постанову: 
Промовив до Мене Господь: Ти Мій Син, Я сьогодні Тебе породив. Шануйте 
Сина, щоб Він не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів Його 
незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на Нього (Сина) надіється!    

 
Захарiя 6:11-13      [Царь- Священик!, Месія!] 
І візьмеш срібло та золото, і зробиш корону, і покладеш на голову Ісуса, 
Єгосадакового сина, великого священика. І скажеш до нього, говорячи: Так 
говорить Господь Саваот, промовляючи: Оце муж, Цема ім'я йому, і зо свого місця 
виросте він, і збудує храма Господнього. І він збудує храма Господнього, і він 
буде носити величність, і сяде, і буде панувати на троні своєму, і він стане 
священиком на троні своєму, і рада миру буде поміж ними обома.     
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Буття 22:8, 10-14, 15-18      (дивіться також Буття 18:1-2, 10, 16-18, 22) 
І відказав Авраам: Бог нагледить ягня Собі на цілопалення, сину мій! І пішли 
вони разом обоє. І простяг Авраам свою руку, і взяв ножа, щоб зарізати сина свого... 
Та озвався до нього Ангол Господній із неба й сказав: Аврааме, Аврааме! А той 
відізвався: Ось я! І Ангол промовив: Не витягай своєї руки до хлопця, і нічого йому 
не чини, бо тепер Я довідався, що ти богобійний, і не пожалів для Мене сина свого, 
одинака свого. А Авраам звів очі свої та й побачив, аж ось один баран зав'яз у 
гущавині своїми рогами. І пішов Авраам, і взяв барана, і приніс його на 
цілопалення замість сина свого. І назвав Авраам ім'я місця того: Господь нагледить, 
що й сьогодні говориться: На горі Господь з'явиться. А Ангол Господній із неба 
озвався до Авраама подруге, і сказав: Клянуся Собою, це слово Господнє, тому, що 
вчинив ти цю річ, і не пожалів був сина свого, одинака свого, то благословляючи, 
Я поблагословлю тебе, і розмножуючи, розмножу потомство твоє, немов зорі на 
небі, і немов той пісок, що на березі моря. І потомство твоє внаслідує брами твоїх 
ворогів. І всі народи землі будуть потомством твоїм благословляти себе через те, 
що послухався ти Мого голосу. 
 
Буття 14:18-20       [Месія до втілення!] 
А Мелхиседек, цар Салиму, виніс хліб та вино. А він був священик Бога 
Всевишнього. І поблагословив він його та й промовив: Благословенний Аврам від 
Бога Всевишнього, що створив небо й землю. І благословенний Бог Всевишній, що 
видав у руки твої ворогів твоїх. І Аврам дав йому десятину зо всього. 
 
Буття 32:25,28-29, 31     (дивіться також Осія 13:4)     [Месія до втілення!]  
І зостався Яків сам. І боровся з ним якийсь Муж, аж поки не зійшла досвітня зоря.  
І промовив до нього: Як твоє ймення? Той відказав: Яків. І сказав: Не Яків буде 
називатися вже ймення твоє, але Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми, і 
подужав. І назвав Яків ім'я того місця: Пенуїл, бо бачив був Бога лицем у лице,   
та збереглася душа моя. 
 
Вихід 3:2-6      [Месія до втілення!] 
І явився йому (Моісею) Ангол Господній у полум'ї огняному з-посеред тернового 
куща. І побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав 
Мойсей: Зійду но, і побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина? І побачив 
Господь, що він зійшов подивитися. І кликнув до нього Бог з-посеред тієї 
тернини і сказав: Мойсею, Мойсею! А той відказав: Ось я! І сказав Він: Не 
зближайся сюди! Здійми взуття своє з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти, 
земля це свята! І сказав: Я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісака й Бог Якова!   
І сховав Мойсей обличчя своє, бо боявся споглянуть на Бога! 
 
Вихід 23:20-23     [Месія до втілення!] 
Ось Я посилаю Ангола перед лицем твоїм, щоб він охороняв у дорозі тебе, і щоб 
провадив тебе до того місця, яке Я приготовив. Стережися перед лицем Його, і 
слухайся Його голосу! Не протився Йому, бо Він не пробачить вашого гріха, бо 
Ім'я Моє в Ньому. Коли ж справді послухаєш ти його голосу, і вчиниш усе, що 
говорю, то Я буду ворогувати проти ворогів твоїх, і буду гнобити твоїх гнобителів. 
Бо Мій Ангол ходитиме перед лицем твоїм... 
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Ісус Навін 5:13-15     [Месія до втілення!] 
І сталося, коли Ісус був при Єрихоні, то звів очі свої та й побачив, аж ось стоїть 
навпроти нього чоловік, а витягнений його меч у руці його. І підійшов Ісус до 
нього, та й сказав йому: Чи ти наш, чи наших ворогів? А той відказав: Ні, бо я 
вождь Господнього війська, тепер я прийшов. І впав Ісус на обличчя своє до землі, 
і вклонився, та й сказав йому: Що говорить мій пан своєму рабові? І сказав вождь 
Господнього війська до Ісуса: Скинь взуття своє з своїх ніг, бо це місце, на якому 
стоїш ти, святе воно! І зробив Ісус так. 
 
Єремiя 33:14-18    [Месія прийде з семї Давида і Аарона!] 
Ось дні настають, говорить Господь, і Я виповню добре те слово, що Я провіщав 
про Ізраїлів дім і про дім Юдин: тими днями та часу того Я Давидові зрощу 
Пагінця справедливости, Він буде чинити на землі правосуддя та правду! Юда 
буде спасений в тих днях, а Єрусалим буде жити безпечно, і його будуть кликати 
так: Господь наша правда! Бо так промовляї Господь: Нема переводу Давидовим 
мужам, що мають сидіти на троні дому Ізраїлевого, і нема переводу в Левитів 
священиків перед обличчям Моїм тому мужеві, що буде приносити цілопалення,     
і спалювати хлібну жертву, і приносити жертву всі дні! (Месія - Царь-Священик   
з семї Давида та первосвященика Садока!) 
 
Книга Суддiв 13:3, 18, 20, 22     [Месія до втілення!] 
І явився Ангол Господній до тієї жінки, та й промовив до неї: Ось ти неплідна, і не 
роджала, але ти зачнеш і породиш сина. І сказав йому Ангол Господній: Чому ти 
питаєшся про моє ім'я? Воно дивне. І сталося, коли полум'я підіймалося з-над 
жертівника до неба, то Ангол Господній вознісся в полум'ї жертівника. А Маноах 
та жінка його бачили це, та й попадали обличчям своїм на землю. І сказав Маноах 
до своєї жінки: Ми справді помремо, бо ми бачили Бога.  (дивиться також Ісая 9:6)  
 
Єремiя 23:5-6    [Месія прийде з семї Давида!] 
Ось дні наступають, говорить Господь, і поставлю Давидові праведну Парость,      
і Цар зацарюї, і буде Він мудрий, і правосуддя та правду в Краю запровадить. За 
днів Його Юда спасеться, Ізраїль же буде безпечний. А це Його Ймення, яким Його 
кликати будуть: Господь праведність наша. 
 
Захарiя 9:14-16    (дивіться також Ісая 27:13)     [воскреслий Господь- Месія!] 
А Господь з'явиться над ними, і стріла Його вийде, як блискавка, і Господь Бог 
засурмить у сурму, і піде південними бурями. І Господь Саваот берегтиме всіх їх, 
і вони поїдять та потопчуть каміння, що кидається, і вони будуть пити та будуть 
шуміти, немов те вино, і будуть повні, як чаша жертовна, неначе ті роги жертівника. 
І спасе їх Господь, їхній Бог, того дня, Свій народ, як отару... 
 
Псалми 23:7-10       [воскреслий Месія- Царь Слави!] 
Піднесіте верхи свої, брами, і будьте відчинені, входи відвічні, і ввійде Цар слави! 
Хто ж то Цар слави? Господь сильний й могутній, Господь, що потужний в бою! 
Піднесіте верхи свої, брами, і піднесіте, входи відвічні, і ввійде Цар слави! Хто ж 
то Він, той Цар слави? Господь Саваот Він Цар слави!  
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Даниїл 10:5-6, 14, 21       [Месія до втілення!] 
 І звів я свої очі та й побачив, аж ось один чоловік, одягнений у льняну одіж, а 
стегна його оперезані золотом з Уфазу. А тіло його як топаз, а обличчя його як вид 
блискавки, а очі його як огняне полум'я, а рамена його та ноги його ніби 
блискуча мідь, а звук слів його як гук натовпу.  [Месія!] І прийшов я, щоб ти 
зрозумів, що станеться твоєму народові в кінці днів, бо це видіння ще на наступні 
дні.  Але об'являю тобі записане в книзі правди. І немає нікого, хто зміцняв би 
мене проти них, окрім вашого князя Михаїла. 
 
Даниїл 12:6-7       [Месія!] 
І сказав він до мужа, одягненого в льняну одіж, що був над водою річки: Коли буде 
кінець цим дивним речам? І почув я того мужа, одягненого в льняну одіж, що був 
над водою річки. І звів він до неба свою правицю та свою лівицю, і присягнув вічно 
Живим: це буде за час, за часи і за пів часу, і коли скінчиться розбивання сили 
святого народу, все це сповниться.  (дивиться також Повторення Закону 32:39-41)      
 
Iсая 11:1-5      (дивіться також Ісая 61:1-3)       [Месія!]   
І вийде Пагінчик із пня Єссеєвого, і Галузка дасть плід із коріння його. І спочине 
на Нім Дух Господній, дух мудрости й розуму, дух поради й лицарства, дух 
пізнання та страху Господнього. Його уподобання в страху Господньому, і Він не 
на погляд очей своїх буде судити, і не на послух ушей Своїх буде рішати, але буде 
судити убогих за правдою, і правосуддя чинитиме слушно сумирним землі. І 
вдарить Він землю жезлом Своїх уст, а віддихом губ Своїх смерть заподіє 
безбожному. І станеться поясом клубів Його справедливість, вірність же поясом 
стегон Його! 
 
Псалми 88:21-22, 27-30, 36-38    (дивіться також вірші 4, 5, 35, 38)     [Месія!]    
знайшов Я Давида, Свого раба, Я його намастив Своєю святою оливою, щоб із 
ним була сильна рука Моя, а рамено Моє вміцнило його! Він Мене буде звати: 
Отець Ти мій, Бог мій, і скеля спасіння мого! Я вчиню його теж перворідним, 
найвищим над земних царів. Свою милість для нього навіки сховаю, і Мій заповіт 
йому вірний, і насіння його (Месіі) покладу Я навіки, а трона його як дні неба! 
Одне в Своїй святості Я присягнув, не повім Я неправди Давидові: повік буде 
насіння його, а престол його передо Мною як сонце, як місяць, він буде стояти 
повіки, і Свідок на хмарі правдивий. 
 
1-а хронiки 17:10-15    (дивіться також 2-а Самуїлова 7:5, 12-16)     [Месія!]    
А від днів, коли Я настановив суддів над Своїм народом, Ізраїлем, то понизив усіх 
ворогів твоїх. І звіщаю тобі, що Господь збудує тобі дім. І станеться, коли 
виповняться твої дні, щоб піти до батьків своїх, то Я поставлю по тобі твоє 
насіння, що буде з синів твоїх, і поставлю міцно його царство. Він збудує Мені 
храм, а Я поставлю його трона міцно аж навіки. Я буду йому за батька, а він 
буде Мені за сина, а милости Своєї Я не відійму від нього, як відняв Я від того, що 
був перед тобою. І поставлю його в храмі Своїм та в царстві Своїм аж навіки, і 
трон його буде міцно стояти навіки. За всіма цими словами, за всім цим видінням, 
так говорив Натан до Давида.          
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Iсая 16:5     І буде утверджений милістю трон, і сяде на ньому (Царь, Священик, 
Месія, Син Давида) у правді в наметі Давида суддя, що дбатиме за правосуддя та 
буде в справедливості вправний.    [Месія!] 

 
Iсая 53:1-12         [розіпнутий Месія!] 

Хто нашій спасенній тій звістці повірив, і над ким відкривалось рамено Господнє? 
Бо Він виріс перед Ним, мов галузка, і мов корінь з сухої землі, не мав Він принади 
й не мав пишноти; і ми Його бачили, та краси не було, щоб Його пожадати! Він 
погорджений був, Його люди покинули, страдник, знайомий з хоробами, і від 
Якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували Його... Направду ж Він 
немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог Його 
вдарив поразами й мучив... А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він 
мучений був, кара на Ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено! 
Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на 
Нього Господь поклав гріх усіх нас! Він гноблений був та понижуваний, але 
уст Своїх не відкривав. Як ягня був проваджений Він на заколення, й як овечка 
перед стрижіями своїми мовчить, так і Він не відкривав Своїх уст... Від утиску й 
суду Він забраний був, і хто збагне Його рід? Бо з краю живих Він відірваний був, 
за провини Мого народу на смерть Його дано... І з злочинцями визначили Йому 
гроба Його, та Його поховали в багатого, хоч провини Він не учинив, і не було в 
Його устах омани... Та зволив Господь, щоб побити Його, щоб муки завдано Йому. 
Якщо ж душу Свою покладе Він як жертву за гріх, то побачить насіння, і 
житиме довгії дні, і замір Господній рукою Його буде мати поводження! Він через 
муки Своєї душі буде бачити плід, та й насититься. Справедливий, Мій Отрок, 
оправдає пізнанням Своїм багатьох, і їхні гріхи понесе. Тому то дам уділ Йому 
між великими, і з потужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу 
Свою, і з злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох Сам носив і заступавсь 
за злочинців!     

 
Iсая 61:1-2      (дивіться також Ісая 11:2-3)       [Месія!]   
Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав Мене благовістити сумирним, 
послав Мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням 
відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподобання Господу, та день помсти 
для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі,... 

 
Захарiя 13:7-9       [розіпнутий Месія!]  
О мечу, збудися на Мого пастиря та на мужа, Мого товариша, каже Господь 
Саваот! Удар пастиря і розпорошаться вівці, і Я оберну на малих Свою руку. І 
станеться в цілому Краї, говорить Господь, дві частині в нім витяті будуть, помруть, 
а третя частина зоставлена буде у ньому. І цю третю частину введу на огонь, і 
очищу їх, як очищається срібло, і їх випробую, як випробовується оте золото. Він 
кликати буде Ймення Моє, і Я йому відповім і скажу: Це народ Мій, а він скаже: 
Господь то мій Бог!  
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Даниїл 2:34-35 (44-45)     [Месія!]   
Ти бачив, аж ось одірвався камінь сам, не через руки, і вдарив боввана по ногах 
його, що з заліза та з глини, і розторощив їх. Того часу розторощилося, як одне, 
залізо, глина, мідь, срібло та золото, і вони стали, немов та полова з току жнив, а 
вітер їх розвіяв, і не знайшлося по них жодного сліду; а камінь (Месія), що вдарив 
того боввана, став великою горою, і наповнив усю землю.         
 
Буття 1:26; Буття 3:22; Буття 11:7; Ісая 6:8; Ісая 48:16 
І сказав Бог: Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою  і хай 
панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею 
землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі.  І сказав Господь Бог: Ось став 
чоловік, немов один із Нас, щоб знати добро й зло. Тож зійдімо, і змішаймо там 
їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного.  І почув я голос Господа, що 
говорив: Кого Я пошлю, і хто піде для Нас?  А тепер послав Мене Господь Бог та 
Його Дух. 
 
Псалми 8:5-7 
То що є людина, що Ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого Ти згадуєш? 
А однак учинив Ти його мало меншим від Бога, і славою й величчю Ти коронуєш 
його! Учинив Ти його володарем творива рук Своїх, все під ноги йому вмістив: 
 
Осiя 2:1 
І буде число Ізраїлевих синів, як морський пісок, що його не можна ані зміряти,   
ані злічити. І станеться, замість того, що говориться їм: Ви не народ Мій, буде їм 
сказано: Ви сини Бога Живого. 
 
Псалми 81:6 
Я сказав був: Ви боги, і сини ви Всевишнього всі, 
 
Iсая 59:1-2 
Ото ж бо, Господня рука не скоротшала, щоб не помагати, і Його вухо не стало 
тяжким, щоб не чути, бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого 
Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб Він не почув, 
 
Повторення Закону 24:16    (Єзекiїль 18:4  Душа, що грішить, вона помре.) 
Не будуть забиті батьки за синів, а сини не будуть забиті за батьків, кожен за гріх 
свій смертю покараний буде. 
 
Псалми 13:3 
Усе повідступало, разом стали бридкими вони, нема доброчинця, нема ні 
одного!...  (дивіться також Пс.52:1-3) 
 
Повторення Закону 27:26 
Проклятий, хто не дотримає слів цього Закону, щоб виконувати їх!                          
А ввесь народ скаже: амінь! 
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Iсая 64:6      (дивіться також Екклезiяст 7:20) 
І стали всі ми, як нечистий, а вся праведність наша немов поплямована місячним 
одіж, і в'янемо всі ми, мов листя, а наша провина, як вітер, несе нас... 
 
Осiя 5:15      [Месія!]   
Піду, повернуся до місця Свого, аж поки провини своєї вони не признають,             
і не стануть шукати Мого лиця. Та в утиску будуть шукати Мене! 
 
Даниїл 12:2   (дивіться також Осія 13:4, Ісая 26:19, Йов 19:26, Псалми 48:16) 
І багато-хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться, одні на вічне життя,      
а одні на наруги, на вічну гидоту. 
 
Числа 23:19     (дивіться також 1-а Самуїлова 15:29) 
Бог не чоловік, щоб неправду казати, і Він не син людський, щоб Йому 
жалкувати. Чи ж Він був сказав і не зробить, чи ж Він говорив та й не виконає? 
 
Єремiя 31:3    (дивіться також Повторення Закону 7:6-10, 12, 13) 
Здалека Господь з'явився мені та й промовив: Я вічним коханням тебе покохав, 
тому милість тобі виявляю! 
 
Iсая 8:14-15 
І буде Він за святиню, і за камінь спотикання, і за скелю спокуси для двох домів 
Ізраїля, за сітку й за пастку для мешканця Єрусалиму. І спіткнуться об них 
багатохто, і попадають, і будуть поламані, і заплутаються, і будуть схоплені. 
 
Єзекiїль 18:4 
Тож усі душі Мої: як душа батькова, так і душа синова Мої вони! Душа, що 
грішить, вона помре. 
 
Буття 12:1-3 
І промовив Господь до Аврама: Вийди зо своєї землі, і від родини своєї, і з дому 
батька свого до Краю, який Я тобі покажу. І народом великим тебе Я вчиню,             
і поблагословлю Я тебе, і звеличу ймення твоє, і будеш ти благословенням.                
І поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну.          
І благословляться в тобі всі племена землі! 
 
Числа 24:17 
Я бачу його, та не тепер, дивлюся на нього, та він не близький! Сходить зоря он від 
Якова, і підіймається берло з Ізраїля, ламає він скроні Моава та черепа всіх синів 
Сифа! 
 
Числа 21:8-9 
І сказав Господь до Мойсея: Зроби собі сарафа, і вистав його на жердині. І 
станеться, кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Мойсей 
мідяного змія, і виставив його на жердині. І сталося, якщо змій покусав кого, то той 
дивився на мідяного змія і жив! 
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Iсая 11:10-11 
І станеться в день той: до Кореня Єссеєвого, що стане прапором народам, погани 
звертатися будуть до Нього, і буде славою місце спочинку Його! І станеться в день 
той, і знову подруге простягне Господь Свою руку, щоб набути останок народу 
Свого, що полишиться з Ашшуру й з Єгипту, і з Патросу та з Етіопії, і з Еламу й з 
Шін'ару, і з Хамату, та з морських островів. 
 
Псалми 21:2-4, 8-9, 13-19 
Боже мій, Боже мій, нащо мене Ти покинув?   [Месія!]   
Далекі слова мого зойку від спасіння мого!...  Мій Боже, взиваю я вдень, та Ти не 
озвешся, і кличу вночі, і спокою немає мені! Та Ти Святий, пробуваєш на хвалах 
Ізраїлевих! Всі, хто бачить мене, насміхаються з мене, розкривають роти, головою 
хитають! Покладався на Господа він, хай же рятує його, нехай Той його визволить, 
він бо Його уподобав!  Багато биків оточили мене, башанські бугаї обступили мене, 
на мене розкрили вони свої пащі, як лев, що шматує й ричить! Я розлитий, немов та 
вода, і всі кості мої поділились, стало серце моє, немов віск, розтопилось в моєму 
нутрі. Висохла сила моя, як лушпиння, і прилип мій язик до мого піднебіння, і в 
порох смертельний поклав Ти мене. Бо пси оточили мене... обліг мене натовп 
злочинців, прокололи вони мої руки та ноги мої... Я висох, рахую всі кості свої,   
а вони придивляються й бачать нещастя в мені! Вони ділять для себе одежу мою,    
а про шату мою жеребка вони кидають. 

 
Ці 75 Месіанських уривків з Танаха доводять, що Иешуа є 
справжнім Месією Ізраїлю. 
 

Псалми 137:2 
Вклоняюсь до храму святого Твого, і славлю Імення Твоє за 
Твоє милосердя й за правду Твою, бо звеличив Ти був над усе 
Своє Ймення та слово Своє! 

 
Псалми 118:89 

Навіки, о Господи, слово Твоє в небесах пробуває. 

 
Iсая 40:8 

Трава засихає, а квітка зів'яне, Слово ж нашого Бога повіки 
стоятиме! 

 
Єрусалим, Ізраїль   (Ukrainian) 

 

3/17/2015 


