
70 Głównych wersetów w Tanach�” KIM JEST MESJASZ?” 

(Maszi’ach) 
 
Wiesz zapewne, że są to dni bólów porodowych Mesjasza, ale czy wiesz kim 
jest On? Ta maleńka książeczka zawiera 70 biblijnych proroctw odnośnie 
Mesjasza zawartych tylko w Tanach, to jest w Żydowskim Piśmie Świętym. 
Przeczytaj je, ponieważ w przejrzysty sposób opisują prawdziwego Mesjasza 
Izraela! 

 
Księga Izajasza 9:6,7 
Albowiem narodził się nam Chłopiec, Syn został nam dany, Na Jego barkach 
Władza spoczywa. I Imię Jego będzie: Cudowny, Doradca, Bóg Potężny, 
Ojciec Wieczny, Książe Pokoju. I szerzeniu się Jego Panowania i Pokoju nie 
będzie końca na Tronie Dawida i w Jego Królestwie, bo utwierdzi je i umocni je 
Praworządnością i Sprawiedliwością odtąd i aż na wieki: Żarliwość JHWH 
Zastępów to sprawi. 

 
Księga Micheasza 5:2,4 
A ty, Betlehem – Efrata, mimo, że najmniejsze z osiedli judzkich z ciebie mi 
wyjdzie ten, który będzie Władcą w Izraelu; a pochodzenie jego – od dawna, 
od dni Wieczności. I powstanie On, i będzie rządził w mocy JHWH, w 
Majestacie Imienia JHWH, Boga Swego, i Zamieszkają Oni, bo odtąd stanie 
się Wielkim aż po krańce ziemi. 

 
Księga Rodzaju 18: 13,14 
Lecz JHWH zapytal Abrahama: - Dlaczego Sara roześmiała się, mówiąc:  
Czy rzeczywiście urodzę, ja, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek 
niemożliwego dla JHWH? W oznaczonej porze, wrócę do ciebie, gdy nadejdzie 
czas (aby się urodził) i Sara będzie miała syna, 

 
Księga Izajasza 7:14 
Dlatego Pan sam da wam znak: Oto, dziewica będzie brzemienna i urodzi 
Syna i nazwie Go Immanuel (Bóg jest z nami). 
 
Księga Zachariasza 12,10     (przeczytaj także Psalm 22:7-22) 
I wyleję (Pan) na dom Dawida, i na mieszkańców Jerozolimy Ducha Łaski i 

Błagania, i będą wpatrywali się we Mnie, którego Przebili i będą 
płakali nad Nim, tak jak się opłakuje jedynaka i napełnia się goryczą nad Nim, 
jak napełnia się goryczą nad pierworodnym. 
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Księga Daniela 7:9,13,14 
I patrzyłem, aż ustawiono Trony i Starodawny Dni zasiadł. Szata Jego była jak 
śnieg biały, a włosy Jego głowy jak czysta wełna= 
Widziałem w widzeniach  nocnych i oto z Chmurami Nieba nadchodził ktoś, 
jakby Syn człowieka  aż doszedł do Starodawnego Dni i przed Niego Go 
wprowadzono. I została Mu dana Władza i Chwała i Królestwo a wszystkie 
narody, ludy i języki Jemu służyły, Jego Władza jest Władzą wieczną, która nie 
przeminie, a Królestwo Jego nie zostanie zniszczone. 
 
Księga Rodzaju 49:10 (zobacz także: Księga Liczb 24:17) 
Berło nie bedzie odebrane Judzie ani Łaska spomiędzy stóp jego aż przyjdzie 
Shiloh, i ku Niemu zgromadzą się  ludzie.  
(Berło odeszło 2000 lat temu; Rzym panował w Judzie w czasach Yeshua.) 
 
Księga Daniela 9:26 
A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Maszi’ach zostanie zgładzony ale nie 
za Siebie!, a miasto (Jerozolima) i Świątynie zniszczą ludzie wodza, który 
przyjdzie (Rzymianie)= [To stało się 2000 lat temu!] 
 
Księga Daniela 3:24,25 
Wtedy król Nabuchodonozor, był zdumiony i powstał spiesznie i zwrócił się do 
swych doradców mówiąc: “Czyż nie wrzuciliśmy związanych trzech meżów w 
środek ognia?” Odpowiedzieli oni królowi: „To prawda królu.” A on odpowiedział 
im mówiąc; “Lecz ja widzę czterech mężów rozwiązanych, chodzących w środku 
ognia i nie ma na nich ran, a wygląd tego czwartego jest podobny do Syna 
Boga!” 
 
Księga Psalmów 110:1 (napisana przez Króla Dawida)  
JHWH powiedział do Pana mego. Siądź po Mojej prawicy, aż położę wrogów 
Twoich (jako) podnóżek dla stóp Twoich. 
 
Księga Przysłów 30:4  
Kto wstąpił do nieba lub zstąpił? Kto zebrał wiatr w dłonie swoje? Kto zawinął 

wody w płaszcz? Kto ustanowił wszystkie krańce ziemi? Jakie jest imię 
Jego? A jakie jest imię Jego Syna? Czy wiesz ? 
 
Księga Powtórzonego Prawa 18:15,18,19 
Proroka spośród ciebie, z braci twoich jak ja (Mojżesz) wzbudzi dla ciebie  
JHWH twój Bóg. Jego będziecie słuchać. Proroka wzbudzę dla nich, spośród 
braci ich jak ty (Mojżesz) i włożę Słowa Moje w usta jego; i będzie mówił do 
nich wszystko, co Mu rozkażę. I stanie się, że ktokolwiek by nie usłuchał 
Słów Moich, które będzie mówić w Moim imieniu, ja zażądam od niego 
(rachunku)! 
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Księga Izajasza 59:16,17,20 (zobacz też Izajasz 63:5,6 i Ezechiel 22:30) 
I zobaczył On (JHWH)  że nie ma nikogo i zdziwił się że nie ma nikogo kto by 
prosił (wstawił się). Przeto, Jego Ramię przyniosło Mu Zbawienie o i 
Sprawiedliwość Jego, stała się Jego podporą, bo przywdział Sprawiedliwość 
jako zbroję i hełm Zbawienia na głowę swoją i założył szaty pomsty jako 
odzienie i okrył się żarliwością jak płaszczem. Według uczynków pomsty 
dokonuje. Gniew na wrogów Swoich...I przybędzie do Syjonu Zbawiciel i do 
nawróconych  z buntu Jakuba... 
 
Księga Psalmów 40:7,8,9 
Wtedy powiedziałem: ”Oto, przychodzę! W zwojach Księgi napisano o Mnie. 
Sprawia miprzyjemność czynić Twoją wolę, O, Mój Boże, i Twoja Torah jest w 
moim sercu. Ogłosiłem Radosną  Nowinę...” 
 
Księga Izajasza 52:10,13-15 
Obnażył JHWH Ramię Świętości Swojej na oczach wszystkich narodów, i 
ujrzały wszystkie krańce ziemi Zbawienie Boga naszego. Oto powiedzie się 
Słudze Mojemu, wywyższy się i będzie podniesiony i wzniesie się wysoko.  
Jak zadziwiło się wielu patrząc na Niego, tak zniekształcony, nieludzki był 
jego wygląd i postać jego niepodobna do synów ludzi.   
Tak, skropi On wiele narodów (Swoją Krwią), wobec Niego królowie zamkną 
usta, bo to, co nie zostało im powiedziane, ujrzą; i to czego nie słyszeli dowiedzą 
się. 
 
Księga Izajasza 53:1,4-6,11 
I komu Ramię JHWH zostalo ujawnione? 
A przecież On dźwigał nasze choroby i wziął na siebie nasze boleści, a myśmy 
uznali go za ukaranego, uderzonego przez Boga i poniżonego. Lecz On został 
zraniony za odstępstwa nasze, pognębiony za winy nasze, na niego spadła 
kara niosąca nam pokój i w Jego ranach (Krew) zostało nam dane Zbawienie 
(uzdrowienie)! My wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy, każdy odwrócił się i szedł 
własną drogą; i JHWH złożył na Niego winy nas wszystkich.  
 
Księga Psalmów 22:2,16  
Mój Boże, mój Boże dlaczego mnie opuściłeś? 
Oni przebili moje ręce i nogi moje (Krew)! 
 
Księga Zachariasza 9:9-11 
Raduj się ogromnie córko Syjonu; Wznoś okrzyki radości córko Jerozolimy. Oto 
twój Król przychodzi do ciebie; Sprawiedliwy i Ocalony,  pokorny jedzie na 
oślęciu, na źrebięciu oślicy. I zapowie pokój dla narodów i Panowanie Jego 
będzie od morza do morza, i od rzeki aż do końca ziemi. Co zaś do ciebie, to ze 
względu na Krew (Mesjasza) twego (Nowego) Przymierza, odeślę twoich 
więźniów�. 
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Księga Jeremiasza 31:31-34 
Oto dni nadchodzą, głosi JHWH, zawrę z domem Izraela i z domem 
Judy Nowe Przymierze (Krwi), inne niż Przymierze (krwi) jakie 
zawarłem z ich ojcami, w dniu kiedy ująłem ich za rękę aby wyprowadzić ich z 
ziemi egipskiej, a oni Moje Przymierze (krwi) złamali mimo tego że byłem w nich 
jak Małżonek, mówi JHWH. Lecz to będzie Przymierze (Nowe), jakie zawrę z 
domem Izraela po dniach owych, głosi JHWH. Umieszczę Moją Torę w ich 
wnętrzu, i wypiszę ją w ich sercach i będę ich Bogiem, i oni będą Moim 
ludem. I nie będą już się pouczać; każdy swego sąsiada i każdy swego brata, 
mówiąc: „Poznajcie JHWH!“; bo wszyscy oni będą Mnie znali, od 
najmniejszego do największego, głosi JHWH. Bo ja przebaczę ich 
nieprawość, nie będę już więcej pamiętać ich grzechu. (...ze wzgledu na 
Krew Wiecznego Przymierza!) 
 
Księga Rodzaju 3:15 
„I wniosę Ja nienawiść pomiędzy tobą (Szatanie) i kobietą (Ewą), między 
nasieniem twoim i jej Nasieniem. On, Mesjasz z jej Nasienia zmiażdży ci głowę, 
a ty (Szatanie) zranisz (Krew) Mu piętę.“ 
 
Księga Kapłańska 17:11  Bowiem życie ciała jest we krwi; ja ją dałem wam na 
ołtarzu aby dokonać przebłagania za wasze dusze, bo krew 
dokonuje odkupienia za życie! 
 
Księga Ezechiela 36:25-28 (patrz też Ezechiel 11:19,20; 16:60; 18:31,32) 
I pokropię na was czyste wody i będziecie oczyszczeni. Oczyszczę was z 
wszystkich nieczystości waszych i ze wszystkich waszych bożków. Dam wam  
nowe serce i włożę w was ducha nowego, i usunę z waszego ciała kamienne 
serce i dam wam serce cielesne i włożę w wasze wnętrze Mojego Ducha, i 
uczynię że będziecie postępowali zgodnie z moimi ustawami i będziecie 
przestrzegali moich praw i je wypełniali. Zamieszkacie w kraju, który dałem 
waszym ojcom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. 
 
Księga Psalmów 118:22-26 
Kamień,  który budowniczy odrzucili stał się KAMIENIEM WEGIELNYM! To 
czyni JHWH, jest to cudowne w naszych oczach. Oto Dzień, który zgotował 
JHWH; cieszmy się w nim i radujmy. O, JHWH zbaw nas. O, JHWH daj nam 
powodzenie. Błogosławiony jest Ten, kto przychodzi w imię JHWH! 
Błogosławimy wam z Domu JHWH.  
 
Księga Izajasza 63: 8-10 
= On był ich Zbawicielem. W każdym ich ucisku, i Anioł Jego Obecności ich 
wybawił. I w miłości Swojej i w miłosierdziu Swoim, On odkupił ich: i On podniósł 
ich i nosił ich przez wszystkie tamte dni. Lecz oni zbuntowali się i zasmucili Jego 
Świętego Ducha. 



 5

Księga Zachariasza 13:7-9 
Przebudź się Mieczu, przeciw Pasterzowi Mojemu i przeciw Mężowi mi 
bliskiemu, głosi JHWH Zastępów. Uderz Pasterza i owce się rozproszą; i 
obrócę moją rękę przeciwko maluczkim. I stanie się, głosi JHWH, że na całej 
ziemi dwie trzecie będzie wycięte i umrze lecz trzecia cześć pozostanie. I 
przeprowadzę tę trzecią cześć przez ogień i oczyszczę ich jak czyści się srebro 
i wypróbuję ich, jak próbuje się złoto. Będą wzywali Mego imienia a ja im 
odpowiem, I powiem: “To jest Mój lud, a oni będą mówić: “ JHWH naszym 
Bogiem!” 
 
Księga Izajasza 42:1-4,6-7 
Oto Mój Sługa, ktorego Ja wspieram; Mój Wybrany, w którym ma upodobanie 
dusza moja. Ducha Mojego wyłałem na Niego; On zaniesie narodom 
Praworządność. Nie będzie krzyczał i nie podniesie głosu i nie będzie słychać 
Jego Głosu na ulicy= On zaniesie narodom Praworządność. On nie zachwieje 
się i nie załamie się,  aż ustanowi na ziemi praworządność: Na Jego Prawo 
czekają wyspy. Ja JHWH cię powołałem do Sprawiedliwości i wziąłem cię za 
rekę i cię zachowam i dam Cię ludziom na Nowe Przymierze, jako światło 
dla narodów, abyś otworzył oczy ślepych, abyś wyprowadził z więzienia 
pojmanych i tych, którzy siedzą w ciemności uwięzieni. 
 
Księga Izajasza 49:5-9 
A teraz mówi JHWH, który ukształtował mnie już w łonie matki na Jego Sługę , 
aby sprowadzić Jakuba z powrotem do Niego, chociaż Izrael nie będzie 
zgromadzony, ja doznam Chwały w oczach JHWH i Mój Bóg będzie Moją 
Mocą. 
I rzekł On: to zbyt mało byś był Moim Sługą, aby podźwignąć pokolenia Jakuba 
i uzdrowić resztę Izraela. Ustanawiam cię światłem narodów, aby Zbawienie 
Moje dotarło do krańców ziemi. Tak mówi JHWH, odkupiciel Izraela i Jego 
Święty, do Niego, sponiewieranego, wzgardzonego przez lud, do Sługi 
wladców. Królowie ujrzą i powstaną, książęta ujrzą i hołd oddadzą, przez 
wzgląd na JHWH, który jest Wierny i Święty Izraela, On, który Cię wybrał! Tak 
mówi JHWH: w czasie zmiłowania wysłuchałem Ciebie i w dniu Zbawienia Cię 
wspomogłem, ocaliłem Cię i dałem Cię jako (Nowe) Przymierze dla ludu, aby 
przywrócić ład na ziemi, aby opuszczone dziedzictwo przywrócić, abyś Ty mógł 
powiedzieć do uwięzionych, “ Wychodźcie!” do tych, którzy są w ciemnościach:  
“Ukażcie się”. 
 
Księga Zachariasza 3:6,8,9 (patrz też wiersz 1-4)   I oświadczył Anioł 
(Wysłannik) JHWH Jozuemu mówiąc, “ Słuchaj proszę Jozue wielki kapłanie 
(z pokolenia Arona z rodziny Cadoka), ty i twoi bliscy siedzący przed obliczem 
twoim bo są oni mężami znaku. Bo oto Ja sprowadzę Mojego Sługę - 
‚LATOROṠL’ (MESJASZ)! Bo oto Kamień, który dałem przed obliczem 
Jozuego: na tym jedynym kamieniu jest siedmioro oczu; Oto, Ja wyryję na nim 
napis –mówi JHWH Zastępów i zgładzę winę tej ziemi w ciągu jednego dnia.  
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Księga Zachariasza 6:11,12,13 (Wielki kapłan Jozue ( nazwany jest Yeshua = 
Jezus w Księdze Ezdrasza 3:2) “ Weź srebro i złoto i zrób korony i włóż na 
głowę Jozuego, (Yeshua), syna Yeho-Cadoka, wielkiego kapłana i oznajmij 
mu: Tak mówi JHWH Zastępów: Oto Mąż którego imię jest LATOROṠL który 
wypuści pędy i zbuduje On Ṡwiątynię JHWH. Tak, On zbuduje Ṡwiątynię 
JHWH; i przywdzieje Chwałę, i zasiądzie na Tronie Swoim i będzie rządził. I 
będzie Kapłanem na Swoim Tronie, i plan pokoju będzie pomiędzy nimi 
obojgu’“ [ Mesjasz, KRÒL KAPŁAN!] 
 
Księga Rodzaju 22:8,10-14, 15-18  (patrz też Księga Rodzaju 18:1,2,10,       
16-18,22)    
I Abraham powiedział : Mój synu, Bóg upatrzy Sobie Sam baranka na 
ofiarę całopalną. I poszli obaj razem= I Abraham wyciągnął swoją rękę i wziaął 
nóż aby zabić swego syna. I zawołał do niego Anioł JHWH z nieba i powiedział: 
Abrahamie, Abrahamie. Oto Ja jestem. I powiedział On nie wyciągaj ręki twojej 
na chłopca i nie rób mu nic, bo teraz Ja wiem, że ty boisz sie Boga i nie 
odmówiłeś mnie syna swego jedynego. I podniósł Abraham swe oczy i ujrzał z 
tyłu  baranka uwikłanego w krzaku swoimi rogami. I poszedł Abraham i wziął 
baranka i ofiarował go na ofiarę całopalną zamiast syna swego. I Abraham 
nazwał to miejsce ‘JHWH Jireh’ (JHWH widzi)=I Anioł JHWH zawołał z nieba 
po raz wtóry Abrahama i powiedział, Na Siebie przysięgam mówi JHWH 
poniewż dokonałeś tych rzeczy, i nie odmòwileś swojego syna jedynego 
dlatego błogosławiąc będę błogosławić ciebie i mnożąc rozmnożę twoje 
potomstwo jak gwiazdy nieba, jak piasek, który jest na brzegu morza. I twoi 
potomkowie zdobędą bramę wrogów swoich, i będą błogosławione w  Nasieniu 
Twoim (Mesjasz) wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś Mojego głosu. 
 
Księga Psalmów 2:6,7,12  A  ja ustanowiłem ‘KRÒLA Mego’ na Syjonie, 
Mojej górze świętej. Ogłoszę dekret, JHWH powiedział do mnie, „Ty jesteś 
Moim Synem: dzisiaj Ciebie zrodziłem. Całujcie Syna, żeby się nie 
rozgniewał i nie zniszczył drogi, gdy tylko Jego gniew zapłonie, Błogosławieni 
będą wszyscy, którzy szukają w Nim schronienia (w Synu). 
 
Księga Rodzaju 14:18-20  I Melchi Cedek, Król Salem przyniosł chleb i wino, a 
był On Kapłanem Boga Najwyższego i pobłogosławił go i powiedział: 
Błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. I 
błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał wrogów twoich w twoje ręce. A 
on (Abram) dał Mu (Melchi Cedekowi) dziesięcinę z wszystkiego. 
 
Księga Rodzaju 32:25,29,31 (patrz też Ozeasz 13,4...walczył z Aniołem...) 
...I pozostał Jakub sam jeden. I mocował się z nim Mąż aż nastał świt. „Twoje 
imię nie będzie już Jakub lecz Izrael, bo ty walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i ich 
pokonałeś.” I nazwał Jakub to miejsce Penuel, bo widziałem Boga twarzą w 
twarz. 



 7

Księga Wyjścia 3:2-6 
I ukazał się mu (Mojżesz) Anioł JHWH w płomieniu ognia wydobywającego 
sie z krzaka ale krzak nie spalił się. I Mojżesz powiedział podejdę i zobaczę to 
wielkie zjawisko, dlaczego krzak się nie spala. I kiedy JHWH zobaczył, że się 
zbliża aby zobaczyć, zawołał Bóg do niego ze środka krzaka i powiedział: 
„Mojżeszu, Mojżeszu”. A on odpowiedział: Oto jestem! I On odparł: „Nie zbliżaj 
się tutaj. Zdejmij sandały z nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią 
świętą.” I dodał: „Jam jest Bóg twojego ojca, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg 
Jakuba.”  

 
Księga Wyjścia 23:20-23 
Oto, Ja posyłam przed tobą Anioła, aby strzegł cię w drodze i doprowadził cię 
do miejsca, które przygotowałem. Strzerz się i słuchaj Jego głosu, nie 
sprzeciwiaj Mu się, bo On nie przebaczy waszych występków, bo Moje Imię 
jest w Nim! Bo  jeśli pilnie będziesz słuchał Jego głosu i zrobisz 
wszystko, co powiem, wówczas ja będę wrogiem twoich wrogów i będę gnębić 
twoich gnębicieli. Bo Mój Anioł będzie szedł przed tobą... 

 
Księga Jozuego 5:13-15 
I stało się, kiedy Jozue był blisko Jerycha, i podniósł oczy swoje zobaczył; oto 
Mąż stał naprzeciw niego z wyjętym Swoim mieczem w Swym ręku, i Jozue 
podszedł do Niego i rzekł do Niego: „ Jesteś dla nas czy dla naszych 
przeciwników?” A On odpowiedział,: Nie, jako Wódz Zastępów JHWH 
przychodzę teraz. „  I Jozue upadł twarzą do ziemi i uwielbił Go, i powiedział do 
Niego, „ Co rozkazuje mój Pan słudze swemu?” I Wódz Zastępów JHWH 
powiedział do Jozuego: „ Zdejmij sandały z nóg twoich, albowiem miejsce, na 
którym stoisz jest święte.” I Jozue tak uczynił. 

 
Księga Sędziów 13:3,18,20,22 
I Anioł JHWH ukazał się kobiecie i rzekł do niej, „Oto, teraz jesteś bezpłodna i 
nie rodziłaś, lecz poczniesz i urodzisz syna” I Anioł JHWH powiedział do niego, 
Dlaczego mnie pytasz jakie jest moje imię, kiedy ono jest Tajemne?” I stało się, 
kiedy płomień z ołtarza wznosił się ku niebu, wyniósł się też Anioł JHWH w 
płomieniu oltarza. I Manoach i jego żona widząc to upadli twarzą na ziemię.” 
...widzieliśmy Boga” (patrz Izajasz 9:6) 

 
Księga Jeremiasza 23:5,6 
Oto, nadchodzą dni, mówi JHWH, że wzbudzę dla Dawida Latorośl 
Sprawiedliwą (Syna) i Król będzie Panował i będzie Prosperował i zaprowadzi 
Prawość i Sprawiedliwość na ziemi. Za dni Jego będzie zbawiona Juda i Izrael 
będzie mieszkał bezpiecznie. A to imię Jego, którym będzie nazwany On 
„JHWH  Nasza Sprawiedliwość.”  
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Księga Jeremiasza 33:14-18 
Oto, nadchodzą dni, mówi JHWH, że wypełnię tę pomyślną obietnicę, jaką 
zapowiedziałem domowi Izraela i domowi Judy. W dniach tych, w owym czasie, 
sprawię, że wyrośnie z Dawida  LATOROṠL Sprawiedliwości, i zaprowadzi 
On Prawość i Sprawiedliwość na ziemi. W dniach owych będzie zbawiona Juda 
a Jeruzalem będzie mieszkał bezpiecznie, i tak będzie proklamowany w niej (w 
Jeruzalemie) „JHWH NASZA SPRAWIEDLIWOŚĆ!” Bo tak oto, mówi JHWH, 
Nie zabraknie Męża Dawidowi, który zasiądzie na Tronie Domu Izraela. Nie 
zabraknie też Kapłanom - Lewitom Męża przed obliczem Moim wznoszącego 
ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, kadzielne i krwawe, ofiary przez wszystkie 
dni! [Mesjasz jest KRÒLEM, NAJWYŻSZYM KAPŁANEM z nasienia Dawida i 
najwyższym kapłanem Cedoka] 

 
Księga Zachariasza 9:14,15,16 (patrz też Izajasz 27:13) 
I JHWH ukaże się nad nimi i Jego strzała pomknie jak błyskawica, i Pan mój 
JHWH w Shofar (róg) zadmie i wyruszy pośród burz południa. JHWH 
Zastępów będzie nad nimi osłoną i pożrą oni kamienie wyrzucone z procy ...I 
JHWH, ich Bóg zbawi ich tego Dnia, jak trzodę Jego lud... 

 
Księga Pslamów 24:7-10 
O, bramy podnieście szczyty i niech będą otwarte wrota do wieczności, aby 
wszedł KRÒL CHWAŁY. Kim jest KRÒL CHWAŁY? JHWH Silny i Mocny w 
walce. O, bramy podnieście szczyty i niech będą otwarte wrota do wieczności, 
aby wszedł KRÒL CHWAŁY. Kim jest KRÒL CHWAŁY? JHWH Zastępów, 
On jest KRÒLEM CHWAŁY! Selah (Pauza). 

 
Księga Izajasza 16:5 
W łaskawości zostanie ustanowiony Tron, Sędzia [KRÒL KAPŁAN, 
MESJASZ, Syn Dawida] zasiądzie na nim w Prawdzie, w Namiocie Dawida, 
Sędzia szukający Sprawiedliwości i zabiegający o Prawość. 

 
Księga Daniela 10:5,6,14,21 
I podniosłem oczy moje, i patrzyłem, a oto jeden Mąż odziany w szaty lniane,  a 
Jego biodra były przepasane złotem z Ufaz, a ciało Jego było jak beryl,  a Jego 
twarz podobna do błyskawicy, a Jego oczy błyszczały jak ogień, a Jego 
ramiona i nogi jak błysk wypolerowanego brązu, a Dźwięk Jego Słów jak głos 
tłumu.  [MESJASZ!] „ Teraz przybyłem, aby dać ci zrozumienie tego co spotka 
twój lud na końcu dni, bo wizja tych dni jeszcze będzie. Ale pokażę ci zapis w 
Piśmie Prawdy. Nie ma nikogo wspomagającego mnie przeciw nim oprócz 
Michała, waszego księcia.” 
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Księga Daniela 12:6,7 
I powiedziałem do Męża odzianego w szaty lniane, który był ponad wodami 
rzeki: „ Kiedy będzie koniec tych dziwnych rzeczy?” I usłyszałem tego Męża 
odzianego lnem, który był ponad wodami rzeki, kiedy wyniósł Jego prawicę i 
Jego lewicę do nieba, i przysiągł na Żyjącego Wiecznie, że do czasu 
ustalonego, ustalonych czasów i połowy, i kiedy siły świętego ludu zostaną 
zupełnie rozbite, wszystkie te rzeczy wypełnią się. 

 
Księga Izajasza 11:1,2,4,5 (patrz też Izajasz 61:1-3) 
I wyrośnie gałązka z pnia Jessego (ojciec Dawida) i Pęd wyrośnie z korzeni 
jego i spocznie na Nim Duch JHWH, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i 
mocy, duch wiedzy i bojaźni JHWH. Ale w sprawiedliwości osądzi biednych i 
wyda wyrok w słuszności na ubogich ziemi a rózgą i tchnieniem Swych ust 
zabije złoczyńców. Sprawiedliwość będzie pasem Jego bioder a wierność 
przepaską Jego lędźwi. 

 
Księga Psalmów 89:20,21,26-29,35,36 (zobacz też werset 3,4,34,37) 
Znalazłem Dawida, Sługę Mego, namaściłem go Moim olejem świętym, ta Moja 
Ręka będzie go wspierała, i Moje Ramię też go umocni... 
On będzie wołał do mnie: Tyś moim Ojcem, moim Bogiem, opoką mojego 
Zbawienia. Ja zaś dam Mu pozycję Mego pierworodnego, najwyższego 
spośród królów ziemi. Zachowam dla niego na wieki Łaskę Moją i Moje 
Przymierze z nim będzie trwałe. Również utwierdzę na wieki Jego Nasienie 
(Mesjasz) i jego Tron tak długo jak będą istnieć niebiosa. Raz (na zawsze) 
przysiągłem na Moją Swiętość; nie zawiodę Dawida. Jego Nasienie będzie 
istniało wiecznie i jego Tron jak słońce przede Mną, będą ustanowione na 
zawsze... 

 
I Księga Kronik 17:10-15 (patrz też II Księga Samuela 7:5,12-16) 
Co więcej powiem ci (Dawidzie) że JHWH zbuduje ci dom. I stanie się, i kiedy 
wypełnią się dni twoje i będziesz musiał odejść do twoich ojców, wzbudzę po 
tobie twoje Nasienie, który będzie spośród synów twoich, i ustanowię Jego 
Królestwo. On zbuduje Mi Dom i Ja ustanowię Jego Tron na zawsze. Ja 
będę Jego Ojcem a On będzie Moim Synem i Ja nie cofnę od Niego Mojej 
Łaski jak cofnąłem od tego co był przed tobą. 
Lecz ustanowię Go w Moim Domu i w Moim Królestwie na zawsze,                  
i Jego tron będzie utwierdzony na wieki! 
Według tych wszystkich słów, zgodnie z calym widzeniem Natan mówił do króla 
Dawida.  
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Księga Izajasza 53:1-12 
Kto uwierzył naszej wieści? I komu zostało ujawnione Ramię JHWH? I 
wyrośnie przed Nim jak młody pęd, jak korzeń z wyschniętej ziemi. Nie będzie 
miał postaci ani wyglądu byśmy się mogli nim zachwycić kiedy Go ujrzymy. 
Wzgardzony i odrzucony przez ludzi; Mąż boleści, znający cierpienie, i 
ukryliśmy się przed Nim tak jak by to były nasze twarze. Był On poniżony i 
mieliśmy Go za nic. A przecież On dźwigał nasze choroby i nosił nasze 
boleści. A myśmy sądzili, że był uderzony, ukarany przez Boga i poniżony. A On 
został przebity za nasze odstępstwa. Został On zraniony za nasze 
nieprawości. Kara za nasz pokój spadła na Niego, i za Jego rany 
zostaliśmy uzdrowieni! My wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy na 
własną drogę się skierował, a JHWH złożył na Niego winę za nas wszstkich. 
Znęcano się nad Nim a On nie otworzył ust Swoich, był pokorny jak Baranek  
prowadzony na rzeź, tak jak Owca wobec strzygących ją jest niema, tak i on nie 
otworzył Swych ust. Z uwięzienia i po osądzeniu został zabrany i kto Jego 
pokolenie będzie pamiętał? Bo został wyrwany z kraju żyjących, za odstępstwa 
Mojego ludu spadły na Niego razy. I wyznaczono Mu śmierć ze złoczyńcami i 
z bogatymi Jego grób , bo Nie uczynił żadnego przestępstwa, ani też nie było 
fałszu w ustach Jego. Jednak JHWH upodobał Sobie aby Go zgnieść. Wystawił 
Go na cierpienia. Kiedy Ty uczynisz duszę Jego ofiarą za grzechy, On ujrzy 
nasienie Swoje, On przedłuży Jego dni, i radość JHWH w Jego ręku się wypełni. 
On ujrzy mękę Jego duszy, i będzie usatysfakcjonowany!  Przez to, czego 
doznał Mój Sprawiedliwy Sługa usprawiedliwi wielu, bo On weźmie na 
Siebie ich nieprawości. Przeto, wyznaczę Mu udział wśród Wielkich, i podzieli 
On łup z potężnymi, bo wydał Swą duszę na śmierć. I został On zaliczony do 
przestępców, On wziął na siebie grzech wielu, i wstawił się za przestępcami. 

 
Księga Izajasza 61:1,2 
Duch Pana Boga (JHWH) jest nade Mną, bo JHWH namaścił Mnie, abym głosił 
dobrą nowinę ubogim. On posłał Mnie abym uleczył złamane serca, abym 
ogłaszał wyzwolenie uciśnionym i otwarcie więzień tym, którzy są w niewoli, 
abym proklamował Rok Łaski JHWH i Dzień Odpłaty naszego JHWH, aby 
pocieszyć wszystkich pogrążonych w smutku... 

 
Księga Daniela 2:34,35 
Widziałeś aż oderwał się KAMIEŃ bez pomocy rąk i uderzył posąg w jego stopy 
z żelaza i gliny i rozbił je na kawałki... KAMIEŃ (Mesjasz) rozbił posąg stał się 
Wielką Górą, i napełnił całą ziemię. 

 
Księga Izajasza 28:16 (zobacz też Psalm 118:22 Kamień...Kamień Węgielny) 
Dlatego, tak mówi Pan (JHWH): „oto, kładę na Syjonie jako fundament KAMIEŃ, 
KAMIEŃ wybrany, cenny KAMIEŃ Węgielny, (Mesjasz) solidny Fundament. 
Kto weń uwierzy, ten się nie zachwieje”. 
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Księga Izajasza 8:14,15 
I będzie On jako Sanktuarium; lecz będzie też KAMIENIEM podknięcia i Skałą 
obrazy  dla obu domów Izraela, pułapką i sidłem dla mieszkańców Jerozolimy. I 
wielu spośród nich upadnie i ulegnie rozbiciu, będą schwytani, pojmani. 
 
Księga Rodzaju 1:26; 3:22; 11:7,  Księga Izajasza 6:8; 48:16 
„Zróbmy Adama na obraz i podobieństwo Nasze. I niech Panują nad 
rybami morza, nad ptactwem niebios, nad bydłem i nad całą ziemią, nad 
wszelkim płazem... 
„Oto, Adam stał się takim jak My, zna co dobre i co złe. „ChodźMy, zejdźmy 
na ziemię i pomieszajMy im języki...” Kogo Ja wyślę, i kto pójdzie dla 
Nas?   
„I teraz PAN BÒG (JHWH) i Jego Duch posłał Mnie!” 
 
Księga Psalmów 8:4-6 
Czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim? I syn Adama, że o niego się 
troszczysz? Albowiem uczyniłeś go niewiele mniejszym od Elohim, i 
ukoronowałeś go chwałą i honorem. Uczniłeś go aby panował nad dziełem 
Twoich rąk, położyłeś wszystko mu pod stopy... 
 
Księga Ozeasza 1:10 
I liczba synów Izraela będzie jak piasku w morzu, który nie morze być ani 
zmierzony ani policzony, i stanie się, że zamiast mówić im, jak uprzednio: Wy 
nie jesteście Moim ludem, będzie im mówione, „Jesteście synami Boga 
Żyjącego!” 
 
Księga Psalmów 82:6    
Ja powiedziałem Wy jesteście bogami, i wszyscy jesteście synami 
Najwyższego. 
 
Ksiąga Izajasza 59:1,2 Oto, Ręka JHWH nie jest zbyt krótka, żeby nie mógła 
wybawić, ani też Jego ucho nie jest zbyt ciężkie aby nie mogło wysłuchać. 
Wasze nieprawości oddzieliły was od waszego Boga, wasze grzechy 
zasłoniły Jego twarz przed wami, zatem On was nie słucha. 
 
Księga Powtórzonego Prawa 24:16   (Ezechiel 18:4... Dusza, która grzeszy 
umrze!)  
Nie poniosą śmierci ojcowie za synów, również  dzieci nie poniosą śmierci za ich 
ojców. Każdy poniesie śmierć za swoje własne grzechy! 
 
Księga Psalmów 14:3    
Nie ma nikogo kto czyni dobrze, nie ma, ani jednego. (zobacz też Psalm 53:1 i 
53:3) 
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Księga Powtórzonego Prawa 27:26   
„Przeklęty jest ten, kto nie przestrzega (wszystkich) słów Tory...i cały lud powie 
‘Amen’ ” 

 
Ksiąga Izajasza 64:6 (zobacz też Księga Kapłańska 7:20) 
I wszyscy jesteśmy jak rzecz nieczysta i nasza sprawiedliwość jest jak brudna 
szmata. Wszyscy upadliśmy jak liście a winy nasze jak wiatr nas poniosły. 

 
Księga Ozeasza 5:15 
Odejdę i powrócę do Mej siedziby jak uznają winy swoje i poczną szczerze 
szukać Mego oblicza... 

 
Księga Daniela 12:2 (zobacz też Ozeasz 13:14, Izajasz 26:19, Hiob 19:26, 
Psalm 49:15) 
I wielu z nich, którzy śpią w prochu ziemi Obudzi się, jedni ku Życiu 
Wiecznemu, a drudzy do hańby i Wiecznego potępienia. 

 
Księga Liczb 23:19 (zobacz też I Samuel 15:29) 
Bóg nie jest człowiekiem aby kłamał, ani synem człowieczym aby czegoś 
żałował. Jeśli On mówi, nie uczyni On tego, lub powiedział On coś i nie spełnił 
tego? 

 
Księga Jeremiasza 31:3 (zobacz też Księga Powtórzonego Prawa 7:6-
10,12,13) 
Ukazał mi się JHWH z oddali mówiąc, Tak, Kochałem Cię Odwieczną 
Miłością, przeto z łaskawości przyciągam cię do Siebie. 

 
Te 70 wersetów z Tanach dowodzą, że Yeshua (Jezus) jest Mesjaszem Izraela! 

 
Księga Psalmów 138:2 
Bo wywyższyłeś Twoje Słowo ponad Twoje imię! 

 
Księga Psalmów 119:89 
Na Wieki, O, JHWH, Twoje Słowo jest zatwierdzone w Niebie! 
 
 
Księga Izajasza 40:8 

I Słowo naszego Boga trwać będzie na wieki! 
 
                                                    Jeruzalem, Izrael  8/12/2011                  


