
: יז  לללי        גג רר גו דרדי לי רררי אא לכ כל כ רני כו פפ כקי ר רה רעים רר מגמ דרדת אע דרבים לל ל גככ רני כו רב לב גס לכרכי־
: יח לרבי     כו־ גרא רי כו כרביט ר כרי לכמה דרה פלתי וו גצמ רע לככל־ רפר דכ רס פההם   יט אא לל דרדי לג גב כו דק גכל רח גי

: ללרל   וו ג כו רפיל דכ רי כושררשי גלב כ רעל־ הרץ |    כח  (...)גו פלא רסי־ גפ רא לככל־ לוה וה מגי האל־ כו דששב ליש גו כו רר גככ גז רי
: לרים    וו כג וות דח גכפ רמשגש לככל־ לך רהני לפ גל כ כו דו אח לכרת רישגש דלני    לא  (...)גו וד לרלא רפר מכ שס גי כו כנ פהד גב רע לרי ררע דהז

וור: כד ל ללשה       לב רל לעש דכרכי ללד ר וו כנ דרעם גל וו פת לק גד רצ כו דכרגיד רי גו כו ובא לי

יב    פרק י,   - זכריה יג פסוק ו,  פרק פסוק
דרעל    י גו כרויד כד ל כרבית ב רעל־ יי רכת גכ רפ כו|       גושלש דכרביט רה גו נרנים כו אחנ דרת גו ןן רח רח כו רר רם רל ר כושלש לר גי דרשב ווש י

דרמר          לה גככ מלליו לע דרמר לה גו נרחיד כי ל רה רעל־ ןד רכפ גס רמ גככ לליו ר לע כו דד גפ ללס גו כו פלקר כד ל אאשהשר־ דראת מרלי רא
וור: לכ גכב רה וון       יא לרעל־ כמ מ רר גד רד אה רפד דכ גס רמ גככ רלם ר נ כושלש דר רכבי ןד רכפ גס רכמ רה רכרדל גג רי כוא רה רה וום כי ד כב ר

: וון  כד ל רג גמ דרעת גק רב רחת      יב גכב רפ בכ רמשגש פלבד גל וות מח לכפ רמשגש וות דח לכפ רמשגש הרץ נלא לה דלדה גפ ללס גו
: ללבד         גל מההם גנשרשי כו נלבד גל ןן לת לנ לכרבית־ רחת רפ רכ רמשגש נלבד גל דההם גנשרשי כו ןד לב גל ררויד כד ל לכרבית־

: יד(...)  ללבד        גל מההם גנשרשי כו פלבד גל וחת מ לכפ רמשגש וחת ד לכפ רמשגש וות נר לא כנשגש ר רה ןת וו לכפח רכמשגש רה וכל כ ר
מכרטאת          א רח גל פלרלם כושלש לר גי דרבי לוישגש גל כו מרויד כד ל דרבית גל נכלתח גפ רנ וור דק למ ןה הי גה לרי כוא רה רה וום כי ד כב ר

לכלדה:  רנ גל רתי          ו (...)כו מכרכי שה דהשר אאש מרמר לא גו לך פהדי לי דכרבין הכלה מרא לה וות כככ כמ ר רה מלמה לליו נ רא דרמר לא גו
ללבי  אה לרא גמ דכרבית

כב   פרק -בראשית יג,   ח פסוקים
פרני       ח גכב מללה וע גל ככהשה רהש וו דכל האה־ גר רי הרהים ול אא נלהם לר גב רא ןר המ כויא ב (...) רו
וו        יג לנ גכב רחת דכרת מללה וע גל כו דרלה אע לכרי רו ריל נרא לה האת־ דכרקח כי ר רו ןם לה לר גב רא גך הל יכרי רו

כא    פרק -במדבר ט,   ח פסוקים
ןה          ח לי לה גו פרנס רעל־ וו מת וא גושדרשים נלרף שלש ןלך גל ירשה אעש האל־משרהשה כלוה וה גי המר כויא ב רו

: ללחי    לו וו מת וא דלאה לר גו גך כו כנשנש ל רה פכרנס      ט לככל־ רה רעל־ כו מרמה גישרש רו נחשהשת גנ דרחשש גנ ןה משהש רעשש יכרי רו
ללחי        לו מחשהשת כנ ג רה דרחשש גנ האל־ ככרביט רה גו נראישש האת־ לחשןש כנ ל רה גך ירש לנש ראם־ ליה ר לה גו

יז    פרק יא,  ויקרא יכרתיו      יא      פסוק רת גנ הרני אא לרו אא רהו דכלדם כב ר רר לכבשלש רה הפשש דהנ רככי־
רפר        לכ רכ גי הפשש דכהנ כב ר כוא מה דכלדם רה לכרכי־ פהכם רתי גפשלוש רנ רעל־ רפר מכ רכ גל רח כרב נ גז רכמ רה רעל־ ןם הכ לל

קיח    פרק -תהילים כז,   כב פסוקים
:        כב מרהיא      כוזאת פ לתה גי דלה לוה וה מגי דראת רמ כג לכלנה רכפ וראשש ד גל לתה ר גי לה ל כ פרנים וו כב רה כו דס אא ללמ הבן הא

     (...) : פלוה  וה גי דרשם גכבש לכבא מרה גך כו דר לכב כו כו לרנינ רעי גכב דללאת גפ האר |   כז(...)  רנ יכלי רו רה לו וה גי רראל
רח       לכרב גז רכמ רה וות דנ גר רק מרעד פרתים וב אע לכרב דרחג כו־ גסר רא כו דלנ ל ל

ל   פרק ד,  משלי לניו       ד     פסוק נ גפ לח גכב רח כו בר רסף־ ללא ירמי נררד כי ר רו רים רמ ב לללה־שלש לע ירמי
ללדע(...)           רת דכרכי וו רנ כגב כ לרמה־שהכשם־ כו וו דמ רמה־שגכש הרץ פלא רסי־ גפ רא לככל־ דרקים רה מרמי

שלו"         המושלם הקורבן ואת המשיח את מגלה ך התנ
ט    פרק -דנייאל כו,   כה פסוקים

רגיד         כה נ לנ רח דרשי למש רעד־ ןם רל ןר כושלש לר גי וות רנ גב רל גו ןב להשרשי גל רלבר לד דלצא ומ רמן־ כרכל כ רתשגש גו ברדע רת גו
ווק           מצ גב כו כוץ נר לח גו ווב דח גר ןה לת גנ גב רנ גו ןב כו לכתשש רים ררנ כושגש דכרשים שרשש רעים ה שב ללש גוש פלעה גב שרש מרעים שב ללש ש

לכרתים רע הדשש          כו: לה וק כ כ רה גו רעיר ב לה גו וו פל דראין גו רח למשמרשי דררת לככ רי רים נרנ כושגש דכרשים שרשש ןם רעי שב לכלש רהש רררי אח לרא גו
: וות           למ רמ שלוש הצת מהר אח להנ למה נ לח גל רמ דרקץ ןד רע גו הטף רבשנכהש וו כצ ד רק גו ןא לכב רה ררגיד לנ דרעם רחית ירישגש

 לפנה"ס452 בערך  מחדש ירושלים :  צו להשיב ולבנותפרשנות(
לספירה)  32 שנים) = 483שנים ( של  שבועות69+                   

נב    פרק יג,  ישעיהו נג -  פסוק יב,  פרק פסוק
: יג ואד       ל גמ כה מרב לג גו ככלשא רנש גו כום מר לי כרדי פ גב רע מכרכיל רישגש דכרנה נכרבים    יד רה רר ןלך ןהלי לע כו רמ גמ ללש ש אאשבהשר לכרכ

: ללדם      לא דרני גכב רמ וו מר אא ות ל גו כו פראה גר רמ מראישש רמ דרחת רמשגש כלליו     טו רככן־ לע נכרבים רר דרים וו כג ןה כז ה רי רכרכן
: כו           ללננ וו כב גת כו מע גמ ללש לולא־ש דהשר אאש לרו כו נא לר ןם הה לל רפר רכ שס לולא־ אאשבהשר כרכי י פההם רכפי מרכים לל גמ כו דצ גכפ גק רי

: א לתה       ללל גג רנ דרמי רעל־ מלוה וה גי רע וו דר גז כו כו פרתנ לע לשמ רלשגש מרמין אא להה רלניו   ב דרמי לפ גל כרנק וו כי ככ ר רעל כרי ב רו
: כו          לרדה גמ גח להנ גו מהאה גר רמ לולא־ גו כו דראה גר רנ גו פלדר לה דולא גו וו מל ראר ות ד ולא־ כליה נ רצ הרץ דהא רמ הרשןש רכשןכוש גו

מהזה           ג גב רנ כו כנ כהמ נ רמ ןם רני לכפ רכרתר גס רמ גכ כו רלי וח פ רע כו דד רוי וות מב וא גכ רמ דראישש ראישנרשים דרדל אח לרו ןה הז גב רנ
: כו  לשנה גב אחשרש דולא כו        ד גו נשנה גב אחשרש כו גחנ דרנ אא לרו פללם לב גס כו מרבינ וא גכ רמ כו לנשנלשא כוא דה כו ן ןרינ לל חח ררכן לא

: לכהנה    שע גמ כו מרהים ול אא דכרכה שמ רע כו כג ררסר      ה לנ כו מ כו פרתינ וו וונ ל אע לרמ מכלכא שד גמ כו רענ נ גכפשלש רמ דללל וח גמ ןא כו גוה
לללנו    לכפא־ גר רנ וו מת לר לשב אח לרב כו לליו נ לע ןכו ןרמנ וו כו      ו :שגשל פרנינ לכפ וו ככ מ גר רד גל דראישש כו רעינ נ לכת כוצאן ד ככ ר כו ן ןכללנ שככ

: לכללנו      שככ דון אעו מראת וו נכב רע דכרגי גפ רה ןה לו וה ןה      ז לרוי ככשהכש ר או רכפי כתח־ ר גפ רי דולא גו רה הנ אע לרנ כוא דה גו כרגשש ב רנ
: רפיו         לכ מכרתח גפ רי דולא גו למה פלל אא להנ לה מהזי גז לוג דרני גפ רל רחל מ לר גכ כו נלבל כו י רבח דכהט ןט  ח  רל לכפ רכמשגש רמ כו הצר רוע רמ

: לללמו            רגע דהנ מכרמי רע הפשרשע דכ רמ כריים נ רח הרץ דהא רמ ןר רז גג רנ רכרכי רח פרח וו גישש דרמי וו מר וו כד האת־ גו כלקח נ רכרתן ט של כי ר רו
: לרפיו          גכב מלמה גר רמ דולא גו לעשנלשה דלמס לח לולא־ רעל פלתיו ומ גכב לעשמרשיר האת־ גו וו נר גב רק ןם רעי גרשלש האת־

פרמים           י לי גך דררי אא לרי ררע מהז דהאה גר רי וו גפשנש רנ ןם לאשלש ררשים לכתש ראם־ רלי נ אח להה ןוו גככא כד ר ררפץ לח הלוה וה לרוי
: לללח    גצ רי וו דד לי גכב מלוה וה גי הפץ דרח כרדיק       יא גו כ רצ כרדיק ד גצ רי וו כת ר גע רד גכב נכלבע רישגש דהאה גר רי ןוו גפשש רנ ררמל אע לרמ

: ובל     כ ל גס רי כוא דה מלתם ונ אעוו לרו פכרבים רר ללל כרדי מ גב רם    יב רע רמי כו אעצ האת־ גו כרבים ר רר ללב וו דל הכלק־ רח אא הרכן לל
ןא          כו גוה פלנה גמ רנ מרעים ופשגש לכ האת־ גו וו גפשנש רנ ןת הו ןכלמ רל רלרה אע להה אאשבהשר רחת כרת ר אל לל שלש דכרלק רח גי

רע    לכרגי גפ רי מרעים ופשגש לכ רל גו לנשנלשא דכרבים רר גטא־ לרח

נב    פרק -תהילים  ,  , -  , - לב,   לא כח יט טו ט ז פסוקים
: ז ללעם       כוי דז גב כו רלדם כלא רפת דכ גר הח פראישש ולא־ גו רעת דרל וו ת דרכי ונ ללא פרלי   ח גו כו דרעג גל רי ראי ור מ לככל־

: וראשש    ל כו דרניע לי רלפה כגבשלש כו דרטיר גפ :ט רי וו        כב ל רפץ דלח רכרכי כו רלה ר כצי ר כרי כו פרטה גכל רפ גי דלוה וה גי האל־ דכוגל
גך         טו (...) וו דת גכב רמס ר כלנ פלנג וו כד ככ ר רכבי מרל דליה לה דלתי וו למ גצ רע לכלכל־ כו רד גר לפ לכ גת רה לגו רי רכת גכ רכפ רנשגש רים דכרמ ככ ר

ללעי: רני   |      טז רמ לרת גכפ רכתשגש הות דלמ רפר־ אע לרל פלחי וו גלק רמ דכלבק גד שמ רני וו גלשש כו מ רחי ר וככ הרשש הח ב ככ ר ררבשש רלי :



Die Offenbarung des Messias und Seines Opfers  im Tanach

Dan 9, 25f. (Schlachter 2000): „So wisse und verstehe: Vom Erlass des Befehls zur Wieder-
herstellung und zum Aufbau Jerusalems  bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 
7 Wochen und 62 Wochen;  Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in 
bedrängter Zeit. 26 Und nach den 62 Wochen wird  der Gesalbte  ausgerottet werden, 
und ihm wird nichts zuteilwerden;  die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk 
des zukünftigen Fürsten zerstören, und sie geht unter  in der überströmenden Flut;   
und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen.“         
(Kommentar: Befehl zur Wh. Jerusalems  ca. 452 v.Chr. + 69 Jahrwochen (483 Jahre) = 32 n.Chr.)

Jes 52,13 - 53,12: „Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben sein, 
erhöht werden und sehr erhaben sein. 14 Gleichwie sich viele über dich entsetzten - so 
sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt 
mehr als die der Menschenkinder -, 15 genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen
setzen, und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt 
worden war, das werden sie sehen, und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen.
1 Wer hat unserer Verkündigung geglaubt, und der Arm des HERRN, wem ist er geof-
fenbart worden? 2 Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus 
dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht; wir sahen ihn, aber sein An-
blick gefiel uns nicht. 3 Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann 
der Schmerzen und mit Leiden vertraut; wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt,
so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. 4 Fürwahr, er hat  unsere Krankheit 
getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen; wir aber hielten ihn für bestraft, von
Gott geschlagen und niedergebeugt. 5 Doch er wurde  um  unserer Übertretungen willen
durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen; die Strafe lag auf ihm, damit wir 
Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. 6 Wir alle gingen in 
die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg; aber der HERR warf unser aller
Schuld auf ihn. 7 Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht 
auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das ver-
stummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. 8 Infolge von Drangsal und 
Gericht wurde er weggenommen; wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er 
wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen; wegen der Übertretung meines 
Volkes hat ihn Strafe getroffen. 9 Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei
einem Reichen [war er] in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Be-
trug in seinem Mund gewesen war. 10 Aber dem HERRN gefiel es, ihn zu zerschlagen; 
er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er 
Nachkommen sehen und seine Tage verlängern;  und das Vorhaben des HERRN wird 
in seiner Hand gelingen. 11 Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust
sehen und die Fülle haben; durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, 
viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. 12 Darum will ich ihm die 
Vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine 
Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die 
Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat.“

Ps 22, 7-32: „Ich aber bin  ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verach-
tet vom Volk. 8 Alle, die mich sehen, spotten über mich; sie reißen den Mund auf und 

schütteln den Kopf: 9 »Er soll doch auf den HERRN vertrauen;  der  soll ihn befreien; 
(...) 15 Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein
Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. 16 Meine Kraft ist 
vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt an meinem Gaumen, und du 
legst mich in den Staub des Todes. 17 Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von 
Übeltätern umgibt mich; sie haben  meine Hände und meine Füße durchgraben. 

18 Ich kann alle meine Gebeine zählen; sie schauen her und sehen mich [schadenfroh] 
an. 19 Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. (...)  

28 Daran werden gedenken und zum HERRN umkehren alle Enden der Erde, und vor 
dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. (...) 31 Ein Same wird ihm dienen, 
wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. 32 Sie werden kommen und seine 
Gerechtigkeit verkündigen dem Volk, das geboren wird, dass  er  es vollbracht hat.“

Sach 12, 10 - 13, 6: „Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem 
will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, und sie werden  auf mich 
sehen, den sie durchstochen haben, ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um 
den eingeborenen [Sohn], und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man 
bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. 11 An jenem Tag wird es eine große Klage
geben in Jerusalem, wie die Klage in Hadad-Rimmon war in der Ebene von Megiddo. 

12 Und das Land wird klagen, jedes Geschlecht für sich; das Geschlecht des Hauses 
David für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Nathan für sich 
und ihre Frauen für sich (...); 14 ebenso alle übrigen Geschlechter, jedes Geschlecht für 
sich und ihre Frauen für sich. 1 An jenem Tag wird für das Haus David und für die 
Einwohner von Jerusalem  ein Quell eröffnet sein gegen Sünde und Unreinheit. (...) 

6 Und er wird zu ihm sagen: »Was sind das für Wunden in deinen Händen?« — 
Und  er wird antworten: »Die hat man mir geschlagen im Haus meiner Lieben!«“

Gen 22, 8.13: „Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott  wird für ein Lamm zum 
Brandopfer sorgen! (...) 13 Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte 
ihn als Brandopfer dar  anstelle seines Sohnes.“

Num 21, 8f.: „Da sprach der HERR zu Mose: Mache dir eine Seraph-[Schlange] und 
befestige sie an einem Feldzeichen; und es soll geschehen, wer gebissen worden ist 
und  sie ansieht, der soll  am Leben bleiben! 9 Da machte Mose eine eherne Schlange 
und befestigte sie an dem Feldzeichen; und es geschah, wenn eine Schlange jemand 
biss und er  die eherne Schlange anschaute, so  blieb er am Leben.“

Lev 17, 11: „Denn das Leben des Fleisches ist im Blut, und ich habe es euch auf den 
Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das 
Sühnung erwirkt für die Seele.“

Ps 118, 22-27: „Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein 
geworden; 23 vom HERRN ist das geschehen; es ist wunderbar in unseren Augen! (...)
26 Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des HERRN! (...) 27 Der HERR ist Gott,
er hat uns Licht gegeben. Bindet das Festopfer mit Stricken an die Hörner des Altars!“

Spr 30, 4: „Wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in 
seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf?
Was ist sein Name und was ist  der Name seines Sohnes? Weißt du das?“
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