
Wersety w prorokach (późniejszych Izaj-Mal) zawierające ideę
„przywrócenia” czegoś, do których mógł odwoływać się apostoł Piotr
mówiąc o „czasach naprawienia wszystkiego”

„Rzeczy” posiadane, które zostały utracone przez grzech i odstępstwo

Człowiek: życie, społeczność z Bogiem, panowanie nad ziemią, wolność (1 Mojż. 3:16),
urodzajność ziemi (1 Mojż. 3:17-19)
Narody: dziedzictwo ziemi (5 Mojż. 32:8; Dzieje Ap. 17:26)
Izrael: społeczność z Bogiem, przymierze, duch, światło, łaska, ziemia, liczebność, sędziowie,
kapłani, świątynia, Jerozolima, królestwo, Dawid, sława wśród narodów

Izaj. 1:18 usunięcie grzechów, czyli przywrócenie czystości (jak śnieg)
Izaj. 1:26 przywrócenie sędziów
Izaj. 2:2 przywrócenie góry Syjon (stanie mocno, czyli wcześniej stała słabo)
Izaj. 4:4 obmycie brudu córek Syjońskich
Izaj. 6:13 przywrócenie pozycji świętości nasienia
Izaj. 7:14 Immanuel – Pan z nami – przywrócenie pozycji ludu Bożego
Izaj. 9:7 Dziecię, przywrócenia królestwa Dawida
Izaj. 10:21 „reszta powróci” – o przywróceniu Izraela po wielkiej niewoli
Izaj. 11:1 przywrócenie królowania rodu Isajego
Izaj. 11:12 przywrócenie rozproszonych z Izraela (Rzym. 15:12)
Izaj. 12:6 przywrócenie uznania chwały Bożej na Syjonie
Izaj. 17:7 człowiek patrzy na stworzyciela i na Świętego Izraelskiego
Izaj. 19:17 Juda postrachem dla Egiptu, przywrócenie mocarstwowości
Izaj. 23:18 ograniczone przywrócenie Tyru
Izaj. 24:23 przywrócenie panowania Pana na górze Syjon i w Jerozolimie
Izaj. 25:8 połknięcie śmierci, czyli przywrócenie życia
Izaj. 26:14 przywrócenie wolności przez całkowite usunięcie ciemiężycieli
Izaj. 26:19 przywrócenie życia umarłym, zmartwychwstanie
Izaj. 27:6 zakorzenienie się, zakwitnięcie, wzrost i owocowanie Izraela
Izaj. 27:12-13 powrót Izraela z Asyrii i Egiptu
Izaj. 29:23 powrót Izraela do pozycji narodu reprezentującego chwałę Bożą
Izaj. 30:23 przywrócenie urodzajności ziemi
Izaj. 32:15-18 przywrócenie ducha, pokoju i urodzajności ziemi
Izaj. 33:20 Syjon i Jerozolima przywrócone do pozycji wiecznego miasta świąt
Izaj. 34:17-18 przywrócenie dziedzicznych praw do ziemi rozdzielanej losem
Izaj. 35:1 przywrócenie urodzajności i radości ziemi (nie tylko izraelskiej)
Izaj. 35:5-6 przywrócenie zdrowia ludziom chorym (duchowo i fizycznie)
Izaj. 35:10 nawrócenie się i przyjście odkupionych na górę Syjon
Izaj. 40:2 pocieszanie po karaniu, przywrócenie Izraela do łaski Bożej
Izaj. 41:14-15 przywrócenie Izraela do roli narodu wykonującego zamierzenia Boże
Izaj. 42:7 Sługa Pański wypuszcza więźniów i prowadzi do światła
Izaj. 43:6-7 zgromadzenie Izraela ze wszystkich stron świata
Izaj. 43:25 zgładzenie grzechów Izraela
Izaj. 44:3 ponowne wylanie ducha na Izraela
Izaj. 45:17 wieczne zbawienie dla Izraela
Izaj. 48:20 wezwanie do wyjścia z Babilonu i rozsławiania Boga po świecie
Izaj. 49:9-10 sługa Pański wypuszcza więźniów i wyprowadza ludzi z ciemności
Izaj. 51:11 powrót odkupionych na Syjon
Izaj. 51:17 przebudzenie Jerozolimy po okresie karania



Izaj. 52:9 przywrócenie pustyń izraelskich, pocieszenie ludu i odkupienie Jerozolimy
Izaj. 54:7 zgromadzenie Izraela po małej chwili opuszczenia
Izaj. 55:13 odrodzenie urodzajności ziemi
Izaj. 58:14 przywrócenie Jakuba do dziedzictwa pod warunkiem nawrócenia
Izaj. 59:21 odnowienie przymierza
Izaj. 60:3 przywrócenie Jerozolimy do roli światła narodów
Izaj. 61:4 odbudowa spustoszonych i zrujnowanych miejsc
Izaj, 62:3 przywrócenie Izraela do roli korony Pańskiej
Izaj. 62:4 przywrócenie Izraela do ziemi
Izaj. 65:9 przywrócenie resztki (ostatka) Izraela do ziemi
Izaj. 65:18 przywrócenie Jerozolimy tak, by była radością
Izaj. 66:12 przywrócenie chwały Izraela
Izaj. 66:20 sprowadzenie wygnańców Izraela do ich ziemi
Jer. 3:14 przywrócenie pojedynczych osób z Izraela (północnego) na Syjon
Jer. 3:17 przywrócenie Jerozolimy do pozycji stolicy Pańskiej
Jer. 3:18 przywrócenie całego Izraela (Judy i królestwa północnego) do ziemi
Jer. 16:15 wyprowadzenie Izraela z ziemi północnej, jak dawniej z Egiptu.
Jer. 24:6 przywrócenie „dobrych fig” z Babilonu do ziemi i do pozycji ludu Bożego
Jer. 29:14 przywrócenie więźniów Izraela
Jer. 30:3,18 przywrócenie więźniów Izraela do ziemi
Jer. 30:22 przywrócenie Izraela do roli ludu Bożego
Jer. 31:8 przywrócenie Izraela z ziemi północnej, z płaczem i modlitwą
Jer. 31:23 przywrócenie więźniów Izraela
Jer. 31:27 przywrócenie liczebności Izraela
Jer. 31:31 przywrócenie Izraela do związku przymierza z Bogiem
Jer. 31:38 odbudowanie Jerozolimy
Jer. 32:15,43-44 przywrócenie stosunków własnościowych w ziemi Izraela
Jer. 32:37 zgromadzenie Izraela ze wszystkich ziem, do których byli wygnani
Jer. 32:40 przywrócenie Izraelitów do roli ludu Bożego przez zawarcie przymierza
Jer. 33:6 przywrócenie Izraela do zdrowia
Jer. 33:7 przywrócenie więźniów z niewoli
Jer. 33:15,21 przywrócenie królestwa rodowi Dawidowemu
Jer. 33:18,21 przywrócenie kapłaństwa Lewickiego
Jer. 48:47 przywrócenie wygnańców moabskich
Jer. 49:6 przywrócenie wygnańców Amonu
Jer. 49:39 przywrócenie wygnańców Elamu
Jer. 50:19 przywrócenie Izraela do jego ziemi
Ezech. 11:17 zgromadzenie Izraela, przywrócenie do ziemi
Ezech. 11:20 przywrócenie Izraela do pozycji ludu Bożego
Ezech. 16:53 przywrócenie Sodomy i Samarii
Ezech. 16:60 przywrócenie Jerozolimy do związku wiecznego przymierza
Ezech. 17:23 przywrócenie Dawidowego rodu królewskiego przez gałąź babilońską
Ezech. 20:34-37 wyprowadzenie Izraela spośród narodów i przywrócenie do związku przymierza
Ezech. 20:40 przywrócenie kultu Bożego na Syjonie i innych górach izraelskich
Ezech. 21:27 przywrócenie korony królewskiej potomkowi Dawida
Ezech. 28:25 ponowne zgromadzenie i poświęcenie Izraela
Ezech. 29:14 przywrócenie więźniów egipskich
Ezech. 34:13 przywrócenie owiec izraelskich na góry izraelskie
Ezech. 34:23 przywrócenie Dawida do roli pasterza Izraela
Ezech. 34:25 przywrócenie przymierza pokoju
Ezech. 34:27 przywrócenie urodzajności ziemi



Ezech. 36:9-10 przywrócenie urodzajności ziemi i odbudowa miast izraelskich
Ezech. 36:24-27 przywrócenie Izraela do ziemi i odnowa moralna
Ezech. 36:29 przywrócenie urodzajności ziemi
Ezech. 36:35 ziemia spustoszona stanie się jak Eden
Ezech. 36:38 ponowne napełnienie miast ludźmi
Ezech. 37 całe proroctwo o zgromadzeniu Izraelu i przywrócenia go do wszystkich funkcji
Ezech. 37:27 przywrócenie mieszkania Boga w Izraelu
Ezech. 38:8 Izrael ludem zebranym z wielu narodów
Ezech. 39:25 przywrócenie więźniów Jakubowych
Ezech. 40:2 przywrócenie świątyni
Ezech. 43:2 powrót Boga do świątyni
Ezech. 47:1 przywrócenie rzeki wody życia
Ezech. 47:13 powrót 12 pokoleń do dziedzictwa w ziemi
Dan. 4:23 przywrócenie drzewa (Nabuchodonozor, panowanie człowieka)
Dan. 7:18,27 władza dla ludu świętych miejsc
Dan. 8:14 odnowienie świętych usług
Dan. 12:1 wyswobodzenie ludu Daniela
Dan. 12:2 powstanie z martwych
Oze. 1:10 nie-lud staje się znów ludem
Oze. 2:12-15 przywrócenie winnicy (BT, NB 14-17)
Oze. 2:16-23 przywrócenie winnicy, odnowienie przymierza-ślubu, odnowienie urodzajności ziemi
Oze. 3:5 nawrócenie do Boga i do Dawida (ze strachem)
Oze. 6:1-3 nawoływanie do pokuty i nawrócenia z obietnicą ożywienia trzeciego dnia
Oze. 11:10-11 zgromadzenie Izraela z morza, z Egiptu i Asyrii, gdy Pan zaryczy jak lew
Oze. 12:9 (10) obietnica przywrócenia mieszkania w namiotach, jak za dni spotkania
Oze. 13:14-15 przywrócenie do życia, ale dopiero z grobu, najpierw kwitnący uschnie
Oze. 14:4 (5) uzdrowienie odwrócenia (uleczenie odstępstwa)
Oze. 14:5-7 Pan rosą dla Izraela, który zakwitnie jak lilia z korzeniami, jak las libański, oliwka

pachnąca, powrócą do ziemi, zboże się rozmnoży i wino, jak wino libańskie
Joela 2:18 przywrócenie urodzajności ziemi i nasycenie Izraela
Joela 2:25 naprawienie poprzednich szkód
Joela 2:27 przywrócenie stanu z poświęcenia Przybytku Mojżesza i Świątyni Salomona
Joela 2:28 przywrócenie ducha, którego miało 70 starszych z czasów Mojżesza
Joela 3:1 dosłownie o „naprawieniu”, czyli „przywróceniu więźniów” (BG)
Joela 3:17-18 opis błogosławieństwa z Syjonu, który został naprawiony
Joela 3:17 przywrócenie mieszkania Bożego na Syjonie.
Joela 3:21 oczyszczenie do tej pory nieoczyszczonej krwi.
Amos 9:11 ponowne wybudowanie „przybytku (szałasu) Dawida”
Amos 9:14 przywrócenie Izraela z niewoli
Amosa 5:15 naprawienie moralne ostatków Józefa
Abd. 1:17 przywrócenie „osiadłości” Izraela (BG)
Jon. 4:11 żałowanie ludzi, czyli możliwość nawrócenia dla Niniwitów
Jon. 2:5 przywrócenie świątyni
Mich. 4:1 w kontekście Mich. 3:12 jest to przywrócenie pozycji góry domu Pańskiego.
Mich. 4:6,7-13 zgromadzeniu wygnanej, której Pan „źle uczynił”. Chroma stanie się „resztą”. Pierwsze

„państwo” przyjdzie do „wieży trzody”, czyli przywrócenie panowania.
Mich. 5:3 rozproszenie aż do czasu porodzenia rodzącej, potem przywrócenie
Mich. 7:10-11 Nieprzyjaciółka się zawstydzi i odbudowane będą parkany (winnicy)
Nah. 2:3 (wg BT) przywrócenie wielkości Jakuba, inne tłumaczenia odwrotnie (BG 2:2)
Abak. 2:14 napełnienie ziemi znajomością chwały Pańskiej
Abak. 3:13 wybawienie ludu Bożego, pomazańca Bożego



Abak. 3:2 (BT) „niech odżyje twoje dzieło” – ponowne ożywienie działalności Bożej
Sof. 2:7 przywrócenie więźniów ostatka Judy, którym dany będzie Aszkelon
Sof. 3:18-20 zachowanie chromej i zgromadzenie wygnanej
Sof. 3:20 dosł. przywrócenie więźniów
Agg. 2:7-8 wyrażenie „jeszcze raz” oznacza powrót do porzuconego dzieła
Zach. 3:4 przywrócenie Jeszui do kapłaństwa.
Zach. 6:11-12 przywrócenie Jeszui do funkcji królewskiej.
Zach. 8:8,22-23 stopniowy powrót Judy i Jerozolimy do łaski.
Zach. 9:11 wypuszczeniu więźniów z dołu dzięki krwi przymierza
Zach. 10:6-11 powrót Izraela
Zach. 12:7 przywrócenie centralnej roli Jerozolimy i domu Dawidowego
Zach. 12:6 przywrócenie Jerozolimy na jej miejsce
Zach. 12:7,10 przywrócenie domu Dawidowego
Zach. 14:21 przywrócenie świątyni do roli kultu Bożego dla wszystkich narodów
Mal. 4:6 obrócenie przez Eliasza serc ojców ku synom i serc synów ku ojcom
Mal. 3:3-4,18 przywrócenie synów Lewiego do służby


