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REZUMATUL CĂRȚII

Această carte este despre Cuvântul Dumnezeului cel viu.
Prin acest Cuvânt, sub îndrumarea Sfândului Duh,

poți înțelege Cine este Dumnezeu și Cine este Fiul Său.

Profetul Osea spunea în Osea 4:6:
„Poporul meu este distrus pentru lipsa de cunoaștere”.

Iar Mesia spune în Ioan 5:39:
”Voi cercetați Scripturile; de vreme ce socotiți că în ele aveți viață 

veșnică:
și ele sunt cele ce mărturisesc despre Mine.”

Mesia spune acest lucru privitor la versurile din Tanah.
Cât de important este, deci, să știm la ce pasaje din Scripturi s-a referit 

Mesia.

În această carte veți întâlni peste 300 de pasaje din Tanah, care fac referire, 
directă sau indirectă, la Mesia cel promis.

Pasajele sunt luate în considerare și expliate în lumina pasajelor
din Noul Testament, la care sunt asociate.

Această carte este un studiu și ghid unic al Bibliei.
Se distinge prin faptul că puține cărți existente în prezent, dacă există,

ilustrează unitatea Scripturilor în acest mod.
Cartea poate fi folosită pentru studierea Bibliei, ca lucrare de referință.
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Prezenta carte tratează despre Mesia din Tanah. În centrul Torei, Profeților și Sfintelor Scripturi se 
află venirea și profeția lui Mesia. Mesia va fi un Bărbat Evreu, Care vine în această lume mai întâi să 
salveze și să elibereze poporul Spu, nația evreiască. Dar, conform promisiunilor date de Abraham, 
toate celelalte popoare vor fi, de asemenea, binecuvântate de El. Iar poporul evreu va fi implicat în 
acel proces.

Cât timp a trăit El pe pământ, Mesia Ioșua a spus că Scripturile mărturisesc despre El. Deci, tot 
ce se întâmplă cât El va sta pe pământ, a fost prezis în Tanah. Asta înseamnă că putem verifica în 
Scripturi dacă Ioșua este adevăratul Mesia, sau nu. Mesia a venit pe pământ să răscumpere păcatele, 
dar El și-a dedicat marea parte a anilor Săi pământești pentru explicarea Scripturilor despre venirea 
și mesajul lui Mesia.
Și singurul lucrul pe care apostolii și discipolii săi evrei l-au făcut a fost să explice Scripturile și să 
cheme oamenii să treacă la credința lui Dumnezeu și să creacă în Mesia Ioșua.

E de la sine înțeles că este important să știm ce ne învață Tanah despre Mesia și unde.
Această carte îți va oferi peste 300 de texte biblice despre venirea lui Mesia și predicile Sale. Se 
menționează, de asemenea, cum aceste texte sunt asociate cu evenimentele și proclamațiile 
înregistrate în Noul Testament complementar. 

Există două feluri de texte mesianice. În primul rând, sunt textele care pot fi recunoscute imediat 
ca mesianice - denumite texte „directe”. În al doilea rând, celelate texte pot fi recunoscute numai ca 
texte Mesianice pentru cititorii obișnuiți cu Noul Testament - aceste fiind numite texte „indirecte”. 
Această carte redă textele directe în litere cursive sau în aldine. Toate textele Mesianice sunt tipărite 
pe fundal gri. Pentru a limita dimensiunea cărții, numeroase texte nu au fost tipărite în întregime, 
dar sunt menționate doar ca texte de referință.

Textele Mesianice se referă, de asemenea, la a doua Sa venire pe pământ pentru stabilirea 
Împărăției Sale. Întreaga nație evreiască se va întoarce apoi pe pâmântul strămoșilor ei, toți îl vor 
cunoaște pe Dumnezeu și Mesia va fi Regele lor. Toate națiile se vor subordona Lui. Textele care se 
referă la aceasta sunt menționate într-un capitol separat și indicate sub semnul #1 - #7.

De asemenea, în Tanah, găsim numeroase promisiuni care privesc poporul neevreu. Aceste 
promisiuni sunt asociate atât vremurilor prezente, cât și Împărăției viitoare. 

Această carte a apărut ca urmare a rugăciunii neîncetate la Duhul Sfânt pentru înțelepciune 
și îndrumare. Rugăciunea mea este ca studiul acestor texte să fie binecuvântat; că prin citirea 
cuvintelor lui Dumnezeu vălul va fi îndepărtat, întunericul va dispărea și lumina Duhului lui 
Dumnezeu va fi prezentă și va lucra.

Hendrik Schipper
Aprilie 2019

INTRODUCERE
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Vechiul Testament 
Facerea - Geneza
Ieşirea - Exod
Levitic
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Regi
2 Regi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmien
Proverbe
Ecleziast
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi

Noul Testament
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Tit
Filimon
Evrei
Iacob
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Apocalipsa

NUMELE ȘI ORDINEA CĂRȚILOR BIBLIEI
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În tradiția lui Petru, Ștefan și Pavel, care l-au proclamat pe Mesia din Tanah (în
ordine cronologică), această carte este destinată să fie un ghid similar.

De asemenea, cartea poate fi folosită și ca:

a. un ghid general pentru momentele dv. de liniște;
b. un sudiu de caz;
c. o lucrare de referință. Astfel, de exemplu, la sfârșitul cărții veți găsi un rezumat al multor texte 
din Noul Rrtestament care sunt direct asociate cu Tanahul.

În plus, s-a acordat atenție subiectelor care, de obicei, au primit un accent redus precum:

- relația dintre ofrande, sărbători și Mesia;
- convertirea poporului evreu;
- întoarcerea lui Mesia;
- întoarcerea lor la pământul promis;
- Noul Legământ.

Cereți-i lui Dumnezeu să vă acorde îndrumarea Sfântului Duh pentru a citit și a reflecta la 
Cuvântul Lui.

H.S.

ÎNDRUMĂRI PENTRU ACEST STUDIU
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A. Mesia ca Persoană.

01. Mesia este descendent din Abraham.
 Facerea - Geneza 9:26,27; 
 Facerea - Geneza 17:7,8,19,21; 
 Facerea - Geneza 21:12; 
 Facerea - Geneza 22:17,18; 
 Facerea - Geneza 28:14. 

02. Mesia este descendent din Iuda.
 Facerea - Geneza 49:8-12.

03. Mesia este descendent din David.
 Rut 4:13,14,17,21,22; 2 Samuel 7:12-16; 
 1 Cronici 17:11; Isaia 11:1-3; Isaia 16:5;  
 Ieremia 30:3-24.

04. Mesia există din eternitate.
 Psalmi 21:5; Psalmi 89:28-30; Psalmi 90:2;  
 Psalmi 93:1,2; Proverbe 8:22-29; Mica 5:1.

05. Relația lui Mesia cu Tatăl Său.
 Ieşirea - Exod 23:20,21; 1 Cronici 17:13; 
 Psalmi 16:8-11; Psalmi 20:5-7; Psalmi 28:8;  
 Psalmi 89:27; Proverbe 8:30-31; 
 Isaia 42:21; Isaia 49:5; Ieremia 30:21,22.

06. Mesia este Creatorul.
 Psalmi 33:6,9; Psalmi 102:26-28; 
 Isaia 44:1-8,21-24,26; Ioan 1:1-3.

07. El va fi Mesia lui Israel.
 Isaia 4:2; Isaia 49:6; Daniel 9:25.

08. Numele și titlurile lui Mesia.
 Ieşirea - Exod 17:6; Psalmi 95:1-3; Isaia 5:1-2; 
 Isaia 9:5,6.

B. Natura lui Mesia.

01. Mesia este Fiul lui Dumnezeu.
 2 Samuel 7:12-16; Psalmi 2:7; 
 Proverbe 30:4; Isaia 43:1-13,18-21; 
 Psalmi 89:4,27,28.

02. Mesia este Mielul lui Dumnezeu.
 Facerea - Geneza 22:8; Ieşirea - 
 Exod 12:5-14,22-24;  Levitic 4:3-12; 
 Levitic 4:27-29;  
 Levitic 16:1-31; Levitic 22:17-21; 
 Numeri 28:3,4; Isaia 53:7.

03. Mesia este Fiul omului.
 Psalmi 80:15,16,18; Isaia 7:14; Isaia 9:5,6;  
 Ezechiel 1:26; Daniel 7:13.

04. Calitățile Dumnezeiești ale lui Mesia.
 Psalmi 2:7; Psalmi 24:7,10; Isaia 11:2; 
 Ieremia 23:5,6; Mica 5:4.

05. Mesia este plin de Duhul Sfânt.
 Psalmi 45:8; Psalmi 89:21,22; Isaia 11:1-3;  
 Isaia 42:1.

06. Mesia este bunul Păstor.
 Psalmi 95:7; Isaia 40:9-11; 
 Ezechiel 34:11-15,22-24; Mica 2:12,13;  
 Zaharia 11:4-6,7.

07. Omnipotența lui Mesia.
 Psalmi 8:7; Psalmi 107:25-29; Psalmi 110:3;  
 Isaia 22:22; Isaia 40:10; 

08. Omnisciența lui Mesia.
 Psalmi 139:1-4; Ieremia 17:10.

09. Omniprezența lui Mesia.
 Psalmi 139:7-10.

SUBIECTE
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10. Smerenia și sărăcia lui Mesia
 Isaia 42:2-4.

11. Supunerea lui Mesia.
 Psalmi 1:1-6; Psalmi 18:22-25; Psalmi 40:8,9; 
 Isaia 53:7,8.

12. Perfecțiunea lui Mesia.
 Psalmi 45:3; Isaia 53:9; Mica 5:3.

13. Autoritatea lui Mesia.
 Ieşirea - Exod 3:6; Deuteronom 18:18,19; 
 2 Samuel 23:1-4; Psalmi 98:9; 
 Psalmi 110:1,2; Zaharia 9:10.

14. Mesia face cunoscută gloria lui 
Dumnezeu.
 Psalmi 21:6; Psalmi 45:4,5; Isaia 4:2; 
 Isaia 12:1-6; Isaia 49:3; Isaia 60:1-5.

15. Mesia va fi plin de compasiune.
 Psalmi 103:13; Psalmi 112:4; Isaia 66:2; 
 Zaharia 11:7.

16. Puterea și forța lui Mesia.
 Ieşirea - Exod 17:6; Psalmi 45:6; 
 Isaia 40:9-11; Isaia 49:2,7; Mica 2:12,13.

17. Tandrețea și slăbiciunea lui Mesia.
 Psalmi 45:4,5; Isaia 29:19.

18. Sfințenia, frumusețea și gloria lui 
Mesia.
 Psalmi 17:15; Psalmi 21:6; Psalmi 45:2,3; 
 Psalmi 99:1-5; Cântarea Cântărilor 5:16; 
 Isaia 33:17-24; Isaia 42:21; Daniel 10:5,6.

19. Misterul lui Mesia.
 Ieşirea - Exod 3:14; Psalmi 78:2.

20. Iubirea Regelui pentru poporul Lui.
 Isaia 62:4-9; Osea 2:15-23.

21. Mesia este Lumina.
 2 Samuel 23:1-4; Psalmi 43:3; Isaia 2:5; 
 Isaia 9:1-3; Isaia 42:6,7,16; 
 Isaia 60:19,20.

22. Bunătatea lui Dumnezeu și Mesia.
 Ieşirea - Exod 15:1,2; Psalmi 86:15; 
 Psalmi 103:11,17; Ieremia 31:1-9.

23. Grația lui Dumnezeu și Mesia.
 Facerea - Geneza 28:14; Ieşirea - Exod 33:19; 
 Psalmi 45:3; 
 Psalmi 86:15; Isaia 62:4-9; 
 Plângerile lui Ieremia 3:25,26.

24. Dumnezeu și Mesia dau fericire și 
bucurie celor drepți și credincioșilor.
 Isaia 29:19. 
    

C. Venirea lui Mesia.

01. Nașterea lui Mesia este prezisă.
 Facerea - Geneza 3:15; Psalmi 132:11,12; Isaia 
9:5,6; Isaia 11:1-3; Isaia 49:1; 
 Isaia 60:1-3; Ieremia 23:5,6; Ieremia 31:22; 
 Ieremia 33:14-15,22; Habacuc 2:3; 
 Hagai 2:24; Zaharia 3:8.

02. Predecesorii lui Mesia sunt anunțați.
 Isaia 40:1-5; Maleahi 3:1; Maleahi 4:5,6.

03. Locul nașterii lui Mesia.
 Mica 5:1.
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04. Viața lui Mesia până la prima Lui 
apariție.
 Isaia 7:14-16.

05. Profeția uciderii copiilor din Betleem.
 Ieremia 31:15.

D. Rolurile lui Mesia.
01. Mirungerea lui Mesia.
 Psalmi 89:21; Proverbe 8:22-29; Isaia 61:1.

02. D. Rolul lui Mesia ca Profet.
 Deuteronom 18:15-19; Isaia 50:4; 
 Ieremia 28:9; Ezechiel 33:32,33; 
 Maleahi 4:5,6. 

03. D. Rolul lui Mesia ca Preot.
 Facerea - Geneza 14:18; 
 Ieşirea - Exod 28:12,29,36-38; 
 Psalmi 110:4; Ieremia 33:14-18,22; 
 Zaharia 6:12,13,15.

04. D. Rolul lui Mesia ca Împărat.
 Facerea - Geneza 49:8-12; 
 Numeri 24:7,8,15-19; 
 2 Samuel 7:12-16; 1 Cronici 17:11; 
 Psalmi 45:10,14-18; Psalmi 47:2-10; 
 Psalmi 72:7-19; Psalmi 93:1,2; 
 Psalmi 132:17,18; Zaharia 9:9.

05. Mesia va fi Mântuitorul.
 Iov 19:25-27; Isaia 41:8-20; 
 Isaia 44:1-8,21,24-26; Isaia 45:17; 
 Isaia 47:4; Isaia 52:7-12; Isaia 59:18-20; 
 Isaia 63:1-6; Ieremia 30:3-24; 
 Ieremia 33:14-18,22; Ţefania 3:9-20; 
 Zaharia 3:1-10; Zaharia 10:3-12.

06. Mesia va fi Învățătorul.
 Isaia 59:16.

07. Mesia va fi Mediatorul.
 Deuteronom 18:15-19; Isaia 59:16.

08. Mesia va fi Certitudinea.
 Iov 17:3; Ieremia 30:21,22.

09. Mesia va fi Salvatorul.
 Psalmi 130:7,8; Isaia 43:1-13,18-21; 
 Isaia 25:9; Isaia 30:18; Isaia 45:21,22; 
 Isaia 49:6; Ieremia 23:6; Ieremia 33:16.

10. Mesia va fi Judecătorul.
 Zaharia 3:1-10.

E. Misiunea și slujirea lui 
Mesia.

01. Tipul slujirii lui Mesia.
 2 Regi 1:6,11,12; Isaia 28:15,16; 
 Isaia 42:6,7,16; Isaia 48:15-17.

02. Locul slujirii lui Mesia.
 Isaia 8:23; Isaia 41:25; Osea 11:1.

03. Tentația lui Mesia.
 Psalmi 91:11,12.

04. Victoria lui Mesia asupra păcatului.
 Osea 13:14; Zaharia 13:1,2.

05. Miracolele lui Mesia.
 Psalmi 146:8; Isaia 35:5-10; Isaia 29:18.

06. Misiunea și vocația lui Mesia.
 Isaia 61:1-3.
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07. Oferta de mântuire din partea lui 
Mesia.
 Psalmi 85:10; Isaia 55:1,2,6.

08. Dreptatea lui Mesia.
 Facerea - Geneza 3:21; Psalmi 40:10,11; 
 Psalmi 45:7,8; Psalmi 85:11-14; Isaia 32:1,2; 
 Isaia 46:13; Isaia 59:16,17; 
 Ieremia 33:14-18,22.

09. Virtutea lui Mesia.
 2 Samuel 23:1-4; Psalmi 45:4,5; 
 Psalmi 112:4; Isaia 16:5.

10. Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.
 Facerea - Geneza 12:3; 
 Facerea - Geneza 26:3-5; 
 Deuteronom 33:3; 
 Psalmi 2:8; Psalmi 22:24-32; Psalmi 46:11; 
 Psalmi 72:7-19; Psalmi 98:1-3; 
 Psalmi 102:14-23; 
 Isaia 11:10-12; Isaia 19:23-25; 
 Isaia 24:13-16; Isaia 42:2-4; 
 Isaia 45:22-25; Isaia 49:6; Isaia 51:1-23; 
 Isaia 52:15; Isaia 55:4,5; Isaia 56:6-8; 
 Isaia 60:1-5; Isaia 61:10,11; 
 Isaia 62:1-3,10-12; Isaia 65:1,2; 
 Isaia 66:10-13,15-24; Ieremia 4:2; 
 Ieremia 10:7; Ieremia 16:19; 
 Amos 9:11-15; Mica 4:1-4; Hagai 2:7-10; 
 Zaharia 2:1-13; Zaharia 8:1-23; 
 Zaharia 14:1-21; Maleahi 1:11.

11. Mesia va da viața veșnică.
 Iov 19:25; Psalmi 103:4; Isaia 25:8; 
 Isaia 55:3; Osea 13:14; 
 Ezechiel 37:11-14; Zaharia 2:1-13.

12. Mesia îndeplinește legile lui Dumnezeu.
 Deuteronom 11:18-20; 
 2 Samuel 22:20-25; Psalmi 1:1-6; 
 Psalmi 40:7; Psalmi 119:97-103; Isaia 42:2-4.

13. Dumnezeu confirmă slujirea lui Mesia.
 Psalmi 20:5-7; Psalmi 89:23,28-30; 
 Isaia 42:1.

14. Mesia va cuceri moartea și întunericul.
 Psalmi 49:16; Psalmi 86:12,13; Psalmi 110:1; 
Osea 13:14.

15. Mesia va aduce vești vesele.
 Psalmi 96:1-3; Isaia 9:1-3; Isaia 41:26,27; 
 Isaia 52:7-12; Isaia 61:1-3; Ezechiel 33:32,33.

16. Mesia va binecuvânta poporul Său.
 Psalmi 21:7,8; Psalmi 45:10,14-16; 
 Psalmi 132:13-16; Isaia 4:2; Ioel 2:18-27.

17. Mesia va construi un templu pentru 
Dumnezeu.
 1 Cronici 17:12; Psalmi 118:22-24; 
 Isaia 66:1; Ieremia 31:1-9; 
 Ezechiel 37:26-28; Zaharia 1:16,17; 
 Zaharia 6:12,13,15.

18. Dumnezeu va locui printre poporul Său.
 Ieşirea - Exod 25:8,9; 
 Ieşirea - Exod 29:45,46; 
 Levitic 26:11,12; Psalmi 46:5-12; 
 Isaia 12:1-6; Ezechiel 37:21-28; 
 Ţefania 3:9-20; Zaharia 2:1-13.

19. Mesia va mângâia.
 Isaia 51:3; Isaia 52:9; Isaia 66:10-13; 
 Zaharia 1:16,17.
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20. Mesia va face un nou legământ.
 Isaia 49:8-26; Isaia 55:3; Isaia 59:21; 
 Isaia 61:4-9; Isaia 62:4-9; 
 Ieremia 31:31-34; Ieremia 32:37-41; 
 Ieremia 50:4-7,19,20; Ezechiel 16:60-63; 
 Ezechiel 37:21-28; Osea 2:15-23; 
 Amos 9:11-15.

21. Mesia va ierta păcatul.
 Psalmi 103:3,12; Isaia 55:7; Ieremia 33:6-13; 
 Ioel 3:21; Mica 7:15-20.

22. Munca lui Mesia va fi binecuvântată.
 Facerea - Geneza 22:17,18; 
 Facerea - Geneza 28:14; 
 Psalmi 89:25; Isaia 40:9-11; Isaia 49:4; 
 Isaia 53:10-12; Isaia 55:10,11; 
 Isaia 62:10-12; Ezechiel 17:22-24; 
 Amos 8:11.

23. Mesia va converti poporul Său.
 Psalmi 51:19; Isaia 57:15-19; 
 Ezechiel 11:17-20; Osea 2:15-23; Osea 3:4; 
 Osea 6:1,2; Maleahi 4:5,6.

24. Mesia va aduce pacea.
 Isaia 54:10-13; Isaia 57:15-19; 
 Isaia 66:10-13; Ieremia 28:9; 
 Ieremia 33:6-13; Mica 5:4; 
 Zaharia 9:10-12.

25. esia va fi crezut și lăudat.
 Psalmi 8:2-3; Psalmi 22:23; Psalmi 45:17,18; 
 Psalmi 103:22; Isaia 8:13-15; Habacuc 2:4; 
 Zaharia 11:10,11.

26. Lucrarea de mântuire a lui Mesia.
 Numeri 21:9; Psalmi 53:7; Psalmi 89:20; 
 Psalmi 95:7-11; Psalmi 103:4; 
 Psalmi 107:1-3; Psalmi 130:7,8; 

 
 Psalmi 147:3,6; Isaia 40:1-5; Isaia 49:6; 
 Isaia 63:7-9; Ezechiel 34:11-15,22-31; 
 Daniel 9:24.

27. Pentru o nouă inimă și un nou spirit.
 Psalmi 51:19; Psalmi 103:5; Ezechiel 11:17-20; 
 Ezechiel 36:26,27; Ezechiel 37:9,10,14; 
 Ezechiel 39:29; Ioel 2:28,29.

F. Suferința și moartea lui 
Mesia.

01. Moartea lui Mesia este prezisă.
 Psalmi 16:8-11; Psalmi 22:1,2; 
 Psalmi 91:14-16; Daniel 9:25-26; 
 Zaharia 13:7.

02. Intrarea lui Mesia în Ierusalim este 
prezisă.
 Psalmi 118:26,27; Zaharia 9:9.

03. Mesia va fi renegat.
 Psalmi 62:4,5; Psalmi 118:22-24; 
 Isaia 5:1,2; Isaia 8:13-15; 
 Isaia 29:10,13,14; Isaia 49:4,5,7; 
 Isaia 53:3; Isaia 65:1,2; 
 Zaharia 11:8; Zaharia 12:1-14.

04. Consecințele renegării lui Mesia.
 Daniel 9:25-27; Zaharia 11:10,11.

05. Mesia va fi trădat.
 Psalmi 41:6-10; Psalmi 55:5,6,13-15; 
 Psalmi 109:8; Isaia 29:18; Zaharia 11:12,13.

06. Mesia va fi părăsit.
 Psalmi 88:15-19; Zaharia 13:7.
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07. Acuzarea și procesul lui Mesia.
 Psalmi 27:12; Psalmi 35:11,12; 
 Psalmi 41:6-10; Psalmi 109:1-5.

08. Detaliile morții lui Mesia.
 Psalmi 22:2,3,7-19; Psalmi 34:21; 
 Isaia 53:9; Amos 8:9; Zaharia 12:1-14.

09. Sacrificiul și ispășirea de către Mesia.
 Isaia 53:4-6,10-12.

10. Acceptarea de către Mesia să moară.
 Psalmi 31:5,6; Psalmi 40:8.

11. Suferința lui Mesia.
 Deuteronom 21:23; Psalmi 18:5-7; 
 Psalmi 27:2; Psalmi 31:12-16; Psalmi 35:19; 
 Psalmi 38:13,14,21; Psalmi 40:15; 
 Psalmi 42:8; Psalmi 55:5,6,13-15; 
 Psalmi 69:5,9-10; 
 Psalmi 102:1-12; Psalmi 109:25; Psalmi 110:7; 
 Isaia 50:3; Isaia 53:1,2; Isaia 63:1-6; 
 Plângerile lui Ieremia 3:30; Zaharia 11:8.

12. Mesia va experimenta rezistența.
 Psalmi 2:1-3; Psalmi 35:4-6; 
 Psalmi 41:6-10; Psalmi 69:5.

13. Detaliile suferinței lui Mesia.
 Ieşirea - Exod 12:46; Psalmi 69:20-22,27; 
 Psalmi 88:15-19; Psalmi 129:3; Isaia 50:7-9;
 Isaia 52:14; Isaia 53:1-8; Mica 4:14. 

14. Mesia nu va fi crezut.
 Isaia 6:9,10; Isaia 53:1,2.

G. Învierea și înălțarea lui 
Mesia.

01. Învierea lui Mesia este prezisă.
 Iov 19:25-27; Psalmi 16:8-11; Psalmi 30:4; 
 Psalmi 40:3,4; Psalmi 49:16; Psalmi 71:20; 
 Psalmi 91:14-16; Isaia 53:10,11; 
 Iona 1;17; Iona 2:2-7.

02. Înălțarea lui Mesia este prezisă.
 Psalmi 24:3,7-10; Psalmi 47:2-10; 
 Psalmi 68:19.

03. Preamărirea lui Mesia este prezisă.
 Psalmi 91:14-16; Psalmi 110:7; Isaia 52:13; 
Ezechiel 21:26,27. 

04. Mesia va revărsa Spiritul Său.
 Psalmi 68:19; Proverbe 1:23; 
 Isaia 32:15-18; Isaia 44:3-4; 
 Ezechiel 36:8-38; Ezechiel 39:29; 
 Ioel 2:28,29; Zaharia 12:10.

05. Mesia va vedea multe roade.
 Psalmi 1:3; Isaia 60:21; 
 Isaia 61:11; Osea 14:4-8. 

06. Sălașul Sfândului Duh.
 Isaia 57:15-19; Ieremia 31:33; 
 Ezechiel 11:19; Ezechiel 36:26,27; 
 Ezechiel 37:9,10.

H. Viitorul lui Mesia.

01. Întoarcerea lui Mesia este prezisă.
 Psalmi 50:3-6; Psalmi 96:13; Isaia 25:6-12; 
 Isaia 65:17-25; Isaia 66:15,16; 
 Daniel 7:13,14,18,22,27; Habacuc 2:3; 
 Zaharia 12:1-14; Zaharia 14:1-21.
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02. Judecata din viitor de către Mesia.
 1 Samuel 2:10; Psalmi 2:4-6,9-12; 
 Psalmi 50:2-6; Psalmi 68:1-5; 
 Psalmi 75:8,9; Psalmi 96:7-13; Psalmi 97:1-6; 
 Psalmi 98:4-9; Psalmi 110:1,2,5,6; 
 Psalmi 149:6-9; Isaia 2:4; Isaia 11:4,5; 
 Isaia 24:18-23; Isaia 26:19-21; 
 Isaia 27:1-3,6,12,13; Isaia 51:5,6; 
 Isaia 59:18-20; Isaia 63:1-6; 
 Isaia 66:15-24; Ezechiel 38:16-23; 
 Daniel 12:1,2; Ioel 2:1-17,30-32; 
 Ioel 3:1-21; Zaharia 11:9; Zaharia 13:8,9; 
 Maleahi 3:2-5,16-18; Maleahi 4:1-4.

03. Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
 Facerea - Geneza 49:8-12; 
 Numeri 24:7,8,15-19; 
 1 Samuel 2:10; 2 Samuel 7:12-16; 
 1 Cronici 17:14; Psalmi 2:4-6,8-12; 
 Psalmi 22:24-32; Psalmi 45:8,9,17,18; 
 Psalmi 46:5-12; Psalmi 47:2-9; 
 Psalmi 50:2-6; Psalmi 53:7; Psalmi 65:3.
 Psalmi 67:2-7; Psalmi 68:1-5; 
 Psalmi 72:7-19; Psalmi 85:11-14; Psalmi 86:9; 
 Psalmi 89:4,5,24,25,26,28-30,36-38; 
 Psalmi 96:7-13; Psalmi 97:1-6; 
 Psalmi 98:4-9; Psalmi 99:1-5; 
 Psalmi 102:14-23; Psalmi 107:1-3; 
 Psalmi 110:1-3,5,6; Psalmi 130:7,8; 
 Psalmi 132:11-18; Psalmi 138:4,5;  
 Psalmi 145:10-13; Psalmi 147:2,13,14,20; 
 Psalmi 149:1-5; Isaia 2:2-5; Isaia 4:2,6; 
 Isaia 6:1-4; Isaia 10:20-22; Isaia 11:4-12; 
 Isaia 12:1-6; Isaia 14:1-3; Isaia 16:5; 
 Isaia 17:7; Isaia 19:23-25; 
 Isaia 24:13-16,18-23; Isaia 25:6-12; 
 Isaia 26:1-4; Isaia 27:1-3,6,12,13; 
 Isaia 29:22-24; Isaia 30:18-33; 
 Isaia 32:1,2,15-18; Isaia 33:17-24; 
 Isaia 35:5-10; Isaia 40:1-5,9-11; 

 Isaia 41:8-20; Isaia 42:2-4,6,7,16; 
 Isaia 43:1-13,18-21; Isaia 44:1-8,21-24,26; 
 Isaia 45:17,18,22-25; Isaia 46:3,4,13; 
 Isaia 49:6-26; Isaia 51:1-23; Isaia 52:7-12; 
 Isaia 54:1-17; Isaia 55:12,13; Isaia 56:6-8; 
 Isaia 59:18-21; Isaia 60:1-21; 
 Isaia 61:4-11; Isaia 62:1-12; 
 Isaia 63:7-9; Isaia 65:17-25; 
 Isaia 66:15-24; Ieremia 3:14-19; 
 Ieremia 12:15; Ieremia 15:19-21; 
 Ieremia 16:14,15,19; Ieremia 23:3-8; 
 Ieremia 24:6,7; Ieremia 29:14; 
 Ieremia 30:3-24; Ieremia 31:1-9,31-34; 
 Ieremia 32:37-41; Ieremia 33:6-13; 
 Ieremia 50:4-7,19,20; Ezechiel 11:17-20; 
 Ezechiel 20:34-42; Ezechiel 34:11-31; 
 Ezechiel 36:8-38; Ezechiel 37:1-14,21-28; 
 Ezechiel 38:23; Ezechiel 39:6-8,21-29; 
 Ezechiel 47:6-23; Daniel 2:34,35,44,45; 
 Daniel 7:13,14,18,22,27; Daniel 12:1,3; 
 Osea 1:10,11; Osea 2:15-23; Osea 3:5; 
 Osea 6:1-3; Osea 13:14; Osea 14:4-8; 
 Ioel 2:18-27; Ioel 3:1-21; Amos 9:11-15; 
 Obadia 1:17-21; Mica 2:12,13; 
 Mica 4:1-4,7; Mica 5:2,3; Mica 7:15-20; 
 Habacuc 2:14; Ţefania 3:9-20; 
 Haggaí 2:7-10; Zaharia 1:16,17; 
 Zaharia 2:1-13; Zaharia 3:1-10; 
 Zaharia 6:12,13,15; Zaharia 8:1-23; 
 Zaharia 9:10-12; Zaharia 10:3-12; 
 Zaharia 12:1-14; Zaharia 13:1-2,8,9; 
 Zaharia 14:1-21; Maleahi 1:11; 
 Maleahi 3:2-5,16-18; Maleahi 4:1-4. 

04. Tronul lui Mesia.
 Psalmi 45:7; Isaia 9:5,6.

05. Gloria și puterea viitoare a lui Mesia.
 Psalmi 46:5-12; Psalmi 61:7,8; 
 Psalmi 72:7-19; Psalmi 95:1-3; 
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 Psalmi 102:14-23; Isaia 25:6-12; 
 Isaia 60:8-21; Isaia 65:17-25.

06. Mijlocirea lui Mesia.
 Isaia 53:12,; Isaia 59:16.

07. Mesia va sta la dreapta Tatălui.
 Psalmi 80:15,16,18; Psalmi 110:1-2.

08. Mesia va avea viață veșnică.
 Psalmi 61:7,8.

09. Profeția viitorului poporului Său.
 Psalmi 91:13; Isaia 4:3; Isaia 10:20-22; 
 Isaia 14:1-3; Isaia 17:7; Isaia 27:1-3,6,12,13; 
 Isaia 33:17-24; Isaia 35:5-10;
 Isaia 41:8-20; Isaia 43:1-13,18-21; 
 Isaia 45:22-25; Isaia 46:3,4,13; 
 Isaia 49:8-26; Isaia 52:7-12; Isaia 54:1-17; 
 Isaia 56:6-8; Isaia 57:15-18; Isaia 59:21; 
 Isaia 60:6-21; Isaia 61;4-9,10,11; 
 Isaia 62:1-12; Isaia 65:8-10; 
 Isaia 66:15-24; Ieremia 3:14-19; 
 Ieremia 12:15; Ieremia 15:19-21; 
 Ieremia 16:14,15,19; Ieremia 23:3,4,7,8; 
 Ieremia 24:6,7; Ieremia 29:14; 
 Ieremia 30:3-24; Ieremia 32:37-41; 
 Ieremia 33:6-18,22; Ezechiel 20:34-42; 
 Ezechiel 34:11-31; Ezechiel 36:8-38; 
 Ezechiel 37:1-14; Ezechiel 39:6-8,21-29; 
 Daniel 9:27; Osea 1:10,11; Osea 2:15-23; 
 Osea 3:4; Amos 9:11-15; Obadia 1:17-21; 
 Mica 2:12,13; Mica 4:1-4,7; 
 Mica 7:15-20; Ţefania 3:9-20; Hagai 2:7-10; 
 Zaharia 1:16,17; Zaharia 2:1-13; 
 Zaharia 3:1-10; Zaharia 8:1-23; 
 Zaharia 9:10-12; Zaharia 10:3-12; 
 Zaharia 12:1-14; Zaharia 13:8,9; 
 Zaharia 14:1-21; Maleahi 4:1-4.

10. Profeția Împărăției veșnice a păcii.
 Isaia 9:6; Isaia 11:6-9; 
 Ezechiel 37:1-14,21-28; Daniel 2:34,35,44,45; 
 Daniel 7:13,14,18,22,27; Osea 2:15-23; 
 Ioel 3:1-21.

11. Mesia va fi glorificat.
 Isaia 4:2; Isaia 43:21; Isaia 44:23; 
 Isaia 49:3; Isaia 60:21; Isaia 61:3; 
 Daniel 7:13,14.

I. Mesia in sacrificii și 
sărbători.

01. Arderile de tot - și de carne reprezintă 
lucrarea lui Mesia - o dulce savoare.
  Levitic 1:5,13; Levitic 2:1,2.

02. Arderile de tot dovedesc lucrarea lui 
Mesia - o ardere de bună voie.
 Levitic 7:16.

03. Arderile de tot reprezintă lucrarea lui 
Mesia - o ardere fără cusur - o continuă 
ardere de tot.
 Levitic 22:17-21; Numeri 28:3,4.

04. Oferta de pace și sacrificiul 
recunoștinței reprezintă lucrarea lui 
Mesia.
 Levitic 3:1-5,16; Psalmi 51:17.

05. Jertfa de păcat se referă la luccrarea lui 
Mesia.
 Levitic 4:3-12; Levitic 4:27-29.

06. Ziua Ispășirii se referă la lucrarea lui 
Mesia.
 Levitic 16:1-31; Levitic 17:11.
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07. Jertfirea junincii roșii se referă la 
lucrarea lui Mesia.
 Numeri 19:2,3,9.

08. Sărbătoarea Paștelui Evreiesc se referă 
la lucrarea lui Mesia.
 Ieşirea - Exod 12:5-14, 22-24.

09. Sărbătoarea pascăi evreiești se referă la 
lucrarea lui Mesia.
 Levitic 23:6-8.

10. Unduirea mănunchiului primelor grâne 
face referire la învierea lui Mesia.
 Levitic 23:9-14.

11. Sărbătoarea primelor fructe, 50 de 
zile după Paștele Evreiesc face referire la 
revărsarea Sfântului Duh.
    Levitic 23:15-21.

12. Sărbătoarea tabernacolelor în legătură 
cu lucrarea lui Mesia.
    Levitic 23:33-43.   

SUBIECTE





27

Alte versuri din Sfânta Scriptură se referă
la venirea Împărăției lui Mesia.
Cu prima venire a lui Mesia
Împărăția s-a apropiat, dar Împărăția
se va înfăptui la a doua Sa venire.
Versurile de mai jos se referă la Împărăție.
Din economie de spațiu, am ales să nu 
menționăm toate
versurile asociate, dar printr-un cod
ne referim la un mănunchi de versuri 
menționate mai jos.
Aceste coduri sunt #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7.

Viitoarea Împărăție a lui 
Mesia în acea zi:

#1 Puterea, mărirea și gloria Împărăției lui 
Mesia.
Facerea - Geneza 49:10; Numeri 24:17-19; 
1 Samuel 2:10; 2 Samuel  7:12-16; 
Psalmi 2:6-12; Psalmi 8:2-3; 
Psalmi 21:5; Psalmi 45; Psalmi 46:6-12; 
Psalmi 47:3,4,8-10; Psalmi 48:2-4,9-15;
Psalmi 50:2-6; Psalmi 61:7,8;
Psalmi 66:1-5; Psalmi 67:2-8; 
Psalmi 68:1-5; Psalmi 72:6-20; 
Psalmi 85:2-4,10-14; Psalmi 86:9; 
Psalmi 89:1-5,26-29,36,37; Psalmi 93:1; 
Psalmi 95:3-7; Psalmi 96:1-13; Psalmi 97:1,6; 
Psalmi 98:1-9; Psalmi 99:1-4; Psalmi 110:1-6; 
Psalmi 130:7,8; Psalmi 132:11-14; 
Psalmi 138:4,5; Psalmi 145:10-13; 
Psalmi 149:1-9; Isaia 2:10-22; Isaia 9:5,6; Isaia 
11:2-10; Isaia 16:5; Isaia 24:19-23; Isaia 26:1-4; 
Isaia 32:1-5,13-20; 
Isaia 33:17-24; Isaia 35:1-10; 
Isaia 40:5,9-11; Isaia 41:18-20; 
Isaia 42:4,13,16; Isaia 49:7; 
Isaia 52:1-3,10,13; Isaia 63:1-6; Isaia 65:13-25; 
Isaia 66:10-17,22-24; Ieremia 23:5; 

Ezechiel 40-48; Daniel 2:35,44; Daniel 4:3; 
Daniel 7:13,14,18,27; Daniel 12:1-3; Ioel 2; 
Ioel 3; Obadia 1:17-21; Mica 4:13; 
Habacuc 2:14; Ţefania 2:11; 
Zaharia 6:12,13; Zaharia 9:9-12; 
Zaharia 10:11,12; Zaharia 14:9; 
Maleahi 4:1-6; Matei 6:10; 
Matei 19:28; Matei 28:18; 
Luca 1:32,33; Luca 22:29; Ioan 17:24; Ioan 18:36; 
Faptele Apostolilor 1:6,7; 
Romani 8:19-23; Romani 14:17; 1 Corinteni 
15:24,25; Efeseni 1:10,20; 
Filipeni 2:9; 1 Tesaloniceni 2:12; 1 Timotei 6:15; 
Evrei 1:8; 
Evrei 2:5-9; 1 Petru 1:3-5; 
Apocalipsa 6:2; Apocalipsa 11:15; 
Apocalipsa 12:10; Apocalipsa 19:15,16; 
Apocalipsa 20:1-6.  

#2 Transformarea și alegerea lui Israel.
Levitic 26:40-45; 
Deuteronom 4:29-31; 
Deuteronom 30:1-10; 
Deuteronom 33:28,29; Psalmi 47:5; 
Psalmi 69:36,37; Psalmi 85:9-14;  
Psalmi 102:14,17,18,22; Psalmi 106:5; 
Psalmi 121; Psalmi 126; Psalmi 130:7,8; 
Isaia 4:2-6; Isaia 12:1-6; Isaia 14:1-3; 
Isaia 26:1-4; Isaia 27:6; Isaia 29:18-24; Isaia 
30:18-26; Isaia 40:1,2; 
Isaia 41:8-20; Isaia 44:1-8,21-24,26; Isaia 
45:17,18,22-25; Isaia 46:13; 
Isaia 49:6-26; Isaia 51; 
Isaia 54:1-14,17; Isaia 55:1-3; 
Isaia 59:16-21; Isaia 60:10,15-18,21,22; 
Isaia 61:1-11; Isaia 62; 
Isaia 65:8-10; Ieremia 3:14-16, 18,19;
Ieremia 23:4-6; Ieremia 30:18-24; 
Ieremia 31:1-7,16-40; Ieremia 32:38-44; Ieremia 
33:6-22,26; Ieremia 50:4-7,20; Ezechiel 16:60-
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63; Ezechiel 34:20-31; 
Ezechiel 36:8-15,26-38; Ezechiel 37:1-28; 
Osea 1:7,11; Osea 2:14-23; Osea 3:5; 
Osea 14:5,6; Amos 9:11-15; Mica 4:7; 
Mica 5:2-15; Mica 7:14-20; Ţefania 3:11-19; 
Zaharia 1:12-17; Zaharia 2:1-5,10,12,13; Zaharia 
3:10; Zaharia 8:3-7,9-19; 
Zaharia 9:10-17; Zaharia 10:3-7; 
Zaharia 12:1-14; Zaharia 13:1,2,8,9; 
Zaharia 14:1-21; Maleahi 3:1-6,11,12,16-18;
Faptele Apostolilor 15:16-18; Romani 9:27,28; 
Romani 11:1-36; Galateni 3:17; 
Evrei 8:6-12; Evrei 10:16,17;                         

#3 Întoarerea lui Israel.
Deuteronom 30:3-5; Psalmi 14:7; 
Psalmi 53:7; Psalmi 106:47; Psalmi 107:2,3; 
Psalmi 147:2; Isaia 10:20-22; Isaia 11:11-16; Isaia 
27:12,13; Isaia 35:8-10; Isaia 43:5,6; 
Isaia 49:6,12,22; Isaia 51:11; 
Isaia 52:8-10; Isaia 54:7; Isaia 56:8; 
Isaia 60:3-11; Isaia 66:20-21; 
Ieremia 3:18,19; Ieremia 12:15; 
Ieremia 15:19-21; Ieremia 16:14,15; 
Ieremia 23:3,7,8; Ieremia 30:3,10,11,17; 
Ieremia 31:8-14,17; Ieremia 32:37; 
Ieremia 46:27-28; Ieremia 50:19; 
Ezechiel 11:17-20; Ezechiel 20:34-44; 
Ezechiel 28:24-26; Ezechiel 34:11-14; 
Ezechiel 36:24-27; Ezechiel 37:21; 
Ezechiel 39:25-29; Osea 1:11; 
Osea 14:7-8; Mica 2:12,13; Mica 4:6; Ţefania 3:18-
20; Zaharia 1:17; 
Zaharia 8:7,8; Zaharia 10:8-10; 
Ioan 11:52; Efeseni 1:10.

#4 Neamurile vor veni și ele.
Facerea - Geneza 26:4; Deuteronom 32:43; 
Psalmi 22:28-32; Psalmi 72:11,17; Psalmi 86:9; 
Psalmi 96:10; Psalmi 102:16-23; Psalmi 117:1; 

Isaia 2:2-6; Isaia 5:26; Isaia 11:10,12; 
Isaia 19:16-25; Isaia 25:6-12; Isaia 26:2; Isaia 43:9; 
Isaia 51:5; Isaia 55:5; 
Isaia 56:6-7; Isaia 60:3-7, 10-14; 
Isaia 62:10; Isaia 66:18-23; Ieremia 3:17; Ieremia 
4:2; Ieremia 10:6,7; Ieremia 16:19; Daniel 
7:18,25-27; Mica 4:1-4; Hagai 2:6,7;  Zaharia 2:11;  
Ţefania 3:8-10; 
Zaharia 8:3,20-23; Zaharia 14:16-19; Maleach 1:11; 
Marcu 11:17; Ioan 10:16; Romani 3:29; Romani 
15:9-12; 
Galateni 3:8; Efeseni 2:11-13; Evrei 2:11-13; 
Evrei 12:23; Apocalipsa 7:9-12; Apocalipsa 15:4; 
Apocalipsa 21:24-26; Apocalipsa 22:2.

#5 Reîntoarcerea lui Mesia și învierea din 
morți.
Psalmi 68:22,23; Psalmi 71:20; 
Psalmi 126:5,6; Isaia 25:8; Isaia 26:19; 
Osea 13:14; Daniel 12:13; Matei 22:32; 
Matei 24:27-51; Matei 26:64; 
Marcu 13:24-37; Luca 12:37; 
Luca 14:13-15; Luca 20:34-37; 
Luca 21:22-36; Luca 22:29; Luca 23:43; Ioan 3:21; 
Ioan 5:28,29; 
Ioan 6:39,40; Ioan 8:51; 
Ioan 11:25,26; Ioan 12:25,26; Ioan 14:2,3; Ioan 
17:24; 
Faptele Apostolilor 2:6-8; Faptele Apostolilor 
23:6-8; Faptele Apostolilor 26:6-8; Romani 
8:17,24; 
1 Corinteni 6:14; 1 Corinteni 15:1-58; 
2 Corinteni 4:14,17; Efeseni 1:10; 
Filipeni 2:10,11; Filipeni 3:20,21; Coloseni 3:4; 1 
Tesaloniceni 1:10; 
1 Tesaloniceni 4:14-17; 
2 Tesaloniceni 1:7-10; 
2 Tesaloniceni 2:7,8; 
2 Timotei 2:11,12,18; 2 Timotei 4:8; Evrei 1:13; 
Evrei 11:13,35; 
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1 Petru 1:4-9; 1 Petru 4:13; 1 Petru 5:4; 
2 Petru 1:11; 1 Ioan 3:2; Iuda 1:14; Apocalipsa 
1:6,7; Apocalipsa 2:26,27; Apocalipsa 3:21; 
Apocalipsa 5:1-14; Apocalipsa 7:3,4; Apocalipsa 
10:7; Apocalipsa 11:15; Apocalipsa 12:10; 
Apocalipsa 15:3,4; Apocalipsa 20:1-6. 

#6 Ziua judecății.
Facerea - Geneza 18:25; Psalmi 1:4; Psalmi 9:8; 
Psalmi 68:1-5; Psalmi 73:20; Psalmi 96:11-13; 
Psalmi 98:9; Psalmi 122:5; Ecleziast 12:14; Isaia 
5:30; Isaia 13:1-22; Isaia 30:8,27-30; Isaia 34:1-4; 
Isaia 66:15,16; Daniel 7:9,10; Daniel 12:1,2; Ioel 
2:1,10,11,30-32; 
Ioel 3:12-16; Mica 1:3,4; Naum 1:5,6; 
Ţefania 1:14-18; Maleahi 3:5,16-18; 
Matei 8:11,12; Matei 10:28; 
Matei 11:21-24; Matei 12:36,41,42; Matei 13:40-
43; Matei 19:28; 
Matei 24:50,51; Matei 25:21,23,31-46; Marcu 
9:43-48; Luca 10:12-14; Luca 19:27; Luca 
20:35,36; Luca 22:30; 
Ioan 5:24-29; Ioan 12:31,32; Faptele Apostolilor 
10:42; Faptele Apostolilor 17:31; Faptele 
Apostolilor 24:15; Romani 2:5-16; Romani 14:10-
12; 1 Corinteni 3:12-15; 
1 Corinteni 4:5; 1 Corinteni 6:1-3; 
2 Corinteni 5:10; Coloseni 3:6; 
2 Timotei 4:1; Evrei 6:2; 
2 Petru 2:9; 2 Petru 3:7; 1 Ioan 4:17; Iuda 1:6,13-
15; Apocalipsa 2:11; 
Apocalipsa 3:4,5; Apocalipsa 6:12-17; Apocalipsa 
11:18,19; Apocalipsa 14:1-11; Apocalipsa 17:14-16; 
Apocalipsa 19; Apocalipsa 20:10-15;  

#7 Noul rai și noul pământ.
Psalmi 48:8; Isaia 60:18-20; 
Isaia 65:17-19; Isaia 66:22-24; 
Matei 8:11; Matei 24:35; 
1 Corinteni 15:24,25; Galateni 4:26; 

Evrei 10:12,13; Evrei 11:10; 
Evrei 12:22-28; 2 Petru 3:7-13; 
Apocalipsa 3:12,21; Apocalipsa 16:20; Apocalipsa 
21, 22. 
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C01 Nașterea lui Mesia este prezisă.

FACEREA - GENEZA 3:15 Vrăşmăşie voi 
pune între tine şi femeie, între sămînţa 
ta şi sămînţa ei. Aceasta îţi va zdrobi 
capul, şi tu îi vei zdrobi călcîiul.``

NUMERI 21:8 Domnul a zis lui Moise: 
,,Fă-ţi un şarpe înfocat, şi spînzură -l de o 
prăjină; oricine este muşcat, şi va privi spre 
el, va trăi.``

9 Moise a făcut un şarpe de aramă, şi l -a pus 
într’o prăjină; şi oricine era muşcat de un 
şarpe, şi privea spre şarpele de aramă, trăia.

ISAIA 53:10 Domnul a găsit cu cale să -L 
zdrobească prin suferinţă... Dar, dupăce Îşi 
va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea 
o sămînţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi 
lucrarea Domnului va propăşi în mînile Lui.

MATEI 27:50 Isus a strigat iarăş cu glas 
tare, şi Şi -a dat duhul.

51 Şi îndată perdeaua dinlăuntrul Templului 
s’a rupt în două, de sus pînă jos, pămîntul 
s’a cutremurat, stîncile s’au despicat,

MATEI 28:5 Dar îngerul a luat cuvîntul, 
şi a zis femeilor: ,,Nu vă temeţi; căci ştiu că 
voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit.

6 u este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi 
de vedeţi locul unde zăcea Domnul;

LUCA 2:10 Dar îngerul le -a zis: ,,Nu vă 
temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi 
o mare bucurie pentru tot norodul:

11 astăzi în cetatea lui David, vi s’a născut un 
Mîntuitor, care este Hristos, Domnul.

IOAN 3:14 Şi, după cum a înălţat Moise 

şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie 
înălţat şi Fiul omului,

GALATENI 3:19 Atunci pentruce este Legea? 
Ea a fost adăugată din pricina călcărilor 
de lege, pînă cînd avea să vină ,,Sămînţa``, 
căreia îi fusese făcută făgăduinţa; şi a fost 
dată prin îngeri, prin mîna unui mijlocitor.

GALATENI 4:4 Dar cînd a venit împlinirea 
vremii, Dumnezeu a trimes pe Fiul Său, 
născut din femeie, născut supt Lege,

5 ca să răscumpere pe cei ce erau supt Lege, 
pentru ca să căpătăm înfierea.

EVREI 2:14 Astfel dar, deoarece copiii 
sînt părtaşi sîngelui şi cărnii, tot aşa şi 
El însuş a fost deopotrivă părtaş la ele, 
pentruca, prin moarte, să nimicească pe cel 
ce are puterea morţii, adică pe diavolul,

APOCALIPSA 12:9 Şi balaurul cel 
mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi 
Satana, acela care înşeală întreaga lume, a 
fost aruncat pe pămînt; şi împreună cu el au 
fost aruncaţi şi îngerii lui.

APOCALIPSA 20:10 Şi diavolul, care 
-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi 
de pucioasă, unde este fiara şi proorocul 
mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în 
vecii vecilor.

Vezi și: Numeri 21:6,7; Marcu 16:18; Luca 10:19; Faptele 
Apostolilor 28:3-6.

E09 Virtutea lui Mesia.

FACEREA - GENEZA 3:21 Domnul 
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Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei 
lui haine de piele, şi i -a îmbrăcat cu ele.

FACEREA - GENEZA 3:7 Atunci li s’au 
deschis ochii la amîndoi; au cunoscut 
că erau goi, au cusut laolaltă frunze de 
smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele.

ISAIA 61:10 ,,Mă bucur în Domnul, 
şi sufletul Meu este plin de veselie în 
Dumnezeul Meu; căci M’a îmbrăcat cu 
hainele mîntuirii, M’a acoperit cu mantaua 
izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o 
cunună împărătească, şi ca o mireasă, 
împodobită cu sculele ei.

APOCALIPSA 4:4 Împrejurul 
scaunului de domnie stăteau douăzeci şi 
patru de scaune de domnie; şi pe aceste 
scaune de domnie stăteau douăzeci şi patru 
de bătrîni, îmbrăcaţi în haine albe; şi pe 
capete aveau cununi de aur.

APOCALIPSA 7:9 După aceea m-am 
uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu 
putea s’o numere nimeni, din orice neam, 
din orice seminţie, din orice norod şi de 
orice limbă, care stătea în picioare înaintea 
scaunului de domnie şi înaintea Mielului, 
îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic 
în mîni;

10 şi strigau cu glas tare, şi ziceau: ,,Mîntuirea 
este a Dumnezeului nostru, care şade pe 
scaunul de domnie, şi a Mielului!``

11 Şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului 
de domnie, împrejurul bătrînilor şi 
împrejurul celor patru făpturi vii. Şi s’au 
aruncat cu feţele la pămînt în faţa scaunului 
de domnie, şi s’au închinat lui Dumnezeu,

12 şi au zis: ,,Amin.`` ,,A Dumnezeului 

nostru, să fie lauda, slava, înţelepciunea, 
mulţămirile, cinstea, puterea şi tăria, în 
vecii vecilor! Amin.``

13 Şi unul din bătrîni a luat cuvîntul, şi mi -a 
zis: ,,Aceştia, cari sînt îmbrăcaţi în haine 
albe, cine sînt oare? Şi de unde au venit?``

14 ,,Doamne``, i-am răspuns eu, ,,Tu ştii``. 
Şi el mi -a zis: ,,Aceştia vin din necazul cel 
mare; ei şi-au spălat hainele, şi le-au albit în 
sîngele Mielului.

APOCALIPSA 21:2 Şi eu am văzut 
coborîndu-se din cer dela Dumnezeu, 
cetatea sfîntă, noul Ierusalim, gătită ca o 
mireasă împodobită pentru bărbatul ei.

Vezi și: Psalmi 132:9,16; Isaia 52:1; Ezechiel 16:8-18.

A01 Mesia este descendent din Abraham.

FACEREA - GENEZA 9:26 El a mai 
zis: ,,Binecuvîntat să fie Domnul, 
Dumnezeul lui Sem, Şi Canaan să fie 
robul lui!

27 Dumnezeu să lărgească locurile 
stăpînite de Iafet, Iafet să locuiască în 
corturile lui Sem, Şi Canaan să fie robul 
lor!``

LUCA 3:23 Isus avea aproape treizeci de 
ani, cînd a început să înveţe pe norod; şi era, 
cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli,

LUCA 3:24-33

LUCA 3:34 fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, 
fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor,

35 fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, 
fiul lui Eber, fiul lui Sala,

36 fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui 
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Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh,
   

Vezi și: Isaia 11:10; Romani 9:5; Romani 15:12; Efeseni 2:19; 
Efeseni 3:6.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

FACEREA - GENEZA 12:3 Voi binecuvînta 
pe ceice te vor binecuvînta, şi voi 
blestema pe cei ce te vor blestema; 
şi toate familiile pămîntului vor fi 
binecuvîntate în tine.

FAPTELE APOSTOLILOR 3:25 Voi 
sînteţi fiii proorocilor şi ai legămîntului, pe 
care l -a făcut Dumnezeu cu părinţii noştri, 
cînd a zis lui Avraam: ,,Toate neamurile 
pămîntului vor fi binecuvîntate în sămînţa 
ta.``

26 Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său 
Isus, L -a trimes mai întîi vouă, ca să vă 
binecuvînteze, întorcînd pe fiecare din voi 
dela fărădelegile sale.``

Vezi și: Psalmi 72:17; Romani 4:11; Galateni 3:8,16,28; Coloseni 
3:11; Apocalipsa 7:9.

D03 D. Rolul lui Mesia ca Preot.

FACEREA - GENEZA 
14:18 Melhisedec, împăratul Salemului, 
a adus pîne şi vin: el era preot al 
Dumnezeului Celui Prea Înalt.

MATEI 26:26 Pe cînd mîncau ei, Isus a 
luat o pîne; şi după ce a binecuvîntat, a frînt 
-o, şi a dat -o ucenicilor, zicînd: ,,Luaţi, 

mîncaţi; acesta este trupul Meu.``
27 Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţămit 

lui Dumnezeu, li l -a dat, zicînd: ,,Beţi toţi 
din el;

28 căci acesta este sîngele Meu, sîngele 
legămîntului celui nou, care se varsă pentru 
mulţi, spre iertarea păcatelor.

29 Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea 
din acest rod al viţei, pînă în ziua cînd îl voi 
bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.``

EVREI 6:20 unde Isus a intrat pentru 
noi ca înainte mergător, cînd a fost făcut 
,,Mare Preot în veac, după rînduiala lui 
Melhisedec``.

EVREI 7:1 În adevăr, Melhisedec 
acesta, împăratul Salemului, preot al 
Dumnezeului Prea Înalt, -care a întîmpinat 
pe Avraam cînd acesta se întorcea dela 
măcelul împăraţilor, care l -a binecuvîntat,

2 care a primit dela Avraam zeciuială din tot, 
-care, după însemnarea numelui său, este 
întîi, ,,Împărat al neprihănirii``, apoi şi 
,,Împărat al Salemului``, adică ,,Împărat al 
păcii``;

Vezi și: Psalmi 110:4; Evrei 5:6,10; Evrei 7:1-3.

A01 Mesia este descendent din Abraham.

FACEREA - GENEZA 17:7 Voi pune 
legămîntul Meu între Mine şi tine şi 
sămînţa ta după tine din neam în neam; 
acesta va fi un legămînt vecinic, în 
puterea căruia, Eu voi fi Dumnezeul tău 
şi al seminţei tale după tine.

8 Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da 
ţara în care locuieşti acum ca străin, şi 
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anume îţi voi da toată ţara Canaanului 
în stăpînire vecinică; şi Eu voi fi 
Dumnezeul lor.``

19 Dumnezeu a zis: ,,Cu adevărat, nevastă-
ta Sara îţi va naşte un fiu; şi -i vei pune 
numele Isaac. Eu voi încheia legămîntul 
Meu cu el, ca un legămînt vecinic pentru 
sămînţa lui după el.

21 Dar legămîntul meu îl voi încheia cu 
Isaac, pe care ţi -l va naşte Sara la anul 
pe vremea aceasta.``

FACEREA - GENEZA 21:12 Dar 
Dumnezeu a zis lui Avraam: ,,Să nu 
te mîhneşti de cuvintele acestea, din 
pricina copilului şi din pricina roabei 
tale: fă Sarei tot ce-ţi cere; căci numai 
din Isaac va ieşi o sămînţă, care va purta 
cu adevărat numele tău.

ROMANI 9:6 Dar aceasta nu înseamnă că 
a rămas fără putere Cuvîntul lui Dumnezeu. 
Căci nu toţi cei ce se coboară din Israel, sînt 
Israel;

7 şi, măcar că sînt sămînţa lui Avraam, nu 
toţi sînt copiii lui Avraam; ci este scris: ,,În 
Isaac vei avea o sămînţă, care-ţi va purta 
numele.``

8 Aceasta însemnează că nu copiii trupeşti 
sînt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii 
făgăduinţei sînt socotiţi ca sămînţă.

9 Căci cuvîntul acesta este o făgăduinţă: ,,Pe 
vremea aceasta Mă voi întoarce, şi Sara va 
avea un fiu.``

Vezi și: Facerea - Geneza 21:2,3,6; Galateni 4:28-31.

B02 Mesia este Mielul lui Dumnezeu.

FACEREA - GENEZA 22:8 ,,Fiule``, a 
răspuns Avraam, ,,Dumnezeu însuş va 
purta grijă de mielul pentru arderea 
de tot.`` Şi au mers amîndoi împreună 
înainte.

IOAN 1:29 A doua zi, Ioan a văzut pe 
Isus venind la el, şi a zis: ,,Iată Mielul lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!

Vezi și: Ioan 1:36; 1 Petru 1:19,20; Apocalipsa 5:6,12; Apocalipsa 
7:9,13,14.

A01 Mesia este descendent din Abraham.
E22 Munca lui Mesia va fi binecuvântată.

FACEREA - GENEZA 22:17 te voi 
binecuvînta foarte mult şi-ţi voi înmulţi 
foarte mult sămînţa, şi anume: ca 
stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul 
mării; şi sămînţa ta va stăpîni cetăţile 
vrăjmaşilor ei.

18 Toate neamurile pămîntului vor fi 
binecuvîntate în sămînţa ta, pentrucă ai 
ascultat de porunca Mea!``

IOAN 8:56 Tatăl vostru Avraam a săltat 
de bucurie că are să vadă ziua Mea: a văzut 
-o şi s’a bucurat.``

FAPTELE APOSTOLILOR 3:22 În adevăr, 
Moise a zis părinţilor noştri: ,,Domnul, 
Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre 
fraţii voştri un prooroc ca mine; pe El să -L 
ascultaţi în tot ce vă va spune.

23 Şi oricine nu va asculta de Proorocul acela, 
va fi nimicit cu desăvîrşire din mijlocul 
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norodului.``
24 Deasemenea toţi proorocii, dela Samuel şi 

ceilalţi, cari au urmat după el, şi au vorbit, 
au vestit zilele acestea.

25 Voi sînteţi fiii proorocilor şi ai legămîntului, 
pe care l -a făcut Dumnezeu cu părinţii 
noştri, cînd a zis lui Avraam: ,,Toate 
neamurile pămîntului vor fi binecuvîntate 
în sămînţa ta.``

26 Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său 
Isus, L -a trimes mai întîi vouă, ca să vă 
binecuvînteze, întorcînd pe fiecare din voi 
dela fărădelegile sale.``

ROMANI 4:17 dupăcum este scris: ,,Te-
am rînduit să fii tatăl multor neamuri.`` 
El, adică, este tatăl nostru înaintea lui 
Dumnezeu, în care a crezut, care înviază 
morţii, şi care cheamă lucrurile cari nu sînt, 
ca şi cum ar fi.

18 ădăjduind împotriva oricărei nădejdi, 
el a crezut, şi astfel a ajuns tatăl multor 
neamuri, dupăcum i se spusese: ,,Aşa va fi 
sămînţa ta.``

2 CORINTENI 1:20 În adevăr, 
făgăduinţele lui Dumnezeu, oricîte ar fi ele, 
toate în El sînt ,,da``; de aceea şi ,,Amin``, 
pe care -l spunem noi, prin El, este spre 
slava lui Dumnezeu.

GALATENI 3:16 Acum, făgăduinţele au 
fost făcute ,,lui Avraam şi seminţei lui``. 
Nu zice: ,,Şi seminţelor`` (ca şi cum ar fi 
vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba 
numai de una: ,,Şi seminţei tale``, adică 
Hristos.

17 Iată ce vreau să zic: un testament, pe care 
l -a întărit Dumnezeu mai înainte, nu 
poate fi desfiinţat, aşa ca făgăduinţa să fie 

nimicită, de Legea venită după patru sute 
trei zeci de ani.

18 Căci dacă moştenirea ar veni din Lege, nu 
mai vine din făgăduinţă; şi Dumnezeu 
printr’o făgăduinţă a dat -o lui Avraam.

GALATENI 3:29 Şi dacă sînteţi ai lui Hristos, 
sînteţi ,,sămînţa`` lui Avraam, moştenitori 
prin făgăduinţă.

Vezi și: Facerea - Geneza 12:2,3; Facerea - Geneza 13:16; 
Facerea - Geneza 15:1,5,6; Facerea - Geneza 17:1,6,7; Facerea 
- Geneza 18:18; Facerea - Geneza 22:3,10; Facerea - Geneza 

26:4,5; Facerea - Geneza 27:28,29; Facerea - Geneza 28:3,14; 
Facerea - Geneza 49:25,26; Deuteronom 1:10; Deuteronom 

28:2; Psalmi 2:8; Psalmi 72:8,9,17; Ieremia 7:23; Ieremia 33:22; 
Daniel 2:44,45; Luca 1:68-75; Efeseni 1:3; Apocalipsa 11:15.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

FACEREA - GENEZA 26:3 Locuieşte ca 
străin în ţara aceasta; Eu voi fi cu tine, şi 
te voi binecuvînta; căci toate ţinuturile 
acestea ţi le voi da ţie şi seminţei tale, şi 
voi ţinea jurămîntul pe care l-am făcut 
tatălui tău Avraam.``

4 Îţi voi înmulţi sămînţa, ca stelele 
cerului; voi da seminţei tale toate 
ţinuturile acestea; şi toate neamurile 
pămîntului vor fi binecuvîntate în 
sămînţa ta, ca răsplată

EVREI 6:17 Deaceea şi Dumnezeu, 
fiindcă voia să dovedească cu mai 
multă tărie moştenitorilor făgăduinţei 
nestrămutarea hotărîrii Lui, a venit cu un 
jurămînt;

EVREI 11:9 Prin credinţă a venit şi 
s’a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într’o 
ţară care nu era a lui, şi a locuit în corturi, 
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ca şi Isaac şi Iacov, cari erau împreună 
moştenitori cu el ai aceleiaş făgăduinţe.

EVREI 11:13 În credinţă au murit toţi 
aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite: 
ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine 
de departe, mărturisind că sînt străini şi 
călători pe pămînt.

14 Cei ce vorbesc în felul acesta, arată desluşit 
că sînt în căutarea unei patrii.

15 Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care 
ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se 
întoarcă în ea.

16 Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie 
cerească. De aceea lui Dumnezeu nu -I este 
ruşine să Se numească Dumnezeul lor, căci 
le -a pregătit o cetate.

Vezi și: Facerea - Geneza 12:1-3; Facerea - Geneza 13:15-17; 
Facerea - Geneza 15:18; Facerea - Geneza 17:8; Facerea - 
Geneza 22:16-18; Psalmi 32:8; Psalmi 39:12; Isaia 43:2,5.

A01 Mesia este descendent din Abraham.
B23 Grația lui Dumnezeu și Mesia.
E22 Munca lui Mesia va fi binecuvântată.

FACEREA - GENEZA 28:14 Sămînţa 
ta va fi ca pulberea pămîntului; te vei 
întinde la apus şi la răsărit, la mează-
noapte şi la mează-zi; şi toate familiile 
pămîntului vor fi binecuvîntate în tine 
şi în sămînţa ta.

FAPTELE APOSTOLILOR 3:25 Voi 
sînteţi fiii proorocilor şi ai legămîntului, pe 
care l -a făcut Dumnezeu cu părinţii noştri, 
cînd a zis lui Avraam: ,,Toate neamurile 
pămîntului vor fi binecuvîntate în sămînţa 
ta.``

26 Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său 

Isus, L -a trimes mai întîi vouă, ca să vă 
binecuvînteze, întorcînd pe fiecare din voi 
dela fărădelegile sale.``

GALATENI 3:8 Scriptura, de asemenea, 
fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti 
neprihănite pe Neamuri, prin credinţă, a 
vestit mai dinainte lui Avraam această veste 
bună: ,,Toate neamurile vor fi binecuvîntate 
în tine.``

GALATENI 3:16 Acum, făgăduinţele au 
fost făcute ,,lui Avraam şi seminţei lui``. 
Nu zice: ,,Şi seminţelor`` (ca şi cum ar fi 
vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba 
numai de una: ,,Şi seminţei tale``, adică 
Hristos.

Vezi și: Facerea - Geneza 12:3; Facerea - Geneza 18:17,18; 
Facerea - Geneza 22:18; Facerea - Geneza 26:4; Psalmi 72:17.

A02 Mesia este descendent din Iuda.
D04 D. Rolul lui Mesia ca Împărat.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

FACEREA - GENEZA 49:8 Iudo, tu vei primi 
laudele fraţilor tăi; Mîna ta va apuca de 
ceafă pe vrăjmaşii tăi. Fiii tatălui tău se 
vor închina pînă la pămînt înaintea ta.

9 Iuda este un pui de leu. Tu te-ai întors 
dela măcel, fiule! Iuda îşi pleacă 
genunchii, se culcă întocmai ca un leu, 
Ca o leoaică: cine -l va scula?

10 Toiagul de domnie nu se va depărta din 
Iuda, Nici toiagul de cîrmuire dintre 
picioarele lui, Pînă va veni Şilo, Şi de El 
vor asculta popoarele.

11 El îşi leagă măgarul de viţă, Şi de cel 
mai bun butuc de viţă mînzul măgăriţei 
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lui; Îşi spală haina în vin, Şi mantaua în 
sîngele strugurilor.

12 Are ochii roşi de vin, Şi dinţii albi de 
lapte.

LUCA 1:30 Îngerul i -a zis: ,,Nu te teme, 
Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui 
Dumnezeu.

31 Şi iată că vei rămînea însărcinată, şi vei 
naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus.

32 El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea 
Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul 
de domnie al tatălui Său David.

33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi 
Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``

 
MATEI 1:1 Cartea neamului lui Isus 

Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.
2 Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe 

Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi fraţii lui;
3 Iuda a născut pe Fares şi Zara, din Tamar; 

Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe 
Aram;

4 Aram a născut pe Aminadab; Aminadab 
a născut pe Naason; Naason a născut pe 
Salmon;

5 Salmon a născut pe Boaz, din Rahab; Boaz a 
născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe 
Iese;

6 Iese a născut pe împăratul David. Împăratul 
David a născut pe Solomon, din văduva lui 
Urie;

7 Solomon a născut pe Roboam; Roboam a 
născut pe Abia; Abia a născut pe Asa;

8 Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe 
Ioram; Ioram a născut pe Ozia;

9 zia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe 
Ahaz; Ahaz a născut pe Ezechia;

10 Ezechia a născut pe Manase; Manase a 
născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia;

11 Iosia a născut pe Iehonia şi fraţii lui, pe 
vremea strămutării în Babilon.

12 După strămutarea în Babilon, Iehonia 
a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe 
Zorobabel;

13 Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a 
născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe 
Azor;

14 Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe 
Achim; Achim a născut pe Eliud;

15 Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut 
pe Matan; Matan a născut pe Iacov;

16 Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din 
care S’a născut Isus, care Se cheamă Hristos.

17 Deci, dela Avraam pînă la David, sînt 
patrusprezece neamuri de toate; dela 
David pînă la strămutarea în Babilon 
sînt patrusprezece neamuri; şi dela 
strămutarea în Babilon pînă la Hristos, sînt 
patrusprezece neamuri.

EVREI 7:14 Căci este vădit că Domnul 
nostru a ieşit din Iuda, seminţie, despre 
care Moise n’a zis nimic cu privire la preoţie.

APOCALIPSA 5:5 Şi unul din bătrîni 
mi -a zis: ,,Nu plînge: Iată că Leul din 
seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a 
biruit ca să deschidă cartea, şi cele şapte 
peceţi ale ei.

Vezi și: Facerea - Geneza 29:35; Numeri 24:17; Deuteronom 
33:7; 2 Samuel 22:41; 1 Cronici 5:2; Psalmi 60:6; Psalmi 72:8-11; 

Isaia 9:6; Isaia 11:1-5; Isaia 42:1-4; Isaia 49:6,7,22,23; Isaia 
55:4,5; Isaia 60:1-5; Isaia 63:1-3; Ieremia 23:5,6; Ieremia 30:21; 
Osea 5:14; Osea 11:12; Hagai 2:7; Matei 17:5; Matei 21:9; Luca 
2:30-32; Romani 15:12; 1 Corinteni 15:24,25; Apocalipsa 11:15; 

Apocalipsa 20.
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B13 Autoritatea lui Mesia.

IEŞIREA - EXOD 3:6 Şi a adăugat: ,,Eu 
sînt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul 
lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi 
Dumnezeul lui Iacov.`` Moise şi -a 
ascuns faţa, căci se temea să privească 
pe Dumnezeu.

MATEI 22:31 Cît priveşte învierea 
morţilor, oare n’aţi citit ce vi s’a spus de 
Dumnezeu, cînd zice:

32 ,Eu sînt Dumnezeul lui Avraam, 
Dumnezeul lui Isaac, şi Dumnezeul lui 
Iacov?` Dumnezeu nu este un Dumnezeu al 
celor morţi ci al celor vii.``

33 oroadele, cari ascultau, au rămas uimite de 
învăţătura lui Isus.

LUCA 20:37 Dar că morţii înviază, a 
arătat însuşi Moise, în locul unde este vorba 
despre ,Rug`, cînd numeşte pe Domnul: 
,Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui 
Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.`

38 Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al 
celor morţi, ci al celor vii, căci pentru El toţi 
sînt vii.``

Vezi și: Facerea - Geneza 17:7,8; Facerea - Geneza 28:13; 
Facerea - Geneza 32:9; Ieşirea - Exod 3:14,15; Ieşirea - Exod 4:5; 
1 Regi 18:36; Marcu 12:26; Faptele Apostolilor 7:32; Evrei 12:21; 

Apocalipsa 1:17.

B19 Misterul lui Mesia.

IEŞIREA - EXOD 3:14 Dumnezeu a 
zis lui Moise: ,,Eu sînt Cel ce sînt.`` Şi 
a adăugat: ,,Vei răspunde copiilor lui 
Israel astfel: ,,Cel ce se numeşte ,Eu 
sînt`, m’a trimes la voi.``

MATEI 22:32 ,Eu sînt Dumnezeul 
lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, şi 
Dumnezeul lui Iacov?` Dumnezeu nu este 
un Dumnezeu al celor morţi ci al celor vii.``

LUCA 9:20 ,,Dar voi``, i -a întrebat 
El, ,,cine ziceţi că sînt?`` ,,Hristosul lui 
Dumnezeu!`` I -a răspuns Petru.

IOAN 6:35 Isus le -a zis: ,,Eu sînt Pînea 
vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămînzi 
niciodată; şi cine crede în Mine, nu va 
înseta niciodată.

IOAN 8:58 Isus le -a zis: ,,Adevărat, 
adevărat, vă spun că, mai înainte ca să se 
nască Avraam, sînt Eu.``

IOAN 11:25 Isus i -a zis: ,,Eu sînt învierea 
şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi 
murit, va trăi.

EVREI 13:8 Isus Hristos este acelaş ieri 
şi azi şi în veci!

APOCALIPSA 1:8 ,,Eu sînt Alfa 
şi Omega, Începutul şi Sfîrşitul``, zice 
Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era 
şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.

Vezi și: Psalmi 90:2; Proverbe 30:4; Isaia 44:6; Matei 13:11; 
Ioan 8:12; Ioan 10:9,14; Ioan 14:6; Ioan 15:1; Apocalipsa 1:4,17; 

Apocalipsa 4:8.
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B02 Mesia este Mielul lui Dumnezeu.
I08 Sărbătoarea Paștelui Evreiesc se referă la 

lucrarea lui Mesia.

IEŞIREA - EXOD 12:5 Să fie un miel 
fără cusur, de parte bărbătească, de un 
an; veţi putea să luaţi un miel sau un 
ied.

6 Să -l păstraţi pînă în ziua a 
patrusprezecea a lunii acesteia; şi toată 
adunarea lui Israel să -l junghie seara.

7 Să ia din sîngele lui, şi să ungă amîndoi 
stîlpii uşii şi pragul de sus al caselor 
unde îl vor mînca.

8 Carnea s’o mănînce chiar în noaptea 
aceea, friptă la foc; şi anume s’o 
mănînce cu azimi şi cu verdeţuri amare.

9 Să nu -l mîncaţi crud sau fiert în apă; 
ci să fie fript la foc: atît capul, cît şi 
picioarele şi măruntaiele.

10 Să nu lăsaţi nimic din el pînă a doua zi 
dimineaţa; şi, dacă va rămînea ceva din 
el pe a doua zi dimineaţa, să -l ardeţi în 
foc.

11 Cînd îl veţi mînca, să aveţi mijlocul 
încins, încălţămintele în picioare, şi 
toiagul în mînă; şi să -l mîncaţi în grabă; 
căci sînt Paştele Domnului.

12 În noaptea aceea, Eu voi trece prin 
ţara Egiptului, şi voi lovi pe toţi întîii-
născuţi din ţara Egiptului, dela oameni 
pînă la dobitoace; şi voi face judecată 
împrotiva tuturor zeilor Egiptului; Eu, 
Domnul.

13 Sîngele vă va sluji ca semn pe casele 
unde veţi fi. Eu voi vedea sîngele, şi voi 
trece pe lîngă voi, aşa că nu vă va nimici 
nici o urgie, atunci cînd voi lovi ţara 
Egiptului.

14 Şi pomenirea acestei zile s’o păstraţi, 

şi s’o prăznuiţi printr’o sărbătoare în 
cinstea Domnului; s’o prăznuiţi ca o 
lege vecinică pentru urmaşii voştri.

22 Să luaţi apoi un mănunchi de isop, să 
-l muiaţi în sîngele din strachină, şi să 
ungeţi pragul de sus şi cei doi stîlpi ai 
uşii cu sîngele din strachină. Nimeni din 
voi să nu iasă din casă pînă dimineaţa.

23 Cînd va trece Domnul ca să lovească 
Egiptul, şi va vedea sîngele pe pragul de 
sus şi pe cei doi stîlpi ai uşii, Domnul 
va trece pe lîngă uşă, şi nu va îngădui 
Nimicitorului să intre în casele voastre 
ca să vă lovească.

24 Să păziţi lucrul acesta ca o lege pentru 
voi şi pentru copiii voştri în veac.

IOAN 1:29 A doua zi, Ioan a văzut pe 
Isus venind la el, şi a zis: ,,Iată Mielul lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!

1 CORINTENI 5:7 Măturaţi aluatul 
cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum 
şi sînteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştele 
noastre, a fost jertfit.

EFESENI 1:7 În El avem răscumpărarea, 
prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, după 
bogăţiile harului Său,

EVREI 9:11 Dar Hristos a venit ca Mare 
Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin 
cortul acela mai mare şi mai desăvîrşit, care 
nu este făcut de mîni, adică nu este din 
zidirea aceasta;

12 şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul 
prea sfînt, nu cu sînge de ţapi şi de viţei, 
ci cu însuş sîngele Său, după ce a căpătat o 
răscumpărare vecinică.

 IEŞIREA - EXOD



40

13 Căci dacă sîngele taurilor şi al ţapilor şi 
cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, 
îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului,

14 cu cît mai mult sîngele lui Hristos, care, 
prin Duhul cel vecinic, S’a adus pe Sine 
însuş jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va 
curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca 
să slujiţi Dumnezeului cel viu!

EVREI 10:29 Cu cît mai aspră pedeapsă 
credeţi că va lua cel ce va călca în picioare 
pe Fiul lui Dumnezeu, va pîngări sîngele 
legămîntului, cu care a fost sfinţit, şi va 
batjocori pe Duhul harului?

EVREI 11:28 Prin credinţă a prăznuit 
el Paştele şi a făcut stropirea sîngelui, 
pentruca Nimicitorul celor întîi născuţi să 
nu se atingă de ei.

1 PETRU 1:18 căci ştiţi că nu cu lucruri 
peritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost 
răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe 
care-l moşteniserăţi dela părinţii voştri,

19 ci cu sîngele scump al lui Hristos, Mielul 
fără cusur şi fără prihană.

Vezi și: Ieşirea - Exod 12:7; Levitic 23:4,5; Numeri 19:18; Psalmi 
51:5; Matei 26:17-19,30; Marcu 14:12-16; Ioan 1:36; Evrei 9:7,19; 
Evrei 10:14; Evrei 12:24; Apocalipsa 5:6-13; Apocalipsa 21:22,23.

F13 Detaliile suferinței lui Mesia.

IEŞIREA - EXOD 12:46 Să nu le mănînce 
decît într’o singură casă; să nu luaţi 
deloc carne afară din casă, şi să nu 
zdrobiţi niciun os.

IOAN 19:36 Aceste lucruri s’au întîmplat, 
ca să se împlinească Scriptura: ,,Niciunul 

din oasele Lui nu va fi sfărîmat.``

Vezi și: Numeri 9:12; Psalmi 34:20; Ioan 19:33.

B22 Bunătatea lui Dumnezeu și Mesia.

IEŞIREA - EXOD 15:1 Atunci Moise 
şi copiii lui Israel au cîntat Domnului 
cîntarea aceasta. Ei au zis: ,,Voi cînta 
Domnului, căci Şi -a arătat slava: A 
năpustit în mare pe cal şi pe călăreţ.

2 Domnul este tăria mea şi temeiul 
cîntărilor mele de laudă: El m’a scăpat. 
El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi 
lăuda; El este Dumnezeul tatălui meu: 
pe El Îl voi preamări.

APOCALIPSA 15:3 Ei cîntau cîntarea 
lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cîntarea 
Mielului. Şi ziceau: ,,Mari şi minunate 
sînt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, 
Atotputernice! Drepte şi adevărate sînt căile 
Tale, Împărate al Neamurilor!

Vezi și: Psalmi 22:3; Psalmi 132:5; Isaia 66:1; Faptele 
Apostolilor 4:12; Efeseni 2:21,22; Apocalipsa 5:9-14; Apocalipsa 

19:1.

A08 Numele și titlurile lui Mesia.
B16 Puterea și forța lui Mesia.

IEŞIREA - EXOD 17:6 Iată, Eu voi sta 
înaintea ta pe stînca Horebului; vei lovi 
stînca, şi va ţîşni apă din ea, şi poporul 
va bea.`` Moise a făcut aşa, în faţa 
bătrînilor lui Israel.

1 CORINTENI 10:1 Fraţilor, nu vreau 
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să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost supt 
nor, toţi au trecut prin mare,

2 toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, 
pentru Moise;

3 toţi au mîncat aceeaş mîncare 
duhovnicească,

4 şi toţi au băut aceeaş băutură 
duhovnicească, pentrucă beau dintr’o stîncă 
duhovnicească ce venea după ei; şi stînca 
era Hristos.

Vezi și: Ioan 4:10,14; Ioan 7:37; Apocalipsa 22:17.

A05 Relația lui Mesia cu Tatăl Său.

IEŞIREA - EXOD 23:20 Iată, Eu trimet un 
Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe 
drum, şi să te ducă în locul, pe care l-am 
pregătit.

21 Fii cu ochii în patru înaintea Lui, şi 
ascultă glasul Lui; să nu te împotriveşti 
Lui, pentrucă nu vă va ierta păcatele, 
căci Numele Meu este în El.

MALEAHI 3:1 Iată, voi trimete pe solul 
Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi 
deodată va intra în Templul Său Domnul 
pe care -L căutaţi: Solul legămîntului, pe 
care -L doriţi; iată că vine, -zice Domnul 
oştirilor. -

MATEI 17:5 Pe cînd vorbea el încă, iată 
că i -a acoperit un nor luminos cu umbra 
lui. Şi din nor s’a auzit un glas, care zicea: 
,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi 
găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!``

IOAN 10:30 Eu şi Tatăl una sîntem.``

IOAN 10:36 cum ziceţi voi că hulesc Eu, 
pe care Tatăl M’a sfinţit şi M’a trimes în 
lume? Şi aceasta, pentrucă am zis: ,Sînt Fiul 
lui Dumnezeu!`

37 Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă 
credeţi.

38 Dar dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeţi pe 
Mine, credeţi măcar lucrările acestea, ca să 
ajungeţi să cunoaşteţi şi să ştiţi că Tatăl este 
în Mine şi Eu sînt în Tatăl.``

IOAN 17:6 Am făcut cunoscut Numele 
Tău oamenilor, pe cari Mi i-ai dat din lume. 
Ai Tăi erau, şi Tu Mi i-ai dat; şi ei au păzit 
Cuvîntul Tău.

IOAN 17:26 Eu le-am făcut cunoscut 
Numele Tău, şi li -L voi mai face cunoscut, 
pentruca dragostea cu care M’ai iubit Tu, să 
fie în ei, şi Eu să fiu în ei.``

Vezi și: Facerea - Geneza 48:16; Ieşirea - Exod 3:2-6; Ieşirea 
- Exod 14:19; Ieşirea - Exod 32:34; Ieşirea - Exod 33:2,14,15; 

Numeri 20:16; Iosua 5:13,14; Psalmi 2:12; Isaia 9:6; Isaia 42:8; 
Isaia 63:9; Ioan 10:30,38; Ioan 12:28; Ioan 14:9,10; Coloseni 2:9; 

Evrei 3:10,11,16; Evrei 10:26-29; Evrei 12:25; Apocalipsa 1:8.

E18 Dumnezeu va locui printre poporul Său.
     
IEŞIREA - EXOD 25:8 Să-Mi facă un 

locaş sfînt, şi Eu voi locui în mijlocul 
lor.

9 Să faceţi cortul şi toate vasele lui după 
chipul pe care ţi -l voi arăta.``

22 Acolo Mă voi întîlni cu tine; şi dela 
înălţimea capacului ispăşirii, dintre 
cei doi heruvimi aşezaţi pe chivotul 
mărturiei, îţi voi da toate poruncile 
Mele pentru copiii lui Israel.
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LUCA 7:16 Toţi au fost cuprinşi de frică, 
slăveau pe Dumnezeu, şi ziceau: ,,Un mare 
prooroc s’a ridicat între noi; şi Dumnezeu a 
cercetat pe poporul Său.``

IOAN 1:14 Şi Cuvîntul S’a făcut trup, şi 
a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. 
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai 
ca slava singurului născut din Tatăl. -

FAPTELE APOSTOLILOR 7:44 Părinţii 
noştri aveau în pustie cortul întîlnirii, aşa 
cum îl rînduise Celce a spus lui Moise să -l 
facă după chipul, pe care -l văzuse.

45 Şi părinţii noştri l-au adus, la rîndul lor, 
supt povăţuirea lui Iosua, cînd au intrat 
în ţara stăpînită de Neamurile, pe cari 
Dumnezeu le -a izgonit dinaintea părinţilor 
noştri; şi a rămas acolo pînă în zilele lui 
David.

46 David a căpătat milă înaintea lui 
Dumnezeu, şi a cerut să ridice o locuinţă 
pentru Dumnezeul lui Iacov.

47 Şi Solomon a fost acela care I -a zidit o casă.
48 Dar Cel Prea Înalt nu locuieşte în lăcaşuri 

făcute de mîni omeneşti, cum zice 
proorocul:

49 ,Cerul este scaunul Meu de domnie, şi 
pămîntul este aşternutul picioarelor 
Mele. Ce fel de casă Îmi veţi zidi voi Mie, 
zice Domnul, sau care va fi locul Meu de 
odihnă?

EVREI 9:2 În adevăr, s’a făcut un cort. 
În partea dinainte, numită ,,Locul Sfînt``, 
era sfeşnicul, masa şi pînile pentru punerea 
înaintea Domnului;

3 după perdeaua a doua se afla partea cortului 
care se chema ,,Locul prea sfînt``.

4 El avea un altar de aur pentru tămîie, şi 

chivotul legămîntului, ferecat peste tot cu 
aur. În chivot era un vas de aur cu mană, 
toiagul lui Aaron, care înfrunzise, şi tablele 
legămîntului.

5 Deasupra erau heruvimii slavei, cari 
acopereau capacul ispăşirii cu umbra 
lor. Nu este vremea să vorbim acum cu 
deamăruntul despre aceste lucruri.

EVREI 9:11 Dar Hristos a venit ca Mare 
Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin 
cortul acela mai mare şi mai desăvîrşit, care 
nu este făcut de mîni, adică nu este din 
zidirea aceasta;

12 şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul 
prea sfînt, nu cu sînge de ţapi şi de viţei, 
ci cu însuş sîngele Său, după ce a căpătat o 
răscumpărare vecinică.

APOCALIPSA 21:3 Şi am auzit un 
glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, 
şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu 
oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi 
poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. 
El va fi Dumnezeul lor.

Vezi și: Facerea - Geneza 18:33; Ieşirea - Exod 15:2; Ieşirea 
- Exod 20:24; Ieşirea - Exod 29:42,43; Ieşirea - Exod 30:6; 

Ieşirea - Exod 31:18; Ieşirea - Exod 36:2; Levitic 4:6; Levitic 
16:2; Numeri 7:89; Deuteronom 5:26-31; Psalmi 80:1; Isaia 12:6; 

Isaia 37:16; Zaharia 2:10; Zaharia 8:3; 2 Corinteni 6:16; Evrei 
8:5; Evrei 9:9.

D03 D. Rolul lui Mesia ca Preot.

IEŞIREA - EXOD 28:12 Amîndouă aceste 
pietre să le pui pe umerarii efodului, 
ca aducere aminte de fiii lui Israel; 
şi Aaron le va purta numele înaintea 
Domnului, pe cei doi umeri ai lui, ca 
aducere aminte de ei.
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EVREI 7:24 Dar El, fiindcă rămîne ,,în 
veac``, are o preoţie, care nu poate trece 
dela unul la altul.

25 De aceea şi poate să mîntuiască în chip 
desăvîrşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu 
prin El, pentrucă trăieşte pururea ca să 
mijlocească pentru ei.

26 Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne 
trebuia: sfînt, nevinovat, fără pată, 
despărţit de păcătoşi, şi înălţat mai pe sus 
de ceruri,

27 care n’are nevoie, ca ceilalţi mari preoţi, 
să aducă jertfe în fiecare zi, întîi pentru 
păcatele sale, şi apoi pentru păcatele 
norodului, căci lucrul acesta l -a făcut odată 
pentru totdeauna, cînd S’a adus jertfă pe 
Sine însuş.

28 În adevăr, Legea pune mari preoţi pe nişte 
oameni supuşi slăbiciunii; dar cuvîntul 
jurămîntului, făcut după ce a fost dată 
Legea, pune pe Fiul, care este desăvîrşit 
pentru vecinicie.

Vezi și: Zaharia 6:13; Luca 1:54,72.

D03 D. Rolul lui Mesia ca Preot.

IEŞIREA - EXOD 28:29 Cînd va intra 
Aaron în sfîntul locaş, va purta pe 
inima lui numele fiilor lui Israel, săpate 
pe pieptarul judecăţii, ca să păstreze 
totdeauna aducerea aminte de ei 
înaintea Domnului. -

EVREI 8:6 Dar acum Hristos a căpătat 
o slujbă cu atît mai înaltă cu cît legămîntul 
al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci 
este aşezat pe făgăduinţe mai bune.

EVREI 9:24 Căci Hristos n’a intrat 
într’un locaş de închinare făcut de mînă 
omenească, după chipul adevăratului locaş 
de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să 
Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui 
Dumnezeu.

D03 D. Rolul lui Mesia ca Preot.

IEŞIREA - EXOD 28:36 Să faci şi o tablă 
de aur curat, şi să sapi pe ea, cum se 
sapă pe o pecete: ,Sfinţenie Domnului.`

EFESENI 5:27 ca să înfăţişeze înaintea 
Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără 
sbîrcitură sau altceva de felul acesta, ci 
sfîntă şi fără prihană.

Vezi și: Ieşirea - Exod 39:30; Levitic 8:9; Levitic 10:3; Zaharia 
14:20.

D03 D. Rolul lui Mesia ca Preot.

IEŞIREA - EXOD 28:37 S’o legi cu o 
sfoară albastră de mitră, în partea 
dinainte a mitrei.

38 Ea să fie pe fruntea lui Aaron; şi Aaron 
va purta fărădelegile săvîrşite de copiii 
lui Israel cînd îşi aduc toate darurile lor 
sfinte; ea va fi necurmat pe fruntea lui 
înaintea Domnului, pentruca ei să fie 
plăcuţi înaintea Lui.

EVREI 4:14 Astfel, fiindcă avem un Mare 
Preot însemnat, care a străbătut cerurile-pe 
Isus, Fiul lui Dumnezeu-să rămînem tari în 
mărturisirea noastră.
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Vezi și: Levitic 1:4; Levitic 22:27; Levitic 23:11; Isaia 53:6,11,12; 
Zaharia 3:1-5; Zaharia 14:20; Ioan 1:29; 2 Corinteni 5:21; Evrei 

9:28; 1 Petru 2:5,24; 1 Petru 3:18.

E18 Dumnezeu va locui printre poporul Său.

IEŞIREA - EXOD 29:45 Eu voi locui în 
mijlocul copiilor lui Israel, şi voi fi 
Dumnezeul lor.

46 Ei vor cunoaşte că Eu sînt Domnul 
Dumnezeul lor, care i-am scos din ţara 
Egiptului, ca să locuiesc în mijlocul lor. 
Eu sînt Domnul, Dumnezeul lor.

IEŞIREA - EXOD 25:8 Să-Mi facă un locaş 
sfînt, şi Eu voi locui în mijlocul lor.

IEŞIREA - EXOD 40:34 Atunci norul a 
acoperit cortul întîlnirii, şi slava Domnului 
a umplut cortul.

ZAHARIA 2:10 Strigă de veselie şi bucură-
te, fiica Sionului! Căci iată, Eu vin, şi voi 
locui în mijlocul tău, zice Domnul.``

IOAN 1:14 Şi Cuvîntul S’a făcut trup, şi 
a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. 
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai 
ca slava singurului născut din Tatăl. -

IOAN 14:17 şi anume, Duhul adevărului, 
pe care lumea nu -l poate primi, pentrucă 
nu -L vede şi nu -L cunoaşte; dar voi Îl 
cunoaşteţi, căci rămîne cu voi, şi va fi în voi.

20 În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sînt în 
Tatăl Meu, că voi sînteţi în Mine, şi că Eu 
sînt în voi.

23 Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Dacă Mă 

iubeşte cineva, va păzi cuvîntul Meu, şi 
Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi 
vom locui împreună cu el.

2 CORINTENI 6:16 Cum se împacă 
Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi 
sîntem Templul Dumnezeului celui viu, 
cum a zis Dumnezeu: ,,Eu voi locui şi voi 
umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul 
lor, şi ei vor fi poporul Meu.``

EFESENI 2:22 Şi prin El şi voi sînteţi 
zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui 
Dumnezeu, prin Duhul.

APOCALIPSA 21:3 Şi am auzit un 
glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, 
şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu 
oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi 
poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. 
El va fi Dumnezeul lor.

Vezi și: Levitic 26:12; Numeri 9:15; Deuteronom 18:15; 1 Regi 
8:10,11; 2 Cronici 7:1-3.

B23 Grația lui Dumnezeu și Mesia.

IEŞIREA - EXOD 33:19 Domnul a 
răspuns: ,,Voi face să treacă pe dinaintea 
ta toată frumuseţea Mea, şi voi chema 
Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă 
îndur de cine vreau să Mă îndur, şi am 
milă de cine vreau să am milă!``

ROMANI 9:15 Căci El a zis lui Moise: ,,Voi 
avea milă de oricine-Mi va plăcea să am 
milă; şi Mă voi îndura de oricine-Mi va 
plăcea să Mă îndur.``

16 Aşa dar, nu atîrnă nici de cine vrea, nici de 
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cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă.
17 Fiindcă Scriptura zice lui Faraon: ,,Te-am 

ridicat înadins, ca să-Mi arăt în tine puterea 
Mea, şi pentruca Numele Meu să fie vestit 
în tot pămîntul.``

18 Astfel, El are milă de cine vrea şi împietreşte 
pe cine vrea.

ROMANI 9:23 şi să-Şi arate bogăţia slavei 
Lui faţă de nişte vase ale îndurării, pe cari 
le -a pregătit mai dinainte pentru slavă 
(despre noi vorbesc)?
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I01 Arderile de tot - și de carne reprezintă 
lucrarea lui Mesia - o dulce savoare.

LEVITIC 1:5 Să junghie viţelul înaintea 
Domnului; şi preoţii, fiii lui Aaron, să 
aducă sîngele, şi să -l stropească de jur 
împrejur pe altarul dela uşa cortului 
întîlnirii.

13 Să spele cu apă măruntaiele şi 
picioarele, şi preotul să le aducă pe 
toate, şi să le ardă pe altar. Aceasta este 
o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, 
de un miros plăcut Domnului.

LEVITIC 2:1 Cînd va aduce cineva 
Domnului un dar ca jertfă de mîncare, 
darul lui să fie din floarea făinii: să toarne 
untdelemn peste ea, şi să adauge şi tămîie.

2 S’o aducă preoţilor, fiilor lui Aaron; 
preotul să ia un pumn din această 
floare a făinii, stropită cu untdelemn, 
împreună cu toată tămîia, şi s’o ardă pe 
altar ca jertfă de aducere aminte. Acesta 
este un dar de mîncare de un miros 
plăcut Domnului.

PSALMI 141:2 Ca tămîia să fie rugăciunea 
mea înaintea Ta, şi ca jertfa de seară să fie 
ridicarea mînilor mele!

OSEA 6:6 Căci bunătate voiesc, nu 
jertfe, şi cunoştinţă de Dumnezeu mai mult 
decît arderi de tot!

IOAN 1:14 Şi Cuvîntul S’a făcut trup, şi 
a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. 
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai 
ca slava singurului născut din Tatăl. -

IOAN 17:1 După ce a vorbit astfel, Isus 
a ridicat ochii spre cer, şi a zis: ,,Tată, a sosit 
ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul 
Tău să Te proslăvească pe Tine,

IOAN 17:4 Eu Te-am proslăvit pe 
pămînt, am sfîrşit lucrarea, pe care Mi-ai 
dat -o s’o fac.

5 Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi 
cu slava, pe care o aveam la Tine, înainte de 
a fi lumea.

EVREI 9:14 cu cît mai mult sîngele 
lui Hristos, care, prin Duhul cel vecinic, 
S’a adus pe Sine însuş jertfă fără pată lui 
Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de 
faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului 
cel viu!

Vezi și: Facerea - Geneza 8:21; Ieşirea - Exod 29:18,25,41; 
Levitic 2:2,9,12; Levitic 3:5,16; Levitic 4:31; Levitic 6:15,21; 

Levitic 8:21,28; Levitic 17:6; Levitic 23:13,18; Numeri 
15:3,7,10,13,14,24; Numeri 18:17; Numeri 28:2,6,8,13,36; Numeri 

29:2,6,8,13,36; Isaia 1:13; Matei 12:7; Marcu 12:33; Ioan 4:34; 
Ioan 6:38; Apocalipsa 5:8; Apocalipsa 8:3,4.

I04 Oferta de pace și sacrificiul recunoștinței 
reprezintă lucrarea lui Mesia.

LEVITIC 3:1 Cînd cineva va 
aduce Domnului un dar ca jertfă 
de mulţămire: Dacă îl va aduce din 
cireadă, fie parte bărbătească, fie parte 
femeiască, s’o aducă fără cusur, înaintea 
Domnului.

2 Să pună mîna pe capul dobitocului, 
să -l junghie la uşa cortului întîlnirii; 
şi preoţii, fiii lui Aaron, să stropească 
sîngele pe altar de jur împrejur.

3 Din această jertfă de mulţămire, să 
aducă drept jertfă mistuită de foc 

LEVITIC
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înaintea Domnului: grăsimea care 
acopere măruntaiele şi toată grăsimea 
care ţine de măruntae;

4 cei doi rărunchi, şi grăsimea de pe ei şi 
de pe coapse, şi prapurul de pe ficat, pe 
care -l va deslipi delîngă rărunchi.

5 Fiii lui Aaron să le ardă pe altar, 
deasupra arderii de tot care va fi pe 
lemnele de pe foc. Aceasta este o jertfă 
mistuită de foc, de un miros plăcut 
Domnului.

16 Preotul să le ardă pe altar. Aceasta este 
mîncarea unei jertfe mistuite de foc, 
de un miros plăcut Domnului. Toată 
grăsimea este a Domnului.

LEVITIC 7:11 Iată legea jertfei de 
mulţămire, care se va aduce Domnului.

12 Dacă cineva o aduce ca jertfă de laudă, să 
aducă, împreună cu jertfa de mulţămire, 
nişte turte nedospite, frămîntate cu 
untdelemn, nişte plăcinte nedospite, 
stropite cu untdelemn, şi nişte turte din 
floarea de făină, prăjite şi frămîntate cu 
untdelemn.

DEUTERONOM 27:7 să aduci jertfe 
de mulţămire, şi să mănînci acolo şi să te 
bucuri înaintea Domnului, Dumnezeului 
tău.

LUCA 22:15 El le -a zis: ,,Am dorit mult 
să mănînc Paştele acestea cu voi înainte de 
patima Mea;

LUCA 22:19 Apoi a luat pîne; şi, după ce 
a mulţămit lui Dumnezeu, a frînt -o, şi le -a 
dat -o zicînd: ,,Acesta este trupul Meu, care 
se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre 

pomenirea Mea.``
IOAN 4:32 Dar El le -a zis: ,,Eu am 

de mîncat o mîncare, pe care voi n’o 
cunoaşteţi.``

33 Ucenicii au început să-şi zică deci unii 
altora: ,,Nu cumva I -a adus cineva să 
mănînce?``

34 Isus le -a zis: ,,Mîncarea Mea este să fac voia 
Celui ce M’a trimes, şi să împlinesc lucrarea 
Lui.

IOAN 6:51 Eu sînt Pînea vie, care s’a 
pogorît din cer. Dacă mănîncă cineva din 
pînea aceasta, va trăi în veac; şi pînea, pe 
care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care îl 
voi da pentru viaţa lumii.``

52-57
58 Astfel este pînea, care s’a pogorît din cer, 

nu ca mana, pe care au mîncat -o părinţii 
voştri, şi totuş au murit: cine mănîncă pînea 
aceasta, va trăi în veac.``

1 CORINTENI 10:16 Paharul 
binecuvîntat, pe care -l binecuvîntăm, nu 
este el împărtăşirea cu sîngele lui Hristos? 
Pînea, pe care o frîngem, nu este ea 
împărtăşirea cu trupul lui Hristos?

1 CORINTENI 11:23 Căci am primit 
dela Domnul ce v’am învăţat; şi anume 
că, Domnul Isus, în noaptea în care a fost 
vîndut, a luat o pîne.

24 Şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, a 
frînt -o, şi a zis: ,,Luaţi, mîncaţi; acesta este 
trupul Meu, care se frînge pentru voi; să 
faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.``

25 Tot astfel, după cină, a luat paharul, şi a 
zis: ,,Acest pahar este legămîntul cel nou 
în sîngele Meu; să faceţi lucrul acesta spre 
pomenirea Mea, oridecîte ori veţi bea din 
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el.``
26 Pentrucă, oridecîteori mîncaţi din pînea 

aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi 
moartea Domnului, pînă va veni El.

27 De aceea, oricine mănîncă pînea aceasta sau 
bea paharul Domnului în chip nevrednic, va 
fi vinovat de trupul şi sîngele Domnului.

28 Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuş, şi 
aşa să mănînce din pînea aceasta şi să bea 
din paharul acesta.

29 Căci cine mănîncă şi bea, îşi mănîncă şi bea 
osînda lui însuş, dacă nu deosebeşte trupul 
Domnului.

EVREI 13:15 Prin El, să aducem 
totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, 
adică, rodul buzelor cari mărturisesc 
Numele Lui.

1 PETRU 2:5 Şi voi, ca nişte pietre vii, 
sînteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, 
o preoţie sfîntă, şi să aduceţi jertfe 
duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin 
Isus Hristos.

Vezi și: Ieşirea - Exod 24:11; Levitic 7:18-21; 1 Samuel 9:12; 1 
Samuel 16:3; 1 Regi 8:62; Psalmi 27:6; Psalmi 50:14; Psalmi 

96:8; Psalmi 107:22; Psalmi 116:17; Ezechiel 43:27; Luca 11:41; 
Romani 14:14,17; Efeseni 5:20; Galateni 5:22; Filipeni 4:18; Tit 

1:15; Evrei 13:16; Ioan 1:6-9.

B02 Mesia este Mielul lui Dumnezeu.
I05 Jertfa de păcat se referă la luccrarea lui 

Mesia.

Păcatul unui preot:

LEVITIC 4:3 Dacă a păcătuit preotul 
care a primit ungerea, şi prin aceasta a 
adus vina asupra poporului, să aducă 

Domnului un viţel fără cusur, ca jertfă 
de ispăşire pentru păcatul pe care l -a 
făcut.

4 Să aducă viţelul la uşa cortului întîlnirii, 
înaintea Domnului, să-şi pună mîna pe 
capul viţelului, şi să -l junghie înaintea 
Domnului.

5 Preotul, care a primit ungerea, să ia din 
sîngele viţelului, şi să -l aducă în cortul 
întîlnirii:

6 să-şi moaie degetul în sînge, şi să 
stropească de şapte ori înaintea 
Domnului, în faţa perdelei dinlăuntru a 
sfîntului locaş.

7 Apoi preotul să ungă cu sînge coarnele 
altarului pentru tămîia mirositoare, 
care este înaintea Domnului în cortul 
întîlnirii; iar tot celalt sînge al viţelului 
să -l verse la picioarele altarului pentru 
arderile de tot, care este la uşa cortului 
întîlnirii.

LEVITIC 4:8-11
LEVITIC 4:12 adică tot viţelul care a 

mai rămas, să -l scoată afară din tabără, 
într’un loc curat, unde se aruncă cenuşa, 
şi să -l ardă cu lemne pe foc; să fie ars pe 
grămada de cenuşă.

Păcatul unui om - ignoranța

LEVITIC 4:27 Dacă cineva din 
poporul de rînd a păcătuit fără voie, 
făcînd împotriva uneia din poruncile 
Domnului lucruri cari nu trebuiesc 
făcute şi s’a făcut astfel vinovat,

28 şi ajunge să descopere păcatul pe care l 
-a făcut, să aducă jertfă o iadă fără cusur, 
pentru păcatul pe care l -a făcut.

29 Să-şi pună mîna pe capul jertfei de 
ispăşire, şi s’o junghie în locul unde se 

LEVITIC



49

junghie arderile de tot.
ISAIA 53:6 oi rătăceam cu toţii ca 

nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; 
dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui 
nelegiuirea noastră a tuturor.

7 Cînd a fost chinuit şi asuprit, n’a deschis 
gura deloc, ca un miel pe care -l duci la 
măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor 
ce o tund: n’a deschis gura.

ISAIA 53:10 Domnul a găsit cu cale să -L 
zdrobească prin suferinţă... Dar, dupăce Îşi 
va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea 
o sămînţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi 
lucrarea Domnului va propăşi în mînile Lui.

11 Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va 
înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel 
neprihănit va pune pe mulţi oameni într’o 
stare după voia lui Dumnezeu, şi va lua 
asupra Lui povara nelegiuirilor lor.

IOAN 1:29 A doua zi, Ioan a văzut pe 
Isus venind la el, şi a zis: ,,Iată Mielul lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!

IOAN 1:36 Şi, pe cînd privea pe 
Isus umblînd, a zis: ,,Iată Mielul lui 
Dumnezeu!``

FAPTELE APOSTOLILOR 8:32 Locul din 
Scriptură, pe care -l citea, era acesta: ,,El a 
fost dus ca o oaie la tăiere; şi, ca un miel fără 
glas înaintea celui ce -l tunde, aşa nu Şi -a 
deschis gura;

EVREI 7:26 Şi tocmai un astfel de Mare 
Preot ne trebuia: sfînt, nevinovat, fără pată, 
despărţit de păcătoşi, şi înălţat mai pe sus 
de ceruri,

EVREI 9:12 şi a intrat, odată pentru 
totdeauna, în Locul prea sfînt, nu cu sînge 
de ţapi şi de viţei, ci cu însuş sîngele Său, 
după ce a căpătat o răscumpărare vecinică.

13 Căci dacă sîngele taurilor şi al ţapilor şi 
cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, 
îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului,

14 cu cît mai mult sîngele lui Hristos, care, 
prin Duhul cel vecinic, S’a adus pe Sine 
însuş jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va 
curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca 
să slujiţi Dumnezeului cel viu!

EVREI 9:21 De asemenea, a stropit cu 
sînge cortul şi toate vasele pentru slujbă.

22 Şi, după Lege, aproape totul este curăţit 
cu sînge; şi fără vărsare de sînge, nu este 
iertare.

23 Dar, deoarece chipurile lucrurilor cari sînt 
în ceruri, au trebuit curăţite în felul acesta, 
trebuia ca înseşi lucrurile cereşti să fie 
curăţite cu jertfe mai bune decît acestea.

24 Căci Hristos n’a intrat într’un locaş de 
închinare făcut de mînă omenească, după 
chipul adevăratului locaş de închinare, ci a 
intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, 
pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.

25 Şi nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă 
pe Sine însuş, ca marele preot, care intră în 
fiecare an în Locul prea sfînt cu un sînge, 
care nu este al lui;

EVREI 10:4 căci este cu neputinţă 
ca sîngele taurilor şi al ţapilor să şteargă 
păcatele.

5 De aceea, cînd intră în lume, El zice: ,,Tu 
n’ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai 
pregătit un trup;

6 n’ai primit nici arderi de tot, nici jertfe 
pentru păcat.
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7 Atunci am zis: ,,Iată-Mă (în sulul cărţii 
este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, 
Dumnezeule!``

8 După ce a zis întîi: ,,Tu n’ai voit şi n’ai primit 
nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, 
nici jertfe pentru păcat``, (lucruri aduse 
toate după Lege),

9 apoi zice: ,,Iată-Mă, vin să fac voia Ta, 
Dumnezeule.`` El desfiinţează astfel pe cele 
dintîi, ca să pună în loc pe a doua.

10 Prin această ,,voie`` am fost sfinţiţi noi, 
şi anume prin jertfirea trupului lui Isus 
Hristos, odată pentru totdeauna.

11 Şi, pe cînd orice preot face slujba în fiecare 
zi, şi aduce de multe ori aceleaşi jertfe, cari 
niciodată nu pot şterge păcatele,

12 El, dimpotrivă, după ce a adus o singură 
jertfă pentru păcate, S’a aşezat pentru 
totdeauna la dreapta lui Dumnezeu,

13 şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să -I fie 
făcuţi aşternut al picioarelor Lui.

14 Căci printr’o singură jertfă El a făcut 
desăvîrşiţi pentru totdeauna pe cei ce sînt 
sfinţiţi.

EVREI 13:11 În adevăr, trupurile 
dobitoacelor, al căror sînge este adus de 
marele preot în Locul prea sfînt, pentru 
păcat, ,,sînt arse de tot afară din tabără.``

12 De aceea şi Isus, ca să sfinţească norodul 
cu însuş sîngele Său, a pătimit dincolo de 
poartă.

13 Să ieşim dar afară din tabără la El, şi să 
suferim ocara Lui.

1 PETRU 1:18 căci ştiţi că nu cu lucruri 
peritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost 
răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe 
care-l moşteniserăţi dela părinţii voştri,

19 ci cu sîngele scump al lui Hristos, Mielul 

fără cusur şi fără prihană.
20 El a fost cunoscut mai înainte de 

întemeierea lumii, şi a fost arătat la sfîrşitul 
vremurilor pentru voi,

APOCALIPSA 5:6 Şi la mijloc, între 
scaunul de domnie şi cele patru făpturi vii, 
şi între bătrîni, am văzut stînd în picioare 
un Miel. Părea jungheat, şi avea şapte 
coarne şi şapte ochi, cari sînt cele şapte 
Duhuri ale lui Dumnezeu, trimese în tot 
pămîntul.

7 El a venit, şi a luat cartea din mîna dreaptă a 
Celuice şedea pe scaunul de domnie.

8 Cînd a luat cartea, cele patru făpturi vii şi 
cei douăzeci şi patru de bătrîni s’au aruncat 
la pămînt înaintea Mielului, avînd fiecare 
cîte o alăută şi potire de aur, pline cu tămîie, 
cari sînt rugăciunile sfinţilor.

9 Şi cîntau o cîntare nouă, şi ziceau: ,,Vrednic 
eşti tu să iei cartea şi să -i rupi peceţile: căci 
ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru 
Dumnezeu, cu sîngele Tău, oameni din 
orice seminţie, de orice limbă, din orice 
norod şi de orice neam.

Vezi și: Matei 18:21,22; Romani 3:24-26; Romani 8:1-4; Galateni 
4:4; Evrei 1:3; Evrei 10:29; 1 Petru 2:22-24; 1 Petru 3:18; Ioan 

1:7-9; Apocalipsa 7:9,10.

I02 Arderile de tot dovedesc lucrarea lui Mesia 
- o ardere de bună voie.

LEVITIC 7:16 Dacă aduce cineva o jertfă 
pentru împlinirea unei juruinţe, sau ca 
dar de bună voie, jertfa să fie mîncată 
chiar în ziua cînd o va aduce; iar ce va 
rămînea din ea, să se mănînce a doua zi.

IEŞIREA - EXOD 35:21 Toţi cei cu tragere 
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de inimă şi bunăvoinţă au venit şi au adus 
un prinos Domnului pentru lucrarea 
cortului întîlnirii, pentru toată slujba lui, şi 
pentru veşmintele sfinte.

22 Au venit îndată bărbaţii şi femeile, toţi cei 
cu tragere de inimă, şi au adus belciuge de 
nas, inele, cercei, brăţări, salbe şi tot felul 
de lucruri de aur; fiecare a adus prinosul de 
aur, pe care -l închinase Domnului.

LEVITIC 22:21 Dacă un om aduce 
Domnului din boi sau din oi o jertfă de 
mulţămire, fie pentru împlinirea unei 
juruinţe, fie ca dar de bună voie, vita pentru 
jertfă să fie fără cusur, ca să fie primită; să 
n’aibă niciun cusur în ea.

PSALMI 40:7 Atunci am zis: ,,Iată-mă că 
vin! -în sulul cărţii este scris despre mine-

PSALMI 66:13 De aceea, voi merge în 
Casa Ta cu arderi de tot, îmi voi împlini 
juruinţele făcute Ţie,

ISAIA 53:7 Cînd a fost chinuit şi asuprit, 
n’a deschis gura deloc, ca un miel pe care -l 
duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea 
celor ce o tund: n’a deschis gura.

LUCA 3:22 şi Duhul Sfînt S’a pogorît 
peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi 
din cer s’a auzit un glas, care zicea: ,,Tu eşti 
Fiul Meu prea iubit: în Tine Îmi găsesc toată 
plăcerea Mea!``

IOAN 2:17 Ucenicii Lui şi-au adus 
aminte că este scris: ,,Rîvna pentru casa Ta 
Mă mănîncă pe Mine.``

IOAN 3:16 Fiindcă atît de mult a iubit 

Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui 
Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu 
piară, ci să aibă viaţa vecinică.

IOAN 10:17 Tatăl Mă iubeşte, pentrucă 
Îmi dau viaţa, ca iarăş s’o iau.

18 imeni nu Mi -o ia cu sila, ci o dau Eu dela 
Mine. Am putere s’o dau, şi am putere s’o 
iau iarăş: aceasta este porunca, pe care am 
primit -o dela Tatăl Meu.``

IOAN 17:4 Eu Te-am proslăvit pe 
pămînt, am sfîrşit lucrarea, pe care Mi-ai 
dat -o s’o fac.

2 CORINTENI 8:9 Căci cunoaşteţi 
harul Domnului nostru Isus Hristos. El, 
măcar că era bogat, s’a făcut sărac pentru 
voi, pentruca prin sărăcia Lui, voi să vă 
îmbogăţiţi.

FILIPENI 2:7 ci S’a desbrăcat pe sine 
însuş şi a luat un chip de rob, făcîndu-Se 
asemenea oamenilor.

Vezi și: Ieşirea - Exod 25:39; Ieşirea - Exod 35:29; Ieşirea - 
Exod 36:3; Numeri 15:3; Deuteronom 12:6; Deuteronom 23:23; 
Psalmi 69:9; Psalmi 116:14,18; 1 Cronici 29:3,9; 2 Cronici 35:8; 
Ezechiel 46:12; Matei 3:17; Matei 17:5; Marcu 1:11; Marcu 9:7; 
Luca 9:35; Faptele Apostolilor 2:44; Romani 12:1; 2 Corinteni 

9:7; Efeseni 5:2; 2 Petru 1:17.

B02 Mesia este Mielul lui Dumnezeu.
I06 Ziua Ispășirii se referă la lucrarea lui 

Mesia.

Ispășirea pentru un preot:

LEVITIC 16:1 Domnul a vorbit lui 
Moise, după moartea celor doi fii ai lui 
Aaron, morţi cînd s’au înfăţişat înaintea 
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Domnului.
2 Domnul a zis lui Moise: ,,Vorbeşte 

fratelui tău Aaron, şi spune -i să nu intre 
în tot timpul în sfîntul locaş, dincolo 
de perdeaua din lăuntru, înaintea 
capacului ispăşirii, care este pe chivot, 
ca să nu moară; căci deasupra capacului 
ispăşirii Mă voi arăta în nor.

LEVITIC 16:3,4,6 

Ispășirea pentru copiii lui Israel prin 
sacrificarea unei capre:

LEVITIC 16:5 Să ia, dela adunarea 
copiilor lui Israel, doi ţapi pentru 
jertfa de ispăşire, şi un berbece pentru 
arderea de tot.

7 Să ia cei doi ţapi, şi să -i pună înaintea 
Domnului, la uşa cortului întîlnirii.

8 Aaron să arunce sorţi pentru cei doi 
ţapi: un sorţ pentru Domnul, şi un sorţ 
pentru Azazel.

9 Aaron să ia ţapul care a ieşit la sorţi 
pentru Domnul, şi să -l aducă jertfă de 
ispăşire.

LEVITIC 16:11-14
LEVITIC 16:15 Să junghie ţapul adus 

ca jertfă de ispăşire pentru popor, şi 
să -i ducă sîngele dincolo de perdeaua 
dinlăuntru. Cu sîngele acesta să 
facă întocmai cum a făcut cu sîngele 
viţelului, să stropească cu el spre 
capacul ispăşirii şi înaintea capacului 
ispăşirii.

16 Astfel să facă ispăşire pentru sfîntul 
locaş, pentru necurăţiile copiilor lui 
Israel şi pentru toate călcările de lege, 
prin cari au păcătuit ei. Să facă la fel 
pentru cortul întîlnirii, care este cu ei în 

mijlocul necurăţiilor lor.
LEVITIC 16:17-19 

Ispășirea pentru copiii lui Israel prin izgonirea 
unei capre:

LEVITIC 16:10 Iar ţapul care a ieşit 
la sorţi pentru Azazel, să fie pus viu 
înaintea Domnului, ca să slujească 
pentru facerea ispăşirii, şi să i se dea 
drumul în pustie pentru Azazel.

20 Cînd va isprăvi de făcut ispăşirea pentru 
sfîntul locaş, pentru cortul întîlnirii şi 
pentru altar, să aducă ţapul cel viu.

21 Aaron să-şi pună amîndouă 
mînile pe capul ţapului celui viu, 
şi să mărturisească peste el toate 
fărădelegile copiilor lui Israel şi toate 
călcările lor de lege cu cari au păcătuit 
ei; să le pună pe capul ţapului, apoi să -l 
izgonească în pustie, printr’un om care 
va avea însărcinarea aceasta.

22 Ţapul acela va duce asupra lui toate 
fărădelegile lor într’un pămînt pustiit; 
în pustie, să -i dea drumul.

23 Aaron să intre în cortul întîlnirii; să-
şi lepede veşmintele de in, pe cari le 
îmbrăcase la intrarea în sfîntul locaş, şi 
să le pună acolo.

LEVITIC 16:24-28
LEVITIC 16:29 Aceasta să vă fie o lege 

vecinică: în luna a şaptea, în a zecea zi 
a lunii, să vă smeriţi sufletele, să nu 
faceţi nici o lucrare, nici băştinaşul, 
nici străinul care locuieşte în mijlocul 
vostru.

30 Căci în ziua aceasta se va face ispăşire 
pentru voi, ca să vă curăţiţi: veţi fi 
curăţiţi de toate păcatele voastre 
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înaintea Domnului.
31 Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, 

o zi de odihnă, în care să vă smeriţi 
sufletele. Aceasta să fie o lege vecinică.

LEVITIC 17:11 Căci viaţa trupului este 
în sînge. Vi l-am dat ca să -l puneţi pe 
altar, ca să slujească de ispăşire pentru 
sufletele noastre, căci prin viaţa din el 
face sîngele ispăşire.

ISAIA 53:4 Totuş, El suferinţele 
noastre le -a purtat, şi durerile noastre le 
-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este 
pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit.

5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, 
zdrobit pentru fărădelegile noastre. 
Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, 
şi prin rănile Lui sîntem tămăduiţi.

6 oi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi 
vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut 
să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a 
tuturor.

MATEI 27:51 Şi îndată perdeaua 
dinlăuntrul Templului s’a rupt în două, 
de sus pînă jos, pămîntul s’a cutremurat, 
stîncile s’au despicat,

LUCA 23:46 Isus a strigat cu glas tare: 
,,Tată, în mînile Tale Îmi încredinţez 
duhul!`` Şi cînd a zis aceste vorbe Şi -a dat 
duhul.

IOAN 1:29 A doua zi, Ioan a văzut pe 
Isus venind la el, şi a zis: ,,Iată Mielul lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!

ROMANI 4:24 ci este scris şi pentru noi, 
cărora de asemenea ne va fi socotită, nouă 

celor ce credem în Cel ce a înviat din morţi 
pe Isus Hristos, Domnul nostru,

25 care a fost dat din pricina fărădelegilor 
noastre, şi a înviat din pricină că am fost 
socotiţi neprihăniţi.

EVREI 7:22 prin chiar faptul acesta, El 
s’a făcut chezăşul unui legămînt mai bun.

EVREI 8:1 Punctul cel mai însemnat al 
celor spuse este că avem un Mare Preot, care 
S’a aşezat la dreapta scaunului de domnie al 
Măririi, în ceruri,

2 ca slujitor al Locului prea sfînt şi al 
adevăratului cort, care a fost ridicat nu de 
un om, ci de Domnul.

EVREI 9:7 Dar în partea a doua intră 
numai marele preot, odată pe an, şi nu fără 
sînge, pe care îl aduce pentru sine însuş şi 
pentru păcatele din neştiinţă ale norodului.

8 Prin aceasta, Duhul Sfînt arăta că drumul 
în Locul prea sfînt, nu era încă deschis cîtă 
vreme sta în picioare cortul dintîi.

9 Aceasta era o asemănare pentru vremurile 
de acum, cînd se aduc daruri şi jertfe, cari 
nu pot duce pe cel ce se închină în felul 
acesta, la desăvîrşirea cerută de cugetul lui.

10 Ele sînt doar nişte porunci pămînteşti, date, 
ca toate cele privitoare la mîncări, băuturi 
şi felurite spălături, pînă la o vreme de 
îndreptare.

11 Dar Hristos a venit ca Mare Preot al 
bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela 
mai mare şi mai desăvîrşit, care nu este 
făcut de mîni, adică nu este din zidirea 
aceasta;

12 şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul 
prea sfînt, nu cu sînge de ţapi şi de viţei, 
ci cu însuş sîngele Său, după ce a căpătat o 
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răscumpărare vecinică.
13 Căci dacă sîngele taurilor şi al ţapilor şi 

cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, 
îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului,

14 cu cît mai mult sîngele lui Hristos, care, 
prin Duhul cel vecinic, S’a adus pe Sine 
însuş jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va 
curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca 
să slujiţi Dumnezeului cel viu!

15 Şi tocmai de aceea este El mijlocitorul unui 
legămînt nou, pentru ca, prin moartea Lui 
pentru răscumpărarea din abaterile făptuite 
supt legămîntul dintîi, cei ce au fost 
chemaţi, să capete vecinica moştenire, care 
le -a fost făgăduită.

16 În adevăr, acolo unde este un testament, 
trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce 
l -a făcut.

17 Pentrucă un testament nu capătă putere 
decît după moarte. N’are nici o putere cîtă 
vreme trăieşte cel ce l -a făcut.

18 De aceea şi întîiul legămînt n’a fost sfinţit 
fără sînge.

19 Şi într’adevăr, Moise, după ce a rostit 
înaintea întregului norod toate poruncile 
Legii, a luat sînge de viţei şi de ţapi, cu apă, 
lînă stacojie şi isop, a stropit cartea şi tot 
norodul,

20 şi a zis: ,,Acesta este sîngele legămîntului, 
care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu 
voi.``

21 De asemenea, a stropit cu sînge cortul şi 
toate vasele pentru slujbă.

22 Şi, după Lege, aproape totul este curăţit 
cu sînge; şi fără vărsare de sînge, nu este 
iertare.

23 Dar, deoarece chipurile lucrurilor cari sînt 
în ceruri, au trebuit curăţite în felul acesta, 
trebuia ca înseşi lucrurile cereşti să fie 
curăţite cu jertfe mai bune decît acestea.

24 Căci Hristos n’a intrat într’un locaş de 
închinare făcut de mînă omenească, după 
chipul adevăratului locaş de închinare, ci a 
intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, 
pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.

25 Şi nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă 
pe Sine însuş, ca marele preot, care intră în 
fiecare an în Locul prea sfînt cu un sînge, 
care nu este al lui;

26 fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de 
mai multe ori dela întemeierea lumii; pe 
cînd acum, la sfîrşitul veacurilor, S’a arătat 
o singură dată, ca să şteargă păcatul prin 
jertfa Sa.

27 Şi, după cum oamenilor le este rînduit să 
moară o singură dată, iar după aceea vine 
judecata,

28 tot aşa, Hristos, după ce S’a adus jertfă o 
singură dată, ca să poarte păcatele multora, 
Se va arăta a doua oară, nu în vederea 
păcatului, ca să aducă mîntuirea celor ce -L 
aşteaptă.

EVREI 10:4 căci este cu neputinţă 
ca sîngele taurilor şi al ţapilor să şteargă 
păcatele.

EVREI 10:14 Căci printr’o singură jertfă 
El a făcut desăvîrşiţi pentru totdeauna pe 
cei ce sînt sfinţiţi.

1 IOAN 2:2 El este jertfa de ispăşire 
pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru 
ale noastre, ci pentru ale întregei lumi.

Vezi și: Facerea - Geneza 32:30; Ieşirea - Exod 28:2,30; Ieşirea 
- Exod 30:10; Ieşirea - Exod 33:20; Levitic 16:4; Levitic 23:26-32; 

Levitic 25:9; Numeri 27:21; Numeri 29:7; Deuteronom 5:24; 
Judecători 6:22; Psalmi 51:15,17; Psalmi 103:12; Isaia 38:17; Isaia 

43:25; Isaia 44:22; Isaia 53:12; Ezechiel 10:18,19; Daniel 10:5; 
Osea 6:2,3; Iona 1-3; Mica 7:19; Matei 28:30; Marcu 15:38; Luca 
23:41,45; Ioan 1:14; Ioan 2:11,19; Ioan 19:23; Faptele Apostolilor 
13:39; Romani 5:9; 2 Corinteni 5:19,21; Efeseni 2:6; 1 Timotei 

2:5; Evrei 7:26-28; Evrei 8:5; Evrei 10:19-22; Evrei 12:24; 2 Petru 
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3:9; Apocalipsa 19:7,8.

B02 Mesia este Mielul lui Dumnezeu.
I03 Arderile de tot reprezintă lucrarea lui 

Mesia - o ardere fără cusur - o continuă 
ardere de tot.

LEVITIC 22:17 Domnul a vorbit lui 
Moise, şi a zis:

18 ,,Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui, şi 
tuturor copiilor lui Israel, şi spune-le: 
,Orice om din casa lui Israel sau dintre 
străinii din Israel, care va aduce o ardere 
de tot Domnului, fie pentru împlinirea 
unei juruinţe, fie ca dar de bună voie,

19 să ia o parte bărbătească fără cusur din 
boi, miei sau capre, pentruca jertfa să 
fie primită.

20 Să nu aduceţi niciuna care să aibă vreun 
cusur, căci n’ar fi primită.

21 Dacă un om aduce Domnului din boi 
sau din oi o jertfă de mulţămire, fie 
pentru împlinirea unei juruinţe, fie ca 
dar de bună voie, vita pentru jertfă să 
fie fără cusur, ca să fie primită; să n’aibă 
niciun cusur în ea.

LEVITIC 17:11 Căci viaţa trupului este în 
sînge. Vi l-am dat ca să -l puneţi pe altar, 
ca să slujească de ispăşire pentru sufletele 
noastre, căci prin viaţa din el face sîngele 
ispăşire.

NUMERI 28:3 Să le spui: ,Iată jertfa 
mistuită de foc pe care o veţi aduce 
Domnului: în fiecare zi, cîte doi miei de un 
an fără cusur, ca ardere de tot necurmată.

4 Să aduci un miel dimineaţa, şi celalt miel 
seara1;

PSALMI 40:6 Tu nu doreşti nici jertfă, nici 

dar de mîncare, ci mi-ai străpuns urechile; 
nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de 
ispăşire.

ISAIA 53:8 El a fost luat prin apăsare şi 
judecată; dar cine din cei de pe vremea Lui 
a crezut că El fusese şters de pe pămîntul 
celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele 
poporului meu?

MATEI 20:28 Pentru că nici Fiul omului 
n’a venit să I se slujească, ci El să slujească 
şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru 
mulţi.``

MATEI 26:28 căci acesta este sîngele Meu, 
sîngele legămîntului celui nou, care se varsă 
pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.

MATEI 27:19 Pe cînd sta Pilat pe scaun 
la judecată, nevastă-sa a trimis să -i spună: 
,,Să n’ai nimic a face cu neprihănitul acesta; 
căci azi am suferit mult în vis din pricina 
lui.``

LUCA 23:4 Pilat a zis preoţilor celor mai 
de seamă şi noroadelor: ,,Eu nu găsesc nicio 
vină în omul acesta.``

LUCA 23:47 Sutaşul, cînd a văzut ce se 
întîmplase, a slăvit pe Dumnezeu, şi a zis: 
,,Cu adevărat, omul acesta era neprihănit!``

1 CORINTENI 1:30 Şi voi, prin El, 
sînteţi în Hristos Isus. El a fost făcut 
de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, 
neprihănire, sfinţire şi răscumpărare,

EFESENI 5:2 Trăiţi în dragoste, dupăcum 
şi Hristos ne -a iubit, şi S’a dat pe Sine 
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pentru noi ,,ca un prinos şi ca o jertfă de 
bun miros``, lui Dumnezeu.

EVREI 7:26 Şi tocmai un astfel de Mare 
Preot ne trebuia: sfînt, nevinovat, fără pată, 
despărţit de păcătoşi, şi înălţat mai pe sus 
de ceruri,

EVREI 10:4 căci este cu neputinţă 
ca sîngele taurilor şi al ţapilor să şteargă 
păcatele.

5 De aceea, cînd intră în lume, El zice: ,,Tu 
n’ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai 
pregătit un trup;

6 n’ai primit nici arderi de tot, nici jertfe 
pentru păcat.

7 Atunci am zis: ,,Iată-Mă (în sulul cărţii 
este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, 
Dumnezeule!``

8 După ce a zis întîi: ,,Tu n’ai voit şi n’ai primit 
nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, 
nici jertfe pentru păcat``, (lucruri aduse 
toate după Lege),

9 apoi zice: ,,Iată-Mă, vin să fac voia Ta, 
Dumnezeule.`` El desfiinţează astfel pe cele 
dintîi, ca să pună în loc pe a doua.

10 Prin această ,,voie`` am fost sfinţiţi noi, 
şi anume prin jertfirea trupului lui Isus 
Hristos, odată pentru totdeauna.

1 PETRU 1:18 căci ştiţi că nu cu lucruri 
peritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost 
răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe 
care-l moşteniserăţi dela părinţii voştri,

19 ci cu sîngele scump al lui Hristos, Mielul 
fără cusur şi fără prihană.

20 El a fost cunoscut mai înainte de 
întemeierea lumii, şi a fost arătat la sfîrşitul 
vremurilor pentru voi,

21 cari, prin El, sînteţi credincioşi în 

Dumnezeu, care L-a înviat din morţi, şi I-a 
dat slavă, pentruca, credinţa şi nădejdea 
voastră să fie în Dumnezeu.

Vezi și: Ieşirea - Exod 12:5; Levitic 1:1-4,10; Levitic 3:1,6; Levitic 
4:32; Levitic 7:11; Levitic 21:16-24; Levitic 22:27; Numeri 16:40; 
Deuteronom 14:6; Deuteronom 15:21; Deuteronom 17:1; Ezra 

6:8-10; Psalmi 50:8-12; Psalmi 51:16; Isaia 1:11-15; Maleahi 
1:8,13,14; Matei 3:15; Matei 27:19,24,54; Marcu 10:45; Marcu 
14:24; Luca 4:3; Luca 9:56; Luca 23:41; Ioan 4:34; Ioan 5:30; 

Ioan 6:38; 2 Corinteni 5:21; Galateni 4:4; Efeseni 5:26; 1 
Tesaloniceni 2:10; Tit 1:7,10; Tit 2:14; Evrei 9:22; Evrei 10:19-21; 

Evrei 13:12; Ioan 1:7; Ioan 2:1.

I09 Sărbătoarea pascăi evreiești se referă la 
lucrarea lui Mesia.

LEVITIC 23:6 Şi în a cinsprezecea zi a 
lunii acesteia, va fi sărbătoarea azimilor 
în cinstea Domnului; şapte zile să 
mîncaţi azimi.

7 În ziua întîia, să aveţi o adunare sfîntă: 
atunci să nu faceţi nici o lucrare de 
slugă.

8 Şapte zile să aduceţi Domnului jertfe 
mistuite de foc. În ziua a şaptea să fie o 
adunare sfîntă: atunci să nu faceţi nici o 
lucrare de slugă.``

DEUTERONOM 16:3 În timpul 
sărbătorii, să nu mănînci pîne dospită, ci 
şapte zile să mănînci azimi, pînea întristării, 
căci ai ieşit în grabă din ţara Egiptului: aşa 
să faci, ca să-ţi aduci aminte toată viaţa ta 
de ziua cînd ai ieşit din ţara Egiptului.

MATEI 26:17 În ziua dintîi a praznicului 
Azimilor, ucenicii au venit la Isus, şi I-au 
zis: ,,Unde vrei să-Ţi pregătim să mănînci 
Paştele?``

MARCU 14:1 După două zile era praznicul 
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Paştelor şi al Azimilor. Preoţii cei mai de 
seamă şi cărturarii căutau cum să prindă pe 
Isus cu vicleşug, şi să -L omoare.

1 CORINTENI 5:7 Măturaţi aluatul 
cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum 
şi sînteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştele 
noastre, a fost jertfit.

2 CORINTENI 5:21 Pe Cel ce n’a 
cunoscut niciun păcat, El L -a făcut păcat 
pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui 
Dumnezeu în El.

EFESENI 5:2 Trăiţi în dragoste, dupăcum 
şi Hristos ne -a iubit, şi S’a dat pe Sine 
pentru noi ,,ca un prinos şi ca o jertfă de 
bun miros``, lui Dumnezeu.

Vezi și: Ieşirea - Exod 12:15-20,39; Ieşirea - Exod 13:6,7; Ieşirea - 
Exod 23:15; Ieşirea - Exod 34:18; Numeri 28:17-25; Deuteronom 
16:8,16; Judecători 6:12-24; 2 Cronici 30:13,21; 2 Cronici 35:17; 

Ezra 6:22; Marcu 14:12; Luca 22:1,7.

I10 Unduirea mănunchiului primelor grâne 
face referire la învierea lui Mesia.

LEVITIC 23:9 Domnul a vorbit lui 
Moise, şi a zis:

10 ,,Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: 
,Cînd veţi intra în ţara pe care v’o dau, şi 
cînd veţi secera sămănăturile, să aduceţi 
preotului un snop, ca pîrgă a secerişului 
vostru.

11 El să legene snopul într’o parte şi 
într’alta înaintea Domnului, ca să fie 
primit: preotul să -l legene într’o parte 
şi într’alta, a doua zi după Sabat.

12 În ziua cînd veţi legăna snopul, să 
aduceţi, ca ardere de tot Domnului, un 

miel de un an fără cusur;
13 să adăugaţi la el două zecimi de efă din 

floarea făinii, frămîntată cu untdelemn, 
ca dar de mîncare mistuit de foc, de un 
miros plăcut Domnului; şi să aduceţi o 
jertfă de băutură de un sfert de hin de 
vin.

14 Să nu mîncaţi nici pîne, nici spice 
prăjite sau pisate, pînă în ziua aceasta, 
cînd veţi aduce un dar de mîncare 
Dumnezeului vostru. Aceasta este o lege 
vecinică pentru urmaşii voştri, în toate 
locurile în cari veţi locui.

MATEI 28:5 Dar îngerul a luat cuvîntul, 
şi a zis femeilor: ,,Nu vă temeţi; căci ştiu că 
voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit.

6 u este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi 
de vedeţi locul unde zăcea Domnul;

7 şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui 
că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge 
înaintea voastră în Galilea; acolo Îl veţi 
vedea. Iată că v’am spus lucrul acesta.``

ROMANI 8:29 Căci pe aceia, pe cari i -a 
cunoscut mai dinainte, i -a şi hotărît mai 
dinainte să fie asemenea chipului Fiului 
Său, pentruca El să fie cel întîi născut dintre 
mai mulţi fraţi.

1 CORINTENI 15:20 Dar acum, Hristos 
a înviat din morţi, pîrga celor adormiţi.

21 Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin 
om a venit şi învierea morţilor.

22 Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi 
vor învia în Hristos;

23 dar fiecare la rîndul cetei lui. Hristos este 
cel dintîi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sînt 
ai lui Hristos.

LEVITIC



58

COLOSENI 1:18 El este Capul trupului, al 
Bisericii. El este începutul, cel întîi născut 
dintre cei morţi, pentruca în toate lucrurile 
să aibă întîietatea.

EVREI 10:10 Prin această ,,voie`` am fost 
sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului 
lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna.

11 Şi, pe cînd orice preot face slujba în fiecare 
zi, şi aduce de multe ori aceleaşi jertfe, cari 
niciodată nu pot şterge păcatele,

12 El, dimpotrivă, după ce a adus o singură 
jertfă pentru păcate, S’a aşezat pentru 
totdeauna la dreapta lui Dumnezeu,

1 PETRU 1:18 căci ştiţi că nu cu lucruri 
peritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost 
răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe 
care-l moşteniserăţi dela părinţii voştri,

19 ci cu sîngele scump al lui Hristos, Mielul 
fără cusur şi fără prihană.

APOCALIPSA 1:17 Cînd L-am văzut, 
am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi -a 
pus mîna dreaptă peste mine, şi a zis: ,,Nu 
te teme! Eu sînt Cel dintîi şi Cel de pe urmă,

18 Cel viu. Am fost mort, şi iată că sînt viu 
în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale 
Locuinţei morţilor.

Vezi și: Facerea - Geneza 4:4,5; Levitic 1:10; Iosua 5:11,12.

I11 Sărbătoarea primelor fructe, 50 de zile 
după Paștele Evreiesc face referire la 
revărsarea Sfântului Duh.

LEVITIC 23:15 De a doua zi după Sabat, 
din ziua cînd veţi aduce snopul ca să 
fie legănat într’o parte şi într’alta, să 

număraţi şapte săptămîni întregi.
16 Să număraţi cincizeci de zile pînă în 

ziua care vine după al şaptelea Sabat; şi 
atunci să aduceţi Domnului un nou dar 
de mîncare.

17 Să aduceţi din locuinţele voastre două 
pîni, ca să fie legănate într’o parte şi 
într’alta; să fie făcute cu două zecimi de 
efă din floarea făinii, şi coapte cu aluat: 
acestea sînt cele dintîi roade pentru 
Domnul.

18 Afară de aceste pîni, să aduceţi ca ardere 
de tot Domnului şapte miei de un an 
fără cusur, un viţel şi doi berbeci; să 
adăugaţi la ei darul de mîncare şi jertfa 
de băutură obicinuite, ca dar de mîncare 
mistuit de foc, de un miros plăcut 
Domnului.

19 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, 
şi doi miei de un an ca jertfă de 
mulţămire.

20 Preotul să legene aceste dobitoace 
într’o parte şi într’alta ca dar legănat 
înaintea Domnului, împreună cu pînea 
adusă ca pîrgă şi cu cei doi miei: ele să 
fie închinate Domnului, şi să fie ale 
preotului.

21 În aceeaş zi, să vestiţi sărbătoarea, şi 
să aveţi o adunare sfîntă: atunci să nu 
faceţi nici o lucrare de slugă. Aceasta 
este o lege vecinică pentru urmaşii 
voştri, în toate locurile în cari veţi locui.

IOAN 15:26 Cînd va veni Mîngîietorul, 
pe care -L voi trimete dela Tatăl, adică 
Duhul adevărului, care purcede dela Tatăl, 
El va mărturisi despre Mine.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:1 În ziua 
Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaş 
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loc.
2 Deodată a venit din cer un sunet ca vîjîitul 

unui vînt puternic, şi a umplut toată casa 
unde şedeau ei.

3 işte limbi ca de foc au fost văzute 
împărţindu-se printre ei, şi s’au aşezat cîte 
una pe fiecare din ei.

4 Şi toţi s’au umplut de Duh Sfînt, şi au 
început să vorbească în alte limbi, după 
cum le da Duhul să vorbească.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:32 
Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi 
sîntem martori ai lui.

33 Şi acum, odată ce S’a înălţat prin dreapta lui 
Dumnezeu, şi a primit dela Tatăl făgăduinţa 
Duhului Sfînt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.

ROMANI 8:23 Şi nu numai ea, dar şi noi, 
cari avem cele dintîi roade ale Duhului, 
suspinăm în noi, şi aşteptăm înfierea, adică 
răscumpărarea trupului nostru.

1 CORINTENI 12:13 oi toţi, în adevăr, 
am fost botezaţi de un singur Duh, ca să 
alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, 
fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi 
dintr’un singur Duh.

EVREI 10:15 Lucrul acesta ni -l 
adevereşte şi Duhul sfînt. Căci, după ce a 
zis:

16 ,,Iată legămîntul pe care -l voi face cu ei 
după acele zile, zice Domnul: voi pune 
legile Mele în inimile lor, şi le voi scrie în 
mintea lor``,

IACOB 1:18 El, de bună voia Lui, ne -a 
născut prin Cuvîntul adevărului, ca să fim 
un fel de pîrgă a făpturilor Lui.

APOCALIPSA 14:4 Ei nu s’au întinat 
cu femei, căci sînt verguri şi urmează 
pe Miel oriunde merge El. Au fost 
răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintîi 
rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel.

Vezi și: Ieşirea - Exod 19-20; Ieşirea - Exod 34:22; Levitic 
23:10; Numeri 28:26-31; Deuteronom 16:9-11; Ieremia 31:31-34; 

Ezechiel 36:24-30; Maleahi 1:13,14; Romani 8:3; 2 Corinteni 
5:21.

I12 Sărbătoarea tabernacolelor în legătură cu 
lucrarea lui Mesia.

LEVITIC 23:33 Domnul a vorbit lui 
Moise, şi a zis:

34 ,,Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: 
,În a cincisprezecea zi a acestei a şaptea 
luni, va fi sărbătoarea corturilor, în 
cinstea Domnului, timp de şapte zile.

LEVITIC 23:35-38
LEVITIC 23:39 În a cincisprezecea zi a 

lunii acesteia a şaptea, cînd veţi strînge 
rodurile ţării, să prăznuiţi o sărbătoare 
în cinstea Domnului, timp de şapte zile: 
cea dintîi zi să fie o zi de odihnă, şi a 
opta să fie tot o zi de odihnă.

40 În ziua întîi să luaţi poame din pomii 
cei frumoşi, ramuri de finici, ramuri 
de copaci stufoşi şi de sălcii de rîu, 
şi să vă bucuraţi înaintea Domnului, 
Dumnezeului vostru, şapte zile.

41 În fiecare an să prăznuiţi sărbătoarea 
aceasta în cinstea Domnului, timp de 
şapte zile. Aceasta este o lege vecinică 
pentru urmaşii voştri. În luna a şaptea 
s’o prăznuiţi.

42 Şapte zile să locuiţi în corturi; toţi 
băştinaşii din Israel să locuiască în 
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corturi,
43 pentruca urmaşii voştri să ştie că am 

făcut pe copiii lui Israel să locuiască 
în corturi, după ce i-am scos din ţara 
Egiptului. Eu sînt Domnul, Dumnezeul 
vostru.``

ISAIA 12:3 Veţi scoate apă cu bucurie 
din izvoarele mîntuirii,

ISAIA 55:1 ,,Voi toţi cei însetaţi, veniţi 
la ape, chiar şi cel ce n’are bani! Veniţi şi 
cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi 
lapte, fără bani şi fără plată!

ZAHARIA 14:16 Toţi ceice vor mai rămînea 
din toate neamurile venite împotriva 
Ierusalimului, se vor sui în fiecare an să 
se închine înaintea Împăratului, Domnul 
oştirilor, şi să prăznuiască sărbătoarea 
corturilor.

17 Dacă unele din familiile pămîntului nu vor 
voi să se suie la Ierusalim ca să se închine 
înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, nu 
va cădea ploaie peste ele.

IOAN 4:13 Isus i -a răspuns: ,,Oricui 
bea din apa aceasta, îi va fi iarăş sete.

14 Dar oricui va bea din apa, pe care i -o voi da 
Eu, în veac nu -i va fi sete; ba încă apa, pe 
care i -o voi da Eu, se va preface în el într’un 
izvor de apă, care va ţîşni în viaţa vecinică.``

IOAN 7:37 În ziua de pe urmă, care era 
ziua cea mare a praznicului, Isus a stătut 
în picioare, şi a strigat: ,,Dacă însetează 
cineva, să vină la Mine, şi să bea.

38 Cine crede în Mine, din inima lui vor curge 
rîuri de apă vie, cum zice Scriptura.``

39 Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe 

care aveau să -L primească ceice vor crede 
în El. Căci Duhul Sfînt încă nu fusese dat, 
fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.

EVREI 11:9 Prin credinţă a venit şi 
s’a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într’o 
ţară care nu era a lui, şi a locuit în corturi, 
ca şi Isaac şi Iacov, cari erau împreună 
moştenitori cu el ai aceleiaş făgăduinţe.

10 Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, 
al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu.

11 Prin credinţă şi Sara, cu toată vîrsta ei 
trecută, a primit putere să zămislească, 
fiindcă a crezut în credincioşia Celui ce -i 
făgăduise.

12 De aceea, dintr’un singur om, şi încă un om 
aproape mort, s’a născut o sămînţă în mare 
număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe 
malul mării, care nu se poate număra.

13 În credinţă au murit toţi aceştia, fără să 
fi căpătat lucrurile făgăduite: ci doar le-
au văzut şi le-au urat de bine de departe, 
mărturisind că sînt străini şi călători pe 
pămînt.

14 Cei ce vorbesc în felul acesta, arată desluşit 
că sînt în căutarea unei patrii.

15 Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care 
ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se 
întoarcă în ea.

16 Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie 
cerească. De aceea lui Dumnezeu nu -I este 
ruşine să Se numească Dumnezeul lor, căci 
le -a pregătit o cetate.

 
APOCALIPSA 22:1 Şi mi -a arătat 

un rîu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, 
care ieşea din scaunul de domnie al lui 
Dumnezeu şi al Mielului.

2 În mijlocul pieţii cetăţii, şi pe cele două 
maluri ale rîului, era pomul vieţii, rodind 
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douăsprezece feluri de rod, şi dînd rod în 
fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la 
vindecarea Neamurilor.

Vezi și: Ieşirea - Exod 13:14; Numeri 29:12-38; Deuteronom 
16:13-15; Deuteronom 31:10-13; 1 Regi 8:65,66; 2 Cronici 

7:8-10; Ezra 3:4; Neemia 8:13-17; Psalmi 36:8; Psalmi 42:1,2; 
Isaia 35:10; Isaia 41:17,18; Isaia 44:3; Isaia 49:10; Ieremia 2:3; 
Ezechiel 45:25; Ioel 3:18; Zaharia 3:10; Zaharia 14:18,19; Ioan 

4:10-12; Ioan 16:22; 1 Corinteni 10:4; 2 Corinteni 5:1; Evrei 
13:13,14; Apocalipsa 7:17; Apocalipsa 21:6; Apocalipsa 22:1,17.

Conform tradiției evreiești, oferirea 
băuturii se celebra după cum urmează. La 
începutul celei de a șaptea zi, numită Hoșana 
Raba în limba ebraică, un preot a mers la 
fântâna lui Siloam. El a scos apă din fântână și 
a dus-o într-un ulcior de aur la templu. Acolo, 
apa a fost turnată ca ofradă peste animalul 
sacrificat. În timpul ceremoniei apei, se citeau 
oamenilor următoarele pasaje:

Isaia 12:3 Veți scoate, dar, apă din 
izvoarele mântuirii.

O străveche carte evreiască comentează: 
«Cine nu a văzut expresiile de bucurie în 
momentul scoaterii apei, nu a văzut niciodată 
bucuria în viața lui (Mishna Sukka, 5:1). 
În consecință, mâncatul și băutul cu mare 
bucurie în timpul sărbătorii tabrenacolelor 
erau, de fapt, impuse de către Dumnezeu.

 

E18 Dumnezeu va locui printre poporul Său.

LEVITIC 26:11 Îmi voi aşeza locaşul Meu 
în mijlocul vostru, şi sufletul Meu nu vă 
va urî.

12 Voi umbla în mijlocul vostru; Eu voi fi 
Dumnezeul vostru, şi voi veţi fi poporul 
Meu.

EZECHIEL 37:27 Locuinţa Mea va fi între ei; 
Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul 
Meu.

IOAN 1:14 Şi Cuvîntul S’a făcut trup, şi 
a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. 
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai 
ca slava singurului născut din Tatăl. -

IOAN 1:49 atanael I -a răspuns: 
,,Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti 
Împăratul lui Israel!``

IOAN 5:46 Căci, dacă aţi crede pe 
Moise, M’aţi crede şi pe Mine, pentrucă el a 
scris despre Mine.

FAPTELE APOSTOLILOR 3:22 În adevăr, 
Moise a zis părinţilor noştri: ,,Domnul, 
Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre 
fraţii voştri un prooroc ca mine; pe El să -L 
ascultaţi în tot ce vă va spune.

FAPTELE APOSTOLILOR 15:16 ,După 
aceea, Mă voi întoarce, şi voi ridica din nou 
cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi 
zidi dărîmăturile, şi -l voi înălţa din nou:

17 pentruca rămăşiţa de oameni să caute pe 
Domnul, ca şi toate Neamurile peste cari 
este chemat Numele Meu,

EVREI 9:11 Dar Hristos a venit ca Mare 
Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin 
cortul acela mai mare şi mai desăvîrşit, care 
nu este făcut de mîni, adică nu este din 
zidirea aceasta;

12 şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul 
prea sfînt, nu cu sînge de ţapi şi de viţei, 
ci cu însuş sîngele Său, după ce a căpătat o 
răscumpărare vecinică.
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EVREI 9:22 Şi, după Lege, aproape totul 
este curăţit cu sînge; şi fără vărsare de sînge, 
nu este iertare.

APOCALIPSA 21:3 Şi am auzit un 
glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, 
şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu 
oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi 
poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. 
El va fi Dumnezeul lor.

Vezi și: Ieşirea - Exod 29:45,46; Deuteronom 18:15; Iosua 22:19; 
2 Cronici 29:6; Psalmi 78:59,60; Amos 9:11,12; Evrei 8:5,6; Evrei 

13:10-13.
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I07 Jertfirea junincii roșii se referă la lucrarea 
lui Mesia.

NUMERI 19:2 ,,Iată ce porunceşte 
legea pe care a dat -o Domnul, zicînd: 
,Vorbeşte copiilor lui Israel să-ţi aducă 
o vacă roşie, fără pată, fără vreun cusur 
trupesc, şi care să nu fi fost pusă la jug.

3 S’o daţi preotului Eleazar; el s’o scoată 
din tabără, şi să fie junghiată înaintea 
lui.

9 Un om curat să strîngă cenuşa vacii, 
şi s’o pună într’un loc curat afară din 
tabără; s’o păstreze pentru adunarea 
copiilor lui Israel, ca să facă apa de 
curăţire. Aceasta este o apă de ispăşire.

IOAN 15:3 Acum voi sînteţi curaţi, din 
pricina cuvîntului, pe care vi l-am spus.

GALATENI 3:13 Hristos ne -a răscumpărat 
din blestemul Legii, făcîndu-Se blestem 
pentru noi, -fiindcă este scris: ,,Blestemat e 
oricine este atîrnat pe lemn`` -

EFESENI 5:26 ca s’o sfinţească, după ce a 
curăţit -o prin botezul cu apă prin Cuvînt,

EVREI 1:3 El, care este oglindirea 
slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care 
ţine toate lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui, 
a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la 
dreapta Măririi în locurile prea înalte,

EVREI 9:11 Dar Hristos a venit ca Mare 
Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin 
cortul acela mai mare şi mai desăvîrşit, care 
nu este făcut de mîni, adică nu este din 
zidirea aceasta;

12 şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul 
prea sfînt, nu cu sînge de ţapi şi de viţei, 
ci cu însuş sîngele Său, după ce a căpătat o 
răscumpărare vecinică.

13 Căci dacă sîngele taurilor şi al ţapilor şi 
cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, 
îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului,

14 cu cît mai mult sîngele lui Hristos, care, 
prin Duhul cel vecinic, S’a adus pe Sine 
însuş jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va 
curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca 
să slujiţi Dumnezeului cel viu!

EVREI 10:14 Căci printr’o singură jertfă 
El a făcut desăvîrşiţi pentru totdeauna pe 
cei ce sînt sfinţiţi.

EVREI 13:11 În adevăr, trupurile 
dobitoacelor, al căror sînge este adus de 
marele preot în Locul prea sfînt, pentru 
păcat, ,,sînt arse de tot afară din tabără.``

12 De aceea şi Isus, ca să sfinţească norodul 
cu însuş sîngele Său, a pătimit dincolo de 
poartă.

13 Să ieşim dar afară din tabără la El, şi să 
suferim ocara Lui.

Vezi și: Evrei 10:19-22,29.

E26 Lucrarea de mântuire a lui Mesia.

NUMERI 21:9 Moise a făcut un şarpe 
de aramă, şi l -a pus într’o prăjină; şi 
oricine era muşcat de un şarpe, şi privea 
spre şarpele de aramă, trăia.

IOAN 1:29 A doua zi, Ioan a văzut pe 
Isus venind la el, şi a zis: ,,Iată Mielul lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!
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IOAN 3:14 Şi, după cum a înălţat Moise 
şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie 
înălţat şi Fiul omului,

15 pentruca oricine crede în El să nu piară, ci 
să aibă viaţa vecinică.

IOAN 6:40 Voia Tatălui meu este ca 
oricine vede pe Fiul, şi crede în El, să aibă 
viaţa vecinică; şi Eu îl voi învia în ziua de 
apoi.``

EVREI 12:2 Să ne uităm ţintă la 
Căpetenia şi Desăvîrşirea credinţei noastre, 
adică la Isus, care, pentru bucuria care -I era 
pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit 
ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de 
domnie al lui Dumnezeu.

Vezi și: 2 Regi 18:4.

D04 D. Rolul lui Mesia ca Împărat.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

NUMERI 24:7 Apa curge din găleţile lui, 
Şi sămînţa lui este udată de ape mari. 
Împăratul lui se înalţă mai pe sus de 
Agag, Şi împărăţia lui ajunge puternică.

8 Dumnezeu l -a scos din Egipt, Tăria 
lui este ca a bivolului pentru el. El 
nimiceşte neamurile cari se ridică 
împotriva lui, Le sfarmă oasele, şi le 
prăpădeşte cu săgeţile lui.

15 Balaam şi -a rostit proorocia, şi a zis: 
,,Aşa zice Balaam, fiul lui Beor, Aşa zice 
omul care are ochii deschişi,

16 Aşa zice cel ce aude cuvintele lui 
Dumnezeu, Cel ce cunoaşte planurile 
Celui Prea Înalt, Cel ce vede vedenia 

Celui Atotputernic, Cel ce cade cu faţa la 
pămînt şi ai cărui ochi sînt deschişi:

17 Îl văd, dar nu acum, Îl privesc, dar nu 
de aproape. O stea răsare din Iacov, Un 
toiag de cîrmuire se ridică din Israel. 
El străpunge laturile Moabului, Şi 
prăpădeşte pe toţi copiii lui Set.

18 Se face stăpîn pe Edom, Se face stăpîn pe 
Seir, vrăjmaşii lui. Israel face fapte mari.

19 Cel ce se naşte din Iacov domneşte ca 
stăpînitor, Şi pierde pe cei ce scapă din 
cetăţi.``

FACEREA - GENEZA 49:10 Toiagul 
de domnie nu se va depărta din Iuda, 
Nici toiagul de cîrmuire dintre picioarele 
lui, Pînă va veni Şilo, Şi de El vor asculta 
popoarele.

PSALMI 110:2 Domnul va întinde din Sion 
toiagul de cîrmuire al puterii Tale, zicînd: 
,,Stăpîneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi!``

DANIEL 2:44 Dar în vremea acestor 
împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o 
împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată, 
şi care nu va trece supt stăpînirea unui alt 
popor. Ea va sfărîma şi va nimici toate acele 
împărăţii, şi ea însăş va dăinui vecinic.

MATEI 2:1 După ce S’a născut Isus în 
Betleemul din Iudea, în zilele împăratului 
Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit 
la Ierusalim,

2 şi au întrebat: ,,Unde este Împăratul de 
curînd născut al Iudeilor? Fiindcă I-am 
văzut steaua în Răsărit, şi am venit să ne 
închinăm Lui.``

1 CORINTENI 15:24 În urmă, va veni 
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sfîrşitul, cînd El va da Împărăţia în mînile 
lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit 
orice domnie, orice stăpînire şi orice putere.

25 Căci trebuie ca El să împărăţească pînă va 
pune pe toţi vrăjmaşii supt picioarele Sale.

FILIPENI 2:10 pentruca, în Numele lui 
Isus, să se plece orice genunchi al celor din 
ceruri, de pe pămînt şi de supt pămînt,

EVREI 1:8 pe cînd Fiului I -a zis: 
,,Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este 
în veci de veci; toiagul domniei Tale este un 
toiag de dreptate:

9 Tu ai iubit neprihănirea şi ai urît 
nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, 
Dumnezeul Tău Te -a uns cu un untdelemn 
de bucurie mai pe sus decît pe tovarăşii 
Tăi.``

APOCALIPSA 19:16 Pe haină şi pe 
coapsă avea scris numele acesta: ,,Împăratul 
împăraţilor şi Domnul domnilor.``

APOCALIPSA 22:16 Eu, Isus, am trimes 
pe îngerul Meu să vă adeverească aceste 
lucruri pentru Biserici. Eu sînt Rădăcina şi 
Sămînţa lui David, Luceafărul strălucitor de 
dimineaţă.

Vezi și: #1; Numeri 24:4; Psalmi 18:43; Ioan 1:49; Iuda 1:11; 2 
Petru 1:19; Apocalipsa 2:14; Apocalipsa 20.

B02 Mesia este Mielul lui Dumnezeu.
I03 Arderile de tot reprezintă lucrarea lui 

Mesia - o ardere fără cusur - o continuă 
ardere de tot.

NUMERI 28:3 Să le spui: ,Iată jertfa 
mistuită de foc pe care o veţi aduce 
Domnului: în fiecare zi, cîte doi miei 
de un an fără cusur, ca ardere de tot 
necurmată.

4 Să aduci un miel dimineaţa, şi celalt 
miel seara1;

5 iar, ca dar de mîncare, să aduci a zecea 
parte dintr’o efă de floarea făinii, 
frămîntată într’un sfert de hin de 
untdelemn de măsline sfărîmate.

6 Aceasta este arderea de tot necurmată, 
care a fost adusă la muntele Sinai; o 
jertfă mistuită de foc, de un miros 
plăcut Domnului.

7 Jertfa de băutură să fie de un sfert de hin 
pentru fiecare miel; jertfa de băutură de 
vin s’o faci Domnului în locul sfînt.

8 Al doilea miel să -l aduci seara1, ca un 
dar de mîncare şi o jertfă de băutură ca 
cele de dimineaţă; aceasta este o jertfă 
mistuită prin foc, de un miros plăcut 
Domnului.

9 În ziua Sabatului, să aduceţi doi miei de 
un an fără cusur, şi ca dar de mîncare, 
două zecimi de efă din floarea făinii, 
frămîntată cu untdelemn, împreună cu 
jertfa de băutură.

10 Aceasta este arderea de tot pentru 
fiecare zi de Sabat, afară de arderea de 
tot necurmată şi jertfa ei de băutură.

ISAIA 53:10 Domnul a găsit cu cale să -L 
zdrobească prin suferinţă... Dar, dupăce Îşi 
va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea 
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o sămînţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi 
lucrarea Domnului va propăşi în mînile Lui.

MATEI 27:51 Şi îndată perdeaua 
dinlăuntrul Templului s’a rupt în două, 
de sus pînă jos, pămîntul s’a cutremurat, 
stîncile s’au despicat,

LUCA 23:45 Soarele s’a întunecat, şi 
perdeaua dinlăuntrul Templului s’a rupt 
prin mijloc.

IOAN 1:14 Şi Cuvîntul S’a făcut trup, şi 
a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. 
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai 
ca slava singurului născut din Tatăl. -

IOAN 1:29 A doua zi, Ioan a văzut pe 
Isus venind la el, şi a zis: ,,Iată Mielul lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!

EVREI 7:25 De aceea şi poate să 
mîntuiască în chip desăvîrşit pe cei ce se 
apropie de Dumnezeu prin El, pentrucă 
trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.

26 Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne 
trebuia: sfînt, nevinovat, fără pată, 
despărţit de păcătoşi, şi înălţat mai pe sus 
de ceruri,

27 care n’are nevoie, ca ceilalţi mari preoţi, 
să aducă jertfe în fiecare zi, întîi pentru 
păcatele sale, şi apoi pentru păcatele 
norodului, căci lucrul acesta l -a făcut odată 
pentru totdeauna, cînd S’a adus jertfă pe 
Sine însuş.

28 În adevăr, Legea pune mari preoţi pe nişte 
oameni supuşi slăbiciunii; dar cuvîntul 
jurămîntului, făcut după ce a fost dată 
Legea, pune pe Fiul, care este desăvîrşit 
pentru vecinicie.

EVREI 9:26 fiindcă atunci ar fi trebuit 
să pătimească de mai multe ori dela 
întemeierea lumii; pe cînd acum, la sfîrşitul 
veacurilor, S’a arătat o singură dată, ca să 
şteargă păcatul prin jertfa Sa.

EVREI 10:1 În adevăr, Legea, care are 
umbra bunurilor viitoare, nu înfăţişarea 
adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, 
prin aceleaşi jertfe, cari se aduc neîncetat 
în fiecare an, să facă desăvîrşiţi pe cei ce se 
apropie.

2 Altfel, n’ar fi încetat ele oare să fie aduse, 
dacă cei ce le aduceau, fiind curăţiţi odată, 
n’ar mai fi trebuit să mai aibă cunoştinţă de 
păcate?

3 Dar aducerea aminte a păcatelor este înoită 
din an în an, tocmai prin aceste jertfe;

4 căci este cu neputinţă ca sîngele taurilor şi 
al ţapilor să şteargă păcatele.

5 De aceea, cînd intră în lume, El zice: ,,Tu 
n’ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai 
pregătit un trup;

6 n’ai primit nici arderi de tot, nici jertfe 
pentru păcat.

7 Atunci am zis: ,,Iată-Mă (în sulul cărţii 
este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, 
Dumnezeule!``

8 După ce a zis întîi: ,,Tu n’ai voit şi n’ai primit 
nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, 
nici jertfe pentru păcat``, (lucruri aduse 
toate după Lege),

9 apoi zice: ,,Iată-Mă, vin să fac voia Ta, 
Dumnezeule.`` El desfiinţează astfel pe cele 
dintîi, ca să pună în loc pe a doua.

10 Prin această ,,voie`` am fost sfinţiţi noi, 
şi anume prin jertfirea trupului lui Isus 
Hristos, odată pentru totdeauna.

1 PETRU 1:19 ci cu sîngele scump al lui 
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Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.
20 El a fost cunoscut mai înainte de 

întemeierea lumii, şi a fost arătat la sfîrşitul 
vremurilor pentru voi,

Vezi și: Ieşirea - Exod 29:41,42; Levitic 6:9,12; Levitic 9:3; 
Levitic 12:6; Levitic 14:12,13,21,24,25; Levitic 17:3; Levitic 23:12; 
Numeri 6:12,14; Numeri 29:6,41-43; Judecători 13:33; 2 Cronici 

2:4; Ezra 3:4,5; Neemia 10:33; Psalmi 50:8; Psalmi 51:16-19; 
Isaia 56:7; Ezechiel 43:27; Ezechiel 46:13-15; Ioel 2:14; Marcu 

15:38; Ioan 4:34; Romani 12:1; Evrei 10:14; 1 Petru 2:5.
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E12 Mesia îndeplinește legile lui Dumnezeu.

DEUTERONOM 11:18 Puneţi-vă dar în 
inimă şi în suflet aceste cuvinte pe cari 
vi le spun. Să le legaţi ca un semn de 
aducere aminte pe mînile voastre, şi să 
fie ca nişte fruntarii între ochii voştri.

19 Să învăţaţi pe copiii voştri în ele, şi să 
le vorbeşti despre ele cînd vei fi acasă, 
cînd vei merge în călătorie, cînd te vei 
culca şi cînd te vei scula.

20 Să le scrii pe uşiorii casei tale şi pe 
porţile tale.

IOSUA 1:8 Cartea aceasta a legii să nu 
se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi 
şi noapte, căutînd să faci tot ce este scris în 
ea; căci atunci vei izbîndi în toate lucrările 
tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune.

PSALMI 1:1 Ferice de omul care nu se 
duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe 
calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe 
scaunul celor batjocoritori!

2 Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, 
şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!

PSALMI 119:11 Strîng Cuvîntul Tău în inima 
mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!

PSALMI 119:97 Cît de mult iubesc Legea Ta! 
Toată ziua mă gîndesc la ea.

98 Poruncile Tale mă fac mai înţelept decît 
vrăjmaşii mei, căci totdeauna le am cu 
mine.

99 Sînt mai învăţat decît toţi învăţătorii mei, 
căci mă gîndesc la învăţăturile Tale.

ISAIA 34:16 Căutaţi în cartea Domnului, 
şi citiţi! Niciuna din toate acestea nu va 

lipsi, nici una nici alta nu vor da greş, căci 
gura Domnului a poruncit lucrul acesta: 
Duhul Lui va strînge acele sălbătăciuni.

IEREMIA 8:9 Înţelepţii sînt daţi de ruşine, 
sînt uimiţi, sînt prinşi; căci au nesocotit 
Cuvîntul Domnului, şi ce înţelepciune au 
ei?

MATEI 22:29 Drept răspuns, Isus le -a zis: 
,,Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici 
Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.

LUCA 16:29 Avraam a răspuns: ,Au pe 
Moise şi pe prooroci; să asculte de ei.`

30 ,Nu, părinte Avraame`, a zis el; ,ci dacă se va 
duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.`

31 Şi Avraam i -a răspuns: ,Dacă nu ascultă pe 
Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar 
dacă ar învia cineva din morţi.``

IOAN 5:39 Cercetaţi Scripturile, pentru 
că socotiţi că în ele aveţi viaţa vecinică, dar 
tocmai ele mărturisesc despre Mine.

FAPTELE APOSTOLILOR 17:11 Iudeii 
aceştia aveau o inimă mai aleasă decît cei 
din Tesalonic. Au primit Cuvîntul cu toată 
rîvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca 
să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.

ROMANI 3:2 ricum, sînt mari. Şi mai 
întîi de toate, prin faptul că lor le-au fost 
încredinţate cuvintele lui Dumnezeu.

2 PETRU 1:19 Şi avem cuvîntul proorociei 
făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi 
aminte, ca la o lumină care străluceşte 
într’un loc întunecos, pînă se va crăpa de 
ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în 
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inimile voastre.
20 Fiindcă mai întîi de toate, să ştiţi că nicio 

proorocie din Scriptură nu se tîlcuieşte 
singură.

21 Căci nici o proorocie n’a fost adusă prin 
voia omului; ci oamenii au vorbit dela 
Dumnezeu, mînaţi de Duhul Sfînt.

APOCALIPSA 1:3 Ferice de cine 
citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei 
proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea! 
Căci vremea este aproape!

Vezi și: Deuteronom 6:6-8; Psalmi 19:7-10; Efeseni 6:17; 
Coloseni 3:16; 1 Tesaloniceni 5:27; 1 Petru 2:2.

B13 Autoritatea lui Mesia.
D02 D. Rolul lui Mesia ca Profet.
D07 Mesia va fi Mediatorul.
     
DEUTERONOM 18:15 Domnul, 

Dumnezeul tău, îţi va ridica din 
mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un 
prooroc ca mine: să ascultaţi de el!

16 Astfel el va răspunde la cererea pe care 
ai făcut -o Domnului, Dumnezeului tău, 
la Horeb, în ziua adunării poporului, 
cînd ziceai: ,,Să nu mai aud glasul 
Domnului, Dumnezeului meu, şi să nu 
mai văd acest foc mare, ca să nu mor.``

17 Atunci Domnul mi -a zis: ,,Ce au zis ei, 
este bine.

18 Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un 
prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele 
în gura lui, şi el le va spune tot ce -i voi 
porunci Eu.

19 Şi dacă cineva nu va asculta de cuvintele 
Mele, pe cari le va spune el în Numele 
Meu, Eu îi voi cere socoteală.

MATEI 17:5 Pe cînd vorbea el încă, iată 
că i -a acoperit un nor luminos cu umbra 
lui. Şi din nor s’a auzit un glas, care zicea: 
,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi 
găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!``

MATEI 21:10 Cînd a intrat în Ierusalim, 
toată cetatea s’a pus în mişcare, şi fiecare 
zicea: ,,Cine este acesta?``

11 ,,Este Isus, Proorocul, din Nazaretul 
Galileii``, răspundeau noroadele.

MARCU 16:16 Cine va crede şi se va boteza, 
va fi mîntuit; dar cine nu va crede, va fi 
osîndit.

LUCA 7:13 Domnul, cînd a văzut -o, I 
s’a făcut milă de ea, şi i -a zis: ,,Nu plînge!``

14 Apoi S’a apropiat, şi S’a atins de raclă. Ceice 
o duceau, s’au oprit. El a zis: ,,Tinerelule, 
scoală-te, îţi spun!``

15 Mortul a şezut în capul oaselor, şi a început 
să vorbească. Isus l -a dat înapoi maicii lui.

16 Toţi au fost cuprinşi de frică, slăveau pe 
Dumnezeu, şi ziceau: ,,Un mare prooroc s’a 
ridicat între noi; şi Dumnezeu a cercetat pe 
poporul Său.``

LUCA 9:18 Într’o zi, pe cînd Se ruga Isus 
singur deoparte, avînd cu El pe ucenicii Lui, 
le -a pus întrebarea următoare: ,,Cine zic 
oamenii că sînt Eu?``

19 Ei I-au răspuns: ,,Unii zic că eşti Ioan 
Botezătorul; alţii zic că eşti Ilie; alţii zic că a 
înviat un prooroc din cei din vechime.``

20 ,,Dar voi``, i -a întrebat El, ,,cine ziceţi că 
sînt?`` ,,Hristosul lui Dumnezeu!`` I -a 
răspuns Petru.

LUCA 9:35 Şi din nor s’a auzit un glas, 
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care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit: 
de El să ascultaţi.``

LUCA 24:17 El le -a zis: ,,Ce vorbe sînt 
acestea pe cari le schimbaţi între voi pe 
drum?`` Şi ei s’au oprit, uitîndu-se trişti.

18 Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, 
I -a zis: ,,Tu eşti singurul străin aici în 
Ierusalim, de nu ştii ce s’a întîmplat în el 
zilele acestea?`` -

19 ,,Ce?`` le -a zis El. -Şi ei I-au răspuns: 
,,Ce s’a întîmplat cu Isus din Nazaret, 
care era un prooroc puternic în fapte şi în 
cuvinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea 
întregului norod.

20 Cum preoţii cei mai de seamă şi mai marii 
noştri L-au dat să fie osîndit la moarte, şi 
L-au răstignit?``

IOAN 1:45 Filip a găsit pe Natanael, şi i 
-a zis: ,,Noi am găsit pe Acela, despre care a 
scris Moise în lege, şi proorocii: pe Isus din 
Nazaret, fiul lui Iosif.

IOAN 4:19 ,,Doamne``, I -a zis femeia, 
,,văd că eşti prooroc.

IOAN 4:25 ,,Ştiu``, i -a zis femeia, ,,că 
are să vină Mesia, (căruia I se zise Hristos); 
cînd va veni El, are să ne spună toate 
lucrurile.``

26 Isus i -a zis: ,,Eu, cel care vorbesc cu tine, 
sînt Acela.``

IOAN 6:14 amenii aceia, cînd au văzut 
minunea, pe care o făcuse Isus, ziceau: ,,Cu 
adevărat, acesta este proorocul cel aşteptat 
în lume.``

IOAN 7:40 Unii din norod, cînd au 

auzit aceste cuvinte, ziceau: ,,Acesta este cu 
adevărat Proorocul.``

41 Alţii ziceau: ,,Acesta este Hristosul.`` Şi 
alţii ziceau: ,,Cum, din Galilea are să vină 
Hristosul?

42 u zice Scriptura că Hristosul are să vină din 
sămînţa lui David, şi din satul Betleem, 
unde era David?``

FAPTELE APOSTOLILOR 3:22 În adevăr, 
Moise a zis părinţilor noştri: ,,Domnul, 
Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre 
fraţii voştri un prooroc ca mine; pe El să -L 
ascultaţi în tot ce vă va spune.

23 Şi oricine nu va asculta de Proorocul acela, 
va fi nimicit cu desăvîrşire din mijlocul 
norodului.``

24 Deasemenea toţi proorocii, dela Samuel şi 
ceilalţi, cari au urmat după el, şi au vorbit, 
au vestit zilele acestea.

25 Voi sînteţi fiii proorocilor şi ai legămîntului, 
pe care l -a făcut Dumnezeu cu părinţii 
noştri, cînd a zis lui Avraam: ,,Toate 
neamurile pămîntului vor fi binecuvîntate 
în sămînţa ta.``

26 Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său 
Isus, L -a trimes mai întîi vouă, ca să vă 
binecuvînteze, întorcînd pe fiecare din voi 
dela fărădelegile sale.``

FAPTELE APOSTOLILOR 7:37 Acest 
Moise a zis fiilor lui Israel: ,Domnul, 
Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre 
fraţii voştri un prooroc ca mine: de el să 
ascultaţi.``

EVREI 2:3 cum vom scăpa noi, dacă 
stăm nepăsători faţă de o mîntuire aşa de 
mare, care, după ce a fost vestită întîi de 
Domnul, ne -a fost adeverită de cei ce au 
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auzit -o,

EVREI 3:7 Deaceea, cum zice Duhul 
Sfînt: ,,Astăzi, dacă auziţi glasul Lui,

8 nu vă împietriţi inimile, ca în ziua 
răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie,

Vezi și: Evrei 1:1,2; Evrei 3:2-8; Evrei 10:26; Evrei 12:25,26.

F11 Suferința lui Mesia.

DEUTERONOM 21:23 trupul lui mort 
să nu stea noaptea pe lemn; ci să -l 
îngropi în aceeaş zi, căci cel spînzurat 
este blestemat înaintea lui Dumnezeu, 
şi să nu spurci ţara pe care ţi -o dă de 
moştenire Domnul, Dumnezeul tău.

GALATENI 3:13 Hristos ne -a răscumpărat 
din blestemul Legii, făcîndu-Se blestem 
pentru noi, -fiindcă este scris: ,,Blestemat e 
oricine este atîrnat pe lemn`` -

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

DEUTERONOM 33:3 Da, El iubeşte 
popoarele; Toţi sfinţii sînt în mîna Ta. 
Ei au stătut la picioarele Tale, Au primit 
cuvintele Tale.

IOAN 3:16 Fiindcă atît de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui 
Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu 
piară, ci să aibă viaţa vecinică.

IOAN 10:28 Eu le dau viaţa vecinică, în 

veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge 
din mîna Mea.

29 Tatăl Meu, care Mi le -a dat, este mai mare 
decît toţi; şi nimeni nu le poate smulge din 
mîna Tatălui Meu.

IOAN 17:12 Cînd eram cu ei în lume, 
îi păzeam Eu în Numele Tău. Eu am păzit 
pe aceia, pe cari Mi i-ai dat; şi niciunul din 
ei n’a perit, afară de fiul pierzării, ca să se 
împlinească Scriptura.

IOAN 17:24 Tată, vreau ca acolo unde 
sînt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia, 
pe cari Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, 
slavă, pe care Mi-ai dat -o Tu; fiindcă Tu 
M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.

1 THESSSALONICENSEN 1:6 Şi voi 
înşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele 
Domnului, întrucât aţi primit Cuvântul în 
multe necazuri cu bucuria care vine de la 
Duhul Sfânt;

APOCALIPSA 1:16 În mîna dreaptă 
ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie 
ascuţită cu două tăişuri, şi faţa Lui era ca 
soarele, cînd străluceşte în toată puterea lui.

APOCALIPSA 1:20 Taina celor şapte 
stele, pe cari le-ai văzut în mîna dreaptă 
a Mea şi a celor şapte sfeşnice de aur: cele 
şapte stele sînt îngerii celor şapte Biserici; şi 
cele şapte sfeşnice, sînt şapte Biserici.

Vezi și: Ieşirea - Exod 19:5,6; Deuteronom 7:7-10; 1 Samuel 
2:9; Psalmi 31:23; Ieremia 31:3; Maleahi 1:2; Luca 10:39; Ioan 
17:11-15; Romani 8:35-39; Romani 9:11-13; Efeseni 2:4,5; Ioan 

4:19; Iuda 1:1.
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A03 Mesia este descendent din David.

RUT 4:13 Boaz a luat pe Rut, care 
i -a fost nevastă, şi el a intrat la ea. 
Domnul a făcut -o să zămislească, şi ea a 
născut un fiu.

14 Femeile au zis Naomei: ,,Binecuvîntat să 
fie Domnul, care nu te -a lăsat lipsită azi 
de un bărbat cu drept de răscumpărare, 
şi al cărui nume va fi lăudat în Israel!

17 Vecinele i-au pus nume, zicînd: ,,Un 
fiu s’a născut Naomei!`` Şi l-au numit 
Obed. Acesta a fost tatăl lui Isai, tatăl 
lui David.

21 Salmon a fost tatăl lui Boaz; Boaz a fost 
tatăl lui Obed;

22 bed a fost tatăl lui Isai; şi Isai a fost tatăl 
lui David

MATEI 1:5 Salmon a născut pe Boaz, 
din Rahab; Boaz a născut pe Obed, din Rut; 
Obed a născut pe Iese;

6 Iese a născut pe împăratul David. Împăratul 
David a născut pe Solomon, din văduva lui 
Urie;

MATEI 1:15 Eliud a născut pe Eleazar; 
Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut 
pe Iacov;

16 Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din 
care S’a născut Isus, care Se cheamă Hristos.

17 Deci, dela Avraam pînă la David, sînt 
patrusprezece neamuri de toate; dela 
David pînă la strămutarea în Babilon 
sînt patrusprezece neamuri; şi dela 
strămutarea în Babilon pînă la Hristos, sînt 
patrusprezece neamuri.

ROMANI 11:26 Şi atunci tot Israelul va fi 
mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul 
va veni din Sion, şi va îndepărta toate 
nelegiurile dela Iacov.

Vezi și: Levitic 25:25-29; Levitic 27:13-31; Iov 19:25; Psalmi 19:14; 
Psalmi 78:35; Isaia 41:14; Isaia 44:6,24; Isaia 48:17; Isaia 49:7; 
Isaia 54:5,8; Isaia 59:20; Isaia 60:16; Matei 1:1-17; Luca 3:23-38.
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H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

1 SAMUEL 2:10 Vrăjmaşii Domnului vor 
tremura, Din înălţimea cerului El Îşi va 
arunca tunetul asupra lor; Domnul... va 
judeca marginile pămîntului. El va da 
Împăratului Său putere, Şi El va înălţa 
tăria...... Unsului Lui``.

PSALMI 96:13 înaintea Domnului! Căci El 
vine, vine să judece pămîntul. El va judeca 
lumea cu dreptate, şi popoarele după 
credincioşia Lui.

MATEI 25:31 ,,Cînd va veni Fiul omului 
în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe 
scaunul de domnie al slavei Sale.

32 Toate neamurile vor fi adunate înaintea 
Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum 
desparte păstorul oile de capre;

ROMANI 14:10 Dar pentruce judeci tu pe 
fratele tău? Sau pentruce dispreţuieşti tu 
pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa 
înaintea scaunului de judecată al lui 
Hristos.

11 Fiindcă este scris: ,,Pe viaţa Mea Mă jur, 
zice Domnul, că orice genunchi se va pleca 
înaintea Mea, şi orice limbă va da slavă lui 
Dumnezeu.``

12 Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală 
despre sine însuş lui Dumnezeu.

2 CORINTENI 5:10 Căci toţi trebuie să 
ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată 
al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi 
primească răsplata după binele sau răul, pe 
care -l va fi făcut cînd trăia în trup.

APOCALIPSA 20:11 Apoi am văzut un 
scaun de domnie mare şi alb, şi pe Celce 
şedea pe el. Pămîntul şi cerul au fugit 
dinaintea Lui, şi nu s’a mai găsit loc pentru 
ele.

12 Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stînd 
în picioare înaintea scaunului de domnie. 
Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost 
deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. 
Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, 
după cele ce erau scrise în cărţile acelea.

13 Marea a dat înapoi pe morţii cari erau în ea; 
Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi 
pe morţii cari erau în ele. Fiecare a fost 
judecat după faptele lui.

14 Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost 
aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este 
moartea a doua.

15 ricine n’a fost găsit scris în cartea vieţii, a 
fost aruncat în iazul de foc.

Vezi și: #1; #6; Psalmi 2:2; Psalmi 20:6; Psalmi 45:7; Psalmi 
89:17,24; Psalmi 92:9; Matei 28:18; Luca 1:69; Faptele 

Apostolilor 4:27; Faptele Apostolilor 10:38.
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A03 Mesia este descendent din David.
B01 Mesia este Fiul lui Dumnezeu.
D04 D. Rolul lui Mesia ca Împărat.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
               
2 SAMUEL 7:12 Cînd ţi se vor împlini 

zilele şi vei fi culcat cu părinţii tăi, Eu 
îţi voi ridica... un urmaş după tine, care 
va ieşi din trupul tău, şi -i voi întări 
împărăţia.

13 El va zidi Numelui Meu o casă, şi voi 
întări pe vecie scaunul de domnie al 
împărăţiei lui.

14 Eu îi voi fi Tată şi el Îmi va fi fiu. Dacă 
va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia 
omenească şi cu lovituri omeneşti;

15 dar harul Meu nu se va depărta dela el, 
cum l-am depărtat dela Saul, pe care 
l-am îndepărtat dinaintea ta.

16 Ci casa ta şi împărăţia ta vor dăinui 
vecinic înaintea Mea, şi scaunul tău de 
domnie va fi întărit pe vecie.``

PSALMI 89:26 El Îmi va zice: ,,Tu eşti Tatăl 
meu, Dumnezeul meu şi Stînca mîntuirii 
mele!``

27 Iar Eu îl voi face întîiul născut, cel mai înalt 
dintre împăraţii pămîntului.

28 Îi voi păstra totdeauna bunătatea Mea, şi 
legămîntul Meu îi va fi neclintit.

29 Îi voi face vecinică sămînţa, şi scaunul lui de 
domnie ca zilele cerurilor.

MATEI 3:17 Şi din ceruri s’a auzit un 
glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea 
iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.``

LUCA 1:30 Îngerul i -a zis: ,,Nu te teme, 
Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui 
Dumnezeu.

31 Şi iată că vei rămînea însărcinată, şi vei 
naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus.

32 El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea 
Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul 
de domnie al tatălui Său David.

33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi 
Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``

IOAN 1:14 Şi Cuvîntul S’a făcut trup, şi 
a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. 
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai 
ca slava singurului născut din Tatăl. -

18 imeni n’a văzut vreodată pe Dumnezeu; 
singurul Lui Fiu, care este în sînul Tatălui, 
Acela L -a făcut cunoscut.``

EVREI 1:1 După ce a vorbit în vechime 
părinţilor noştri prin prooroci, în multe 
rînduri şi în multe chipuri, Dumnezeu,

2 la sfîrşitul acestor zile, ne -a vorbit prin 
Fiul, pe care L -a pus moştenitor al tuturor 
lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.

3 El, care este oglindirea slavei Lui şi 
întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate 
lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui, a făcut 
curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta 
Măririi în locurile prea înalte,

4 ajungînd cu atît mai pe sus de îngeri, cu 
cît a moştenit un Nume mult mai minunat 
decît al lor.

5 Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: 
,,Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut?`` Şi 
iarăş: ,,Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu?``

6 Şi, cînd duce iarăş în lume pe Cel întîi 
născut, zice: ,,Toţi îngerii lui Dumnezeu să I 
se închine!``

7 Şi despre îngeri zice: ,,Din vînturi face 
îngeri ai Lui; şi dintr’o flacără de foc, 
slujitori ai Lui``;
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8 pe cînd Fiului I -a zis: ,,Scaunul Tău de 
domnie, Dumnezeule, este în veci de 
veci; toiagul domniei Tale este un toiag de 
dreptate:

1 IOAN 4:9 Dragostea lui Dumnezeu 
faţă de noi s’a arătat prin faptul că 
Dumnezeu a trimes în lume pe singurul Său 
Fiu, ca noi să trăim prin El.

10 Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit 
pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne -a iubit 
pe noi, şi a trimes pe Fiul Său ca jertfă de 
ispăşire pentru păcatele noastre.

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

Vezi și: #1; 1 Regi 5:5; 1 Regi 8:19; 1 Cronici 17:11; Psalmi 72:17-19; 
Psalmi 89:36,37; Isaia 9:7; Ieremia 23:5,6; Daniel 2:44; Daniel 
7:14; Zaharia 6:13; Matei 16:18; Ioan 12:34; Faptele Apostolilor 

13:34-37; 1 Petru 2:5; Apocalipsa 20.

E12 Mesia îndeplinește legile lui Dumnezeu.

2 SAMUEL 22:20 El m’a scos la loc larg. El 
m’a mîntuit, pentrucă mă iubeşte.

21 Domnul mi -a răsplătit după 
nevinovăţia mea, mi -a făcut după 
curăţia mînilor mele;

22 căci am păzit căile Domnului, nu m’am 
făcut vinovat faţă de Dumnezeul meu.

23 Toate poruncile Lui au fost înaintea mea, 
şi nu m’am depărtat dela legile Lui.

24 Am fost fără vină înaintea Lui, m’am 
păzit de fărădelegea mea.

25 De aceea Domnul mi -a răsplătit 

nevinovăţia mea, după curăţia mea 
înainte Lui.

PSALMI 1:2 Ci îşi găseşte plăcerea în 
Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la 
Legea Lui!

PSALMI 22:8 ,,S’a încrezut în Domnul! 
Să -l mîntuiască Domnul, să -l izbăvească, 
fiindcă -l iubeşte!`` -

PSALMI 40:8 vreau să fac voia Ta, 
Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul 
inimii mele.

ISAIA 42:1 ,,Iată Robul Meu, pe care -L 
sprijinesc, Alesul Meu, în care Îşi găseşte 
plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu 
peste El; El va vesti neamurilor judecata.

MATEI 3:17 Şi din ceruri s’a auzit un 
glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea 
iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.``

MATEI 17:5 Pe cînd vorbea el încă, iată 
că i -a acoperit un nor luminos cu umbra 
lui. Şi din nor s’a auzit un glas, care zicea: 
,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi 
găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!``

IOAN 15:10 Dacă păziţi poruncile Mele, 
veţi rămînea în dragostea Mea, după cum şi 
Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, şi rămîn 
în dragostea Lui.

IOAN 17:4 Eu Te-am proslăvit pe 
pămînt, am sfîrşit lucrarea, pe care Mi-ai 
dat -o s’o fac.

5 Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi 
cu slava, pe care o aveam la Tine, înainte de 
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a fi lumea.

ROMANI 10:4 Căci Hristos este sfîrşitul 
Legii, pentruca oricine crede în El, să poată 
căpăta neprihănirea.

Vezi și: Psalmi 18:19-24; Psalmi 37:31; Psalmi 119:13,30,102; Ioan 
8:29; Ioan 13:31,32; Romani 3:31; Romani 7:12; Romani 8:3,4; 

Galateni 3:13,21; Galateni 5:22,23.

B13 Autoritatea lui Mesia.
B21 Mesia este Lumina.
E09 Virtutea lui Mesia.

2 SAMUEL 23:1 Iată cele din urmă cuvinte 
ale lui David. Cuvîntul lui David, fiul 
lui Isai, cuvîntul omului care a fost 
înălţat sus de tot, cuvîntul unsului 
Dumnezeului lui Iacov, cuvîntul 
cîntăreţului plăcut al lui Israel.

2 Duhul Domnului vorbeşte prin mine, şi 
cuvîntul Lui este pe limba mea.

3 Dumnezeul lui Israel a vorbit. Stînca 
lui Israel mi -a zis: ,,Cel ce împărăţeşte 
între oameni cu dreptate, celce 
împărăţeşte în frică de Dumnezeu,

4 este ca lumina dimineţii, cînd răsare 
soarele în dimineaţa fără nori; ca 
razele soarelui după ploaie, cari fac să 
încolţească din pămînt verdeaţa.

PSALMI 72:6 va fi ca o ploaie, care cade 
pe un pămînt cosit, ca o ploaie repede, care 
udă cîmpia.

7 În zilele lui va înflori cel neprihănit, şi va fi 
belşug de pace pînă nu va mai fi lună.

8 El va stăpîni dela o mare la alta, şi dela Rîu 
pînă la marginile pămîntului.

MICA 5:2 Şi tu, Betleeme Efrata, 

măcar că eşti prea mic între cetăţile de 
căpetenie ale lui Iuda, totuş din tine Îmi va 
ieşi Cel ce va stăpîni peste Israel, şi a cărui 
obîrşie se suie pînă în vremuri străvechi, 
pînă în zilele veciniciei.

LUCA 1:76 Şi tu, pruncule, vei fi chemat 
prooroc al Celui Prea Înalt. Căci vei merge 
înaintea Domnului, ca să pregăteşti căile Lui,

77 şi să dai poporului Său cunoştinţa mîntuirii, 
care stă în iertarea păcatelor lui; -

78 datorită marei îndurări a Dumnezeului 
nostru, în urma căreia ne -a cercetat Soarele 
care răsare din înălţime,

79 ca să lumineze pe ceice zac în întunerecul şi 
în umbra morţii, şi să ne îndrepte picioarele 
pe calea păcii!``

IOAN 8:12 Isus le -a vorbit din nou, 
şi a zis: ,,Eu sînt Lumina lumii; cine 
Mă urmează pe Mine, nu va umbla în 
întunerec, ci va avea lumina vieţii.``

IOAN 12:35 Isus le -a zis: ,,Lumina 
mai este puţină vreme în mijlocul vostru. 
Umblaţi ca unii cari aveţi lumina, ca să nu 
vă cuprindă întunerecul: cine umblă în 
întunerec, nu ştie unde merge.

36 Cîtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi 
în lumină, ca să fiţi fii ai luminii.`` Isus le 
-a spus aceste lucruri: apoi a plecat şi S’a 
ascuns de ei.

APOCALIPSA 21:23 Cetatea n’are 
trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca 
s’o lumineze; căci o luminează slava lui 
Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul.

Vezi și: #1; Deuteronom 32:4,30,31; Psalmi 2:6-8; Psalmi 72:6; 
Psalmi 89:35; Isaia 4:2; Isaia 60:1-3,19,20; Osea 6:3; Mica 5:8; 

Ioan 1:6,7.
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E01 Tipul slujirii lui Mesia.

2 REGI 1:6 Ei i-au răspuns: ,,Un 
om s’a suit înaintea noastră, şi ne -a 
zis: ,,Întoarceţi-vă la împăratul care 
v’a trimes, şi spuneţi -i: ,Aşa vorbeşte 
Domnul: ,,Oare nu este Dumnezeu în 
Israel, de trimeteţi să întrebe pe Baal-
Zebub, dumnezeul Ecronului? De aceea 
nu te vei mai da jos din patul în care 
te-ai suit, ci vei muri.``

11 Ahazia a trimes din nou la el altă 
căpetenie peste cincizeci cu cei cincizeci 
de oameni ai lui. Căpetenia aceasta a 
luat cuvîntul, şi a zis lui Ilie: ,,Omule 
al lui Dumnezeu, aşa a zis împăratul: 
,,Grăbeşte-te de te pogoară!``

12 Ilie le -a răspuns: ,,Dacă sînt un om al 
lui Dumnezeu, să se pogoare foc din 
cer şi să te mistuiască, pe tine şi pe 
cei cincizeci de oameni ai tăi!`` Şi s’a 
pogorît foc din cer şi l -a mistuit, pe el şi 
pe cei cincizeci de oameni ai lui.

LUCA 9:51 Cînd s’a apropiat vremea 
în care avea să fie luat în cer, Isus Şi 
-a îndreptat faţa hotărît să meargă la 
Ierusalim.

52 A trimes înainte nişte soli, cari s’au dus şi 
au intrat într’un sat al Samaritenilor, ca să -I 
pregătească un loc de găzduit.

53 Dar ei nu L-au primit, pentrucă Isus Se 
îndrepta să meargă spre Ierusalim.

54 Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, cînd au văzut 
lucrul acesta, au zis: ,,Doamne, vrei să 
poruncim să se pogoare foc din cer şi să -i 
mistuie, cum a făcut Ilie?``

55 Isus S’a întors spre ei, i -a certat, şi le -a zis: 
,,Nu ştiţi de ce duh sînteţi însufleţiţi!

56 Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă 
sufletele oamenilor, ci să le mîntuiască.`` Şi 
au plecat într’alt sat.

LUCA 24:47 Şi să se propovăduiască 
tuturor neamurilor, în Numele Lui, 
pocăinţa şi iertarea păcatelor, începînd din 
Ierusalim.

IOAN 3:17 Dumnezeu, în adevăr, n’a 
trimes pe Fiul Său în lume ca să judece 
lumea, ci ca lumea să fie mîntuită prin El.

IOAN 12:47 Dacă aude cineva cuvintele 
Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec; căci Eu 
n’am venit să judec lumea, ci să mîntuiesc 
lumea.

FAPTELE APOSTOLILOR 1:8 Ci voi 
veţi primi o putere, cînd Se va pogorî 
Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori 
în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi 
pînă la marginile pămîntului.``

FAPTELE APOSTOLILOR 8:14 Apostolii, 
cari erau în Ierusalim, cînd au auzit că 
Samaria a primit Cuvîntul lui Dumnezeu, 
au trimes la ei pe Petru şi pe Ioan.

Vezi și: Proverbe 9:8; Ieremia 23:13; Mica 1:5; Matei 18:11; Matei 
20:28; Luca 19:10; Ioan 4:4,9,40-42; Faptele Apostolilor 9:31; 1 

Timotei 1:15.
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A03 Mesia este descendent din David.
D04 D. Rolul lui Mesia ca Împărat.
     
1 CRONICI 17:11 Cînd ţi se vor împlini 

zilele, şi cînd te vei duce la părinţii 
tăi, voi ridica sămînţa ta după tine, şi 
anume pe unul din fiii tăi, şi -i voi întări 
domnia.

MATEI 2:1 După ce S’a născut Isus în 
Betleemul din Iudea, în zilele împăratului 
Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit 
la Ierusalim,

2 şi au întrebat: ,,Unde este Împăratul de 
curînd născut al Iudeilor? Fiindcă I-am 
văzut steaua în Răsărit, şi am venit să ne 
închinăm Lui.``

FAPTELE APOSTOLILOR 13:36 Şi 
David, după ce a slujit celor din vremea 
lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a 
fost îngropat lîngă părinţii săi, şi a văzut 
putrezirea.

37 Dar Acela, pe care L -a înviat Dumnezeu, n’a 
văzut putrezirea.

ROMANI 1:3 Ea priveşte pe Fiul Său, 
născut din sămînţa lui David, în ce priveşte 
trupul,

Vezi și: #1.

E17 Mesia va construi un templu pentru 
Dumnezeu.

1 CRONICI 17:12 El Îmi va zidi o casă, 
şi -i voi întări pe vecie scaunul lui de 
domnie.

IOAN 2:19 Drept răspuns, Isus le -a zis: 
,,Stricaţi Templul acesta, şi în trei zile îl voi 
ridica.``

20 Iudeii au zis: ,,Au trebuit patruzeci şi şase 
de ani, ca să se zidească Templul acesta, şi 
Tu îl vei ridica în trei zile?``

21 Dar El le vorbea despre Templul trupului 
Său.

FAPTELE APOSTOLILOR 7:47 Şi 
Solomon a fost acela care I -a zidit o casă.

48 Dar Cel Prea Înalt nu locuieşte în lăcaşuri 
făcute de mîni omeneşti, cum zice 
proorocul:

49 ,Cerul este scaunul Meu de domnie, şi 
pămîntul este aşternutul picioarelor 
Mele. Ce fel de casă Îmi veţi zidi voi Mie, 
zice Domnul, sau care va fi locul Meu de 
odihnă?

COLOSENI 2:9 Căci în El locuieşte trupeşte 
toată plinătatea Dumnezeirii.

Vezi și: #1; Zaharia 6:12,13.

A05 Relația lui Mesia cu Tatăl Său.

1 CRONICI 17:13 Eu îi voi fi Tată şi el Îmi va 
fi fiu; şi nu voi îndepărta bunătatea Mea 
dela el, cum am îndepărtat -o dela cel 
dinaintea ta.

LUCA 9:35 Şi din nor s’a auzit un glas, 
care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit: 
de El să ascultaţi.``

IOAN 3:3 Drept răspuns, Isus i -a zis: 
,,Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un 
om nu se naşte din nou, nu poate vedea 
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Împărăţia lui Dumnezeu.``

EVREI 1:5 Căci, căruia dintre îngeri a 
zis El vreodată: ,,Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-
am născut?`` Şi iarăş: ,,Eu Îi voi fi Tată, şi El 
Îmi va fi Fiu?``

Vezi și: #1; Psalmi 2:7,12.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

1 CRONICI 17:14 Îl voi aşeza pentru 
totdeauna în Casa Mea, şi în împărăţia 
Mea scaunul lui de domnie va fi întărit 
pe vecie.``

LUCA 1:30 Îngerul i -a zis: ,,Nu te teme, 
Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui 
Dumnezeu.

31 Şi iată că vei rămînea însărcinată, şi vei 
naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus.

32 El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea 
Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul 
de domnie al tatălui Său David.

33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi 
Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``

Vezi și: #1; Evrei 3:6.

1 CRONICI



80

D08 Mesia va fi Certitudinea.

IOV 17:3 Pune-Te singur zălog pentru 
mine înaintea Ta; altfel, cine ar putea 
răspunde pentru mine?

PROVERBE 11:15 Cui se pune chezaş pentru 
altul, îi merge rău, dar cine se teme să se 
pună chezaş este liniştit. -

PROVERBE 17:18 mul fără minte dă 
chezăşie, se pune chezaş pentru aproapele 
său. -

PROVERBE 22:26 u fi printre cei 
ce pun chezăşii, printre cei ce dau zălog 
pentru datorii.

EVREI 7:22 prin chiar faptul acesta, El 
s’a făcut chezăşul unui legămînt mai bun.

Vezi și: Isaia 38:14; Ieremia 30:21,22.

 
D05 Mesia va fi Mântuitorul.
E11 Mesia va da viața veșnică.
G01 Învierea lui Mesia este prezisă.

IOV 19:25 Dar ştiu că 
Răscumpărătorul meu este viu, şi că se 
va ridica la urmă pe pămînt.

26 Chiar dacă mi se va nimici pielea, şi 
chiar dacă nu voi mai avea carne, voi 
vedea totuş pe Dumnezeu.

27 Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii 
mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia. Sufletul 
meu tînjeşte de dorul acesta înlăuntrul 
meu.

ISAIA 26:19 Să învie dar morţii Tăi! Să 

se scoale trupurile mele moarte! -Treziţi-vă 
şi săriţi de bucurie, ceice locuiţi în ţărînă! 
Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viaţă, 
şi pămîntul va scoate iarăş afară pe cei 
morţi.``

DANIEL 12:2 Mulţi din cei ce dorm în 
ţărîna pămîntului se vor scula: unii pentru 
viaţa vecinică, şi alţii pentru ocară şi ruşine 
vecinică.

IOAN 5:28 u vă miraţi de lucrul acesta; 
pentrucă vine ceasul cînd toţi cei din 
morminte vor auzi glasul Lui,

ROMANI 8:13 Dacă trăiţi după 
îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin 
Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi 
trăi.

1 CORINTENI 15:22 Şi după cum toţi 
mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în 
Hristos;

23 dar fiecare la rîndul cetei lui. Hristos este 
cel dintîi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sînt 
ai lui Hristos.

APOCALIPSA 1:18 Cel viu. Am fost 
mort, şi iată că sînt viu în vecii vecilor. Eu 
ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.

Vezi și: Iov 33:23,24; Psalmi 19:14; Isaia 54:5; Isaia 59:20,21; 
Ezechiel 37:7-10; Efeseni 1:7; 2 Timotei 4:8.
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B11 Supunerea lui Mesia.
E12 Mesia îndeplinește legile lui Dumnezeu.
G05 Mesia va vedea multe roade.

PSALMI 1:1 Ferice de omul care nu se 
duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe 
calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe 
scaunul celor batjocoritori!

2 Ci îşi găseşte plăcerea în Legea 
Domnului, şi zi şi noapte cugetă la 
Legea Lui!

3 El este ca un pom sădit lîngă un izvor 
de apă, care îşi dă rodul la vremea lui, 
şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce 
începe, duce la bun sfîrşit.

4 u tot aşa este cu cei răi: ci ei sînt ca 
pleava, pe care o spulberă vîntul.

5 Deaceea cei rău nu pot ţinea capul sus 
în judecăţii, nici păcătoşii în adunarea 
celor neprihăniţi.

6 Căci Domnul cunoaşte calea celor 
neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce 
la pieire.

PSALMI 40:8 vreau să fac voia Ta, 
Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul 
inimii mele.

ISAIA 53:11 Va vedea rodul muncii 
sufletului Lui şi se va înviora. Prin 
cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va 
pune pe mulţi oameni într’o stare după voia 
lui Dumnezeu, şi va lua asupra Lui povara 
nelegiuirilor lor.

IEREMIA 17:7 Binecuvîntat să fie omul, 
care se încrede în Domnul, şi a cărui 
nădejde este Domnul!

8 Căci el este ca un pom sădit lîngă ape care-
şi întinde rădăcinile spre rîu; nu se teme de 

căldură, cînd vine, şi frunzişul lui rămîne 
verde; în anul secetei, nu se teme, şi nu 
încetează să aducă roadă.``

IOAN 4:34 Isus le -a zis: ,,Mîncarea Mea 
este să fac voia Celui ce M’a trimes, şi să 
împlinesc lucrarea Lui.

ROMANI 3:12 Toţi s’au abătut, şi au ajuns 
nişte netrebnici. Nu este niciunul care să 
facă binele, niciunul măcar.

EVREI 7:26 Şi tocmai un astfel de Mare 
Preot ne trebuia: sfînt, nevinovat, fără pată, 
despărţit de păcătoşi, şi înălţat mai pe sus 
de ceruri,

APOCALIPSA 22:2 În mijlocul pieţii 
cetăţii, şi pe cele două maluri ale rîului, era 
pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de 
rod, şi dînd rod în fiecare lună; şi frunzele 
pomului slujesc la vindecarea Neamurilor.

Vezi și: Facerea - Geneza 2:9; Deuteronom 11:18-20; Iosua 
1:8; Psalmi 37:30,31; Psalmi 104:34; Psalmi 112:1; Psalmi 

119:11,15,16,24,47,97-99; Ieremia 31:33; Maleahi 3:17,18; Romani 
7:22; Evrei 8:10; Ioan 5:3.

F12 Mesia va experimenta rezistența.

PSALMI 2:1 Pentruce se întărîtă 
nemulţumirile, şi pentruce cugetă 
popoarele lucruri deşerte?

LUCA 18:32 Căci va fi dat în mîna 
Neamurilor; Îl vor batjocori, Îl vor ocărî, Îl 
vor scuipa;

FAPTELE APOSTOLILOR 4:24 Cînd au 
auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul 
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toţi împreună către Dumnezeu, şi au zis: 
,,Stăpîne, Doamne, care ai făcut cerul, 
pămîntul, marea şi tot ce este în ele!

25 Tu ai zis prin Duhul Sfînt, prin gura 
părintelui nostru David, robul Tău: 
,Pentruce se întărîtă neamurile, şi pentruce 
cugetă noroadele lucruri deşerte?

26 Împăraţii pămîntului s’au răsculat, şi 
domnitorii s’au unit împotriva Domnului şi 
împotriva Unsului Său.`

27 În adevăr, împotriva Robului Tău celui 
sfînt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s’au însoţit 
în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu 
Neamurile şi cu noroadele lui Israel,

28 ca să facă tot ce hotărîse mai dinainte mîna 
Ta şi sfatul Tău.

APOCALIPSA 17:14 Ei se vor război 
cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentrucă 
El este Domnul domnilor şi Împăratul 
împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi 
credincioşi, cari sînt cu El, de asemenea îi 
vor birui.

Vezi și: #1; Psalmi 83:2-5; Matei 21:38; Ioan 11:50; Faptele 
Apostolilor 5:33; Faptele Apostolilor 16:22.

F12 Mesia va experimenta rezistența.

PSALMI 2:2 Împăraţii pămîntului 
se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc 
împreună împotriva Domnului şi 
împotriva Unsului Său, zicînd:

3 ,,Să le rupem legăturile şi să scăpăm de 
lanţurile lor!`` -

LUCA 13:31 În aceeaş zi, au venit cîţiva 
Farisei, şi I-au zis: ,,Pleacă, şi du-Te de aici, 
căci Irod vrea să Te omoare.``

LUCA 19:14 Dar cetăţenii lui îl urau; şi 
au trimes după el o solie să -i spună: ,,Nu 
vrem ca omul acesta să împărăţească peste 
noi.``

LUCA 23:11 Irod, cu ostaşii lui de pază, 
se purtau cu El cu dispreţ; şi, dupăce şi -a 
bătut joc de El, şi L -a îmbrăcat cu o haină 
strălucitoare, L -a trimes înapoi la Pilat.

12 În ziua aceea, Irod şi Pilat s’au împrietenit 
unul cu altul, căci erau învrăjbiţi între ei 
mai înainte.

APOCALIPSA 17:14 Ei se vor război 
cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentrucă 
El este Domnul domnilor şi Împăratul 
împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi 
credincioşi, cari sînt cu El, de asemenea îi 
vor birui.

Vezi și: #1; Matei 2:16; Matei 25:59; Matei 27:1; Ioan 1:41; Ioan 
15:23; Faptele Apostolilor 4:5-8; Faptele Apostolilor 10:38; 

Faptele Apostolilor 12:1-6; Evrei 1:9; 1 Petru 2:7,8.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 2:4 Celce şade în ceruri rîde, 
Domnul Îşi bate joc de ei.

5 Apoi, în mînia Lui, le vorbeşte, şi -i 
îngrozeşte cu urgia Sa, zicînd:

6 ,,Totuş, Eu am uns pe Împăratul Meu pe 
Sion, muntele Meu cel sf înt.``

MATEI 23:33 Şerpi, pui de năpîrci! Cum 
veţi scăpa de pedeapsa gheenei?

34 De aceea, iată, vă trimet prooroci, înţelepţi 
şi cărturari. Pe unii din ei îi veţi omorî şi 
răstigni, pe alţii îi veţi bate în sinagogile 
voastre, şi -i veţi prigoni din cetate în cetate;
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35 ca să vină asupra voastră tot sîngele 
nevinovat, care a fost vărsat pe pămînt, dela 
sîngele neprihănitului Abel pînă la sîngele 
lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-aţi 
omorît între Templu şi altar.

36 Adevărat vă spun, că toate acestea vor veni 
peste neamul acesta.

MATEI 28:18 Isus S’a apropiat de ei, a 
vorbit cu ei, şi le -a zis: ,,Toată puterea Mi -a 
fost dată în cer şi pe pămînt.

EFESENI 1:22 El I -a pus totul supt 
picioare, şi L -a dat căpetenie peste toate 
lucrurile, Bisericii,

APOCALIPSA 14:1 Apoi m’am uitat, 
şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; 
şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci 
şi patru de mii, cari aveau scris pe frunte 
Numele Său şi Numele Tatălui Său.

APOCALIPSA 19:15 Din gura Lui ieşea 
o sabie ascuţită, ca să lovească Neamurile cu 
ea, pe cari le va cîrmui cu un toiag de fer. Şi 
va călca cu picioarele teascul vinului mîniei 
aprinse a atotputernicului Dumnezeu.

APOCALIPSA 1:16 În mîna dreaptă 
ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie 
ascuţită cu două tăişuri, şi faţa Lui era ca 
soarele, cînd străluceşte în toată puterea lui.

Vezi și: #1; Psalmi 11:4; Psalmi 37:13; Psalmi 50:16-22; Psalmi 
59:8; Psalmi 115:3; Proverbe 1:26; Isaia 40:22; Zaharia 1:15; Luca 

19:27,43,44; Faptele Apostolilor 2:34-36; Faptele Apostolilor 
5:30,31; Evrei 12:22-25; Apocalipsa 14:1; Apocalipsa 19:15.

B01 Mesia este Fiul lui Dumnezeu.
B04 Calitățile Dumnezeiești ale lui Mesia.

PSALMI 2:7 ,,Eu voi vesti hotărîrea 
Lui,`` -zice Unsul-,,Domnul Mi -a zis: ,Tu 
eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut.

MATEI 3:17 Şi din ceruri s’a auzit un 
glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea 
iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.``

MATEI 25:31 ,,Cînd va veni Fiul omului 
în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe 
scaunul de domnie al slavei Sale.

FAPTELE APOSTOLILOR 13:32 Şi noi vă 
aducem vestea aceasta bună că făgăduinţa 
făcută părinţilor noştri,

33 Dumnezeu a împlinit -o pentru noi, copiii 
lor, înviind pe Isus; după cum este scris în 
psalmul al doilea: ,,Tu eşti Fiul Meu, astăzi 
Te-am născut.``

ROMANI 1:1 Pavel, rob al lui Isus Hristos, 
chemat să fie apostol, pus deoparte ca să 
vestească Evanghelia lui Dumnezeu,

2 pe care o făgăduise mai înainte prin 
proorocii Săi în Sfintele Scripturi.

3 Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămînţa 
lui David, în ce priveşte trupul,

4 iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit 
cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin 
învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, 
Domnul nostru,

EVREI 5:5 Tot aşa şi Hristos, nu Şi -a 
luat singur slava de a fi Mare Preot, ci o are 
dela Cel ce I -a zis: ,,Tu eşti Fiul Meu, astăzi 
Te-am născut.``

6 Şi, cum zice iarăş într’alt loc: ,,Tu eşti preot 
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în veac, după rînduiala lui Melhisedec.``

Vezi și: Matei 16:16; Matei 17:5; Ioan 1:14,18; Romani 1:1-4; Evrei 
1:5,6.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 2:8 Cere-Mi, şi-Ţi voi da 
neamurile de moştenire, şi marginile 
pămîntului în stăpînire!

IOAN 17:1 După ce a vorbit astfel, Isus 
a ridicat ochii spre cer, şi a zis: ,,Tată, a sosit 
ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul 
Tău să Te proslăvească pe Tine,

2 după cum I-ai dat putere peste orice 
făptură, ca să dea viaţa vecinică tuturor 
acelora, pe cari I i-ai dat Tu.

3 Şi viaţa vecinică este aceasta: să Te cunoască 
pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe 
Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu.

4 Eu Te-am proslăvit pe pămînt, am sfîrşit 
lucrarea, pe care Mi-ai dat -o s’o fac.

5 Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi 
cu slava, pe care o aveam la Tine, înainte de 
a fi lumea.

APOCALIPSA 14:1 Apoi m’am uitat, 
şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; 
şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci 
şi patru de mii, cari aveau scris pe frunte 
Numele Său şi Numele Tatălui Său.

APOCALIPSA 19:15 Din gura Lui ieşea 
o sabie ascuţită, ca să lovească Neamurile cu 
ea, pe cari le va cîrmui cu un toiag de fer. Şi 
va călca cu picioarele teascul vinului mîniei 

aprinse a atotputernicului Dumnezeu.

Vezi și: #1; #2; #4; Psalmi 22:17; Faptele Apostolilor 20:21; 
Faptele Apostolilor 26:18-20; Romani 16:26; 1 Tesaloniceni 1:9; 

Apocalipsa 7:9-12; Apocalipsa 15:4.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 2:9 Tu le vei zdrobi cu un 
toiag de fer, şi le vei sfărîma ca pe vasul 
unui olar.`

APOCALIPSA 2:26 Celui ce va birui şi 
celui ce va păzi pînă la sfîrşit lucrările Mele, 
îi voi da stăpînire peste Neamuri.

27 Le va cîrmui cu un toiag de fer, şi le va 
zdrobi ca pe nişte vase de lut, cum am 
primit şi Eu putere dela Tatăl Meu.

APOCALIPSA 12:5 Ea a născut un 
fiu, un copil de parte bărbătească. El are să 
cîrmuiască toate neamurile cu un toiag de 
fer. Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la 
scaunul Lui de domnie.

Vezi și: #1; Psalmi 21:8,9; Psalmi 89:22; Isaia 30:14; Isaia 60:12; 
Daniel 2:44.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 2:10 Acum dar, împăraţi, 
purtaţi-vă cu înţelepciune! Luaţi 
învăţătură, judecătorii pămîntului!

11 Slujiţi Domnului cu frică, şi bucuraţi-vă, 
tremurînd.

12 Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mînie, şi 
să nu pieriţi pe calea voastră, căci mînia 
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Lui este gata să se aprindă! Ferice de 
toţi cîţi se încred în El!

ISAIA 60:1 ,,Scoală-te, luminează-te! 
Căci lumina ta vine, şi slava Domnului 
răsare peste tine.

2 Căci iată, întunerecul acopere pămîntul, 
şi negură mare popoarele; dar peste tine 
răsare Domnul, şi slava Lui se arată peste 
tine.

3 eamuri vor umbla în lumina ta, şi împăraţi 
în strălucirea razelor tale.

4 Ridică-ţi ochii împrejur, şi priveşte: toţi se 
strîng şi vin spre tine! Fiii tăi vin de departe, 
şi fiicele tale sînt purtate pe braţe.

5 Cînd vei vedea aceste lucruri, vei tresări de 
bucurie, şi îţi va bate inima şi se va lărgi, 
căci bogăţiile mării se vor întoarce spre tine, 
şi vistieriile neamurilor vor veni la tine.

IOAN 5:23 pentru ca toţi să cinstească 
pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu 
cinsteşte pe Fiul, nu cinsteşte pe Tatăl, care 
L -a trimes.

2 TESALONICENI 1:8 într’o flacără de 
foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc 
pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de 
Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.

9 Ei vor avea ca pedeapsă o perzare vecinică, 
dela faţa Domnului şi dela slava puterii Lui,

APOCALIPSA 19:11 Apoi am văzut 
cerul deschis, şi iată că s’a arătat un cal alb! 
Cel ce sta pe el, se cheamă ,,Cel credincios`` 
şi ,,Cel adevărat``, şi El judecă şi Se luptă cu 
dreptate.

12 chii Lui erau ca para focului; capul îl avea 
încununat cu multe cununi împărăteşti, şi 
purta un nume scris, pe care nimeni nu -l 

ştie, decît numai El singur.
13 Era îmbrăcat cu o haină muiată în 

sînge. Numele Lui este: ,,Cuvîntul lui 
Dumnezeu.``

14 ştile din cer Îl urmau călări pe cai albi, 
îmbrăcate cu in supţire, alb şi curat.

15 Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să 
lovească Neamurile cu ea, pe cari le va 
cîrmui cu un toiag de fer. Şi va călca cu 
picioarele teascul vinului mîniei aprinse a 
atotputernicului Dumnezeu.

16 Pe haină şi pe coapsă avea scris numele 
acesta: ,,Împăratul împăraţilor şi Domnul 
domnilor.``

Vezi și: #1; #2; Psalmi 40:4; Psalmi 84:12; Psalmi 146:3-5; 
Proverbe 16:20; Ieremia 17:7; Romani 10:11; Evrei 1:5; Evrei 

12:22-25,28,29; 1 Petru 2:6; 1 Petru 1:21.

E25 esia va fi crezut și lăudat.

PSALMI 8:1 (Către mai marele 
cîntăreţilor. De cîntat pe Ghitit. 
Un psalm al lui David.) Doamne, 
Dumnezeul nostru, cît de minunat este 
Numele Tău pe tot pămîntul! Slava Ta se 
înalţă mai pe sus de ceruri.

2 Din gura copiilor şi a celor ce sug la 
ţîţă, Ţi-ai scos o întăritură de apărare 
împotriva protivnicilor tăi, ca să astupi 
gura vrăjmaşului şi omului cu dor de 
răzbunare.

MATEI 11:25 În vremea aceea, Isus a luat 
cuvîntul şi a zis: ,,Te laud, Tată, Doamne al 
cerului şi al pămîntului, pentrucă ai ascuns 
aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi 
le-ai descoperit pruncilor.

MATEI 21:15 Dar preoţii cei mai de seamă 
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şi cărturarii, cînd au văzut minunile pe 
cari le făcea, şi pe copii strigînd în Templu 
şi zicînd: ,,Osana, Fiul lui David!`` s’au 
umplut de mînie.

16 Şi I-au zis: ,,Auzi ce zic aceştia?`` ,,Da,`` le 
-a răspuns Isus. ,,Oare n’aţi citit niciodată 
cuvintele acestea: ,Tu ai scos laude din gura 
pruncilor şi din gura celor ce sug?``

Vezi și: Luca 10:21; 1 Corinteni 1:27.

B07 Omnipotența lui Mesia.

PSALMI 8:6 I-ai dat stăpînire peste 
lucrurile mînilor Tale, toate le-ai pus 
supt picioarele lui:

EFESENI 1:22 El I -a pus totul supt 
picioare, şi L -a dat căpetenie peste toate 
lucrurile, Bisericii,

Vezi și: Matei 28:18; Evrei 1:2; Evrei 2:8.

A05 Relația lui Mesia cu Tatăl Său.
F01 Moartea lui Mesia este prezisă.
G01 Învierea lui Mesia este prezisă.
     
PSALMI 16:8 Am necurmat pe Domnul 

înaintea ochilor mei: cînd este El la 
dreapta mea, nu mă clatin.

9 De aceea inima mi se bucură, sufletul 
mi se veseleşte, şi trupul mi se 
odihneşte în linişte.

10 Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa 
morţilor, nu vei îngădui ca prea iubitul 
Tău să vadă putrezirea.

11 Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea 
Feţei Tale sînt bucurii nespuse, şi 

desfătări vecinice în dreapta Ta.

PSALMI 49:15 Dar mie Dumnezeu îmi va 
scăpa sufletul din locuinţa morţilor, căci mă 
va lua supt ocrotirea Lui. -

PSALMI 71:20 e-ai făcut să trecem prin 
multe necazuri şi nenorociri; dar ne vei da 
iarăş viaţa, ne vei scoate iarăş din adîncurile 
pămîntului.

ISAIA 25:8 nimiceşte moartea pe vecie: 
Domnul Dumnezeu şterge lacrămile de 
pe toate feţele, şi îndepărtează de pe tot 
pămîntul ocara poporului Său; da, Domnul 
a vorbit.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:25 Căci 
David zice despre El: ,,Eu aveam totdeauna 
pe Domnul înaintea mea, pentrucă El este 
la dreapta mea, ca să nu mă clatin.

26 De aceea, mi se bucură inima, şi mi se 
veseleşte limba; chiar şi trupul mi se va 
odihni în nădejde:

27 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa 
morţilor, şi nu vei îngădui ca Sfîntul Tău să 
vadă putrezirea.

28 Mi-ai făcut cunoscut căile vieţii, şi Mă vei 
umplea de bucurie cu starea Ta de faţă.``

29 Cît despre patriarhul David, să-mi fie 
îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că 
a murit şi a fost îngropat; şi mormîntul lui 
este în mijlocul nostru pînă în ziua de azi.

30 Fiindcă David era prooroc, şi ştia că 
Dumnezeu îi făgăduise cu jurămînt că va 
ridica pe unul din urmaşii săi pe scaunul lui 
de domnie,

31 despre învierea lui Hristos a proorocit şi a 
vorbit el, cînd a zis că sufletul lui nu va fi 
lăsat în Locuinţa morţilor, şi trupul lui nu 

PSALMI



87

va vedea putrezirea.

FAPTELE APOSTOLILOR 13:33 
Dumnezeu a împlinit -o pentru noi, copiii 
lor, înviind pe Isus; după cum este scris în 
psalmul al doilea: ,,Tu eşti Fiul Meu, astăzi 
Te-am născut.``

34 Că L -a înviat din morţi, aşa că nu Se va 
mai întoarce în putrezire, a spus -o cînd a 
zis: ,,Vă voi împlini cu toată credincioşia 
făgăduinţele sfinte, pe cari le-am făcut lui 
David.``

35 De aceea mai zice şi în alt psalm: ,,Nu vei 
îngădui ca Sfîntul Tău să vadă putrezirea.``

36 Şi David, după ce a slujit celor din vremea 
lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a 
fost îngropat lîngă părinţii săi, şi a văzut 
putrezirea.

37 Dar Acela, pe care L -a înviat Dumnezeu, n’a 
văzut putrezirea.

APOCALIPSA 1:18 Cel viu. Am fost 
mort, şi iată că sînt viu în vecii vecilor. Eu 
ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.

Vezi și: Psalmi 30:3; Psalmi 86:13; Isaia 26:19; Osea 6:2; Osea 
13:14; Matei 27:52,53; Ioan 8:51-55; Faptele Apostolilor 3:14,15; 1 

Corinteni 15:20,26,42,54,55.

B18 Sfințenia, frumusețea și gloria lui Mesia.

PSALMI 17:15 Dar eu, în nevinovăţia 
mea, voi vedea Faţa Ta: cum mă voi trezi, 
mă voi sătura de chipul Tău.

MATEI 25:31 ,,Cînd va veni Fiul omului 
în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe 
scaunul de domnie al slavei Sale.

LUCA 9:26 Căci de oricine se va ruşina 

de Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina şi 
Fiul omului de el, cînd va veni în slava Sa şi 
a Tatălui şi a sfinţilor îngeri.

LUCA 9:32 Petru şi tovarăşii lui erau 
îngreuiaţi de somn; dar, cînd s’au deşteptat 
bine, au văzut slava lui Isus, şi pe cei doi 
bărbaţi cari stăteau împreună cu El.

33 În clipa cînd se despărţeau bărbaţii aceştia 
de Isus, Petru a zis lui Isus: ,,Învăţătorule, 
este bine să fim aici; să facem trei colibe: 
una pentru Tine, una pentru Moise şi una 
pentru Ilie.`` Nu ştia ce spune.

IOAN 1:14 Şi Cuvîntul S’a făcut trup, şi 
a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. 
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai 
ca slava singurului născut din Tatăl. -

IOAN 11:40 Isus i -a zis: ,,Nu ţi-am 
spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui 
Dumnezeu?``

IOAN 17:22 Eu le-am dat slava, pe care 
Mi-ai dat -o Tu, pentruca ei să fie una, cum 
şi noi sîntem una, -

23 Eu în ei, şi Tu în Mine; -pentruca ei să fie în 
chip desăvîrşit una, ca să cunoască lumea 
că Tu M’ai trimes, şi că i-ai iubit, cum M-ai 
iubit pe Mine.

24 Tată, vreau ca acolo unde sînt Eu, să fie 
împreună cu Mine şi aceia, pe cari Mi 
i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă, pe 
care Mi-ai dat -o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit 
înainte de întemeierea lumii.

FAPTELE APOSTOLILOR 7:55 Dar 
Ştefan, plin de Duhul Sfînt, şi -a pironit 
ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, 
şi pe Isus stînd în picioare la dreapta lui 
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Dumnezeu;

ROMANI 8:18 Eu socotesc că suferinţele 
din vremea de acum nu sînt vrednice să fie 
puse alături cu slava viitoare, care are să fie 
descoperită faţă de noi.

1 CORINTENI 13:12 Acum, vedem ca 
într’o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, 
vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în 
parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa 
cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.

2 CORINTENI 3:18 oi toţi privim cu 
faţa descoperită, ca într’o oglindă, slava 
Domnului, şi sîntem schimbaţi în acelaş 
chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul 
Domnului.

1 IOAN 3:2 Prea iubiţilor, acum sîntem 
copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s’a 
arătat încă. Dar ştim că atunci cînd Se va 
arăta El, vom fi ca El; pentrucă Îl vom vedea 
aşa cum este.

Vezi și: Psalmi 104:31; Psalmi 138:5; Isaia 6:1-5; Isaia 24:14; 
Isaia 35:2; Isaia 40:5; Isaia 60:1; Isaia 61:6; Ezechiel 3:23; 

Ezechiel 10:4; Habacuc 2:14; Matei 8:38; Matei 19:28; Marcu 
8:38; Marcu 13:26; Luca 19:38; Ioan 12:41.

F11 Suferința lui Mesia.

PSALMI 18:4 Mă înconjuraseră 
legăturile morţii, şi mă îngroziseră 
rîurile pieirii;

5 mă înfăşuraseră legăturile 
mormîntului, şi mă prinseseră laţurile 
morţii.

6 Dar, în strîmtorarea mea, am chemat pe 
Domnul, şi am strigat către Dumnezeul 

meu: din locaşul Lui, El mi -a auzit 
glasul, şi strigătul meu a ajuns pînă la 
El, pînă la urechile Lui.

PSALMI 88:6 M’ai aruncat în groapa cea 
mai de jos, în întunerec, în adîncuri.

7 Mînia Ta mă apasă, şi mă năpădeşti cu toate 
valurile Tale. -

PSALMI 116:3 Mă înfăşuraseră 
legăturile morţii, şi m’apucaseră sudorile 
mormîntului; eram pradă necazului şi 
durerii.

MARCU 14:33 A luat cu El pe Petru, pe 
Iacov şi pe Ioan, şi a început să Se spăimînte 
şi să Se mîhnească foarte tare.

34 El le -a zis: ,,Sufletul Meu este cuprins de 
o întristare de moarte; rămîneţi aici, şi 
vegheaţi!``

35 Apoi a mers puţin mai înainte, S’a aruncat 
la pămînt, şi Se ruga ca, dacă este cu 
putinţă, să treacă de la El ceasul acela.

36 El zicea: ,,Ava, adică: Tată, -Ţie toate 
lucrurile Îţi sînt cu putinţă; depărtează de 
la Mine paharul acesta! Totuş, facă-se nu ce 
voiesc Eu, ci ce voieşti Tu.``

LUCA 22:44 A ajuns într’un chin ca 
de moarte, şi a început să Se roage şi mai 
fierbinte; şi sudoarea I se făcuse ca nişte 
picături mari de sînge, cari cădeau pe 
pămînt.

EVREI 5:7 El este Acela care, în zilele 
vieţii Sale pămînteşti, aducînd rugăciuni şi 
cereri cu strigăte mari şi cu lacrămi către 
Cel ce putea să -L izbăvească dela moarte, şi 
fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui,
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B11 Supunerea lui Mesia.

PSALMI 18:21 căci am păzit căile 
Domnului, şi n’am păcătuit împotriva 
Dumnezeului meu.

22 Toate poruncile Lui au fost înaintea 
mea, şi nu m’am depărtat dela legile 
Lui.

23 Am fost fără vină faţă de El, şi m’am 
păzit de fărădelegea mea.

24 Deaceea, Domnul mi -a răsplătit după 
neprihănirea mea, după curăţia mînilor 
mele înaintea ochilor Lui.

LUCA 23:4 Pilat a zis preoţilor celor mai 
de seamă şi noroadelor: ,,Eu nu găsesc nicio 
vină în omul acesta.``

LUCA 23:14 şi le -a zis: ,,Mi-aţi adus 
înainte pe omul acesta ca pe unul care aţîţă 
norodul la răscoală. Şi iată că, dupăce l-am 
cercetat cu deamăruntul, înaintea voastră, 
nu l-am găsit vinovat de niciunul din 
lucrurile de cari -l pîrîţi.

LUCA 23:22 Pilat le -a zis pentru a treia 
oară: ,,Dar ce rău a făcut? Eu n’am găsit nici 
o vină de moarte în El. Aşa că, dupăce voi 
pune să -L bată, Îi voi da drumul.``

EVREI 7:26 Şi tocmai un astfel de Mare 
Preot ne trebuia: sfînt, nevinovat, fără pată, 
despărţit de păcătoşi, şi înălţat mai pe sus 
de ceruri,

Vezi și: Ieşirea - Exod 23:21; Psalmi 1:2; Psalmi 37:31; Psalmi 
40:8; Psalmi 119:1,44,51,97,102; Ieremia 31:33; Ezechiel 36:27; 

Ioan 18:38; Ioan 19:4,6.

A05 Relația lui Mesia cu Tatăl Său.
E13 Dumnezeu confirmă slujirea lui Mesia.

PSALMI 20:4 Să-ţi dea ce-ţi doreşte 
inima, şi să-ţi împlinească toate 
planurile tale!

5 Atunci noi ne vom bucura de biruinţa 
ta, şi vom flutura steagul în Numele 
Dumnezeului nostru. Domnul să-ţi 
asculte toate dorinţele tale!

6 Ştiu de acum că Domnul scapă pe 
unsul Său, şi -i va răspunde din ceruri, 
din locaşul Lui cel Sfînt, prin ajutorul 
atotputernic al dreptei Lui.

PSALMI 132:17 Acolo voi înălţa puterea lui 
David, voi pregăti o candelă unsului Meu,

18 voi îmbrăca cu ruşine pe vrăjmaşii lui, şi 
peste el va străluci cununa lui.``

IOAN 11:42 Ştiam că totdeauna Mă 
asculţi; dar vorbesc astfel pentru norodul 
care stă împrejur, ca să creadă că Tu M’ai 
trimes.``

IOAN 17:1 După ce a vorbit astfel, Isus 
a ridicat ochii spre cer, şi a zis: ,,Tată, a sosit 
ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul 
Tău să Te proslăvească pe Tine,

2 după cum I-ai dat putere peste orice 
făptură, ca să dea viaţa vecinică tuturor 
acelora, pe cari I i-ai dat Tu.

3 Şi viaţa vecinică este aceasta: să Te cunoască 
pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe 
Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu.

4 Eu Te-am proslăvit pe pămînt, am sfîrşit 
lucrarea, pe care Mi-ai dat -o s’o fac.

5 Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi 
cu slava, pe care o aveam la Tine, înainte de 
a fi lumea.
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FAPTELE APOSTOLILOR 2:36 Să ştie 
bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu 
a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus, pe 
care L-aţi răstignit voi.``

FAPTELE APOSTOLILOR 5:31 Pe acest 
Isus, Dumnezeu L -a înălţat cu puterea Lui, 
şi L -a făcut Domn şi Mîntuitor, ca să dea lui 
Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.

EVREI 5:7 El este Acela care, în zilele 
vieţii Sale pămînteşti, aducînd rugăciuni şi 
cereri cu strigăte mari şi cu lacrămi către 
Cel ce putea să -L izbăvească dela moarte, şi 
fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui,

Vezi și: Psalmi 13:5; Psalmi 18:35,50; Psalmi 28:8; Isaia 57:15; 
Matei 6:9; Ioan 9:31; Faptele Apostolilor 2:33.

A04 Mesia există din eternitate.
     
PSALMI 21:4 Îţi cerea viaţa, şi i-ai dat 

-o: o viaţă lungă pentru totdeauna şi pe 
vecie.

ISAIA 53:10 Domnul a găsit cu cale să -L 
zdrobească prin suferinţă... Dar, dupăce Îşi 
va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea 
o sămînţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi 
lucrarea Domnului va propăşi în mînile Lui.

MATEI 28:5 Dar îngerul a luat cuvîntul, 
şi a zis femeilor: ,,Nu vă temeţi; căci ştiu că 
voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit.

6 u este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi 
de vedeţi locul unde zăcea Domnul;

IOAN 11:25 Isus i -a zis: ,,Eu sînt învierea 
şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi 

murit, va trăi.

APOCALIPSA 1:18 Cel viu. Am fost 
mort, şi iată că sînt viu în vecii vecilor. Eu 
ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.

Vezi și: Psalmi 16:10,11; Psalmi 91:16.

B14 Mesia face cunoscută gloria lui 
Dumnezeu.

B18 Sfințenia, frumusețea și gloria lui Mesia.

PSALMI 21:5 Mare este slava lui în 
urma ajutorului Tău. Tu pui peste el 
strălucirea şi măreţia.

IOAN 13:31 Dupăce a ieşit Iuda, Isus a 
zis: ,,Acum, Fiul omului a fost proslăvit şi 
Dumnezeu a fost proslăvit în El.

32 Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în El, şi 
Dumnezeu Îl va proslăvi în El însuş, şi -L va 
proslăvi îndată.

IOAN 17:1 După ce a vorbit astfel, Isus 
a ridicat ochii spre cer, şi a zis: ,,Tată, a sosit 
ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul 
Tău să Te proslăvească pe Tine,

2 după cum I-ai dat putere peste orice 
făptură, ca să dea viaţa vecinică tuturor 
acelora, pe cari I i-ai dat Tu.

3 Şi viaţa vecinică este aceasta: să Te cunoască 
pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe 
Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu.

4 Eu Te-am proslăvit pe pămînt, am sfîrşit 
lucrarea, pe care Mi-ai dat -o s’o fac.

5 Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi 
cu slava, pe care o aveam la Tine, înainte de 
a fi lumea.
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FILIPENI 2:9 Deaceea şi Dumnezeu L -a 
înălţat nespus de mult, şi I -a dat Numele, 
care este mai pe sus de orice nume;

10 pentruca, în Numele lui Isus, să se plece 
orice genunchi al celor din ceruri, de pe 
pămînt şi de supt pămînt,

11 şi orice limbă să mărturisească, spre slava 
lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este 
Domnul.

EVREI 8:1 Punctul cel mai însemnat al 
celor spuse este că avem un Mare Preot, care 
S’a aşezat la dreapta scaunului de domnie al 
Măririi, în ceruri,

APOCALIPSA 5:13 Şi pe toate 
făpturile, cari sînt în cer, pe pămînt, supt 
pămînt, pe mare, şi tot ce se află în aceste 
locuri, le-am auzit zicînd: ,,A Celui ce şade 
pe scaunul de domnie, şi a Mielului să fie 
lauda, cinstea, slava şi stăpînirea în vecii 
vecilor!``

Vezi și: #2; Matei 28:18; Ioan 17:22; Efeseni 1:20-22; 1 Petru 3:22.

E16 Mesia va binecuvânta poporul Său.

PSALMI 21:6 Îl faci pe vecie o pricină 
de bunecuvîntări, şi -l umpli de bucurie 
înaintea Feţii Tale.

7 Căci împăratul se încrede în Domnul; şi 
bunătatea Celui Prea Înalt îl face să nu 
se clatine.

FAPTELE APOSTOLILOR 3:26 
Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său 
Isus, L -a trimes mai întîi vouă, ca să vă 
binecuvînteze, întorcînd pe fiecare din voi 
dela fărădelegile sale.``

GALATENI 3:9 Aşa că cei ce se bizuiesc pe 
credinţă, sînt binecuvîntaţi împreună cu 
Avraam cel credincios.

GALATENI 3:14 pentruca binecuvîntarea 
vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, 
în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să 
primim Duhul făgăduit.

EFESENI 1:3 Binecuvîntat să fie 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus 
Hristos, care ne -a binecuvîntat cu tot felul 
de binecuvîntări duhovniceşti, în locurile 
cereşti, în Hristos.

EVREI 2:13 Şi iarăş: ,,Îmi voi pune 
încrederea în El.`` Şi în alt loc: ,,Iată-Mă, Eu 
şi copiii, pe cari Mi i -a dat Dumnezeu!``

Vezi și: #1; Facerea - Geneza 12:2; Psalmi 16:8,11; Psalmi 18:2; 
Psalmi 63:2-5; Psalmi 91:2,9.

F01 Moartea lui Mesia este prezisă.
F08 Detaliile morții lui Mesia.

PSALMI 22:1 (Către mai marele 
cîntăreţilor. Se cîntă ca ,,cerboaica 
zorilor``. Un psalm al lui David.) 
Dumnezeule! Dumnezeule! Pentruce 
m’ai părăsit, şi pentruce Te depărtezi 
fără să-mi ajuţi şi fără s’asculţi 
plîngerile mele?

2 Strig ziua, Dumnezeule, şi nu-mi 
răspunzi: strig şi noaptea, şi tot n’am 
odihnă.

MATEI 27:45 Dela ceasul al şaselea pînă la 
ceasul al nouălea s’a făcut întunerec peste 
toată ţara.
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46 Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu 
glas tare: ,,Eli, Eli, Lama Sabactani?`` adică: 
,,Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru 
ce M’ai părăsit?``

LUCA 22:41 Apoi S’a depărtat de ei ca la 
o aruncătură de piatră, a îngenuncheat, şi a 
început să Se roage,

42 zicînd: ,,Tată, dacă voieşti, depărtează 
paharul acesta dela Mine! Totuş, facă-se nu 
voia Mea, ci a Ta.``

43 Atunci I s’a arătat un înger din cer, ca să -L 
întărească.

44 A ajuns într’un chin ca de moarte, şi a 
început să Se roage şi mai fierbinte; şi 
sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari 
de sînge, cari cădeau pe pămînt.

45 După ce S’a rugat, S’a sculat, şi a venit la 
ucenici; i -a găsit adormiţi de întristare,

46 şi le -a zis: ,,Pentruce dormiţi? Sculaţi-vă şi 
rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.``

EVREI 5:7 El este Acela care, în zilele 
vieţii Sale pămînteşti, aducînd rugăciuni şi 
cereri cu strigăte mari şi cu lacrămi către 
Cel ce putea să -L izbăvească dela moarte, şi 
fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui,

Vezi și: Psalmi 22:11; Psalmi 32:3,4; Psalmi 38:8; Matei 26:39; 
Marcu 15:34; Luca 24:44.

F08 Detaliile morții lui Mesia.

PSALMI 22:6 Dar eu sînt vierme, nu 
om, am ajuns de ocara oamenilor şi 
dispreţuit de popor.

ISAIA 53:3 Dispreţuit şi părăsit de 
oameni, om al durerii şi obicinuit cu 

suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi 
întorceai faţa dela El, şi noi nu L-am băgat 
în seamă.

MATEI 12:24 Cînd au auzit Fariseii lucrul 
acesta, au zis: ,,Omul acesta nu scoate dracii 
decît cu Beelzebul, domnul dracilor!``

MATEI 27:28 L-au desbrăcat de hainele 
Lui, şi L-au îmbrăcat cu o haină stacojie.

MARCU 9:12 El le -a răspuns: ,,Ilie va veni 
întîi; şi va aşeza din nou toate lucrurile; tot 
aşa după cum este scris despre Fiul omului 
că trebuie să pătimească mult şi să fie 
defăimat.

LUCA 23:38 Deasupra Lui era scris cu 
slove greceşti, latineşti şi evreeşti: ,,Acesta 
este Împăratul Iudeilor.``

39 Unul din tîlharii răstigniţi Îl batjocorea, şi 
zicea: ,,Nu eşti Tu Hristosul? Mîntuieşte-Te 
pe Tine însuţi, şi mîntuieşte-ne şi pe noi!``

IOAN 7:20 orodul I -a răspuns: ,,Ai 
drac. Cine caută să Te omoare?``

IOAN 7:47 Fariseii le-au răspuns: ,,Doar 
n’aţi fi fost duşi şi voi în rătăcire?

48 A crezut în El vreunul din mai marii noştri 
sau din Farisei?

49 Dar norodul acesta, care nu ştie Legea, este 
blestemat!``

Vezi și: Psalmi 31:11; Psalmi 44:13; Psalmi 69:7-12,19,20; Psalmi 
88:8; Psalmi 89:41; Psalmi 109:25; Isaia 37:22; Isaia 49:7; 

Plângerile lui Ieremia 3:30; Evrei 13:12.
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F08 Detaliile morții lui Mesia.

PSALMI 22:7 Toţi ceice mă văd îşi bat 
joc de mine, îşi deschid gura, dau din 
cap şi zic:

MATEI 27:29 Au împletit o cunună 
de spini, pe care I-au pus -o pe cap, şi 
I-au pus o trestie în mîna dreaptă. Apoi 
îngenuncheau înaintea Lui, îşi băteau joc 
de El, şi ziceau: ,,Plecăciune, Împăratul 
Iudeilor!``

MATEI 27:39 Trecătorii îşi băteau joc de 
El, dădeau din cap,

40 şi ziceau: ,,Tu, care strici Templul, şi -l 
zideşti la loc în trei zile, mîntuieşte-
Te pe Tine însuţi! Dacă eşti Tu Fiul lui 
Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce!``

LUCA 16:14 Fariseii, cari erau iubitori de 
bani, ascultau şi ei toate lucrurile acestea, şi 
îşi băteau joc de El.

LUCA 23:11 Irod, cu ostaşii lui de pază, 
se purtau cu El cu dispreţ; şi, dupăce şi -a 
bătut joc de El, şi L -a îmbrăcat cu o haină 
strălucitoare, L -a trimes înapoi la Pilat.

LUCA 23:35 orodul stătea acolo şi privea. 
Fruntaşii îşi băteau joc de Isus, şi ziceau: 
,,Pe alţii i -a mîntuit; să Se mîntuiască pe 
Sine însuş, dacă este El Hristosul, Alesul lui 
Dumnezeu.``

36 staşii de asemenea îşi băteau joc de El; se 
apropiau, Îi dădeau oţet,

Vezi și: Psalmi 109:25; Isaia 37:22,23; Isaia 57:4; Marcu 
15:20,29; Luca 23:21-23.

F08 Detaliile morții lui Mesia.

PSALMI 22:8 ,,S’a încrezut în Domnul! 
Să -l mîntuiască Domnul, să -l 
izbăvească, fiindcă -l iubeşte!`` -

MATEI 27:41 Preoţii cei mai de seamă, 
împreună cu cărturarii şi bătrînii, îşi băteau 
şi ei joc de El, şi ziceau:

42 ,,Pe alţii i -a mîntuit iar pe Sine nu Se poate 
mîntui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să 
Se pogoare acum de pe cruce, şi vom crede 
în El!

43 S’a încrezut în Dumnezeu: să -l scape acum 
Dumnezeu, dacă -L iubeşte. Căci a zis: ,Eu 
sînt Fiul lui Dumnezeu!``

2 CORINTENI 13:4 În adevăr El a 
fost răstignit prin slăbiciune; dar trăieşte 
prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel şi 
noi sîntem slabi în El, dar, prin puterea lui 
Dumnezeu, vom fi plini de viaţă cu El faţă 
de voi.

Vezi și: Psalmi 42:10; Marcu 15:30-32; Luca 23:35.

F08 Detaliile morții lui Mesia.

PSALMI 22:9 Da, Tu m’ai scos din 
pîntecele mamei, m’ai pus la adăpost de 
orice grijă la ţîţele mamei mele;

10 de cînd eram la sînul mamei, am fost 
supt paza Ta, din pîntecele mamei ai 
fost Dumnezeul meu.

LUCA 2:40 Iar Pruncul creştea şi se 
întărea; era plin de înţelepciune, şi harul lui 
Dumnezeu era peste El.
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APOCALIPSA 12:4 Cu coada trăgea 
după el a treia parte din stelele cerului, şi le 
arunca pe pămînt. Balaurul a stătut înaintea 
femeii, care sta să nască, pentruca să -i 
mănînce copilul, cînd îl va naşte.

5 Ea a născut un fiu, un copil de parte 
bărbătească. El are să cîrmuiască toate 
neamurile cu un toiag de fer. Copilul a fost 
răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de 
domnie.

Vezi și: Psalmi 71:6,17; Isaia 7:14,15; Isaia 49:1,2; Luca 1:30-33; 
Luca 2:52.

F08 Detaliile morții lui Mesia.

PSALMI 22:11 u Te depărta de mine, căci 
s’apropie necazul, şi nimeni nu-mi vine 
în ajutor.

MATEI 26:31 Atunci Isus le -a zis: ,,În 
noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o 
pricină de poticnire; căci este scris: ,Voi 
bate Păstorul, şi oile turmei vor fi risipite.`

MATEI 26:56 Dar toate aceste lucruri s’au 
întîmplat ca să se împlinească cele scrise 
prin prooroci.`` Atunci toţi ucenicii L-au 
părăsit şi au fugit.

MATEI 26:72 El s’a lepădat iarăş, cu un 
jurămînt, şi a zis: ,,Nu cunosc pe omul 
acesta!``

73 Peste puţin, cei ce stăteau acolo, s’au 
apropiat, şi au zis lui Petru: ,,Nu mai încape 
îndoială că şi tu eşti unul din oamenii aceia, 
căci şi vorba te dă de gol.``

74 Atunci el a început să se blastăme şi să se 
jure, zicînd: ,,Nu cunosc pe omul acesta!`` 

În clipa aceea a cîntat cocoşul.

IOAN 16:32 ,,Iată că vine ceasul, şi a şi 
venit, cînd veţi fi risipiţi fiecare la ale lui; 
şi pe Mine Mă veţi lăsa singur; dar nu sînt 
singur, căci Tatăl este cu Mine.

Vezi și: Psalmi 10:1; Psalmi 38:21; Psalmi 59:1,2; Psalmi 71:12; 
Matei 26:31-56.

F08 Detaliile morții lui Mesia.

PSALMI 22:12 mulţime de tauri sînt 
împrejurul meu, nişte tauri din Basan 
mă înconjoară.

13 Îşi deschid gura împotriva mea, ca un 
leu, care sfîşie şi răcneşte.

MATEI 26:3 Atunci preoţii cei mai de 
seamă, cărturarii şi bătrînii norodului s’au 
strîns în curtea marelui preot care se numea 
Caiafa;

4 şi s’au sfătuit împreună, cum să prindă pe 
Isus cu vicleşug, şi să -L omoare.

MATEI 26:59 Preoţii cei mai de seamă, 
bătrînii şi tot Soborul căutau vre -o 
mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca 
să -L poată omorî.

60 Dar n’au găsit niciuna, măcar că s’au 
înfăţişat mulţi martori mincinoşi. La urmă 
au venit doi,

61 şi au spus: Acesta a zis: ,,Eu pot să stric 
Templul lui Dumnezeu şi să -l zidesc iarăş 
în trei zile.``

62 Marele preot s’a sculat în picioare, şi I -a zis: 
,,Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceştia 
împotriva Ta?``

63 Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvîntul 
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şi I -a zis: ,,Te jur, pe Dumnezeul cel viu, 
să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu.``

64 ,,Da``, i -a răspuns Isus, ,,sînt! ,,Ba mai 
mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea 
pe Fiul omului şezînd la dreapta puterii lui 
Dumnezeu, şi venind pe norii cerului.``

65 Atunci marele preot şi -a rupt hainele, 
şi a zis: ,,A hulit! Ce nevoie mai avem de 
martori? Iată că acum aţi auzit hula Lui.

MATEI 27:1 Cînd s’a făcut ziuă, toţi 
preoţii cei mai de seamă şi bătrînii 
norodului au ţinut sfat împotriva lui Isus, ca 
să -L omoare.

FAPTELE APOSTOLILOR 4:27 În adevăr, 
împotriva Robului Tău celui sfînt, Isus, 
pe care L-ai uns Tu, s’au însoţit în cetatea 
aceasta Irod şi Pilat din Pont cu Neamurile 
şi cu noroadele lui Israel,

F08 Detaliile morții lui Mesia.

PSALMI 22:14 Am ajuns ca apa, care se 
scurge, şi toate oasele mi se despart; 
mi s’a făcut inima ca ceara, şi se topeşte 
înlăuntrul meu.

MATEI 26:38 Isus le -a zis atunci: 
,,Sufletul Meu este cuprins de o întristare de 
moarte; rămîneţi aici, şi vegheaţi împreună 
cu Mine.``

LUCA 22:44 A ajuns într’un chin ca 
de moarte, şi a început să Se roage şi mai 
fierbinte; şi sudoarea I se făcuse ca nişte 
picături mari de sînge, cari cădeau pe 

pămînt.

IOAN 12:27 Acum sufletul Meu este 
tulburat. Şi ce voi zice?... Tată, izbăveşte-
Mă din ceasul acesta?... Dar tocmai pentru 
aceasta am venit pînă la ceasul acesta!

IOAN 19:32 staşii au venit deci, şi au 
zdrobit fluierele picioarelor celui dintîi, 
apoi pe ale celuilalt, care fusese răstignit 
împreună cu El.

33 Cînd au venit la Isus, şi au văzut că murise, 
nu I-au zdrobit fluierile picioarelor;

34 ci unul din ostaşi I -a străpuns coasta cu o 
suliţă; şi îndată a ieşit din ea sînge şi apă.

35 Faptul acesta este adeverit de celce l -a 
văzut: mărturia lui este adevărată, şi el 
ştie că spune adevărul, pentru ca şi voi să 
credeţi.

36 Aceste lucruri s’au întîmplat, ca să se 
împlinească Scriptura: ,,Niciunul din oasele 
Lui nu va fi sfărîmat.``

37 Şi în altă parte, Scriptura mai zice: ,,Vor 
vedea pe cine au străpuns.``

Vezi și: Marcu 14:33,34.

F08 Detaliile morții lui Mesia.

PSALMI 22:15 Mi se usucă puterea ca 
lutul, şi mi se lipeşte limba de cerul 
gurii: m’ai adus în ţărîna morţii.

MATEI 27:50 Isus a strigat iarăş cu glas 
tare, şi Şi -a dat duhul.

IOAN 19:28 După aceea, Isus, care ştia 
că acum totul s’a sfîrşit, ca să împlinească 
Scriptura, a zis: ,,Mi -e sete.``
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29 Acolo era un vas plin cu oţet. Ostaşii au pus 
într’o ramură de isop un burete plin cu oţet, 
şi I l-au dus la gură.

30 Cînd a luat Isus oţetul, a zis: ,,S’a isprăvit!`` 
Apoi şi -a plecat capul, şi Şi -a dat duhul.

1 CORINTENI 15:3 V’am învăţat 
înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: 
că Hristos a murit pentru păcatele noastre, 
după Scripturi;

Vezi și: Psalmi 32:3,4; Psalmi 69:3,21; Isaia 53:12; Evrei 2:14; 
Evrei 9:14.

F08 Detaliile morții lui Mesia.

PSALMI 22:16 Căci nişte cîni mă 
înconjoară, o ceată de nelegiuiţi 
dau tîrcoale împrejurul meu, mi-au 
străpuns mînile şi picioarele:

MARCU 15:16 staşii au adus pe Isus în 
curte, adică în palat, şi au adunat toată 
ceata ostaşilor.

17 L-au îmbrăcat într’o haină de purpură, au 
împletit o cunună de spini, şi I-au pus -o pe 
cap.

18 Apoi au început să -I ureze, şi să zică: 
,,Plecăciune, Împăratul Iudeilor!``

19 Şi -L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, 
îngenuncheau şi I se închinau.

20 Dupăce şi-au bătut astfel joc de El, L-au 
desbrăcat de haina de purpură, L-au 
îmbrăcat în hainele Lui, şi L-au dus să -L 
răstignească.

LUCA 11:53 După ce a ieşit de acolo, 
cărturarii şi Fariseii au început să -L pună la 
strîmtoare, şi să -L facă să vorbească despre 

multe lucruri;
54 I-au întins astfel laţuri, ca să prindă vreo 

vorbă din gura Lui, pentru care să -L poată 
învinui.

LUCA 23:10 Preoţii cei mai de seamă 
şi cărturarii stăteau acolo, şi -L pîrau cu 
înferbîntare.

11 Irod, cu ostaşii lui de pază, se purtau cu El 
cu dispreţ; şi, dupăce şi -a bătut joc de El, şi 
L -a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, L -a 
trimes înapoi la Pilat.

LUCA 23:23 Dar ei strigau în gura mare, 
şi cereau de zor să fie răstignit. Şi strigătele 
lor şi ale preoţilor celor mai de seamă au 
biruit.

IOAN 19:37 Şi în altă parte, Scriptura 
mai zice: ,,Vor vedea pe cine au străpuns.``

IOAN 20:25 Ceilalţi ucenici i-au zis 
deci: ,,Am văzut pe Domnul!`` Dar el le -a 
răspuns: ,,Dacă nu voi vedea în mînile Lui 
semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul 
meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune 
mîna mea în coasta Lui, nu voi crede.``

IOAN 20:27 Apoi a zis lui Toma: ,,Adu-ţi 
degetul încoace, şi uită-te la mînile Mele; şi 
adu-ţi mîna, şi pune -o în coasta Mea; şi nu 
fi necredincios, ci credincios.``

Vezi și: Psalmi 40:6; Psalmi 86:14; Zaharia 12:10; Matei 27:41-
43; Marcu 15:29-32; Luca 23:35; Apocalipsa 22:15.

F08 Detaliile morții lui Mesia.

PSALMI 22:17 toate oasele aş putea să 
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mi le număr. Ei, însă, pîndesc şi mă 
privesc;

MARCU 15:29 Trecătorii îşi băteau joc de 
El, dădeau din cap, şi ziceau: ,,Uă! Tu, care 
strici Templul, şi -l zideşti la loc în trei zile,

30 mîntuieşte-Te pe Tine însuţi, şi pogoară-Te 
de pe cruce!``

31 Tot astfel şi preoţii cei mai de seamă, 
împreună cu cărturarii îşi băteau joc de El 
între ei, şi ziceau: ,,Pe alţii i -a mîntuit, şi pe 
Sine însuş nu Se poate mîntui!

32 Hristosul, Împăratul lui Israel, să Se 
pogoare acum de pe cruce, ca să vedem şi 
să credem!`` Cei răstigniţi împreună cu El, 
deasemenea îşi băteau joc de El.

LUCA 23:27 În urma lui Isus mergea o 
mare mulţime de norod şi femei, cari se 
boceau, îşi băteau pieptul, şi se tînguiau 
după El.

IOAN 19:32 staşii au venit deci, şi au 
zdrobit fluierele picioarelor celui dintîi, 
apoi pe ale celuilalt, care fusese răstignit 
împreună cu El.

Vezi și: Psalmi 102:3-5; Isaia 52:14; Matei 27:39-41.

F08 Detaliile morții lui Mesia.

PSALMI 22:18 îşi împart hainele mele 
între ei, şi trag la sorţ pentru cămaşa 
mea.

IOAN 19:23 staşii, dupăce au răstignit pe 
Isus, I-au luat hainele, şi le-au făcut patru 
părţi, cîte o parte pentru fiecare ostaş. I-au 
luat şi cămaşa, care n’avea nici o cusătură, ci 

era dintr -o singură ţesătură de sus pînă jos.
24 Şi au zis între ei: ,,Să n’o sfîşiem, ci să 

tragem la sorţi a cui să fie.`` Aceasta s’a 
întîmplat ca să se împlinească Scriptura, 
care zice: ,,Şi-au împărţit hainele Mele între 
ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.`` 
Iată ce au făcut ostaşii.

Vezi și: Matei 27:35; Marcu 15:24; Luca 23:34.

E25 esia va fi crezut și lăudat.

PSALMI 22:22 Voi vesti Numele Tău 
fraţilor mei, şi Te voi lăuda în mijlocul 
adunării.

EVREI 2:11 Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce 
sînt sfinţiţi, sînt dintr’unul. De aceea, Lui 
nu -I este ruşine să -i numească ,,fraţi``,

12 cînd zice: ,,Voi vesti Numele Tău fraţilor 
Mei; Îţi voi cînta lauda în mijlocul 
adunării.``

Vezi și: Psalmi 40:9,10; Matei 28:10; Ioan 20:17; Romani 8:29.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 22:23 Cei ce vă temeţi de 
Domnul, lăudaţi -L! Voi toţi, sămînţa 
lui Iacov, slăviţi -L! Cutremuraţi-vă 
înaintea Lui, voi toţi, sămînţa lui Israel!

PSALMI 22:25-27
PSALMI 22:27 Toate marginile 

pămîntului îşi vor aduce aminte şi se 
vor întoarce la Domnul: toate familiile 
neamurilor se vor închina înaintea Ta.
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28 Căci a Domnului este împărăţia: El 
stăpîneşte peste neamuri.

29 Toţi cei puternici de pe pămînt vor 
mînca şi se vor închina şi ei; înaintea 
Lui se vor pleca toţi ceice se pogoară în 
ţărînă, ceice nu pot să-şi păstreze viaţa.

30 sămînţă de oameni li va sluji; şi se va 
vorbi despre Domnul către ceice vor veni 
după ei.

31 Aceştia vor veni şi vor vesti dreptatea 
Lui, vor vesti lucrarea Lui poporului 
care se va naşte.

MATEI 3:9 Şi să nu credeţi că puteţi 
zice în voi înşivă: ,Avem ca tată pe Avraam!` 
Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele 
acestea poate să ridice fii lui Avraam.

IOAN 10:16 Mai am şi alte oi, cari nu sînt 
din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le 
aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o 
turmă şi un Păstor.

IOAN 11:25 Isus i -a zis: ,,Eu sînt învierea 
şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi 
murit, va trăi.

26 Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va 
muri niciodată. Crezi lucrul acesta?``

ROMANI 1:17 deoarece în ea este 
descoperită o neprihănire, pe care o dă 
Dumnezeu, prin credinţă şi care duce 
la credinţă, după cum este scris: ,,Cel 
neprihănit va trăi prin credinţă.``

2 CORINTENI 5:21 Pe Cel ce n’a 
cunoscut niciun păcat, El L -a făcut păcat 
pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui 
Dumnezeu în El.

GALATENI 3:26 Căci toţi sînteţi fii ai lui 
Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.

27 Toţi cari aţi fost botezaţi pentru Hristos, 
v’aţi îmbrăcat cu Hristos.

28 u mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este 
nici rob nici slobod; nu mai este nici parte 
bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă 
toţi sînteţi una în Hristos Isus.

29 Şi dacă sînteţi ai lui Hristos, sînteţi 
,,sămînţa`` lui Avraam, moştenitori prin 
făgăduinţă.

FILIPENI 2:10 pentruca, în Numele lui 
Isus, să se plece orice genunchi al celor din 
ceruri, de pe pămînt şi de supt pămînt,

EVREI 1:8 pe cînd Fiului I -a zis: 
,,Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este 
în veci de veci; toiagul domniei Tale este un 
toiag de dreptate:

9 Tu ai iubit neprihănirea şi ai urît 
nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, 
Dumnezeul Tău Te -a uns cu un untdelemn 
de bucurie mai pe sus decît pe tovarăşii 
Tăi.``

EVREI 2:10 Se cuvenea, în adevăr, ca 
Acela pentru care şi prin care sînt toate, 
şi care voia să ducă pe mulţi fii la slavă, să 
desăvîrşească, prin suferinţe, pe Căpetenia 
mîntuirii lor.

11 Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sînt sfinţiţi, 
sînt dintr’unul. De aceea, Lui nu -I este 
ruşine să -i numească ,,fraţi``,

12 cînd zice: ,,Voi vesti Numele Tău fraţilor 
Mei; Îţi voi cînta lauda în mijlocul 
adunării.``

13 Şi iarăş: ,,Îmi voi pune încrederea în El.`` Şi 
în alt loc: ,,Iată-Mă, Eu şi copiii, pe cari Mi i 
-a dat Dumnezeu!``
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APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

Vezi și: #1; #2; #4; Psalmi 49:6-8; Isaia 45:23; Isaia 53:10; Ioan 
3:36; Romani 3:21-25; Romani 5:19-21; Romani 14:10-12; 1 Petru 

2:9.

B06 Mesia este bunul Păstor.

PSALMI 23:1 (O cîntare a lui David.) 
Domnul este Păstorul meu: nu voi duce 
lipsă de nimic.

2 El mă paşte în păşuni verzi, şi mă duce 
la ape de odihnă;

3 îmi înviorează sufletul, şi mă 
povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina 
Numelui Său.

4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea 
umbrei morţii, nu mă tem de niciun 
rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi 
nuiaua Ta mă mîngîie.

5 Tu îmi întinzi masa în faţa protivnicilor 
mei; îmi ungi capul cu untdelemn, şi 
paharul meu este plin de dă peste el.

6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi 
în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în 
Casa Domnului pînă la sfîrşitul zilelor 
mele.

IOAN 10:11 Eu sînt Păstorul cel bun. 
Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.

IOAN 10:14 Eu sînt Păstorul cel bun. Eu 
Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe 
Mine,

IOAN 10:27 ile Mele ascultă glasul Meu; 
Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.

28 Eu le dau viaţa vecinică, în veac nu vor pieri, 
şi nimeni nu le va smulge din mîna Mea.

29 Tatăl Meu, care Mi le -a dat, este mai mare 
decît toţi; şi nimeni nu le poate smulge din 
mîna Tatălui Meu.

30 Eu şi Tatăl una sîntem.``

EVREI 13:20 Dumnezeul păcii, care, prin 
sîngele legămîntului celui vecinic, a sculat 
din morţi pe Domnul nostru Isus, marele 
Păstor al oilor,

1 PETRU 2:25 Căci eraţi ca nişte oi 
rătăcite. Dar acum v-aţi întors la Păstorul şi 
Episcopul ( Sau: priveghetorul.) sufletelor 
voastre.

1 PETRU 5:4 Şi cînd Se va arăta Păstorul 
cel mare, veţi căpăta cununa, care nu se 
poate vesteji, a slavei.

APOCALIPSA 7:17 Căci Mielul, care 
stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi 
Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor 
vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă 
din ochii lor.``

Vezi și: Psalmi 80:1; Isaia 40:11; Isaia 53:11; Ezechiel 
34:11,12,23,24; Ezechiel 37:24; Mica 5:5; Zaharia 13:7.

G02 Înălțarea lui Mesia este prezisă.

PSALMI 24:3 Cine va putea să se suie 
la muntele Domnului? Cine se va ridica 
pînă la locul Lui cel Sfînt? -

FAPTELE APOSTOLILOR 1:10 Şi cum 
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stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe cînd 
Se suia El, iată că li s’au arătat doi bărbaţi 
îmbrăcaţi în alb,

11 şi au zis: ,,Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă 
uitaţi spre cer? Acest Isus, care S’a înălţat la 
cer din mijlocul vostru, va veni în acelaş fel 
cum L-aţi văzut mergînd la cer.``

12 Atunci ei s’au întors în Ierusalim din 
muntele numit al Măslinilor, care este lîngă 
Ierusalim, departe cît un drum în ziua 
Sabatului.

Vezi și: Psalmi 15:1; Psalmi 68:18; Ioan 20:17.

B04 Calitățile Dumnezeiești ale lui Mesia.
G02 Înălțarea lui Mesia este prezisă.

PSALMI 24:7 Porţi, ridicaţi-vă capetele; 
ridicaţi-vă, porţi vecinice, ca să intre 
Împăratul slavei! -

8 ,,Cine este acest Împărat al slavei?`` 
-Domnul cel tare şi puternic, Domnul 
cel viteaz în lupte.

9 Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-le, 
porţi vecinice, ca să intre Împăratul 
slavei! -

10 ,,Cine este acest Împărat al slavei?`` 
-Domnul oştirilor: El este Împăratul 
slavei! -(Oprire).

MARCU 16:19 Domnul Isus, după ce a 
vorbit cu ei, S’a înălţat la cer, şi a şezut la 
dreapta lui Dumnezeu.

LUCA 24:51 Pe cînd îi binecuvînta, S’a 
despărţit de ei, şi a fost înălţat la cer.

FAPTELE APOSTOLILOR 1:10 Şi cum 
stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe cînd 

Se suia El, iată că li s’au arătat doi bărbaţi 
îmbrăcaţi în alb,

11 şi au zis: ,,Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă 
uitaţi spre cer? Acest Isus, care S’a înălţat la 
cer din mijlocul vostru, va veni în acelaş fel 
cum L-aţi văzut mergînd la cer.``

FAPTELE APOSTOLILOR 7:55 Dar 
Ştefan, plin de Duhul Sfînt, şi -a pironit 
ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, 
şi pe Isus stînd în picioare la dreapta lui 
Dumnezeu;

EFESENI 1:20 pe care a desfăşurat -o în 
Hristos, prin faptul că L -a înviat din morţi, 
şi L -a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile 
cereşti,

EVREI 9:24 Căci Hristos n’a intrat 
într’un locaş de închinare făcut de mînă 
omenească, după chipul adevăratului locaş 
de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să 
Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui 
Dumnezeu.

1 PETRU 3:22 care stă la dreapta lui 
Dumnezeu, după ce s-a înălţat la cer, şi Şi-a 
supus îngerii, stăpînirile şi puterile.

APOCALIPSA 22:14 Ferice de cei ce 
îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul 
vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!

Vezi și: #1; Psalmi 18:19; Psalmi 118:19,20; Isaia 26:2; Ieremia 
17:25; Daniel 7:13,14; Psalmi 45:2-5; Isaia 9:7; Isaia 63:1-6; 

Coloseni 2:15; Apocalipsa 6:2; Apocalipsa 19:11-21; Isaia 6:3; 
Isaia 54:5.
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F11 Suferința lui Mesia.

PSALMI 27:2 Cînd înaintează cei 
răi împotriva mea, ca să-mi mănînce 
carnea, tocmai ei-prigonitorii şi 
vrăjmaşii mei-se clatină şi cad.

 
IOAN 18:3 Iuda, deci, a luat ceata 

ostaşilor şi pe aprozii trimeşi de preoţii cei 
mai de seamă şi de Farisei, şi a venit acolo 
cu felinare, cu făclii şi cu arme.

4 Isus, care ştia tot ce avea să I se întîmple, a 
mers spre ei, şi le -a zis: ,,Pe cine căutaţi?``

5 Ei I-au răspuns: ,,Pe Isus din Nazaret!``. 
Isus le -a zis: ,,Eu sînt!``. Iuda, vînzătorul, 
era şi el cu ei.

6 Cînd le -a zis Isus: ,,Eu sînt``, ei s’au dat 
înapoi, şi au căzut jos la pămînt.

F07 Acuzarea și procesul lui Mesia.

PSALMI 27:12 u mă lăsa la bunul plac al 
protivnicilor mei! Căci împotriva mea se 
ridică nişte martori mincinoşi, şi nişte 
oameni, cari nu suflă decît asuprire.

MATEI 26:59 Preoţii cei mai de seamă, 
bătrînii şi tot Soborul căutau vre -o 
mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca 
să -L poată omorî.

60 Dar n’au găsit niciuna, măcar că s’au 
înfăţişat mulţi martori mincinoşi. La urmă 
au venit doi,

A05 Relația lui Mesia cu Tatăl Său.

PSALMI 28:8 Domnul este tăria 
poporului Său, El este Stînca izbăvitoare 
a unsului Său.

PSALMI 80:17 Mîna Ta să fie peste omul 
dreptei Tale, peste fiul omului, pe care Ţi 
l-ai ales!

PSALMI 89:20 am găsit pe robul Meu 
David, şi l-am uns cu untdelemnul Meu cel 
sfînt.

21 Mîna Mea îl va sprijini, şi braţul Meu îl va 
întări.

22 Vrăjmaşul nu -l va prinde, şi cel rău nu -l va 
apăsa;

LUCA 22:41 Apoi S’a depărtat de ei ca la 
o aruncătură de piatră, a îngenuncheat, şi a 
început să Se roage,

42 zicînd: ,,Tată, dacă voieşti, depărtează 
paharul acesta dela Mine! Totuş, facă-se nu 
voia Mea, ci a Ta.``

43 Atunci I s’a arătat un înger din cer, ca să -L 
întărească.

IOAN 8:28 Isus deci le -a zis: ,,Cînd veţi 
înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte 
că Eu sînt, şi că nu fac nimic dela Mine 
însumi, ci vorbesc după cum M’a învăţat 
Tatăl Meu.

29 Cel ce M’a trimes, este cu Mine; Tatăl nu 
M’a lăsat singur, pentrucă totdeauna fac ce 
-I este plăcut.``

IOAN 10:38 Dar dacă le fac, chiar dacă 
nu Mă credeţi pe Mine, credeţi măcar 
lucrările acestea, ca să ajungeţi să cunoaşteţi 
şi să ştiţi că Tatăl este în Mine şi Eu sînt în 
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Tatăl.``

Vezi și: Psalmi 2:2; Psalmi 20:6; Psalmi 68:28; Isaia 61:1.

G01 Învierea lui Mesia este prezisă.
 
PSALMI 30:3 Doamne, Tu mi-ai ridicat 

sufletul din locuinţa morţilor, Tu m’ai 
adus la viaţă din mijlocul celor ce se 
pogoară în groapă.

MATEI 28:6 u este aici; a înviat, după 
cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde 
zăcea Domnul;

7 şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui 
că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge 
înaintea voastră în Galilea; acolo Îl veţi 
vedea. Iată că v’am spus lucrul acesta.``

FAPTELE APOSTOLILOR 2:27 căci nu-
mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor, 
şi nu vei îngădui ca Sfîntul Tău să vadă 
putrezirea.

FAPTELE APOSTOLILOR 13:35 De aceea 
mai zice şi în alt psalm: ,,Nu vei îngădui ca 
Sfîntul Tău să vadă putrezirea.``

Vezi și: Psalmi 16:10; Psalmi 49:15; Psalmi 71:20; Psalmi 86:13; 
Iona 2:4-6.

F10 Acceptarea de către Mesia să moară.

PSALMI 31:4 Scoate-mă din laţul, pe 
care mi l-au întins vrăjmaşii. Căci Tu 
eşti Ocrotitorul meu!

5 În mînile Tale îmi încredinţez duhul: 
Tu mă vei izbăvi, Doamne, Dumnezeule 

adevărate!

LUCA 23:46 Isus a strigat cu glas tare: 
,,Tată, în mînile Tale Îmi încredinţez 
duhul!`` Şi cînd a zis aceste vorbe Şi -a dat 
duhul.

Vezi și: Psalmi 22:13,17; Psalmi 25:15; Psalmi 35:7; Psalmi 57:6; 
Psalmi 140:5; Matei 27:50; Marcu 15:37; Ioan 17:17; Ioan 19:30.

F11 Suferința lui Mesia.

PSALMI 31:11 Din pricina protivnicilor 
mei, am ajuns de ocară, de mare ocară 
pentru vecinii mei, şi de groază pentru 
prietenii mei; ceice mă văd pe uliţă, fug 
de mine.

12 Sînt uitat de inimi ca un mort, am ajuns 
ca un vas sfărîmat.

13 Aud vorbele rele ale multora, văd 
spaima care domneşte împrejur, cînd se 
sfătuiesc ei împreună împotriva mea, şi 
uneltesc să-mi ia viaţa.

14 Dar eu mă încred în Tine, Doamne, şi 
zic: ,,Tu eşti Dumnezeul meu!``

15 Soarta mea este în mîna Ta; scapă-mă de 
vrăjmaşii şi de prigonitorii mei!

MATEI 27:39 Trecătorii îşi băteau joc de 
El, dădeau din cap,

40 şi ziceau: ,,Tu, care strici Templul, şi -l 
zideşti la loc în trei zile, mîntuieşte-
Te pe Tine însuţi! Dacă eşti Tu Fiul lui 
Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce!``

41 Preoţii cei mai de seamă, împreună cu 
cărturarii şi bătrînii, îşi băteau şi ei joc de 
El, şi ziceau:

42 ,,Pe alţii i -a mîntuit iar pe Sine nu Se poate 
mîntui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să 
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Se pogoare acum de pe cruce, şi vom crede 
în El!

43 S’a încrezut în Dumnezeu: să -l scape acum 
Dumnezeu, dacă -L iubeşte. Căci a zis: ,Eu 
sînt Fiul lui Dumnezeu!``

44 Tîlharii cari erau răstigniţi împreună cu El, 
îi aruncau aceleaşi cuvinte de batjocură.

Vezi și: Matei 26:3,4,59; Matei 27:1; Ioan 11:53.

A06 Mesia este Creatorul.

PSALMI 33:6 Cerurile au fost făcute 
prin Cuvîntul Domnului, şi toată oştirea 
lor prin suflarea gurii lui.

9 Căci el zice, şi se face; porunceşte şi ce 
porunceşte ia fiinţă.

PSALMI 34:20 Toate oasele i le păzeşte, ca 
niciunul din ele să nu i se sfărîme.

IOAN 1:1 La început era Cuvîntul, şi 
Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era 
Dumnezeu.

2 El era la început cu Dumnezeu.
3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi 

nimic din ce a fost făcut, n’a fost făcut fără 
El.

IOAN 19:32 staşii au venit deci, şi au 
zdrobit fluierele picioarelor celui dintîi, 
apoi pe ale celuilalt, care fusese răstignit 
împreună cu El.

33 Cînd au venit la Isus, şi au văzut că murise, 
nu I-au zdrobit fluierile picioarelor;

34 ci unul din ostaşi I -a străpuns coasta cu o 
suliţă; şi îndată a ieşit din ea sînge şi apă.

35 Faptul acesta este adeverit de celce l -a 
văzut: mărturia lui este adevărată, şi el 

ştie că spune adevărul, pentru ca şi voi să 
credeţi.

36 Aceste lucruri s’au întîmplat, ca să se 
împlinească Scriptura: ,,Niciunul din oasele 
Lui nu va fi sfărîmat.``

37 Şi în altă parte, Scriptura mai zice: ,,Vor 
vedea pe cine au străpuns.``

Vezi și: Ieşirea - Exod 12:46; Numeri 9:12; Psalmi 22:16,17; 
Zaharia 12:10; Apocalipsa 1:7.

F12 Mesia va experimenta rezistența.

PSALMI 35:4 Ruşinaţi şi înfruntaţi să 
fie ceice vor să-mi ia viaţa! Să dea înapoi 
şi să roşească cei ce-mi gîndesc peirea!

5 Să fie ca pleava luată de vînt, şi să -i 
gonească îngerul Domnului!

6 Drumul să le fie întunecos şi alunecos, 
şi să -i urmărească îngerul Domnului!

IOAN 17:12 Cînd eram cu ei în lume, 
îi păzeam Eu în Numele Tău. Eu am păzit 
pe aceia, pe cari Mi i-ai dat; şi niciunul din 
ei n’a perit, afară de fiul pierzării, ca să se 
împlinească Scriptura.

IOAN 18:4 Isus, care ştia tot ce avea să 
I se întîmple, a mers spre ei, şi le -a zis: ,,Pe 
cine căutaţi?``

5 Ei I-au răspuns: ,,Pe Isus din Nazaret!``. 
Isus le -a zis: ,,Eu sînt!``. Iuda, vînzătorul, 
era şi el cu ei.

6 Cînd le -a zis Isus: ,,Eu sînt``, ei s’au dat 
înapoi, şi au căzut jos la pămînt.

7 El i -a întrebat din nou: ,,Pe cine căutaţi?`` 
,,Pe Isus din Nazaret``, I-au zis ei.

8 Isus a răspuns: ,,V-am spus că Eu sînt. Deci, 
dacă Mă căutaţi pe Mine, lăsaţi pe aceştia să 

PSALMI



104

se ducă.``
9 A zis lucrul acesta ca să se împlinească 

vorba, pe care o spusese: ,,N-am pierdut pe 
niciunul din aceia, pe cari Mi i-ai dat.``

Vezi și: Iov 21:17,18; Psalmi 31:17,18; Psalmi 35:26; Psalmi 
40:14,15; Psalmi 70:2,3; Psalmi 71:24; Osea 13:3,4.

F07 Acuzarea și procesul lui Mesia.

PSALMI 35:11 işte martori mincinoşi se 
ridică, şi mă întreabă de ceeace nu ştiu.

12 Îmi întorc rău pentru bine: mi-au lăsat 
sufletul pustiu.

MATEI 23:29 Vai de voi, cărturari şi Farisei 
făţarnici! Pentru că voi zidiţi mormintele 
proorocilor, împodobiţi gropile celor 
neprihăniţi,

30 şi ziceţi: Dacă am fi trăit noi în zilele 
părinţilor noştri, nu ne-am fi unit cu ei la 
vărsarea sîngelui proorocilor.

31 Prin aceasta mărturisiţi despre voi înşivă că 
sînteţi fiii celor ce au omorît pe prooroci.

MATEI 26:59 Preoţii cei mai de seamă, 
bătrînii şi tot Soborul căutau vre -o 
mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca 
să -L poată omorî.

60 Dar n’au găsit niciuna, măcar că s’au 
înfăţişat mulţi martori mincinoşi. La urmă 
au venit doi,

61 şi au spus: Acesta a zis: ,,Eu pot să stric 
Templul lui Dumnezeu şi să -l zidesc iarăş 
în trei zile.``

62 Marele preot s’a sculat în picioare, şi I -a zis: 
,,Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceştia 
împotriva Ta?``

63 Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvîntul 

şi I -a zis: ,,Te jur, pe Dumnezeul cel viu, 
să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu.``

64 ,,Da``, i -a răspuns Isus, ,,sînt! ,,Ba mai 
mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea 
pe Fiul omului şezînd la dreapta puterii lui 
Dumnezeu, şi venind pe norii cerului.``

IOAN 7:19 are nu v’a dat Moise Legea? 
Totuş nimeni din voi nu ţine Legea. De ce 
căutaţi să Mă omorîţi?``

IOAN 8:37 Ştiu că sînteţi sămînţa lui 
Avraam; dar căutaţi să Mă omorîţi, pentrucă 
nu pătrunde în voi cuvîntul Meu.

FAPTELE APOSTOLILOR 7:52 Pe cari 
din prooroci nu i-au prigonit părinţii voştri? 
Au omorît pe ceice vesteau mai dinainte 
venirea Celui Neprihănit, pe care L-aţi 
vîndut acum, şi L-aţi omorît.

Vezi și: Psalmi 27:12; Marcu 14:55-62; Faptele Apostolilor 6:13; 
Faptele Apostolilor 24:12,13.

F11 Suferința lui Mesia.

PSALMI 35:19 Să nu se bucure de mine 
ceice pe nedrept îmi sînt vrăjmaşi, nici 
să nu-şi facă semne cu ochiul, ceice mă 
urăsc fără temei!

IOAN 15:25 Dar lucrul acesta s’a 
întîmplat ca să se împlinească vorba scrisă 
în Legea lor: ,M’au urît fără temei.`

Vezi și: Psalmi 38:19; Psalmi 69:4; Psalmi 109:3.
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F11 Suferința lui Mesia.

PSALMI 38:12 Ceice vor să-mi ia viaţa 
îşi întind cursele; ceice-mi caută 
nenorocirea, spun răutăţi, şi toată ziua 
urzesc la înşelătorii.

13 Iar eu sînt ca un surd, n’aud; sînt ca un 
mut, care nu deschide gura.

20 Ei îmi întorc rău pentru bine, îmi sînt 
potrivnici, pentrucă eu urmăresc binele.

PSALMI 109:3 mă înconjoară cu cuvîntări 
pline de ură, şi se războiesc cu mine fără 
temei.

4 Pe cînd eu îi iubesc, ei îmi sînt protivnici; 
dar eu alerg la rugăciune.

5 Ei îmi întorc rău pentru bine, şi ură pentru 
dragostea mea.

LUCA 20:19 Preoţii cei mai de seamă şi 
cărturarii căutau să pună mîna pe El, chiar 
în ceasul acela, dar se temeau de norod. 
Pricepuseră că Isus spusese pilda aceasta 
împotriva lor.

20 Au început să pîndească pe Isus; şi au 
trimes nişte iscoditori, cari se prefăceau că 
sînt neprihăniţi, ca să -L prindă cu vorba 
şi să -L dea pe mîna stăpînirii şi pe mîna 
puterii dregătorului.

1 PETRU 2:23 Cînd era batjocorit, nu 
răspundea cu batjocuri; şi, cînd era chinuit, 
nu ameninţa, ci Se supunea dreptului 
Judecător.

Vezi și: Psalmi 35:12; Psalmi 39:9; Psalmi 119:10; Psalmi 140:5; 
Isaia 53:7; Ieremia 18:20.

G01 Învierea lui Mesia este prezisă.

PSALMI 40:2 M’a scos din groapa 
pieirii, din fundul mocirlei; mi -a pus 
picioarele pe stîncă, şi mi -a întărit 
paşii.

3 Mi -a pus în gură o cîntare nouă, o laudă 
pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au 
văzut lucrul acesta, s’au temut, şi s’au 
încrezut în Domnul.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:24 Dar 
Dumnezeu L -a înviat, deslegîndu -I 
legăturile morţii, pentrucă nu era cu 
putinţă să fie ţinut de ea.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:27 căci nu-
mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor, 
şi nu vei îngădui ca Sfîntul Tău să vadă 
putrezirea.

28 Mi-ai făcut cunoscut căile vieţii, şi Mă vei 
umplea de bucurie cu starea Ta de faţă.``

29 Cît despre patriarhul David, să-mi fie 
îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că 
a murit şi a fost îngropat; şi mormîntul lui 
este în mijlocul nostru pînă în ziua de azi.

30 Fiindcă David era prooroc, şi ştia că 
Dumnezeu îi făgăduise cu jurămînt că va 
ridica pe unul din urmaşii săi pe scaunul lui 
de domnie,

31 despre învierea lui Hristos a proorocit şi a 
vorbit el, cînd a zis că sufletul lui nu va fi 
lăsat în Locuinţa morţilor, şi trupul lui nu 
va vedea putrezirea.

Vezi și: Psalmi 103:1-5; Isaia 12:1-4; Faptele Apostolilor 2:32-41; 
Faptele Apostolilor 4:4.
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E12 Mesia îndeplinește legile lui Dumnezeu.

PSALMI 40:6 Tu nu doreşti nici jertfă, 
nici dar de mîncare, ci mi-ai străpuns 
urechile; nu ceri nici ardere de tot, nici 
jertfă de ispăşire.

ISAIA 50:5 Domnul Dumnezeu Mi -a 
deschis urechea, şi nu M’am împotrivit, nici 
nu M’am tras înapoi.

MATEI 9:13 Duceţi-vă de învăţaţi ce 
înseamnă: ,Milă voiesc, iar nu jertfă!` 
Căci n’am venit să chem la pocăinţă pe cei 
neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.``

EVREI 10:4 căci este cu neputinţă 
ca sîngele taurilor şi al ţapilor să şteargă 
păcatele.

5 De aceea, cînd intră în lume, El zice: ,,Tu 
n’ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai 
pregătit un trup;

6 n’ai primit nici arderi de tot, nici jertfe 
pentru păcat.

7 Atunci am zis: ,,Iată-Mă (în sulul cărţii 
este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, 
Dumnezeule!``

8 După ce a zis întîi: ,,Tu n’ai voit şi n’ai primit 
nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, 
nici jertfe pentru păcat``, (lucruri aduse 
toate după Lege),

9 apoi zice: ,,Iată-Mă, vin să fac voia Ta, 
Dumnezeule.`` El desfiinţează astfel pe cele 
dintîi, ca să pună în loc pe a doua.

10 Prin această ,,voie`` am fost sfinţiţi noi, 
şi anume prin jertfirea trupului lui Isus 
Hristos, odată pentru totdeauna.

11 Şi, pe cînd orice preot face slujba în fiecare 
zi, şi aduce de multe ori aceleaşi jertfe, cari 
niciodată nu pot şterge păcatele,

12 El, dimpotrivă, după ce a adus o singură 
jertfă pentru păcate, S’a aşezat pentru 
totdeauna la dreapta lui Dumnezeu,

Vezi și: Ieşirea - Exod 21:6; Psalmi 51:16; Isaia 1:11; Ieremia 
7:21-23; Osea 6:6.

B11 Supunerea lui Mesia.
F10 Acceptarea de către Mesia să moară.

PSALMI 40:7 Atunci am zis: ,,Iată-mă 
că vin! -în sulul cărţii este scris despre 
mine-

LUCA 24:27 Şi a început dela Moise, şi 
dela toţi proorocii, şi le -a tîlcuit, în toate 
Scripturile, ce era cu privire la El.

LUCA 24:44 Apoi le -a zis: ,,Iată ce vă 
spuneam cînd încă eram cu voi, că trebuie 
să se împlinească tot ce este scris despre 
Mine în Legea lui Moise, în Prooroci şi în 
Psalmi.``

EVREI 10:7 Atunci am zis: ,,Iată-Mă (în 
sulul cărţii este scris despre Mine), vin să 
fac voia Ta, Dumnezeule!``

8 După ce a zis întîi: ,,Tu n’ai voit şi n’ai primit 
nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, 
nici jertfe pentru păcat``, (lucruri aduse 
toate după Lege),

9 apoi zice: ,,Iată-Mă, vin să fac voia Ta, 
Dumnezeule.`` El desfiinţează astfel pe cele 
dintîi, ca să pună în loc pe a doua.

APOCALIPSA 19:10 Şi m’am aruncat la 
picioarele lui ca să mă închin lui Dar el mi 
-a zis: ,,Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu 
sînt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii 
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tăi, cari păstrează mărturia lui Isus. Lui 
Dumnezeu închină-te! (Căci mărturia lui 
Isus este duhul proorociei.``)

Vezi și: Ioan 5:39; 1 Corinteni 15:3,4; 1 Petru 1:10,11.

B11 Supunerea lui Mesia.

PSALMI 40:8 vreau să fac voia Ta, 
Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul 
inimii mele.

IOAN 4:34 Isus le -a zis: ,,Mîncarea Mea 
este să fac voia Celui ce M’a trimes, şi să 
împlinesc lucrarea Lui.

IOAN 17:4 Eu Te-am proslăvit pe 
pămînt, am sfîrşit lucrarea, pe care Mi-ai 
dat -o s’o fac.

EVREI 5:8 măcar că era Fiu, a învăţat să 
asculte prin lucrurile pe cari le -a suferit.

Vezi și: Psalmi 37:30,31; Psalmi 119:16,24,47; Ieremia 31:33; 
Romani 7:22.

E08 Dreptatea lui Mesia.

PSALMI 40:9 Vestesc îndurarea Ta, în 
adunarea cea mare; iată că nu-mi închid 
buzele. Tu ştii lucrul acesta, Doamne!

10 u ţin în inima mea îndurarea Ta, ci 
vestesc adevărul tău şi mîntuirea Ta, şi 
nu ascund bunătatea şi credincioşia Ta 
în adunarea cea mare.

MARCU 16:15 Apoi le -a zis: ,,Duceţi-vă în 
toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la 

orice făptură.
16 Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit; 

dar cine nu va crede, va fi osîndit.

LUCA 3:6 Şi orice făptură va vedea 
mîntuirea lui Dumnezeu.``

ROMANI 1:16 Căci mie nu mi -e ruşine 
de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este 
puterea lui Dumnezeu pentru mîntuirea 
fiecăruia care crede: întîi a Iudeului, apoi a 
Grecului;

17 deoarece în ea este descoperită o 
neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin 
credinţă şi care duce la credinţă, după 
cum este scris: ,,Cel neprihănit va trăi prin 
credinţă.``

FILIPENI 3:9 şi să fiu găsit în El, nu 
avînd o neprihănire a mea, pe care mi -o dă 
Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa 
în Hristos, neprihănirea, pe care o dă 
Dumnezeu, prin credinţă.

EVREI 2:12 cînd zice: ,,Voi vesti Numele 
Tău fraţilor Mei; Îţi voi cînta lauda în 
mijlocul adunării.``

Vezi și: Psalmi 22:22,25; Psalmi 35:18; Psalmi 71:15-18; Psalmi 
119:13; Luca 2:30-32; Luca 4:16-22; Ioan 1:17; Ioan 3:16,17; 

Faptele Apostolilor 20:20,21; Romani 3:22-26; Romani 10:9,10; 
1 Timotei 1:15.

F11 Suferința lui Mesia.

PSALMI 40:14 Să fie ruşinaţi şi 
înfruntaţi, toţi cei ce vor să-mi ia viaţa! 
Să dea înapoi şi să roşească de ruşine 
ceice-mi doresc pierzarea!
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IOAN 18:6 Cînd le -a zis Isus: ,,Eu 
sînt``, ei s’au dat înapoi, şi au căzut jos la 
pămînt.

F03 Mesia va fi renegat.
F07 Acuzarea și procesul lui Mesia.
F12 Mesia va experimenta rezistența.
     
PSALMI 41:5 Vrăjmaşii mei zic cu 

răutate despre mine: ,,Cînd va muri? 
Cînd îi va pieri numele?``

6 Dacă vine cineva să mă vadă, vorbeşte 
neadevăruri, strînge temeiuri ca să mă 
vorbească de rău; şi cînd pleacă, mă 
vorbeşte de rău pe afară.

7 Toţi vrăjmaşii mei şoptesc între ei 
împotriva mea, şi cred că nenorocirea 
mea îmi va aduce pieirea.

8 ,,Este atins rău de tot, -zic ei-iată -l 
culcat, n’are să se mai scoale!``

9 Chiar şi acela cu care trăiam în pace, 
în care îmi puneam încrederea şi care 
mînca din pînea mea, ridică şi el călcîiul 
împotriva mea.

MATEI 26:20 Seara, Isus a şezut la masă 
cu cei doisprezece ucenici ai Săi.

21 Pe cînd mîncau, El a zis: ,,Adevărat vă spun 
că unul din voi Mă va vinde.``

22 Ei s’au întristat foarte mult, şi au început să 
-I zică unul după altul: ,,Nu cumva sînt eu, 
Doamne?``

23 Drept răspuns, El le -a zis: ,,Cel ce a întins 
cu Mine mîna în blid, acela Mă va vinde.

24 egreşit, Fiul omului Se duce după cum este 
scris despre El. Dar vai de omul acela prin 
care este vîndut Fiul omului! Mai bine ar fi 
fost pentru el să nu se fi născut!``

25 Iuda, vînzătorul, a luat cuvîntul, şi I -a zis: 

,,Nu cumva sînt eu, Învăţătorule?`` ,,Da``, i 
-a răspuns Isus, ,,tu eşti!``

LUCA 11:53 După ce a ieşit de acolo, 
cărturarii şi Fariseii au început să -L pună la 
strîmtoare, şi să -L facă să vorbească despre 
multe lucruri;

54 I-au întins astfel laţuri, ca să prindă vreo 
vorbă din gura Lui, pentru care să -L poată 
învinui.

LUCA 20:20 Au început să pîndească 
pe Isus; şi au trimes nişte iscoditori, cari 
se prefăceau că sînt neprihăniţi, ca să 
-L prindă cu vorba şi să -L dea pe mîna 
stăpînirii şi pe mîna puterii dregătorului.

LUCA 22:47 Pe cînd grăia El încă, iată 
că a venit o gloată. Şi cel ce se chema Iuda, 
unul din cei doisprezece, mergea în fruntea 
lor. El s’a apropiat de Isus, ca să -L sărute.

48 Şi Isus i -a zis: ,,Iudo, cu o sărutare vinzi tu 
pe Fiul omului?``

IOAN 13:18 u vorbesc despre voi toţi; 
cunosc pe aceia pe cari i-am ales. Dar 
trebuie să se împlinească Scriptura, care 
zice: ,Celce mănîncă pîne cu Mine a ridicat 
călcîiul împotriva Mea.`

19 Vă spun lucrul acesta depe acum, înainte ca 
să se întîmple, pentruca, atunci cînd se va 
întîmpla, să credeţi că Eu sînt.

IOAN 17:12 Cînd eram cu ei în lume, 
îi păzeam Eu în Numele Tău. Eu am păzit 
pe aceia, pe cari Mi i-ai dat; şi niciunul din 
ei n’a perit, afară de fiul pierzării, ca să se 
împlinească Scriptura.

Vezi și: Psalmi 12:2; Psalmi 22:6-8; Psalmi 102:8.
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F11 Suferința lui Mesia.

PSALMI 42:7 Un val cheamă un alt 
val, la vuietul căderii apelor Tale; toate 
talazurile şi valurile Tale trec peste 
mine.

ISAIA 53:5 Dar El era străpuns 
pentru păcatele noastre, zdrobit pentru 
fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă 
pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui 
sîntem tămăduiţi.

ISAIA 53:10 Domnul a găsit cu cale să -L 
zdrobească prin suferinţă... Dar, dupăce Îşi 
va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea 
o sămînţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi 
lucrarea Domnului va propăşi în mînile Lui.

MATEI 27:46 Şi pe la ceasul al nouălea, 
Isus a strigat cu glas tare: ,,Eli, Eli, Lama 
Sabactani?`` adică: ,,Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, pentru ce M’ai părăsit?``

LUCA 22:44 A ajuns într’un chin ca 
de moarte, şi a început să Se roage şi mai 
fierbinte; şi sudoarea I se făcuse ca nişte 
picături mari de sînge, cari cădeau pe 
pămînt.

EVREI 5:7 El este Acela care, în zilele 
vieţii Sale pămînteşti, aducînd rugăciuni şi 
cereri cu strigăte mari şi cu lacrămi către 
Cel ce putea să -L izbăvească dela moarte, şi 
fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui,

Vezi și: Psalmi 22:1-10; Psalmi 88:7,15-17; Iona 2:3; Naum 1:6; 
Marcu 15:34.

B21 Mesia este Lumina.

PSALMI 43:3 Trimete lumina şi 
credincioşia Ta, ca să mă călăuzească, şi 
să mă ducă la muntele Tău cel sfînt şi la 
locaşurile Tale!

ISAIA 9:2 Poporul, care umbla în 
întunerec, vede o mare lumină; peste cei 
ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o 
lumină.

ISAIA 49:6 El zice: ,Este prea puţin 
lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile 
lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele 
lui Israel. De aceea, te pun să fii Lumina 
neamurilor, ca să duci mîntuirea pînă la 
marginile pămîntului.

IOAN 1:4 În El era viaţa, şi viaţa era 
lumina oamenilor.

IOAN 1:14 Şi Cuvîntul S’a făcut trup, şi 
a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. 
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai 
ca slava singurului născut din Tatăl. -

IOAN 1:17 căci Legea a fost dată prin 
Moise, dar harul şi adevărul au venit prin 
Isus Hristos.

IOAN 8:12 Isus le -a vorbit din nou, 
şi a zis: ,,Eu sînt Lumina lumii; cine 
Mă urmează pe Mine, nu va umbla în 
întunerec, ci va avea lumina vieţii.``

IOAN 9:5 Cît sînt în lume, sînt Lumina 
lumii.``

IOAN 12:35 Isus le -a zis: ,,Lumina 
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mai este puţină vreme în mijlocul vostru. 
Umblaţi ca unii cari aveţi lumina, ca să nu 
vă cuprindă întunerecul: cine umblă în 
întunerec, nu ştie unde merge.

36 Cîtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi 
în lumină, ca să fiţi fii ai luminii.`` Isus le 
-a spus aceste lucruri: apoi a plecat şi S’a 
ascuns de ei.

IOAN 12:46 Eu am venit ca să fiu o 
lumină în lume, pentru ca oricine crede în 
Mine, să nu rămînă în întunerec.

IOAN 14:6 Isus i -a zis: ,,Eu sînt calea, 
adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl 
decît prin Mine.

IOAN 16:13 Cînd va veni Mîngîietorul, 
Duhul adevărului, are să vă călăuzească în 
tot adevărul; căci El nu va vorbi dela El, ci 
va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi 
lucrurile viitoare.

1 IOAN 1:5 Vestea, pe care am auzit 
-o dela El şi pe care v’o propovăduim, este 
că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este 
întunerec.

Vezi și: Psalmi 36:9; Isaia 60:1,3,19,20; Ioan 15:26; Ioan 2:7-10.

B12 Perfecțiunea lui Mesia.
B18 Sfințenia, frumusețea și gloria lui Mesia.
B23 Grația lui Dumnezeu și Mesia.

PSALMI 45:1 (Către mai marele 
cîntăreţilor. De cîntat cum se cîntă: 
,,Crinii``. Un psalm al fiilor lui Core. 
O cîntare. O cîntare de dragoste.) 
Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc 

în inimă, şi zic: ,,Lucrarea mea de laudă 
este pentru Împăratul!`` Ca pana unui 
scriitor iscusit să-mi fie limba!

2 Tu eşti cel mai frumos dintre oameni, 
harul este turnat pe buzele tale: de 
aceea te -a binecuvîntat Dumnezeu pe 
vecie.

LUCA 2:40 Iar Pruncul creştea şi se 
întărea; era plin de înţelepciune, şi harul lui 
Dumnezeu era peste El.

LUCA 2:52 Şi Isus creştea în 
înţelepciune, în statură, şi era tot mai 
plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea 
oamenilor.

LUCA 4:21 Atunci a început să le spună: 
,,Astăzi s’au împlinit cuvintele acestea din 
Scriptură, pe cari le-aţi auzit.``

22 Şi toţi Îl vorbeau de bine, se mirau de 
cuvintele pline de har, cari ieşiau din gura 
Lui, şi ziceau: ,,Oare nu este acesta feciorul 
lui Iosif?``

IOAN 1:14 Şi Cuvîntul S’a făcut trup, şi 
a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. 
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai 
ca slava singurului născut din Tatăl. -

IOAN 1:16 Şi noi toţi am primit din 
plinătatea Lui, şi har după har;

17 căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul 
şi adevărul au venit prin Isus Hristos.

FAPTELE APOSTOLILOR 15:11 Ci 
credem că noi, ca şi ei, sîntem mîntuiţi prin 
harul Domnului Isus.``

ROMANI 3:24 Şi sînt socotiţi neprihăniţi, 
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fără plată, prin harul Său, prin 
răscumpărarea, care este în Hristos Isus.

ROMANI 5:15 Dar cu darul fără plată nu 
este ca şi cu greşala; căci, dacă prin greşala 
unuia singur, cei mulţi au fost loviţi cu 
moartea, apoi cu mult mai mult harul lui 
Dumnezeu şi darul, pe care ni l -a făcut 
harul acesta într’un singur om, adică în Isus 
Hristos, s’au dat din belşug celor mulţi.

1 CORINTENI 15:10 Prin harul lui 
Dumnezeu sînt ce sînt. Şi harul Lui faţă de 
mine n’a fost zădarnic; ba încă am lucrat 
mai mult decît toţi: totuş nu eu, ci harul lui 
Dumnezeu, care este în mine.

2 CORINTENI 1:15 În această 
încredinţare, voiam să vin mai înainte la voi, 
ca să aveţi un al doilea har.

2 CORINTENI 12:9 Şi El mi -a zis: 
,,Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea 
Mea în slăbiciune este făcută desăvîrşită.`` 
Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu 
slăbiciunile mele, pentruca puterea lui 
Hristos să rămînă în mine.

EFESENI 2:8 Căci prin har aţi fost 
mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine 
dela voi; ci este darul lui Dumnezeu.

TIT 2:11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce 
mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat.

EVREI 2:9 Dar pe Acela, care a fost 
făcut ,,pentru puţină vreme mai pe jos decît 
îngerii``, adică pe Isus, Îl vedem ,,încununat 
cu slavă şi cu cinste``, din pricina morţii, 
pe care a suferit -o; pentruca, prin harul lui 

Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi.

IACOB 4:6 Dar, în schimb, ne dă un 
har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: 
,,Dumnezeu stă împotriva celor mîndri, dar 
dă har celor smeriţi.``

APOCALIPSA 22:21 Harul Domnului 
Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin

Vezi și: Cântarea Cântărilor 2:3; Cântarea Cântărilor 5:10-16; 
Isaia 63:9; Zaharia 9:16; Matei 17:2; Romani 5:17,21; Romani 

6:1,14,15; Romani 11:5,6; Romani 12:3,6; Romani 16:20; 1 
Corinteni 3:4; 2 Corinteni 4:15; 2 Corinteni 8:9; 2 Corinteni 9:8; 
2 Corinteni 13:14; Galateni 1:6; Galateni 5:4; Efeseni 1:7; Efeseni 
2:5,7; Efeseni 4:7; Filipeni 1:29; Coloseni 1:15-18; 1 Timotei 1:14; 2 
Timotei 2:6; Tit 3:7; Evrei 1:3; Evrei 4:16; Evrei 7:26; Evrei 10:29; 
Evrei 12:15,28; Evrei 13:9; 1 Petru 1:10,13; 1 Petru 2:19,20; 1 Petru 

5:10,12; 2 Petru 3:18; Apocalipsa 1:13-18.

B14 Mesia face cunoscută gloria lui 
Dumnezeu.

B17 Tandrețea și slăbiciunea lui Mesia.
E09 Virtutea lui Mesia.

PSALMI 45:3 Războinic viteaz, încinge-
ţi sabia, -podoaba şi slava,

4 da, slava Ta! -Fii biruitor, suie-te în 
carul tău de luptă, apără adevărul, 
blîndeţa şi neprihănirea, şi dreapta ta 
să strălucească prin isprăvi minunate!

ŢEFANIA 2:3 Căutaţi pe Domnul, toţi cei 
smeriţi din ţară, cari împliniţi poruncile 
Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! 
Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mîniei 
Domnului.``

MATEI 11:29 Luaţi jugul Meu asupra 
voastră, şi învăţaţi dela Mine, căci Eu sînt 
blînd şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă 
pentru sufletele voastre.
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MATEI 21:5 ,,Spuneţi fiicei Sionului: 
,Iată, Împăratul tău vine la tine, blînd şi 
călare pe un măgar, pe un măgăruş, mînzul 
unei măgăriţe.``

IOAN 17:17 Sfinţeşte -i prin adevărul 
Tău: Cuvîntul Tău este adevărul.

2 CORINTENI 10:1 Eu, Pavel, vă rog, 
prin blîndeţa şi bunătatea lui Hristos, -eu, 
cel ,,smerit cînd sînt de faţă în mijlocul 
vostru, şi plin de îndrăzneală împotriva 
voastră, cînd sînt departe``,

GALATENI 5:22 Roada Duhului, dimpotrivă, 
este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga 
răbdare, bunătatea, facerea de bine, 
credincioşia,

EFESENI 4:2 cu toată smerenia şi 
blîndeţa, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă 
unii pe alţii în dragoste,

COLOSENI 3:12 Astfel dar, ca nişte aleşi 
ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, 
îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, 
cu bunătate, cu smerenie, cu blîndeţă, cu 
îndelungă răbdare.

1 TIMOTEI 6:11 Iar tu, om al lui Dumnezeu, 
fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, 
evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, 
blîndeţa.

EVREI 4:12 Căci Cuvîntul lui Dumnezeu 
este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice 
sabie cu două tăişuri: pătrunde pînă acolo 
că desparte sufletul şi duhul, încheieturile 
şi măduva, judecă simţirile şi gîndurile 
inimii.

APOCALIPSA 1:16 În mîna dreaptă 
ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie 
ascuţită cu două tăişuri, şi faţa Lui era ca 
soarele, cînd străluceşte în toată puterea lui.

APOCALIPSA 19:11 Apoi am văzut 
cerul deschis, şi iată că s’a arătat un cal alb! 
Cel ce sta pe el, se cheamă ,,Cel credincios`` 
şi ,,Cel adevărat``, şi El judecă şi Se luptă cu 
dreptate.

12 chii Lui erau ca para focului; capul îl avea 
încununat cu multe cununi împărăteşti, şi 
purta un nume scris, pe care nimeni nu -l 
ştie, decît numai El singur.

13 Era îmbrăcat cu o haină muiată în 
sînge. Numele Lui este: ,,Cuvîntul lui 
Dumnezeu.``

14 ştile din cer Îl urmau călări pe cai albi, 
îmbrăcate cu in supţire, alb şi curat.

15 Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să 
lovească Neamurile cu ea, pe cari le va 
cîrmui cu un toiag de fer. Şi va călca cu 
picioarele teascul vinului mîniei aprinse a 
atotputernicului Dumnezeu.

APOCALIPSA 19:21 Iar ceilalţi au fost 
ucişi cu sabia, care ieşea din gura Celui ce 
şedea călare pe cal. Şi toate păsările s’au 
săturat din carnea lor.

Vezi și: Numeri 12:3; Psalmi 18:35; Isaia 49:2,3; Isaia 63:1-6; 1 
Corinteni 4:21; 2 Corinteni 6:4-7; Galateni 6:1; 2 Timotei 2:25; 

Tit 3:2; Iacob 1:21; 1 Petru 3:15.

B16 Puterea și forța lui Mesia.

PSALMI 45:5 Săgeţile tale sînt ascuţite: 
supt tine vor cădea popoare, şi săgeţile 
tale vor străpunge inima vrăjmaşilor 
împăratului.
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MATEI 28:19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici 
din toate neamurile, botezîndu -i în 
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului 
Duh.

FAPTELE APOSTOLILOR 4:4 Însă 
mulţi din ceice auziseră cuvîntarea, au 
crezut; şi numărul bărbaţilor credincioşi s’a 
ridicat aproape la cinci mii.

2 CORINTENI 10:3 Măcar că trăim 
în firea pămîntească, totuş nu ne luptăm 
călăuziţi de firea pămîntească.

4 Căci armele cu cari ne luptăm noi, nu sînt 
supuse firii pămînteşti, ci sînt puternice, 
întărite de Dumnezeu ca să surpe 
întăriturile.

5 oi răsturnăm izvodirile minţii şi orice 
înălţime, cari se ridică împotriva 
cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gînd îl 
facem rob ascultării de Hristos.

EVREI 4:12 Căci Cuvîntul lui Dumnezeu 
este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice 
sabie cu două tăişuri: pătrunde pînă acolo 
că desparte sufletul şi duhul, încheieturile 
şi măduva, judecă simţirile şi gîndurile 
inimii.

13 icio făptură nu este ascunsă de El, ci totul 
este gol şi descoperit înaintea ochilor 
Aceluia, cu care avem a face.

Vezi și: #1; Psalmi 22:27,28; Psalmi 66:3,4; Faptele Apostolilor 
5:14; Faptele Apostolilor 6:7.

B05 Mesia este plin de Duhul Sfânt.
E08 Dreptatea lui Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H04 Tronul lui Mesia.
     
PSALMI 45:6 Scaunul Tău de domnie, 

Dumnezeule, este vecinic; toiagul de 
domnie al împărăţiei Tale este un toiag 
de dreptate.

7 Tu iubeşti neprihănirea, şi urăşti 
răutatea. De aceea, Dumnezeule, 
Dumnezeul Tău Te -a uns cu un 
untdelemn de bucurie, mai pe sus decît 
pe tovarăşii Tăi de slujbă.

MATEI 3:15 Drept răspuns, Isus i -a 
zis: ,,Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să 
împlinim tot ce trebuie împlinit.`` Atunci 
Ioan L -a lăsat.

LUCA 1:32 El va fi mare, şi va fi chemat 
Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu 
îi va da scaunul de domnie al tatălui Său 
David.

33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi 
Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``

IOAN 1:1 La început era Cuvîntul, şi 
Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era 
Dumnezeu.

FAPTELE APOSTOLILOR 10:37 Ştiţi 
vorba făcută prin toată Iudea, începînd din 
Galilea, în urma botezului propovăduit de 
Ioan;

38 cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfînt şi cu 
putere pe Isus din Nazaret, care umbla din 
loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei 
ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu 
era cu El.
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EVREI 1:8 pe cînd Fiului I -a zis: 
,,Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este 
în veci de veci; toiagul domniei Tale este un 
toiag de dreptate:

9 Tu ai iubit neprihănirea şi ai urît 
nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, 
Dumnezeul Tău Te -a uns cu un untdelemn 
de bucurie mai pe sus decît pe tovarăşii 
Tăi.``

EVREI 7:26 Şi tocmai un astfel de Mare 
Preot ne trebuia: sfînt, nevinovat, fără pată, 
despărţit de păcătoşi, şi înălţat mai pe sus 
de ceruri,

Vezi și: #1; Psalmi 33:5; Psalmi 89:29,36,37; Psalmi 93:2; 
Psalmi 145:13.

D04 D. Rolul lui Mesia ca Împărat.
E16 Mesia va binecuvânta poporul Său.

PSALMI 45:9 Printre prea iubitele 
tale sînt fete de împăraţi; împărăteasa, 
mireasa ta, stă la dreapta ta, împodobită 
cu aur de Ofir.

13 Fata împăratului este plină de strălucire 
înlăuntrul casei împărăteşti; ea poartă o 
haină ţesută cu aur.

14 Este adusă înaintea împăratului, 
îmbrăcată cu haine cusute la gherghef, 
şi urmată de fete, însoţitoarele ei, cari 
sînt aduse la tine.

15 Ele sînt duse în mijlocul bucuriei şi 
veseliei, şi intră în casa împăratului.

CÂNTAREA CÂNTĂRILOR 1:4 Trage-
mă după tine! Şi haidem să alergăm! 
Împăratul mă duce în odăile lui... Ne vom 

veseli şi ne vom bucura de tine; vom lăuda 
desmierdările tale mai mult de cît vinul! Pe 
drept eşti iubit.

CÂNTAREA CÂNTĂRILOR 2:10 Prea 
iubitul meu vorbeşte şi-mi zice: Scoală-te, 
iubito, şi vino, frumoaso!

CÂNTAREA CÂNTĂRILOR 6:2 Iubitul 
meu s’a pogorît la grădina lui, la stratul de 
mirezme, ca să-şi pască turma în grădini, şi 
să culeagă crini.

3 Eu sînt a iubitului meu şi iubitul meu este 
al meu; el îşi paşte turma între crini. -

ISAIA 61:10 ,,Mă bucur în Domnul, 
şi sufletul Meu este plin de veselie în 
Dumnezeul Meu; căci M’a îmbrăcat cu 
hainele mîntuirii, M’a acoperit cu mantaua 
izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o 
cunună împărătească, şi ca o mireasă, 
împodobită cu sculele ei.

IOAN 17:24 Tată, vreau ca acolo unde 
sînt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia, 
pe cari Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, 
slavă, pe care Mi-ai dat -o Tu; fiindcă Tu 
M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.

2 CORINTENI 11:2 Căci sînt gelos de 
voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, 
pentrucă v’am logodit cu un bărbat, ca să 
vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o 
fecioară curată.

1 TESALONICENI 4:17 Apoi, noi cei 
vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi 
împreună cu ei, în nori, ca să întîmpinăm 
pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi 
totdeauna cu Domnul.
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2 TESALONICENI 1:10 cînd va veni, în 
ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi, 
şi privit cu uimire în toţi ceice vor fi crezut; 
căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi 
înaintea voastră.

1 IOAN 3:2 Prea iubiţilor, acum sîntem 
copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s’a 
arătat încă. Dar ştim că atunci cînd Se va 
arăta El, vom fi ca El; pentrucă Îl vom vedea 
aşa cum este.

APOCALIPSA 3:5 Cel ce va birui, va 
fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu -i voi 
şterge nicidecum numele din cartea vieţii, 
şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui 
Meu şi înaintea îngerilor Lui.``

APOCALIPSA 7:15 Pentru aceasta 
stau ei înaintea scaunului de domnie al 
lui Dumnezeu, şi -I slujesc zi şi noapte în 
Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de 
domnie, îşi va întinde peste ei cortul Lui.

16 u le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu 
-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă 
arşiţă.

17 Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului 
de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce 
la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va 
şterge orice lacrimă din ochii lor.``

APOCALIPSA 19:7 Să ne bucurăm, să 
ne veselim, şi să -I dăm slavă! Căci a venit 
nunta Mielului; soţia Lui s’a pregătit,

8 şi i s’a dat să se îmbrace cu in supţire, 
strălucitor, şi curat.`` -(Inul subţire sînt 
faptele neprihănite ale sfinţilor.)

Vezi și: Isaia 35:10; Isaia 51:11; Isaia 55:12,13; Isaia 60:19,20; 
Efeseni 2:4-6.

D04 D. Rolul lui Mesia ca Împărat.
E25 esia va fi crezut și lăudat.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 45:16 Copiii tăi vor lua locul 
părinţilor tăi; îi vei pune domni în toată 
ţara.

17 Din neam în neam îţi voi pomeni 
numele: de aceea în veci de veci te vor 
lăuda popoarele.

MATEI 19:28 Isus le -a răspuns: ,,Adevărat 
vă spun că, atunci cînd va sta Fiul omului pe 
scaunul de domnie al măririi Sale, la înoirea 
tuturor lucrurilor, voi, cari M’aţi urmat, 
veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de 
domnie, şi veţi judeca pe cele douăsprezece 
seminţii ale lui Israel.

29 Şi ori şi cine a lăsat case, sau fraţi, sau 
surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau 
feciori, sau holde, pentru Numele Meu, va 
primi însutit, şi va moşteni viaţa vecinică.

MATEI 26:13 Adevărat vă spun că ori unde 
va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în 
toată lumea, se va spune şi ce a făcut femeia 
aceasta, spre pomenirea ei.``

MATEI 28:19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici 
din toate neamurile, botezîndu -i în 
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului 
Duh.

1 PETRU 2:9 Voi însă sînteţi o seminţie 
aleasă, o preoţie împărătească, un neam 
sfînt, un popor , pe care Dumnezeu Şi l-a 
cîştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile 
minunate ale Celui ce v-a chemat din 
întunerec la lumina Sa minunată;
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APOCALIPSA 5:9 Şi cîntau o cîntare 
nouă, şi ziceau: ,,Vrednic eşti tu să iei cartea 
şi să -i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, 
şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu 
sîngele Tău, oameni din orice seminţie, 
de orice limbă, din orice norod şi de orice 
neam.

10 Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru 
Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe 
pămînt!``

Vezi și: #1; #2; #4.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

E18 Dumnezeu va locui printre poporul Său.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H05 Gloria și puterea viitoare a lui Mesia.

PSALMI 46:4 Este un rîu, ale 
cărui izvoare înveselesc cetatea lui 
Dumnezeu, sfîntul locaş al locuinţelor 
Celui Prea Înalt.

5 Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se 
clatină; Dumnezeu o ajută în revărsatul 
zorilor.

6 eamurile se frămîntă, împărăţiile 
se clatină, dar glasul Lui răsună, şi 
pămîntul se topeşte de groază.

7 Domnul oştirilor este cu noi, 
Dumnezeul lui Iacov este un turn de 
scăpare pentru noi. -

8 Veniţi şi priviţi lucrările Domnului, 
pustiirile, pe cari le -a făcut El pe 
pămînt.

9 El a pus capăt războaielor pînă la 
marginea pămîntului; El a sfărîmat 
arcul, şi a rupt suliţa, a ars cu foc carăle 
de război. -

10 ,,Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sînt 
Dumnezeu: Eu stăpînesc peste neamuri, 
Eu stăpînesc pe pămînt. -

11 Domnul oştirilor este cu noi. 
Dumnezeul lui Iacov este un turn de 
scăpare pentru noi. -

ISAIA 2:4 El va fi Judecătorul 
neamurilor, El va hotărî între un mare 
număr de popoare; aşa în cît din săbiile lor 
îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor 
cosoare: nici un popor nu va mai scoate 
sabia împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa 
războiul.

MICA 4:3 El va judeca între multe 
popoare, va hotărî între neamuri puternice, 
depărtate. Din săbiile lor îşi vor făuri fiare 
de plug, şi din suliţele lor cosoare; niciun 
neam nu va mai trage sabia împotriva 
altuia, şi nu vor mai învăţa să facă război;

4 ci fiecare va locui supt viţa lui şi supt 
smochinul lui, şi nimeni nu -l va mai 
turbura. Căci gura Domnului oştirilor a 
vorbit.

ZAHARIA 2:10 Strigă de veselie şi bucură-
te, fiica Sionului! Căci iată, Eu vin, şi voi 
locui în mijlocul tău, zice Domnul.``

IOAN 3:14 Şi, după cum a înălţat Moise 
şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie 
înălţat şi Fiul omului,

IOAN 12:32 Şi după ce voi fi înălţat 
de pe pămînt, voi atrage la Mine pe toţi 
oamenii.`` -

IOAN 17:1 După ce a vorbit astfel, Isus 
a ridicat ochii spre cer, şi a zis: ,,Tată, a sosit 
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ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul 
Tău să Te proslăvească pe Tine,

2 după cum I-ai dat putere peste orice 
făptură, ca să dea viaţa vecinică tuturor 
acelora, pe cari I i-ai dat Tu.

3 Şi viaţa vecinică este aceasta: să Te cunoască 
pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe 
Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu.

4 Eu Te-am proslăvit pe pămînt, am sfîrşit 
lucrarea, pe care Mi-ai dat -o s’o fac.

5 Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi 
cu slava, pe care o aveam la Tine, înainte de 
a fi lumea.

FAPTELE APOSTOLILOR 5:31 Pe acest 
Isus, Dumnezeu L -a înălţat cu puterea Lui, 
şi L -a făcut Domn şi Mîntuitor, ca să dea lui 
Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.

APOCALIPSA 15:3 Ei cîntau cîntarea 
lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cîntarea 
Mielului. Şi ziceau: ,,Mari şi minunate 
sînt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, 
Atotputernice! Drepte şi adevărate sînt căile 
Tale, Împărate al Neamurilor!

4 Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va 
slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sfînt, 
şi toate Neamurile vor veni şi se vor închina 
înaintea Ta, pentrucă judecăţile Tale au fost 
arătate!``

Vezi și: #2, #5; Psalmi 66:7; Psalmi 83:2-4; Isaia 5:16; Isaia 8:9; 
Ieremia 16:19; Habacuc 2:20; Ioan 8:28; Faptele Apostolilor 

2:33; Filipeni 2:9.

D04 D. Rolul lui Mesia ca Împărat.
G02 Înălțarea lui Mesia este prezisă.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
   
PSALMI 47:1 (Către mai marele 

cîntăreţilor. Un psalm făcut de fiii 
lui Core.) Bateţi din palme, toate 
popoarele! Înălţaţi lui Dumnezeu 
strigăte de bucurie!

2 Căci Domnul, Cel Prea Înalt, este 
înfricoşat: El este Împărat mare peste 
tot pămîntul.

3 El ne supune popoarele, El pune 
neamurile supt picioarele noastre.

4 El ne alege moştenirea, slava lui Iacov, 
pe care -l iubeşte. -

5 Dumnezeu Se suie în mijlocul 
strigătelor de biruinţă, Domnul 
înaintează în sunetul trîmbiţei.

6 Cîntaţi lui Dumnezeu, cîntaţi! Cîntaţi 
Împăratul nostru, cîntaţi!

7 Căci Dumnezeu este împărat peste tot 
pămîntul: cîntaţi o cîntare înţeleaptă!

8 Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri, 
Dumnezeu şade pe scaunul Lui de 
domnie cel sfînt.

9 Domnitorii popoarelor se adună 
împreună cu poporul Dumnezeului 
lui Avraam; căci ale lui Dumnezeu sînt 
scuturile pămîntului: El este mai înalt şi 
mai pe sus de orice.

LUCA 24:50 El i -a dus afară pînă 
spre Betania. Şi -a ridicat mînile, şi i -a 
binecuvîntat.

51 Pe cînd îi binecuvînta, S’a despărţit de ei, şi 
a fost înălţat la cer.

52 Dupăce I s’au închinat, ei s’au întors în 
Ierusalim cu o mare bucurie.

53 Şi tot timpul stăteau în Templu, şi lăudau şi 
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binecuvîntau pe Dumnezeu. Amin

FAPTELE APOSTOLILOR 1:6 Deci 
apostolii, pe cînd erau strînşi laolaltă, L-au 
întrebat: ,,Doamne, în vremea aceasta ai de 
gînd să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?``

7 El le -a răspuns: ,,Nu este treaba voastră 
să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea 
Tatăl le -a păstrat supt stăpînirea Sa.

8 Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî 
Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori 
în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi 
pînă la marginile pămîntului.``

9 După ce a spus aceste lucruri, pe cînd se 
uitau ei la El, S’a înălţat la cer, şi un nor L -a 
ascuns din ochii lor.

10 Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, 
pe cînd Se suia El, iată că li s’au arătat doi 
bărbaţi îmbrăcaţi în alb,

11 şi au zis: ,,Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă 
uitaţi spre cer? Acest Isus, care S’a înălţat la 
cer din mijlocul vostru, va veni în acelaş fel 
cum L-aţi văzut mergînd la cer.``

EFESENI 4:8 De aceea este zis: ,,S’a 
suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri 
oamenilor.``

9 Şi acest: ,,S’a suit``, ce însemnează decît că 
înainte Se pogorîse în părţile mai de jos ale 
pămîntului?

10 Cel ce S’a pogorît, este acelaş cu cel ce 
s’a suit mai pe sus de toate cerurile, ca să 
umple toate lucrurile.

1 TIMOTEI 3:16 Şi fără îndoială, mare este 
taina evlaviei... ,,Celce a fost arătat în trup, 
a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost 
văzut de îngeri, a fost propovăduit printre 
Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat 
în slavă.``

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

Vezi și: #1; #2; #4; #5; Deuteronom 33:29; Iosua 21:44; Psalmi 
18:47; Psalmi 24:7-10; Psalmi 68:17,18,24,25,33; Apocalipsa 20.

E14 Mesia va cuceri moartea și întunericul.
G01 Învierea lui Mesia este prezisă.

PSALMI 49:15 Dar mie Dumnezeu îmi 
va scăpa sufletul din locuinţa morţilor, 
căci mă va lua supt ocrotirea Lui. -

IOAN 20:11 Dar Maria şedea afară lîngă 
mormînt, şi plîngea. Pe cînd plîngea s’a 
plecat să se uite în mormînt.

12 Şi a văzut doi îngeri în alb, şezînd în locul 
unde fusese culcat trupul lui Isus; unul la 
cap şi altul la picioare.

IOAN 20:15 ,,Femeie``, i -a zis Isus, ,,de 
ce plîngi? Pe cine cauţi?`` Ea a crezut că 
este grădinarul, şi I -a zis: ,,Domnule, dacă 
L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi 
duce să -L iau.``

16 Isus i -a zis: ,,Marie!`` Ea s’a întors, şi 
I -a zis în evreieşte: ,,Rabuni!`` adică: 
,,Învăţătorule!``

17 ,,Nu mă ţinea``, i -a zis Isus; ,,căci încă 
nu M’am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la 
fraţii Mei, şi spune-le că Mă sui la Tatăl 
Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi 
Dumnezeul vostru.``

FAPTELE APOSTOLILOR 2:27 căci nu-
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mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor, 
şi nu vei îngădui ca Sfîntul Tău să vadă 
putrezirea.

FAPTELE APOSTOLILOR 13:35 De aceea 
mai zice şi în alt psalm: ,,Nu vei îngădui ca 
Sfîntul Tău să vadă putrezirea.``

FAPTELE APOSTOLILOR 26:23 şi anume, 
că Hristosul trebuie să pătimească, şi că, 
după ce va fi cel dintîi din învierea morţilor, 
va vesti lumină norodului şi Neamurilor.``

Vezi și: Psalmi 16:10; Psalmi 30:3; Psalmi 71:20; Psalmi 86:13; 
Iona 2:4-6.

H01 Întoarcerea lui Mesia este prezisă.
H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 50:2 Din Sion, care este 
întruparea frumuseţei desăvîrşite, de 
acolo străluceşte Dumnezeu.

3 Dumnezeul nostru vine şi nu tace. 
Înaintea Lui merge un foc mistuitor, şi 
împrejurul Lui o furtună puternică.

4 El strigă spre ceruri sus, şi spre pămînt, 
ca să judece pe poporul Său:

5 ,,Strîngeţi-Mi pe credincioşii Mei, care 
au făcut legămînt cu Mine prin jertfă!`` 
-

6 Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, 
căci Dumnezeu este cel ce judecă. -

PSALMI 97:6 Cerurile vestesc dreptatea 
Lui, şi toate popoarele văd slava Lui.

ISAIA 12:6 Strigă de bucurie şi veselie, 
locuitoare a Sionului, căci mare este în 

mijlocul tău Sfîntul lui Israel.``

ISAIA 33:22 Căci Domnul este 
Judecătorul nostru, Domnul este 
Legiuitorul nostru, Domnul este Împăratul 
nostru: El ne mîntueşte!

MATEI 24:31 El va trimete pe îngerii 
Săi cu trîmbiţa răsunătoare, şi vor aduna 
pe aleşii Lui din cele patru vînturi, dela o 
margine a cerurilor pînă la cealaltă.

IOAN 12:48 Pe cine Mă nesocoteşte şi nu 
primeşte cuvintele Mele, are cine -l osîndi: 
Cuvîntul, pe care l-am vestit Eu, acela îl va 
osîndi în ziua de apoi.

FAPTELE APOSTOLILOR 17:31 pentrucă 
a rînduit o zi, în care va judeca lumea după 
dreptate, prin Omul, pe care L -a rînduit 
pentru aceasta şi despre care a dat tuturor 
oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul 
că L -a înviat din morţi...``

ROMANI 2:5 Dar, cu împietrirea inimii 
tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni 
o comoară de mînie pentru ziua mîniei şi a 
arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu,

ROMANI 2:16 Şi faptul acesta se va 
vedea în ziua cînd, după Evanghelia mea, 
Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, 
lucrurile ascunse ale oamenilor.

1 TESALONICENI 4:16 Căci însuş 
Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui 
arhanghel şi cu trîmbiţa lui Dumnezeu, Se 
va pogorî din cer, şi întîi vor învia cei morţi 
în Hristos.

17 Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom 
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fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să 
întîmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel 
vom fi totdeauna cu Domnul.

2 TIMOTEI 4:1 Te rog ferbinte, înaintea lui 
Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care 
are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea 
şi Împărăţia Sa:

EVREI 12:22 Ci v’aţi apropiat de muntele 
Sionului, de cetatea Dumnezeului celui 
viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de 
adunarea în sărbătoare a îngerilor,

23 de Biserica celor întîi născuţi, cari sînt 
scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul 
tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi 
desăvîrşiţi,

24 de Isus, Mijlocitorul legămîntului celui nou, 
şi de sîngele stropirii, care vorbeşte mai 
bine decît sîngele lui Abel.

25 Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să 
ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte! Căci dacă 
n’au scăpat ceice n’au vrut să asculte pe Cel 
ce vorbea pe pămînt, cu atît mai mult nu 
vom scăpa noi, dacă ne întoarcem dela Cel 
ce vorbeşte din ceruri,

26 al cărui glas a clătinat atunci pămîntul, şi 
care acum a făcut făgăduinţa aceasta: ,,Voi 
mai clătina încăodată nu numai pămîntul, 
ci şi cerul``.

APOCALIPSA 15:4 Cine nu se va teme, 
Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? 
Căci numai Tu eşti Sfînt, şi toate Neamurile 
vor veni şi se vor închina înaintea Ta, 
pentrucă judecăţile Tale au fost arătate!``

APOCALIPSA 16:5 Şi am auzit pe 
îngerul apelor zicînd: ,,Drept eşti Tu, 
Doamne, care eşti şi care erai! Tu eşti Sfînt, 

pentrucă ai judecat în felul acesta.
6 Fiindcă aceştia au vărsat sîngele sfinţilor şi 

al proorocilor, le-ai dat şi Tu să bea sînge. Şi 
sînt vrednici.``

7 Şi am auzit altarul zicînd: ,,Da, Doamne 
Dumnezeule, Atotputernice, adevărate şi 
drepte sînt judecăţile Tale!``

APOCALIPSA 19:2 Pentrucă judecăţile 
Lui sînt adevărate şi drepte. El a judecat 
pe curva cea mare, care strica pămîntul cu 
curvia ei, şi a răzbunat sîngele robilor Săi, 
din mîna ei.``

APOCALIPSA 22:20 Cel ce adevereşte 
aceste lucruri, zice: ,,Da, Eu vin curînd.`` 
Amin! Vino, Doamne Isuse!

Vezi și: #1; #6; Facerea - Geneza 18:25; Psalmi 7:11; Psalmi 
94:2; 1 Corinteni 6:2,3; Iacob 5:9; 1 Petru 4:5; Apocalipsa 11:15; 

Apocalipsa 16:7; Apocalipsa 19:2; Apocalipsa 20.

E23 Mesia va converti poporul Său.
E27 Pentru o nouă inimă și un nou spirit.
I04 Oferta de pace și sacrificiul recunoștinței 

reprezintă lucrarea lui Mesia.

PSALMI 51:17 Jertfele plăcute lui 
Dumnezeu sînt un duh zdrobit: 
Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o 
inimă zdrobită şi mîhnită.

ISAIA 57:15 Căci aşa vorbeşte Cel Prea 
Înalt, a cărui locuinţă este vecinică şi al 
cărui Nume este sfînt. ,Eu locuiesc în 
locuri înalte şi în sfinţenie; dar sînt cu omul 
zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile 
smerite, şi să îmbărbătez inimile zdrobite.

MATEI 5:3 Ferice de cei săraci în duh, 
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căci a lor este Împărăţia cerurilor!

MARCU 12:33 şi că a -L iubi cu toată inima, 
cu tot cugetul, cu tot sufletul, şi cu toată 
puterea, şi a iubi pe aproapele ca pe sine, 
este mai mult decît toate arderile de tot şi 
decît ,,toate jertfele.``

LUCA 15:10 Tot aşa, vă spun că este 
bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu 
pentru un singur păcătos care se 
pocăieşte.``

LUCA 18:11 Fariseul sta în picioare, 
şi a început să se roage în sine astfel: 
,Dumnezeule, Îţi mulţămesc că nu sînt 
ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, 
preacurvari sau chiar ca vameşul acesta.

12 Eu postesc de două ori pe săptămînă, dau 
zeciuială din toate veniturile mele.`

13 Vameşul sta departe, şi nu îndrăznea nici 
ochii să şi -i ridice spre cer; ci se bătea în 
piept, şi zicea: ,Dumnezeule, ai milă de 
mine, păcătosul!`

14 Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s’a 
pogorît acasă socotit neprihănit decît celalt. 
Căci oricine se înalţă, va fi smerit; şi oricine 
se smereşte, va fi înălţat.``

ROMANI 12:1 Vă îndemn dar, fraţilor, 
pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi 
trupurile voastre ca o jertfă vie, sfîntă, 
plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din 
partea voastră o slujbă duhovnicească.

1 PETRU 2:5 Şi voi, ca nişte pietre vii, 
sînteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, 
o preoţie sfîntă, şi să aduceţi jertfe 
duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin 
Isus Hristos.

Vezi și: Psalmi 22:24; Psalmi 34:18; Psalmi 102:17; Psalmi 147:3; 
Isaia 61:1-3; Isaia 66:2; Luca 15:2-7,21-32; Filipeni 4:18; Evrei 

3:16.

E26 Lucrarea de mântuire a lui Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 53:6 ! cine va face să pornească 
din Sion izbăvirea lui Israel? Cînd va 
aduce Dumnezeu înapoi pe prinşii de 
război ai poporului Său, Iacov se va 
veseli, şi Israel se va bucura.

ISAIA 59:20 ,,Da, va veni un 
Răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai 
lui Iacov, cari se vor întoarce dela păcatele 
lor, zice Domnul.

MATEI 1:21 Ea va naşte un Fiu, şi -i vei 
pune numele Isus, pentru că El va mîntui pe 
poporul Lui de păcatele sale.``

LUCA 1:68 ,,Binecuvîntat este Domnul, 
Dumnezeul lui Israel, pentrucă a cercetat şi 
a răscumpărat pe poporul Său.

LUCA 4:18 ,,Duhul Domnului este peste 
Mine, pentrucă M’a uns să vestesc săracilor 
Evanghelia; M’a trimes să tămăduiesc pe cei 
cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor 
de război slobozirea, şi orbilor căpătarea 
vederii; să dau drumul celor apăsaţi,

19 şi să vestesc anul de îndurare al 
Domnului.``

LUCA 21:28 Cînd vor începe să se 
întîmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi 
să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea 
voastră se apropie.``
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ROMANI 11:26 Şi atunci tot Israelul va fi 
mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul 
va veni din Sion, şi va îndepărta toate 
nelegiurile dela Iacov.

27 Acesta va fi legămîntul, pe care -l voi face cu 
ei, cînd le voi şterge păcatele.``

EVREI 9:12 şi a intrat, odată pentru 
totdeauna, în Locul prea sfînt, nu cu sînge 
de ţapi şi de viţei, ci cu însuş sîngele Său, 
după ce a căpătat o răscumpărare vecinică.

Vezi și: #1; # 2; #3; Psalmi 14:7; Psalmi 42:11; Psalmi 43:5; 
Psalmi 44:4; Psalmi 74:12; Psalmi 78:35; Psalmi 111:9; Habacuc 

3:13; Luca 1:71; Luca 2:38; Efeseni 1:7; Coloseni 1:14.

F05 Mesia va fi trădat.
F11 Suferința lui Mesia.

PSALMI 55:4 Îmi tremură inima în 
mine, şi mă cuprinde spaima morţii,

5 mă apucă frica şi groaza, şi mă iau fiorii.
 
12 u un vrăjmaş mă batjocoreşte, căci aş 

suferi: nu protivnicul meu se ridică 
împotriva mea, căci m’aş ascunde 
dinaintea lui.

13 Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, 
tu, frate de cruce şi prieten cu mine!

14 oi, cari trăiam împreună într’o plăcută 
prietenie, şi ne duceam împreună cu 
mulţimea în Casa lui Dumnezeu!

MATEI 26:31 Atunci Isus le -a zis: ,,În 
noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o 
pricină de poticnire; căci este scris: ,Voi 
bate Păstorul, şi oile turmei vor fi risipite.`

32 Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea 
voastră în Galilea.``

33 Petru a luat cuvîntul, şi I -a zis: ,,Chiar dacă 

toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, 
eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de 
poticnire.``

34 ,,Adevărat îţi spun``, i -a zis Isus, ,,că tu, 
chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cînte 
cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.``

35 Petru I -a răspuns: ,,Chiar dacă ar trebui 
să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de 
Tine.`` Şi toţi ucenicii au spus acelaş lucru.

36 Atunci Isus a venit cu ei într’un loc îngrădit, 
numit Ghetsimani, şi a zis ucenicilor: 
,,Şedeţi aici pînă Mă voi duce colo să Mă 
rog.``

37 A luat cu El pe Petru şi pe cei doi fii ai lui 
Zebedei, şi a început să Se întristeze şi să se 
mîhnească foarte tare.

38 Isus le -a zis atunci: ,,Sufletul Meu este 
cuprins de o întristare de moarte; rămîneţi 
aici, şi vegheaţi împreună cu Mine.``

IOAN 13:21 Dupăce a spus aceste 
cuvinte, Isus S’a tulburat în duhul Lui, a 
mărturisit, şi a zis: ,,Adevărat, adevărat, vă 
spun, că unul din voi Mă va vinde.``

IOAN 13:27 Cum a fost dată bucăţica, a 
intrat Satana în Iuda. Isus i -a zis: ,,Ce-ai să 
faci, fă repede.``

IOAN 13:37 ,,Doamne``, I -a zis Petru, 
,,de ce nu pot veni după Tine acum? Eu îmi 
voi da viaţa pentru Tine.``

38 Isus i -a răspuns: ,,Îţi vei da viaţa pentru 
Mine? Adevărat, adevărat, îţi spun, că nu va 
cînta cocoşul, pînă te vei lepăda de Mine de 
trei ori.

Vezi și: Psalmi 6:3; Psalmi 69:20,21; Psalmi 102:3-5; Marcu 
14:33,34.
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H05 Gloria și puterea viitoare a lui Mesia.
H08 Mesia va avea viață veșnică.
     
PSALMI 61:6 Tu adaugi zile la zilele 

împăratului: lungească -i-se anii pe 
vecie!

7 În veci să rămînă el pe scaunul de 
domnie, înaintea lui Dumnezeu! Fă ca 
bunătatea şi credincioşia Ta să vegheze 
asupra lui!

2 SAMUEL 7:16 Ci casa ta şi împărăţia ta vor 
dăinui vecinic înaintea Mea, şi scaunul tău 
de domnie va fi întărit pe vecie.``

LUCA 1:30 Îngerul i -a zis: ,,Nu te teme, 
Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui 
Dumnezeu.

31 Şi iată că vei rămînea însărcinată, şi vei 
naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus.

32 El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea 
Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul 
de domnie al tatălui Său David.

33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi 
Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``

EVREI 9:24 Căci Hristos n’a intrat 
într’un locaş de închinare făcut de mînă 
omenească, după chipul adevăratului locaş 
de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să 
Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui 
Dumnezeu.

Vezi și: #1; Psalmi 41:12; Evrei 7:21-25.

F03 Mesia va fi renegat.

PSALMI 62:3 Pînă cînd vă veţi năpusti 
asupra unui om, pînă cînd veţi căuta cu 

toţii să -l doborîţi ca pe un zid gata să 
cadă, ca pe un gard gata să se surpe?

4 Da, ei pun la cale să -l doboare din 
înălţimea lui: le place minciuna; cu gura 
binecuvintează, dar cu inima blastămă. 
-

PSALMI 2:1 Pentruce se întărîtă 
nemulţumirile, şi pentruce cugetă 
popoarele lucruri deşerte?

2 Împăraţii pămîntului se răscoală, şi 
domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva 
Domnului şi împotriva Unsului Său, zicînd:

3 ,,Să le rupem legăturile şi să scăpăm de 
lanţurile lor!`` -

MATEI 26:3 Atunci preoţii cei mai de 
seamă, cărturarii şi bătrînii norodului s’au 
strîns în curtea marelui preot care se numea 
Caiafa;

4 şi s’au sfătuit împreună, cum să prindă pe 
Isus cu vicleşug, şi să -L omoare.

MATEI 27:1 Cînd s’a făcut ziuă, toţi 
preoţii cei mai de seamă şi bătrînii 
norodului au ţinut sfat împotriva lui Isus, ca 
să -L omoare.

IOAN 11:49 Unul din ei, Caiafa, care era 
mare preot în anul acela, le -a zis: ,,Voi nu 
ştiţi nimic;

50 oare nu vă gîndiţi că este în folosul vostru să 
moară un singur om pentru norod, şi să nu 
piară tot neamul?``

51 Dar lucrul acesta nu l -a spus de la el; ci, 
fiindcă era mare preot în anul acela, a 
proorocit că Isus avea să moară pentru 
neam.

FAPTELE APOSTOLILOR 4:25 Tu ai 
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zis prin Duhul Sfînt, prin gura părintelui 
nostru David, robul Tău: ,Pentruce se 
întărîtă neamurile, şi pentruce cugetă 
noroadele lucruri deşerte?

26 Împăraţii pămîntului s’au răsculat, şi 
domnitorii s’au unit împotriva Domnului şi 
împotriva Unsului Său.`

27 În adevăr, împotriva Robului Tău celui 
sfînt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s’au însoţit 
în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu 
Neamurile şi cu noroadele lui Israel,

28 ca să facă tot ce hotărîse mai dinainte mîna 
Ta şi sfatul Tău.

Vezi și: Matei 2:14-16.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 65:2 Tu asculţi rugăciunea, de 
aceea toţi oamenii vor veni la Tine.

PSALMI 22:27 Toate marginile pămîntului 
îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la 
Domnul: toate familiile neamurilor se vor 
închina înaintea Ta.

PSALMI 86:9 Toate neamurile, pe cari le-
ai făcut, vor veni să se închine înaintea Ta, 
Doamne, şi să dea slavă Numelui Tău.

ISAIA 66:23 În fiecare lună nouă şi în 
fiecare Sabat, va veni orice făptură să se 
închine înaintea Mea, -zice Domnul. -

LUCA 11:9 Deaceea şi Eu vă spun: 
Cereţi, şi vi se va da: căutaţi, şi veţi găsi; 
bateţi şi vi se va deschide.

10 Fiindcă oricine cere, capătă; cine caută 
găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.

IOAN 12:32 Şi după ce voi fi înălţat 
de pe pămînt, voi atrage la Mine pe toţi 
oamenii.`` -

1 IOAN 5:14 Îndrăzneala, pe care o avem 
la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, 
ne ascultă.

15 Şi dacă ştim că ne ascultă, orice i-am cere, 
ştim că sîntem stăpîni pe lucrurile pe cari I 
le-am cerut.

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

Vezi și: #1; Psalmi 66:4; Psalmi 145:18,19; Isaia 49:6; Isaia 
65:24; Ieremia 29:12,13.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 67:1 (Către mai marele 
cîntăreţilor. De cîntat pe instrumente 
cu coarde. Un psalm. O cîntare.) 
Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne 
binecuvinteze, să facă să lumineze peste 
noi Faţa Lui, -

2 ca să se cunoască pe pămînt calea Ta, şi 
printre toate neamurile mîntuirea Ta!

3 Te laudă, popoarele, Dumnezeule, toate 
popoarele Te laudă.

4 Se bucură neamurile şi se veselesc; căci 
Tu judeci popoarele cu nepărtinire, şi 
povăţuieşti neamurile pe pămînt. -

5 Te laudă, popoarele, Dumnezeule, toate 
popoarele Te laudă.
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6 Pămîntul îşi dă roadele; Dumnezeu, 
Dumnezeul nostru, ne binecuvintează,

7 Dumnezeu ne binecuvintează, şi toate 
marginile pămîntului se tem de El.

ISAIA 2:2 Se va întîmpla în scurgerea 
vremurilor, că muntele Casei Domnului 
va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; 
se va înălţa deasupra dealurilor, şi toate 
neamurile se vor îngrămădi spre el.

3 Popoarele se vor duce cu grămada la el, şi 
vor zice: ,,Veniţi, să ne suim la muntele 
Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, 
ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe 
cărările Lui.`` Căci din Sion va ieşi Legea, şi 
din Ierusalim cuvîntul Domnului.

4 El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărî 
între un mare număr de popoare; aşa în cît 
din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi 
din suliţele lor cosoare: nici un popor nu va 
mai scoate sabia împotriva altuia, şi nu vor 
mai învăţa războiul.

DANIEL 7:14 I S’a dat stăpînire, slavă 
şi putere împărătească, pentru ca să -i 
slujească toate popoarele, neamurile, şi 
oamenii de toate limbile. Stăpînirea Lui 
este o stăpînire vecinică, şi nu va trece 
nicidecum, şi împărăţia Lui nu va fi 
nimicită niciodată.

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

APOCALIPSA 15:4 Cine nu se va teme, 
Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? 

Căci numai Tu eşti Sfînt, şi toate Neamurile 
vor veni şi se vor închina înaintea Ta, 
pentrucă judecăţile Tale au fost arătate!``

Vezi și: #1; #2; #4; #5; Ieremia 10:10.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 68:1 (Către mai marele 
cîntăreţilor. Un psalm al lui David. O 
cîntare.) Dumnezeu Se scoală, vrăjmaşii 
Lui se risipesc, şi protivnicii Lui fug 
dinaintea Feţei Lui.

2 Cum se risipeşte fumul, aşa -i risipeşti 
Tu; cum se topeşte ceara la foc, aşa pier 
cei răi dinaintea lui Dumnezeu.

3 Dar cei neprihăniţi se bucură, saltă de 
bucurie înaintea lui Dumnezeu, şi nu 
mai pot de veselie.

4 Cîntaţi lui Dumnezeu, lăudaţi Numele 
Lui! Faceţi drum Celui ce înaintează 
prin cîmpii. Domnul este Numele Lui: 
bucuraţi-vă înaintea Lui!

2 TESALONICENI 1:8 într’o flacără de 
foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc 
pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de 
Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.

9 Ei vor avea ca pedeapsă o perzare vecinică, 
dela faţa Domnului şi dela slava puterii Lui,

APOCALIPSA 18:20 ,,Bucură-te de 
ea, cerule! Bucuraţi-vă şi voi, sfinţilor, 
apostolilor şi proorocilor! Pentrucă 
Dumnezeu v’a făcut dreptate, şi a judecat 
-o.``

APOCALIPSA 19:7 Să ne bucurăm, să 
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ne veselim, şi să -I dăm slavă! Căci a venit 
nunta Mielului; soţia Lui s’a pregătit,

Vezi și: #1; Ieşirea - Exod 3:14; Isaia 12:4-6; 1 Tesaloniceni 5:16; 1 
Petru 1:8; Apocalipsa 6:16,17.

G02 Înălțarea lui Mesia este prezisă.
G04 Mesia va revărsa Spiritul Său.

PSALMI 68:18 Te-ai suit pe înălţime, 
ai luat prinşi de război, ai luat în dar 
oameni; cei răzvrătiţi vor locui şi ei 
lîngă Domnul Dumnezeu.

MARCU 16:19 Domnul Isus, după ce a 
vorbit cu ei, S’a înălţat la cer, şi a şezut la 
dreapta lui Dumnezeu.

LUCA 24:51 Pe cînd îi binecuvînta, S’a 
despărţit de ei, şi a fost înălţat la cer.

IOAN 7:39 Spunea cuvintele acestea 
despre Duhul, pe care aveau să -L primească 
ceice vor crede în El. Căci Duhul Sfînt încă 
nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă 
proslăvit.

FAPTELE APOSTOLILOR 1:2 dela 
început pînă în ziua în care S’a înălţat la cer, 
după ce, prin Duhul Sfînt, dăduse poruncile 
Sale apostolilor, pe cari -i alesese.

FAPTELE APOSTOLILOR 1:8 Ci voi 
veţi primi o putere, cînd Se va pogorî 
Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori 
în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi 
pînă la marginile pămîntului.``

9 După ce a spus aceste lucruri, pe cînd se 
uitau ei la El, S’a înălţat la cer, şi un nor L -a 

ascuns din ochii lor.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:17 ,,În zilele 
de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din 
Duhul Meu peste orice făptură; feciorii 
voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii 
voştri vor avea vedenii, şi bătrînii voştri vor 
visa visuri!

18 Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele 
Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul 
Meu, şi vor prooroci.

ROMANI 12:6 Deoarece avem felurite 
daruri, după harul care ne -a fost dat: cine 
are darul proorociei, să -l întrebuinţeze 
după măsura credinţei lui.

7 Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de 
slujba lui. Cine învaţă pe alţii, să se ţină de 
învăţătură.

EFESENI 1:3 Binecuvîntat să fie 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus 
Hristos, care ne -a binecuvîntat cu tot felul 
de binecuvîntări duhovniceşti, în locurile 
cereşti, în Hristos.

EFESENI 4:8 De aceea este zis: ,,S’a 
suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri 
oamenilor.``

9 Şi acest: ,,S’a suit``, ce însemnează decît că 
înainte Se pogorîse în părţile mai de jos ale 
pămîntului?

EVREI 4:14 Astfel, fiindcă avem un Mare 
Preot însemnat, care a străbătut cerurile-pe 
Isus, Fiul lui Dumnezeu-să rămînem tari în 
mărturisirea noastră.

EVREI 6:20 unde Isus a intrat pentru 
noi ca înainte mergător, cînd a fost făcut 
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,,Mare Preot în veac, după rînduiala lui 
Melhisedec``.

EVREI 8:1 Punctul cel mai însemnat al 
celor spuse este că avem un Mare Preot, care 
S’a aşezat la dreapta scaunului de domnie al 
Măririi, în ceruri,

Vezi și: Psalmi 24:3,7-10; Psalmi 47:5; Psalmi 72:17-19; Psalmi 
104:3; Psalmi 110:1; 1 Corinteni 12:4-10; 1 Petru 3:22.

F11 Suferința lui Mesia.
F12 Mesia va experimenta rezistența.

PSALMI 69:4 Cei ce mă urăsc fără 
temei, sînt mai mulţi decît perii capului 
meu; ce puternici sînt ceice vor să 
mă peardă, ceice pe nedrept îmi sînt 
vrăjmaşi; trebuie să dau înapoi ce n’am 
furat.

IOAN 15:25 Dar lucrul acesta s’a 
întîmplat ca să se împlinească vorba scrisă 
în Legea lor: ,M’au urît fără temei.`

IOAN 19:4 Pilat a ieşit iarăş afară, şi a 
zis Iudeilor: ,,Iată că vi -L aduc afară, ca să 
ştiţi că nu găsesc nicio vină în El.``

2 CORINTENI 5:21 Pe Cel ce n’a 
cunoscut niciun păcat, El L -a făcut păcat 
pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui 
Dumnezeu în El.

1 PETRU 2:22 El n-a făcut păcat, şi în gura 
Lui nu s-a găsit vicleşug”.

1 PETRU 2:24 El a purtat păcatele 
noastre în trupul Său, pe lemn, pentruca 

noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim 
pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost 
vindecaţi.

1 PETRU 3:18 Hristos, de asemenea, 
a suferit odată pentru păcate, El, Cel 
neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne 
aducă la Dumnezeu. El a fost omorît în trup 
, dar a fost înviat în duh,

Vezi și: Psalmi 35:19; Psalmi 109:3; Isaia 53:4-7; Matei 26:59.

F11 Suferința lui Mesia.

PSALMI 69:7 Căci pentru Tine port eu 
ocara, şi îmi acopere faţa ruşinea.

8 Am ajuns un străin pentru fraţii mei, şi 
un necunoscut pentru fiii mamei mele.

9 Căci rîvna Casei Tale mă mănîncă şi 
ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad 
asupra mea.

MATEI 26:48 Vînzătorul le dăduse semnul 
acesta: ,,Pe care -l voi săruta eu, acela este; 
să puneţi mîna pe el!``

49 Îndată, Iuda s’a apropiat de Isus, şi I -a zis: 
,,Plecăciune, Învăţătorule!`` Şi L -a sărutat.

50 Isus i -a zis: ,,Prietene, ce ai venit să faci, 
fă!`` Atunci oamenii aceia s’au apropiat, au 
pus mînile pe Isus, şi L-au prins.

MATEI 26:56 Dar toate aceste lucruri s’au 
întîmplat ca să se împlinească cele scrise 
prin prooroci.`` Atunci toţi ucenicii L-au 
părăsit şi au fugit.

MATEI 26:74 Atunci el a început să se 
blastăme şi să se jure, zicînd: ,,Nu cunosc 
pe omul acesta!`` În clipa aceea a cîntat 
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cocoşul.

IOAN 1:10 El era în lume, şi lumea 
a fost făcută prin El, dar lumea nu L -a 
cunoscut.

11 A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.

IOAN 2:16 Şi a zis celor ce vindeau 
porumbei: ,,Ridicaţi acestea de aici, şi 
nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de 
negustorie.``

17 Ucenicii Lui şi-au adus aminte că este scris: 
,,Rîvna pentru casa Ta Mă mănîncă pe 
Mine.``

IOAN 7:5 Căci nici fraţii Lui nu 
credeau în El.

IOAN 15:21 Dar vă vor face toate aceste 
lucruri pentru Numele Meu, pentrucă ei nu 
cunosc pe Celce M’a trimes.

22 Dacă n’aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, 
n’ar avea păcat; dar acum n’au nicio 
desvinovăţire pentru păcatul lor.

23 Cine Mă urăşte pe Mine, urăşte şi pe Tatăl 
Meu.

24 Dacă n’aş fi făcut între ei lucrări, pe cari 
nimeni altul nu le -a făcut, n’ar avea păcat; 
dar acum le-au şi văzut, şi M’au urît şi pe 
Mine şi pe Tatăl Meu.

ROMANI 15:8 Hristos a fost, în adevăr, un 
slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească 
credincioşia lui Dumnezeu, şi să întărească 
făgăduinţele date părinţilor;

Vezi și: Psalmi 22:6-8; Psalmi 31:11; Psalmi 119:139; Matei 
26:70-74; Marcu 11:15-17.

F13 Detaliile suferinței lui Mesia.

PSALMI 69:19 Tu ştii ce ocară, ce ruşine 
şi batjocură mi se face; toţi protivnicii 
mei sînt înaintea Ta.

20 cara îmi rupe inima, şi sînt bolnav; 
aştept să -i fie cuiva milă de mine, 
dar degeaba; aştept mîngîietori, şi nu 
găsesc niciunul.

21 Ei îmi pun fiere în mîncare, şi, cînd mi 
-e sete, îmi dau să beau oţet.

MATEI 27:34 I-au dat să bea vin amestecat 
cu fiere; dar, cînd l -a gustat, n’a vrut să bea.

MATEI 27:39 Trecătorii îşi băteau joc de 
El, dădeau din cap,

40 şi ziceau: ,,Tu, care strici Templul, şi -l 
zideşti la loc în trei zile, mîntuieşte-
Te pe Tine însuţi! Dacă eşti Tu Fiul lui 
Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce!``

41 Preoţii cei mai de seamă, împreună cu 
cărturarii şi bătrînii, îşi băteau şi ei joc de 
El, şi ziceau:

42 ,,Pe alţii i -a mîntuit iar pe Sine nu Se poate 
mîntui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să 
Se pogoare acum de pe cruce, şi vom crede 
în El!

43 S’a încrezut în Dumnezeu: să -l scape acum 
Dumnezeu, dacă -L iubeşte. Căci a zis: ,Eu 
sînt Fiul lui Dumnezeu!``

44 Tîlharii cari erau răstigniţi împreună cu El, 
îi aruncau aceleaşi cuvinte de batjocură.

45 Dela ceasul al şaselea pînă la ceasul al 
nouălea s’a făcut întunerec peste toată ţara.

46 Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu 
glas tare: ,,Eli, Eli, Lama Sabactani?`` adică: 
,,Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru 
ce M’ai părăsit?``

47 Unii din ceice stăteau acolo, cînd au auzit 
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aceste vorbe, au zis: ,,Strigă pe Ilie!``
48 Şi îndată, unul din ei a alergat de a luat un 

burete, l -a umplut cu oţet, l -a pus într’o 
trestie, şi i -a dat să bea.

MARCU 15:23 I-au dat să bea vin amestecat 
cu smirnă, dar El nu l -a luat.

IOAN 19:28 După aceea, Isus, care ştia 
că acum totul s’a sfîrşit, ca să împlinească 
Scriptura, a zis: ,,Mi -e sete.``

29 Acolo era un vas plin cu oţet. Ostaşii au pus 
într’o ramură de isop un burete plin cu oţet, 
şi I l-au dus la gură.

30 Cînd a luat Isus oţetul, a zis: ,,S’a isprăvit!`` 
Apoi şi -a plecat capul, şi Şi -a dat duhul.

EVREI 12:2 Să ne uităm ţintă la 
Căpetenia şi Desăvîrşirea credinţei noastre, 
adică la Isus, care, pentru bucuria care -I era 
pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit 
ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de 
domnie al lui Dumnezeu.

1 PETRU 2:23 Cînd era batjocorit, nu 
răspundea cu batjocuri; şi, cînd era chinuit, 
nu ameninţa, ci Se supunea dreptului 
Judecător.

24 El a purtat păcatele noastre în trupul Său, 
pe lemn, pentruca noi, fiind morţi faţă de 
păcate, să trăim pentru neprihănire; prin 
rănile Lui aţi fost vindecaţi.

Vezi și: Psalmi 22:6,7; Isaia 53:3-5.

F13 Detaliile suferinței lui Mesia.

PSALMI 69:26 Căci ei prigonesc pe cel 
lovit de Tine, povestesc suferinţele celor 

răniţi de Tine.

MARCU 15:28 Astfel s’a împlinit Scriptura, 
care zice: ,,A fost pus în numărul celor 
fărădelege.``

29 Trecătorii îşi băteau joc de El, dădeau din 
cap, şi ziceau: ,,Uă! Tu, care strici Templul, 
şi -l zideşti la loc în trei zile,

30 mîntuieşte-Te pe Tine însuţi, şi pogoară-Te 
de pe cruce!``

31 Tot astfel şi preoţii cei mai de seamă, 
împreună cu cărturarii îşi băteau joc de El 
între ei, şi ziceau: ,,Pe alţii i -a mîntuit, şi pe 
Sine însuş nu Se poate mîntui!

32 Hristosul, Împăratul lui Israel, să Se 
pogoare acum de pe cruce, ca să vedem şi 
să credem!`` Cei răstigniţi împreună cu El, 
deasemenea îşi băteau joc de El.

Vezi și: Isaia 53:4,10; Zaharia 13:7.

G01 Învierea lui Mesia este prezisă.

PSALMI 71:20 e-ai făcut să trecem prin 
multe necazuri şi nenorociri; dar ne vei 
da iarăş viaţa, ne vei scoate iarăş din 
adîncurile pămîntului.

LUCA 24:6 u este aici, ci a înviat. 
Aduceţi-vă aminte ce v’a spus pe cînd era 
încă în Galilea,

LUCA 24:34 şi zicînd: ,,A înviat Domnul 
cu adevărat, şi S’a arătat lui Simon.``

ROMANI 14:9 Căci Hristos pentru aceasta 
a murit şi a înviat ca să aibă stăpînire şi 
peste cei morţi şi peste cei vii.
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FAPTELE APOSTOLILOR 2:27 căci nu-
mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor, 
şi nu vei îngădui ca Sfîntul Tău să vadă 
putrezirea.

Vezi și: Psalmi 16:10; Psalmi 30:3; Psalmi 49:15; Psalmi 86:13; 
Iona 2:4-6; Faptele Apostolilor 13:35.

D04 D. Rolul lui Mesia ca Împărat.
E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 

neevreiești.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H05 Gloria și puterea viitoare a lui Mesia.

PSALMI 72:7 În zilele lui va înflori cel 
neprihănit, şi va fi belşug de pace pînă 
nu va mai fi lună.

8 El va stăpîni dela o mare la alta, şi dela 
Rîu pînă la marginile pămîntului.

9 Locuitorii pustiei îşi vor pleca 
genunchiul înaintea lui, şi vrăjmaşii vor 
linge ţărîna.

10 Împăraţii Tarsisului şi ai ostroavelor vor 
plăti biruri, împăraţii Sebei şi Sabei vor 
aduce daruri.

11 Da, toţi împăraţii se vor închina 
înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji.

12 Căci el va izbăvi pe săracul care strigă, şi 
pe nenorocitul, care n’are ajutor.

13 Va avea milă de cel nenorocit şi de cel 
lipsit, şi va scăpa viaţa săracilor;

14 îi va izbăvi de apăsare şi de silă, şi 
sîngele lor va fi scump înaintea lui.

15 Ei vor trăi, şi -i vor da aur din Seba; se 
vor ruga neîncetat pentru el, şi -l vor 
binecuvînta în fiecare zi.

16 Va fi belşug de grîu în ţară, pînă în vîrful 
munţilor, şi spicele lor se vor clătina ca 

şi copacii din Liban; oamenii vor înflori 
în cetăţi ca iarba pămîntului.

17 umele lui va dăinui pe vecie: cît 
soarele îi va ţinea numele. Cu el se 
vor binecuvînta unii pe alţii, şi toate 
neamurile îl vor numi fericit.

18 Binecuvîntat să fie Domnul, Dumnezeul 
lui Israel, singurul care face minuni!

19 Binecuvîntat să fie în veci slăvitul Lui 
Nume! Tot pămîntul să se umple de 
slava Lui! Amin! Amin!

MATEI 2:11 Au intrat în casă, au văzut 
Pruncul cu Maria, mama Lui, s’au aruncat 
cu faţa la pămînt, şi I s’au închinat; apoi 
şi-au deschis vistieriile, şi I-au adus daruri: 
aur, tămîie şi smirnă.

MATEI 28:18 Isus S’a apropiat de ei, a 
vorbit cu ei, şi le -a zis: ,,Toată puterea Mi -a 
fost dată în cer şi pe pămînt.

MARCU 16:15 Apoi le -a zis: ,,Duceţi-vă în 
toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la 
orice făptură.

16 Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit; 
dar cine nu va crede, va fi osîndit.

FILIPENI 2:10 pentruca, în Numele lui 
Isus, să se plece orice genunchi al celor din 
ceruri, de pe pămînt şi de supt pămînt,

EVREI 13:8 Isus Hristos este acelaş ieri 
şi azi şi în veci!

APOCALIPSA 1:18 Cel viu. Am fost 
mort, şi iată că sînt viu în vecii vecilor. Eu 
ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.

APOCALIPSA 7:9 După aceea m-am 
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uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu 
putea s’o numere nimeni, din orice neam, 
din orice seminţie, din orice norod şi de 
orice limbă, care stătea în picioare înaintea 
scaunului de domnie şi înaintea Mielului, 
îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic 
în mîni;

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

APOCALIPSA 17:14 Ei se vor război 
cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentrucă 
El este Domnul domnilor şi Împăratul 
împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi 
credincioşi, cari sînt cu El, de asemenea îi 
vor birui.

Vezi și: #1; #2; #5; Facerea - Geneza 22:18; Psalmi 21:4.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.
     
PSALMI 75:7 Ci Dumnezeu este Cel ce 

judecă: El scoboară pe unul, şi înalţă pe 
altul.

8 În mîna Domnului este un potir, în care 
fierbe un vin plin de amestecătură. Cînd 
îl varsă, toţi cei răi de pe pămînt sug, îl 
sorb şi -l beau pînă în fund!

LUCA 1:52 A răsturnat pe cei puternici 
de pe scaunele lor de domnie, şi a înălţat pe 
cei smeriţi.

FAPTELE APOSTOLILOR 17:31 pentrucă 

a rînduit o zi, în care va judeca lumea după 
dreptate, prin Omul, pe care L -a rînduit 
pentru aceasta şi despre care a dat tuturor 
oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul 
că L -a înviat din morţi...``

ROMANI 2:16 Şi faptul acesta se va 
vedea în ziua cînd, după Evanghelia mea, 
Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, 
lucrurile ascunse ale oamenilor.

2 TIMOTEI 4:1 Te rog ferbinte, înaintea lui 
Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care 
are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea 
şi Împărăţia Sa:

APOCALIPSA 14:9 Apoi a urmat un alt 
înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: ,,Dacă 
se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi 
primeşte semnul ei pe frunte sau pe mînă,

10 va bea şi el din vinul mîniei lui Dumnezeu, 
turnat neamestecat în paharul mîniei Lui; 
şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea 
sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.

11 Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii 
vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n’au 
odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, 
şi oricine primeşte semnul numelui ei!

APOCALIPSA 16:19 Cetatea cea mare 
a fost împărţită în trei părţi, şi cetăţile 
Neamurilor s’au prăbuşit. Şi Dumnezeu Şi 
-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca să 
-i dea potirul de vin al furiei mîniei Lui.

Vezi și: #1; #6; 1 Samuel 2:7,8; Isaia 51:17-22; Ieremia 25:15-17.
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B19 Misterul lui Mesia.

PSALMI 78:2 Îmi deschid gura şi 
vorbesc în pilde, vestesc înţelepciunea 
vremurilor străvechi.

MATEI 13:10 Ucenicii s’au apropiat de El, 
şi I-au zis: ,,De ce le vorbeşti în pilde?``

11 Isus le -a răspuns: ,,Pentrucă vouă v’a 
fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei 
cerurilor, iar lor nu le -a fost dat.

12 Căci celui ce are, i se va da, şi va avea de 
prisos; iar dela cel ce n’are, se va lua chiar şi 
ce are.

13 De aceea le vorbesc în pilde, pentrucă ei, 
măcar că văd, nu văd, şi măcar că aud, nu 
aud, nici nu înţeleg.

MATEI 13:34 Isus a spus noroadelor toate 
aceste lucruri în pilde; şi nu le vorbea de loc 
fără pildă,

35 ca să se împlinească ce fusese vestit prin 
proorocul, care zice: ,,Voi vorbi în pilde, voi 
spune lucruri ascunse dela facerea lumii.``

MARCU 4:11 ,,Vouă,`` le -a zis El, ,,v’a 
fost dat să cunoaşteţi taina Împărăţiei lui 
Dumnezeu; dar pentru ceice sînt afară 
din numărul vostru, toate lucrurile sînt 
înfăţişate în pilde;

IOAN 16:25 V’am spus aceste lucruri în 
pilde. Vine ceasul cînd nu vă voi mai vorbi 
în pilde, ci vă voi vorbi desluşit despre Tatăl.

1 CORINTENI 4:1 Iată cum trebuie 
să fim priviţi noi: ca nişte slujitori ai lui 
Hristos, şi ca nişte ispravnici ai tainelor lui 
Dumnezeu.

Vezi și: Psalmi 49:4; Osea 12:9; Matei 21:45; Marcu 3:23; 
Marcu 4:2,13,33; Marcu 12:1; Luca 8:10; 1 Corinteni 13:2; 1 

Corinteni 14:2.

B03 Mesia este Fiul omului.
H07 Mesia va sta la dreapta Tatălui.

PSALMI 80:14 Dumnezeul oştirilor, 
întoarce-Te iarăş! Priveşte din cer, şi 
vezi! Cercetează via aceasta!

15 croteşte ce a sădit dreapta Ta, şi pe fiul, 
pe care Ţi l-ai ales!...

17 Mîna Ta să fie peste omul dreptei Tale, 
peste fiul omului, pe care Ţi l-ai ales!

ISAIA 11:1 Apoi o Odraslă va ieşi din 
tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din 
rădăcinile lui.

ZAHARIA 3:8 Ascultă dar, Iosua, mare 
preot, tu şi tovarăşii tăi de slujbă, cari stau 
înaintea ta-căci aceştia sînt nişte oameni 
cari vor sluji ca semne. -Iată, voi aduce pe 
Robul Meu, Odrasla.

IOAN 15:1 Eu sînt adevărata viţă, şi 
Tatăl Meu este vierul.

FAPTELE APOSTOLILOR 10:38 cum 
Dumnezeu a uns cu Duhul Sfînt şi cu 
putere pe Isus din Nazaret, care umbla din 
loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei 
ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu 
era cu El.

FAPTELE APOSTOLILOR 15:15 Şi 
cu faptul acesta se potrivesc cuvintele 
proorocilor, după cum este scris:

16 ,După aceea, Mă voi întoarce, şi voi ridica 
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din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, 
îi voi zidi dărîmăturile, şi -l voi înălţa din 
nou:

17 pentruca rămăşiţa de oameni să caute pe 
Domnul, ca şi toate Neamurile peste cari 
este chemat Numele Meu,

COLOSENI 1:15 El este chipul Dumnezeului 
celui nevăzut, cel întîi născut din toată 
zidirea.

16 Pentrucă prin El au fost făcute toate 
lucrurile cari sînt în ceruri şi pe pămînt, 
cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune 
de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie 
stăpîniri. Toate au fost făcute prin El şi 
pentru El.

17 El este mai înainte de toate lucrurile, şi 
toate se ţin prin El.

18 El este Capul trupului, al Bisericii. El 
este începutul, cel întîi născut dintre cei 
morţi, pentruca în toate lucrurile să aibă 
întîietatea.

19 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să 
locuiască în El,

EVREI 1:1 După ce a vorbit în vechime 
părinţilor noştri prin prooroci, în multe 
rînduri şi în multe chipuri, Dumnezeu,

2 la sfîrşitul acestor zile, ne -a vorbit prin 
Fiul, pe care L -a pus moştenitor al tuturor 
lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.

3 El, care este oglindirea slavei Lui şi 
întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate 
lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui, a făcut 
curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta 
Măririi în locurile prea înalte,

Vezi și: #2; Psalmi 7:7; Psalmi 80:8; Psalmi 90:13; Isaia 
63:15,17; Ieremia 2:21; Ieremia 23:5,6; Ezechiel 17:22-24; Daniel 

9:16-19; Zaharia 6:12; Marcu 12:1-9.

E07 Oferta de mântuire din partea lui Mesia.

PSALMI 85:9 Da, mîntuirea Lui este 
aproape de ceice se tem de El, pentruca 
în ţara noastră să locuiască slava.

IOAN 1:14 Şi Cuvîntul S’a făcut trup, şi 
a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. 
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai 
ca slava singurului născut din Tatăl. -

FAPTELE APOSTOLILOR 13:26 Fraţilor, 
fii ai neamului lui Avraam, şi ceice vă temeţi 
de Dumnezeu, vouă v’a fost trimes Cuvîntul 
acestei mîntuiri.

Vezi și: #2; Psalmi 24:4,5; Psalmi 50:23; Marcu 12:32-34; 
Faptele Apostolilor 10:2-4; Faptele Apostolilor 13:14-16.

 

E08 Dreptatea lui Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 85:10 Bunătatea şi credincioşia 
se întîlnesc, dreptatea şi pacea se 
sărută.

11 Credincioşia răsare din pămînt, şi 
dreptatea priveşte dela înălţimea 
cerurilor.

12 Domnul ne va da şi fericirea, şi 
pămîntul nostru îşi va da roadele.

13 Dreptatea va merge şi înaintea Lui, şi 
-L va şi urma, călcînd pe urmele paşilor 
Lui!

MATEI 3:15 Drept răspuns, Isus i -a 
zis: ,,Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să 
împlinim tot ce trebuie împlinit.`` Atunci 
Ioan L -a lăsat.

PSALMI



134

MATEI 21:32 Fiindcă Ioan a venit la voi 
umblînd în calea neprihănirii, şi nu l-aţi 
crezut. Dar vameşii şi curvele l-au crezut: şi, 
măcar că aţi văzut lucrul acesta, nu v’aţi căit 
în urmă ca să -l credeţi.

IOAN 14:6 Isus i -a zis: ,,Eu sînt calea, 
adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl 
decît prin Mine.

ROMANI 5:1 Deci, fiindcă sîntem socotiţi 
neprihăniţi, prin credinţă, avem (Sau: Să 
avem.) pace cu Dumnezeu, prin Domnul 
nostru Isus Hristos.

2 CORINTENI 5:21 Pe Cel ce n’a 
cunoscut niciun păcat, El L -a făcut păcat 
pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui 
Dumnezeu în El.

FILIPENI 1:10 ca să deosebiţi lucrurile 
alese, pentruca să fiţi curaţi şi să nu vă 
poticniţi pînă în ziua venirii lui Hristos,

11 plini de roada neprihănirii, prin Isus 
Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.

2 PETRU 3:13 Dar noi, după făgăduinţa 
Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pămînt nou, 
în care va locui neprihănirea.

1 IOAN 2:6 Cine zice că rămîne în El, 
trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.

APOCALIPSA 19:11 Apoi am văzut 
cerul deschis, şi iată că s’a arătat un cal alb! 
Cel ce sta pe el, se cheamă ,,Cel credincios`` 
şi ,,Cel adevărat``, şi El judecă şi Se luptă cu 
dreptate.

Vezi și: #1; #2; Ioan 13:14-16,34; Romani 3:25,26; Efeseni 5:1,2; 
Filipeni 2:5-8; Evrei 12:1,2; 1 Petru 2:18-24.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 86:9 Toate neamurile, pe 
cari le-ai făcut, vor veni să se închine 
înaintea Ta, Doamne, şi să dea slavă 
Numelui Tău.

ISAIA 66:23 În fiecare lună nouă şi în 
fiecare Sabat, va veni orice făptură să se 
închine înaintea Mea, -zice Domnul. -

ZAHARIA 14:9 Şi Domnul va fi împărat 
peste tot pămîntul. În ziua aceea, Domnul 
va fi singurul Domn, şi Numele Lui va fi 
singurul Nume.

ROMANI 11:25 Fraţilor, pentruca să nu vă 
socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu 
ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut 
într’o împietrire, care va ţinea pînă va intra 
numărul deplin al Neamurilor.

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

APOCALIPSA 15:4 Cine nu se va teme, 
Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? 
Căci numai Tu eşti Sfînt, şi toate Neamurile 
vor veni şi se vor închina înaintea Ta, 
pentrucă judecăţile Tale au fost arătate!``

Vezi și: #1; #4.
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E14 Mesia va cuceri moartea și întunericul.

PSALMI 86:12 Te voi lăuda din toată 
inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, 
şi voi prea mări Numele Tău în veci!

13 Căci mare este bunătatea Ta faţă de 
mine, şi Tu îmi izbăveşti sufletul din 
adînca locuinţă a morţilor.

1 TESALONICENI 1:10 şi să aşteptaţi din 
ceruri pe Fiul Său, pe care L -a înviat din 
morţi: pe Isus, care ne izbăveşte de mînia 
viitoare.

Vezi și: Psalmi 16:10; Psalmi 56:13; Iona 2:3-6.

B22 Bunătatea lui Dumnezeu și Mesia.
B23 Grația lui Dumnezeu și Mesia.

PSALMI 86:15 Dar Tu, Doamne, Tu eşti 
un Dumnezeu îndurător şi milostiv, 
îndelung răbdător şi bogat în bunătate 
şi în credicioşie.

IOAN 1:17 căci Legea a fost dată prin 
Moise, dar harul şi adevărul au venit prin 
Isus Hristos.

ROMANI 5:20 Ba încă şi Legea a venit 
pentruca să se înmulţească greşala; dar 
unde s’a înmulţit păcatul, acolo harul s’a 
înmulţit şi mai mult;

21 pentruca, după cum păcatul a stăpînit dînd 
moartea, tot aşa şi harul să stăpînească dînd 
neprihănirea, ca să dea viaţa vecinică, prin 
Isus Hristos, Domnul nostru.

EFESENI 1:9 căci a binevoit să ne 
descopere taina voiei Sale, după planul pe 

care -l alcătuise în Sine însuş,

EFESENI 2:4 Dar Dumnezeu, care este 
bogat în îndurare, pentru dragostea cea 
mare cu care ne -a iubit,

5 măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne 
-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin 
har sînteţi mîntuiţi).

6 El ne -a înviat împreună, şi ne -a pus să 
şedem împreună în locurile cereşti, în 
Hristos Isus,

7 ca să arate în veacurile viitoare nemărginita 
bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă 
de noi în Hristos Isus.

Vezi și: Psalmi 86:5; Psalmi 103:8; Psalmi 111:4; Psalmi 130:4,7; 
Psalmi 145:8; Ioel 2:13; Mica 7:18.

F06 Mesia va fi părăsit.
F13 Detaliile suferinței lui Mesia.

PSALMI 88:14 Pentruce, Doamne, lepezi 
sufletul meu? Pentruce îmi ascunzi Faţa 
Ta?

15 Din tinereţă, sînt nenorocit şi trag să 
mor, sînt cuprins de spaimele Tale, şi nu 
ştiu ce să mai fac.

16 Mînia Ta trece peste mine, spaimele 
Tale mă nimicesc de tot.

17 Ele mă înconjoară toată ziua, ca nişte 
ape, mă înfăşoară toate deodată.

18 Ai depărtat dela mine pe prieteni şi 
tovarăşi; şi cei de aproape ai mei s’au 
făcut nevăzuţi.

MATEI 26:37 A luat cu El pe Petru şi pe 
cei doi fii ai lui Zebedei, şi a început să Se 
întristeze şi să se mîhnească foarte tare.

38 Isus le -a zis atunci: ,,Sufletul Meu este 
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cuprins de o întristare de moarte; rămîneţi 
aici, şi vegheaţi împreună cu Mine.``

39 Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu 
faţa la pămînt, şi S’a rugat, zicînd: ,,Tată, 
dacă este cu putinţă, depărtează dela Mine 
paharul acesta! Totuş nu cum voiesc Eu, ci 
cum voieşti Tu.``

40 Apoi a venit la ucenici, i -a găsit dormind, 
şi a zis lui Petru: ,,Ce, un ceas n’aţi putut să 
vegheaţi împreună cu Mine!

MATEI 26:56 Dar toate aceste lucruri s’au 
întîmplat ca să se împlinească cele scrise 
prin prooroci.`` Atunci toţi ucenicii L-au 
părăsit şi au fugit.

MATEI 27:28 L-au desbrăcat de hainele 
Lui, şi L-au îmbrăcat cu o haină stacojie.

29 Au împletit o cunună de spini, pe care I-au 
pus -o pe cap, şi I-au pus o trestie în mîna 
dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui, 
îşi băteau joc de El, şi ziceau: ,,Plecăciune, 
Împăratul Iudeilor!``

30 Şi scuipau asupra Lui, şi luau trestia şi -L 
băteau în cap.

31 Dupăce şi-au bătut astfel joc de El, 
L-au desbrăcat de haina stacojie, L-au 
îmbrăcat cu hainele Lui, şi L-au dus să -L 
răstignească.

MATEI 27:46 Şi pe la ceasul al nouălea, 
Isus a strigat cu glas tare: ,,Eli, Eli, Lama 
Sabactani?`` adică: ,,Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, pentru ce M’ai părăsit?``

Vezi și: Psalmi 22:11-21; Psalmi 31:11; Psalmi 38:10,11; Psalmi 
69:17-21; Psalmi 88:8; Psalmi 143:3,4; Isaia 53:4-6,8,10,11; 

Isaia 63:3; Daniel 9:26; Zaharia 13:7; Matei 27:39-44; Marcu 
14:33,34; Luca 22:44; Romani 8:32; Galateni 3:13; 1 Petru 2:24.

B01 Mesia este Fiul lui Dumnezeu.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 89:3 ,,Am făcut legămînt cu 
alesul Meu`` -zice Domnul-,,iată ce am 
jurat robului Meu David:

4 ,,Îţi voi întări sămînţa pe vecie, şi’ -n 
veci îţi voi aşeza scaunul de domnie.``

MATEI 12:18 ,,Iată Robul Meu, pe 
care L-am ales, Prea iubitul Meu, în care 
sufletul Meu îşi găseşte plăcerea. Voi pune 
Duhul Meu peste El, şi va vesti Neamurilor 
judecata.

19 El nu Se va lua la ceartă, nici nu va striga. Şi 
nimeni nu -I va auzi glasul pe uliţe.

20 u va frînge o trestie ruptă, şi nici nu va 
stinge un fitil care fumegă, pînă va face să 
biruie judecata.

21 Şi Neamurile vor nădăjdui în Numele Lui.``

LUCA 1:32 El va fi mare, şi va fi chemat 
Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu 
îi va da scaunul de domnie al tatălui Său 
David.

33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi 
Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``

FAPTELE APOSTOLILOR 2:29 Cît 
despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, 
fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit şi 
a fost îngropat; şi mormîntul lui este în 
mijlocul nostru pînă în ziua de azi.

30 Fiindcă David era prooroc, şi ştia că 
Dumnezeu îi făgăduise cu jurămînt că va 
ridica pe unul din urmaşii săi pe scaunul lui 
de domnie,

Vezi și: Psalmi 89:28-34; Ieremia 30:9; Ezechiel 34:23,24; Osea 
3:5; Matei 3:17; Evrei 7:21.
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E26 Lucrarea de mântuire a lui Mesia.

PSALMI 89:19 Atunci ai vorbit într’o 
vedenie prea iubitului Tău, şi ai zis: 
,,Am dat ajutorul Meu unui viteaz, am 
ridicat din mijlocul poporului un tînăr;

DEUTERONOM 18:18 Le voi ridica din 
mijlocul fraţilor lor un prooroc ca tine, voi 
pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le va 
spune tot ce -i voi porunci Eu.

19 Şi dacă cineva nu va asculta de cuvintele 
Mele, pe cari le va spune el în Numele Meu, 
Eu îi voi cere socoteală.

LUCA 1:32 El va fi mare, şi va fi chemat 
Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu 
îi va da scaunul de domnie al tatălui Său 
David.

33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi 
Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``

LUCA 7:16 Toţi au fost cuprinşi de frică, 
slăveau pe Dumnezeu, şi ziceau: ,,Un mare 
prooroc s’a ridicat între noi; şi Dumnezeu a 
cercetat pe poporul Său.``

FAPTELE APOSTOLILOR 3:22 În adevăr, 
Moise a zis părinţilor noştri: ,,Domnul, 
Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre 
fraţii voştri un prooroc ca mine; pe El să -L 
ascultaţi în tot ce vă va spune.

FILIPENI 2:6 El, măcar că avea chipul lui 
Dumnezeu, totuş n’a crezut ca un lucru de 
apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,

7 ci S’a desbrăcat pe sine însuş şi a luat 
un chip de rob, făcîndu-Se asemenea 
oamenilor.

8 La înfăţişare a fost găsit ca un om, S’a smerit 

şi S’a făcut ascultător pînă la moarte, şi încă 
moarte de cruce.

9 Deaceea şi Dumnezeu L -a înălţat nespus 
de mult, şi I -a dat Numele, care este mai pe 
sus de orice nume;

10 pentruca, în Numele lui Isus, să se plece 
orice genunchi al celor din ceruri, de pe 
pămînt şi de supt pămînt,

11 şi orice limbă să mărturisească, spre slava 
lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este 
Domnul.

APOCALIPSA 3:7 Îngerului Bisericii 
din Filadelfia scrie -i: ,,Iată ce zice Cel Sfînt, 
Cel Adevărat, Celce ţine cheia lui David, 
Celce deschide, şi nimeni nu va închide, 
Celce închide, şi nimeni nu va deschide:

Vezi și: Deuteronom 33:29; Marcu 1:24; Evrei 2:9-17.

B05 Mesia este plin de Duhul Sfânt.
D01 Mirungerea lui Mesia.

PSALMI 89:20 am găsit pe robul Meu 
David, şi l-am uns cu untdelemnul Meu 
cel sfînt.

21 Mîna Mea îl va sprijini, şi braţul Meu îl 
va întări.

LUCA 4:18 ,,Duhul Domnului este peste 
Mine, pentrucă M’a uns să vestesc săracilor 
Evanghelia; M’a trimes să tămăduiesc pe cei 
cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor 
de război slobozirea, şi orbilor căpătarea 
vederii; să dau drumul celor apăsaţi,

IOAN 3:34 Căci Acela, pe care L -a 
trimes Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui 
Dumnezeu, pentrucă Dumnezeu nu -I dă 

PSALMI



138

Duhul cu măsură.

IOAN 12:3 Maria a luat un litru cu mir 
de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele 
lui Isus, şi I -a şters picioarele cu părul ei; şi 
s’a umplut casa de mirosul mirului.

IOAN 12:7 Dar Isus a zis: ,,Lasă -o 
în pace; căci ea l -a păstrat pentru ziua 
îngropării Mele.

FAPTELE APOSTOLILOR 10:38 cum 
Dumnezeu a uns cu Duhul Sfînt şi cu 
putere pe Isus din Nazaret, care umbla din 
loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei 
ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu 
era cu El.

EVREI 1:8 pe cînd Fiului I -a zis: 
,,Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este 
în veci de veci; toiagul domniei Tale este un 
toiag de dreptate:

9 Tu ai iubit neprihănirea şi ai urît 
nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, 
Dumnezeul Tău Te -a uns cu un untdelemn 
de bucurie mai pe sus decît pe tovarăşii 
Tăi.``

Vezi și: #2; Psalmi 89:13; Isaia 41:10; Isaia 42:1; Zaharia 10:12; 
Matei 26:12.

E13 Dumnezeu confirmă slujirea lui Mesia.
   
PSALMI 89:22 Vrăjmaşul nu -l va prinde, 

şi cel rău nu -l va apăsa;

MATEI 4:1 Atunci Isus a fost dus de 
Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul.

2 Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci 

de nopţi; la urmă a flămînzit.
3 Ispititorul s’a apropiat de El, şi i -a zis: 

,,Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte 
ca pietrele acestea să se facă pîni.``

4 Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Este scris: 
,Omul nu trăieşte numai cu pîne, ci cu orice 
cuvînt care iese din gura lui Dumnezeu.``

5 Atunci diavolul L -a dus în sfînta cetate, L 
-a pus pe straşina Templului,

6 şi I -a zis: ,,Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, 
aruncă-Te jos; căci este scris: ,El va porunci 
îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te 
vor lua pe mîni, ca nu cumva să Te loveşti cu 
piciorul de vreo piatră.``

7 ,,De asemenea este scris``, a zis Iisus: ,,Să 
nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău.``

8 Diavolul L -a dus apoi pe un munte foarte 
înalt, I -a arătat toate împărăţiile lumii şi 
strălucirea lor, şi I -a zis:

9 ,,Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă 
Te vei arunca cu faţa la pămînt şi Te vei 
închina mie.``

10 ,,Pleacă, Satano``, i -a răspuns Isus. ,,Căci 
este scris: ,Domnului, Dumnezeului tău să 
te închini şi numai Lui să -I slujeşti.``

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 89:23 ci voi zdrobi dinaintea lui 
pe protivnicii lui, şi voi lovi pe cei ce -l 
urăsc.

IOAN 15:23 Cine Mă urăşte pe Mine, 
urăşte şi pe Tatăl Meu.

LUCA 19:27 Cît despre vrăjmaşii mei, 
cari n’au vrut să împărăţesc eu peste ei, 
aduceţi -i încoace, şi tăiaţi -i înaintea 
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mea.``

Vezi și: #1; Psalmi 2:1-6; Psalmi 21:8,9; Psalmi 110:1; Psalmi 
132:8.

E22 Munca lui Mesia va fi binecuvântată.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 89:24 Credincioşia şi bunătatea 
Mea vor fi cu el, şi tăria lui se va înălţa 
prin Numele Meu.

IOAN 17:6 Am făcut cunoscut Numele 
Tău oamenilor, pe cari Mi i-ai dat din lume. 
Ai Tăi erau, şi Tu Mi i-ai dat; şi ei au păzit 
Cuvîntul Tău.

IOAN 17:11 Eu nu mai sînt în lume, dar 
ei sînt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, 
păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe cari Mi 
i-ai dat, pentruca ei să fie una, cum sîntem 
şi noi.

IOAN 17:25 eprihănitule Tată, lumea nu 
Te -a cunoscut; dar Eu Te-am cunoscut, şi 
aceştia au cunoscut că Tu M’ai trimes.

Vezi și: #1; Psalmi 89:16,17,28,33; Psalmi 91:14.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 89:25 Voi da în mîna lui marea, 
şi în dreapta lui rîurile.

IEŞIREA - EXOD 23:21 Fii cu ochii în 
patru înaintea Lui, şi ascultă glasul Lui; să 
nu te împotriveşti Lui, pentrucă nu vă va 
ierta păcatele, căci Numele Meu este în El.

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

Vezi și: #1.

A05 Relația lui Mesia cu Tatăl Său.
B01 Mesia este Fiul lui Dumnezeu.

PSALMI 89:26 El Îmi va zice: ,,Tu eşti 
Tatăl meu, Dumnezeul meu şi Stînca 
mîntuirii mele!``

MATEI 11:27 Toate lucrurile Mi-au fost 
date în mîni de Tatăl Meu; şi nimeni nu 
cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot 
astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, 
afară de Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să i -L 
descopere.

LUCA 23:46 Isus a strigat cu glas tare: 
,,Tată, în mînile Tale Îmi încredinţez 
duhul!`` Şi cînd a zis aceste vorbe Şi -a dat 
duhul.

IOAN 14:7 Dacă m’aţi fi cunoscut pe 
Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi 
deacum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi 
văzut.``

IOAN 14:23 Drept răspuns, Isus i -a zis: 
,,Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvîntul 
Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la 
el, şi vom locui împreună cu el.

IOAN 20:17 ,,Nu mă ţinea``, i -a zis Isus; 
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,,căci încă nu M’am suit la Tatăl Meu. Ci, 
du-te la fraţii Mei, şi spune-le că Mă sui la 
Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul 
Meu şi Dumnezeul vostru.``

2 CORINTENI 6:18 Eu vă voi fi Tată, 
şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel 
Atotputernic.``

EVREI 1:5 Căci, căruia dintre îngeri a 
zis El vreodată: ,,Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-
am născut?`` Şi iarăş: ,,Eu Îi voi fi Tată, şi El 
Îmi va fi Fiu?``

APOCALIPSA 3:21 Celui ce va birui, 
îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu 
de domnie, după cum şi Eu am biruit şi 
am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de 
domnie.

Vezi și: 2 Samuel 22:47; 1 Cronici 22:10; Psalmi 18:46; Psalmi 
62:2,6,7; Psalmi 95:1; Matei 10:32,33; Matei 26:39,42; Ioan 8:54; 

Ioan 11:41; Galateni 4:6.

A04 Mesia există din eternitate.
B01 Mesia este Fiul lui Dumnezeu.
E13 Dumnezeu confirmă slujirea lui Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 89:27 Iar Eu îl voi face întîiul 
născut, cel mai înalt dintre împăraţii 
pămîntului.

28 Îi voi păstra totdeauna bunătatea Mea, 
şi legămîntul Meu îi va fi neclintit.

29 Îi voi face vecinică sămînţa, şi scaunul 
lui de domnie ca zilele cerurilor.

FAPTELE APOSTOLILOR 13:32 Şi noi vă 
aducem vestea aceasta bună că făgăduinţa 
făcută părinţilor noştri,

33 Dumnezeu a împlinit -o pentru noi, copiii 
lor, înviind pe Isus; după cum este scris în 
psalmul al doilea: ,,Tu eşti Fiul Meu, astăzi 
Te-am născut.``

34 Că L -a înviat din morţi, aşa că nu Se va 
mai întoarce în putrezire, a spus -o cînd a 
zis: ,,Vă voi împlini cu toată credincioşia 
făgăduinţele sfinte, pe cari le-am făcut lui 
David.``

EVREI 1:5 Căci, căruia dintre îngeri a 
zis El vreodată: ,,Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-
am născut?`` Şi iarăş: ,,Eu Îi voi fi Tată, şi El 
Îmi va fi Fiu?``

6 Şi, cînd duce iarăş în lume pe Cel întîi 
născut, zice: ,,Toţi îngerii lui Dumnezeu să I 
se închine!``

7 Şi despre îngeri zice: ,,Din vînturi face 
îngeri ai Lui; şi dintr’o flacără de foc, 
slujitori ai Lui``;

8 pe cînd Fiului I -a zis: ,,Scaunul Tău de 
domnie, Dumnezeule, este în veci de 
veci; toiagul domniei Tale este un toiag de 
dreptate:

COLOSENI 1:15 El este chipul Dumnezeului 
celui nevăzut, cel întîi născut din toată 
zidirea.

16 Pentrucă prin El au fost făcute toate 
lucrurile cari sînt în ceruri şi pe pămînt, 
cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune 
de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie 
stăpîniri. Toate au fost făcute prin El şi 
pentru El.

17 El este mai înainte de toate lucrurile, şi 
toate se ţin prin El.

18 El este Capul trupului, al Bisericii. El 
este începutul, cel întîi născut dintre cei 
morţi, pentruca în toate lucrurile să aibă 
întîietatea.
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19 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să 
locuiască în El,

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

Vezi și: #1; #2; #4; Romani 8:20.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 89:35 Am jurat odată pe 
sfinţenia Mea: să mint Eu oare lui 
David?

36 Sămînţa lui va dăinui în veci; scaunul lui 
de domnie va fi înaintea Mea ca soarele;

37 ca luna, va dăinui pe vecie, şi ca 
martorul credincios din cer. -(Oprire).

LUCA 1:32 El va fi mare, şi va fi chemat 
Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu 
îi va da scaunul de domnie al tatălui Său 
David.

33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi 
Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``

Vezi și: Isaia 9:8; Apocalipsa 1:5.

A04 Mesia există din eternitate.

PSALMI 90:2 Înainte ca să se fi născut 
munţii, şi înainte ca să se fi făcut 
pămîntul şi lumea, din vecinicie în 
vecinicie, Tu eşti Dumnezeu!

IOAN 1:1 La început era Cuvîntul, şi 
Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era 
Dumnezeu.

Vezi și: Proverbe 8:22-26; Isaia 44:6; Evrei 1:10-12; Evrei 13:8; 
Apocalipsa 1:8.

E03 Tentația lui Mesia.

PSALMI 91:11 Căci El va porunci 
îngerilor Săi să te păzească în toate căile 
tale;

12 şi ei te vor duce pe mîni, ca nu cumva 
să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

LUCA 4:9 Diavolul L -a dus apoi 
în Ierusalim, L -a aşezat pe straşina 
acoperişului Templului, şi I -a zis: ,,Dacă 
eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de 
aici;``

10 căci este scris: ,,El va porunci îngerilor Lui 
să Te păzească;``

11 şi: ,,Ei Te vor lua pe mîni, ca nu cumva să Te 
loveşti cu piciorul de vreo piatră.``

12 Isus i -a răspuns: ,,S’a spus: Să nu ispiteşti 
pe Domnul, Dumnezeul tău.``

Vezi și: Matei 4:6; Evrei 1:14.

H09 Profeția viitorului poporului Său.

PSALMI 91:13 Vei păşi peste lei şi peste 
năpîrci, şi vei călca peste pui de lei şi 
peste şerpi. -

 
MARCU 16:18 vor lua în mînă şerpi; dacă 

vor bea ceva de moarte, nu -i va vătăma; îşi 
vor pune mînile peste bolnavi, şi bolnavii se 
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vor însănătoşa.``

FAPTELE APOSTOLILOR 28:3 Pavel 
strînsese o grămadă de mărăcini, şi -i 
pusese pe foc; o năpîrcă a ieşit afară din 
pricina căldurii, şi s’a lipit de mîna lui.

4 Barbarii, cînd au văzut năpîrca spînzurată 
de mîna lui, au zis unii către alţii: ,,Cu 
adevărat omul acesta este un ucigaş, căci 
,Dreptatea` nu vrea să -l lase să trăiască, 
măcar că a fost scăpat din mare.``

5 Pavel a scuturat năpîrca în foc, şi n’a simţit 
niciun rău.

2 TIMOTEI 4:17 Însă Domnul a stat 
lîngă mine, şi m’a întărit, pentru ca 
propovăduirea să fie vestită pe deplin prin 
mine, şi s’o audă toate Neamurile. Şi am fost 
izbăvit din gura leului.

Vezi și: Isaia 1:6-8; Isaia 35:9; Isaia 65:25; Daniel 6:21; 
Apocalipsa 5:5.

F01 Moartea lui Mesia este prezisă.
G01 Învierea lui Mesia este prezisă.
G03 Preamărirea lui Mesia este prezisă.

PSALMI 91:14 ,,Fiindcă Mă iubeşte-zice 
Domnul-deaceea îl voi izbăvi; îl voi 
ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.

15 Cînd Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi 
cu el în strîmtorare, îl voi izbăvi şi -l voi 
proslăvi.

16 Îl voi sătura cu viaţă lungă, şi -i voi arăta 
mîntuirea Mea``.

 
IOAN 12:28 Tată, proslăveşte Numele 

Tău!`` Şi din cer, s’a auzit un glas, care zicea: 
,,L-am proslăvit, şi -L voi mai proslăvi!``

IOAN 13:32 Dacă Dumnezeu a fost 
proslăvit în El, şi Dumnezeu Îl va proslăvi în 
El însuş, şi -L va proslăvi îndată.

IOAN 14:23 Drept răspuns, Isus i -a zis: 
,,Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvîntul 
Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la 
el, şi vom locui împreună cu el.

IOAN 16:14 El Mă va proslăvi, pentrucă 
va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi.

IOAN 16:27 Căci Tatăl însuş vă iubeşte, 
pentrucă M’aţi iubit, şi aţi crezut că am ieşit 
dela Dumnezeu.

IOAN 21:19 A zis lucrul acesta ca să arate 
cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe 
Dumnezeu. Şi, după ce a vorbit astfel, i -a 
zis: ,,Vino după Mine.``

EVREI 5:7 El este Acela care, în zilele 
vieţii Sale pămînteşti, aducînd rugăciuni şi 
cereri cu strigăte mari şi cu lacrămi către 
Cel ce putea să -L izbăvească dela moarte, şi 
fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui,

8 măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin 
lucrurile pe cari le -a suferit.

Vezi și: Romani 8:28; Psalmi 18:3,4; Psalmi 16:10; Psalmi 21:4; 
Psalmi 61:5,6.

A04 Mesia există din eternitate.
D04 D. Rolul lui Mesia ca Împărat.

PSALMI 93:1 Domnul împărăţeşte, 
îmbrăcat cu măreţie; Domnul este 
îmbrăcat şi încins cu putere: de aceea 
lumea este tare şi nu se clatină.
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2 Scaunul Tău de domnie este aşezat din 
vremuri străvechi; Tu eşti din vecinicie!

PROVERBE 8:22 Domnul m’a făcut cea dintîi 
dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi 
lucrări ale Lui.

23 Eu am fost aşezată din vecinicie, înainte de 
orice început, înainte de a fi pămîntul.

EVREI 1:2 la sfîrşitul acestor zile, ne -a 
vorbit prin Fiul, pe care L -a pus moştenitor 
al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi 
veacurile.

3 El, care este oglindirea slavei Lui şi 
întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate 
lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui, a făcut 
curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta 
Măririi în locurile prea înalte,

APOCALIPSA 19:6 Şi am auzit, ca un 
glas de gloată multă, ca vuietul unor ape 
multe, ca bubuitul unor tunete puternice, 
care zicea: ,,Aliluia! Domnul, Dumnezeul 
nostru Cel Atotputernic, a început să 
împărăţească.

7 Să ne bucurăm, să ne veselim, şi să -I dăm 
slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui 
s’a pregătit,

Vezi și: #1; #2; Mica 5:2; Evrei 1:10-12; Evrei 13:8; Apocalipsa 
1:8,17,18.

A08 Numele și titlurile lui Mesia.
H05 Gloria și puterea viitoare a lui Mesia.

PSALMI 95:1 Veniţi să cîntăm cu veselie 
Domnului, şi să strigăm de bucurie 
către Stînca mîntuirii noastre.

2 Să mergem înaintea Lui cu laude, să 

facem să răsune cîntece în cinstea Lui!
3 Căci Domnul este un Dumnezeu mare, 

este un Împărat mare mai pesus de toţi 
dumnezeii.

2 SAMUEL 22:2 El a zis: ,,Domnul este stînca 
mea, cetăţuia mea, Izbăvitorul meu.

2 SAMUEL 22:32 Căci cine este Dumnezeu, 
afară de Domnul? Şi cine este o stîncă, afară 
de Dumnezeul nostru?

2 SAMUEL 22:47 Trăiască Domnul, şi 
binecuvîntată să fie Stînca mea! Înălţat să 
fie Dumnezeu, Stînca mîntuirii mele,

2 SAMUEL 23:3 Dumnezeul lui Israel a 
vorbit. Stînca lui Israel mi -a zis: ,,Cel ce 
împărăţeşte între oameni cu dreptate, celce 
împărăţeşte în frică de Dumnezeu,

1 CORINTENI 10:4 şi toţi au băut 
aceeaş băutură duhovnicească, pentrucă 
beau dintr’o stîncă duhovnicească ce venea 
după ei; şi stînca era Hristos.

Vezi și: #1; #4; Deuteronom 32:4,15,18; Psalmi 18:1,2,31,46; 
Psalmi 19:14; Psalmi 31:2,3; Psalmi 62:2,6,7; Psalmi 71:3; 

Psalmi 73:26; Psalmi 78:35; Psalmi 89:26; Psalmi 92:15; Psalmi 
94:22; Psalmi 144:1; Isaia 26:4; Isaia 30:29; Isaia 44:8.

B06 Mesia este bunul Păstor.
E26 Lucrarea de mântuire a lui Mesia.

PSALMI 95:7 Căci El este Dumnezeul 
nostru, şi noi sîntem poporul păşunei 
Lui, turma, pe care o povăţuieşte mîna 
Lui... O! de aţi asculta azi glasul Lui! -

8 ,,Nu vă împetriţi inima, ca la Meriba, ca 
în ziua dela Masa, în pustie,
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9 unde părinţii voştri M’au ispitit, şi M’au 
încercat, măcarcă văzuseră lucrările 
Mele.

10 Patruzeci de ani M’am scîrbit de neamul 
acesta, şi am zis: ,,Este un popor cu 
inima rătăcită; ei nu cunosc căile 
Mele.``

11 De aceea am jurat în mînia Mea: ,,Nu 
vom intra în odihna Mea!``

MATEI 11:28 Veniţi la Mine, toţi cei 
trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.

29 Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi 
dela Mine, căci Eu sînt blînd şi smerit cu 
inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele 
voastre.

IOAN 10:14 Eu sînt Păstorul cel bun. Eu 
Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe 
Mine,

15 aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl, şi cum 
cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu Îmi dau viaţa 
pentru oile Mele.

16 Mai am şi alte oi, cari nu sînt din staulul 
acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele 
vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi 
un Păstor.

EVREI 3:7 Deaceea, cum zice Duhul 
Sfînt: ,,Astăzi, dacă auziţi glasul Lui,

8 nu vă împietriţi inimile, ca în ziua 
răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie,

9 unde părinţii voştri M’au ispitit, şi M’au 
pus la încercare, şi au văzut lucrările Mele 
patruzeci de ani!

10 De aceea M’am desgustat de neamul acesta, 
şi am zis: ,,Ei totdeauna se rătăcesc în inima 
lor. N’au cunoscut căile Mele!

11 Am jurat dar în mînia Mea că nu vor intra în 
odihna Mea!``

12 Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul dintre 
voi să n’aibă o inimă rea şi necredincioasă, 
care să vă despartă de Dumnezeul cel viu.

13 Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, 
cîtă vreme se zice: ,,Astăzi,`` pentruca 
niciunul din voi să nu se împietrească prin 
înşelăciunea păcatului.

14 Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, 
dacă păstrăm pînă la sfîrşit încrederea 
nezguduită dela început,

15 cîtă vreme se zice: ,,Astăzi, dacă auziţi 
glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în 
ziua răzvrătirii.``

16 Cine au fost, în adevăr, ceice s’au răzvrătit 
dupăce auziseră? N’au fost oare toţi aceia, 
cari ieşiseră din Egipt prin Moise?

17 Şi cine au fost aceia de cari S’a desgustat 
El patruzeci de ani? N’au fost oare ceice 
păcătuiseră, şi ale căror trupuri moarte au 
căzut în pustie?

18 Şi cui S’a jurat El că n’au să intre în 
odihna Lui? Nu S’a jurat oare celorce nu 
ascultaseră?

19 Vedem dar că n’au putut să intre din pricina 
necredinţei lor.

EVREI 4:1 Să luăm dar bine seama, 
ca, atîta vreme cît rămîne în picioare 
făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul 
din voi să nu se pomenească venit prea 
tîrziu.

2 Căci şi nouă ni s’a adus o veste bună 
ca şi lor; dar lor cuvîntul care le -a fost 
propovăduit, nu le -a ajutat la nimic, 
pentrucă n’a găsit credinţă la ceice l-au 
auzit.

3 Pe cînd noi, fiindcă am crezut, intrăm în 
,,odihna``, despre care a vorbit El, cînd 
a zis: ,,Am jurat în mînia Mea, că nu vor 
întra în odihna Mea!`` Măcarcă lucrările 
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Lui fuseseră isprăvite încă dela întemeierea 
lumii.

4 Căci într’un loc a vorbit astfel despre ziua 
a şaptea: ,,Dumnezeu S’a odihnit în ziua a 
şaptea de toate lucrările Lui.``

5 Şi aici este zis iarăş: ,,Nu vor intra în odihna 
Mea!``

6 Deci, fiindcă rămîne ca să intre unii în 
odihna aceasta, şi pentrucă aceia cărora li 
s’a vestit întîi vestea buna n’au intrat în ea, 
din pricina neascultării lor,

7 El hotărăşte din nou o zi: ,,Astăzi,`` -zicînd, 
în David, după atîta vreme, cum s’a spus 
mai sus: ,,Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu 
vă împietriţi inimile!``

8 Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n’ar mai 
vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi.

9 Rămîne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru 
poporul lui Dumnezeu.

10 Fiindcă cine intră în odihna Lui, se 
odihneşte şi el de lucrările lui, cum S’a 
odihnit Dumnezeu de lucrările Sale.

11 Să ne grăbim dar să intrăm în odihna 
aceasta, pentruca nimeni să nu cadă în 
aceeaş pildă de neascultare.

1 PETRU 2:25 Căci eraţi ca nişte oi 
rătăcite. Dar acum v-aţi întors la Păstorul şi 
Episcopul ( Sau: priveghetorul.) sufletelor 
voastre.

IUDA 1:5 Vreau să vă aduc aminte, 
măcar că ştiţi odată pentru totdeauna toate 
aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit 
pe poporul Său din ţara Egiptului, în urmă a 
nimicit pe cei ce n’au crezut.

Vezi și: Facerea - Geneza 2:2,3; Ieşirea - Exod 17:2-7; Numeri 
14:11-30; Deuteronom 1:34,35; Deuteronom 2:14-16; Psalmi 

78:17,18,40,41,56; Faptele Apostolilor 20:28; 1 Corinteni 10:9; 
Evrei 11:16; Evrei 12:25; Apocalipsa 14:13.

E15 Mesia va aduce vești vesele.

PSALMI 96:1 Cîntaţi Domnului o 
cîntare nouă! Cîntaţi Domnului, toţi 
locuitorii pămîntului!

2 Cîntaţi Domnului, binecuvîntaţi 
Numele Lui, vestiţi din zi în zi 
mîntuirea Lui!

3 Povestiţi printre neamuri slava Lui, 
printre toate popoarele minunile Lui!

MATEI 28:19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici 
din toate neamurile, botezîndu -i în 
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului 
Duh.

LUCA 24:47 Şi să se propovăduiască 
tuturor neamurilor, în Numele Lui, 
pocăinţa şi iertarea păcatelor, începînd din 
Ierusalim.

EFESENI 1:3 Binecuvîntat să fie 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus 
Hristos, care ne -a binecuvîntat cu tot felul 
de binecuvîntări duhovniceşti, în locurile 
cereşti, în Hristos.

APOCALIPSA 5:13 Şi pe toate 
făpturile, cari sînt în cer, pe pămînt, supt 
pămînt, pe mare, şi tot ce se află în aceste 
locuri, le-am auzit zicînd: ,,A Celui ce şade 
pe scaunul de domnie, şi a Mielului să fie 
lauda, cinstea, slava şi stăpînirea în vecii 
vecilor!``

APOCALIPSA 14:6 Şi am văzut un alt 
înger care sbura prin mijlocul cerului, cu o 
Evanghelie vecinică, pentruca s’o vestească 
locuitorilor pămîntului, oricărui neam, 
oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui 
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norod.
7 El zicea cu glas tare: ,,Temeţi-vă de 

Dumnezeu, şi daţi -I slavă, căci a venit 
ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce 
a făcut cerul şi pămîntul, marea şi izvoarele 
apelor!``

H01 Întoarcerea lui Mesia este prezisă.
H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 96:7 Familiile popoarelor, 
daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi 
cinste!

8 Daţi Domnului slava cuvenită Numelui 
Lui! Aduceţi daruri de mîncare, şi 
intraţi în curţile Lui!

9 Închinaţi-vă înaintea Domnului 
îmbrăcaţi cu podoabe sfinte, tremuraţi 
înaintea Lui, toţi locuitorii pămîntului!

10 Spuneţi printre neamuri: ,,Domnul 
împărăţeşte! Deaceea lumea este tare, 
şi nu se clatină.`` Domnul judecă 
popoarele cu dreptate.

11 Să se bucure cerurile, şi să se veselească 
pămîntul; să mugească marea cu tot ce 
cuprinde ea!

12 Să tresalte cîmpia, cu tot ce e pe ea, toţi 
copacii pădurii să strige de bucurie

13 înaintea Domnului! Căci El vine, vine să 
judece pămîntul. El va judeca lumea cu 
dreptate, şi popoarele după credincioşia 
Lui.

GALATENI 1:16 să descopere în mine pe Fiul 
Său, ca să -L vestesc între Neamuri, îndată, 
n’am întrebat pe niciun om,

1 TESALONICENI 4:16 Căci însuş 
Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui 
arhanghel şi cu trîmbiţa lui Dumnezeu, Se 
va pogorî din cer, şi întîi vor învia cei morţi 
în Hristos.

17 Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom 
fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să 
întîmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel 
vom fi totdeauna cu Domnul.

18 Mîngîiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste 
cuvinte.

2 TESALONICENI 1:10 cînd va veni, în 
ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi, 
şi privit cu uimire în toţi ceice vor fi crezut; 
căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi 
înaintea voastră.

2 TIMOTEI 4:8 Deacum mă aşteaptă 
cununa neprihănirii, pe care mi -o va da, 
în ,,ziua aceea``, Domnul, Judecătorul cel 
drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce 
vor fi iubit venirea Lui.

TIT 2:13 aşteptând fericita noastră nădejde şi 
arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi 
Mântuitor, Isus Hristos.

2 PETRU 3:12 aşteptînd şi grăbind venirea 
zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse 
vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de 
căldura focului?

APOCALIPSA 11:18 eamurile se 
mîniaseră, dar a venit mînia Ta; a venit 
vremea să judeci pe cei morţi, să răsplăteşti 
pe robii Tăi prooroci, pe sfinţi şi pe cei ce 
se tem de Numele Tău, mici şi mari, şi să 
prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pămîntul!``
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APOCALIPSA 19:11 Apoi am văzut 
cerul deschis, şi iată că s’a arătat un cal alb! 
Cel ce sta pe el, se cheamă ,,Cel credincios`` 
şi ,,Cel adevărat``, şi El judecă şi Se luptă cu 
dreptate.

Vezi și: #1; #2; #6.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 97:1 Domnul împărăţeşte: să 
se veselească pămîntul, şi să se bucure 
ostroavele cele multe!

2 orii şi negura îl înconjoară, dreptatea şi 
judecata sînt temelia scaunului Său de 
domnie.

3 Înaintea Lui merge focul, şi arde dejur 
împrejur pe protivnicii Lui.

4 Fulgerile Lui luminează lumea: 
pămîntul Îl vede şi se cutremură.

5 Munţii se topesc ca ceara înaintea 
Domnului, înaintea Domnului 
întregului pămînt.

6 Cerurile vestesc dreptatea Lui, şi toate 
popoarele văd slava Lui.

2 TESALONICENI 1:8 într’o flacără de 
foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc 
pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de 
Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.

EVREI 12:29 fiindcă Dumnezeul nostru 
este ,,un foc mistuitor``.

2 PETRU 3:10 Ziua Domnului însă va veni 
ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece 
cu troznet, trupurile cereşti se vor topi de 
mare căldură, şi pămîntul, cu tot ce este pe 

el, va arde.
11 Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se 

strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, 
printr’o purtare sfîntă şi evlavioasă,

12 aşteptînd şi grăbind venirea zilei lui 
Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor 
pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de 
căldura focului?

APOCALIPSA 1:7 Iată că El vine pe 
nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au 
străpuns. Şi toate seminţiile pămîntului se 
vor boci din pricina Lui! Da, Amin.

APOCALIPSA 5:13 Şi pe toate 
făpturile, cari sînt în cer, pe pămînt, supt 
pămînt, pe mare, şi tot ce se află în aceste 
locuri, le-am auzit zicînd: ,,A Celui ce şade 
pe scaunul de domnie, şi a Mielului să fie 
lauda, cinstea, slava şi stăpînirea în vecii 
vecilor!``

APOCALIPSA 6:16 Şi ziceau munţilor 
şi stîncilor: ,,Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-
ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de 
domnie şi de mînia Mielului;

17 căci a venit ziua cea mare a mîniei Lui, şi 
cine poate sta în picioare?``

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

APOCALIPSA 19:2 Pentrucă judecăţile 
Lui sînt adevărate şi drepte. El a judecat 
pe curva cea mare, care strica pămîntul cu 
curvia ei, şi a răzbunat sîngele robilor Săi, 
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din mîna ei.``

Vezi și: #1; #6; #7.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

PSALMI 98:1 (Un psalm.) Cîntaţi 
Domnului o cîntare nouă, căci El a făcut 
minuni. Dreapta şi braţul Lui cel sfînt 
I-au venit în ajutor.

2 Domnul Şi -a arătat mîntuirea, Şi 
-a descoperit dreptatea înaintea 
neamurilor.

3 Şi -a adus aminte de bunătatea şi 
credincioşia Lui faţă de casa lui Israel: 
toate marginile pămîntului au văzut 
mîntuirea Dumnezeului nostru.

ISAIA 52:10 Domnul Îşi descopere braţul 
Său cel sfînt, înaintea tuturor neamurilor; 
şi toate marginile pămîntului vor vedea 
mîntuirea Dumnezeului nostru.``

ISAIA 52:15 tot aşa, pentru multe 
popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea 
Lui împăraţii vor închide gura, căci vor 
vedea ce nu li se mai istorisise, şi vor auzi ce 
nu mai auziseră.

MATEI 28:18 Isus S’a apropiat de ei, a 
vorbit cu ei, şi le -a zis: ,,Toată puterea Mi -a 
fost dată în cer şi pe pămînt.

19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezîndu -i în Numele Tatălui 
şi al Fiului şi al Sfîntului Duh.

MARCU 16:15 Apoi le -a zis: ,,Duceţi-vă în 
toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la 

orice făptură.

LUCA 1:70 cum vestise prin gura 
sfinţilor Săi prooroci, cari au fost din 
vechime; -

71 mîntuire de vrăjmaşii noştri şi din mîna 
tuturor celor ce ne urăsc!

72 Astfel Îşi arată El îndurarea faţă de părinţii 
noştri, şi Îşi aduce aminte de legămîntul Lui 
cel sfînt,

73 potrivit jurămîntului prin care Se jurase 
părintelui nostru Avraam,

74 că, dupăce ne va izbăvi din mîna vrăjmaşilor 
noştri, ne va îngădui să -I slujim fără frică,

75 trăind înaintea Lui în sfinţenie şi 
neprihănire, în toate zilele vieţii noastre.

LUCA 2:30 Căci au văzutochii mei 
mîntuirea Ta,

31 pe care ai pregătit -o să fie, înaintea tuturor 
popoarelor,

32 lumina care să lumineze neamurile, şi slava 
poporului Tău Israel.``

ROMANI 10:18 Dar eu întreb: ,N’au auzit 
ei?` Ba da; căci ,glasul lor a răsunat prin tot 
pămîntul, şi cuvintele lor au ajuns pînă la 
marginile lumii.`

ROMANI 15:8 Hristos a fost, în adevăr, un 
slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească 
credincioşia lui Dumnezeu, şi să întărească 
făgăduinţele date părinţilor;

9 şi ca Neamurile să slăvească pe Dumnezeu, 
pentru îndurarea Lui, după cum este scris: 
,,De aceea Te voi lăuda printre Neamuri, şi 
voi cînta Numelui Tău.``

Vezi și: Levitic 26:14-45; Psalmi 106:45; Isaia 45:21-23; Isaia 
49:6; Mica 7:20; Luca 3:6.
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B13 Autoritatea lui Mesia.
H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 98:4 Strigaţi către Domnul 
cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii 
pămîntului! Chiuiţi, strigaţi, şi cîntaţi 
laude!

5 Cîntaţi Domnului cu arfa, cu arfa şi cu 
cîntece din gură!

6 Cu trîmbiţe şi sunete din corn, strigaţi 
de bucurie înaintea Împăratului, 
Domnului!

7 Să urle marea cu tot ce cuprinde ea, să 
chiuie lumea şi cei ce locuiesc pe ea,

8 să bată din palme rîurile, să strige de 
bucurie toţi munţii

9 înaintea Domnului! Căci El vine să 
judece pămîntul! El va judeca lumea cu 
dreptate, şi popoarele cu nepărtinire.

MATEI 24:30 Atunci se va arăta în cer 
semnul Fiului omului, toate seminţiile 
pămîntului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul 
omului venind pe norii cerului cu putere şi 
cu o mare slavă.

MATEI 26:64 ,,Da``, i -a răspuns Isus, 
,,sînt! ,,Ba mai mult, vă spun că de acum 
încolo veţi vedea pe Fiul omului şezînd la 
dreapta puterii lui Dumnezeu, şi venind pe 
norii cerului.``

APOCALIPSA 1:7 Iată că El vine pe 
nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au 
străpuns. Şi toate seminţiile pămîntului se 
vor boci din pricina Lui! Da, Amin.

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 

glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

APOCALIPSA 14:14 Apoi m’am uitat, 
şi iată un nor alb; şi pe nor şedea cineva 
care semăna cu un fiu al omului; pe cap 
avea o cunună de aur; iar în mînă, o secere 
ascuţită.

15 Şi un alt înger a ieşit din Templu, şi striga 
cu glas tare Celuice şedea pe nor: ,,Pune 
secerea Ta şi seceră: pentrucă a venit ceasul 
să seceri, şi secerişul pămîntului este copt.``

16 Atunci Celce şedea pe nor, Şi -a aruncat 
secerea pe pămînt. Şi pămîntul a fost 
secerat.

Vezi și: #5; #6; Faptele Apostolilor 1:9-11.

B18 Sfințenia, frumusețea și gloria lui Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 99:1 Domnul împărăţeşte: 
popoarele tremură; El şade pe heruvimi: 
pămîntul se clatină.

2 Domnul este mare în Sion, şi înalţat 
peste toate popoarele.

3 Să laude oamenii Numele Tău cel mare 
şi înfricoşat, căci este sfînt!

4 Să laude oamenii tăria Împăratului, 
căci iubeşte dreptatea! Tu întăreşti 
dreptatea, Tu faci dreptate şi judecată în 
Iacov.

5 Înălţaţi pe Domnul, Dumnezeul nostru, 
şi închinaţi-vă înaintea aşternutului 
picioarelor Lui, căci este sfînt!

ISAIA 14:32 ,,Şi ce va răspunde trimişilor 
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poporului?`` -,,Că Domnul a întemeiat 
Sionul, şi că cei nenorociţi din poporul Lui 
găsesc un loc de adăpost acolo.`` -

MATEI 28:18 Isus S’a apropiat de ei, a 
vorbit cu ei, şi le -a zis: ,,Toată puterea Mi -a 
fost dată în cer şi pe pămînt.

EVREI 12:22 Ci v’aţi apropiat de muntele 
Sionului, de cetatea Dumnezeului celui 
viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de 
adunarea în sărbătoare a îngerilor,

23 de Biserica celor întîi născuţi, cari sînt 
scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul 
tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi 
desăvîrşiţi,

24 de Isus, Mijlocitorul legămîntului celui nou, 
şi de sîngele stropirii, care vorbeşte mai 
bine decît sîngele lui Abel.

1 IOAN 3:3 ricine are nădejdea aceasta 
în El, se curăţeşte, după cum El este curat.

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

APOCALIPSA 14:1 Apoi m’am uitat, 
şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; 
şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci 
şi patru de mii, cari aveau scris pe frunte 
Numele Său şi Numele Tatălui Său.

APOCALIPSA 19:11 Apoi am văzut 
cerul deschis, şi iată că s’a arătat un cal alb! 
Cel ce sta pe el, se cheamă ,,Cel credincios`` 
şi ,,Cel adevărat``, şi El judecă şi Se luptă cu 

dreptate.

APOCALIPSA 19:16 Pe haină şi pe 
coapsă avea scris numele acesta: ,,Împăratul 
împăraţilor şi Domnul domnilor.``

 
Vezi și: #1; #2.

F11 Suferința lui Mesia.

PSALMI 102:1 (O rugăciune a unui 
nenorocit, cînd este doborît de 
întristare şi îşi varsă plîngerea înaintea 
Domnului.) Doamne, ascultă-mi 
rugăciunea, şi s’ajungă strigătul meu 
pînă la Tine!

2 u-mi ascunde Faţa Ta în ziua necazului 
meu! Pleacă-Ţi urechea spre mine, cînd 
strig! Ascultă-mă degrab!

3 Căci zilele mele pier ca fumul, şi oasele 
îmi ard ca un tăciune.

4 Inima îmi este lovită, şi mi se usucă 
întocmai ca iarba; pînă şi pînea uit să mi 
-o mănînc.

5 Aşa de mari îmi sînt gemetele, că mi se 
lipesc oasele de carne.

6 Seamăn cu pelicanul din pustie, sînt ca 
o cucuvaie din dărîmături;

7 nu mai pot dormi, şi sînt ca pasărea 
singuratică pe un acoperiş.

8 În fiecare zi mă bătjocoresc vrăjmaşii 
mei, şi protivnicii mei jură pe mine în 
mînia lor.

9 Mănînc ţărînă în loc de pîne, şi îmi 
amestec lacrămile cu băutura,

10 din pricina mîniei şi urgiei Tale; căci Tu 
m’ai ridicat, şi m’ai aruncat departe.

11 Zilele mele sînt ca o umbră gata să 
treacă, şi mă usuc ca iarba.
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MARCU 14:33 A luat cu El pe Petru, pe 
Iacov şi pe Ioan, şi a început să Se spăimînte 
şi să Se mîhnească foarte tare.

34 El le -a zis: ,,Sufletul Meu este cuprins de 
o întristare de moarte; rămîneţi aici, şi 
vegheaţi!``

LUCA 22:44 A ajuns într’un chin ca 
de moarte, şi a început să Se roage şi mai 
fierbinte; şi sudoarea I se făcuse ca nişte 
picături mari de sînge, cari cădeau pe 
pămînt.

EVREI 5:7 El este Acela care, în zilele 
vieţii Sale pămînteşti, aducînd rugăciuni şi 
cereri cu strigăte mari şi cu lacrămi către 
Cel ce putea să -L izbăvească dela moarte, şi 
fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui,

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H05 Gloria și puterea viitoare a lui Mesia.

PSALMI 102:13 Tu Te vei scula, şi vei 
avea milă de Sion; căci este vremea să 
te înduri de el, a venit vremea hotărîtă 
pentru el.

14 Căci robii Tăi iubesc pietrele Sionului, şi 
le e milă de ţărîna lui.

15 Atunci se vor teme neamurile de 
Numele Domnului, şi toţi împăraţii 
pămîntului de slava Ta.

16 Da, Domnul va zidi iarăş Sionul, şi Se va 
arăta în slava Sa.

17 El ia aminte la rugăciunea nevoiaşului, 
şi nu -i nesocoteşte rugăciunea.

18 Să se scrie lucrul acesta pentru neamul 

de oameni care va veni, şi poporul, care 
se va naşte, să laude pe Domnul!

19 Căci El priveşte din înălţimea sfinţeniei 
Lui; Domnul priveşte din ceruri pe 
pămînt,

20 ca să audă gemetele prinşilor de război, 
si să izbăvească pe cei ce sînt pe moarte;

21 pentru ca ei să vestească în Sion Numele 
Domnului, şi laudele lui în Ierusalim,

22 cînd se vor strînge toate popoarele, 
şi toate împărăţiile, ca să slujească 
Domnului.

ZAHARIA 2:10 Strigă de veselie şi bucură-
te, fiica Sionului! Căci iată, Eu vin, şi voi 
locui în mijlocul tău, zice Domnul.``

11 ,,Multe neamuri se vor alipi de Domnul, 
în ziua aceea, şi vor fi poporul Meu. Eu voi 
locui în mijlocul tău, şi vei şti că Domnul 
oştirilor m’a trimes la tine.

12 Domnul va lua în stăpînire pe Iuda, ca 
partea Lui de moştenire în pămîntul sfînt, şi 
va alege iarăş Ierusalimul.

LUCA 2:32 lumina care să lumineze 
neamurile, şi slava poporului Tău Israel.``

FAPTELE APOSTOLILOR 13:46 Dar 
Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: 
,,Cuvîntul lui Dumnezeu trebuia vestit 
mai întîi vouă; dar fiindcă voi nu -l primiţi, 
şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa 
vecinică, iată că ne întoarcem spre Neamuri.

47 Căci aşa ne -a poruncit Domnul: ,Te-am 
pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci 
mîntuirea pînă la marginile pămîntului.``

48 eamurile se bucurau cînd au auzit lucrul 
acesta şi preamăreau Cuvîntul Domnului. 
Şi toţi cei ce erau rînduiţi să capete viaţa 
vecinică, au crezut.
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ROMANI 11:25 Fraţilor, pentruca să nu vă 
socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu 
ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut 
într’o împietrire, care va ţinea pînă va intra 
numărul deplin al Neamurilor.

26 Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum 
este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion, şi va 
îndepărta toate nelegiurile dela Iacov.

27 Acesta va fi legămîntul, pe care -l voi face cu 
ei, cînd le voi şterge păcatele.``

APOCALIPSA 21:24 eamurile vor 
umbla în lumina ei, şi împăraţii pămîntului 
îşi vor aduce slava şi cinstea lor în ea.

Vezi și: #1; #2; #3; #4; Psalmi 51:18; Faptele Apostolilor 10:45; 
Faptele Apostolilor 11:1,18; Faptele Apostolilor 13:42.

A06 Mesia este Creatorul.

PSALMI 102:25 Tu ai întemeiat în 
vechime pămîntul, şi cerurile sînt 
lucrarea mînilor Tale.

26 Ele vor pieri, dar Tu vei rămînea; toate se 
vor învechi ca o haină; le vei schimba ca 
pe un veşmînt, şi se vor schimba.

27 Dar Tu rămîi Acelaş, şi anii Tăi nu se vor 
sfîrşi.

LUCA 21:33 Cerul şi pămîntul vor trece, 
dar cuvintele Mele nu vor trece.

EVREI 1:1 După ce a vorbit în vechime 
părinţilor noştri prin prooroci, în multe 
rînduri şi în multe chipuri, Dumnezeu,

2 la sfîrşitul acestor zile, ne -a vorbit prin 
Fiul, pe care L -a pus moştenitor al tuturor 
lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.

EVREI 1:10 Şi iarăş: ,,La început, Tu, 
Doamne, ai întemeiat pămîntul; şi cerurile 
sînt lucrarea mînilor Tale.

11 Ele vor pieri, dar Tu rămîi; toate se vor 
învechi ca o haină;

12 le vei face sul ca pe o manta, şi vor fi 
schimbate; dar Tu eşti acelaş; şi anii Tăi nu 
se vor sfîrşi.``

EVREI 13:8 Isus Hristos este acelaş ieri 
şi azi şi în veci!

Vezi și: 2 Petru 3:7-12; Apocalipsa 20:11; Apocalipsa 21:1.

E21 Mesia va ierta păcatul.

PSALMI 103:3 El îţi iartă toate 
fărădelegile tale El îţi vindecă toate 
boalele tale;

12 cît este de departe răsăritul de apus, atît de 
mult depărtează El fărădelegile noastre dela 
noi.

PSALMI 147:3 tămăduieşte pe cei cu inima 
zdrobită, şi le leagă rănile.

ISAIA 33:24 iciun locuitor nu zice: ,Sînt 
bolnav!` Poporul Ierusalimului capătă 
iertarea fărădelegilor lui.``

ISAIA 43:25 Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, 
pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte 
de păcatele tale.

ISAIA 53:5 Dar El era străpuns 
pentru păcatele noastre, zdrobit pentru 
fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă 
pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui 
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sîntem tămăduiţi.

MARCU 2:5 Cînd le -a văzut Isus 
credinţa, a zis slăbănogului: ,,Fiule, păcatele 
îţi sînt iertate!``

MARCU 2:10 Dar, ca să ştiţi că Fiul omului 
are putere pe pămînt să ierte păcatele,

11 ,,Ţie îţi poruncesc``, a zis El slăbănogului, 
-,,scoală-te, ridică-ţi patul, şi du-te acasă.``

IACOB 5:15 Rugăciunea făcută cu 
credinţă va mîntui pe cel bolnav, şi Domnul 
îl va însănătoşa; şi dacă a făcut păcate, îi vor 
fi iertate.

1 IOAN 1:7 Dar dacă umblăm în lumină, 
după cum El însuş este în lumină, avem 
părtăşie unii cu alţii; şi sîngele lui Isus 
Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice 
păcat.

E11 Mesia va da viața veșnică.
E26 Lucrarea de mântuire a lui Mesia.

PSALMI 103:4 El îţi izbăveşte viaţa din 
groapă, El te încununează cu bunătate 
şi îndurare;

1 CORINTENI 9:25 Toţi ceice se luptă 
la jocurile de obşte, se supun la tot felul de 
înfrînări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete 
o cunună, care se poate vesteji: noi să facem 
lucrul acesta pentru o cunună, care nu se 
poate vesteji.

2 CORINTENI 1:10 El ne -a izbăvit 
şi ne izbăveşte dintr’o astfel de moarte, şi 

avem nădejde că ne va mai izbăvi încă.

GALATENI 3:13 Hristos ne -a răscumpărat 
din blestemul Legii, făcîndu-Se blestem 
pentru noi, -fiindcă este scris: ,,Blestemat e 
oricine este atîrnat pe lemn`` -

2 TIMOTEI 4:8 Deacum mă aşteaptă 
cununa neprihănirii, pe care mi -o va da, 
în ,,ziua aceea``, Domnul, Judecătorul cel 
drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce 
vor fi iubit venirea Lui.

IACOB 1:12 Ferice de cel ce rabdă 
ispita. Căci dupăce a fost găsit bun, va 
primi cununa vieţii, pe care a făgăduit -o 
Dumnezeu celor ce -L iubesc.

1 PETRU 5:4 Şi cînd Se va arăta Păstorul 
cel mare, veţi căpăta cununa, care nu se 
poate vesteji, a slavei.

APOCALIPSA 2:10 u te teme 
nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul 
are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca 
să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece 
zile. Fii credincios pînă la moarte, şi-ţi voi 
da cununa vieţii.``

APOCALIPSA 5:9 Şi cîntau o cîntare 
nouă, şi ziceau: ,,Vrednic eşti tu să iei cartea 
şi să -i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, 
şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu 
sîngele Tău, oameni din orice seminţie, 
de orice limbă, din orice norod şi de orice 
neam.
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E27 Pentru o nouă inimă și un nou spirit.

PSALMI 103:5 El îţi satură de bunătăţi 
bătrîneţa, şi te face să întinereşti iarăş 
ca vulturul.

2 CORINTENI 4:16 De aceea, noi nu 
cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul 
nostru de afară se trece, totuş omul nostru 
din lăuntru se înoieşte din zi în zi.

1 TIMOTEI 6:17 Îndeamnă pe bogaţii 
veacului acestuia să nu se îngîmfe, şi 
să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii 
nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă 
toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm 
de ele.

B15 Mesia va fi plin de compasiune.

PSALMI 103:13 Cum se îndură un tată de 
copiii lui, aşa Se îndură domnul de ceice 
se tem de El.

FAPTELE APOSTOLILOR 13:26 Fraţilor, 
fii ai neamului lui Avraam, şi ceice vă temeţi 
de Dumnezeu, vouă v’a fost trimes Cuvîntul 
acestei mîntuiri.

Vezi și: Isaia 63:15; Ieremia 31:9,20; Maleahi 3:16,17.

B22 Bunătatea lui Dumnezeu și Mesia.

PSALMI 103:11 Ci cît sînt de sus cerurile 
faţă de pămînt, atît este de mare 
bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El;

17 Dar bunătatea Domnului ţine în veci 
pentru ceice se tem de El, şi îndurarea 
Lui pentru copiii copiilor lor,

ISAIA 54:8 Într’o izbucnire de mînie, 
Îmi ascunsesem o clipă Faţa de tine, dar Mă 
voi îndura de tine cu o dragoste vecinică, 
zice Domnul, Răscumpărătorul tău.

IEREMIA 31:3 ,,Domnul mi Se arată de 
departe: ,Te iubesc cu o iubire vecinică; 
deaceea îţi păstrez bunătatea Mea!

OSEA 2:20 te voi logodi cu Mine prin 
credincioşie, şi vei cunoaşte pe Domnul!

ROMANI 2:4 Sau dispreţuieşti tu bogăţiile 
bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungei Lui 
răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui 
Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?

ROMANI 11:22 Uită-te dar la bunătatea şi 
asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de 
ceice au căzut, şi bunătate faţă de tine, dacă 
nu încetezi să rămîi în bunătatea aceasta; 
altmintrelea, vei fi tăiat şi tu.

2 CORINTENI 6:6 prin curăţie, prin 
înţelepciune, prin îndelungă răbdare, 
prin bunătate, prin Duhul Sfînt, printr -o 
dragoste neprefăcută,

2 CORINTENI 10:1 Eu, Pavel, vă rog, 
prin blîndeţa şi bunătatea lui Hristos, -eu, 
cel ,,smerit cînd sînt de faţă în mijlocul 
vostru, şi plin de îndrăzneală împotriva 
voastră, cînd sînt departe``,

GALATENI 5:22 Roada Duhului, dimpotrivă, 
este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga 
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răbdare, bunătatea, facerea de bine, 
credincioşia,

EFESENI 2:7 ca să arate în veacurile 
viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, 
în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus.

COLOSENI 3:12 Astfel dar, ca nişte aleşi 
ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, 
îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, 
cu bunătate, cu smerenie, cu blîndeţă, cu 
îndelungă răbdare.

TIT 3:4 Dar, cînd s’a arătat bunătatea 
lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru, şi 
dragostea Lui de oameni,

5 El ne -a mîntuit, nu pentru faptele, făcute 
de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea 
Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin 
înoirea făcută de Duhul Sfînt,

Vezi și: Numeri 14:19; 2 Samuel 7:15; 2 Samuel 22:51; 1 Cronici 
16:34,41; 1 Cronici 17:13; 2 Cronici 20:21; Neemia 1:5; Neemia 

13:22; Psalmi 5:7; 6:4; 13:5; 18:50; 21:7; 25:6,7,10; 26:3; 31:7,16,21; 
32:10; 33:5,18,22; 36:5,7,10; 42:7; 44:26; 51:1; 52:2,7; 57:3,10; 
59:10,16,17; 61:7; 62:12; 63:3; 66:20; 69:13,16; 77:8; 85:7,10; 

86:5,13,15; 88:11; 89:2,14,24,28,33,49; 90:14; 92:2; 94:18; 98:3; 
100:5; 101:1; 103:4,8,11; 106:1,7,45; 107:1,8,15,21,31,43; 108:4; 

109:21,26; 115:1; 117:1; 118:1-4,29; 119:41,64,76,88,90,124,149,159; 
130:7; 136:(26 x); 138:2,8; 143:8,12; 144:2; 145:8; 147:11; Proverbe 
3:3; Proverbe 16:6; Isaia 16:5; Isaia 54:10; Isaia 63:7; Ieremia 
3:12; Ieremia 16:5; Ieremia 32:18; Ieremia 33:11; Plângerile lui 
Ieremia 3:22,32; Ioel 2:13; Iona 4:2; Mica 7:18,20; Zaharia 7:9; 

Ioan 3:16; Efeseni 2:3-5.

E25 esia va fi crezut și lăudat.

PSALMI 103:22 Binecuvîntaţi pe Domnul, 
toate lucrările Lui, în toate locurile 
stăpînirii Lui! Binecuvintează, suflete, 
pe Domnul!

APOCALIPSA 5:12 Ei ziceau cu glas 
tare: ,,Vrednic este Mielul, care a fost 

jungheat, să primească puterea, bogăţia, 
înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi 
lauda!``

13 Şi pe toate făpturile, cari sînt în cer, pe 
pămînt, supt pămînt, pe mare, şi tot ce se 
află în aceste locuri, le-am auzit zicînd: 
,,A Celui ce şade pe scaunul de domnie, 
şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi 
stăpînirea în vecii vecilor!``

14 Şi cele patru făpturi vii ziceau: ,,Amin!`` Şi 
cei douăzeci şi patru de bătrîni s’au aruncat 
la pămînt, şi s’au închinat Celui ce este viu 
în vecii vecilor!

E26 Lucrarea de mântuire a lui Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 107:1 ,,Lăudaţi pe Domnul, căci 
este bun, căci în veac ţine îndurarea 
Lui!``

2 Aşa să zică cei răscumpăraţi de 
Domnul, pe cari i -a izbăvit El din mîna 
vrăjmaşului,

3 şi pe cari i -a strîns din toate ţările: dela 
răsărit şi dela apus, dela miazănoapte şi 
dela mare.

PSALMI 107:4-16

IEREMIA 23:6 În vremea Lui, Iuda va fi 
mîntuit, şi Israel va avea linişte în locuinţa 
lui; şi iată Numele pe care i -L vor da: 
,Domnul, Neprihănirea noastră!``

LUCA 1:68 ,,Binecuvîntat este Domnul, 
Dumnezeul lui Israel, pentrucă a cercetat şi 
a răscumpărat pe poporul Său.

LUCA 1:74 că, dupăce ne va izbăvi din 
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mîna vrăjmaşilor noştri, ne va îngădui să -I 
slujim fără frică,

LUCA 24:21 oi trăgeam nădejde că El 
este Acela, care va izbăvi pe Israel; dar cu 
toate acestea, iată că astăzi este a treia zi 
decînd s’au întîmplat aceste lucruri.

GALATENI 3:13 Hristos ne -a răscumpărat 
din blestemul Legii, făcîndu-Se blestem 
pentru noi, -fiindcă este scris: ,,Blestemat e 
oricine este atîrnat pe lemn`` -

1 TESALONICENI 1:10 şi să aşteptaţi din 
ceruri pe Fiul Său, pe care L -a înviat din 
morţi: pe Isus, care ne izbăveşte de mînia 
viitoare.

TIT 2:14 El S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, 
ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi 
să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, 
plin de râvnă pentru fapte bune. 

Vezi și: #1; #2; #3; Psalmi 31:5; Isaia 43:1; 2 Corinteni 1:10; 1 
Petru 1:18; Iuda 1:5.

B07 Omnipotența lui Mesia.

PSALMI 107:25 El a zis, şi a pus să sufle 
furtuna, care a ridicat valurile mării.

26 Se suiau spre ceruri, se pogorau în 
adînc; sufletul le era perdut în faţa 
primejdiei.

27 Apucaţi de ameţeală, se clătinau ca 
un om beat, şi zădarnică le era toată 
iscusinţa.

28 Atunci, în strîmtorarea lor, au strigat 
către Domnul, şi El i -a izbăvit din 
necazurile lor.

29 A oprit furtuna, a adus liniştea, şi 
valurile s’au potolit.

MATEI 8:24 Şi deodată s’a stîrnit pe mare 
o furtună atît de straşnică, încît corabia era 
acoperită de valuri. Şi El dormea.

25 Ucenicii s’au apropiat de El, şi L-au 
deşteptat, strigînd: ,,Doamne, scapă-ne, că 
pierim!``

26 El le -a zis: ,,De ce vă este frică, puţin 
credincioşilor?`` Apoi S’a sculat, a certat 
vînturile şi marea, şi s’a făcut o linişte mare.

Vezi și: Iona 1:4; Marcu 4:39-41; Luca 8:23-25.

F07 Acuzarea și procesul lui Mesia.

PSALMI 109:1 (Către mai marele 
cîntăreţilor. Un psalm al lui David.) 
Dumnezeul laudei mele, nu tăcea!

2 Căci protivnicii au deschis împotriva 
mea o gură rea şi înşelătoare, îmi 
vorbesc cu o limbă mincinoasă,

3 mă înconjoară cu cuvîntări pline de ură, 
şi se războiesc cu mine fără temei.

4 Pe cînd eu îi iubesc, ei îmi sînt 
protivnici; dar eu alerg la rugăciune.

5 Ei îmi întorc rău pentru bine, şi ură 
pentru dragostea mea.

MATEI 26:59 Preoţii cei mai de seamă, 
bătrînii şi tot Soborul căutau vre -o 
mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca 
să -L poată omorî.

60 Dar n’au găsit niciuna, măcar că s’au 
înfăţişat mulţi martori mincinoşi. La urmă 
au venit doi,

61 şi au spus: Acesta a zis: ,,Eu pot să stric 
Templul lui Dumnezeu şi să -l zidesc iarăş 
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în trei zile.``
62 Marele preot s’a sculat în picioare, şi I -a zis: 

,,Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceştia 
împotriva Ta?``

IOAN 10:32 Isus le -a zis: ,,V’am arătat 
multe lucrări bune, cari vin dela Tatăl Meu: 
pentru care din aceste lucrări aruncaţi cu 
pietre în Mine?``

IOAN 15:25 Dar lucrul acesta s’a 
întîmplat ca să se împlinească vorba scrisă 
în Legea lor: ,M’au urît fără temei.`

Vezi și: Psalmi 22:12; Psalmi 31:13; Psalmi 35:7,12; Psalmi 38:20; 
Psalmi 64:3,4; Psalmi 69:5; Psalmi 88:17,18; Psalmi 140:3.

F05 Mesia va fi trădat.

PSALMI 109:8 Puţine să -i fie zilele la 
număr, şi slujba să i -o ia altul!

IOAN 17:12 Cînd eram cu ei în lume, 
îi păzeam Eu în Numele Tău. Eu am păzit 
pe aceia, pe cari Mi i-ai dat; şi niciunul din 
ei n’a perit, afară de fiul pierzării, ca să se 
împlinească Scriptura.

FAPTELE APOSTOLILOR 1:20 În adevăr, 
în cartea Psalmilor este scris: ,Locuinţa lui 
să rămînă pustie, şi nimeni să nu locuiască 
în ea!` Şi: ,Slujba lui s’o ia altul!`

Vezi și: Matei 25:41; Luca 9:54-56; 13:27; 1 Corinteni 16:22; 
Galateni 1:8; Apocalipsa 6:10-17; Apocalipsa 19:1-6.

F11 Suferința lui Mesia.

PSALMI 109:25 Am ajuns de ocară lor; 
cînd mă privesc ei, dau din cap.

MATEI 27:39 Trecătorii îşi băteau joc de 
El, dădeau din cap,

40 şi ziceau: ,,Tu, care strici Templul, şi -l 
zideşti la loc în trei zile, mîntuieşte-
Te pe Tine însuţi! Dacă eşti Tu Fiul lui 
Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce!``

ROMANI 15:3 Căci şi Hristos nu Şi -a 
plăcut Lui însuş; ci, după cum este scris: 
,,Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine, au 
căzut peste Mine.``

EVREI 12:2 Să ne uităm ţintă la 
Căpetenia şi Desăvîrşirea credinţei noastre, 
adică la Isus, care, pentru bucuria care -I era 
pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit 
ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de 
domnie al lui Dumnezeu.

Vezi și: Psalmi 22:6,7; Psalmi 69:9-12,19-21; Evrei 13:13.

B13 Autoritatea lui Mesia.
E14 Mesia va cuceri moartea și întunericul.
H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H07 Mesia va sta la dreapta Tatălui.
 
PSALMI 110:1 (Un psalm al lui David.) 

Domnul a zis Domnului meu: ,,Şezi la 
dreapta Mea, pînă voi pune pe vrăjmaşii 
Tăi supt picioarele Tale.`` -

2 Domnul va întinde din Sion toiagul 
de cîrmuire al puterii Tale, zicînd: 
,,Stăpîneşte în mijlocul vrăjmaşilor 
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Tăi!``

MATEI 22:41 Pe cînd erau strînşi la un loc 
Fariseii, Isus i -a întrebat:

42 Ce credeţi voi despre Hristos? Al cui fiu 
este?`` ,,Al lui David``, I-au răspuns ei.

43 Şi Isus le -a zis: ,,Cum atunci David, fiind 
însuflat de Duhul, Îl numeşte Domn, cînd 
zice:

44 ,Domnul a zis Domnului Meu: ,,Şezi la 
dreapta Mea, pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi 
supt picioarele Tale?

45 Deci, dacă David Îl numeşte Domn, cum 
este El fiul lui?``

46 imeni nu I -a putut răspunde un cuvînt. Şi, 
din ziua aceea, n’a îndrăznit nimeni să -I 
mai pună întrebări.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:33 Şi 
acum, odată ce S’a înălţat prin dreapta lui 
Dumnezeu, şi a primit dela Tatăl făgăduinţa 
Duhului Sfînt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.

34 Căci David nu s’a suit în ceruri, ci el singur 
zice: ,,Domnul a zis Domnului meu: ,Şezi la 
dreapta Mea,

35 pînăce voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt 
picioarele Tale.`

1 CORINTENI 15:24 În urmă, va veni 
sfîrşitul, cînd El va da Împărăţia în mînile 
lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit 
orice domnie, orice stăpînire şi orice putere.

25 Căci trebuie ca El să împărăţească pînă va 
pune pe toţi vrăjmaşii supt picioarele Sale.

26 Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, 
va fi moartea.

27 Dumnezeu, în adevăr, ,,a pus totul supt 
picioarele Lui``. Dar cînd zice că totul I -a 
fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I -a 
supus totul.

28 Şi cînd toate lucrurile Îi vor fi supuse, 
atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui 
ce I -a supus toate lucrurile, pentruca 
Dumnezeu să fie totul în toţi.

EFESENI 1:20 pe care a desfăşurat -o în 
Hristos, prin faptul că L -a înviat din morţi, 
şi L -a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile 
cereşti,

21 mai pe sus de orice domnie, de orice 
stăpînire, de orice putere, de orice 
dregătorie şi de orice nume, care se poate 
numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel 
viitor.

22 El I -a pus totul supt picioare, şi L -a dat 
căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,

23 care este trupul Lui, plinătatea Celui ce 
plineşte totul în toţi.

EVREI 1:1 După ce a vorbit în vechime 
părinţilor noştri prin prooroci, în multe 
rînduri şi în multe chipuri, Dumnezeu,

2 la sfîrşitul acestor zile, ne -a vorbit prin 
Fiul, pe care L -a pus moştenitor al tuturor 
lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.

3 El, care este oglindirea slavei Lui şi 
întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate 
lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui, a făcut 
curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta 
Măririi în locurile prea înalte,

EVREI 1:13 Şi căruia din îngeri i -a zis 
El vreodată: ,,Şezi la dreapta Mea, pînă voi 
pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor 
Tale?``

EVREI 10:13 şi aşteaptă de acum ca 
vrăjmaşii Lui să -I fie făcuţi aşternut al 
picioarelor Lui.

14 Căci printr’o singură jertfă El a făcut 
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desăvîrşiţi pentru totdeauna pe cei ce sînt 
sfinţiţi.

Vezi și: #1; Marcu 12:35-37; Marcu 16:19; Luca 20:41-44; Faptele 
Apostolilor 2:34-37; Evrei 12:2; 1 Petru 3:22.

B07 Omnipotența lui Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 110:3 Poporul Tău este plin de 
înflăcărare, cînd Îţi aduni oştirea; cu 
podoabe sfinte, ca din sînul zorilor, vine 
tineretul Tău la Tine, ca roua.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:41 Cei ce au 
primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; 
şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s’au 
adaus aproape trei mii de suflete.

FAPTELE APOSTOLILOR 19:20 Cu atîta 
putere se răspîndea şi se întărea Cuvîntul 
Domnului.

FAPTELE APOSTOLILOR 21:20 Cînd l-au 
auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi i-au 
zis: ,Vezi, frate, cîte mii de Iudei au crezut, 
şi toţi sînt plini de rîvnă pentru Lege.

EFESENI 1:4 În El, Dumnezeu ne -a ales 
înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi 
şi fără prihană înaintea Lui, dupăce, în 
dragostea Lui,

FILIPENI 2:13 Căci Dumnezeu este Acela 
care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea 
Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.

EVREI 13:21 să vă facă desăvîrşiţi în orice 
lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze 

în noi ce -I este plăcut, prin Isus Hristos. A 
Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

APOCALIPSA 7:9 După aceea m-am 
uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu 
putea s’o numere nimeni, din orice neam, 
din orice seminţie, din orice norod şi de 
orice limbă, care stătea în picioare înaintea 
scaunului de domnie şi înaintea Mielului, 
îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic 
în mîni;

Vezi și: #1; #2; #4; Faptele Apostolilor 1:8; Faptele Apostolilor 
4:4,30-35; 2 Corinteni 8:3; 2 Corinteni 13:4; 1 Tesaloniceni 4:7; 

Tit 2:14.

D03 D. Rolul lui Mesia ca Preot.

PSALMI 110:4 Domnul a jurat, şi nu -I va 
părea rău: ,,Tu eşti preot în veac, în felul 
lui Melhisedec.`` -

EVREI 5:5 Tot aşa şi Hristos, nu Şi -a 
luat singur slava de a fi Mare Preot, ci o are 
dela Cel ce I -a zis: ,,Tu eşti Fiul Meu, astăzi 
Te-am născut.``

6 Şi, cum zice iarăş într’alt loc: ,,Tu eşti preot 
în veac, după rînduiala lui Melhisedec.``

EVREI 6:20 unde Isus a intrat pentru 
noi ca înainte mergător, cînd a fost făcut 
,,Mare Preot în veac, după rînduiala lui 
Melhisedec``.

EVREI 7:21 căci, pe cînd Leviţii se 
făceau preoţi fără jurămînt, Isus S’a 
făcut preot prin jurămîntul Celui ce I 
-a zis: ,,Domnul a jurat, şi nu Se va căi: 
,Tu eşti preot în veac, după rînduiala lui 
Melhisedec`, -
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22 prin chiar faptul acesta, El s’a făcut chezăşul 
unui legămînt mai bun.

EVREI 7:28 În adevăr, Legea pune mari 
preoţi pe nişte oameni supuşi slăbiciunii; 
dar cuvîntul jurămîntului, făcut după ce 
a fost dată Legea, pune pe Fiul, care este 
desăvîrşit pentru vecinicie.

Vezi și: Facerea - Geneza 14:18; Zaharia 6:13; Evrei 5:7-10; Evrei 
7:1-28; Evrei 10:1-11.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 110:5 Domnul, dela dreapta Ta, 
zdrobeşte pe împăraţi în ziua mîniei 
Lui.

6 El face dreptate printre neamuri: totul 
este plin de trupuri moarte; El zdrobeşte 
capete pe toată întinderea ţării.

MARCU 16:19 Domnul Isus, după ce a 
vorbit cu ei, S’a înălţat la cer, şi a şezut la 
dreapta lui Dumnezeu.

IOAN 5:22 Tatăl nici nu judecă pe 
nimeni, ci toată judecata a dat -o Fiului,

FAPTELE APOSTOLILOR 2:34 Căci 
David nu s’a suit în ceruri, ci el singur zice: 
,,Domnul a zis Domnului meu: ,Şezi la 
dreapta Mea,

35 pînăce voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt 
picioarele Tale.`

36 Să ştie bine dar, toată casa lui Israel, că 
Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest 
Isus, pe care L-aţi răstignit voi.``

EVREI 10:12 El, dimpotrivă, după ce a 
adus o singură jertfă pentru păcate, S’a 
aşezat pentru totdeauna la dreapta lui 
Dumnezeu,

13 şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să -I fie 
făcuţi aşternut al picioarelor Lui.

14 Căci printr’o singură jertfă El a făcut 
desăvîrşiţi pentru totdeauna pe cei ce sînt 
sfinţiţi.

Vezi și: #1; #4; #6; Psalmi 16:8; Isaia 2:4; Isaia 42:1; Isaia 51:5; 
Faptele Apostolilor 7:56.

F11 Suferința lui Mesia.
G03 Preamărirea lui Mesia este prezisă.

PSALMI 110:7 El bea din pîrîu în timpul 
mersului: de aceea Îşi înalţă capul.

PSALMI 27:6 Iată că mi se şi înalţă capul 
peste vrăjmaşii mei, cari mă înconjoară: 
voi aduce jertfe în cortul Lui în sunetul 
trîmbiţei, voi cînta şi voi lăuda pe Domnul.

MATEI 20:22 Drept răspuns Isus a zis: 
,,Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul 
pe care am să -l beau Eu, şi să fiţi botezaţi 
cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?`` 
,,Putem``, I-au zis ei.

MATEI 26:42 S’a depărtat a doua oară, şi 
S’a rugat, zicînd: ,,Tată, dacă nu se poate să 
se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără 
să -l beau, facă-se voia Ta!``

LUCA 24:26 u trebuia să sufere Hristosul 
aceste lucruri, şi să intre în slava Sa?``

Vezi și: Psalmi 3:3; Psalmi 102:9; Isaia 53:11,12; Ioan 18:11; 
Filipeni 2:7-11; Evrei 2:9,10; 1 Petru 1:11.
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B15 Mesia va fi plin de compasiune.
E09 Virtutea lui Mesia.

PSALMI 112:4 Celui fără prihană îi 
răsare o lumină în întunerec, El este 
milostiv, îndurător şi drept.

LUCA 6:36 Fiţi dar milostivi, cum şi 
Tatăl vostru este milostiv.

IOAN 12:46 Eu am venit ca să fiu o 
lumină în lume, pentru ca oricine crede în 
Mine, să nu rămînă în întunerec.

2 CORINTENI 8:8 u spun lucrul 
acesta ca să vă dau o poruncă; ci pentru 
rîvna altora, şi ca să pun la încercare curăţia 
dragostei voastre.

9 Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus 
Hristos. El, măcar că era bogat, s’a făcut 
sărac pentru voi, pentruca prin sărăcia Lui, 
voi să vă îmbogăţiţi.

1 IOAN 2:29 Dacă ştiţi că El este 
neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în 
neprihănire este născut din El.

Vezi și: Coloseni 1:12,13; Ioan 3:7,10.

E17 Mesia va construi un templu pentru 
Dumnezeu.

F03 Mesia va fi renegat.
      
PSALMI 118:22 Piatra, pe care au lepădat 

-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul 
unghiului clădirii.

23 Domnul a făcut lucrul acesta: şi este o 
minunăţie înaintea ochilor noştri.

24 Aceasta este ziua, pe care a făcut -o 

Domnul: să ne bucurăm şi să ne veselim 
în ea!

ISAIA 28:16 deaceea, aşa vorbeşte 
Domnul, Dumnezeu: ,,Iată, pun ca temelie 
în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră 
de preţ, piatră din capul unghiului clădirii, 
temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin, 
nu se va grăbi să fugă.

MATEI 21:42 Isus le -a zis: ,,N’aţi citit 
nici odată în Scripturi că: ,Piatra, pe care 
au lepădat -o zidarii, a ajuns să fie pusă 
în capul unghiului; Domnul a făcut acest 
lucru, şi este minunat în ochii noştri?`

LUCA 20:17 Dar Isus i -a privit drept 
în faţă, şi a zis: ,,Ce însemnează cuvintele 
acestea, cari au fost scrise: ,Piatra, pe care 
au lepădat -o zidarii, a ajuns să fie pusă în 
capul unghiului?

FAPTELE APOSTOLILOR 2:23 pe 
Omul acesta, dat în mînile voastre, după 
sfatul hotărît şi după ştiinţa mai dinainte 
a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi 
omorît prin mîna celor fărădelege.

FAPTELE APOSTOLILOR 
3:13 Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov, 
Dumnezeul părinţilor noştri, a proslăvit pe 
Robul Său Isus, pe care voi L-aţi dat în mîna 
lui Pilat; şi v’aţi lepădat de El înaintea lui, 
măcar că el era de părere să -I dea drumul.

FAPTELE APOSTOLILOR 4:10 s’o ştiţi 
toţi, şi s’o ştie tot norodul lui Israel! Omul 
acesta se înfăţişează înaintea voastră pe 
deplin sănătos, în Numele lui Isus Hristos 
din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar 
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pe care Dumnezeu L -a înviat din morţi.
11 El este ,piatra lepădată de voi, zidarii, care a 

ajuns să fie pusă în capul unghiului.`

ROMANI 9:33 după cum este scris: ,,Iată că 
pun în Sion o Piatră de poticnire, şi o stîncă 
de cădere: şi cine crede în El, nu va fi dat de 
ruşine.``

EFESENI 2:20 fiind zidiţi pe temelia 
apostolilor şi proorocilor, piatra din capul 
unghiului fiind Isus Hristos.

21 În El toată clădirea, bine închegată, creşte 
ca să fie un Templu sfînt în Domnul.

22 Şi prin El şi voi sînteţi zidiţi împreună, ca să 
fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

1 PETRU 2:6 Căci este scris în Scriptură: 
Iată că pun în Sion o piatră din capul 
unghiului, aleasă, scumpă; şi cine se încrede 
în El, nu va fi dat de ruşine.”

Vezi și: Daniel 2:34; Zaharia 3:9; Zaharia 4:7; Zaharia 12:3; 
Matei 28:1-8; Marcu 12:10,11; Faptele Apostolilor 5:31,32; 1 

Corinteni 3:11; Efeseni 1:19-22; 1 Petru 2:4-8.

F02 Intrarea lui Mesia în Ierusalim este 
prezisă.

PSALMI 118:26 Binecuvîntat să fie 
cel ce vine în Numele Domnului! Vă 
binecuvîntăm din Casa Domnului.

27 Domnul este Dumnezeu, şi ne 
luminează. Legaţi cu funii vita pentru 
jertfă, şi aduceţi -o pînă la coarnele 
altarului!

MATEI 21:9 oroadele cari mergeau 
înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, 
strigau: ,,Osana Fiul lui David! Binecuvîntat 

este Cel ce vine în Numele Domnului! 
Osana în cerurile prea înalte!``

10 Cînd a intrat în Ierusalim, toată cetatea s’a 
pus în mişcare, şi fiecare zicea: ,,Cine este 
acesta?``

11 ,,Este Isus, Proorocul, din Nazaretul 
Galileii``, răspundeau noroadele.

MATEI 23:39 căci vă spun că deacum 
încolo nu Mă veţi mai vedea pînă cînd 
veţi zice: ,Binecuvîntat este Celce vine în 
Numele Domnului!``

LUCA 19:36 Pe cînd mergea Isus, 
oamenii îşi aşterneau hainele pe drum.

37 Şi cînd S’a apropiat de Ierusalim, spre 
pogorîşul muntelui Măslinilor, toată 
mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a 
început să laude pe Dumnezeu cu glas tare 
pentru toate minunile, pe cari le văzuseră.

38 Ei ziceau: ,,Binecuvîntat este Împăratul care 
vine în Numele Domnului! Pace în cer, şi 
slavă în locurile prea înalte!``

IOAN 12:13 a luat ramuri de finic, şi I 
-a ieşit în întîmpinare, strigînd: ,,Osana! 
Binecuvîntat este Celce vine în Numele 
Domnului, Împăratul lui Israel!``

EFESENI 1:3 Binecuvîntat să fie 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus 
Hristos, care ne -a binecuvîntat cu tot felul 
de binecuvîntări duhovniceşti, în locurile 
cereşti, în Hristos.

Vezi și: Marcu 11:9,10.
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E12 Mesia îndeplinește legile lui Dumnezeu.

PSALMI 119:97 Cît de mult iubesc Legea 
Ta! Toată ziua mă gîndesc la ea.

98 Poruncile Tale mă fac mai înţelept decît 
vrăjmaşii mei, căci totdeauna le am cu 
mine.

99 Sînt mai învăţat decît toţi învăţătorii 
mei, căci mă gîndesc la învăţăturile 
Tale.

100 Am mai multă pricepere decît bătrînii, 
căci păzesc poruncile Tale.

101 Îmi ţin piciorul departe de orice drum 
rău, ca să păzesc Cuvîntul Tău.

102 u mă depărtez de legile Tale, căci Tu mă 
înveţi.

103 Ce dulci sînt cuvintele Tale pentru cerul 
gurii mele! Mai dulci decît mierea în 
gura mea!

MATEI 11:25 În vremea aceea, Isus a luat 
cuvîntul şi a zis: ,,Te laud, Tată, Doamne al 
cerului şi al pămîntului, pentrucă ai ascuns 
aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi 
le-ai descoperit pruncilor.

LUCA 2:46 După trei zile, L-au găsit în 
Templu, şezînd în mijlocul învăţătorilor, 
ascultîndu -i şi punîndu-le întrebări.

47 Toţi cari -L auzeau, rămîneau uimiţi de 
priceperea şi răspunsurile Lui.

IOAN 3:2 Acesta a venit la Isus, 
noaptea, şi I -a zis: ,,Învăţătorule, ştim că 
eşti un Învăţător, venit dela Dumnezeu; căci 
nimeni nu poate face semnele pe cari le faci 
Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.``

IOAN 4:34 Isus le -a zis: ,,Mîncarea Mea 
este să fac voia Celui ce M’a trimes, şi să 

împlinesc lucrarea Lui.

IOAN 15:10 Dacă păziţi poruncile Mele, 
veţi rămînea în dragostea Mea, după cum şi 
Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, şi rămîn 
în dragostea Lui.

ROMANI 13:10 Dragostea nu face rău 
aproapelui: dragostea deci este împlinirea 
Legii.

1 IOAN 2:5 Dar cine păzeşte Cuvîntul 
Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns 
desăvîrşită; prin aceasta ştim că sîntem în 
El.

1 IOAN 5:3 Căci dragostea de 
Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi 
poruncile Lui nu sînt grele;

Vezi și: Deuteronom 4:6-8; Ieremia 2:8; Ieremia 8:9; Ioel 2:23; 
Matei 13:11; Matei 15:6-9,14; Evrei 5:12.

F13 Detaliile suferinței lui Mesia.

PSALMI 129:3 plugarii au arat pe 
spinarea mea, au tras brazde lungi pe 
ea.

ISAIA 50:6 Mi-am dat spatele înaintea 
celor ce Mă loveau, şi obrajii înaintea celor 
ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns 
faţa de ocări şi de scuipări.

ISAIA 53:5 Dar El era străpuns 
pentru păcatele noastre, zdrobit pentru 
fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă 
pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui 
sîntem tămăduiţi.
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MATEI 20:19 şi -L vor da în mînile 
Neamurilor, ca să -L batjocorească, să -L 
bată şi să -L răstignească; dar a treia zi va 
învia.``

MATEI 27:26 Atunci Pilat le -a slobozit pe 
Baraba; iar pe Isus, dupăce a pus să -L bată 
cu nuiele, L -a dat în mînile lor, ca să fie 
răstignit.

Vezi și: Isaia 51:23; Marcu 10:34; Marcu 15:15; Luca 18:33.

D09 Mesia va fi Salvatorul.
E26 Lucrarea de mântuire a lui Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 130:7 Israele, pune-ţi 
nădejdea în Domnul, căci la Domnul 
este îndurarea, şi la El este belşug de 
răscumpărare!

8 El va răscumpăra pe Israel din toate 
nelegiuirile lui.

PSALMI 103:3 El îţi iartă toate fărădelegile 
tale El îţi vindecă toate boalele tale;

4 El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te 
încununează cu bunătate şi îndurare;

MATEI 1:21 Ea va naşte un Fiu, şi -i vei 
pune numele Isus, pentru că El va mîntui pe 
poporul Lui de păcatele sale.``

LUCA 1:68 ,,Binecuvîntat este Domnul, 
Dumnezeul lui Israel, pentrucă a cercetat şi 
a răscumpărat pe poporul Său.

ROMANI 3:24 Şi sînt socotiţi neprihăniţi, 
fără plată, prin harul Său, prin 
răscumpărarea, care este în Hristos Isus.

ROMANI 6:14 Căci păcatul nu va mai 
stăpîni asupra voastră, pentrucă nu sînteţi 
supt Lege, ci supt har.

ROMANI 11:26 Şi atunci tot Israelul va fi 
mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul 
va veni din Sion, şi va îndepărta toate 
nelegiurile dela Iacov.

EFESENI 1:7 În El avem răscumpărarea, 
prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, după 
bogăţiile harului Său,

TIT 2:14 El S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, 
ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi 
să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, 
plin de râvnă pentru fapte bune. 

EVREI 9:12 şi a intrat, odată pentru 
totdeauna, în Locul prea sfînt, nu cu sînge 
de ţapi şi de viţei, ci cu însuş sîngele Său, 
după ce a căpătat o răscumpărare vecinică.

1 IOAN 3:5 Şi ştiţi că El S’a arătat ca să ia 
păcatele; şi în El nu este păcat.

6 ricine rămîne în El, nu păcătuieşte; oricine 
păcătuieşte, nu L -a văzut, nici nu L -a 
cunoscut.

7 Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine 
trăieşte în neprihănire, este neprihănit, 
cum El însuş este neprihănit.

8 Cine păcătuieşte, este dela diavolul, căci 
diavolul păcătuieşte dela început. Fiul 
lui Dumnezeu S’a arătat ca să nimicească 
lucrările diavolului.

Vezi și: #2; #3; Marcu 15:31; Luca 2:38; Luca 21:28; Luca 24:21; 1 
Corinteni 1:30; Efeseni 1:14; Coloseni 1:14.

PSALMI



165

C01 Nașterea lui Mesia este prezisă.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 132:11 Domnul a jurat lui David 
adevărul, şi nu Se va întoarce dela ce 
a jurat: ,,Voi pune pe scaunul tău de 
domnie un fiu din trupul tău.

12 Dacă fiii tăi vor păzi legămîntul Meu, şi 
învăţăturile Mele, pe cari li le voi da, vor 
şedea şi fiii lor în veci pe scaunul tău de 
domnie.`` -

LUCA 1:30 Îngerul i -a zis: ,,Nu te teme, 
Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui 
Dumnezeu.

31 Şi iată că vei rămînea însărcinată, şi vei 
naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus.

32 El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea 
Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul 
de domnie al tatălui Său David.

33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi 
Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``

LUCA 1:69 Şi ne -a ridicat o mîntuire 
puternică (Greceşte: un corn de mîntuire.) 
în casa robului Său David,

70 cum vestise prin gura sfinţilor Săi prooroci, 
cari au fost din vechime; -

FAPTELE APOSTOLILOR 2:30 Fiindcă 
David era prooroc, şi ştia că Dumnezeu îi 
făgăduise cu jurămînt că va ridica pe unul 
din urmaşii săi pe scaunul lui de domnie,

Vezi și: #1; #2; Psalmi 102:28; Isaia 59:21.

E16 Mesia va binecuvânta poporul Său.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 132:13 Da, Domnul a ales Sionul, 
l -a dorit ca locuinţă a Lui, şi a zis:

EVREI 12:22 Ci v’aţi apropiat de muntele 
Sionului, de cetatea Dumnezeului celui 
viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de 
adunarea în sărbătoare a îngerilor,

23 de Biserica celor întîi născuţi, cari sînt 
scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul 
tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi 
desăvîrşiţi,

24 de Isus, Mijlocitorul legămîntului celui nou, 
şi de sîngele stropirii, care vorbeşte mai 
bine decît sîngele lui Abel.

Vezi și: #1; Psalmi 68:16; Psalmi 78:68,69; Psalmi 87:2; Isaia 
14:32.

E16 Mesia va binecuvânta poporul Său.

PSALMI 132:14 ,,Acesta este locul Meu de 
odihnă pe vecie; voi locui în el, căci l-am 
dorit.

MATEI 11:28 Veniţi la Mine, toţi cei 
trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.

29 Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi 
dela Mine, căci Eu sînt blînd şi smerit cu 
inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele 
voastre.

IOAN 14:23 Drept răspuns, Isus i -a zis: 
,,Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvîntul 
Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la 
el, şi vom locui împreună cu el.
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EVREI 4:3 Pe cînd noi, fiindcă am 
crezut, intrăm în ,,odihna``, despre care 
a vorbit El, cînd a zis: ,,Am jurat în mînia 
Mea, că nu vor întra în odihna Mea!`` 
Măcarcă lucrările Lui fuseseră isprăvite încă 
dela întemeierea lumii.

Vezi și: #1; #2; Psalmi 68:16; Psalmi 76:1,2; Psalmi 132:8,9; 
Psalmi 135:21; Isaia 57:15; Isaia 66:1; Ezechiel 38:8; 43:7,9; 2 

Corinteni 6:16; Evrei 4:1-11.

E16 Mesia va binecuvânta poporul Său.

PSALMI 132:15 Îi voi binecuvînta din 
belşug hrana, voi sătura cu pîne pe 
săracii lui.

MATEI 5:6 Ferice de cei flămînzi şi 
însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi 
săturaţi!

MATEI 6:32 Fiindcă toate aceste lucruri 
Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc 
ştie că aveţi trebuinţă de ele.

33 Căutaţi mai întîi Împărăţia lui Dumnezeu şi 
neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se 
vor da pe deasupra.

MARCU 8:6 Atunci a poruncit norodului 
să şadă pe pămînt; a luat cele şapte pîni; 
şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, le 
-a frînt şi le -a dat ucenicilor Săi ca să le 
împartă; şi ei le-au împărţit norodului.

7 Mai aveau şi cîţiva peştişori: şi Isus, după ce 
i -a binecuvîntat, a poruncit să -i împartă şi 
pe aceia.

8 Au mîncat şi s’au săturat; şi au ridicat şapte 
coşniţe, pline cu rămăşiţele de fărămituri.

9 Erau aproape patru mii de inşi. În urmă Isus 
le -a dat drumul.

LUCA 1:53 Pe cei flămînzi i -a săturat 
de bunătăţi, şi pe cei bogaţi i -a scos afară 
cu mînile goale.

IOAN 6:35 Isus le -a zis: ,,Eu sînt Pînea 
vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămînzi 
niciodată; şi cine crede în Mine, nu va 
înseta niciodată.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:44 Toţi cei ce 
credeau, erau împreună la un loc, şi aveau 
toate de obşte.

45 Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi 
împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia.

46 Toţi împreună erau nelipsiţi dela Templu 
în fiecare zi, frîngeau pînea acasă, şi luau 
hrana, cu bucurie şi curăţie de inimă.

Vezi și: Psalmi 34:9,10; Isaia 33:16; Ieremia 31:14; Matei 14:19-
21.

E16 Mesia va binecuvânta poporul Său.

PSALMI 132:16 Voi îmbrăca în mîntuire 
pe preoţii lui, şi credincioşii lui vor 
scoate strigăte de bucurie.

GALATENI 3:27 Toţi cari aţi fost botezaţi 
pentru Hristos, v’aţi îmbrăcat cu Hristos.

APOCALIPSA 1:6 şi a făcut din noi o 
împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl 
Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii 
vecilor! Amin.

Vezi și: #1; #2; 2 Cronici 6:41; Psalmi 132:9; Isaia 61:10; 
Apocalipsa 3:5; Apocalipsa 4:4; Apocalipsa 7:9-14; Apocalipsa 

20:6.
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D04 D. Rolul lui Mesia ca Împărat.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 132:17 Acolo voi înălţa puterea 
lui David, voi pregăti o candelă unsului 
Meu,

18 voi îmbrăca cu ruşine pe vrăjmaşii lui, şi 
peste el va străluci cununa lui.``

LUCA 1:67 Zaharia, tatăl lui, s’a umplut 
de Duhul Sfînt, a proorocit, şi a zis:

68 ,,Binecuvîntat este Domnul, Dumnezeul lui 
Israel, pentrucă a cercetat şi a răscumpărat 
pe poporul Său.

69 Şi ne -a ridicat o mîntuire puternică 
(Greceşte: un corn de mîntuire.) în casa 
robului Său David,

70 cum vestise prin gura sfinţilor Săi prooroci, 
cari au fost din vechime; -

71 mîntuire de vrăjmaşii noştri şi din mîna 
tuturor celor ce ne urăsc!

LUCA 2:25 Şi iată că în Ierusalim era 
un om numit Simeon. Omul acesta ducea o 
viaţă sfîntă, şi era cu frica lui Dumnezeu. El 
aştepta mîngîierea lui Israel, şi Duhul Sfînt 
era peste el.

26 Duhul Sfînt îl înştiinţase că nu va muri 
înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului.

27 El a venit în Templu, mînat de Duhul. Şi, 
cînd au adus părinţii înlăuntru pe Pruncul 
Isus, ca să împlinească cu privire la El ce 
poruncea Legea,

28 Simeon L -a luat în braţe, a binecuvîntat pe 
Dumnezeu, şi a zis:

29 ,,Acum, slobozeşte în pace pe robul Tău, 
Stăpîne, după cuvîntul Tău.

30 Căci au văzutochii mei mîntuirea Ta,
31 pe care ai pregătit -o să fie, înaintea tuturor 

popoarelor,

32 lumina care să lumineze neamurile, şi slava 
poporului Tău Israel.``

LUCA 20:42 Căci însuş David zice în 
Cartea Psalmilor: ,Domnul a zis Domnului 
meu: Şezi la dreapta Mea,

43 pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt 
picioarele Tale.`

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

Vezi și: #1; #2; #5; Psalmi 21:8,9; Psalmi 109:29; Psalmi 148:14; 
Ezechiel 29:21.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 138:4 Toţi împăraţii pămîntului 
Te vor lăuda, Doamne, cînd vor auzi 
cuvintele gurii Tale;

5 ei vor lăuda căile Domnului, căci mare 
este slava Domnului!

ISAIA 49:22 De aceea, aşa vorbeşte 
Domnul, Dumnezeu: ,Iată, voi face 
neamurilor semn cu mîna, şi-Mi voi înălţa 
steagul spre popoare; ele vor aduce înapoi 
pe fiii tăi în braţele lor, şi vor duce pe fiicele 
tale pe umeri.

23 Te vor hrăni împăraţi, şi împărătesele 
lor te vor alăpta. Se vor închina cu faţa la 
pămînt înaintea ta, şi vor linge ţărîna de pe 
picioarele tale, ca să ştii că Eu sînt Domnul, 
şi că ceice nădăjduiesc în Mine nu vor fi daţi 
de ruşine.``
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APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

Vezi și: #1; #5.

B08 Omnisciența lui Mesia.

PSALMI 139:1 (Către mai marele 
cîntăreţilor. Un psalm al lui David.) 
Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi 
mă cunoşti,

2 ştii cînd stau jos şi cînd mă scol, şi de 
departe îmi pătrunzi gîndul.

3 Ştii cînd umblu şi cînd mă culc, şi 
cunoşti toate căile mele.

4 Căci nu-mi ajunge cuvîntul pe limbă, şi 
Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul.

MATEI 9:4 Isus, care le cunoştea 
gîndurile, a zis: ,,Pentruce aveţi gînduri rele 
în inimile voastre?``

MATEI 12:36 Vă spun că, în ziua judecăţii, 
oamenii vor da socoteală de orice cuvînt 
nefolositor, pe care -l vor fi rostit.

37 Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, 
şi din cuvintele tale vei fi osîndit.``

LUCA 9:47 Isus le -a cunoscut gîndul 
inimii, a luat un copilaş, l -a pus lîngă El,

LUCA 10:22 Toate lucrurile Mi-au fost 
date în mîni de Tatăl Meu; şi nimeni nu ştie 
cine este Fiul, afară de Tatăl, nici cine este 
Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul 

să i -L descopere.``

IOAN 2:24 Dar Isus nu Se încredea în 
ei, pentrucă îi cunoştea pe toţi.

25 Şi n’avea trebuinţă să -I facă cineva 
mărturisiri despre niciun om, fiindcă El 
însuş ştia ce este în om.

IOAN 13:21 Dupăce a spus aceste 
cuvinte, Isus S’a tulburat în duhul Lui, a 
mărturisit, şi a zis: ,,Adevărat, adevărat, vă 
spun, că unul din voi Mă va vinde.``

IOAN 16:30 Acum cunoaştem că ştii 
toate lucrurile, şi n’ai nevoie să Te întrebe 
cineva; de aceea credem că ai ieşit dela 
Dumnezeu.``

IOAN 21:17 A treia oară i -a zis Isus: 
,,Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?`` Petru 
s’a întristat că -i zisese a treia oară: ,,Mă 
iubeşti?`` Şi I -a răspuns: ,,Doamne, Tu 
toate le ştii; ştii că Te iubesc.`` Isus i -a zis: 
,,Paşte oile Mele!

1 CORINTENI 4:5 De aceea să nu 
judecaţi nimic înainte de vreme, pînă va 
veni Domnul, care va scoate la lumină 
lucrurile ascunse în întunerec, şi va 
descoperi gîndurile inimilor. Atunci, fiecare 
îşi va căpăta lauda dela Dumnezeu.

EVREI 4:13 icio făptură nu este ascunsă 
de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea 
ochilor Aceluia, cu care avem a face.

APOCALIPSA 3:8 ,,Ştiu faptele tale: 
iată ţi-am pus înainte o uşă deschisă, pe 
care nimeni n’o poate închide, căci ai puţină 
putere, şi ai păzit Cuvîntul Meu, şi n’ai 
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tăgăduit Numele Meu.

Vezi și: Psalmi 17:3; Psalmi 44:21; Psalmi 94:11; Psalmi 121:3-8; 
Psalmi 139:23; Proverbe 5:21; Ecleziast 12:14; Isaia 29:15; Isaia 

37:28; Ieremia 12:3; Ieremia 17:9,10; Ieremia 23:24; Daniel 2:22; 
Maleahi 3:16; Ioan 4:16-19,28.

B09 Omniprezența lui Mesia.

PSALMI 139:7 Unde mă voi duce departe 
de Duhul Tău, şi unde voi fugi departe 
de Faţa Ta?

8 Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; 
dacă mă voi culca în locuinţa morţilor, 
iată-Te şi acolo;

9 Dacă voi lua aripile zorilor, şi mă voi 
duce să locuiesc la marginea mării,

10 şi acolo mîna Ta mă va călăuzi, şi 
dreapta Ta mă va apuca.

MATEI 18:20 Căci acolo unde sînt doi sau 
trei adunaţi în Numele Meu, sînt şi Eu în 
mijlocul lor.``

MATEI 28:20 Şi învăţaţi -i să păzească tot 
ce v’am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în 
toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin

IOAN 1:1 La început era Cuvîntul, şi 
Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era 
Dumnezeu.

IOAN 14:20 În ziua aceea, veţi cunoaşte 
că Eu sînt în Tatăl Meu, că voi sînteţi în 
Mine, şi că Eu sînt în voi.

COLOSENI 1:17 El este mai înainte de toate 
lucrurile, şi toate se ţin prin El.

Vezi și: Ieremia 23:23,24; Mica 5:2; Apocalipsa 21:2,3,10,22,23.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 145:10 Toate lucrările Tale Te vor 
lăuda, Doamne! Şi credincioşii Tăi Te 
vor binecuvînta.

11 Vor spune slava împărăţiei Tale, şi vor 
vesti puterea Ta,

12 ca să facă cunoscut fiilor oamenilor 
puterea Ta, şi strălucirea plină de slavă a 
împărăţiei Tale.

13 Împărăţia Ta este o împărăţie vecinică, 
şi stăpînirea Ta rămîne în picioare în 
toate veacurile.

EFESENI 3:7 al cărei slujitor am fost făcut 
eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat 
mie prin lucrarea puterii Lui.

8 Da, mie, care sînt cel mai neînsemnat dintre 
toţi sfinţii, mi -a fost dat harul acesta să 
vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale 
lui Hristos,

1 TIMOTEI 1:17 A Împăratului veciniciilor, 
a nemuritorului, nevăzutului şi singurului 
Dumnezeu, să fie cinstea şi slava în vecii 
vecilor! Amin.

EVREI 13:15 Prin El, să aducem 
totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, 
adică, rodul buzelor cari mărturisesc 
Numele Lui.

APOCALIPSA 5:12 Ei ziceau cu glas 
tare: ,,Vrednic este Mielul, care a fost 
jungheat, să primească puterea, bogăţia, 
înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi 
lauda!``

13 Şi pe toate făpturile, cari sînt în cer, pe 
pămînt, supt pămînt, pe mare, şi tot ce se 
află în aceste locuri, le-am auzit zicînd: 
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,,A Celui ce şade pe scaunul de domnie, 
şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi 
stăpînirea în vecii vecilor!``

APOCALIPSA 7:9 După aceea m-am 
uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu 
putea s’o numere nimeni, din orice neam, 
din orice seminţie, din orice norod şi de 
orice limbă, care stătea în picioare înaintea 
scaunului de domnie şi înaintea Mielului, 
îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic 
în mîni;

10 şi strigau cu glas tare, şi ziceau: ,,Mîntuirea 
este a Dumnezeului nostru, care şade pe 
scaunul de domnie, şi a Mielului!``

11 Şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului 
de domnie, împrejurul bătrînilor şi 
împrejurul celor patru făpturi vii. Şi s’au 
aruncat cu feţele la pămînt în faţa scaunului 
de domnie, şi s’au închinat lui Dumnezeu,

12 şi au zis: ,,Amin.`` ,,A Dumnezeului 
nostru, să fie lauda, slava, înţelepciunea, 
mulţămirile, cinstea, puterea şi tăria, în 
vecii vecilor! Amin.``

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

16 Şi cei douăzeci şi patru de bătrîni, cari 
stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele 
lor de domnie, s’au aruncat cu feţele la 
pămînt, şi s’au închinat lui Dumnezeu,

17 şi au zis: ,,Îţi mulţămim Doamne, 
Dumnezeule, Atotputernice, care eşti 
şi care erai şi care vii, că ai pus mîna pe 
puterea Ta cea mare, şi ai început să 
împărăţeşti.

APOCALIPSA 12:10 Şi am auzit în 
cer un glas tare, care zicea: ,,Acum a 
venit mîntuirea, puterea şi împărăţia 
Dumnezeului nostru, şi stăpînirea 
Hristosului Lui; pentrucă pîrîşul fraţilor 
noştri, care zi şi noaptea îi pîra înaintea 
Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.

APOCALIPSA 19:5 Şi din scaunul de 
domnie a ieşit un glas, care zicea: ,,Lăudaţi 
pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi 
cari vă temeţi de El, mici şi mari!``

6 Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, 
ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul 
unor tunete puternice, care zicea: 
,,Aliluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel 
Atotputernic, a început să împărăţească.

Vezi și: #1; #2; 1 Corinteni 15:21-28.

E05 Miracolele lui Mesia.

PSALMI 146:8 Domnul deschide ochii 
orbilor; Domnul îndreaptă pe cei 
încovoiaţi; Domnul iubeşte pe cei 
neprihăniţi.

ISAIA 35:5 Atunci se vor deschide ochii 
orbilor, se vor deschide urechile surzilor;

MATEI 9:30 Şi li s’au deschis ochii. Isus 
le -a poruncit cu tot dinadinsul şi le -a zis: 
,,Vedeţi, să nu ştie nimeni.``

MATEI 11:5 rbii îşi capătă vederea, 
şchiopii umblă, leproşii sînt curăţiţi, 
surzii aud, morţii înviază, şi săracilor li se 
propovăduieşte Evanghelia.
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LUCA 18:42 Şi Isus i -a zis: ,,Capătă-ţi 
vederea. Credinţa ta te -a mîntuit.``

IOAN 9:10 Deci i-au zis: ,,Cum ţi s’au 
deschis ochii?``

11 El a răspuns: ,,Omul acela, căruia i se zice 
Isus, a făcut tină, mi -a uns ochii, şi mi -a 
zis: ,Du-te la scăldătoarea Siloamului, şi 
spală-te.` M’am dus, m’am spălat, şi mi-am 
căpătat vederea.``

FAPTELE APOSTOLILOR 26:18 ca să le 
deschizi ochii, să se întoarcă dela întunerec 
la lumină, şi de supt puterea Satanei la 
Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa 
în Mine, iertare de păcate şi moştenirea 
împreună cu cei sfinţiţi.``

EFESENI 1:18 şi să vă lumineze ochii 
inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea 
chemării Lui, care este bogăţia slavei 
moştenirii Lui în sfinţi,

1 PETRU 2:9 Voi însă sînteţi o seminţie 
aleasă, o preoţie împărătească, un neam 
sfînt, un popor , pe care Dumnezeu Şi l-a 
cîştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile 
minunate ale Celui ce v-a chemat din 
întunerec la lumina Sa minunată;

Vezi și: Isaia 42:16,18.

E26 Lucrarea de mântuire a lui Mesia.

PSALMI 147:3 tămăduieşte pe cei cu 
inima zdrobită, şi le leagă rănile.

6 Domnul sprijineşte pe cei nenorociţi, şi 
doboară pe cei răi la pămînt.

MATEI 5:5 Ferice de cei blînzi, căci ei 
vor moşteni pămîntul!

LUCA 4:18 ,,Duhul Domnului este peste 
Mine, pentrucă M’a uns să vestesc săracilor 
Evanghelia; M’a trimes să tămăduiesc pe cei 
cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor 
de război slobozirea, şi orbilor căpătarea 
vederii; să dau drumul celor apăsaţi,

Vezi și: 1 Petru 5:6.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 147:2 Domnul zideşte iarăş 
Ierusalimul, strînge pe surghiuniţii lui 
Israel;

13 Căci El întăreşte zăvoarele porţilor, El 
binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul 
tău;

14 El dă pace ţinutului tău, şi te satură cu 
cel mai bun grîu

20 El n -a lucrat aşa cu toate neamurile, şi 
ele nu cunosc poruncile Lui. Lăudaţi pe 
Domnul!

ISAIA 11:12 El va înălţa un steag pentru 
neamuri, va strînge pe surghiuniţii lui 
Israel, şi va aduna pe cei risipiţi ai lui Iuda, 
de la cele patru capete ale pămîntului.

ZAHARIA 8:3 Aşa vorbeşte Domnul: ,,Mă 
întorc iarăş în Sion, şi vreau să locuiesc 
în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se 
va chema: ...Cetatea cea credincioasă,... şi 
muntele Domnului oştirilor se va chema: 
...Muntele cel sfînt....``
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ROMANI 3:1 Care este deci întîietatea 
Iudeului, sau care este folosul tăierii 
împrejur?

2 ricum, sînt mari. Şi mai întîi de toate, 
prin faptul că lor le-au fost încredinţate 
cuvintele lui Dumnezeu.

ROMANI 11:25 Fraţilor, pentruca să nu vă 
socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu 
ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut 
într’o împietrire, care va ţinea pînă va intra 
numărul deplin al Neamurilor.

26 Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum 
este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion, şi va 
îndepărta toate nelegiurile dela Iacov.

27 Acesta va fi legămîntul, pe care -l voi face cu 
ei, cînd le voi şterge păcatele.``

Vezi și: #1; #2; #3; Psalmi 102:13-16; Matei 16:18; Matei 19:13,14; 
Efeseni 1:10; Efeseni 2:17-19; Romani 11:25.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

PSALMI 149:1 Lăudaţi pe Domnul! 
Cîntaţi Domnului o cîntare nouă, 
cîntaţi laudele Lui în adunarea 
credincioşilor Lui!

2 Să se bucure Israel de Cel ce l -a făcut, să 
se veselească fiii Sionului de Împăratul 
lor!

3 Să laude Numele Lui cu jocuri, să -L 
laude cu toba şi cu arfa!

4 Căci Domnul are plăcere de poporul 
Său, şi slăveşte pe cei nenorociţi, 
mîntuindu -i.

5 Să salte de bucurie credincioşii Lui 
îmbrăcaţi în slavă, să scoată strigăte de 
bucurie în aşternutul lor!

MATEI 21:5 ,,Spuneţi fiicei Sionului: 
,Iată, Împăratul tău vine la tine, blînd şi 
călare pe un măgar, pe un măgăruş, mînzul 
unei măgăriţe.``

LUCA 19:38 Ei ziceau: ,,Binecuvîntat este 
Împăratul care vine în Numele Domnului! 
Pace în cer, şi slavă în locurile prea înalte!``

EVREI 2:12 cînd zice: ,,Voi vesti Numele 
Tău fraţilor Mei; Îţi voi cînta lauda în 
mijlocul adunării.``

1 PETRU 1:8 pe care voi Îl iubiţi fără să-L 
fi văzut, credeţi în El, fără să-L vedeţi, şi vă 
bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită,

1 PETRU 3:4 ci să fie omul ascuns al 
inimii, în curăţia neperitoare a unui duh 
blînd şi liniştit, care este de mare preţ 
înaintea lui Dumnezeu.

APOCALIPSA 5:9 Şi cîntau o cîntare 
nouă, şi ziceau: ,,Vrednic eşti tu să iei cartea 
şi să -i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, 
şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu 
sîngele Tău, oameni din orice seminţie, 
de orice limbă, din orice norod şi de orice 
neam.

10 Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru 
Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe 
pămînt!``

APOCALIPSA 19:6 Şi am auzit, ca un 
glas de gloată multă, ca vuietul unor ape 
multe, ca bubuitul unor tunete puternice, 
care zicea: ,,Aliluia! Domnul, Dumnezeul 
nostru Cel Atotputernic, a început să 
împărăţească.
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Vezi și: #1; #2; Deuteronom 7:6,7; 1 Samuel 12:22; Psalmi 
22:22,25; Psalmi 33:2,3; Psalmi 96:1; Psalmi 98:1; Psalmi 

100:1-3; Psalmi 111:1; Psalmi 116:18; Psalmi 135:3,4; Psalmi 144:9; 
Psalmi 150:4; Isaia 42:10; Isaia 54:5; Isaia 62:4,5; 1 Petru 5:5.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.

PSALMI 149:6 Laudele lui Dumnezeul să 
fie în gura lor, şi sabia cu două tăişuri în 
mîna lor,

7 ca să facă răzbunare asupra neamurilor, 
şi să pedepsească popoarele;

8 să lege pe împăraţii lor cu lanţuri, şi pe 
mai marii lor cu obezi de fer,

9 ca să aducă la îndeplinire împotriva lor 
judecata scrisă! Aceasta este o cinste 
pentru toţi credincioşii Lui. Lăudaţi pe 
Domnul!

ZAHARIA 14:17 Dacă unele din familiile 
pămîntului nu vor voi să se suie la Ierusalim 
ca să se închine înaintea Împăratului, 
Domnul oştirilor, nu va cădea ploaie peste 
ele.

18 Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă 
nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea; 
va fi lovită cu aceeaş urgie cu care va lovi 
Domnul neamurile cari nu se vor sui să 
prăznuiască sărbătoarea corturilor.

19 Aceasta va fi pedeapsa Egiptului, şi 
pedeapsa tuturor neamurilor cari nu se vor 
sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor.

1 CORINTENI 6:2 u ştiţi că sfinţii vor 
judeca lumea? Şi dacă lumea va fi judecată 
de voi, sînteţi voi nevrednici să judecaţi 
lucruri de foarte mică însemnătate?

3 u ştiţi că noi vom judeca pe îngeri? Cu cît 
mai mult lucrurile vieţii acesteia?

EVREI 4:12 Căci Cuvîntul lui Dumnezeu 
este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice 
sabie cu două tăişuri: pătrunde pînă acolo 
că desparte sufletul şi duhul, încheieturile 
şi măduva, judecă simţirile şi gîndurile 
inimii.

APOCALIPSA 1:16 În mîna dreaptă 
ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie 
ascuţită cu două tăişuri, şi faţa Lui era ca 
soarele, cînd străluceşte în toată puterea lui.

APOCALIPSA 3:21 Celui ce va birui, 
îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu 
de domnie, după cum şi Eu am biruit şi 
am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de 
domnie.

Vezi și: #1; #6; Psalmi 96:14; Psalmi 145:3-5; Psalmi 148:14; 
Daniel 7:18,22; Luca 2:14; Apocalipsa 19:11-21.
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G04 Mesia va revărsa Spiritul Său.

PROVERBE 1:23 Întoarceţi-vă să ascultaţi 
mustrările mele! Iată, voi turna duhul 
meu peste voi, vă voi face cunoscut 
cuvintele mele...

IOEL 2:28 După aceea, voi turna Duhul 
Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre 
vor prooroci, bătrînii voştri vor visa visuri, şi 
tinerii voştri vor avea vedenii.

ZAHARIA 12:10 Atunci voi turna peste casa 
lui David şi peste locuitorii Ierusalimului, 
un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi 
vor întoarce privirile spre Mine, pe care 
L-au străpuns. Îl vor plînge cum plînge 
cineva pe singurul lui fiu, şi -L vor plînge 
amarnic, cum plînge cineva pe un întîi 
născut.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:4 Şi toţi 
s’au umplut de Duh Sfînt, şi au început 
să vorbească în alte limbi, după cum le da 
Duhul să vorbească.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:38 ,,Pocăiţi-
vă``, le -a zis Petru, ,,şi fiecare din voi să 
fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre 
iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi 
darul Sfîntului Duh.

Vezi și: Isaia 32:15.

A04 Mesia există din eternitate.
D01 Mirungerea lui Mesia.

PROVERBE 8:22 Domnul m’a făcut cea 
dintîi dintre lucrările Lui, înaintea celor 

mai vechi lucrări ale Lui.
23 Eu am fost aşezată din vecinicie, 

înainte de orice început, înainte de a fi 
pămîntul.

24 Am fost născută cînd încă nu erau 
adîncuri, nici izvoare încărcate cu ape;

25 am fost născută înainte de întărirea 
munţilor, înainte de a fi dealurile,

26 cînd nu era încă nici pămîntul, nici 
cîmpiile, nici cea dintîi fărîmă din 
pulberea lumii.

27 Cînd a întocmit Domnul cerurile, eu 
eram de faţă; cînd a tras o zare pe faţa 
adîncului,

28 cînd a pironit norii sus, şi cînd au ţîşnit 
cu putere izvoarele adîncului,

29 cînd a pus un hotar mării, ca apele să 
nu treacă peste porunca Lui, cînd a pus 
temeliile pămîntului,

IOAN 1:1 La început era Cuvîntul, şi 
Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era 
Dumnezeu.

2 El era la început cu Dumnezeu.
3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi 

nimic din ce a fost făcut, n’a fost făcut fără 
El.

4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.

IOAN 17:5 Şi acum, Tată, proslăveşte-
Mă la Tine însuţi cu slava, pe care o aveam 
la Tine, înainte de a fi lumea.

IOAN 17:24 Tată, vreau ca acolo unde 
sînt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia, 
pe cari Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, 
slavă, pe care Mi-ai dat -o Tu; fiindcă Tu 
M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.

COLOSENI 1:15 El este chipul Dumnezeului 
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celui nevăzut, cel întîi născut din toată 
zidirea.

16 Pentrucă prin El au fost făcute toate 
lucrurile cari sînt în ceruri şi pe pămînt, 
cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune 
de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie 
stăpîniri. Toate au fost făcute prin El şi 
pentru El.

17 El este mai înainte de toate lucrurile, şi 
toate se ţin prin El.

18 El este Capul trupului, al Bisericii. El 
este începutul, cel întîi născut dintre cei 
morţi, pentruca în toate lucrurile să aibă 
întîietatea.

19 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să 
locuiască în El,

EVREI 1:1 După ce a vorbit în vechime 
părinţilor noştri prin prooroci, în multe 
rînduri şi în multe chipuri, Dumnezeu,

2 la sfîrşitul acestor zile, ne -a vorbit prin 
Fiul, pe care L -a pus moştenitor al tuturor 
lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.

3 El, care este oglindirea slavei Lui şi 
întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate 
lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui, a făcut 
curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta 
Măririi în locurile prea înalte,

4 ajungînd cu atît mai pe sus de îngeri, cu 
cît a moştenit un Nume mult mai minunat 
decît al lor.

5 Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: 
,,Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut?`` Şi 
iarăş: ,,Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu?``

Vezi și: Facerea - Geneza 1:26; Psalmi 2:6; Mica 5:2; Efeseni 
1:10,11; Ioan 1:1,2.

A05 Relația lui Mesia cu Tatăl Său.

PROVERBE 8:29 cînd a pus un hotar mării, 
ca apele să nu treacă peste porunca Lui, 
cînd a pus temeliile pămîntului,

30 eu eram meşterul Lui, la lucru lîngă el, 
şi în toate zilele eram desfătarea Lui, 
jucînd neîncetat înaintea Lui,

31 jucînd pe rotocolul pămîntului Său, şi 
găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor.

MATEI 3:16 De îndată ce a fost botezat, 
Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea 
cerurile s’au deschis, şi a văzut pe Duhul 
lui Dumnezeu pogorîndu-Se în chip de 
porumbel şi venind peste El.

17 Şi din ceruri s’a auzit un glas, care zicea: 
,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi 
găsesc plăcerea.``

IOAN 1:1 La început era Cuvîntul, şi 
Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era 
Dumnezeu.

2 El era la început cu Dumnezeu.
3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi 

nimic din ce a fost făcut, n’a fost făcut fără 
El.

IOAN 1:18 imeni n’a văzut vreodată pe 
Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în 
sînul Tatălui, Acela L -a făcut cunoscut.``

IOAN 4:34 Isus le -a zis: ,,Mîncarea Mea 
este să fac voia Celui ce M’a trimes, şi să 
împlinesc lucrarea Lui.

IOAN 5:19 Isus a luat din nou cuvîntul, 
şi le -a zis: ,,Adevărat, adevărat vă spun, că, 
Fiul nu poate face nimic dela Sine; El nu 
face decît ce vede pe Tatăl făcînd; şi tot ce 
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face Tatăl, face şi Fiul întocmai.
20 Căci Tatăl iubeşte pe Fiul, şi -I arată tot ce 

face; şi -I va arăta lucrări mai mari decît 
acestea, ca voi să vă minunaţi.

Vezi și: Psalmi 40:6-8; Isaia 42:1; Matei 17:5; Ioan 12:28; Ioan 
13:1; Ioan 16:28; 2 Corinteni 8:9.

B01 Mesia este Fiul lui Dumnezeu.

PROVERBE 30:4 Cine s’a suit la ceruri, şi 
cine s’a pogorît din ele? Cine a adunat 
vîntul în pumnii lui? Cine a strîns 
apele în haina lui? Cine a hotărît toate 
marginile pămîntului? Cum se numeşte 
el, şi cum cheamă pe fiul său? Ştii tu 
lucrul acesta? -

ISAIA 9:6 Căci un Copil ni s’a născut, 
un Fiu ni s’a dat, şi domnia va fi pe umărul 
Lui; Îl vor numi: ,,Minunat, Sfetnic, 
Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, 
Domn al păcii.

IEREMIA 23:6 În vremea Lui, Iuda va fi 
mîntuit, şi Israel va avea linişte în locuinţa 
lui; şi iată Numele pe care i -L vor da: 
,Domnul, Neprihănirea noastră!``

IOAN 1:1 La început era Cuvîntul, şi 
Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era 
Dumnezeu.

IOAN 1:18 imeni n’a văzut vreodată pe 
Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în 
sînul Tatălui, Acela L -a făcut cunoscut.``

IOAN 3:13 imeni nu s’a suit în cer, 
afară de Cel ce S’a pogorît din cer, adică Fiul 

omului, care este în cer.

EFESENI 4:9 Şi acest: ,,S’a suit``, ce 
însemnează decît că înainte Se pogorîse în 
părţile mai de jos ale pămîntului?

10 Cel ce S’a pogorît, este acelaş cu cel ce 
s’a suit mai pe sus de toate cerurile, ca să 
umple toate lucrurile.

Vezi și: Deuteronom 30:3; Judecători 13:18; Iov 38:4; Psalmi 
2:7; Ieremia 7:14; Matei 1:21-23; Ioan 6:46; Romani 10:6,7.
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B18 Sfințenia, frumusețea și gloria lui Mesia.

CÂNTAREA CÂNTĂRILOR 5:16 Cerul 
gurii lui este numai dulceaţă şi toată 
fiinţa lui este plină de farmec. Aşa este 
iubitul meu, aşa este scumpul meu, fiice 
ale Ierusalimului! -

PSALMI 45:1 (Către mai marele 
cîntăreţilor. De cîntat cum se cîntă: 
,,Crinii``. Un psalm al fiilor lui Core. O 
cîntare. O cîntare de dragoste.) Cuvinte 
pline de farmec îmi clocotesc în inimă, şi 
zic: ,,Lucrarea mea de laudă este pentru 
Împăratul!`` Ca pana unui scriitor iscusit 
să-mi fie limba!

IOAN 3:29 Cine are mireasă, este mire; 
dar prietenul mirelui, care stă şi -l ascultă, 
se bucură foarte mult cînd aude glasul 
mirelui: şi această bucurie, care este a mea, 
este deplină.

GALATENI 2:20 Am fost răstignit împreună 
cu Hristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, 
ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care 
o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa 
în Fiul lui Dumnezeu, care m’a iubit şi S’a 
dat pe Sine însuş pentru mine.

1 IOAN 4:16 Şi noi am cunoscut şi am 
crezut dragostea pe care o are Dumnezeu 
faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine 
rămîne în dragoste, rămîne în Dumnezeu, şi 
Dumnezeu rămîne în el.

Vezi și: Cântarea Cântărilor 1:2; Cântarea Cântărilor 2:16; 
Cântarea Cântărilor 6:3; Matei 11:19; Matei 26:50; Luca 7:34; 

Iacob 2:23.
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E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 2:2 Se va întîmpla în 
scurgerea vremurilor, că muntele 
Casei Domnului va fi întemeiat ca cel 
mai înalt munte; se va înălţa deasupra 
dealurilor, şi toate neamurile se vor 
îngrămădi spre el.

3 Popoarele se vor duce cu grămada 
la el, şi vor zice: ,,Veniţi, să ne suim 
la muntele Domnului, la Casa 
Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe 
căile Lui, şi să umblăm pe cărările 
Lui.`` Căci din Sion va ieşi Legea, şi din 
Ierusalim cuvîntul Domnului.

PSALMI 22:27 Toate marginile pămîntului 
îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la 
Domnul: toate familiile neamurilor se vor 
închina înaintea Ta.

28 Căci a Domnului este împărăţia: El 
stăpîneşte peste neamuri.

ISAIA 49:22 De aceea, aşa vorbeşte 
Domnul, Dumnezeu: ,Iată, voi face 
neamurilor semn cu mîna, şi-Mi voi înălţa 
steagul spre popoare; ele vor aduce înapoi 
pe fiii tăi în braţele lor, şi vor duce pe fiicele 
tale pe umeri.

23 Te vor hrăni împăraţi, şi împărătesele 
lor te vor alăpta. Se vor închina cu faţa la 
pămînt înaintea ta, şi vor linge ţărîna de pe 
picioarele tale, ca să ştii că Eu sînt Domnul, 
şi că ceice nădăjduiesc în Mine nu vor fi daţi 
de ruşine.``

IEREMIA 3:17 În vremea aceea, Ierusalimul 
se va numi scaunul de domnie al Domnului; 

toate neamurile se vor strînge la Ierusalim, 
în Numele Domnului, şi nu vor mai urma 
pornirile inimii lor rele.

ZAHARIA 8:20 Aşa vorbeşte Domnul 
oştirilor: ,,Vor mai veni iarăş popoare şi 
locuitori dintr’un mare număr de cetăţi.

21 Locuitorii unei cetăţi vor merge la 
cealaltă, şi vor zice: ...Haidem să ne rugăm 
Domnului şi să căutăm pe Domnul oştirilor! 
Vrem să mergem şi noi!...

22 Şi multe popoare şi multe neamuri vor 
veni astfel să caute pe Domnul oştirilor la 
Ierusalim, şi să se roage Domnului.``

23 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ,,În zilele 
acelea, zece oameni din toate limbile 
neamurilor vor apuca pe un Iudeu de poala 
hainei, şi -i vor zice: ...Vrem să mergem 
cu voi; căci am auzit că Dumnezeu este cu 
voi!``

IOAN 6:45 În prooroci este scris: ,Toţi 
vor fi învăţaţi de Dumnezeu.` Aşa că oricine 
a ascultat pe Tatăl, şi a primit învăţătura 
Lui, vine la Mine.

FAPTELE APOSTOLILOR 1:8 Ci voi 
veţi primi o putere, cînd Se va pogorî 
Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori 
în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi 
pînă la marginile pămîntului.``

ROMANI 15:18 Căci n’aş îndrăzni să 
pomenesc nici un lucru, pe care să nu -l 
fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă 
Neamurile la ascultarea de El: fie prin 
cuvîntul meu, fie prin faptele mele,

1 IOAN 2:27 Cît despre voi, ungerea, pe 
care aţi primit -o dela El, rămîne în voi, 
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şi n’aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, 
după cum ungerea Lui vă învaţă despre 
toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este 
o minciună, rămîneţi în El, după cum v’a 
învăţat ea.

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

APOCALIPSA 12:10 Şi am auzit în 
cer un glas tare, care zicea: ,,Acum a 
venit mîntuirea, puterea şi împărăţia 
Dumnezeului nostru, şi stăpînirea 
Hristosului Lui; pentrucă pîrîşul fraţilor 
noştri, care zi şi noaptea îi pîra înaintea 
Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.

APOCALIPSA 15:4 Cine nu se va teme, 
Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? 
Căci numai Tu eşti Sfînt, şi toate Neamurile 
vor veni şi se vor închina înaintea Ta, 
pentrucă judecăţile Tale au fost arătate!``

APOCALIPSA 17:14 Ei se vor război 
cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentrucă 
El este Domnul domnilor şi Împăratul 
împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi 
credincioşi, cari sînt cu El, de asemenea îi 
vor birui.

APOCALIPSA 21:10 Şi m’a dus, în 
Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi -a 
arătat cetatea sfîntă, Ierusalimul, care se 
pogora din cer dela Dumnezeu,

Vezi și: Psalmi 2:8; Psalmi 72:8,11,17-19; Psalmi 86:9; Psalmi 
89:15-17; Psalmi 110:2; Isaia 2:2,3; Isaia 11:10; Isaia 27:15; Isaia 

30:29; Isaia 49:6,7; Isaia 50:4,5; Isaia 51:4,5; Isaia 54:13; Isaia 
55:5; Isaia 60:3-14; Ieremia 16:19; Ieremia 31:6; Ieremia 50:4,5; 
Daniel 2:44,45; Daniel 7:14,18,22,27; Osea 2:23; Amos 9:11,12; 
Mica 4:1-3; Ţefania 3:9,10; Zaharia 2:11; Zaharia 8:3; Zaharia 
14:9; Maleahi 1:11; Maleahi 3:12; Faptele Apostolilor 13:46-48; 

Romani 10:18; Apocalipsa 20.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 2:4 El va fi Judecătorul 
neamurilor, El va hotărî între un mare 
număr de popoare; aşa în cît din săbiile 
lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din 
suliţele lor cosoare: nici un popor nu va 
mai scoate sabia împotriva altuia, şi nu 
vor mai învăţa războiul.

ISAIA 60:18 u se va mai auzi vorbindu-
se de sîlnicie în ţara ta, nici de pustiire şi 
prăpăd în ţinutul tău, ci vei numi zidurile 
tale ,Mîntuire`, şi porţile tale ,Laudă`.

ZAHARIA 9:10 Voi nimici carăle de 
război din Efraim, şi caii din Ierusalim, şi 
arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti 
nemurilor pacea, şi va stăpîni dela o mare 
la cealaltă, şi dela rîu pînă la marginile 
pămîntului.

IOAN 5:22 Tatăl nici nu judecă pe 
nimeni, ci toată judecata a dat -o Fiului,

23 pentru ca toţi să cinstească pe Fiul cum 
cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteşte pe Fiul, 
nu cinsteşte pe Tatăl, care L -a trimes.

FAPTELE APOSTOLILOR 17:31 pentrucă 
a rînduit o zi, în care va judeca lumea după 
dreptate, prin Omul, pe care L -a rînduit 
pentru aceasta şi despre care a dat tuturor 
oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul 
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că L -a înviat din morţi...``

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

APOCALIPSA 19:11 Apoi am văzut 
cerul deschis, şi iată că s’a arătat un cal alb! 
Cel ce sta pe el, se cheamă ,,Cel credincios`` 
şi ,,Cel adevărat``, şi El judecă şi Se luptă cu 
dreptate.

Vezi și: 1 Samuel 2:10; Psalmi 46:9; Psalmi 72:3-7; Psalmi 82:8; 
Psalmi 96:13; Psalmi 110:6; Isaia 9:7; Isaia 11:3-9; Isaia 60:17; 

Osea 2:19; Ioel 3:10; Mica 4:3; Apocalipsa 20.

B21 Mesia este Lumina.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 2:5 ,,Veniţi, casă a lui Iacov, să 
umblăm în lumina Domnului!``

ISAIA 30:26 Şi lumina lunii va fi ca 
lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de 
şapte ori mai mare (ca lumina a şapte zile), 
cînd va lega Domnul vînătăile poporului 
Său, şi va tămădui rana loviturilor lui.``

ISAIA 49:6 El zice: ,Este prea puţin 
lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile 
lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele 
lui Israel. De aceea, te pun să fii Lumina 
neamurilor, ca să duci mîntuirea pînă la 
marginile pămîntului.

LUCA 1:79 ca să lumineze pe ceice zac 
în întunerecul şi în umbra morţii, şi să ne 

îndrepte picioarele pe calea păcii!``

IOAN 8:12 Isus le -a vorbit din nou, 
şi a zis: ,,Eu sînt Lumina lumii; cine 
Mă urmează pe Mine, nu va umbla în 
întunerec, ci va avea lumina vieţii.``

IOAN 12:35 Isus le -a zis: ,,Lumina 
mai este puţină vreme în mijlocul vostru. 
Umblaţi ca unii cari aveţi lumina, ca să nu 
vă cuprindă întunerecul: cine umblă în 
întunerec, nu ştie unde merge.

36 Cîtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi 
în lumină, ca să fiţi fii ai luminii.`` Isus le 
-a spus aceste lucruri: apoi a plecat şi S’a 
ascuns de ei.

ROMANI 13:12 oaptea aproape a trecut, 
se apropie ziua. Să ne desbrăcăm dar de 
faptele întunerecului, şi să ne îmbrăcăm cu 
armele luminii.

EFESENI 5:8 dinioară eraţi întunerec; dar 
acum sînteţi lumină în Domnul. Umblaţi 
deci ca nişte copii ai luminii.

9 Căci roada luminii stă în orice bunătate, în 
neprihănire şi în adevăr.

1 TESALONICENI 5:5 Voi toţi sînteţi fii 
ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu sîntem ai 
nopţii, nici ai întunerecului.

6 De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să 
veghem şi să fim treji.

1 IOAN 1:7 Dar dacă umblăm în lumină, 
după cum El însuş este în lumină, avem 
părtăşie unii cu alţii; şi sîngele lui Isus 
Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice 
păcat.
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APOCALIPSA 21:23 Cetatea n’are 
trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca 
s’o lumineze; căci o luminează slava lui 
Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul.

24 eamurile vor umbla în lumina ei, şi 
împăraţii pămîntului îşi vor aduce slava şi 
cinstea lor în ea.

Vezi și: Psalmi 18:29; Psalmi 89:15; Isaia 2:3; Isaia 42:6,16; 
Isaia 50:10; Isaia 51:4; Isaia 60:1,3,19,20; Zaharia 14:6,7.

A07 El va fi Mesia lui Israel.
B14 Mesia face cunoscută gloria lui 

Dumnezeu.
E16 Mesia va binecuvânta poporul Său.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H11 Mesia va fi glorificat.
     
ISAIA 4:2 În vremea aceea odrasla 

Domnului va fi plină de măreţie şi slavă, 
şi rodul ţării va fi plin de strălucire şi 
frumuseţă pentru cei mîntuiţi ai lui 
Israel.

IEREMIA 23:5 ,,Iată vin zile, zice Domnul, 
cînd voi ridica lui David o Odraslă, 
neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu 
înţelepciune, şi va face dreptate şi judecată 
în ţară.

6 În vremea Lui, Iuda va fi mîntuit, şi Israel 
va avea linişte în locuinţa lui; şi iată Numele 
pe care i -L vor da: ,Domnul, Neprihănirea 
noastră!``

IOEL 3:18 În vremea aceea, va picura 
must din munţi, şi va curge lapte din 
dealuri, toate pîraiele lui Iuda vor fi pline de 
apă. Un izvor va ieşi deasemenea din Casa 
Domnului, şi va uda valea Sitim.

ZAHARIA 6:12 Şi să -i spui: ,,Aşa vorbeşte 
Domnul oştirilor: ,,Iată că un om, al cărui 
nume este Odrasla, va odrăsli din locul lui, 
şi va zidi Templul Domnului.

13 Da, El va zidi Templul Domnului, va purta 
podoabă împărătească, va şedea şi va stăpîni 
pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe 
scaunul Lui de domnie, şi o desăvîrşită 
unire va domni între ei amîndoi.``

LUCA 1:30 Îngerul i -a zis: ,,Nu te teme, 
Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui 
Dumnezeu.

31 Şi iată că vei rămînea însărcinată, şi vei 
naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus.

32 El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea 
Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul 
de domnie al tatălui Său David.

33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi 
Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``

IOAN 15:5 Eu sînt Viţa, voi sînteţi 
mlădiţele. Cine rămîne în Mine, şi în 
cine rămîn Eu, aduce multă roadă; căci 
despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.

GALATENI 5:22 Roada Duhului, dimpotrivă, 
este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga 
răbdare, bunătatea, facerea de bine, 
credincioşia,

APOCALIPSA 22:2 În mijlocul pieţii 
cetăţii, şi pe cele două maluri ale rîului, era 
pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de 
rod, şi dînd rod în fiecare lună; şi frunzele 
pomului slujesc la vindecarea Neamurilor.

Vezi și: #1; #2; #3; Matei 24:22; Ioan 1:14; Ioan 15:2-4,8,16; 2 
Corinteni 4:6; Coloseni 1:10; 2 Petru 1:16; Apocalipsa 7:9-14.
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H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ISAIA 4:3 Şi cel rămas în Sion, cel 
lăsat în Ierusalim, se va numi ,,sfînt``, 
oricine va fi scris printre cei vii, la 
Ierusalim.

IOEL 3:16 Domnul răcneşte din Sion, 
glasul Lui răsună din Ierusalim, de se 
zguduie cerurile şi pămîntul. Dar Domnul 
este scăparea poporului Său, şi ocrotirea 
copiilor lui Israel.

17 Şi veţi şti că Eu sînt Domnul, Dumnezeul 
vostru, care locuieşte în Sion, muntele Meu 
cel sfînt. Ierusalimul însă va fi sfînt, şi nu 
vor mai trece străinii prin el.

ZAHARIA 14:20 În ziua aceea, va sta 
scris pînă şi pe zurgălăii cailor: ...Sfinţi 
Domnului!... Şi oalele din Casa Domnului 
vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului.

21 rice oală din Ierusalim şi din Iuda va fi 
închinată Domnului oştirilor; toţi ceice 
vor aduce jerfe vor veni şi se vor sluji de 
ele ca să-şi fiarbă carnea; şi nu vor mai fi 
Canaaniţi în Casa Domnului oştirilor, în 
ziua aceea

ROMANI 11:16 Iar dacă cele dintîi roade 
sînt sfinte, şi plămădeala este sfîntă; şi dacă 
rădăcina este sfîntă, şi ramurile sînt sfinte.

ROMANI 11:26 Şi atunci tot Israelul va fi 
mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul 
va veni din Sion, şi va îndepărta toate 
nelegiurile dela Iacov.

27 Acesta va fi legămîntul, pe care -l voi face cu 
ei, cînd le voi şterge păcatele.``

EFESENI 1:4 În El, Dumnezeu ne -a ales 
înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi 
şi fără prihană înaintea Lui, dupăce, în 
dragostea Lui,

EFESENI 5:26 ca s’o sfinţească, după ce a 
curăţit -o prin botezul cu apă prin Cuvînt,

27 ca să înfăţişeze înaintea Lui această 
Biserică, slăvită, fără pată fără sbîrcitură 
sau altceva de felul acesta, ci sfîntă şi fără 
prihană.

EVREI 12:14 Urmăriţi pacea cu toţi şi 
sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe 
Domnul.

EVREI 12:22 Ci v’aţi apropiat de muntele 
Sionului, de cetatea Dumnezeului celui 
viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de 
adunarea în sărbătoare a îngerilor,

APOCALIPSA 3:5 Cel ce va birui, va 
fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu -i voi 
şterge nicidecum numele din cartea vieţii, 
şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui 
Meu şi înaintea îngerilor Lui.``

APOCALIPSA 13:8 Şi toţi locuitorii 
pămîntului i se vor închina, toţi aceia al 
căror nume n’a fost scris, dela întemeierea 
lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost 
jungheat.

APOCALIPSA 17:8 Fiara, pe care ai 
văzut -o, era, şi nu mai este. Ea are să se 
ridice din Adînc, şi are să se ducă la perzare. 
Şi locuitorii pămîntului, ale căror nume 
n’au fost scrise dela întemeierea lumii în 
cartea vieţii, se vor mira cînd vor vedea că 
fiara era, nu mai este, şi va veni. -
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APOCALIPSA 20:15 ricine n’a fost găsit 
scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul 
de foc.

APOCALIPSA 21:27 imic întinat 
nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în 
spurcăciune şi în minciună; ci numai cei 
scrişi în cartea vieţii Mielului.

APOCALIPSA 22:15 Afară sînt cînii, 
vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la 
idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte 
în minciună!

Vezi și: #1; #2; Ieşirea - Exod 32:32,33; Deuteronom 12:7,12; 
Ezechiel 13:9; Ezechiel 43:12; Ezechiel 44:9; Zaharia 1:17; Matei 

21:12,13; Luca 10:20; Ioan 17:17; Faptele Apostolilor 13:48; 1 
Corinteni 3:16; 1 Corinteni 6:9-11; Efeseni 2:19-22; Filipeni 4:3; 

Coloseni 3:12; 1 Petru 2:9; Apocalipsa 18:11-15.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 4:4 Dupăce va spăla Domnul 
murdăriile fiicelor Sionului, şi va curăţi 
Ierusalimul de vinovăţia de sînge din 
mijlocul lui, cu duhul judecăţii şi cu 
duhul nimicirii,

5 Domnul va aşeza, peste toată întinderea 
muntelui Sionului şi peste locurile lui 
de adunare, un nor de fum ziua, şi un 
foc de flacări strălucitoare noaptea. Da, 
peste toată slava va fi un adăpost,

6 o colibă, ca umbrar împotriva căldurii 
zilei, şi ca loc de adăpost şi de ocrotire 
împotriva furtunii şi ploii.

PSALMI 87:2 Domnul iubeşte porţile 
Sionului mai mult decît toate locaşurile lui 
Iacov.

3 Lucruri pline de slavă au fost spuse despre 
tine, cetate a lui Dumnezeu! -

ISAIA 31:5 Cum îşi întind păsările 
aripile peste puii lor, aşa va ocroti Domnul 
oştirilor Ierusalimul, îl va ocroti şi -l va 
izbăvi, îl va cruţa şi -l va mîntui.``

ISAIA 33:20 Priveşte Sionul, cetatea 
sărbătorilor noastre! Ochii tăi vor vedea 
Ierusalimul, ca locuinţă liniştită, ca un cort, 
care nu va mai fi mutat, ai cărui ţăruşi nu 
vor mai fi scoşi niciodată, şi ale cărui funii 
nu vor mai fi deslegate.

EZECHIEL 36:25 Vă voi stropi cu apă curată, 
şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate 
spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.

26 Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un 
duh nou; voi scoate din trupul vostru inima 
de piatră, şi vă voi da o inimă de carne.

27 Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face 
să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să 
împliniţi legile Mele.

28 Veţi locui în ţara, pe care am dat -o 
părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu şi 
Eu voi fi Dumnezeul vostru.

29 Vă voi izbăvi de toate necurăţiile voastre. 
Voi chema grîul, şi -l voi înmulţi; nu voi mai 
trimite foametea peste voi.

ZAHARIA 12:8 În ziua aceea, Domnul va 
ocroti pe locuitorii Ierusalimului, aşa că 
cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca 
David; şi casa lui David va fi ca Dumnezeu, 
ca Îngerul Domnului înaintea lor.

ZAHARIA 13:1 În ziua aceea, se va deschide 
casei lui David şi locuitorilor Ierusalimului 
un izvor, pentru păcat şi necurăţie.

2 În ziua aceea-zice Domnul oştirilor-voi 
stîrpi din ţară numele idolilor, ca nimeni să 
nu-şi mai aducă aminte de ei; voi scoate de 
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asemenea din ţară pe proorocii mincinoşi şi 
duhul necurat.

MATEI 3:11 Cît despre mine, eu vă botez 
cu apă, spre pocăinţă; dar Celce vine după 
mine, este mai puternic decît mine, şi eu nu 
sînt vrednic să -I duc încălţămintele. El vă 
va boteza cu Duhul Sfînt şi cu foc.

12 Acela Îşi are lopata în mînă, Îşi va curăţi 
cu desăvîrşire aria, şi Îşi va strînge grîul în 
grînar; dar pleava o va arde într’un foc care 
nu se stinge.``

IOAN 16:8 Şi cînd va veni El, va dovedi 
lumea vinovată în ce priveşte păcatul, 
neprihănirea şi judecata.

9 În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în 
Mine;

10 în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc 
la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea;

11 în ce priveşte judecata: fiindcă stăpînitorul 
lumii acesteia este judecat.

1 CORINTENI 6:11 Şi aşa eraţi unii 
din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, 
aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele 
Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul 
Dumnezeului nostru.

APOCALIPSA 1:5 şi din partea lui 
Isus Hristos, martorul credincios, cel întîi 
născut din morţi, Domnul împăraţilor 
pămîntului! A Lui, care ne iubeşte, care ne 
-a spălat de păcatele noastre cu sîngele Său,

APOCALIPSA 7:14 ,,Doamne``, 
i-am răspuns eu, ,,Tu ştii``. Şi el mi -a zis: 
,,Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-
au spălat hainele, şi le-au albit în sîngele 
Mielului.

APOCALIPSA 14:1 Apoi m’am uitat, 
şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; 
şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci 
şi patru de mii, cari aveau scris pe frunte 
Numele Său şi Numele Tatălui Său.

Vezi și: #1; #2; #5; Ieşirea - Exod 13:21,22; Psalmi 27:5; Psalmi 
78:14; Psalmi 91:1; Proverbe 18:10; Isaia 25:4; Isaia 26:20; Isaia 
37:35; Ieremia 16:19; Ezechiel 11:16; Ezechiel 16:6-9; Ezechiel 

22:15,18-22; Ezechiel 24:7-14; Ioel 3:16-21; Zaharia 2:5-10; Matei 
18:20; Matei 23:37; Matei 28:20; Apocalipsa 7:15,16; Apocalipsa 

11:15; Apocalipsa 20.

A08 Numele și titlurile lui Mesia.
F03 Mesia va fi renegat.

ISAIA 5:1 Voi cînta Prea Iubitului 
meu, cîntarea Prea Iubitului meu 
despre via Lui. Prea Iubitul meu avea o 
vie, pe o cîmpie foarte mănoasă.

2 I -a săpat pămîntul, l -a curăţit de pietre, 
şi a sădit în el viţele cele mai alese. A 
zidit un turn în mijlocul ei, şi a săpat şi 
un teasc, apoi trăgea nădejde că are să -I 
facă struguri buni, dar a făcut struguri 
sălbatici.

PSALMI 80:14 Dumnezeul oştirilor, 
întoarce-Te iarăş! Priveşte din cer, şi vezi! 
Cercetează via aceasta!

15 croteşte ce a sădit dreapta Ta, şi pe fiul, pe 
care Ţi l-ai ales!...

IEREMIA 2:21 Te sădisem ca o vie 
minunată şi de cel mai bun soi: cum te-ai 
schimbat şi te-ai prefăcut într’o coardă de 
viţă sălbatică?

MATEI 21:33 Ascultaţi o altă pildă. Era 
un om, un gospodar, care a sădit o vie. A 
împrejmuit -o cu un gard, a săpat un teasc 
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în ea, şi a zidit un turn. Apoi a dat -o unor 
vieri, şi a plecat în altă ţară.

34 Cînd a venit vremea roadelor, a trimes pe 
robii săi la vieri, ca să ia partea lui de rod.

35 Vierii au pus mîna pe robii lui, şi pe unul 
l-au bătut, pe altul l-au omorît, iar pe altul 
l-au ucis cu pietre.

36 A mai trimes alţi robi, mai mulţi decît cei 
dintîi; şi vierii i-au primit la fel.

37 La urmă, a trimes la ei pe fiul său, zicînd: 
,Vor primi cu cinste pe fiul meu!`

38 Dar vierii, cînd au văzut pe fiul, au zis între 
ei: ,Iată moştenitorul; veniţi să -l omorîm şi 
să punem stăpînire pe moştenirea lui.`

39 Şi au pus mîna pe el, l-au scos afară din vie 
şi l-au omorît.

IOAN 3:29 Cine are mireasă, este mire; 
dar prietenul mirelui, care stă şi -l ascultă, 
se bucură foarte mult cînd aude glasul 
mirelui: şi această bucurie, care este a mea, 
este deplină.

IOAN 15:1 Eu sînt adevărata viţă, şi 
Tatăl Meu este vierul.

Vezi și: Deuteronom 32:32,33; Psalmi 80:7; Cântarea 
Cântărilor 2:8,16; Cântarea Cântărilor 5:2,16; Cântarea 

Cântărilor 6:3; Isaia 5:7; Isaia 27:2,3; Osea 10:1; Marcu 12:1-9; 
Luca 13:7; Ioan 2:1-11; Romani 9:4,5.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 6:1 În anul morţii 
împăratului Ozia, am văzut pe Domnul 
şezînd pe un scaun de domnie foarte 
înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau 
Templul.

2 Serafimii stăteau deasupra Lui, şi 
fiecare avea şase aripi: cu două îşi 

acopereau faţa, cu două îşi acopereau 
picioarele, şi cu două sburau.

3 Strigau unul la altul, şi ziceau: ,,Sfînt, 
sfînt, sfînt este Domnul oştirilor! Tot 
pămîntul este plin de mărirea Lui``!

4 Şi se zguduiau uşiorii uşii de glasul care 
răsuna, şi casa s’a umplut de fum.

MATEI 25:31 ,,Cînd va veni Fiul omului 
în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe 
scaunul de domnie al slavei Sale.

APOCALIPSA 4:11 ,,Vrednic eşti 
Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti 
slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut 
toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă 
şi au fost făcute!``

APOCALIPSA 15:3 Ei cîntau cîntarea 
lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cîntarea 
Mielului. Şi ziceau: ,,Mari şi minunate 
sînt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, 
Atotputernice! Drepte şi adevărate sînt căile 
Tale, Împărate al Neamurilor!

4 Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va 
slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sfînt, 
şi toate Neamurile vor veni şi se vor închina 
înaintea Ta, pentrucă judecăţile Tale au fost 
arătate!``

Vezi și: #1; Ieşirea - Exod 24:10,11; Numeri 12:8; 1 Regi 8:10,11; 
Psalmi 24:7-10; Ezechiel 1:25-28; Daniel 7:9; Ioan 1:18; 1 

Timotei 6:16; Apocalipsa 4:1-11; Apocalipsa 5:1,7; Apocalipsa 
6:16; Apocalipsa 7:11,12.

F14 Mesia nu va fi crezut.

ISAIA 6:9 El a zis atunci: ,,Du-te şi 
spune poporului acestuia: ,Într’una veţi 
auzi şi nu veţi înţelege; într’una veţi 
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vedea, şi nu veţi pricepe!`
10 Împetreşte inima acestui popor, fă -l 

tare de urechi, şi astupă -i ochii ca să nu 
vadă cu ochii, să n’audă cu urechile, să 
nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă 
la Mine, şi să nu fie tămăduit.``

IOAN 12:39 De aceea nu puteau crede, 
pentru că Isaia a mai zis:

40 ,,Le -a orbit ochii, şi le -a împietrit inima, 
ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu 
inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu, şi să 
-i vindec.``

41 Isaia a spus aceste lucruri cînd a văzut slava 
Lui, şi a vorbit despre El.

FAPTELE APOSTOLILOR 28:24 Unii au 
crezut ce le spunea el, iar alţii n’au crezut.

25 Fiindcă ei au plecat acasă în neînţelegere 
unii cu alţii, Pavel n’a adăugat decît aceste 
vorbe: ,,Bine a spus Duhul Sfînt prin 
proorocul Isaia către părinţii voştri,

26 cînd a zis: ,Du-te la poporul acesta, şi zi 
-i: ,,Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi 
înţelege; cu ochii voştri veţi privi, şi nu veţi 
vedea.

27 Căci inima acestui norod s’a împietrit; ei 
aud greu cu urechile, şi-au închis ochii, 
ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă 
cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se 
întoarcă la Dumnezeu, şi să -i vindec.``

Vezi și: Deuteronom 2:30; Isaia 6:5; Isaia 29:10,13; Isaia 30:8-
11; Isaia 63:17; Ezechiel 3:6-11; Osea 1:9; Matei 13:14,15; Marcu 
4:12; Luca 8:10; Faptele Apostolilor 28:26,27; Romani 11:8; 2 

Corinteni 2:16.

B03 Mesia este Fiul omului.
C04 Viața lui Mesia până la prima Lui apariție.
     
ISAIA 7:14 De aceea Domnul însuş 

vă va da un semn: Iată, fecioara va 
rămînea însărcinată, va naşte un fiu, şi 
-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu 
este cu noi).

15 El va mînca smîntînă şi miere, pînă va 
şti să lepede răul şi să aleagă binele.

16 Dar înainte ca să ştie copilul să lepede 
răul, şi să aleagă binele, ţara de ai cărei 
doi împăraţi te temi tu, va fi pustiită.``

MATEI 1:20 Dar pe cînd se gîndea el la 
aceste lucruri, i s’a arătat în vis un înger al 
Domnului, şi i -a zis: ,,Iosife, fiul lui David, 
nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-
ta, căci ce s’a zămislit în ea, este dela Duhul 
Sfînt.

21 Ea va naşte un Fiu, şi -i vei pune numele 
Isus, pentru că El va mîntui pe poporul Lui 
de păcatele sale.``

22 Toate aceste lucruri s’au întîmplat ca să 
se împlinească ce vestise Domnul prin 
proorocul, care zice:

23 ,,Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un 
fiu, şi -i vor pune numele Emanuil``, care, 
tîlmăcit, înseamnă: ,,Dumnezeu este cu 
noi``.

MATEI 16:15 ,,Dar voi``, le -a zis El, ,,cine 
ziceţi că sînt?``

16 Simon Petru, drept răspuns, I -a zis: ,,Tu eşti 
Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!``

MATEI 18:20 Căci acolo unde sînt doi sau 
trei adunaţi în Numele Meu, sînt şi Eu în 
mijlocul lor.``
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MATEI 28:20 Şi învăţaţi -i să păzească tot 
ce v’am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în 
toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin

LUCA 1:30 Îngerul i -a zis: ,,Nu te teme, 
Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui 
Dumnezeu.

31 Şi iată că vei rămînea însărcinată, şi vei 
naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus.

32 El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea 
Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul 
de domnie al tatălui Său David.

33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi 
Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``

34 Maria a zis îngerului: ,,Cum se va face lucrul 
acesta, fiindcă eu nu ştiu de bărbat?``

35 Îngerul i -a răspuns: ,,Duhul Sfînt Se va 
pogorî peste tine, şi puterea Celui Prea 
Înalt te va umbri. De aceea Sfîntul care 
Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui 
Dumnezeu.

IOAN 1:15 Ioan a mărturisit despre 
El, cînd a strigat: ,,El este Acela despre 
care ziceam eu: ,Celce vine după mine, 
este înaintea mea, pentrucă era înainte de 
mine`. -

IOAN 14:15 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi 
poruncile Mele.

16 Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt 
Mîngîietor (Greceşte: Paraclet, apărător, 
ajutor.), care să rămînă cu voi în veac;

17 şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea 
nu -l poate primi, pentrucă nu -L vede şi 
nu -L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci 
rămîne cu voi, şi va fi în voi.

APOCALIPSA 21:3 Şi am auzit un 
glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, 

şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu 
oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi 
poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. 
El va fi Dumnezeul lor.

Vezi și: Facerea - Geneza 3:15; Isaia 9:6; Luca 2:40-52; Ioan 
1:1,2,14; 1 Timotei 3:16.

E25 esia va fi crezut și lăudat.
F03 Mesia va fi renegat.

ISAIA 8:13 Sfinţiţi însă pe Domnul 
oştirilor. De El să vă temeţi şi să vă 
înfricoşaţi.``

14 Şi atunci El va fi un locaş sfînt, dar 
şi o piatră de poticnire, o stîncă de 
păcătuire pentru cele două case ale lui 
Israel, un laţ şi o cursă pentru locuitorii 
Ierusalimului!

15 Mulţi se vor poticni, vor cădea şi se vor 
sfărîma, vor da în laţ şi vor fi prinşi.`` -

MATEI 11:6 Ferice de acela pentru care 
Eu nu voi fi un prilej de poticnire.``

MATEI 13:57 Şi găseau astfel în El o 
pricină de poticnire. Dar Isus le -a zis: 
,,Nicăieri nu este preţuit un prooroc mai 
puţin decît în patria şi în casa Lui.``

LUCA 2:34 Simeon i -a binecuvîntat, şi 
a zis Mariei, mama Lui: ,,Iată, Copilul acesta 
este rînduit spre prăbuşirea şi ridicarea 
multora în Israel, şi să fie un semn, care va 
stîrni împotrivire.

LUCA 20:17 Dar Isus i -a privit drept 
în faţă, şi a zis: ,,Ce însemnează cuvintele 
acestea, cari au fost scrise: ,Piatra, pe care 
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au lepădat -o zidarii, a ajuns să fie pusă în 
capul unghiului?

18 ricine va cădea peste piatra aceasta, va fi 
zdrobit de ea: şi pe acela peste care va cădea 
ea, îl va spulbera?``

LUCA 21:35 Căci ziua aceea va veni ca 
un laţ peste toţi ceice locuiesc pe toată faţa 
pămîntului.

ROMANI 9:31 pe cînd Israel, care umbla 
după o Lege, care să dea neprihănirea, n’a 
ajuns la Legea aceasta.

32 Pentruce? Pentru că Israel n’a căutat -o prin 
credinţă, ci prin fapte. Ei s’au lovit de piatra 
de poticnire,

33 după cum este scris: ,,Iată că pun în Sion o 
Piatră de poticnire, şi o stîncă de cădere: şi 
cine crede în El, nu va fi dat de ruşine.``

1 PETRU 2:7 Cinstea aceasta este dar 
pentru voi cari aţi crezut! Dar pentru cei 
necredincioşi, piatra, pe care au lepădat-o 
zidarii, a ajuns să fie pusă în capul 
unghiului”;

Vezi și: Ezechiel 11:16; Matei 15:14; Matei 21:43-45; 1 Corinteni 
1:23,24.

E02 Locul slujirii lui Mesia.

ISAIA 9:1 Totuş întunerecul nu 
va împărăţi vecinic pe pămîntul în 
care acum este necaz. După cum în 
vremurile trecute a acoperit cu ocară 
ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în 
vremurile viitoare va acoperi cu slavă 
ţinutul de lîngă mare, ţara de dincolo de 
Iordan, Galilea Neamurilor.

MATEI 2:22 Dar cînd a auzit că în Iudea 
împărăţeşte Arhelau, în locul tatălui său 
Irod, s’a temut să se ducă acolo; şi, fiind 
înştiinţat de Dumnezeu în vis, a plecat în 
părţile Galileii.

23 A venit acolo, şi a locuit într’o cetate, 
numită Nazaret, ca să se împlinească 
ce fusese vestit prin prooroci: că El va fi 
chemat Nazarinean.

MATEI 4:12 Cînd a auzit Isus că Ioan 
fusese închis, a plecat în Galilea.

13 A părăsit Nazaretul, şi a venit de a locuit 
în Capernaum, lîngă mare, în ţinutul lui 
Zabulon şi Neftali,

14 ca să se împlinească ce fusese vestit prin 
proorocul Isaia, care zice:

15 ,,Ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, 
înspre mare, dincolo de Iordan, Galilea 
Neamurilor,

IOAN 1:45 Filip a găsit pe Natanael, şi i 
-a zis: ,,Noi am găsit pe Acela, despre care a 
scris Moise în lege, şi proorocii: pe Isus din 
Nazaret, fiul lui Iosif.

46 atanael i -a zis: ,,Poate ieşi ceva bun din 
Nazaret?`` ,,Vino şi vezi!`` i -a răspuns 
Filip.

B21 Mesia este Lumina.
E15 Mesia va aduce vești vesele.

ISAIA 9:2 Poporul, care umbla în 
întunerec, vede o mare lumină; peste cei 
ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o 
lumină.

3 Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari 
bucurii; şi el se bucură înaintea Ta, cum 

ISAIA



189

se bucură la seceriş, cum se veseleşte la 
împărţirea prăzii.

4 Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul, 
care -i lovea spinarea, nuiaua celui ce 
-l asuprea, le-ai sfărîmat, ca în ziua lui 
Madian.

MATEI 4:16 orodul acesta, care zăcea în 
întunerec, a văzut o mare lumină; şi peste 
cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii, a 
răsărit lumina.``

LUCA 1:76 Şi tu, pruncule, vei fi chemat 
prooroc al Celui Prea Înalt. Căci vei merge 
înaintea Domnului, ca să pregăteşti căile 
Lui,

77 şi să dai poporului Său cunoştinţa mîntuirii, 
care stă în iertarea păcatelor lui; -

78 datorită marei îndurări a Dumnezeului 
nostru, în urma căreia ne -a cercetat Soarele 
care răsare din înălţime,

79 ca să lumineze pe ceice zac în întunerecul şi 
în umbra morţii, şi să ne îndrepte picioarele 
pe calea păcii!``

IOAN 1:1 La început era Cuvîntul, şi 
Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era 
Dumnezeu.

2 El era la început cu Dumnezeu.
3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi 

nimic din ce a fost făcut, n’a fost făcut fără 
El.

4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.
5 Lumina luminează în întunerec, şi 

întunerecul n’a biruit -o.

IOAN 8:12 Isus le -a vorbit din nou, 
şi a zis: ,,Eu sînt Lumina lumii; cine 
Mă urmează pe Mine, nu va umbla în 
întunerec, ci va avea lumina vieţii.``

IOAN 12:35 Isus le -a zis: ,,Lumina 
mai este puţină vreme în mijlocul vostru. 
Umblaţi ca unii cari aveţi lumina, ca să nu 
vă cuprindă întunerecul: cine umblă în 
întunerec, nu ştie unde merge.

36 Cîtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi 
în lumină, ca să fiţi fii ai luminii.`` Isus le 
-a spus aceste lucruri: apoi a plecat şi S’a 
ascuns de ei.

46 Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, 
pentru ca oricine crede în Mine, să nu 
rămînă în întunerec.

EFESENI 5:8 dinioară eraţi întunerec; dar 
acum sînteţi lumină în Domnul. Umblaţi 
deci ca nişte copii ai luminii.

Vezi și: Isaia 50:10; Isaia 60:1-3,19; Luca 2:32; 1 Petru 2:9; Ioan 
1:5-7.

A08 Numele și titlurile lui Mesia.
B03 Mesia este Fiul omului.
C01 Nașterea lui Mesia este prezisă.
H04 Tronul lui Mesia.
H10 Profeția Împărăției veșnice a păcii.

ISAIA 9:6 Căci un Copil ni s’a 
născut, un Fiu ni s’a dat, şi domnia va fi 
pe umărul Lui; Îl vor numi: ,,Minunat, 
Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele 
veciniciilor, Domn al păcii.

7 El va face ca domnia Lui să crească, şi 
o pace fără sf îrşit va da scaunului de 
domnie al lui David şi împărăţiei lui, o 
va întări şi o va sprijini prin judecată şi 
neprihănire, de acum şi’n veci de veci: 
iată ce va face rîvna Domnului oştirilor.

MATEI 1:23 ,,Iată, fecioara va fi 

ISAIA



190

însărcinată, va naşte un fiu, şi -i vor 
pune numele Emanuil``, care, tîlmăcit, 
înseamnă: ,,Dumnezeu este cu noi``.

MATEI 9:15 Isus le -a răspuns: ,,Se pot 
jăli nuntaşii cîtă vreme este mirele cu ei? 
Vor veni zile, cînd mirele va fi luat dela ei, şi 
atunci vor posti.

MATEI 28:18 Isus S’a apropiat de ei, a 
vorbit cu ei, şi le -a zis: ,,Toată puterea Mi -a 
fost dată în cer şi pe pămînt.

MARCU 10:33 ,,Iată``, a zis El, ,,ne suim la 
Ierusalim, şi Fiul omului va fi dat în mînile 
preoţilor celor mai de seamă şi cărturarilor. 
Ei Îl vor osîndi la moarte, şi -L vor da în 
mînile Neamurilor,

LUCA 1:32 El va fi mare, şi va fi chemat 
Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu 
îi va da scaunul de domnie al tatălui Său 
David.

33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi 
Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``

LUCA 1:35 Îngerul i -a răspuns: 
,,Duhul Sfînt Se va pogorî peste tine, şi 
puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De 
aceea Sfîntul care Se va naşte din tine, va fi 
chemat Fiul lui Dumnezeu.

LUCA 2:10 Dar îngerul le -a zis: ,,Nu vă 
temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi 
o mare bucurie pentru tot norodul:

11 astăzi în cetatea lui David, vi s’a născut un 
Mîntuitor, care este Hristos, Domnul.

IOAN 1:1 La început era Cuvîntul, şi 
Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era 

Dumnezeu.

IOAN 1:18 imeni n’a văzut vreodată pe 
Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în 
sînul Tatălui, Acela L -a făcut cunoscut.``

IOAN 1:29 A doua zi, Ioan a văzut pe 
Isus venind la el, şi a zis: ,,Iată Mielul lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!

IOAN 4:25 ,,Ştiu``, i -a zis femeia, ,,că 
are să vină Mesia, (căruia I se zise Hristos); 
cînd va veni El, are să ne spună toate 
lucrurile.``

26 Isus i -a zis: ,,Eu, cel care vorbesc cu tine, 
sînt Acela.``

IOAN 10:11 Eu sînt Păstorul cel bun. 
Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.

FAPTELE APOSTOLILOR 4:26 Împăraţii 
pămîntului s’au răsculat, şi domnitorii 
s’au unit împotriva Domnului şi împotriva 
Unsului Său.`

1 CORINTENI 15:45 De aceea este scris: 
,,Omul dintîi Adam a fost făcut un suflet 
viu.`` Al doilea Adam a fost făcut un duh 
dătător de viaţă.

2 CORINTENI 4:4 a căror minte 
necredincioasă a orbit -o dumnezeul 
veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind 
lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care 
este chipul lui Dumnezeu.

EFESENI 1:20 pe care a desfăşurat -o în 
Hristos, prin faptul că L -a înviat din morţi, 
şi L -a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile 
cereşti,
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21 mai pe sus de orice domnie, de orice 
stăpînire, de orice putere, de orice 
dregătorie şi de orice nume, care se poate 
numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel 
viitor.

22 El I -a pus totul supt picioare, şi L -a dat 
căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,

EFESENI 2:14 Căci El este pacea noastră, 
care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul 
dela mijloc care -i despărţea,

FILIPENI 2:7 ci S’a desbrăcat pe sine 
însuş şi a luat un chip de rob, făcîndu-Se 
asemenea oamenilor.

2 TESALONICENI 3:16 Însuş Domnul 
păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. 
Domnul să fie cu voi cu toţi!

1 TIMOTEI 2:5 Căci este un singur 
Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între 
Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,

2 TIMOTEI 4:8 Deacum mă aşteaptă 
cununa neprihănirii, pe care mi -o va da, 
în ,,ziua aceea``, Domnul, Judecătorul cel 
drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce 
vor fi iubit venirea Lui.

EVREI 1:3 El, care este oglindirea 
slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care 
ţine toate lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui, 
a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la 
dreapta Măririi în locurile prea înalte,

EVREI 4:14 Astfel, fiindcă avem un Mare 
Preot însemnat, care a străbătut cerurile-pe 
Isus, Fiul lui Dumnezeu-să rămînem tari în 
mărturisirea noastră.

EVREI 5:6 Şi, cum zice iarăş într’alt loc: 
,,Tu eşti preot în veac, după rînduiala lui 
Melhisedec.``

EVREI 12:2 Să ne uităm ţintă la 
Căpetenia şi Desăvîrşirea credinţei noastre, 
adică la Isus, care, pentru bucuria care -I era 
pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit 
ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de 
domnie al lui Dumnezeu.

1 PETRU 2:6 Căci este scris în Scriptură: 
Iată că pun în Sion o piatră din capul 
unghiului, aleasă, scumpă; şi cine se încrede 
în El, nu va fi dat de ruşine.”

APOCALIPSA 1:5 şi din partea lui 
Isus Hristos, martorul credincios, cel întîi 
născut din morţi, Domnul împăraţilor 
pămîntului! A Lui, care ne iubeşte, care ne 
-a spălat de păcatele noastre cu sîngele Său,

APOCALIPSA 1:8 ,,Eu sînt Alfa 
şi Omega, Începutul şi Sfîrşitul``, zice 
Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era 
şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.

APOCALIPSA 19:11 Apoi am văzut 
cerul deschis, şi iată că s’a arătat un cal alb! 
Cel ce sta pe el, se cheamă ,,Cel credincios`` 
şi ,,Cel adevărat``, şi El judecă şi Se luptă cu 
dreptate.

APOCALIPSA 19:16 Pe haină şi pe 
coapsă avea scris numele acesta: ,,Împăratul 
împăraţilor şi Domnul domnilor.``

APOCALIPSA 22:16 Eu, Isus, am trimes 
pe îngerul Meu să vă adeverească aceste 
lucruri pentru Biserici. Eu sînt Rădăcina şi 
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Sămînţa lui David, Luceafărul strălucitor de 
dimineaţă.

Vezi și: Judecători 13:18; 1 Samuel 7:16; Psalmi 2:8; Psalmi 72:8-
11; Psalmi 89:35-37; Isaia 7:14; Ieremia 33:15-17; Daniel 2:44; 

Daniel 7:14,27; Ioan 18:37; 1 Corinteni 15:24-28; Efeseni 1:20-22.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ISAIA 10:20 În ziua aceea, rămăşiţa lui 
Israel şi cei scăpaţi din casa lui Iacov, nu 
se vor mai sprijini pe cel ce îi lovea; ci 
se vor sprijini cu încredere pe Domnul, 
Sfîntul lui Israel.

21 rămăşiţă, rămăşiţa lui Iacov, se va 
întoarce la Dumnezeul cel puternic.

22 Chiar dacă poporul tău, Israele, ar fi ca 
nisipul mării, totuş numai o rămăşiţă se 
va întoarce, căci nimicirea este hotărîtă, 
făcînd să se reverse dreptatea.

PSALMI 53:6 ! cine va face să pornească 
din Sion izbăvirea lui Israel? Cînd va aduce 
Dumnezeu înapoi pe prinşii de război ai 
poporului Său, Iacov se va veseli, şi Israel se 
va bucura.

ISAIA 1:9 De nu ne-ar fi lăsat Domnul 
oştirilor o mică rămăşiţă, am fi ajuns ca 
Sodoma, şi ne-am fi asemănat cu Gomora.

ISAIA 12:6 Strigă de bucurie şi veselie, 
locuitoare a Sionului, căci mare este în 
mijlocul tău Sfîntul lui Israel.``

OSEA 1:9 Şi Domnul a zis: ,,Pune -i 
numele Lo-Ami (Nu -i poporul meu); căci 
voi nu sînteţi poporul Meu, şi Eu nu voi fi 
Dumnezeul vostru.``

10 ,,Totuş numărul copiilor lui Israel va fi ca 
nisipul mării, care nu se poate nici măsura, 
nici număra; şi de unde li se zicea: ,Nu 
sînteţi poporul Meu,` li se va zice: ,Copiii 
Dumnezeului Celui viu!``

ZAHARIA 10:9 Îi voi risipi printre popoare, 
şi îşi vor aduce aminte de Mine în ţări 
depărtate; vor trăi împreună cu copiii lor, şi 
se vor întoarce.

ROMANI 9:25 după cum zice în Osea: 
,,Voi numi ,popor al Meu`, pe cel ce nu era 
poporul Meu, şi ,prea iubită`, pe cea care nu 
era prea iubită.

26 Şi acolo unde li se zicea: ,Voi nu sînteţi 
poporul Meu`, vor fi numiţi fii ai 
Dumnezeului celui viu.``

27 Isaia, de altă parte, strigă cu privire la 
Israel: ,,Chiar dacă numărul fiilor lui Israel 
ar fi ca nisipul mării, numai rămăşiţa va fi 
mîntuită.

28 Căci Domnul va împlini pe deplin şi repede 
pe pămînt cuvîntul Lui.

29 Şi, cum zisese Isaia mai înainte: ,,Dacă nu 
ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămînţă, am 
fi ajuns ca Sodoma, şi ne-am fi asemănat cu 
Gomora.``

ROMANI 11:5 Tot aşa, şi în vremea de faţă, 
este o rămăşiţă datorită unei alegeri, prin 
har.

ROMANI 11:25 Fraţilor, pentruca să nu vă 
socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu 
ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut 
într’o împietrire, care va ţinea pînă va intra 
numărul deplin al Neamurilor.

26 Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum 
este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion, şi va 
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îndepărta toate nelegiurile dela Iacov.
27 Acesta va fi legămîntul, pe care -l voi face cu 

ei, cînd le voi şterge păcatele.``

2 CORINTENI 3:14 Dar ei au rămas 
greoi la minte: căci pînă în ziua de astăzi, 
la citirea Vechiului Testament, această 
măhramă rămîne neridicată, fiindcă 
măhrama este dată la o parte în Hristos.

15 Da, pînă astăzi, cînd se citeşte Moise, 
rămîne o măhramă peste inimile lor.

16 Dar oridecîteori vreunul se întoarce la 
Domnul, măhrama este luată.

Vezi și: #1; #2; #3; #4.

A03 Mesia este descendent din David.
B04 Calitățile Dumnezeiești ale lui Mesia.
B05 Mesia este plin de Duhul Sfânt.
C01 Nașterea lui Mesia este prezisă.

ISAIA 11:1 Apoi o Odraslă va ieşi din 
tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din 
rădăcinile lui.

2 Duhul Domnului Se va odihni peste El, 
duh de înţelepciune şi de pricepere, duh 
de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi 
de frică de Domnul.

3 Plăcerea lui va fi frica de Domnul; nu va 
judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî 
după cele auzite,

MATEI 3:16 De îndată ce a fost botezat, 
Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea 
cerurile s’au deschis, şi a văzut pe Duhul 
lui Dumnezeu pogorîndu-Se în chip de 
porumbel şi venind peste El.

17 Şi din ceruri s’a auzit un glas, care zicea: 
,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi 

găsesc plăcerea.``

LUCA 2:52 Şi Isus creştea în 
înţelepciune, în statură, şi era tot mai 
plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea 
oamenilor.

IOAN 3:34 Căci Acela, pe care L -a 
trimes Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui 
Dumnezeu, pentrucă Dumnezeu nu -I dă 
Duhul cu măsură.

35 Tatăl iubeşte pe Fiul, şi a dat toate lucrurile 
în mîna Lui.

36 Cine crede în Fiul, are viaţa vecinică; dar 
cine nu crede în Fiul, nu va vedea viaţa, ci 
mînia lui Dumnezeu rămîne peste el.``

IOAN 16:13 Cînd va veni Mîngîietorul, 
Duhul adevărului, are să vă călăuzească în 
tot adevărul; căci El nu va vorbi dela El, ci 
va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi 
lucrurile viitoare.

FAPTELE APOSTOLILOR 10:37 Ştiţi 
vorba făcută prin toată Iudea, începînd din 
Galilea, în urma botezului propovăduit de 
Ioan;

38 cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfînt şi cu 
putere pe Isus din Nazaret, care umbla din 
loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei 
ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu 
era cu El.

FAPTELE APOSTOLILOR 13:21 Ei 
au cerut atunci un împărat. Şi, timp de 
aproape patruzeci de ani, Dumnezeu le -a 
dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminţia lui 
Beniamin;

22 apoi l -a înlăturat, şi le -a ridicat împărat pe 
David, despre care a mărturisit astfel: ,,Am 

ISAIA



194

găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima 
Mea, care va împlini toate voile Mele.``

23 Din sămînţa lui David, Dumnezeu, după 
făgăduinţa Sa, a ridicat lui Israel un 
Mîntuitor, care este Isus.

1 CORINTENI 1:30 Şi voi, prin El, 
sînteţi în Hristos Isus. El a fost făcut 
de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, 
neprihănire, sfinţire şi răscumpărare,

APOCALIPSA 4:5 Din scaunul de 
domnie ieşeau fulgere, glasuri şi tunete. 
Înaintea scaunului de domnie ardeau şapte 
lămpi de foc, cari sînt cele şapte Duhuri ale 
lui Dumnezeu.

APOCALIPSA 5:6 Şi la mijloc, între 
scaunul de domnie şi cele patru făpturi vii, 
şi între bătrîni, am văzut stînd în picioare 
un Miel. Părea jungheat, şi avea şapte 
coarne şi şapte ochi, cari sînt cele şapte 
Duhuri ale lui Dumnezeu, trimese în tot 
pămîntul.

Vezi și: Isaia 42:1; Isaia 59:21; Isaia 61:1; Matei 12:25; Matei 
13:54; Luca 2:40,52; Luca 3:21,22; Ioan 1:32,33; Efeseni 1:17,18; 2 

Timotei 1:7; Apocalipsa 3:1.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 11:4 ci va judeca pe cei săraci 
cu dreptate, şi va hotărî cu nepărtinire 
asupra nenorociţilor ţării; va lovi 
pămîntul cu toiagul cuvîntului Lui, şi cu 
suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău.

5 eprihănirea va fi brîul coapselor Sale, şi 
credincioşia brîul mijlocului Său.

IEREMIA 23:5 ,,Iată vin zile, zice Domnul, 
cînd voi ridica lui David o Odraslă, 
neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu 
înţelepciune, şi va face dreptate şi judecată 
în ţară.

6 În vremea Lui, Iuda va fi mîntuit, şi Israel 
va avea linişte în locuinţa lui; şi iată Numele 
pe care i -L vor da: ,Domnul, Neprihănirea 
noastră!``

2 CORINTENI 6:7 prin cuvîntul 
adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, 
prin armele de lovire şi de apărare, pe cari le 
dă neprihănirea;

EFESENI 6:14 Staţi gata dar, avînd mijlocul 
încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa 
neprihănirii,

2 TESALONICENI 2:8 Şi atunci se va 
arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus 
îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi -l va 
prăpădi cu arătarea venirii Sale.

APOCALIPSA 1:16 În mîna dreaptă 
ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie 
ascuţită cu două tăişuri, şi faţa Lui era ca 
soarele, cînd străluceşte în toată puterea lui.

APOCALIPSA 19:11 Apoi am văzut 
cerul deschis, şi iată că s’a arătat un cal alb! 
Cel ce sta pe el, se cheamă ,,Cel credincios`` 
şi ,,Cel adevărat``, şi El judecă şi Se luptă cu 
dreptate.

APOCALIPSA 19:15 Din gura Lui ieşea 
o sabie ascuţită, ca să lovească Neamurile cu 
ea, pe cari le va cîrmui cu un toiag de fer. Şi 
va călca cu picioarele teascul vinului mîniei 
aprinse a atotputernicului Dumnezeu.
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APOCALIPSA 20:11 Apoi am văzut un 
scaun de domnie mare şi alb, şi pe Celce 
şedea pe el. Pămîntul şi cerul au fugit 
dinaintea Lui, şi nu s’a mai găsit loc pentru 
ele.

12 Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stînd 
în picioare înaintea scaunului de domnie. 
Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost 
deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. 
Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, 
după cele ce erau scrise în cărţile acelea.

Vezi și: #1; #2; #5; 1 Petru 4:1; Apocalipsa 1:13.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H10 Profeția Împărăției veșnice a păcii.
     
ISAIA 11:6 Atunci lupul va locui 

împreună cu mielul, şi pardosul se 
va culca împreună cu iedul; viţelul, 
puiul de leu, şi vitele îngrăşate, vor fi 
împreună, şi le va mîna un copilaş;

7 vaca şi ursoaica vor paşte la un loc, şi 
puii lor se vor culca împreună. Leul va 
mînca paie ca boul,

8 pruncul de ţîţă se va juca la gura bortei 
năpîrcii, şi copilul înţărcat va băga mîna 
în vizunia basilicului.

9 u se va face nici un rău şi nici o pagubă 
pe tot muntele Meu cel sfînt; căci 
pămîntul va fi plin de cunoştinţa 
Domnului, ca fundul mării de apele cari 
-l acopăr.

HABACUC 2:14 Căci pămîntul va fi plin 
de cunoştinţa salvei Domnului, ca fundul 
mării de apele cari -l acopăr.

ZAHARIA 14:8 În ziua aceea, vor izvorî ape 

vii din Ierusalim, şi vor curge jumătate spre 
marea de răsărit, jumătate spre marea de 
apus; aşa va fi şi vara şi iarna.

9 Şi Domnul va fi împărat peste tot pămîntul. 
În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, 
şi Numele Lui va fi singurul Nume.

MATEI 5:44 Dar Eu vă spun: Iubiţi pe 
vrăjmaşii voştri, binecuvîntaţi pe cei ce 
vă blastămă, faceţi bine celorce vă urăsc, 
şi rugaţi-vă pentru ceice vă asupresc şi vă 
prigonesc,

45 ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în 
ceruri; căci El face să răsară soarele Său 
peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie 
peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:44 Toţi cei ce 
credeau, erau împreună la un loc, şi aveau 
toate de obşte.

45 Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi 
împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia.

46 Toţi împreună erau nelipsiţi dela Templu 
în fiecare zi, frîngeau pînea acasă, şi luau 
hrana, cu bucurie şi curăţie de inimă.

47 Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi 
înaintea întregului norod. Şi Domnul 
adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce 
erau mîntuiţi.

ROMANI 14:17 Căci Împărăţia lui 
Dumnezeu nu este mîncare şi băutură, ci 
neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfînt.

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``
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Vezi și: #1; #5; #6; #7; Iov 5:23; 1 Corinteni 6:9-11; 1 Tesaloniceni 
5:15; Apocalipsa 5:9,10; Apocalipsa 20:2-6.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
     
ISAIA 11:10 În ziua aceea, Vlăstarul 

lui Isai va fi ca un steag pentru popoare; 
neamurile se vor întoarce la El, şi slava 
va fi locuinţa Lui.

11 În acelaş timp, Domnul Îşi va întinde 
mîna a doua oară, ca să răscumpere 
rămăşiţa poporului Său, risipit în 
Asiria şi în Egipt, în Patros şi în Etiopia, 
la Elam, la Şinear şi la Hamat, şi în 
ostroavele mării.

12 El va înălţa un steag pentru neamuri, 
va strînge pe surghiuniţii lui Israel, şi 
va aduna pe cei risipiţi ai lui Iuda, de la 
cele patru capete ale pămîntului.

CÂNTAREA CÂNTĂRILOR 5:10 Iubitul 
meu este alb şi rumen, osebindu-se din zece 
mii.

ISAIA 59:19 Atunci se vor teme de 
Numele Domnului cei dela apus, şi de slava 
Lui cei dela răsăritul soarelui; cînd va năvăli 
vrăjmaşul ca un rîu, Duhul Domnului îl va 
pune pe fugă.

IOAN 11:51 Dar lucrul acesta nu l -a 
spus de la el; ci, fiindcă era mare preot în 
anul acela, a proorocit că Isus avea să moară 
pentru neam.

52 Şi nu numai pentru neamul acela, ci şi ca 
să adune într’un singur trup pe copiii lui 
Dumnezeu cei risipiţi.

ROMANI 11:15 Căci, dacă lepădarea lor a 
adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor 
din nou, decît viaţă din morţi?

ROMANI 11:22 Uită-te dar la bunătatea şi 
asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de 
ceice au căzut, şi bunătate faţă de tine, dacă 
nu încetezi să rămîi în bunătatea aceasta; 
altmintrelea, vei fi tăiat şi tu.

23 Şi chiar ei: dacă nu stăruiesc în necredinţă, 
vor fi altoiţi; căci Dumnezeu poate să -i 
altoiască iarăş.

24 Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr’un 
măslin, care din fire era sălbatec, ai fost 
altoit, împotriva firii tale, într’un măslin 
bun, cu cît mai mult vor fi altoiţi ei, cari sînt 
ramuri fireşti, în măslinul lor?

25 Fraţilor, pentruca să nu vă socotiţi singuri 
înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: 
o parte din Israel a căzut într’o împietrire, 
care va ţinea pînă va intra numărul deplin al 
Neamurilor.

26 Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum 
este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion, şi va 
îndepărta toate nelegiurile dela Iacov.

ROMANI 15:9 şi ca Neamurile să slăvească 
pe Dumnezeu, pentru îndurarea Lui, după 
cum este scris: ,,De aceea Te voi lăuda 
printre Neamuri, şi voi cînta Numelui 
Tău.``

10 Este zis iarăş: ,,Veseliţi-vă, Neamuri, 
împreună cu poporul Lui.``

11 Şi iarăş: ,,Lăudaţi pe Domnul, toate 
Neamurile; slăviţi -L, toate noroadele.``

12 Tot astfel şi Isaia zice: ,,Din Iese va ieşi o 
Rădăcină, care se va scula să domnească 
peste Neamuri; şi Neamurile vor nădăjdui 
în El.``

ISAIA



197

2 CORINTENI 3:16 Dar oridecîteori 
vreunul se întoarce la Domnul, măhrama 
este luată.

EVREI 4:9 Rămîne dar o odihnă ca cea 
de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.

APOCALIPSA 5:9 Şi cîntau o cîntare 
nouă, şi ziceau: ,,Vrednic eşti tu să iei cartea 
şi să -i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, 
şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu 
sîngele Tău, oameni din orice seminţie, 
de orice limbă, din orice norod şi de orice 
neam.

10 Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru 
Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe 
pămînt!``

APOCALIPSA 22:16 Eu, Isus, am trimes 
pe îngerul Meu să vă adeverească aceste 
lucruri pentru Biserici. Eu sînt Rădăcina şi 
Sămînţa lui David, Luceafărul strălucitor de 
dimineaţă.

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5.

B14 Mesia face cunoscută gloria lui 
Dumnezeu.

E18 Dumnezeu va locui printre poporul Său.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 12:1 În ziua aceea vei zice: ,,Te 
laud, Doamne, căci ai fost supărat pe 
mine, dar mînia Ta s’a potolit şi m’ai 
mîngîiat!``

2 ,,Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi 
fi plin de încredere, şi nu mă voi teme 
de nimic; căci Domnul Dumnezeu este 
tăria mea şi pricina laudelor mele, şi El 

m’a mîntuit.``
3 Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele 

mîntuirii,
4 şi veţi zice în ziua aceea: ,,Lăudaţi pe 

Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi 
lucrările Lui printre popoare, pomeniţi 
mărimea Numelui Lui!

5 Cîntaţi Domnului, căci a făcut lucruri 
strălucite: să fie cunoscute în tot 
pămîntul!``

6 Strigă de bucurie şi veselie, locuitoare a 
Sionului, căci mare este în mijlocul tău 
Sfîntul lui Israel.``

PSALMI 132:13 Da, Domnul a ales Sionul, l 
-a dorit ca locuinţă a Lui, şi a zis:

14 ,,Acesta este locul Meu de odihnă pe vecie; 
voi locui în el, căci l-am dorit.

ISAIA 66:13 Cum mîngîie pe cineva 
mamă-sa, aşa vă voi mîngîia Eu; da, veţi fi 
mîngîiaţi în Ierusalim!

IEREMIA 23:6 În vremea Lui, Iuda va fi 
mîntuit, şi Israel va avea linişte în locuinţa 
lui; şi iată Numele pe care i -L vor da: 
,Domnul, Neprihănirea noastră!``

ŢEFANIA 3:15 Domnul a abătut dela tine 
pedepsele tale, a îndepărtat pe vrăjmaşul 
tău; Domnul, Împăratul lui Israel, este în 
mijlocul tău; nu trebuie să te mai temi de 
nicio nenorocire!

16 În ziua aceea, se va zice Ierusalimului: ,,Nu 
te teme de nimic! Sioane, să nu-ţi slăbească 
mînile!

17 Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul 
tău, ca un viteaz care poate ajuta; se va 
bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în 
dragostea Lui, şi nu va mai putea de veselie 
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pentru tine.

ZAHARIA 2:5 Eu Însumi-zice Domnul-voi 
fi un zid de foc de jur împrejurul lui, şi voi fi 
slava lui în mijlocul lui!...

IOAN 4:14 Dar oricui va bea din apa, pe 
care i -o voi da Eu, în veac nu -i va fi sete; ba 
încă apa, pe care i -o voi da Eu, se va preface 
în el într’un izvor de apă, care va ţîşni în 
viaţa vecinică.``

IOAN 7:37 În ziua de pe urmă, care era 
ziua cea mare a praznicului, Isus a stătut 
în picioare, şi a strigat: ,,Dacă însetează 
cineva, să vină la Mine, şi să bea.

38 Cine crede în Mine, din inima lui vor curge 
rîuri de apă vie, cum zice Scriptura.``

39 Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe 
care aveau să -L primească ceice vor crede 
în El. Căci Duhul Sfînt încă nu fusese dat, 
fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.

APOCALIPSA 7:17 Căci Mielul, care 
stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi 
Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor 
vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă 
din ochii lor.``

APOCALIPSA 15:4 Cine nu se va teme, 
Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? 
Căci numai Tu eşti Sfînt, şi toate Neamurile 
vor veni şi se vor închina înaintea Ta, 
pentrucă judecăţile Tale au fost arătate!``

APOCALIPSA 21:6 Apoi mi -a zis: ,,S’a 
isprăvit! Eu sînt Alfa şi Omega, Începutul şi 
Sfîrşitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea 
fără plată din izvorul apei vieţii.

APOCALIPSA 22:1 Şi mi -a arătat 
un rîu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, 
care ieşea din scaunul de domnie al lui 
Dumnezeu şi al Mielului.

APOCALIPSA 22:17 Şi Duhul şi 
Mireasa zic: ,,Vino!`` Şi cine aude, să zică: 
,,Vino!`` Şi celuice îi este sete, să vină; cine 
vrea, să ia apa vieţii fără plată!

Vezi și: #1; #2; #3; #4.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ISAIA 14:1 Căci Domnul va avea milă 
de Iacov, va alege iarăş pe Israel, şi -i va 
aduce iarăş la odihnă în ţara lor; străinii 
se vor alipi de ei, şi se vor uni cu casa lui 
Iacov.

2 Popoarele îi vor lua, şi -i vor aduce 
înapoi la locuinţa lor, şi casa lui Israel 
îi va stăpîni în ţara Domnului, ca robi 
şi roabe. Vor ţinea astfel robi pe cei ce 
-i robiseră pe ei, şi vor stăpîni peste 
asupritorii lor.

3 Iar cînd îţi va da Domnul odihnă după 
ostenelele şi frămîntările tale, şi după 
aspra robie care a fost pusă peste tine,

PSALMI 102:13 Tu Te vei scula, şi vei avea 
milă de Sion; căci este vremea să te înduri 
de el, a venit vremea hotărîtă pentru el.

ISAIA 61:5 Străinii vor sta şi vă vor paşte 
turmele, şi fiii străinului vor fi plugarii şi 
vierii voştri.

EZECHIEL 28:24 Atunci el nu va mai fi 
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pentru casa lui Israel un spin care înţeapă, 
un mărăcine aducător de dureri, printre toţi 
ceice -l înconjoară şi -l dispreţuiesc. Şi vor 
şti astfel că Eu sînt Domnul, Dumnezeu.``

ZAHARIA 1:17 Strigă din nou, şi zi: ...Aşa 
vorbeşte Domnul oştirilor: ...Cetăţile Mele 
vor avea iarăş belşug de bunătăţi, Domnul 
va mîngîia iarăş Sionul, va alege iarăş 
Ierusalimul.``

LUCA 1:72 Astfel Îşi arată El îndurarea 
faţă de părinţii noştri, şi Îşi aduce aminte de 
legămîntul Lui cel sfînt,

73 potrivit jurămîntului prin care Se jurase 
părintelui nostru Avraam,

74 că, dupăce ne va izbăvi din mîna vrăjmaşilor 
noştri, ne va îngădui să -I slujim fără frică,

LUCA 2:32 lumina care să lumineze 
neamurile, şi slava poporului Tău Israel.``

ROMANI 15:27 egreşit, au avut bunătatea; 
dar era şi o datorie faţă de ei; pentrucă, dacă 
Neamurile au avut parte de binecuvîntările 
lor duhovniceşti, este de datoria lor să -i 
ajute şi ele cu bunurile lor pămînteşti.

APOCALIPSA 15:4 Cine nu se va teme, 
Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? 
Căci numai Tu eşti Sfînt, şi toate Neamurile 
vor veni şi se vor închina înaintea Ta, 
pentrucă judecăţile Tale au fost arătate!``

Vezi și: #2; #3; #4; Isaia 14:4-18; Faptele Apostolilor 15:14-17; 
Efeseni 2:12-19.

A03 Mesia este descendent din David.
E09 Virtutea lui Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 16:5 Şi atunci un scaun de 
domnie se va întări prin îndurare; şi 
se va vedea şezînd cu credincioşie, în 
casa lui David, un judecător, prieten 
al dreptului şi plin de rîvnă pentru 
dreptate. -

LUCA 1:33 Va împărăţi peste casa lui 
Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea 
sfîrşit.``

LUCA 1:69 Şi ne -a ridicat o mîntuire 
puternică (Greceşte: un corn de mîntuire.) 
în casa robului Său David,

70 cum vestise prin gura sfinţilor Săi prooroci, 
cari au fost din vechime; -

IOAN 12:48 Pe cine Mă nesocoteşte şi nu 
primeşte cuvintele Mele, are cine -l osîndi: 
Cuvîntul, pe care l-am vestit Eu, acela îl va 
osîndi în ziua de apoi.

FAPTELE APOSTOLILOR 15:16 ,După 
aceea, Mă voi întoarce, şi voi ridica din nou 
cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi 
zidi dărîmăturile, şi -l voi înălţa din nou:

17 pentruca rămăşiţa de oameni să caute pe 
Domnul, ca şi toate Neamurile peste cari 
este chemat Numele Meu,

Vezi și: #1; Psalmi 89:14.
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H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ISAIA 17:7 În ziua aceea, omul se va 
uita spre Făcătorul său, şi ochii i se vor 
întoarce spre Sfîntul lui Israel;

ISAIA 10:20 În ziua aceea, rămăşiţa lui 
Israel şi cei scăpaţi din casa lui Iacov, nu se 
vor mai sprijini pe cel ce îi lovea; ci se vor 
sprijini cu încredere pe Domnul, Sfîntul lui 
Israel.

21 rămăşiţă, rămăşiţa lui Iacov, se va întoarce 
la Dumnezeul cel puternic.

22 Chiar dacă poporul tău, Israele, ar fi ca 
nisipul mării, totuş numai o rămăşiţă se va 
întoarce, căci nimicirea este hotărîtă, făcînd 
să se reverse dreptatea.

OSEA 3:5 După aceea, copiii lui Israel 
se vor întoarce, şi vor căuta pe Domnul, 
Dumnezeul lor, şi pe împăratul lor David; 
şi vor tresări la vederea Domnului şi a 
bunătăţii Lui, în vremurile de pe urmă.

MICA 7:7 Eu însă voi privi spre 
Domnul, îmi voi pune nădejdea în 
Dumnezeul mîntuirii mele, Dumnezeul 
meu mă va asculta.

8 u te bucura de mine, vrăjmaşă, căci chiar 
dacă am căzut, mă voi scula iarăş, chiar 
dacă stau în întunerec, totuş Domnul este 
Lumina mea!

FAPTELE APOSTOLILOR 15:16 ,După 
aceea, Mă voi întoarce, şi voi ridica din nou 
cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi 
zidi dărîmăturile, şi -l voi înălţa din nou:

17 pentruca rămăşiţa de oameni să caute pe 
Domnul, ca şi toate Neamurile peste cari 

este chemat Numele Meu,

1 IOAN 3:2 Prea iubiţilor, acum sîntem 
copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s’a 
arătat încă. Dar ştim că atunci cînd Se va 
arăta El, vom fi ca El; pentrucă Îl vom vedea 
aşa cum este.

APOCALIPSA 1:7 Iată că El vine pe 
nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au 
străpuns. Şi toate seminţiile pămîntului se 
vor boci din pricina Lui! Da, Amin.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
 
ISAIA 19:23 În aceeaş vreme, va fi un 

drum care va duce din Egipt în Asiria: 
Asirienii se vor duce în Egipt şi Egiptenii 
în Asiria, şi Egiptenii împreună cu 
Asirienii vor sluji Domnului.

24 Tot în vremea aceea, Israel va fi al 
treilea, unit cu Egiptul şi cu Asiria, ca o 
binecuvîntare în mijlocul pămîntului.

25 Domnul oştirilor îi va binecuvînta şi 
va zice: ,,Binecuvîntat să fie Egiptul, 
poporul Meu, şi Asiria, lucrarea mînilor 
Mele, şi Israel, moştenirea Mea!``

ISAIA 66:12 Căci aşa vorbeşte Domnul: 
,Iată, voi îndrepta spre el pacea ca un rîu, şi 
slava neamurilor ca un pîrîu ieşit din matcă, 
şi veţi fi alăptaţi; veţi fi purtaţi în braţe, şi 
desmerdaţi pe genunchi.

ZAHARIA 2:11 ,,Multe neamuri se vor alipi 
de Domnul, în ziua aceea, şi vor fi poporul 
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Meu. Eu voi locui în mijlocul tău, şi vei şti 
că Domnul oştirilor m’a trimes la tine.

ZAHARIA 10:11 Israel va trece prin 
strîmtorile mării, va lovi valurile mării 
şi toate adîncimile rîului Nil se vor usca; 
mîndria Asiriei va fi frîntă, şi toiagul de 
cîrmuire al Egiptului va pieri.

ZAHARIA 14:18 Dacă familia Egiptului nu se 
va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie 
nici peste ea; va fi lovită cu aceeaş urgie 
cu care va lovi Domnul neamurile cari 
nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea 
corturilor.

LUCA 2:32 lumina care să lumineze 
neamurile, şi slava poporului Tău Israel.``

ROMANI 3:29 Sau, poate, Dumnezeu este 
numai Dumnezeul Iudeilor? Nu este şi al 
Neamurilor? Da, este şi al Neamurilor;

ROMANI 9:24 Astfel, El ne -a chemat nu 
numai dintre Iudei, ci şi dintre Neamuri,

25 după cum zice în Osea: ,,Voi numi ,popor al 
Meu`, pe cel ce nu era poporul Meu, şi ,prea 
iubită`, pe cea care nu era prea iubită.

ROMANI 10:11 după cum zice Scriptura: 
,Oricine crede în el, nu va fi dat de ruşine.`

12 În adevăr, nu este nici o deosebire între 
Iudeu şi Grec; căci toţi au acelaş Domn, 
care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce 
-L cheamă.

13 Fiindcă ,oricine va chema Numele 
Domnului, va fi mîntuit.`

EFESENI 2:18 Căci prin El şi unii şi alţii 
avem intrare la Tatăl, într’un Duh.

19 Aşa dar, voi nu mai sînteţi nici străini, nici 
oaspeţi ai casei, ci sînteţi împreună cetăţeni 
cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,

20 fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi 
proorocilor, piatra din capul unghiului fiind 
Isus Hristos.

21 În El toată clădirea, bine închegată, creşte 
ca să fie un Templu sfînt în Domnul.

22 Şi prin El şi voi sînteţi zidiţi împreună, ca să 
fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

Vezi și: #1; #4; #5; Deuteronom 32:43; Isaia 19:16-22; Isaia 
49:6; Romani 15:9; Efeseni 3:6-8; 1 Petru 2:10.

B07 Omnipotența lui Mesia.

ISAIA 22:22 Voi pune pe umărul lui 
cheia casei lui David: cînd va deschide 
el, nimeni nu va închide, şi cînd va 
închide el, nimeni nu va deschide.

MATEI 16:18 Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru 
(Greceşte: Petros.), şi pe această piatră 
(Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi 
porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.

19 Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice 
vei lega pe pămînt, va fi legat în ceruri, şi 
orice vei deslega pe pămînt, va fi deslegat în 
ceruri.``

MATEI 18:18 Adevărat vă spun, că orice 
veţi lega pe pămînt, va fi legat în cer; şi orice 
veţi deslega pe pămînt, va fi deslegat în cer.

19 Vă mai spun iarăş, că, dacă doi dintre voi 
se învoiesc pe pămînt să ceară un lucru 
oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este 
în ceruri.

APOCALIPSA 1:18 Cel viu. Am fost 
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mort, şi iată că sînt viu în vecii vecilor. Eu 
ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.

APOCALIPSA 3:7 Îngerului Bisericii 
din Filadelfia scrie -i: ,,Iată ce zice Cel Sfînt, 
Cel Adevărat, Celce ţine cheia lui David, 
Celce deschide, şi nimeni nu va închide, 
Celce închide, şi nimeni nu va deschide:

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 24:13 Da, în ţară, în mijlocul 
popoarelor, este ca atunci cînd se 
scutură măslinul, sau ca la culesul 
ciorchinelor rămase după culesul viei.

14 Ceilalţi însă, cari vor mai rămînea, îşi 
înălţă glasul, scot strigăte de veselie; 
de pe ţărmurile mării, laudă măreţia 
Domnului.

15 ,,Proslăviţi dar pe Domnul în locurile 
unde străluceşte lumină, lăudaţi 
Numele Domnului, Dumnezeului lui 
Israel, în ostroavele mării!``

16 Dela marginele pămîntului auzim 
cîntînd: ,,Slavă celui neprihănit!`` Dar 
eu zic: ,,Sînt perdut! Sînt perdut! Vai de 
mine!`` Jăfuitorii jăfuiesc, jăfuitorii se 
înverşunează la jaf.

ISAIA 12:5 Cîntaţi Domnului, căci a 
făcut lucruri strălucite: să fie cunoscute în 
tot pămîntul!``

6 Strigă de bucurie şi veselie, locuitoare a 
Sionului, căci mare este în mijlocul tău 
Sfîntul lui Israel.``

ISAIA 42:10 Cîntaţi Domnului o cîntare 
nouă, cîntaţi laudele Lui pînă la marginile 
pămîntului, voi cari mergeţi pe mare şi cei 
ce locuiţi în ea, ostroave şi locuitorii lor!

11 Pustia şi cetăţile ei să înalţe glasul! Satele 
locuite de Chedar, să-şi înalţe glasul! 
Locuitorii stîncilor să sară de veselie: să 
strige de bucurie din vîrful munţilor!

12 Să dea slavă Domnului, şi să vestească 
laudele Lui în ostroave!``

FAPTELE APOSTOLILOR 13:47 Căci aşa 
ne -a poruncit Domnul: ,Te-am pus ca să fii 
Lumina Neamurilor, ca să duci mîntuirea 
pînă la marginile pămîntului.``

1 PETRU 1:7 pentruca încercarea 
credinţei voastre, cu mult mai scumpă decît 
aurul care piere şi care totuş este cercat 
prin foc , să aibă ca urmare lauda , slava şi 
cinstea, la arătarea lui Isus Hristos,

1 PETRU 4:12 Prea iubiţilor, nu vă miraţi 
de încercarea de foc din mijlocul vostru, 
care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de 
ceva ciudat, care a dat peste voi:

13 dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucît aveţi parte 
de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi 
să vă veseliţi şi la arătarea slavei Lui.

14 Dacă sînteţi batjocoriţi pentru Numele lui 
Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, 
Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste 
voi.

APOCALIPSA 15:2 Şi am văzut ca 
o mare de sticlă amestecată cu foc; şi pe 
marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu 
în mînă, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei 
ei, şi ai numărului numelui ei.

3 Ei cîntau cîntarea lui Moise, robul lui 
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Dumnezeu, şi cîntarea Mielului. Şi ziceau: 
,,Mari şi minunate sînt lucrările tale, 
Doamne Dumnezeule, Atotputernice! 
Drepte şi adevărate sînt căile Tale, Împărate 
al Neamurilor!

4 Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va 
slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sfînt, 
şi toate Neamurile vor veni şi se vor închina 
înaintea Ta, pentrucă judecăţile Tale au fost 
arătate!``

Vezi și: #1; #2; #3; #4.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 24:18 Cel ce fuge dinaintea 
strigătelor de groază cade în groapă, şi 
cel ce se ridică din groapă se prinde în 
laţ; căci se deschid stăvilarele de sus, şi 
se clatină temeliile pămîntului!

19 Pămîntul se rupe, pămîntul se sfărîmă, 
pămîntul se crapă,

20 pămîntul se clatină ca un om beat, 
tremură ca o colibă; păcatul lui îl apasă, 
cade, şi nu se mai ridică.

21 În ziua aceea, Domnul va pedepsi în 
cer oştirea de sus, iar pe pămînt pe 
împăraţii pămîntului.

22 Aceştia vor fi strînşi ca prinşi de război 
şi puşi într’o temniţă, vor fi închişi în 
gherle, şi, după un mare număr de zile, 
vor fi pedepsiţi

23 Luna va fi acoperită de ruşine, şi soarele 
de groază; căci Domnul oştirilor va 
împărăţi pe muntele Sionului şi la 
Ierusalim, strălucind de slavă în faţa 
bătrînilor Lui.

ZAHARIA 14:4 Picioarele Lui vor sta în 
ziua aceea pe muntele Măslinilor, care 
este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; 
muntele Măslinilor se va despica la mijloc, 
spre răsărit şi spre apus, şi se va face o vale 
foarte mare: jumătate din munte se va trage 
înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre 
miazăzi.

MATEI 24:29 Îndată după acele zile de 
necaz, ,soarele se va întuneca, luna nu-şi va 
mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi 
puterile cerurilor vor fi clătinate.`

EVREI 12:22 Ci v’aţi apropiat de muntele 
Sionului, de cetatea Dumnezeului celui 
viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de 
adunarea în sărbătoare a îngerilor,

23 de Biserica celor întîi născuţi, cari sînt 
scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul 
tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi 
desăvîrşiţi,

24 de Isus, Mijlocitorul legămîntului celui nou, 
şi de sîngele stropirii, care vorbeşte mai 
bine decît sîngele lui Abel.

APOCALIPSA 6:12 Cînd a rupt Mielul 
pecetea a şasea, m’am uitat, şi iată că s’a 
făcut un mare cutremur de pămînt. Soarele 
s’a făcut negru ca un sac de păr, luna s’a 
făcut toată ca sîngele,

APOCALIPSA 6:14 Cerul s’a strîns ca 
o carte de piele, pe care o faci sul. Şi toţi 
munţii şi toate ostroavele s’au mutat din 
locurile lor.

15 Împăraţii pămîntului, domnitorii, căpitanii 
oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii 
şi toţi oamenii slobozi s’au ascuns în peşteri 
şi în stîncile munţilor.
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16 Şi ziceau munţilor şi stîncilor: ,,Cădeţi peste 
noi, şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe 
scaunul de domnie şi de mînia Mielului;

17 căci a venit ziua cea mare a mîniei Lui, şi 
cine poate sta în picioare?``

Vezi și: #1; #2; #5; #6; Psalmi 149:6-9; Isaia 4:1,2; Isaia 5:30; 
Isaia 13:9-11; Marcu 13:24-37; Luca 21:25-36; Apocalipsa 18:9.

D09 Mesia va fi Salvatorul.
E11 Mesia va da viața veșnică.
H01 Întoarcerea lui Mesia este prezisă.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H05 Gloria și puterea viitoare a lui Mesia.

ISAIA 25:6 Domnul oştirilor 
pregăteşte tuturor popoarelor pe 
muntele acesta, un ospăţ de bucate 
gustoase, un ospăţ de vinuri vechi, de 
bucate miezoase, pline de măduvă, de 
vinuri vechi şi limpezite.

7 Şi, pe muntele acesta, înlătură 
măhrama care acopere toate popoarele, 
şi învelitoarea care înfăşură toate 
neamurile;

8 nimiceşte moartea pe vecie: Domnul 
Dumnezeu şterge lacrămile de pe 
toate feţele, şi îndepărtează de pe tot 
pămîntul ocara poporului Său; da, 
Domnul a vorbit.

9 În ziua aceea, vor zice: ,,Iată, acesta 
este Dumnezeul nostru, în care aveam 
încredere că ne va mîntui. Acesta este 
Domnul, în care ne încredeam, acum 
să ne veselim, şi să ne bucurăm de 
mîntuirea Lui!

10 Căci mîna Domnului se odihneşte pe 
muntele acesta; dar Moabul este călcat 
în picioare pe loc, cum este călcat în 

picioare paiul în bălegar.
11 În mijlocul acestei băltoace, el 

îşi întinde mînile, cum le întinde 
înotătorul ca să înoate; dar Domnul 
îi doboară mîndria, şi face de nimica 
dibăcia mînilor lui.

12 El surpă, prăbuşeşte întăriturile înalte 
ale zidurilor tale, le prăbuşeşte la 
pămînt, în ţărînă.``

IEREMIA 33:10 Aşa vorbeşte Domnul: ,,Se 
vor mai auzi iarăş în locul acesta despre care 
ziceţi că este pustiu, că nu mai are oameni 
nici dobitoace, se vor mai auzi iarăş în 
cetăţile lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului, 
pustiite, lipsite de oameni, de locuitori, de 
dobitoace,

11 strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, 
cîntecele mirelui şi cîntecele miresei, glasul 
celor ce zic: ,Lăudaţi pe Domnul oştirilor, 
căci Domnul este bun, căci în veac ţine 
îndurarea Lui!` Glasul celor ce aduc jertfe 
de mulţămire în Casa Domnului. Căci 
voi aduce înapoi pe prinşii de război ai 
ţării, şi îi voi aşeza iarăş ca odinioară, zice 
Domnul.``

MATEI 8:11 Dar vă spun că vor veni 
mulţi dela răsărit şi dela apus, şi vor sta la 
masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia 
cerurilor.

MATEI 26:29 Vă spun că, de acum încolo 
nu voi mai bea din acest rod al viţei, pînă în 
ziua cînd îl voi bea cu voi nou în Împărăţia 
Tatălui Meu.``

MATEI 28:5 Dar îngerul a luat cuvîntul, 
şi a zis femeilor: ,,Nu vă temeţi; căci ştiu că 
voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit.
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6 u este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi 
de vedeţi locul unde zăcea Domnul;

1 CORINTENI 15:26 Vrăjmaşul cel din 
urmă, care va fi nimicit, va fi moartea.

1 CORINTENI 15:54 Cînd trupul 
acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în 
neputrezire, şi trupul acesta muritor se va 
îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini 
cuvîntul care este scris: ,,Moartea a fost 
înghiţită de biruinţă.

55 Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este 
boldul, moarte?``

56 Boldul morţii este păcatul; şi puterea 
păcatului este Legea.

57 Dar mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care 
ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus 
Hristos!

2 CORINTENI 3:13 şi nu facem ca 
Moise, care îşi punea o măhramă peste faţă, 
pentruca fiii lui Israel să nu-şi pironească 
ochii asupra sfîrşitului a ceeace era trecător.

14 Dar ei au rămas greoi la minte: căci pînă 
în ziua de astăzi, la citirea Vechiului 
Testament, această măhramă rămîne 
neridicată, fiindcă măhrama este dată la o 
parte în Hristos.

15 Da, pînă astăzi, cînd se citeşte Moise, 
rămîne o măhramă peste inimile lor.

16 Dar oridecîteori vreunul se întoarce la 
Domnul, măhrama este luată.

17 Căci Domnul este Duhul; şi unde este 
Duhul Domnului, acolo este slobozenia.

18 oi toţi privim cu faţa descoperită, ca 
într’o oglindă, slava Domnului, şi sîntem 
schimbaţi în acelaş chip al Lui, din slavă în 
slavă, prin Duhul Domnului.

2 TIMOTEI 1:10 dar care a fost descoperit 
acum prin arătarea Mîntuitorului nostru 
Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a 
adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin 
Evanghelie.

EVREI 2:14 Astfel dar, deoarece copiii 
sînt părtaşi sîngelui şi cărnii, tot aşa şi 
El însuş a fost deopotrivă părtaş la ele, 
pentruca, prin moarte, să nimicească pe cel 
ce are puterea morţii, adică pe diavolul,

15 şi să izbăvească pe toţi aceia, cari prin frica 
morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor.

APOCALIPSA 7:15 Pentru aceasta 
stau ei înaintea scaunului de domnie al 
lui Dumnezeu, şi -I slujesc zi şi noapte în 
Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de 
domnie, îşi va întinde peste ei cortul Lui.

16 u le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu 
-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă 
arşiţă.

17 Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului 
de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce 
la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va 
şterge orice lacrimă din ochii lor.``

APOCALIPSA 19:7 Să ne bucurăm, să 
ne veselim, şi să -I dăm slavă! Căci a venit 
nunta Mielului; soţia Lui s’a pregătit,

8 şi i s’a dat să se îmbrace cu in supţire, 
strălucitor, şi curat.`` -(Inul subţire sînt 
faptele neprihănite ale sfinţilor.)

9 Apoi mi -a zis: ,,Scrie: Ferice de cei chemaţi 
la ospăţul nunţii Mielului!`` Apoi mi -a zis: 
,,Acestea sînt adevăratele cuvinte ale lui 
Dumnezeu!``

APOCALIPSA 21:3 Şi am auzit un 
glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, 
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şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu 
oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi 
poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. 
El va fi Dumnezeul lor.

4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi 
moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici 
tînguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă 
lucrurile dintîi au trecut.``

Vezi și: #1; #2; #5; Isaia 61:10,11; Ieremia 25:10; Ioel 2:16; Matei 
22:1-14; Matei 25:1-13; Matei 27:51,52; Ioan 3:29; Ioan 11:25,26; 
Efeseni 3:5,6; Evrei 12:22-26; Apocalipsa 1:7,17,18; Apocalipsa 

20:14.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 26:1 În ziua aceea, se va cînta 
următoarea cîntare în ţara lui Iuda: 
,,Avem o cetate tare; Dumnezeu ne dă 
mîntuirea ca ziduri şi întăritură.

2 Deschideţi porţile, ca să intre neamul 
cel neprihănit şi credincios.

3 Celui cu inima tare, Tu -i chezăşluieşti 
pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.

4 Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, 
căci Domnul Dumnezeu este Stînca 
veacurilor.

ISAIA 9:6 Căci un Copil ni s’a născut, 
un Fiu ni s’a dat, şi domnia va fi pe umărul 
Lui; Îl vor numi: ,,Minunat, Sfetnic, 
Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, 
Domn al păcii.

7 El va face ca domnia Lui să crească, şi o 
pace fără sfîrşit va da scaunului de domnie 
al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o 
va sprijini prin judecată şi neprihănire, de 
acum şi’n veci de veci: iată ce va face rîvna 
Domnului oştirilor.

ISAIA 57:19 Voi pune lauda pe buze: 
,Pace, pace celui de departe şi celui de 
aproape! -zice Domnul-Da Eu îl voi 
tămădui!

20 Dar cei răi sînt ca marea înfuriată, care nu 
se poate linişti, şi ale cărei ape aruncă afară 
noroi şi mîl.``

21 ,,Cei răi n’au pace`` zice Dumnezeul meu. -

IOAN 14:27 Vă las pacea, vă dau pacea 
Mea. Nu v’o dau cum o dă lumea. Să nu vi se 
tulbure inima, nici să nu se înspăimînte.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:47 Ei lăudau 
pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea 
întregului norod. Şi Domnul adăuga în 
fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau 
mîntuiţi.

ROMANI 5:1 Deci, fiindcă sîntem socotiţi 
neprihăniţi, prin credinţă, avem (Sau: Să 
avem.) pace cu Dumnezeu, prin Domnul 
nostru Isus Hristos.

EFESENI 2:14 Căci El este pacea noastră, 
care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul 
dela mijloc care -i despărţea,

15 şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre 
ei, Legea poruncilor, în orînduirile ei, ca să 
facă pe cei doi să fie în El însuş un singur 
om nou, făcînd astfel pace;

16 şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într’un 
singur trup, prin cruce, prin care a nimicit 
vrăjmăşia.

Vezi și: #1; #2; #4; #7; Deuteronom 32:4,15; 1 Samuel 2:2; 
Psalmi 18:1; Psalmi 106:5; Isaia 50:10; Ieremia 17:7,8; Filipeni 

4:7; 1 Petru 2:9.
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H02 Judecata din viitor de către Mesia.

ISAIA 26:19 Să învie dar morţii Tăi! 
Să se scoale trupurile mele moarte! 
-Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, ceice 
locuiţi în ţărînă! Căci roua Ta este o rouă 
dătătoare de viaţă, şi pămîntul va scoate 
iarăş afară pe cei morţi.``

20 ,,Du-te, poporul meu, intră în odaia ta, 
şi încuie uşa după tine; ascunde-te cîte-
va clipe, pînă va trece mînia!

21 Căci iată, Domnul iese din locuinţa Lui, 
să pedepsească nelegiuirile locuitorilor 
pămîntului; şi pămîntul va da sîngele pe 
faţă, şi nu va mai acoperi uciderile.

PSALMI 71:20 e-ai făcut să trecem prin 
multe necazuri şi nenorociri; dar ne vei da 
iarăş viaţa, ne vei scoate iarăş din adîncurile 
pămîntului.

ISAIA 25:8 nimiceşte moartea pe vecie: 
Domnul Dumnezeu şterge lacrămile de 
pe toate feţele, şi îndepărtează de pe tot 
pămîntul ocara poporului Său; da, Domnul 
a vorbit.

DANIEL 12:2 Mulţi din cei ce dorm în 
ţărîna pămîntului se vor scula: unii pentru 
viaţa vecinică, şi alţii pentru ocară şi ruşine 
vecinică.

IOAN 5:28 u vă miraţi de lucrul acesta; 
pentrucă vine ceasul cînd toţi cei din 
morminte vor auzi glasul Lui,

29 şi vor ieşi afară din ele. Ceice au făcut 
binele, vor învia pentru viaţă; iar ceice au 
făcut răul, vor învia pentru judecată.

IOAN 11:25 Isus i -a zis: ,,Eu sînt învierea 

şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi 
murit, va trăi.

26 Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va 
muri niciodată. Crezi lucrul acesta?``

FAPTELE APOSTOLILOR 24:15 şi am în 
Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au şi 
ei înşişi, că va fi o înviere a celor drepţi şi a 
celor nedrepţi.

1 TESALONICENI 4:14 Căci dacă credem 
că Isus a murit şi a înviat, credem şi că 
Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu 
Isus pe cei ce au adormit în El.

15 Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvîntul 
Domnului: noi cei vii, cari vom rămînea 
pînă la venirea Domnului, nu vom lua -o 
înaintea celor adormiţi.

APOCALIPSA 20:5 Ceilalţi morţi n’au 
înviat pînă nu s’au sfîrşit cei o mie de ani. 
Aceasta este întîia înviere.

6 Fericiţi şi sfinţi sînt ceice au parte de întîia 
înviere! Asupra lor a doua moarte n’are nicio 
putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi 
ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de 
ani.

APOCALIPSA 20:12 Şi am văzut 
pe morţi, mari şi mici, stînd în picioare 
înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi 
au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă 
carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost 
judecaţi după faptele lor, după cele ce erau 
scrise în cărţile acelea.

13 Marea a dat înapoi pe morţii cari erau în ea; 
Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi 
pe morţii cari erau în ele. Fiecare a fost 
judecat după faptele lui.
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Vezi și: #5; #6; Ezechiel 37:1-14.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ISAIA 27:1 În ziua aceea, Domnul va 
lovi cu sabia Lui cea aspră, mare şi tare, 
Leviatanul, Babilonul, şarpele fugar 
(Asur), şi Leviatanul, şarpele inelat 
(Babel), şi va ucide balaurul de lîngă 
mare (Egiptul).

2 În ziua aceea, cîntaţi o cîntare asupra 
viei celei mai alese:

3 ,,Eu, Domnul, sînt Păzitorul ei, Eu o ud 
în fiecare clipă; Eu o păzesc zi şi noapte 
ca să n’o vatăme nimeni.

6 În vremile viitoare, Iacov va prinde 
rădăcină, Israel va înflori şi va odrăsli, şi 
va umplea lumea cu roadele lui.

12 În vremea aceea, Domnul va scutura 
roade dela cursul Rîulul pînă la pîrîul 
Egiptului; iar voi veţi fi strînşi unul cîte 
unul, copii ai lui Israel!

13 În ziua aceea, se va suna cu trîmbiţa 
cea mare şi atunci se vor întoarce cei 
surghiuniţi din ţara Asiriei şi fugarii din 
ţara Egiptului. Ei se vor închina înaintea 
Domnului, pe muntele cel sfînt, 
Ierusalim.

ISAIA 4:2 În vremea aceea odrasla 
Domnului va fi plină de măreţie şi slavă, 
şi rodul ţării va fi plin de strălucire şi 
frumuseţă pentru cei mîntuiţi ai lui Israel.

LUCA 3:8 Faceţi dar roduri vrednice de 

pocăinţa voastră, şi nu vă apucaţi să ziceţi 
în voi înşivă: ,Avem pe Avraam ca tată!` Căci 
vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea 
poate să ridice fii lui Avraam.

IOAN 10:27 ile Mele ascultă glasul Meu; 
Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.

28 Eu le dau viaţa vecinică, în veac nu vor pieri, 
şi nimeni nu le va smulge din mîna Mea.

29 Tatăl Meu, care Mi le -a dat, este mai mare 
decît toţi; şi nimeni nu le poate smulge din 
mîna Tatălui Meu.

30 Eu şi Tatăl una sîntem.``

IOAN 15:5 Eu sînt Viţa, voi sînteţi 
mlădiţele. Cine rămîne în Mine, şi în 
cine rămîn Eu, aduce multă roadă; căci 
despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.

IOAN 15:8 Dacă aduceţi multă roadă, 
prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi 
veţi fi astfel ucenicii Mei.

IOAN 15:16 u voi M’aţi ales pe Mine; 
ci Eu v’am ales pe voi; şi v’am rînduit să 
mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră 
să rămînă, pentru ca orice veţi cere dela 
Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.

APOCALIPSA 20:2 El a pus mîna 
pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este 
Diavolul şi Satana, şi l -a legat pentru o mie 
de ani.

APOCALIPSA 20:7 Cînd se vor împlini 
cei o mie de ani, Satana va fi deslegat;

APOCALIPSA 20:10 Şi diavolul, care 
-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi 
de pucioasă, unde este fiara şi proorocul 
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mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în 
vecii vecilor.

APOCALIPSA 22:2 În mijlocul pieţii 
cetăţii, şi pe cele două maluri ale rîului, era 
pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de 
rod, şi dînd rod în fiecare lună; şi frunzele 
pomului slujesc la vindecarea Neamurilor.

Vezi și: #1; #2; #3; Isaia 5:1-7; Isaia 26:1; Isaia 46:4; Matei 
21:28-46; Coloseni 1:5,6.

E01 Tipul slujirii lui Mesia.
     
ISAIA 28:15 Pentrucă ziceţi: ,,Noi am 

făcut un legămînt cu moartea, am făcut 
o învoială cu locuinţa morţilor: cînd va 
trece urgia apelor năvălitoare, nu ne 
va atinge, căci avem ca loc de scăpare 
neadevărul şi ca adăpost minciuna!``

16 deaceea, aşa vorbeşte Domnul, 
Dumnezeu: ,,Iată, pun ca temelie în 
Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră 
de preţ, piatră din capul unghiului 
clădirii, temelie puternică; cel ce o va 
lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă.

PSALMI 118:22 Piatra, pe care au lepădat 
-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul 
unghiului clădirii.

MATEI 21:42 Isus le -a zis: ,,N’aţi citit 
nici odată în Scripturi că: ,Piatra, pe care 
au lepădat -o zidarii, a ajuns să fie pusă 
în capul unghiului; Domnul a făcut acest 
lucru, şi este minunat în ochii noştri?`

FAPTELE APOSTOLILOR 4:11 El este 
,piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns 

să fie pusă în capul unghiului.`
12 În nimeni altul nu este mîntuire: căci 

nu este supt cer nici un alt Nume dat 
oamenilor, în care trebuie să fim mîntuiţi.``

ROMANI 9:31 pe cînd Israel, care umbla 
după o Lege, care să dea neprihănirea, n’a 
ajuns la Legea aceasta.

32 Pentruce? Pentru că Israel n’a căutat -o prin 
credinţă, ci prin fapte. Ei s’au lovit de piatra 
de poticnire,

33 după cum este scris: ,,Iată că pun în Sion o 
Piatră de poticnire, şi o stîncă de cădere: şi 
cine crede în El, nu va fi dat de ruşine.``

1 CORINTENI 3:11 Căci nimeni nu 
poate pune o altă temelie decît cea care a 
fost pusă, şi care este Isus Hristos.

EFESENI 2:17 El a venit astfel să aducă 
vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi 
departe, şi pace celor ce erau aproape.

18 Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la 
Tatăl, într’un Duh.

19 Aşa dar, voi nu mai sînteţi nici străini, nici 
oaspeţi ai casei, ci sînteţi împreună cetăţeni 
cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,

20 fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi 
proorocilor, piatra din capul unghiului fiind 
Isus Hristos.

21 În El toată clădirea, bine închegată, creşte 
ca să fie un Templu sfînt în Domnul.

22 Şi prin El şi voi sînteţi zidiţi împreună, ca să 
fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

1 PETRU 2:4 Apropiaţi-vă de El, piatra 
vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi 
scumpă înaintea lui Dumnezeu.

5 Şi voi, ca nişte pietre vii, sînteţi zidiţi ca să 
fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfîntă, 
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şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui 
Dumnezeu, prin Isus Hristos.

6 Căci este scris în Scriptură: Iată că pun în 
Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, 
scumpă; şi cine se încrede în El, nu va fi dat 
de ruşine.”

7 Cinstea aceasta este dar pentru voi cari aţi 
crezut! Dar pentru cei necredincioşi, piatra, 
pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie 
pusă în capul unghiului”;

8 şi o piatră de poticnire, şi o stîncă de 
cădere”. Ei se lovesc de ea, pentrucă n-au 
crezut Cuvîntul, şi la aceasta sînt rînduiţi.

Vezi și: Facerea - Geneza 49:24; Isaia 8:14; Osea 2:19-21; 
Zaharia 3:9; Marcu 12:10; Luca 20:17,18.

F03 Mesia va fi renegat.

ISAIA 29:10 Ci pentrucă Domnul a 
turnat peste voi un duh de adormire; v’a 
închis ochii, proorocilor, şi v’a acoperit 
capetele, văzătorilor.

13 Domnul zice: ,,Cînd se apropie de Mine 
poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi 
cu buzele, dar inima lui este departe 
de Mine, şi frica pe care o are de Mine, 
nu este decît o învăţătură de datină 
omenească.

14 De aceea voi lovi iarăş pe poporul 
acesta cu semne şi minuni din ce în ce 
mai minunate, aşa că înţelepciunea 
înţelepţilor lui va pieri, şi priceperea 
oamenilor lui pricepuţi se va face 
nevăzută.``

PSALMI 69:22 Să li se prefacă masa într’o 
cursă, şi liniştea într’un laţ!

EZECHIEL 33:32 Iată că tu eşti pentru ei ca un 
cîntăreţ plăcut, cu un glas frumos şi iscusit 
la cîntare pe coarde. Ei îţi ascultă cuvintele, 
dar nu le împlinesc de loc.

33 Cînd se vor întîmpla însă aceste lucruri, -şi 
iată că se întîmplă! -vor şti că era un prooroc 
în mijlocul lor.``

MATEI 15:7 Făţărnicilor, bine a proorocit 
Isaia despre voi, cînd a zis:

8 ,Norodul acesta se apropie de Mine cu gura 
şi mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este 
departe de Mine.

9 De geaba Mă cinstesc ei, învăţînd ca 
învăţături nişte porunci omeneşti.``

MARCU 4:11 ,,Vouă,`` le -a zis El, ,,v’a 
fost dat să cunoaşteţi taina Împărăţiei lui 
Dumnezeu; dar pentru ceice sînt afară 
din numărul vostru, toate lucrurile sînt 
înfăţişate în pilde;

12 pentruca, ,,măcar că privesc, să privească 
şi să nu vadă, şi măcar că aud, să audă şi să 
nu înţeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la 
Dumnezeu, şi să li se ierte păcatele.``

MARCU 7:6 Isus le -a răspuns: 
,,Făţarnicilor, bine a proorocit Isaia despre 
voi, după cum este scris: ,Norodul acesta 
Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este 
departe de Mine.

7 Degeaba Mă cinstesc ei, dînd învăţături cari 
nu sînt decît nişte porunci omeneşti.`

8 Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu, şi ţineţi 
datina aşezată de oameni, precum: spălarea 
ulcioarelor şi a paharelor, şi faceţi multe alte 
lucruri de acestea.``

FAPTELE APOSTOLILOR 28:26 cînd a zis: 
,Du-te la poporul acesta, şi zi -i: ,,Veţi auzi 
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cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege; cu 
ochii voştri veţi privi, şi nu veţi vedea.

27 Căci inima acestui norod s’a împietrit; ei 
aud greu cu urechile, şi-au închis ochii, 
ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă 
cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se 
întoarcă la Dumnezeu, şi să -i vindec.``

ROMANI 11:7 Deci, ce urmează? Că Israel 
n’a căpătat ce căuta, iar rămăşiţa aleasă a 
căpătat; pe cînd ceilalţi au fost împietriţi,

8 după cum este scris: ,,Dumnezeu le -a dat 
un duh de adormire, ochi ca să nu vadă, şi 
urechi ca să n’audă, pînă în ziua de astăzi.``

9 Şi David zice: ,,Masa lor să li se prefacă într 
-o cursă, într-un laţ, într-un prilej de cădere 
şi într -o dreaptă răsplătire.

10 Să li se întunece ochii ca să nu vadă, şi 
spinarea să le -o ţii mereu gîrbovită.``

Vezi și: Isaia 6:9,10; Isaia 30:10; Isaia 35:5; Isaia 44:18; Ieremia 
12:2; Ezechiel 33:31; Mica 3:6; Matei 15:2-6; Marcu 7:1,2; 2 

Corinteni 4:4; 2 Tesaloniceni 2:9-12.

E05 Miracolele lui Mesia.

ISAIA 29:18 În ziua aceea, surzii vor 
auzi cuvintele cărţii, şi ochii orbilor, 
izbăviţi de negură şi întunerec, vor 
vedea.

MATEI 11:5 rbii îşi capătă vederea, 
şchiopii umblă, leproşii sînt curăţiţi, 
surzii aud, morţii înviază, şi săracilor li se 
propovăduieşte Evanghelia.

MATEI 13:14 Şi cu privire la ei se 
împlineşte proorocia lui Isaia, care zice: 
,Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi 
înţelege; veţi privi cu ochii voştri, şi nu veţi 

vedea.
15 Căci inima acestui popor s’a împietrit; au 

ajuns tari de urechi, şi-au închis ochii, ca nu 
cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, 
să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la 
Dumnezeu, şi să -i vindec.`

16 Dar ferice de ochii voştri că văd; şi de 
urechile voastre că aud!

LUCA 4:18 ,,Duhul Domnului este peste 
Mine, pentrucă M’a uns să vestesc săracilor 
Evanghelia; M’a trimes să tămăduiesc pe cei 
cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor 
de război slobozirea, şi orbilor căpătarea 
vederii; să dau drumul celor apăsaţi,

19 şi să vestesc anul de îndurare al 
Domnului.``

LUCA 7:22 Şi, drept răspuns, le -a zis: 
,,Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce aţi văzut 
şi auzit: orbii văd, şchiopii umblă, leproşii 
sînt curăţiţi, surzii aud, morţii înviază, şi 
săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.

FAPTELE APOSTOLILOR 26:18 ca să le 
deschizi ochii, să se întoarcă dela întunerec 
la lumină, şi de supt puterea Satanei la 
Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa 
în Mine, iertare de păcate şi moştenirea 
împreună cu cei sfinţiţi.``

2 CORINTENI 3:14 Dar ei au rămas 
greoi la minte: căci pînă în ziua de astăzi, 
la citirea Vechiului Testament, această 
măhramă rămîne neridicată, fiindcă 
măhrama este dată la o parte în Hristos.

15 Da, pînă astăzi, cînd se citeşte Moise, 
rămîne o măhramă peste inimile lor.

16 Dar oridecîteori vreunul se întoarce la 
Domnul, măhrama este luată.
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17 Căci Domnul este Duhul; şi unde este 
Duhul Domnului, acolo este slobozenia.

18 oi toţi privim cu faţa descoperită, ca 
într’o oglindă, slava Domnului, şi sîntem 
schimbaţi în acelaş chip al Lui, din slavă în 
slavă, prin Duhul Domnului.

EFESENI 1:17 Şi mă rog ca Dumnezeul 
Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, 
să vă dea un duh de înţelepciune şi de 
descoperire, în cunoaşterea Lui,

18 şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi 
care este nădejdea chemării Lui, care este 
bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi,

IACOB 1:21 De aceea lepădaţi orice 
necurăţie şi orice revărsare de răutate şi 
primiţi cu blîndeţă Cuvîntul sădit în voi, 
care vă poate mîntui sufletele.

APOCALIPSA 3:18 te sfătuiesc să 
cumperi dela Mine aur curăţit prin foc, ca 
să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te 
îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea 
goliciunii tale; şi doftorie pentru ochi, ca 
să-ţi ungi ochii, şi să vezi.

Vezi și: Deuteronom 29:4; Psalmi 12:5; Isaia 29:10-12,16; Isaia 
42:16-19; Marcu 7:37; 2 Corinteni 4:2-6; 1 Petru 2:9.

B17 Tandrețea și slăbiciunea lui Mesia.
B24 Dumnezeu și Mesia dau fericire și bucurie 

celor drepți și credincioșilor.

ISAIA 29:19 Cei nenorociţi se vor 
bucura tot mai mult în Domnul, şi 
săracii se vor veseli de Sfîntul lui Israel.

LEVITIC 23:40 În ziua întîi să luaţi poame 

din pomii cei frumoşi, ramuri de finici, 
ramuri de copaci stufoşi şi de sălcii de 
rîu, şi să vă bucuraţi înaintea Domnului, 
Dumnezeului vostru, şapte zile.

DEUTERONOM 16:11 Să te bucuri 
înaintea Domnului, Dumnezeului tău, 
în locul pe care -l va alege Domnul, 
Dumnezeul tău, ca să locuiască Numele 
Lui acolo, tu, fiul tău şi fiica ta, robul şi 
roaba ta, Levitul care va fi în cetăţile tale, 
şi străinul, orfanul şi văduva cari vor fi în 
mijlocul tău.

PSALMI 5:11 Atunci toţi cei ce se 
încred în Tine, se vor bucura, se vor veseli 
totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi 
bucuria celorce iubesc Numele Tău.

PSALMI 32:11 eprihăniţilor, bucuraţi-vă în 
Domnul şi veseliţi-vă! Scoateţi strigăte de 
bucurie, toţi cei cu inima fără prihană!

PSALMI 64:10 Cel neprihănit se bucură 
în Domnul şi în El îşi caută scăparea; toţi 
cei cu inima fără prihană se laudă că sînt 
fericiţi.

PSALMI 68:3 Dar cei neprihăniţi se 
bucură, saltă de bucurie înaintea lui 
Dumnezeu, şi nu mai pot de veselie.

PSALMI 107:30 Ei s’au bucurat că valurile 
s’au liniştit, şi Domnul i -a dus în limanul 
dorit.

PSALMI 118:24 Aceasta este ziua, pe care 
a făcut -o Domnul: să ne bucurăm şi să ne 
veselim în ea!
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PSALMI 149:2 Să se bucure Israel de Cel ce 
l -a făcut, să se veselească fiii Sionului de 
Împăratul lor!

CÂNTAREA CÂNTĂRILOR 1:4 Trage-
mă după tine! Şi haidem să alergăm! 
Împăratul mă duce în odăile lui... Ne vom 
veseli şi ne vom bucura de tine; vom lăuda 
desmierdările tale mai mult de cît vinul! Pe 
drept eşti iubit.

ISAIA 9:3 Tu înmulţeşti poporul, îi 
dai mari bucurii; şi el se bucură înaintea Ta, 
cum se bucură la seceriş, cum se veseleşte la 
împărţirea prăzii.

ISAIA 25:9 În ziua aceea, vor zice: ,,Iată, 
acesta este Dumnezeul nostru, în care 
aveam încredere că ne va mîntui. Acesta 
este Domnul, în care ne încredeam, acum să 
ne veselim, şi să ne bucurăm de mîntuirea 
Lui!

IEREMIA 31:12 Ei vor veni, şi vor chiui de 
bucurie pe înălţimile Sionului; vor alerga 
la bunătăţile Domnului, la grîu, la must, la 
untuldelemn, la oi şi boi, sufletul le va fi ca 
o grădină bine udată, şi nu vor mai tînji.

13 Atunci fetele se vor veseli la joc, tinerii şi 
bătrînii se vor bucura şi ei; le voi preface 
jalea în veselie, şi -i voi mîngîia, le voi da 
bucurie, după necazurile lor.

HABACUC 3:18 eu tot mă voi bucura în 
Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul 
mîntuirii mele!

ZAHARIA 2:10 Strigă de veselie şi bucură-
te, fiica Sionului! Căci iată, Eu vin, şi voi 
locui în mijlocul tău, zice Domnul.``

MATEI 5:3 Ferice de cei săraci în duh, 
căci a lor este Împărăţia cerurilor!

MATEI 5:5 Ferice de cei blînzi, căci ei 
vor moşteni pămîntul!

MATEI 11:29 Luaţi jugul Meu asupra 
voastră, şi învăţaţi dela Mine, căci Eu sînt 
blînd şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă 
pentru sufletele voastre.

LUCA 1:14 El va fi pentru tine o pricină 
de bucurie şi veselie, şi mulţi se vor bucura 
de naşterea lui.

LUCA 2:10 Dar îngerul le -a zis: ,,Nu vă 
temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi 
o mare bucurie pentru tot norodul:

IOAN 3:29 Cine are mireasă, este mire; 
dar prietenul mirelui, care stă şi -l ascultă, 
se bucură foarte mult cînd aude glasul 
mirelui: şi această bucurie, care este a mea, 
este deplină.

IOAN 16:22 Tot aşa şi voi: acum sînteţi 
plini de întristare; dar Eu vă voi vedea iarăş, 
inima vi se va bucura, şi nimeni nu vă va 
răpi bucuria voastră.

IOAN 20:20 Şi după ce a zis aceste vorbe, 
le -a arătat mînile şi coasta Sa. Ucenicii s’au 
bucurat, cînd au văzut pe Domnul.

FAPTELE APOSTOLILOR 5:41 Ei au 
plecat dinaintea Soborului, şi s-au bucurat 
că au fost învredniciţi să fie batjocoriţi, 
pentru Numele Lui.

FAPTELE APOSTOLILOR 13:48 eamurile 
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se bucurau cînd au auzit lucrul acesta şi 
preamăreau Cuvîntul Domnului. Şi toţi cei 
ce erau rînduiţi să capete viaţa vecinică, au 
crezut.

FAPTELE APOSTOLILOR 13:52 în timp 
ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duhul 
Sfînt.

FILIPENI 2:17 Şi chiar dacă va trebui să fiu 
turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa şi 
slujba credinţei voastre, eu mă bucur şi mă 
bucur cu voi toţi.

18 Tot aşa şi voi, bucuraţi-vă, şi bucuraţi-vă 
împreună cu mine.

FILIPENI 4:4 Bucuraţi-vă totdeauna în 
Domnul! Iarăş zic: Bucuraţi-vă!

1 TESALONICENI 3:9 Cum putem noi 
oare să mulţămim în deajuns lui Dumnezeu 
cu privire la voi, pentru toată bucuria, pe 
care o avem din pricina voastră, înaintea 
Dumnezeului nostru?

1 PETRU 4:13 dimpotrivă, bucuraţi-vă, 
întrucît aveţi parte de patimile lui Hristos, 
ca să vă bucuraţi şi să vă veseliţi şi la 
arătarea slavei Lui.

1 IOAN 1:4 Şi vă scriem aceste lucruri 
pentru ca bucuria voastră să fie deplină.

Vezi și: Numeri 10:10; Deuteronom 12:7,12,18; Deuteronom 
14:26; Deuteronom 16:14; Deuteronom 26:11; Deuteronom 
27:7; 1 Samuel 2:1; 1 Regi 1:39,40; 1 Cronici 15:16; 2 Cronici 

29:30; 2 Cronici 30:23,26; Neemia 8:9,11,16; Neemia 12:43,44; 
Estera 9:22; Psalmi 2:11; Psalmi 9:2,14; Psalmi 13:5; Psalmi 14:7; 

Psalmi 16:9,11; Psalmi 28:7; Psalmi 31:7; Psalmi 32:7; Psalmi 
33:1,3,21; Psalmi 34:2; Psalmi 35:9,27; Psalmi 40:16; Psalmi 
43:4; Psalmi 45:8,15; Psalmi 48:11; Psalmi 51:8,12,14; Psalmi 

53:6; Psalmi 59:16; Psalmi 63:5,7,11; Psalmi 66:6; Psalmi 67:4; 
Psalmi 69:32; Psalmi 70:4; Psalmi 81:1; Psalmi 89:16; Psalmi 

90:14,15; Psalmi 92:4; Psalmi 95:1; Psalmi 96:11,12; Psalmi 
97:1,8,11,12; Psalmi 98:4; Psalmi 100:2; Psalmi 104:34; Psalmi 

105:3,43; Psalmi 106:5; Psalmi 107:42; Psalmi 119:14,62,74,111; 
Psalmi 122:1; Psalmi 126:3; Psalmi 149:5; Proverbe 10:28; 

Proverbe 15:15; Isaia 9:3; Isaia 12:3,6; Isaia 24:14; Isaia 30:29; 
Isaia 35:1,2,10; Isaia 41:16; Isaia 44:23; Isaia 51:5,13; Isaia 

54:1; Isaia 55:12; Isaia 56:7; Isaia 60:15; Isaia 61:3,7,10; Isaia 
62:5; Isaia 65:18,19; Isaia 66:2,10,14; Ieremia 15:16; Ieremia 
33:9,11; Ieremia 49:25; Ioel 2:21,23; Ţefania 3:14,17; Zaharia 

8:19; Zaharia 9:9; Zaharia 10:7; Matei 2:10; Matei 5:12; Matei 
13:44; Luca 1:47,58; Luca 6:23; Luca 10:17,20; Luca 15:7,23,32; 
Luca 19:6,37; Luca 24:41,52; Ioan 4:36; Ioan 8:56; Ioan 14:28; 

Ioan 15:11; Ioan 16:20,24; Ioan 17:13; Faptele Apostolilor 
2:26,28,46,47; Faptele Apostolilor 8:8,39; Faptele Apostolilor 

11:23; Faptele Apostolilor 14:17; Faptele Apostolilor 15:3,31; 
Faptele Apostolilor 16:34; Faptele Apostolilor 20:24; Romani 

12:12,15; Romani 14:17; Romani 15:10,13; 1 Corinteni 12:26; 2 
Corinteni 1:24; 2 Corinteni 2:3; 2 Corinteni 7:4; 2 Corinteni 

8:2; Galateni 5:22; Filipeni 1:4,18,25; Filipeni 2:2,29; Filipeni 3:1; 
Filipeni 4:1; Coloseni 1:11; 1 Tesaloniceni 1:6; 1 Tesaloniceni 2:20; 
1 Tesaloniceni 3:9; 2 Timotei 1:4; Evrei 10:34; 1 Petru 1:6,8; Ioan 

1:12,4; Apocalipsa 14:3; Apocalipsa 19:7.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 29:22 De aceea aşa vorbeşte 
Domnul către casa lui Iacov, El, care a 
răscumpărat pe Avraam: ,,Acum Iacov 
nu va mai roşi de ruşine, şi nu i se va 
mai îngălbeni faţa acum.

23 Căci cînd vor vedea ei, cînd vor vedea 
copiii lor, în mijlocul lor, lucrarea 
mînilor Mele, Îmi vor sfinţi Numele; vor 
sfinţi pe Sfîntul lui Iacov, şi se vor teme 
de Dumnezeul lui Israel.

24 Cei rătăciţi cu duhul vor căpăta 
pricepere, şi ceice cîrteau vor lua 
învăţătură.``

FAPTELE APOSTOLILOR 2:37 După 
ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas 
străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru şi 
celorlalţi apostoli: ,,Fraţilor, ce să facem?``

EFESENI 2:10 Căci noi sîntem lucrarea 
Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus 
pentru faptele bune, pe cari le -a pregătit 
Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în 
ele.
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1 TIMOTEI 1:13 măcarcă mai înainte eram 
un hulitor, un prigonitor şi batjocoritor. Dar 
am căpătat îndurare, pentrucă lucram din 
neştiinţă, în necredinţă!

Vezi și: #1; #2; #4; Isaia 5:16; Isaia 8:13; Matei 5:9; Luca 15:17-
19; Ioan 6:45; 2 Corinteni 4:2-6; Galateni 5:22,23; 1 Petru 2:9.

D09 Mesia va fi Salvatorul.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 30:18 ,,Totuş Domnul aşteaptă 
să Se milostivească de voi, şi Se va scula 
să vă dea îndurare, căci Domnul este 
un Dumnezeu drept: ferice de toţi ceice 
nădăjduiesc în El!

19 Da, popor al Sionului, locuitor al 
Ierusalimului, nu vei mai plînge! El Se 
va îndura de tine, cînd vei striga; cum va 
auzi, te va asculta.

20 Domnul vă va da pîne în necaz, şi apă 
în strîmtorare. Învăţătorii tăi nu se vor 
mai ascunde, ci ochii tăi vor vedea pe 
învăţătorii tăi.

ISAIA 30:21-25 
ISAIA 30:26 Şi lumina lunii va fi ca 

lumina soarelui, iar lumina soarelui 
va fi de şapte ori mai mare (ca lumina 
a şapte zile), cînd va lega Domnul 
vînătăile poporului Său, şi va tămădui 
rana loviturilor lui.``

ISAIA 30:27-28 
ISAIA 30:29 Voi însă veţi cînta 

ca în noaptea cînd se prăznuieşte 
sărbătoarea, veţi fi cu inima veselă, ca 
cel ce merge în sunetul flautului, ca 
să se ducă la muntele Domnului, spre 
Stînca lui Israel.

ISAIA 30:30-33

ROMANI 11:25 Fraţilor, pentruca să nu vă 
socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu 
ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut 
într’o împietrire, care va ţinea pînă va intra 
numărul deplin al Neamurilor.

26 Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum 
este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion, şi va 
îndepărta toate nelegiurile dela Iacov.

27 Acesta va fi legămîntul, pe care -l voi face cu 
ei, cînd le voi şterge păcatele.``

EVREI 8:10 Dar iată legămîntul, pe 
care -l voi face cu casa lui Israel, după acele 
zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în 
mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu 
voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul 
Meu.

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

Vezi și: #1; #2; #5.

E08 Dreptatea lui Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 32:1 ,,Atunci împăratul va 
împărăţi cu dreptate, şi voivozii vor 
cîrmui cu nepărtinire.

2 Fiecare va fi ca un adăpost împotriva 
vîntului, şi ca un loc de scăpare 
împotriva furtunii, ca nişte rîuri de apă 
într’un loc uscat, ca umbra unei stînci 
mari într’un pămînt ars de sete.

ISAIA 32:3,4
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ISAIA 9:6 Căci un Copil ni s’a născut, 
un Fiu ni s’a dat, şi domnia va fi pe umărul 
Lui; Îl vor numi: ,,Minunat, Sfetnic, 
Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, 
Domn al păcii.

7 El va face ca domnia Lui să crească, şi o 
pace fără sfîrşit va da scaunului de domnie 
al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o 
va sprijini prin judecată şi neprihănire, de 
acum şi’n veci de veci: iată ce va face rîvna 
Domnului oştirilor.

MATEI 5:6 Ferice de cei flămînzi şi 
însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi 
săturaţi!

MATEI 11:28 Veniţi la Mine, toţi cei 
trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.

IOAN 4:14 Dar oricui va bea din apa, pe 
care i -o voi da Eu, în veac nu -i va fi sete; ba 
încă apa, pe care i -o voi da Eu, se va preface 
în el într’un izvor de apă, care va ţîşni în 
viaţa vecinică.``

Vezi și: #1; #2; Isaia 7:14; Mica 5:4,5.

G04 Mesia va revărsa Spiritul Său.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 32:15 pînă cînd se va turna 
Duhul de sus peste noi; atunci pustia 
se va preface în pămînt, şi pomătul va fi 
privit ca o pădure.

16 Atunci nepărtinirea va locui în pustie, 
şi neprihănirea îşi va avea locuinţa în 
pomăt.

17 Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada 
neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie.

18 Poporul meu va locui în locuinţa 
păcii, în case fără grijă şi în adăposturi 
liniştite.

ISAIA 44:3 Căci voi turna ape peste 
pămîntul însetat şi rîuri pe pămîntul uscat; 
voi turna Duhul Meu peste sămînţa ta, şi 
binecuvîntarea Mea peste odraslele tale,

IOAN 7:37 În ziua de pe urmă, care era 
ziua cea mare a praznicului, Isus a stătut 
în picioare, şi a strigat: ,,Dacă însetează 
cineva, să vină la Mine, şi să bea.

38 Cine crede în Mine, din inima lui vor curge 
rîuri de apă vie, cum zice Scriptura.``

39 Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe 
care aveau să -L primească ceice vor crede 
în El. Căci Duhul Sfînt încă nu fusese dat, 
fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:17 ,,În zilele 
de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din 
Duhul Meu peste orice făptură; feciorii 
voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii 
voştri vor avea vedenii, şi bătrînii voştri vor 
visa visuri!

18 Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele 
Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul 
Meu, şi vor prooroci.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:33 Şi 
acum, odată ce S’a înălţat prin dreapta lui 
Dumnezeu, şi a primit dela Tatăl făgăduinţa 
Duhului Sfînt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.

GALATENI 5:22 Roada Duhului, dimpotrivă, 
este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga 
răbdare, bunătatea, facerea de bine, 
credincioşia,
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2 CORINTENI 3:8 cum n’ar fi cu slavă 
mai degrabă slujba Duhului?

TIT 3:5 El ne -a mîntuit, nu pentru faptele, 
făcute de noi în neprihănire, ci pentru 
îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou 
şi prin înoirea făcută de Duhul Sfînt,

6 pe care L -a vărsat din belşug peste noi, prin 
Isus Hristos, Mîntuitorul nostru;

Vezi și: #1; #2; #5; Proverbe 1:23; Psalmi 104:30; Luca 24:49.

B18 Sfințenia, frumusețea și gloria lui Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.
     
ISAIA 33:17 ,,Ochii tăi vor vedea pe 

Împărat în strălucirea Lui, vor privi ţara 
în toată întinderea ei.

ISAIA 33:18-19
ISAIA 33:20 Priveşte Sionul, cetatea 

sărbătorilor noastre! Ochii tăi vor vedea 
Ierusalimul, ca locuinţă liniştită, ca un 
cort, care nu va mai fi mutat, ai cărui 
ţăruşi nu vor mai fi scoşi niciodată, şi 
ale cărui funii nu vor mai fi deslegate.

21 Da, acolo cu adevărat Domnul este 
minunat pentru noi: El ne ţine loc 
de rîuri, de pîraie late, unde totuş nu 
pătrund corăbii cu lopeţi, şi nu trece 
niciun vas puternic.

22 Căci Domnul este Judecătorul nostru, 
Domnul este Legiuitorul nostru, 
Domnul este Împăratul nostru: El ne 
mîntueşte!

23 Funiile tale s’au slăbit, aşa că nu mai pot 
strînge piciorul catargului, şi nu mai 
pot întinde pînzele. Atunci se împarte 
prada, care -i aşa de mare, că pînă şi 

ologii iau parte la ea.
24 iciun locuitor nu zice: ,Sînt bolnav!` 

Poporul Ierusalimului capătă iertarea 
fărădelegilor lui.``

IEREMIA 31:33 ,,Ci iată legămîntul, pe care 
-l voi face cu casa lui Israel, după zilele 
acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea 
înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu 
voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul 
Meu.

MATEI 17:2 El S’a schimbat la faţă 
înaintea lor; faţa Lui a strălucit ca soarele, şi 
hainele I s’au făcut albe ca lumina.

MATEI 21:5 ,,Spuneţi fiicei Sionului: 
,Iată, Împăratul tău vine la tine, blînd şi 
călare pe un măgar, pe un măgăruş, mînzul 
unei măgăriţe.``

LUCA 1:33 Va împărăţi peste casa lui 
Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea 
sfîrşit.``

IOAN 1:14 Şi Cuvîntul S’a făcut trup, şi 
a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. 
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai 
ca slava singurului născut din Tatăl. -

IOAN 17:24 Tată, vreau ca acolo unde 
sînt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia, 
pe cari Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, 
slavă, pe care Mi-ai dat -o Tu; fiindcă Tu 
M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.

IOAN 18:37 ,,Atunci un Împărat tot 
eşti!`` I -a zis Pilat. ,,Da``, a răspuns 
Isus. ,,Eu sînt Împărat. Eu pentru aceasta 
M’am născut şi am venit în lume, ca să 
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mărturisesc despre adevăr. Oricine este din 
adevăr ascultă glasul Meu.``

FAPTELE APOSTOLILOR 10:42 Isus ne 
-a poruncit să propovăduim norodului, 
şi să mărturisim că El a fost rînduit de 
Dumnezeu Judecătorul celor vii şi al celor 
morţi.

1 CORINTENI 15:24 În urmă, va veni 
sfîrşitul, cînd El va da Împărăţia în mînile 
lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit 
orice domnie, orice stăpînire şi orice putere.

25 Căci trebuie ca El să împărăţească pînă va 
pune pe toţi vrăjmaşii supt picioarele Sale.

1 TIMOTEI 6:13 Te îndemn, înaintea lui 
Dumnezeu, care dă viaţă tuturor lucrurilor, 
şi înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea 
frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din 
Pont,

14 să păzeşti porunca, fără prihană şi fără 
vină pînă la arătarea Domnului nostru Isus 
Hristos,

15 care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi 
singurul Stăpînitor, Împăratul împăraţilor şi 
Domnul domnilor,

1 IOAN 3:2 Prea iubiţilor, acum sîntem 
copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s’a 
arătat încă. Dar ştim că atunci cînd Se va 
arăta El, vom fi ca El; pentrucă Îl vom vedea 
aşa cum este.

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

APOCALIPSA 15:3 Ei cîntau cîntarea 
lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cîntarea 
Mielului. Şi ziceau: ,,Mari şi minunate 
sînt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, 
Atotputernice! Drepte şi adevărate sînt căile 
Tale, Împărate al Neamurilor!

APOCALIPSA 17:14 Ei se vor război 
cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentrucă 
El este Domnul domnilor şi Împăratul 
împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi 
credincioşi, cari sînt cu El, de asemenea îi 
vor birui.

Vezi și: #1; #2; #5; #6; #7; Psalmi 45:2; Cântarea Cântărilor 
5:10; Isaia 32:1,2; Zaharia 9:17.

E05 Miracolele lui Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ISAIA 35:1 Pustia şi ţara fără apă se 
vor bucura; pustietatea se va veseli, şi va 
înflori ca trandafirul;

2 se va acoperi cu flori, şi va sări de 
bucurie, cu cîntece de veselie şi 
strigăte de biruinţă, căci i se va da slava 
Libanului, strălucirea Carmelului şi a 
Saronului. Vor vedea slava Domnului, 
măreţia Dumnezeului nostru.

3 ,,Întăriţi mînile slăbănogite, şi întăriţi 
genunchii cari se clatină.

4 Spuneţi celor slabi de inimă: ,Fiţi tari, 
şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru, 
răzbunarea va veni, răsplătirea lui 
Dumnezeu; El însuş va veni, şi vă va 
mîntui.``

5 Atunci se vor deschide ochii orbilor, se 
vor deschide urechile surzilor;
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6 atunci şchiopul va sări ca un cerb, şi 
limba mutului va cînta de bucurie; căci 
în pustie vor ţîşni ape, şi în pustietate 
pîraie;

7 marea de nisip se va preface în iaz şi 
pămîntul uscat în izvoare de ape. În 
vizuina care slujea de culcuş şacalilor, 
vor creşte trestii şi papură.

8 Acolo se va croi o cale, un drum, care 
se va numi Calea cea sfîntă: niciun om 
necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai 
pentru cei sfinţi; ceice vor merge pe ea, 
chiar şi cei fără minte, nu vor putea să se 
rătăcească.

9 Pe calea acaesta nu va fi niciun leu, şi 
nici o fiară sălbatică nu va apuca pe 
ea, nici nu va fi întîlnită pe ea, ci cei 
răscumpăraţi vor umbla pe ea.

10 Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce, 
şi vor merge spre Sion cu cîntece de 
biruinţă. O bucurie vecinică le va 
încununa capul, veselia şi bucuria îi vor 
apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi!

MATEI 11:4 Drept răspuns, Isus le -a zis: 
,,Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce auziţi şi ce 
vedeţi:

5 rbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, 
leproşii sînt curăţiţi, surzii aud, morţii 
înviază, şi săracilor li se propovăduieşte 
Evanghelia.

6 Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un 
prilej de poticnire.``

MATEI 12:22 Atunci I-au adus un îndrăcit 
orb şi mut; şi Isus l -a tămăduit, aşa că 
mutul vorbea şi vedea.

23 Toate noroadele, mirate, ziceau: ,,Nu cumva 
este acesta Fiul lui David?``

LUCA 4:18 ,,Duhul Domnului este peste 
Mine, pentrucă M’a uns să vestesc săracilor 
Evanghelia; M’a trimes să tămăduiesc pe cei 
cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor 
de război slobozirea, şi orbilor căpătarea 
vederii; să dau drumul celor apăsaţi,

IOAN 9:39 Apoi Isus a zis: ,,Eu am 
venit în lumea aceasta pentru judecată: ca 
ceice nu văd, să vadă, şi ceice văd, să ajungă 
orbi.``

IOAN 10:28 Eu le dau viaţa vecinică, în 
veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge 
din mîna Mea.

29 Tatăl Meu, care Mi le -a dat, este mai mare 
decît toţi; şi nimeni nu le poate smulge din 
mîna Tatălui Meu.

30 Eu şi Tatăl una sîntem.``

IOAN 14:6 Isus i -a zis: ,,Eu sînt calea, 
adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl 
decît prin Mine.

APOCALIPSA 21:4 El va şterge orice 
lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai 
fi. Nu va mai fi nici tînguire, nici ţipăt, nici 
durere, pentrucă lucrurile dintîi au trecut.``

APOCALIPSA 22:14 Ferice de cei ce 
îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul 
vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!

Vezi și: #1; #2; #5; #7; Psalmi 146:8; Isaia 29:18; Isaia 32:3,4; 
Isaia 42:7,16; Isaia 43:8; Isaia 44:3,4; Matei 9:27-33; Matei 

15:29-31; Matei 20:30-34; Matei 21:14; Marcu 7:32-35; Marcu 
8:22-25; Ioan 4:14; Ioan 5:2-9; Ioan 7:38; Ioan 9:1-7; Faptele 

Apostolilor 9:17,18; Faptele Apostolilor 14:8-10; Faptele 
Apostolilor 26:18.
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C02 Predecesorii lui Mesia sunt anunțați.
E26 Lucrarea de mântuire a lui Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 40:1 ,,Mîngîiaţi, mîngîiaţi pe 
poporul Meu, zice Dumnezeul vostru.

2 ,Vorbiţi bine Ierusalimului, şi strigaţi 
-i că robia lui s’a sfîrşit, că nelegiuirea 
lui este ispăşită; căci a primit din mîna 
Domnului de două ori cît toate păcatele 
lui.

3 Un glas strigă: ,,Pregătiţi în pustie calea 
Domnului, neteziţi în locurile uscate un 
drum pentru Dumnezeul nostru!

4 rice vale să fie înălţată, orice munte 
şi orice deal să fie plecate, coastele să 
se prefacă în cîmpii, şi strîmtorile în 
vîlcele!

5 Atunci se va descoperi slava Domnului, 
şi în clipa aceea orice făptură o va vedea; 
căci gura Domnului a vorbit.

MATEI 3:1 În vremea aceea a venit Ioan 
Botezătorul, şi propovăduia în pustia Iudeii.

2 El zicea: ,,Pocăiţi-vă, căci Împărăţia 
cerurilor este aproape.``

3 Ioan acesta este acela care fusese vestit 
prin proorocul Isaia, cînd zice: ,,Iată glasul 
celui ce strigă în pustie: ,Pregătiţi calea 
Domnului, neteziţi -I cărările.``

MARCU 1:1 Începutul Evangheliei lui 
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

2 Dupăcum este scris în proorocul Isaia: 
,,Iată, trimet înaintea Ta pe solul Meu, care 
Îţi va pregăti calea...

3 Glasul celui ce strigă în pustie: ,,Pregătiţi 
calea Domnului, neteziţi -I cărările,``

4 a venit Ioan care boteza în pustie, 
propovăduind botezul pocăinţei spre 

iertarea păcatelor.

LUCA 1:52 A răsturnat pe cei puternici 
de pe scaunele lor de domnie, şi a înălţat pe 
cei smeriţi.

53 Pe cei flămînzi i -a săturat de bunătăţi, şi pe 
cei bogaţi i -a scos afară cu mînile goale.

LUCA 3:2 şi în zilele marilor preoţi 
Ana şi Caiafa, -Cuvîntul lui Dumnezeu a 
vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia în pustie.

3 Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din 
împrejurimile Iordanului, şi propovăduia 
botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor,

4 după cum este scris în cartea cuvintelor 
proorocului Isaia: ,,Iată glasul celui ce 
strigă în pustie: ,Pregătiţi calea Domnului, 
neteziţi -I cărările.

5 rice vale va fi astupată, orice munte şi 
orice deal va fi prefăcut în loc neted; căile 
strîmbe vor fi îndreptate, şi drumurile 
zgronţuroase vor fi netezite.

6 Şi orice făptură va vedea mîntuirea lui 
Dumnezeu.``

IOAN 1:14 Şi Cuvîntul S’a făcut trup, şi 
a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. 
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai 
ca slava singurului născut din Tatăl. -

2 CORINTENI 3:18 oi toţi privim cu 
faţa descoperită, ca într’o oglindă, slava 
Domnului, şi sîntem schimbaţi în acelaş 
chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul 
Domnului.

EVREI 1:3 El, care este oglindirea 
slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care 
ţine toate lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui, 
a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la 
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dreapta Măririi în locurile prea înalte,

APOCALIPSA 21:23 Cetatea n’are 
trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca 
s’o lumineze; căci o luminează slava lui 
Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul.

Vezi și: #1; #2; #5; #7; Isaia 42:11-16; Isaia 57:15-19; Ezechiel 
17:24; Osea 2:15; Luca 18:14; 2 Corinteni 1:4; 1 Tesaloniceni 

4:15-18.

B06 Mesia este bunul Păstor.
B07 Omnipotența lui Mesia.
B16 Puterea și forța lui Mesia.
E22 Munca lui Mesia va fi binecuvântată.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 40:9 Suie-te pe un munte înalt, 
ca să vesteşti Sionului vestea cea bună; 
înalţă-ţi glasul cu putere, ca să vesteşti 
Ierusalimului vestea cea bună; înalţă-ţi 
glasul, nu te teme, şi spune cetăţilor lui 
Iuda: ,Iată Dumnezeul vostru!

10 Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere, 
şi porunceşte cu braţul Lui. Iată că plata 
este cu El, şi răsplătirile vin înaintea 
Lui.

11 El Îşi va paşte turma ca un Păstor, va lua 
mieii în braţe, îi va duce la sînul Lui, şi 
va călăuzi blînd oile cari alăptează.``

ISAIA 62:11 Iată ce vesteşte Domnul 
pînă la marginile pămîntului: ,Spuneţi fiicei 
Sionului: ,Iată, Mîntuitorul tău vine; iată, 
plata este cu El, şi răsplătirile merg înaintea 
Lui.

EZECHIEL 34:23 Voi pune peste ele un singur 
păstor, care le va paşte, şi anume pe Robul 
Meu David; El le va paşte, El va fi păstorul 

lor.
24 Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor, şi Robul 

Meu David va fi voivod în mijlocul lor. Eu, 
Domnul, am vorbit!

MICA 4:1 În vremile de pe urmă, 
muntele Casei Domnului va fi întemeiat 
tare ca cel mai înalt munte, se va înălţa 
deasupra dealurilor, şi popoarele vor veni 
grămadă la el.

2 eamurile se vor duce cu grămada la el, şi vor 
zice: ,,Veniţi, haidem să ne suim la muntele 
Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, 
ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe 
cărările Lui! Căci din Sion va ieşi Legea, şi 
din Ierusalim Cuvîntul Domnului.

MATEI 9:36 Cînd a văzut gloatele, I s’a 
făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi 
risipite, ca nişte oi cari n’au păstor.

IOAN 10:11 Eu sînt Păstorul cel bun. 
Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.

12 Dar cel plătit, care nu este păstor, şi ale 
cărui oi nu sînt ale lui, cînd vede lupul 
venind, lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi 
le împrăştie.

13 Cel plătit fuge, pentrucă este plătit, şi nu -i 
pasă de oi.

14 Eu sînt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile 
Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine,

15 aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl, şi cum 
cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu Îmi dau viaţa 
pentru oile Mele.

16 Mai am şi alte oi, cari nu sînt din staulul 
acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele 
vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi 
un Păstor.

ROMANI 10:18 Dar eu întreb: ,N’au auzit 
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ei?` Ba da; căci ,glasul lor a răsunat prin tot 
pămîntul, şi cuvintele lor au ajuns pînă la 
marginile lumii.`

EFESENI 1:20 pe care a desfăşurat -o în 
Hristos, prin faptul că L -a înviat din morţi, 
şi L -a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile 
cereşti,

21 mai pe sus de orice domnie, de orice 
stăpînire, de orice putere, de orice 
dregătorie şi de orice nume, care se poate 
numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel 
viitor.

22 El I -a pus totul supt picioare, şi L -a dat 
căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,

23 care este trupul Lui, plinătatea Celui ce 
plineşte totul în toţi.

EVREI 2:14 Astfel dar, deoarece copiii 
sînt părtaşi sîngelui şi cărnii, tot aşa şi 
El însuş a fost deopotrivă părtaş la ele, 
pentruca, prin moarte, să nimicească pe cel 
ce are puterea morţii, adică pe diavolul,

15 şi să izbăvească pe toţi aceia, cari prin frica 
morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor.

1 PETRU 5:4 Şi cînd Se va arăta Păstorul 
cel mare, veţi căpăta cununa, care nu se 
poate vesteji, a slavei.

APOCALIPSA 7:17 Căci Mielul, care 
stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi 
Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor 
vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă 
din ochii lor.``

Vezi și: #1; #2; #3; Psalmi 23:1; Psalmi 78:71,72; Psalmi 80:1; 
Isaia 9:6,7; Isaia 41:27; Isaia 49:9,10; Isaia 52:7; Ioan 12:13-15; 

Faptele Apostolilor 2:7-11; Evrei 13:20; 1 Petru 2:25.

D05 Mesia va fi Mântuitorul.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ISAIA 41:8 Dar tu, Israele, robul 
Meu, Iacove, pe care te-am ales, sămînţa 
lui Avraam, prietenul Meu,

9 tu, pe care te-am luat dela marginile 
pămîntului, şi pe care te-am chemat 
dintr’o ţară depărtată, căruia ţi-am 
zis: ,,Tu eşti robul Meu, te aleg, şi nu te 
lepăd!``

10 nu te teme, căci Eu sînt cu tine; nu 
te uita cu îngrijorare, căci Eu sînt 
Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi 
vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta 
Mea biruitoare.

ISAIA 41:11-13

ISAIA 41:14 u te teme de nimic, vermele 
lui Iacov, şi rămăşiţă slabă a lui Israel; căci 
Eu îţi vin în ajutor, -zice Domnul, -şi Sfîntul 
lui Israel este Mîntuitorul tău.

15 Iată, te fac o sanie ascuţită, nouă de tot, cu 
mulţi dinţi; vei zdrobi, vei sfărîma munţii, şi 
vei face dealurile ca pleava.

16 Le vei vîntura, şi le va lua vîntul, şi un vîrtej 
le va risipi, dar tu, te vei bucura în Domnul, 
te vei făli cu Sfîntul lui Israel.

17 Cei nenorociţi şi cei lipsiţi caută apă, şi nu 
este; li se usucă limba de sete. Eu, Domnul, 
îi voi asculta; Eu, Dumnezeul lui Israel, nu 
-i voi părăsi.

18 Voi face să izvorască rîuri pe dealuri, şi 
izvoare în mijlocul văilor; voi preface pustia 
în iaz, şi pămîntul uscat în şivoaie de ape;

19 voi sădi cedri, salcîmi, mirţi şi măslini în 
pustie; voi pune chiparoşi, ulmi, şi merişori 
turceşti la un loc în pustie,

20 ca să vadă cu toţii şi să ştie, să priceapă şi să 
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înţeleagă că mîna Domnului a făcut aceste 
lucruri, şi Sfîntul lui Israel le -a zidit.``

ISAIA 10:17 Lumina lui Israel se va 
preface în foc, şi Sfîntul lui într’o flacără, 
care va mistui şi va arde spinii şi mărăcinii 
lui, într’o zi.

ISAIA 10:20 În ziua aceea, rămăşiţa lui 
Israel şi cei scăpaţi din casa lui Iacov, nu se 
vor mai sprijini pe cel ce îi lovea; ci se vor 
sprijini cu încredere pe Domnul, Sfîntul lui 
Israel.

ISAIA 43:15 Eu sînt Domnul, Sfîntul 
vostru, Făcătorul lui Israel, Împăratul 
vostru.``

ISAIA 47:4 ,,Răscumpărătorul nostru 
se cheamă Domnul oştirilor, Sfîntul lui 
Israel.`` -

ISAIA 49:7 Aşa vorbeşte Domnul, 
Răscumpărătorul, Sfîntul lui Israel, către 
Cel dispreţuit şi urît de popor, către Robul 
celor puternici: ,Împăraţii vor vedea lucrul 
acesta, şi se vor scula, şi voivozii se vor 
arunca la pămînt şi se vor închina, din 
pricina Domnului, care este credincios, din 
pricina Sfîntului lui Israel, care Te -a ales.``

MARCU 1:24 ,,Ce avem noi a face cu Tine, 
Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te 
ştiu cine eşti: Eşti Sfîntul lui Dumnezeu!``

IOAN 4:14 Dar oricui va bea din apa, pe 
care i -o voi da Eu, în veac nu -i va fi sete; ba 
încă apa, pe care i -o voi da Eu, se va preface 
în el într’un izvor de apă, care va ţîşni în 
viaţa vecinică.``

IOAN 6:35 Isus le -a zis: ,,Eu sînt Pînea 
vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămînzi 
niciodată; şi cine crede în Mine, nu va 
înseta niciodată.

APOCALIPSA 3:7 Îngerului Bisericii 
din Filadelfia scrie -i: ,,Iată ce zice Cel Sfînt, 
Cel Adevărat, Celce ţine cheia lui David, 
Celce deschide, şi nimeni nu va închide, 
Celce închide, şi nimeni nu va deschide:

APOCALIPSA 7:16 u le va mai fi 
foame, nu le va mai fi sete; nu -i va mai 
dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă.

17 Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului 
de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce 
la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va 
şterge orice lacrimă din ochii lor.``

APOCALIPSA 22:1 Şi mi -a arătat 
un rîu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, 
care ieşea din scaunul de domnie al lui 
Dumnezeu şi al Mielului.

Vezi și: #1; #2; #3; #5; Isaia 17:7,13; Isaia 21:10.

E02 Locul slujirii lui Mesia.

ISAIA 41:25 Am sculat pe cineva 
dela miazănoapte, şi vine dela răsărit; 
el cheamă Numele Meu; trece peste 
voivozi ca pe noroi şi -i calcă în picioare 
cum calcă olarul lutul.

ISAIA 9:1 Totuş întunerecul nu va 
împărăţi vecinic pe pămîntul în care acum 
este necaz. După cum în vremurile trecute a 
acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui 
Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu 
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slavă ţinutul de lîngă mare, ţara de dincolo 
de Iordan, Galilea Neamurilor.

MATEI 4:13 A părăsit Nazaretul, şi a 
venit de a locuit în Capernaum, lîngă mare, 
în ţinutul lui Zabulon şi Neftali,

14 ca să se împlinească ce fusese vestit prin 
proorocul Isaia, care zice:

15 ,,Ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, 
înspre mare, dincolo de Iordan, Galilea 
Neamurilor,

E15 Mesia va aduce vești vesele.

ISAIA 41:26 Cine a vestit lucrul acesta 
dela început, ca să -l ştim, şi cu mult 
înainte, ca să zicem: ,Are dreptate?` 
Nimeni nu l -a vestit, nimeni nu l -a 
proorocit, şi nimeni n’a auzit cuvintele 
voastre.

27 Eu, Cel dintîi, am zis Sionului: ,Iată -i, 
iată -i!` Şi Ierusalimului: ,Îţi trimet un 
vestitor de veşti bune!`

ISAIA 61:1 ,,Duhul Domnului 
Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul 
M’a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: 
El M’a trimes să vindec pe cei cu inima 
zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi 
prinşilor de război izbăvirea;

LUCA 1:30 Îngerul i -a zis: ,,Nu te teme, 
Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui 
Dumnezeu.

31 Şi iată că vei rămînea însărcinată, şi vei 
naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus.

32 El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea 
Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul 

de domnie al tatălui Său David.
33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi 

Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``

LUCA 2:10 Dar îngerul le -a zis: ,,Nu vă 
temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi 
o mare bucurie pentru tot norodul:

11 astăzi în cetatea lui David, vi s’a născut un 
Mîntuitor, care este Hristos, Domnul.

ROMANI 10:15 Şi cum vor propovădui, dacă 
nu sînt trimeşi? După cum este scris: ,Cît 
de frumoase sînt picioarele celor ce vestesc 
pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!`

APOCALIPSA 2:8 Îngerului Bisericii 
din Smirna scrie -i: ,,Iată ce zice Cel dintîi şi 
Cel de pe urmă, Cel ce a murit şi a înviat:

Vezi și: Isaia 40:9; Isaia 43:9,10; Isaia 44:6,7; Isaia 48:12; Isaia 
52:9.

B05 Mesia este plin de Duhul Sfânt.
E13 Dumnezeu confirmă slujirea lui Mesia.

ISAIA 42:1 ,,Iată Robul Meu, pe 
care -L sprijinesc, Alesul Meu, în care 
Îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am 
pus Duhul Meu peste El; El va vesti 
neamurilor judecata.

MATEI 3:16 De îndată ce a fost botezat, 
Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea 
cerurile s’au deschis, şi a văzut pe Duhul 
lui Dumnezeu pogorîndu-Se în chip de 
porumbel şi venind peste El.

17 Şi din ceruri s’a auzit un glas, care zicea: 
,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi 
găsesc plăcerea.``
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MATEI 12:16 şi le -a poruncit cu 
totdinadinsul să nu -L facă cunoscut;

17 ca să se împlinească ce fusese vestit prin 
proorocul Isaia, care zice:

18 ,,Iată Robul Meu, pe care L-am ales, Prea 
iubitul Meu, în care sufletul Meu îşi găseşte 
plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El, şi 
va vesti Neamurilor judecata.

MATEI 17:5 Pe cînd vorbea el încă, iată 
că i -a acoperit un nor luminos cu umbra 
lui. Şi din nor s’a auzit un glas, care zicea: 
,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi 
găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!``

IOAN 3:34 Căci Acela, pe care L -a 
trimes Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui 
Dumnezeu, pentrucă Dumnezeu nu -I dă 
Duhul cu măsură.

EFESENI 1:4 În El, Dumnezeu ne -a ales 
înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi 
şi fără prihană înaintea Lui, dupăce, în 
dragostea Lui,

FILIPENI 2:7 ci S’a desbrăcat pe sine 
însuş şi a luat un chip de rob, făcîndu-Se 
asemenea oamenilor.

Vezi și: Psalmi 89:19,20; Isaia 11:2-5; Isaia 43:10; Isaia 49:3-8; 
Isaia 50:4-9; Isaia 52:13; Isaia 61:1; Maleahi 1:11; Marcu 1:10,11; 

Luca 3:22; Ioan 1:32-34; Ioan 6:27; Faptele Apostolilor 9:15; 
Faptele Apostolilor 10:38; Faptele Apostolilor 11:18; Faptele 

Apostolilor 26:17,18,28; Romani 15:8-16; Efeseni 3:8; Coloseni 
1:13; 2 Petru 1:17.

B10 Smerenia și sărăcia lui Mesia
E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 

neevreiești.
E12 Mesia îndeplinește legile lui Dumnezeu.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 42:2 El nu va striga, nu-Şi va 
ridica glasul, şi nu -l va face să se audă 
pe uliţe.

3 Trestia frîntă n’o va zdrobi, şi mucul 
care mai arde încă, nu -l va stinge. Va 
vesti judecata după adevăr.

4 El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, pînă va 
aşeza dreptatea pe pămînt; şi ostroavele 
vor nădăjdui în legea Lui.``

MATEI 11:28 Veniţi la Mine, toţi cei 
trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.

29 Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi 
dela Mine, căci Eu sînt blînd şi smerit cu 
inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele 
voastre.

30 Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este 
uşoară.``

MATEI 12:19 El nu Se va lua la ceartă, nici 
nu va striga. Şi nimeni nu -I va auzi glasul 
pe uliţe.

20 u va frînge o trestie ruptă, şi nici nu va 
stinge un fitil care fumegă, pînă va face să 
biruie judecata.

21 Şi Neamurile vor nădăjdui în Numele Lui.``

IOAN 17:4 Eu Te-am proslăvit pe 
pămînt, am sfîrşit lucrarea, pe care Mi-ai 
dat -o s’o fac.

5 Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi 
cu slava, pe care o aveam la Tine, înainte de 
a fi lumea.
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EVREI 2:17 Prin urmare, a trebuit să 
Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, 
ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu 
Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic 
de încredere, ca să facă ispăşire pentru 
păcatele norodului.

18 Şi prin faptul că El însuş a fost ispitit în 
ceeace a suferit, poate să vină în ajutorul 
celor ce sînt ispitiţi.

EVREI 12:2 Să ne uităm ţintă la 
Căpetenia şi Desăvîrşirea credinţei noastre, 
adică la Isus, care, pentru bucuria care -I era 
pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit 
ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de 
domnie al lui Dumnezeu.

3 Uitaţi-vă dar cu luare aminte la Cel ce a 
suferit din partea păcătoşilor o împotrivire 
aşa de mare faţă de Sine, pentruca nu 
cumva să vă pierdeţi inima, şi să cădeţi de 
oboseală în sufletele voastre.

1 PETRU 2:22 El n-a făcut păcat, şi în gura 
Lui nu s-a găsit vicleşug”.

23 Cînd era batjocorit, nu răspundea cu 
batjocuri; şi, cînd era chinuit, nu ameninţa, 
ci Se supunea dreptului Judecător.

Vezi și: #1; #4; Psalmi 147:3; Isaia 53:2-12; Isaia 57:15; Isaia 61:1-
3; Isaia 66:2; Ieremia 31:25; Ezechiel 34:16; Matei 18:11-14.

B21 Mesia este Lumina.
E01 Tipul slujirii lui Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 42:6 ,,Eu, Domnul, Te-am 
chemat ca să dai mîntuire, şi Te voi lua 
de mînă, Te voi păzi şi Te voi pune ca 
legămînt al poporului, ca să fii Lumina 

neamurilor,
7 să deschizi ochii orbilor, să scoţi din 

temniţă pe cei legaţi, şi din prinsoare pe 
cei ce locuiesc în întunerec.

16 Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut 
de ei, îi voi povăţui pe cărări neştiute de 
ei; voi preface întunerecul în lumină, 
înaintea lor, şi locurile strîmbe în locuri 
netede: iată ce voi face, şi nu -i voi 
părăsi.

ISAIA 29:18 În ziua aceea, surzii vor auzi 
cuvintele cărţii, şi ochii orbilor, izbăviţi de 
negură şi întunerec, vor vedea.

MATEI 11:5 rbii îşi capătă vederea, 
şchiopii umblă, leproşii sînt curăţiţi, 
surzii aud, morţii înviază, şi săracilor li se 
propovăduieşte Evanghelia.

LUCA 2:28 Simeon L -a luat în braţe, a 
binecuvîntat pe Dumnezeu, şi a zis:

29 ,,Acum, slobozeşte în pace pe robul Tău, 
Stăpîne, după cuvîntul Tău.

30 Căci au văzutochii mei mîntuirea Ta,
31 pe care ai pregătit -o să fie, înaintea tuturor 

popoarelor,
32 lumina care să lumineze neamurile, şi slava 

poporului Tău Israel.``

LUCA 3:5 rice vale va fi astupată, 
orice munte şi orice deal va fi prefăcut în 
loc neted; căile strîmbe vor fi îndreptate, şi 
drumurile zgronţuroase vor fi netezite.

LUCA 4:17 şi I s’a dat cartea proorocului 
Isaia. Cînd a deschis -o, a dat peste locul 
unde era scris:

18 ,,Duhul Domnului este peste Mine, 
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pentrucă M’a uns să vestesc săracilor 
Evanghelia; M’a trimes să tămăduiesc pe cei 
cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor 
de război slobozirea, şi orbilor căpătarea 
vederii; să dau drumul celor apăsaţi,

19 şi să vestesc anul de îndurare al 
Domnului.``

20 În urmă, a închis cartea, a dat -o înapoi 
îngrijitorului, şi a şezut jos. Toţi ceice se 
aflau în sinagogă, aveau privirile pironite 
spre El.

21 Atunci a început să le spună: ,,Astăzi s’au 
împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe 
cari le-aţi auzit.``

LUCA 24:45 Atunci le -a deschis mintea, 
ca să înţeleagă Scripturile.

IOAN 9:39 Apoi Isus a zis: ,,Eu am 
venit în lumea aceasta pentru judecată: ca 
ceice nu văd, să vadă, şi ceice văd, să ajungă 
orbi.``

FAPTELE APOSTOLILOR 13:46 Dar 
Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: 
,,Cuvîntul lui Dumnezeu trebuia vestit 
mai întîi vouă; dar fiindcă voi nu -l primiţi, 
şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa 
vecinică, iată că ne întoarcem spre Neamuri.

47 Căci aşa ne -a poruncit Domnul: ,Te-am 
pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci 
mîntuirea pînă la marginile pămîntului.``

FAPTELE APOSTOLILOR 26:18 ca să le 
deschizi ochii, să se întoarcă dela întunerec 
la lumină, şi de supt puterea Satanei la 
Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa 
în Mine, iertare de păcate şi moştenirea 
împreună cu cei sfinţiţi.``

2 CORINTENI 4:6 Căci Dumnezeu, 
care a zis: ,,Să lumineze lumina din 
întunerec``, ne -a luminat inimile, pentruca 
să facem să strălucească lumina cunoştinţei 
slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.

APOCALIPSA 3:18 te sfătuiesc să 
cumperi dela Mine aur curăţit prin foc, ca 
să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te 
îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea 
goliciunii tale; şi doftorie pentru ochi, ca 
să-ţi ungi ochii, şi să vezi.

Vezi și: #1; #2; Psalmi 107:10-16; Psalmi 146:7,8; Isaia 9:2; Isaia 
29:18; Isaia 32:3; Isaia 35:5,8; Isaia 40:4; Isaia 42:1; Isaia 45:13; 
Isaia 48:17; Isaia 49:6,8,9; Isaia 51:4,5; Isaia 60:1-3; Isaia 61:1; 
Ieremia 31:8; Ieremia 32:39,41; Luca 1:69-72,78,79; Ioan 8:12; 

Faptele Apostolilor 26:23; Romani 3:25,26; Romani 15:8,9; 
Galateni 3:15-17; Efeseni 1:17,18; Efeseni 5:8; 2 Timotei 2:26; 
Evrei 1:8,9; Evrei 8:6; Evrei 9:15; Evrei 12:24; Evrei 13:5,20; 1 

Petru 2:9.

A05 Relația lui Mesia cu Tatăl Său.
B18 Sfințenia, frumusețea și gloria lui Mesia.

ISAIA 42:21 Domnul a voit, pentru 
dreptatea Lui, să vestească o lege mare 
şi minunată.

MATEI 3:17 Şi din ceruri s’a auzit un 
glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea 
iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.``

MATEI 5:17 Să nu credeţi că am venit 
să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să 
stric, ci să împlinesc.

IOAN 8:29 Cel ce M’a trimes, este cu 
Mine; Tatăl nu M’a lăsat singur, pentrucă 
totdeauna fac ce -I este plăcut.``

IOAN 13:31 Dupăce a ieşit Iuda, Isus a 
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zis: ,,Acum, Fiul omului a fost proslăvit şi 
Dumnezeu a fost proslăvit în El.

IOAN 15:10 Dacă păziţi poruncile Mele, 
veţi rămînea în dragostea Mea, după cum şi 
Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, şi rămîn 
în dragostea Lui.

IOAN 17:4 Eu Te-am proslăvit pe 
pămînt, am sfîrşit lucrarea, pe care Mi-ai 
dat -o s’o fac.

5 Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi 
cu slava, pe care o aveam la Tine, înainte de 
a fi lumea.

ROMANI 10:4 Căci Hristos este sfîrşitul 
Legii, pentruca oricine crede în El, să poată 
căpăta neprihănirea.

Vezi și: Psalmi 40:8; Matei 5:18-20; Matei 17:5; Romani 3:26,31; 
Romani 7:12; Romani 8:3; Galateni 3:13,21; Galateni 5:22,23; 

Filipeni 3:9; Evrei 8:10.

B01 Mesia este Fiul lui Dumnezeu.
D09 Mesia va fi Salvatorul.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.
H11 Mesia va fi glorificat.

ISAIA 43:1 ,,Acum, aşa vorbeşte 
Domnul, care te -a făcut, Iacove, şi Cel 
ce te -a întocmit, Israele!`` Nu te teme 
de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe 
nume: eşti al Meu.``

2 Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; 
şi rîurile nu te vor îneca; dacă vei merge 
prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va 
aprinde.

ISAIA 43:3-4
ISAIA 43:5 u te teme de nimic, căci 

Eu sînt cu tine, Eu voi aduce înapoi 
neamul tău dela răsărit, şi te voi strînge 
dela apus.

6 Voi zice miază noaptei: ,Dă încoace!` şi 
miazăzilei: ,Nu opri`, ci adu-Mi fiii din 
ţările depărtate şi fiicele dela marginea 
pămîntului:

7 pe toţi ceice poartă Numele Meu şi pe 
cari i-am făcut spre slava Mea, pe cari 
i-am întocmit şi i-am alcătuit.``

ISAIA 43:8-9
ISAIA 43:10 ,,Voi sînteţi martorii Mei-

,zice Domnul, -voi şi Robul Meu pe care 
L-am ales, ca să ştiţi, ca să Mă credeţi şi 
să înţelegeţi că Eu sînt: înainte de Mine 
n’a fost făcut niciun Dumnezeu, şi după 
Mine nu va fi,

11 Eu, Eu sînt Domnul, şi afară de Mine nu 
este niciun Mîntuitor!

12 Eu am vestit, am mîntuit, am proorocit, 
nu sînt străin între voi; voi Îmi sînteţi 
martori-,zice Domnul, -că Eu sînt 
Dumnezeu.

ISAIA 43:13-17
ISAIA 43:18 ,,Nu vă mai gîndiţi la ce 

a fost mai înainte, şi nu vă mai uitaţi la 
cele vechi!

19 Iată, voi face ceva nou, şi -i gata să se 
întîmple: să nu -l cunoaşteţi voi oare? 
Voi face un drum prin pustie, şi rîuri în 
locuri secetoase.

20 Fiarele cîmpului Mă vor slăvi, şacalii şi 
struţii, pentrucă voi da ape în pustie, şi 
rîuri în locuri secetoase, ca să adăp pe 
poporul Meu, pe poporul Meu cel ales,

21 poporul pe care Mi l-am alcătuit, ca să 
vestească laudele Mele.``

MATEI 12:18 ,,Iată Robul Meu, pe 
care L-am ales, Prea iubitul Meu, în care 
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sufletul Meu îşi găseşte plăcerea. Voi pune 
Duhul Meu peste El, şi va vesti Neamurilor 
judecata.

MATEI 16:16 Simon Petru, drept 
răspuns, I -a zis: ,,Tu eşti Hristosul, Fiul 
Dumnezeului celui viu!``

LUCA 1:47 şi mi se bucură duhul în 
Dumnezeu, Mîntuitorul meu,

LUCA 2:11 astăzi în cetatea lui David, 
vi s’a născut un Mîntuitor, care este Hristos, 
Domnul.

IOAN 1:7 El a venit ca martor, ca să 
mărturisească despre Lumină, pentruca toţi 
să creadă prin el.

8 u era el Lumina, ci el a venit ca să 
mărturisească despre Lumină.

IOAN 6:69 Şi noi am crezut, şi am ajuns 
la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfîntul lui 
Dumnezeu.``

IOAN 15:27 Şi voi deasemenea veţi 
mărturisi, pentrucă aţi fost cu Mine dela 
început.

FAPTELE APOSTOLILOR 1:8 Ci voi 
veţi primi o putere, cînd Se va pogorî 
Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori 
în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi 
pînă la marginile pămîntului.``

FAPTELE APOSTOLILOR 4:12 În nimeni 
altul nu este mîntuire: căci nu este supt 
cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care 
trebuie să fim mîntuiţi.``

1 IOAN 4:14 Şi noi am văzut şi 
mărturisim că Tatăl a trimes pe Fiul ca să fie 
Mîntuitorul lumii.

Vezi și: #1; #2; Isaia 12:2; Isaia 44:7,8; Isaia 45:21,22; Isaia 
46:10; Osea 13:4; Luca 4:41; Ioan 11:27; Ioan 16:14; Tit 3:4-6; 2 

Petru 3:18.

D05 Mesia va fi Mântuitorul.

ISAIA 44:1 ,,Ascultă acum, Iacove, 
robul Meu, Israele, pe care te-am ales!``

2 Aşa vorbeşte Domnul, care te -a făcut 
şi întocmit, şi care dela naşterea ta este 
sprijinul tău: ,,Nu te teme de nimic, 
robul Meu Iacov, Israelul Meu, pe care 
l-am ales.

PSALMI 105:6 sămînţă a robului Său 
Avraam, copii ai lui Iacov, aleşii Săi!

PSALMI 105:43 A scos pe poporul Său cu 
veselie, pe aleşii Săi în mijlocul strigătelor 
de bucurie.

MATEI 24:31 El va trimete pe îngerii 
Săi cu trîmbiţa răsunătoare, şi vor aduna 
pe aleşii Lui din cele patru vînturi, dela o 
margine a cerurilor pînă la cealaltă.

ROMANI 2:28 Iudeu nu este acela care se 
arată pe dinafară că este Iudeu; şi tăiere 
împrejur nu este aceea care este pe dinafară, 
în carne.

29 Ci Iudeu este acela care este Iudeu 
înlăuntru; şi tăiere împrejur este aceea 
a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de 
Iudeu îşi scoate lauda nu dela oameni, ci 
dela Dumnezeu.
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ROMANI 11:7 Deci, ce urmează? Că Israel 
n’a căpătat ce căuta, iar rămăşiţa aleasă a 
căpătat; pe cînd ceilalţi au fost împietriţi,

ROMANI 11:28 În ce priveşte Evanghelia, ei 
sînt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru; 
dar în ce priveşte alegerea, sînt iubiţi, din 
pricina părinţilor lor.

29 Căci lui Dumnezeu nu -I pare rău de 
darurile şi de chemarea făcută.

COLOSENI 3:12 Astfel dar, ca nişte aleşi 
ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, 
îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, 
cu bunătate, cu smerenie, cu blîndeţă, cu 
îndelungă răbdare.

1 TESALONICENI 1:4 Ştim, fraţi prea 
iubiţi de Dumnezeu alegerea voastră.

2 TESALONICENI 2:13 oi însă, fraţi prea 
iubiţi de Domnul, trebuie să mulţămim 
totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci 
dela început Dumnezeu v’a ales pentru 
mîntuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa 
adevărului.

1 PETRU 2:9 Voi însă sînteţi o seminţie 
aleasă, o preoţie împărătească, un neam 
sfînt, un popor , pe care Dumnezeu Şi l-a 
cîştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile 
minunate ale Celui ce v-a chemat din 
întunerec la lumina Sa minunată;

2 PETRU 1:10 De aceea, fraţilor, căutaţi 
cu atît mai mult să vă întăriţi chemarea şi 
alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul 
acesta, nu veţi aluneca niciodată.

Vezi și: Psalmi 106:5; Isaia 41:8,9; Isaia 45:4; Ieremia 31:3; 
Amos 3:1,2; Marcu 13:27; Romani 8:33.

G04 Mesia va revărsa Spiritul Său.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 44:3 Căci voi turna ape peste 
pămîntul însetat şi rîuri pe pămîntul 
uscat; voi turna Duhul Meu peste 
sămînţa ta, şi binecuvîntarea Mea peste 
odraslele tale,

4 şi vor răsări ca firele de iarbă între ape, 
ca sălciile lîngă pîraiele de apă.

5 Unul va zice: ,Eu sînt al Domnului!` 
Altul se va numi cu numele lui Iacov; iar 
altul va scrie cu mîna lui: ,Al Domnului 
sînt!` Şi va fi cinstit cu numele lui 
Israel.``

6 ,,Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui 
Israel şi Răscumpărătorul lui, Domnul 
oştirilor: ,Eu sînt Cel dintîi şi Cel de 
pe urmă, şi afară de Mine, nu este alt 
Dumnezeu.

ISAIA 44:7-8

ISAIA 41:4 Cine a făcut şi a împlinit 
aceste lucruri? Acela care a chemat 
neamurile dela început, Eu, Domnul, 
cel dintîi şi Acelaş pînă în cele din urmă 
veacuri.

ISAIA 49:10 u le va fi foame, nici nu le va 
fi sete; nu -i va bate arşiţa, nici soarele; căci 
Cel ce are milă de ei îi va călăuzi şi -i va duce 
la izvoare de ape.

EZECHIEL 39:29 şi nu le voi mai acunde Faţa 
Mea, căci voi turna Duhul Meu pentru casa 
lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.``

IOAN 7:37 În ziua de pe urmă, care era 
ziua cea mare a praznicului, Isus a stătut 
în picioare, şi a strigat: ,,Dacă însetează 
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cineva, să vină la Mine, şi să bea.
38 Cine crede în Mine, din inima lui vor curge 

rîuri de apă vie, cum zice Scriptura.``
39 Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe 

care aveau să -L primească ceice vor crede 
în El. Căci Duhul Sfînt încă nu fusese dat, 
fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:17 ,,În zilele 
de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din 
Duhul Meu peste orice făptură; feciorii 
voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii 
voştri vor avea vedenii, şi bătrînii voştri vor 
visa visuri!

FAPTELE APOSTOLILOR 2:33 Şi 
acum, odată ce S’a înălţat prin dreapta lui 
Dumnezeu, şi a primit dela Tatăl făgăduinţa 
Duhului Sfînt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.

FAPTELE APOSTOLILOR 5:14 umărul 
celor ce credeau în Domnul, bărbaţi şi 
femei, se mărea tot mai mult;

APOCALIPSA 21:6 Apoi mi -a zis: ,,S’a 
isprăvit! Eu sînt Alfa şi Omega, Începutul şi 
Sfîrşitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea 
fără plată din izvorul apei vieţii.

Vezi și: #1; #2; Isaia 32:15; Isaia 35:6,7; Isaia 41:17; Isaia 
43:10,11,19,20; Isaia 48:12; Isaia 59:20,21; Ezechiel 34:26; 

Ioel 2:28; Ioel 3:18; Mica 4:2; Zaharia 8:20-23; Zaharia 12:10; 
Matei 25:34; Matei 27:37; Faptele Apostolilor 2:41-47; Faptele 
Apostolilor 4:4; Faptele Apostolilor 10:45; 1 Timotei 3:16; Tit 

3:5,6; Apocalipsa 1:8,11,17; Apocalipsa 2:8; Apocalipsa 22:13,17.

A06 Mesia este Creatorul.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H11 Mesia va fi glorificat.

ISAIA 44:21 Ţine minte aceste lucruri, 
Iacove, şi tu, Israele, căci eşti robul 
Meu. Eu te-am făcut, tu eşti robul Meu, 
Israele, nu Mă uita!

22 Eu îţi şterg fărădelegile ca un nor, şi 
păcatele ca o ceaţă: întoarce-te la Mine, 
căci Eu te-am răscumpărat.``

23 Bucuraţi-vă, ceruri! Căci Domnul a 
lucrat; răsunaţi de veselie, adîncimi 
ale pămîntului! Izbucniţi în strigăte 
de bucurie, munţilor! Şi voi, pădurilor, 
cu toţi copacii voştri! Căci Domnul a 
răscumpărat pe Iacov, Şi -a arătat slava 
în Israel.

24 Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul 
tău, Celce te -a întocmit din pîntecele 
mamei tale: ,,Eu, Domnul, am făcut 
toate aceste lucruri, Eu singur am 
desfăşurat cerurile, Eu am întins 
pămîntul. Cine era cu Mine?

25 Eu zădărnicesc semnele proorocilor 
mincinoşi, şi arăt ca înşelători pe 
ghicitori; fac pe cei înţelepţi să dea 
înapoi, şi le prefac ştiinţa în nebunie.

26 Dar întăresc cuvîntul robului Meu, şi 
împlinesc ce proorocesc trimeşii Mei; 
Eu zic despre Ierusalim: ,Va fi locuit,` 
şi despre cetăţile lui Iuda: ,Vor fi zidite 
iarăş, şi le voi ridica dărîmăturile.`

AMOS 9:14 Voi aduce înapoi pe prinşii 
de război ai poporului Meu Israel; ei vor zidi 
iarăş cetăţile pustiite şi le vor locui, vor sădi 
vii şi le vor bea vinul, vor face grădini şi le 
vor mînca roadele.
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IOAN 1:3 Toate lucrurile au fost făcute 
prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n’a fost 
făcut fără El.

ROMANI 11:26 Şi atunci tot Israelul va fi 
mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul 
va veni din Sion, şi va îndepărta toate 
nelegiurile dela Iacov.

1 CORINTENI 8:6 totuş pentru noi 
nu este decît un singur Dumnezeu: Tatăl, 
dela care vin toate lucrurile şi pentru 
care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus 
Hristos, prin care sînt toate lucrurile şi prin 
El şi noi.

EVREI 1:1 După ce a vorbit în vechime 
părinţilor noştri prin prooroci, în multe 
rînduri şi în multe chipuri, Dumnezeu,

2 la sfîrşitul acestor zile, ne -a vorbit prin 
Fiul, pe care L -a pus moştenitor al tuturor 
lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.

1 PETRU 1:18 căci ştiţi că nu cu lucruri 
peritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost 
răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe 
care-l moşteniserăţi dela părinţii voştri,

19 ci cu sîngele scump al lui Hristos, Mielul 
fără cusur şi fără prihană.

1 PETRU 4:11 Dacă vorbeşte cineva, să 
vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă 
slujeşte cineva, să slujească după puterea, 
pe care i-o dă Dumnezeu: pentruca în toate 
lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus 
Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii 
vecilor! Amin.

APOCALIPSA 5:11 M’am uitat, şi 
împrejurul scaunului de domnie, în jurul 

făpturilor vii şi în jurul bătrînilor am auzit 
glasul multor îngeri. Numărul lor era de 
zece mii de ori zece mii şi mii de mii.

12 Ei ziceau cu glas tare: ,,Vrednic este Mielul, 
care a fost jungheat, să primească puterea, 
bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava 
şi lauda!``

13 Şi pe toate făpturile, cari sînt în cer, pe 
pămînt, supt pămînt, pe mare, şi tot ce se 
află în aceste locuri, le-am auzit zicînd: 
,,A Celui ce şade pe scaunul de domnie, 
şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi 
stăpînirea în vecii vecilor!``

Vezi și: #1; #2; Psalmi 103:12; Isaia 1:18; Isaia 40:22; Isaia 43:25; 
Isaia 45:12,13; Isaia 49:13; Isaia 51:13; Isaia 61:4; Ieremia 3:12-14; 
Ieremia 33:8; Ezechiel 36:10; Faptele Apostolilor 3:19; Romani 
11:28,29; Efeseni 3:9; Coloseni 1:12-18; Evrei 1:10-12; Apocalipsa 

12:12; Apocalipsa 18:20; Apocalipsa 19:1-6.

D05 Mesia va fi Mântuitorul.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 45:17 Dar Israel va fi mîntuit de 
Domnul, cu o mîntuire vecinică. Voi nu 
veţi fi nici ruşinaţi, nici înfruntaţi, în 
veci.

18 Căci aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul 
cerurilor, singurul Dumnezeu, care 
a întocmit pămîntul, l -a făcut şi l -a 
întărit, l -a făcut nu ca să fie pustiu, ci 
l -a întocmit ca să fie locuit-:,,Eu sînt 
Domnul, şi nu este altul!

FAPTELE APOSTOLILOR 13:39 şi oricine 
crede, este iertat prin El de toate lucrurile 
de cari n’aţi putut fi iertaţi prin Legea lui 
Moise.

ROMANI 2:28 Iudeu nu este acela care se 
arată pe dinafară că este Iudeu; şi tăiere 
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împrejur nu este aceea care este pe dinafară, 
în carne.

29 Ci Iudeu este acela care este Iudeu 
înlăuntru; şi tăiere împrejur este aceea 
a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de 
Iudeu îşi scoate lauda nu dela oameni, ci 
dela Dumnezeu.

ROMANI 8:1 Acum dar nu este nici o 
osîndire pentru ceice sînt în Hristos Isus, 
cari nu trăiesc după îndemnurile firii 
pămînteşti, ci după îndemnurile Duhului.

ROMANI 11:25 Fraţilor, pentruca să nu vă 
socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu 
ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut 
într’o împietrire, care va ţinea pînă va intra 
numărul deplin al Neamurilor.

26 Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum 
este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion, şi va 
îndepărta toate nelegiurile dela Iacov.

2 CORINTENI 5:21 Pe Cel ce n’a 
cunoscut niciun păcat, El L -a făcut păcat 
pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui 
Dumnezeu în El.

Vezi și: #1; #2; Isaia 26:4; Romani 3:24,25; Romani 5:1,18,19; 1 
Corinteni 1:30,31; 1 Corinteni 6:11; Filipeni 3:8,9; Ioan 4:15.

D09 Mesia va fi Salvatorul.
E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 

neevreiești.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ISAIA 45:21 Spuneţi-le, şi aduceţi -i 
încoace, ca să se sfătuiască unii cu alţii! 
Cine a proorocit aceste lucruri dela 

început, şi le -a vestit de mult? Oare 
nu Eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu 
decît Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu 
drept şi mîntuitor, alt Dumnezeu afară 
de Mine nu este.

22 Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi 
mîntuiţi toţi ceice sînteţi la marginile 
pămîntului! Căci Eu sînt Dumnezeu, şi 
nu altul.

23 Pe Mine Însumi Mă jur, adevărul iese 
din gura Mea şi cuvîntul Meu nu va fi 
luat înapoi: orice genunchi se va pleca 
înaintea Mea, şi orice limbă va jura pe 
Mine.

24 ,Numai în Domnul`, Mi se va zice, 
,locuieşte dreptatea şi puterea; la El vor 
veni, şi vor fi înfruntaţi toţi ceice erau 
mîniaţi împotriva Lui.

25 În Domnul vor fi făcuţi neprihăniţi şi 
proslăviţi toţi urmaşii lui Israel.``

IOAN 3:16 Fiindcă atît de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui 
Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu 
piară, ci să aibă viaţa vecinică.

IOAN 6:40 Voia Tatălui meu este ca 
oricine vede pe Fiul, şi crede în El, să aibă 
viaţa vecinică; şi Eu îl voi învia în ziua de 
apoi.``

ROMANI 9:33 după cum este scris: ,,Iată că 
pun în Sion o Piatră de poticnire, şi o stîncă 
de cădere: şi cine crede în El, nu va fi dat de 
ruşine.``

ROMANI 11:26 Şi atunci tot Israelul va fi 
mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul 
va veni din Sion, şi va îndepărta toate 
nelegiurile dela Iacov.
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ROMANI 14:10 Dar pentruce judeci tu pe 
fratele tău? Sau pentruce dispreţuieşti tu 
pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa 
înaintea scaunului de judecată al lui 
Hristos.

11 Fiindcă este scris: ,,Pe viaţa Mea Mă jur, 
zice Domnul, că orice genunchi se va pleca 
înaintea Mea, şi orice limbă va da slavă lui 
Dumnezeu.``

12 Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală 
despre sine însuş lui Dumnezeu.

Vezi și: #1; #2; Facerea - Geneza 22:15-18; Psalmi 65:5; Zaharia 
12:10; Evrei 12:2.

E08 Dreptatea lui Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ISAIA 46:3 Ascultaţi-Mă, casa lui 
Iacov, şi toată rămăşiţa casei lui Israel, 
voi, pe cari v’am luat în spinare dela 
obîrşia voastră, pe cari v’am purtat pe 
umăr dela naşterea voastră:

4 pînă la bătrîneţa voastră Eu voi fi 
Acelaş, pînă la cărunteţele voastre vă 
voi sprijini. V’am purtat, şi tot vreau 
să vă mai port, să vă sprijinesc şi să vă 
mîntuiesc.

13 Eu Îmi apropii neprihănirea: nu este 
departe; şi mîntuirea Mea nu va zăbovi. 
Eu voi pune mîntuirea Mea în Sion şi 
slava Mea peste Israel.``

ROMANI 1:17 deoarece în ea este 
descoperită o neprihănire, pe care o dă 
Dumnezeu, prin credinţă şi care duce 
la credinţă, după cum este scris: ,,Cel 

neprihănit va trăi prin credinţă.``

ROMANI 3:21 Dar acum s’a arătat o 
neprihănire (Greceşte: dreptate), pe 
care o dă Dumnezeu, fără lege-despre ea 
mărturisesc Legea şi proorocii-

22 şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, 
care vine prin credinţa în Isus Hristos, 
pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu 
este nici o deosebire.

ROMANI 10:3 pentrucă, întrucît n-au 
cunoscut neprihănirea, pe care o dă 
Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte 
o neprihănire a lor înşişi, şi nu s’au supus 
astfel neprihănirii, pe care o dă Dumnezeu.

4 Căci Hristos este sfîrşitul Legii, pentruca 
oricine crede în El, să poată căpăta 
neprihănirea.

5 În adevăr, Moise scrie că omul care 
împlineşte neprihănirea, pe care o dă Legea, 
va trăi prin ea.

6 Pe cînd iată cum vorbeşte neprihănirea, pe 
care o dă credinţa: ,,Să nu zici în inima ta: 
,Cine se va sui în cer?` (Să pogoare adică pe 
Hristos din cer).

ROMANI 11:26 Şi atunci tot Israelul va fi 
mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul 
va veni din Sion, şi va îndepărta toate 
nelegiurile dela Iacov.

Vezi și: #1; #2.

D05 Mesia va fi Mântuitorul.

ISAIA 47:4 ,,Răscumpărătorul nostru 
se cheamă Domnul oştirilor, Sfîntul lui 
Israel.`` -
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ISAIA 44:6 ,,Aşa vorbeşte Domnul, 
Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui, 
Domnul oştirilor: ,Eu sînt Cel dintîi şi Cel 
de pe urmă, şi afară de Mine, nu este alt 
Dumnezeu.

ROMANI 11:26 Şi atunci tot Israelul va fi 
mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul 
va veni din Sion, şi va îndepărta toate 
nelegiurile dela Iacov.

APOCALIPSA 1:8 ,,Eu sînt Alfa 
şi Omega, Începutul şi Sfîrşitul``, zice 
Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era 
şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.

Vezi și: Facerea - Geneza 32:24-31; 2 Samuel 22:3; Iov 19:25; 
Psalmi 19:14; Psalmi 78:35; Isaia 41:14; Isaia 44:24; Isaia 48:17; 
Isaia 49:7,26; Isaia 54:5,8; Isaia 59:20; Isaia 60:16; Isaia 63:16; 

Apocalipsa 1:11; Apocalipsa 21:6; Apocalipsa 22:13.

E01 Tipul slujirii lui Mesia.

ISAIA 48:15 Eu am vorbit, şi Eu l-am şi 
chemat; Eu l-am adus, şi lucrarea lui va 
izbuti.

16 Apropiaţi-vă de Mine, şi ascultaţi! Dela 
început, n’am vorbit în ascuns, dela 
obîrşia acestor lucruri, am fost de faţă. 
Şi acum, Domnul Dumnezeu m’a trimes 
cu Duhul Său.

17 Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul 
tău, Sfîntul lui Israel: ,Eu, Domnul, 
Dumnezeul tău, te învăţ ce este de folos, 
şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie 
să mergi!

LUCA 4:18 ,,Duhul Domnului este peste 
Mine, pentrucă M’a uns să vestesc săracilor 
Evanghelia; M’a trimes să tămăduiesc pe cei 

cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor 
de război slobozirea, şi orbilor căpătarea 
vederii; să dau drumul celor apăsaţi,

IOAN 3:34 Căci Acela, pe care L -a 
trimes Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui 
Dumnezeu, pentrucă Dumnezeu nu -I dă 
Duhul cu măsură.

IOAN 6:45 În prooroci este scris: ,Toţi 
vor fi învăţaţi de Dumnezeu.` Aşa că oricine 
a ascultat pe Tatăl, şi a primit învăţătura 
Lui, vine la Mine.

IOAN 18:20 Isus i -a răspuns: ,,Eu am 
vorbit lumii pe faţă; totdeauna am învăţat 
pe norod în sinagogă şi în Templu, unde 
se adună toţi Iudeii, şi n’am spus nimic în 
ascuns.

IOAN 20:21 Isus le -a zis din nou: ,,Pace 
vouă! Cum M’a trimes pe Mine Tatăl, aşa vă 
trimet şi Eu pe voi.``

22 După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le -a 
zis: ,,Luaţi Duh Sfînt!

EFESENI 4:21 dacă, cel puţin, L-aţi 
ascultat, şi dacă, potrivit adevărului care 
este în Isus, aţi fost învăţaţi,

Vezi și: Psalmi 32:8; Isaia 49:9,10.

C01 Nașterea lui Mesia este prezisă.

ISAIA 49:1 ,,Ascultaţi-Mă, ostroave! 
Luaţi aminte, popoare depărtate! 
Domnul M’a chemat din sînul mamei 
şi M’a numit dela ieşirea din pîntecele 
mamei.
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MATEI 1:20 Dar pe cînd se gîndea el la 
aceste lucruri, i s’a arătat în vis un înger al 
Domnului, şi i -a zis: ,,Iosife, fiul lui David, 
nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-
ta, căci ce s’a zămislit în ea, este dela Duhul 
Sfînt.

21 Ea va naşte un Fiu, şi -i vei pune numele 
Isus, pentru că El va mîntui pe poporul Lui 
de păcatele sale.``

IOAN 10:36 cum ziceţi voi că hulesc Eu, 
pe care Tatăl M’a sfinţit şi M’a trimes în 
lume? Şi aceasta, pentrucă am zis: ,Sînt Fiul 
lui Dumnezeu!`

EFESENI 2:17 El a venit astfel să aducă 
vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi 
departe, şi pace celor ce erau aproape.

EVREI 12:25 Luaţi seama ca nu cumva să 
nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte! 
Căci dacă n’au scăpat ceice n’au vrut să 
asculte pe Cel ce vorbea pe pămînt, cu 
atît mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne 
întoarcem dela Cel ce vorbeşte din ceruri,

1 PETRU 1:19 ci cu sîngele scump al lui 
Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.

20 El a fost cunoscut mai înainte de 
întemeierea lumii, şi a fost arătat la sfîrşitul 
vremurilor pentru voi,

Vezi și: Psalmi 71:5,6; Isaia 42:1-4,12; Isaia 45:22; Isaia 49:5; 
Isaia 51:5; Isaia 55:3; Ţefania 2:11; Luca 1:15,31; Luca 2:10,11.

B16 Puterea și forța lui Mesia.

ISAIA 49:2 Mi -a făcut gura ca o sabie 
ascuţită, M’a acoperit cu umbra mînii 

Lui; şi M’a făcut o săgeată ascuţită, M’a 
ascuns în tolba Lui cu săgeţi,

PSALMI 27:5 Căci El mă va ocroti în 
coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde 
supt acoperişul cortului Lui, şi mă va înălţa 
pe o stîncă.

PSALMI 45:5 Săgeţile tale sînt ascuţite: 
supt tine vor cădea popoare, şi săgeţile 
tale vor străpunge inima vrăjmaşilor 
împăratului.

PSALMI 91:15 Cînd Mă va chema, îi voi 
răspunde; voi fi cu el în strîmtorare, îl voi 
izbăvi şi -l voi proslăvi.

EVREI 4:12 Căci Cuvîntul lui Dumnezeu 
este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice 
sabie cu două tăişuri: pătrunde pînă acolo 
că desparte sufletul şi duhul, încheieturile 
şi măduva, judecă simţirile şi gîndurile 
inimii.

APOCALIPSA 1:16 În mîna dreaptă 
ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie 
ascuţită cu două tăişuri, şi faţa Lui era ca 
soarele, cînd străluceşte în toată puterea lui.

APOCALIPSA 2:12 Îngerului Bisericii 
din Pergam scrie -i: ,,Iată ce zice Cel ce are 
sabia ascuţită cu două tăişuri:

APOCALIPSA 19:15 Din gura Lui ieşea 
o sabie ascuţită, ca să lovească Neamurile cu 
ea, pe cari le va cîrmui cu un toiag de fer. Şi 
va călca cu picioarele teascul vinului mîniei 
aprinse a atotputernicului Dumnezeu.

Vezi și: Psalmi 45:2-5; Psalmi 91:11; Isaia 50:4; Isaia 51:16; Isaia 
61:1-3; Isaia 66:19.
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B14 Mesia face cunoscută gloria lui 
Dumnezeu.

H11 Mesia va fi glorificat.

ISAIA 49:3 şi Mi -a zis: ,Israele, Tu 
eşti Robul Meu, în care Mă voi slăvi.`

IOAN 12:28 Tată, proslăveşte Numele 
Tău!`` Şi din cer, s’a auzit un glas, care zicea: 
,,L-am proslăvit, şi -L voi mai proslăvi!``

IOAN 17:1 După ce a vorbit astfel, Isus 
a ridicat ochii spre cer, şi a zis: ,,Tată, a sosit 
ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul 
Tău să Te proslăvească pe Tine,

IOAN 17:4 Eu Te-am proslăvit pe 
pămînt, am sfîrşit lucrarea, pe care Mi-ai 
dat -o s’o fac.

Vezi și: Ioan 13:31,32; Filipeni 2:6-11.

E22 Munca lui Mesia va fi binecuvântată.
F03 Mesia va fi renegat.

ISAIA 49:4 Şi Eu Mă gîndeam: 
,Degeaba am muncit, în zădar şi fără 
folos Mi-am istovit puterea.` Dar 
dreptul Meu este la Domnul, şi răsplata 
Mea la Dumnezeul Meu.

MATEI 17:17 ,,O, neam necredincios 
şi pornit la rău!`` a răspuns Isus. ,,Pînă 
cînd voi fi cu voi? Pînă cînd vă voi suferi? 
Aduceţi -l aici la Mine.``

MATEI 23:37 Ierusalime, Ierusalime, care 
omori pe prooroci şi ucizi cu pietre pe cei 
trimeşi la tine! De cîte ori am vrut să strîng 

pe copiii tăi cum îşi strînge găina puii supt 
aripi, şi n’aţi vrut!

IOAN 1:11 A venit la ai Săi, şi ai Săi nu 
L-au primit.

IOAN 17:4 Eu Te-am proslăvit pe 
pămînt, am sfîrşit lucrarea, pe care Mi-ai 
dat -o s’o fac.

5 Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi 
cu slava, pe care o aveam la Tine, înainte de 
a fi lumea.

ROMANI 10:21 Pe cînd, despre Israel zice: 
,Toată ziua Mi-am întins mînile spre un 
norod răzvrătit şi împotrivitor la vorbă.`

2 CORINTENI 12:15 Şi eu, voi cheltui 
prea bucuros din ale mele, şi mă voi cheltui 
în totul şi pe mine însumi pentru sufletele 
voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sînt iubit 
cu atît mai puţin?

GALATENI 4:11 Mă tem să nu mă fi ostenit 
degeaba pentru voi.

FILIPENI 2:9 Deaceea şi Dumnezeu L -a 
înălţat nespus de mult, şi I -a dat Numele, 
care este mai pe sus de orice nume;

EVREI 12:2 Să ne uităm ţintă la 
Căpetenia şi Desăvîrşirea credinţei noastre, 
adică la Isus, care, pentru bucuria care -I era 
pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit 
ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de 
domnie al lui Dumnezeu.

Vezi și: Psalmi 22:22-31; Isaia 40:10; Isaia 53:10-12; Isaia 62:11; 
Isaia 65:2.
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A05 Relația lui Mesia cu Tatăl Său.
F03 Mesia va fi renegat.

ISAIA 49:5 Şi acum, Domnul 
vorbeşte, El, care M’a întocmit din 
pîntecele mamei ca să fiu Robul Lui, 
ca să aduc înapoi la El pe Iacov, şi pe 
Israel, care este încă împrăştiat; căci 
Eu sînt preţuit înaintea Domnului, şi 
Dumnezeul Meu este tăria Mea.

MATEI 15:24 Drept răspuns, El a zis: ,,Eu 
nu sînt trimes decît la oile pierdute ale casei 
lui Israel.``

MATEI 23:37 Ierusalime, Ierusalime, care 
omori pe prooroci şi ucizi cu pietre pe cei 
trimeşi la tine! De cîte ori am vrut să strîng 
pe copiii tăi cum îşi strînge găina puii supt 
aripi, şi n’aţi vrut!

IOAN 1:11 A venit la ai Săi, şi ai Săi nu 
L-au primit.

12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică 
celorce cred în Numele Lui, le -a dat dreptul 
să se facă copii ai lui Dumnezeu;

IOAN 3:35 Tatăl iubeşte pe Fiul, şi a dat 
toate lucrurile în mîna Lui.

IOAN 13:31 Dupăce a ieşit Iuda, Isus a 
zis: ,,Acum, Fiul omului a fost proslăvit şi 
Dumnezeu a fost proslăvit în El.

32 Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în El, şi 
Dumnezeu Îl va proslăvi în El însuş, şi -L va 
proslăvi îndată.

FAPTELE APOSTOLILOR 10:36 El a 
trimes Cuvîntul Său fiilor lui Israel, şi le -a 
vestit Evanghelia păcii, prin Isus Hristos, 

care este Domnul tuturor.

APOCALIPSA 5:12 Ei ziceau cu glas 
tare: ,,Vrednic este Mielul, care a fost 
jungheat, să primească puterea, bogăţia, 
înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi 
lauda!``

Vezi și: Psalmi 110:1-3; Isaia 49:1; Matei 3:17; Matei 11:27; Matei 
17:5; Matei 21:37-41; Matei 28:18; Luca 19:42; Romani 15:8; 

Efeseni 1:20-22; 1 Tesaloniceni 2:15,16; Iacob 5:20-27; 1 Petru 
3:22.

A07 El va fi Mesia lui Israel.
D09 Mesia va fi Salvatorul.
E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 

neevreiești.
E26 Lucrarea de mântuire a lui Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 49:6 El zice: ,Este prea puţin 
lucru să fii Robul Meu ca să ridici 
seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi 
rămăşiţele lui Israel. De aceea, te pun 
să fii Lumina neamurilor, ca să duci 
mîntuirea pînă la marginile pămîntului.

LUCA 2:32 lumina care să lumineze 
neamurile, şi slava poporului Tău Israel.``

LUCA 24:46 Şi le -a zis: ,,Aşa este scris, 
şi aşa trebuia să pătimească Hristos, şi să 
învieze a treia zi dintre cei morţi.

47 Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, 
în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea 
păcatelor, începînd din Ierusalim.

FAPTELE APOSTOLILOR 13:46 Dar 
Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: 
,,Cuvîntul lui Dumnezeu trebuia vestit 
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mai întîi vouă; dar fiindcă voi nu -l primiţi, 
şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa 
vecinică, iată că ne întoarcem spre Neamuri.

47 Căci aşa ne -a poruncit Domnul: ,Te-am 
pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci 
mîntuirea pînă la marginile pămîntului.``

48 eamurile se bucurau cînd au auzit lucrul 
acesta şi preamăreau Cuvîntul Domnului. 
Şi toţi cei ce erau rînduiţi să capete viaţa 
vecinică, au crezut.

EVREI 8:10 Dar iată legămîntul, pe 
care -l voi face cu casa lui Israel, după acele 
zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în 
mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu 
voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul 
Meu.

Vezi și: #1; #2; Isaia 42:6; Ioan 1:4-9; Faptele Apostolilor 
26:18,32.

B16 Puterea și forța lui Mesia.
F03 Mesia va fi renegat.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 49:7 Aşa vorbeşte Domnul, 
Răscumpărătorul, Sf întul lui Israel, 
către Cel dispreţuit şi urît de popor, 
către Robul celor puternici: ,Împăraţii 
vor vedea lucrul acesta, şi se vor scula, 
şi voivozii se vor arunca la pămînt şi se 
vor închina, din pricina Domnului, care 
este credincios, din pricina Sfîntului lui 
Israel, care Te -a ales.``

PSALMI 35:19 Să nu se bucure de mine 
ceice pe nedrept îmi sînt vrăjmaşi, nici să 
nu-şi facă semne cu ochiul, ceice mă urăsc 
fără temei!

MATEI 27:22 Pilat le -a zis: ,,Dar ce să fac 
cu Isus, care se numeşte Hristos?`` ,,Să fie 
răstignit``, i-au răspuns cu toţii.

23 Dregătorul a zis: ,,Dar ce rău a făcut?`` 
Ei au început să strige şi mai tare: ,,Să fie 
răstignit!``

IOAN 7:47 Fariseii le-au răspuns: ,,Doar 
n’aţi fi fost duşi şi voi în rătăcire?

48 A crezut în El vreunul din mai marii noştri 
sau din Farisei?

49 Dar norodul acesta, care nu ştie Legea, este 
blestemat!``

IOAN 15:22 Dacă n’aş fi venit şi nu le-
aş fi vorbit, n’ar avea păcat; dar acum n’au 
nicio desvinovăţire pentru păcatul lor.

23 Cine Mă urăşte pe Mine, urăşte şi pe Tatăl 
Meu.

24 Dacă n’aş fi făcut între ei lucrări, pe cari 
nimeni altul nu le -a făcut, n’ar avea păcat; 
dar acum le-au şi văzut, şi M’au urît şi pe 
Mine şi pe Tatăl Meu.

25 Dar lucrul acesta s’a întîmplat ca să se 
împlinească vorba scrisă în Legea lor: ,M’au 
urît fără temei.`

ROMANI 14:11 Fiindcă este scris: ,,Pe viaţa 
Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi 
se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va 
da slavă lui Dumnezeu.``

FILIPENI 2:10 pentruca, în Numele lui 
Isus, să se plece orice genunchi al celor din 
ceruri, de pe pămînt şi de supt pămînt,

11 şi orice limbă să mărturisească, spre slava 
lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este 
Domnul.

Vezi și: #1; #2; #4; Psalmi 22:6-8; Psalmi 69:7-9; Psalmi 109:3; 
Isaia 42:1; Isaia 52:15; Isaia 53:13; Matei 20:28; Matei 26:67; 
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Matei 27:38-44; Luca 22:27; Luca 23:18,23,35; Ioan 18:40; Ioan 
19:6,15; 1 Petru 2:4.

E20 Mesia va face un nou legământ.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ISAIA 49:8 ,,Aşa vorbeşte mai 
departe Domnul: ,La vremea îndurării 
Te voi asculta, şi în ziua mîntuirii Te voi 
ajuta; Te voi păzi şi Te voi pune să faci 
legămînt cu poporul, să ridici ţara, şi să 
împarţi moştenirile pustiite;

9 să spui prinşilor de război: ,Ieşiţi!` şi 
celor ce sînt în întunerec: ,Arătaţi-vă.` 
Ei vor paşte pe drumuri şi vor găsi locuri 
de păşune pe toate coastele.

10 u le va fi foame, nici nu le va fi sete; nu 
-i va bate arşiţa, nici soarele; căci Cel ce 
are milă de ei îi va călăuzi şi -i va duce la 
izvoare de ape.

11 Voi preface toţi munţii Mei în drumuri, 
şi drumurile Mele vor fi bine croite.

12 Iată -i că vin de departe, unii dela miază 
noapte şi dela apus, iar alţii din ţara 
Sinim.

13 Bucuraţi-vă, ceruri! Veseleşte-te, 
pămîntule! Izbucniţi în strigăte de 
bucurie, munţilor! Căci Domnul 
mîngîie pe poporul Său, şi are milă de 
nenorociţii Lui.``

ISAIA 49:14-15
ISAIA 49:16 Iată că te-am săpat 

pe mînile Mele, şi zidurile tale sînt 
totdeauna înaintea ochilor Mei!

ISAIA 49:17-21
ISAIA 49:22 De aceea, aşa vorbeşte 

Domnul, Dumnezeu: ,Iată, voi face 
neamurilor semn cu mîna, şi-Mi voi 
înălţa steagul spre popoare; ele vor 

aduce înapoi pe fiii tăi în braţele lor, şi 
vor duce pe fiicele tale pe umeri.

ISAIA 49:23-26

MICA 7:19 El va avea iarăş milă de noi, 
va călca în picioare nelegiuirile noastre, şi 
vei arunca în fundul mării toate păcatele 
lor.

MATEI 5:6 Ferice de cei flămînzi şi 
însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi 
săturaţi!

MATEI 12:18 ,,Iată Robul Meu, pe 
care L-am ales, Prea iubitul Meu, în care 
sufletul Meu îşi găseşte plăcerea. Voi pune 
Duhul Meu peste El, şi va vesti Neamurilor 
judecata.

LUCA 2:13 Şi deodată, împreună cu 
îngerul s’a unit o mulţime de oaste cerească, 
lăudînd pe Dumnezeu, şi zicînd:

14 ,,Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, 
şi pace pe pămînt între oamenii plăcuţi 
Lui.``

LUCA 4:18 ,,Duhul Domnului este peste 
Mine, pentrucă M’a uns să vestesc săracilor 
Evanghelia; M’a trimes să tămăduiesc pe cei 
cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor 
de război slobozirea, şi orbilor căpătarea 
vederii; să dau drumul celor apăsaţi,

LUCA 12:32 u te teme, turmă mică; 
pentrucă Tatăl vostru vă dă cu plăcere 
Împărăţia.

IOAN 6:35 Isus le -a zis: ,,Eu sînt Pînea 
vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămînzi 
niciodată; şi cine crede în Mine, nu va 
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înseta niciodată.

IOAN 10:14 Eu sînt Păstorul cel bun. Eu 
Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe 
Mine,

2 CORINTENI 6:2 Căci El zice: ,,La 
vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua 
mîntuirii, te-am ajutat. Iată că acum este 
vremea potrivită; iată că acum este ziua 
mîntuirii.``

EVREI 5:7 El este Acela care, în zilele 
vieţii Sale pămînteşti, aducînd rugăciuni şi 
cereri cu strigăte mari şi cu lacrămi către 
Cel ce putea să -L izbăvească dela moarte, şi 
fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui,

8 măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin 
lucrurile pe cari le -a suferit.

9 Şi după ce a fost făcut desăvîrşit, S’a făcut 
pentru toţi cei ce -L ascultă, urzitorul unei 
mîntuiri vecinice,

APOCALIPSA 7:15 Pentru aceasta 
stau ei înaintea scaunului de domnie al 
lui Dumnezeu, şi -I slujesc zi şi noapte în 
Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de 
domnie, îşi va întinde peste ei cortul Lui.

16 u le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu 
-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă 
arşiţă.

17 Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului 
de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce 
la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va 
şterge orice lacrimă din ochii lor.``

Vezi și: #1; #2; #3; Psalmi 23:1-6; Psalmi 102:13; Psalmi 107:10-
14; Psalmi 146:7; Isaia 42:7; Ioan 10:1-16; Coloseni 1:13; 1 Petru 

2:9.

F11 Suferința lui Mesia.

ISAIA 50:3 Îmbrac cerurile cu negura 
de jale, şi le învelesc cu un sac.``

MATEI 27:45 Dela ceasul al şaselea pînă la 
ceasul al nouălea s’a făcut întunerec peste 
toată ţara.

Vezi și: Luca 23:44,45; Apocalipsa 6:12.

D02 D. Rolul lui Mesia ca Profet.

ISAIA 50:4 ,,Domnul Dumnezeu 
Mi -a dat o limbă iscusită, ca să ştiu 
să înviorez cu vorba pe cel doborît de 
întristare. El Îmi trezeşte, în fiecare 
dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea, să 
ascult cum ascultă nişte ucenici.

MATEI 11:28 Veniţi la Mine, toţi cei 
trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.

MATEI 13:54 A venit în patria Sa, şi a 
început să înveţe pe oameni în sinagogă; 
aşa că cei ce -L auzeau, se mirau şi ziceau: 
,,De unde are El înţelepciunea şi minunile 
acestea?

LUCA 4:22 Şi toţi Îl vorbeau de bine, se 
mirau de cuvintele pline de har, cari ieşiau 
din gura Lui, şi ziceau: ,,Oare nu este acesta 
feciorul lui Iosif?``

LUCA 21:15 căci vă voi da o gură şi 
o înţelepciune, căreia nu -i vor putea 
răspunde, nici sta împotrivă toţi protivnicii 
voştri.
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IOAN 5:19 Isus a luat din nou cuvîntul, 
şi le -a zis: ,,Adevărat, adevărat vă spun, că, 
Fiul nu poate face nimic dela Sine; El nu 
face decît ce vede pe Tatăl făcînd; şi tot ce 
face Tatăl, face şi Fiul întocmai.

IOAN 7:15 Iudeii se mirau, şi ziceau: 
,,Cum are omul acesta învăţătură, căci n’a 
învăţat niciodată?``

16 Isus le -a răspuns: ,,Învăţătura Mea nu este a 
Mea, ci a Celuice M’a trimes pe Mine.

17 Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge 
să cunoască dacă învăţătura este de la 
Dumnezeu, sau dacă Eu vorbesc dela Mine.

IOAN 7:46 Aprozii au răspuns: 
,,Niciodată n’a vorbit vreun om ca omul 
acesta.``

Vezi și: Ieşirea - Exod 4:11,12; Psalmi 45:2; Ieremia 1:9.

F13 Detaliile suferinței lui Mesia.

ISAIA 50:5 Domnul Dumnezeu Mi -a 
deschis urechea, şi nu M’am împotrivit, 
nici nu M’am tras înapoi.

6 Mi-am dat spatele înaintea celor ce Mă 
loveau, şi obrajii înaintea celor ce-Mi 
smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa 
de ocări şi de scuipări.

MATEI 26:39 Apoi a mers puţin mai 
înainte, a căzut cu faţa la pămînt, şi S’a 
rugat, zicînd: ,,Tată, dacă este cu putinţă, 
depărtează dela Mine paharul acesta! Totuş 
nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.``

MARCU 14:65 Şi unii au început să -L 
scuipe, să -I acopere faţa, să -L bată cu 
pumnii, şi să -I zică: ,,Prooroceşte!`` Iar 

aprozii L-au primit în palme.

IOAN 8:29 Cel ce M’a trimes, este cu 
Mine; Tatăl nu M’a lăsat singur, pentrucă 
totdeauna fac ce -I este plăcut.``

IOAN 14:31 dar vine, pentruca să 
cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl, şi că 
fac aşa cum Mi -a poruncit Tatăl. Sculaţi-vă, 
haidem să plecăm de aici!

IOAN 19:1 Atunci Pilat a luat pe Isus, şi 
a pus să -L bată.

2 staşii au împletit o cunună de spini, I-au 
pus -o pe cap, şi L-au îmbrăcat cu o haină 
de purpură.

3 Apoi, s’au apropiat de El, şi ziceau: 
,,Plecăciune, Împăratul Iudeilor!`` Şi -I 
dădeau palme.

FILIPENI 2:7 ci S’a desbrăcat pe sine 
însuş şi a luat un chip de rob, făcîndu-Se 
asemenea oamenilor.

8 La înfăţişare a fost găsit ca un om, S’a smerit 
şi S’a făcut ascultător pînă la moarte, şi încă 
moarte de cruce.

9 Deaceea şi Dumnezeu L -a înălţat nespus 
de mult, şi I -a dat Numele, care este mai pe 
sus de orice nume;

Vezi și: Psalmi 40:6-8; Plângerile lui Ieremia 3:30; Mica 5:1; 
Matei 5:39; Matei 26:67,68; Marcu 15:19; Luca 22:63; Evrei 5:8; 

Evrei 10:5-9.

F13 Detaliile suferinței lui Mesia.

ISAIA 50:7 Dar Domnul Dumnezeu 
M’a ajutat; de aceea nu M’am ruşinat, 
de aceea Mi-am făcut faţa ca o cremene, 
ştiind că nu voi fi dat de ruşine.
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8 Cel ce Mă îndreptăţeşte este aproape: 
,Cine va vorbi împotriva Mea? Să 
ne înfăţişăm împreună!` ,Cine este 
protivnicul Meu? Să înainteze spre 
Mine!`

9 Iată, Domnul Dumnezeu Mă ajută: cine 
Mă va osîndi? Într’adevăr, se prefac cu 
toţii în zdrenţe ca o haină: molia îi va 
mînca.

MATEI 27:19 Pe cînd sta Pilat pe scaun 
la judecată, nevastă-sa a trimis să -i spună: 
,,Să n’ai nimic a face cu neprihănitul acesta; 
căci azi am suferit mult în vis din pricina 
lui.``

LUCA 9:51 Cînd s’a apropiat vremea 
în care avea să fie luat în cer, Isus Şi 
-a îndreptat faţa hotărît să meargă la 
Ierusalim.

LUCA 23:4 Pilat a zis preoţilor celor mai 
de seamă şi noroadelor: ,,Eu nu găsesc nicio 
vină în omul acesta.``

LUCA 23:14 şi le -a zis: ,,Mi-aţi adus 
înainte pe omul acesta ca pe unul care aţîţă 
norodul la răscoală. Şi iată că, dupăce l-am 
cercetat cu deamăruntul, înaintea voastră, 
nu l-am găsit vinovat de niciunul din 
lucrurile de cari -l pîrîţi.

IOAN 8:46 Cine din voi Mă poate 
dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, 
pentru ce nu Mă credeţi?

ROMANI 8:33 Cine va ridica pîră împotriva 
aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este 
Acela, care -i socoteşte neprihăniţi!

EVREI 1:11 Ele vor pieri, dar Tu rămîi; 
toate se vor învechi ca o haină;

12 le vei face sul ca pe o manta, şi vor fi 
schimbate; dar Tu eşti acelaş; şi anii Tăi nu 
se vor sfîrşi.``

Vezi și: Iov 13:28; Psalmi 89:21-27; Psalmi 102:26; Isaia 41:1,21; 
Isaia 51:6-8; Ezechiel 3:8,9; Zaharia 3:1; Matei 5:25; Apocalipsa 

12:10.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

E19 Mesia va mângâia.
H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
      
ISAIA 51:1-2
ISAIA 51:3 Tot astfel, Domnul 

are milă de Sion, şi mîngîie toate 
dărîmăturile lui. El va face pustia lui 
ca un Rai, şi pămîntul lui uscat ca o 
grădină a Domnului. Bucuria şi veselia 
vor fi mijlocul lui, mulţămiri şi cîntări 
de laudă.

4 Ia aminte spre Mine, dar, poporul Meu, 
pleacă urechea spre Mine, neamul Meu! 
Căci din Mine va ieşi Legea, şi voi pune 
Legea Mea lumină popoarelor.

5 eprihănirea Mea este aproape, 
mîntuirea Mea se va arăta, şi braţele 
Mele vor judeca popoarele, ostroavele 
vor nădăjdui în Mine, şi se vor încrede 
în braţul Meu.

6 Ridicaţi ochii spre cer, şi priviţi în jos 
pe pămînt! Căci cerurile vor pieri ca un 
fum, pămîntul se va preface în zdrenţe 
ca o haină, şi locuitorii lui vor muri 
ca nişte muşte; dar mîntuirea Mea va 
dăinui în veci, şi neprihănirea Mea nu 
va avea sfîrşit.
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ISAIA 51:7-10
ISAIA 51:11 Astfel cei răscumpăraţi 

de Domnul se vor întoarce, vor veni în 
Sion cu cîntări de biruinţă, şi o bucurie 
vecinică le va încununa capul; îi va 
apuca veselia şi bucuria, iar durerea şi 
gemetele vor fugi.

ISAIA 51:12-23

ISAIA 2:3 Popoarele se vor duce 
cu grămada la el, şi vor zice: ,,Veniţi, să 
ne suim la muntele Domnului, la Casa 
Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile 
Lui, şi să umblăm pe cărările Lui.`` Căci din 
Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim cuvîntul 
Domnului.

ISAIA 34:4 Toată oştirea cerurilor piere, 
cerurile sînt făcute sul ca o carte, şi toată 
oştirea lor cade, cum cade frunza de viţă, 
cum cade frunza de smochin.

MATEI 5:17 Să nu credeţi că am venit 
să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să 
stric, ci să împlinesc.

LUCA 2:30 Căci au văzutochii mei 
mîntuirea Ta,

31 pe care ai pregătit -o să fie, înaintea tuturor 
popoarelor,

32 lumina care să lumineze neamurile, şi slava 
poporului Tău Israel.``

FAPTELE APOSTOLILOR 13:47 Căci aşa 
ne -a poruncit Domnul: ,Te-am pus ca să fii 
Lumina Neamurilor, ca să duci mîntuirea 
pînă la marginile pămîntului.``

FAPTELE APOSTOLILOR 26:23 şi anume, 
că Hristosul trebuie să pătimească, şi că, 

după ce va fi cel dintîi din învierea morţilor, 
va vesti lumină norodului şi Neamurilor.``

2 CORINTENI 1:3 Binecuvîntat să 
fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus 
Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul 
oricărei mîngîieri,

4 care ne mîngîie în toate necazurile noastre, 
pentruca, prin mîngîierea cu care noi înşine 
sîntem mîngîiaţi de Dumnezeu, să putem 
mîngîia pe ceice se află în vreun necaz!

1 PETRU 2:9 Voi însă sînteţi o seminţie 
aleasă, o preoţie împărătească, un neam 
sfînt, un popor , pe care Dumnezeu Şi l-a 
cîştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile 
minunate ale Celui ce v-a chemat din 
întunerec la lumina Sa minunată;

APOCALIPSA 6:12 Cînd a rupt Mielul 
pecetea a şasea, m’am uitat, şi iată că s’a 
făcut un mare cutremur de pămînt. Soarele 
s’a făcut negru ca un sac de păr, luna s’a 
făcut toată ca sîngele,

13 şi stelele au căzut din cer pe pămînt, cum 
cad smochinele verzi din pom, cînd este 
scuturat de un vînt puternic.

14 Cerul s’a strîns ca o carte de piele, pe care 
o faci sul. Şi toţi munţii şi toate ostroavele 
s’au mutat din locurile lor.

Vezi și: #1; #2; #3:#5; #6; #7.
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D05 Mesia va fi Mântuitorul.
E15 Mesia va aduce vești vesele.
E19 Mesia va mângâia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ISAIA 52:1-6
ISAIA 52:7 Ce frumoase sînt pe 

munţi, picioarele celui ce aduce veşti 
bune, care vesteşte pacea, picioarele 
celui ce aduce veşti bune, care 
vesteşte mîntuirea! Picioarele celui 
ce zice Sionului: ,Dumnezeul tău 
împărăţeşte!``

8 ,,Iată, glasul străjerilor tăi răsună; ei 
înalţă glasul, şi strigă toţi de veselie; 
căci văd cu ochii lor cum Se întoarce 
Domnul în Sion.

9 Izbucniţi cu toate în strigăte de bucurie, 
dărămături ale Ierusalimului! Căci 
Domnul mîngîie pe poporul Său, şi 
răscumpără Ierusalimul.

10 Domnul Îşi descopere braţul Său cel 
sfînt, înaintea tuturor neamurilor; şi 
toate marginile pămîntului vor vedea 
mîntuirea Dumnezeului nostru.``

ISAIA 52:11-12

PSALMI 22:27 Toate marginile pămîntului 
îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la 
Domnul: toate familiile neamurilor se vor 
închina înaintea Ta.

PSALMI 98:1 (Un psalm.) Cîntaţi 
Domnului o cîntare nouă, căci El a făcut 
minuni. Dreapta şi braţul Lui cel sfînt I-au 
venit în ajutor.

2 Domnul Şi -a arătat mîntuirea, Şi -a 
descoperit dreptatea înaintea neamurilor.

3 Şi -a adus aminte de bunătatea şi 

credincioşia Lui faţă de casa lui Israel: toate 
marginile pămîntului au văzut mîntuirea 
Dumnezeului nostru.

ISAIA 66:13 Cum mîngîie pe cineva 
mamă-sa, aşa vă voi mîngîia Eu; da, veţi fi 
mîngîiaţi în Ierusalim!

ISAIA 66:18 ,Eu pedepsesc faptele şi 
gîndurile lor! Dar vine vremea cînd voi 
strînge toate neamurile şi toate limbile; ele 
vor veni şi vor vedea slava Mea.

MATEI 5:4 Ferice de ceice plîng, căci ei 
vor fi mîngîiaţi!

LUCA 1:74 că, dupăce ne va izbăvi din 
mîna vrăjmaşilor noştri, ne va îngădui să -I 
slujim fără frică,

LUCA 2:38 A venit şi ea în acelaş ceas, 
şi a început să laude pe Dumnezeu, şi să 
vorbească despre Isus tuturor celor ce 
aşteptau mîntuirea Ierusalimului.

LUCA 3:6 Şi orice făptură va vedea 
mîntuirea lui Dumnezeu.``

LUCA 4:18 ,,Duhul Domnului este peste 
Mine, pentrucă M’a uns să vestesc săracilor 
Evanghelia; M’a trimes să tămăduiesc pe cei 
cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor 
de război slobozirea, şi orbilor căpătarea 
vederii; să dau drumul celor apăsaţi,

FAPTELE APOSTOLILOR 13:47 Căci aşa 
ne -a poruncit Domnul: ,Te-am pus ca să fii 
Lumina Neamurilor, ca să duci mîntuirea 
pînă la marginile pămîntului.``

ISAIA



246

ROMANI 10:15 Şi cum vor propovădui, dacă 
nu sînt trimeşi? După cum este scris: ,Cît 
de frumoase sînt picioarele celor ce vestesc 
pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!`

2 CORINTENI 1:10 El ne -a izbăvit 
şi ne izbăveşte dintr’o astfel de moarte, şi 
avem nădejde că ne va mai izbăvi încă.

EVREI 2:3 cum vom scăpa noi, dacă 
stăm nepăsători faţă de o mîntuire aşa de 
mare, care, după ce a fost vestită întîi de 
Domnul, ne -a fost adeverită de cei ce au 
auzit -o,

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

APOCALIPSA 14:6 Şi am văzut un alt 
înger care sbura prin mijlocul cerului, cu o 
Evanghelie vecinică, pentruca s’o vestească 
locuitorilor pămîntului, oricărui neam, 
oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui 
norod.

APOCALIPSA 15:4 Cine nu se va teme, 
Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? 
Căci numai Tu eşti Sfînt, şi toate Neamurile 
vor veni şi se vor închina înaintea Ta, 
pentrucă judecăţile Tale au fost arătate!``

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5; Isaia 42:10-13; Isaia 48:20; Isaia 
49:6; Isaia 55:12; Matei 24:30,31; Faptele Apostolilor 2:5-11; 2 

Corinteni 1:3-5; Coloseni 2:2,3; Apocalipsa 1:7.

G03 Preamărirea lui Mesia este prezisă.

ISAIA 52:13 Iată, Robul Meu va 
propăşi; Se va sui, Se va ridica, Se va 
înălţa foarte sus.

ISAIA 9:7 El va face ca domnia Lui să 
crească, şi o pace fără sfîrşit va da scaunului 
de domnie al lui David şi împărăţiei lui, 
o va întări şi o va sprijini prin judecată şi 
neprihănire, de acum şi’n veci de veci: iată 
ce va face rîvna Domnului oştirilor.

IOAN 5:22 Tatăl nici nu judecă pe 
nimeni, ci toată judecata a dat -o Fiului,

23 pentru ca toţi să cinstească pe Fiul cum 
cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteşte pe Fiul, 
nu cinsteşte pe Tatăl, care L -a trimes.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:31 despre 
învierea lui Hristos a proorocit şi a vorbit 
el, cînd a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în 
Locuinţa morţilor, şi trupul lui nu va vedea 
putrezirea.

33 Şi acum, odată ce S’a înălţat prin dreapta lui 
Dumnezeu, şi a primit dela Tatăl făgăduinţa 
Duhului Sfînt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.

34 Căci David nu s’a suit în ceruri, ci el singur 
zice: ,,Domnul a zis Domnului meu: ,Şezi la 
dreapta Mea,

35 pînăce voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt 
picioarele Tale.`

36 Să ştie bine dar, toată casa lui Israel, că 
Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest 
Isus, pe care L-aţi răstignit voi.``

FILIPENI 2:9 Deaceea şi Dumnezeu L -a 
înălţat nespus de mult, şi I -a dat Numele, 
care este mai pe sus de orice nume;

10 pentruca, în Numele lui Isus, să se plece 
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orice genunchi al celor din ceruri, de pe 
pămînt şi de supt pămînt,

11 şi orice limbă să mărturisească, spre slava 
lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este 
Domnul.

APOCALIPSA 5:13 Şi pe toate 
făpturile, cari sînt în cer, pe pămînt, supt 
pămînt, pe mare, şi tot ce se află în aceste 
locuri, le-am auzit zicînd: ,,A Celui ce şade 
pe scaunul de domnie, şi a Mielului să fie 
lauda, cinstea, slava şi stăpînirea în vecii 
vecilor!``

Vezi și: #1; Isaia 9:6; Isaia 49:6; Matei 28:18; Efeseni 1:20-23; 
Evrei 1:3; Apocalipsa 5:6-12.

F13 Detaliile suferinței lui Mesia.

ISAIA 52:14 După cum pentru mulţi 
a fost o pricină de groază-atît de 
schimonosită Îi era faţa, şi atît de mult 
se deosebea înfăţişarea Lui de a fiilor 
oamenilor-

PSALMI 22:6 Dar eu sînt vierme, nu om, 
am ajuns de ocara oamenilor şi dispreţuit de 
popor.

MATEI 27:29 Au împletit o cunună 
de spini, pe care I-au pus -o pe cap, şi 
I-au pus o trestie în mîna dreaptă. Apoi 
îngenuncheau înaintea Lui, îşi băteau joc 
de El, şi ziceau: ,,Plecăciune, Împăratul 
Iudeilor!``

30 Şi scuipau asupra Lui, şi luau trestia şi -L 
băteau în cap.

FILIPENI 2:5 Să aveţi în voi gîndul acesta, 

care era şi în Hristos Isus:
6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, 

totuş n’a crezut ca un lucru de apucat să fie 
deopotrivă cu Dumnezeu,

7 ci S’a desbrăcat pe sine însuş şi a luat 
un chip de rob, făcîndu-Se asemenea 
oamenilor.

8 La înfăţişare a fost găsit ca un om, S’a smerit 
şi S’a făcut ascultător pînă la moarte, şi încă 
moarte de cruce.

Vezi și: Psalmi 71:7; Matei 7:28; Matei 26:67; Marcu 5:42; 
Marcu 6:51; Luca 2:47.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

ISAIA 52:15 tot aşa, pentru multe 
popoare va fi o pricină de bucurie; 
înaintea Lui împăraţii vor închide gura, 
căci vor vedea ce nu li se mai istorisise, 
şi vor auzi ce nu mai auziseră.

MATEI 11:28 Veniţi la Mine, toţi cei 
trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.

MATEI 28:19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici 
din toate neamurile, botezîndu -i în 
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului 
Duh.

LUCA 24:47 Şi să se propovăduiască 
tuturor neamurilor, în Numele Lui, 
pocăinţa şi iertarea păcatelor, începînd din 
Ierusalim.

IOAN 1:29 A doua zi, Ioan a văzut pe 
Isus venind la el, şi a zis: ,,Iată Mielul lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!
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IOAN 3:16 Fiindcă atît de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui 
Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu 
piară, ci să aibă viaţa vecinică.

17 Dumnezeu, în adevăr, n’a trimes pe Fiul Său 
în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să 
fie mîntuită prin El.

IOAN 7:37 În ziua de pe urmă, care era 
ziua cea mare a praznicului, Isus a stătut 
în picioare, şi a strigat: ,,Dacă însetează 
cineva, să vină la Mine, şi să bea.

IOAN 8:12 Isus le -a vorbit din nou, 
şi a zis: ,,Eu sînt Lumina lumii; cine 
Mă urmează pe Mine, nu va umbla în 
întunerec, ci va avea lumina vieţii.``

FAPTELE APOSTOLILOR 2:21 Atunci 
oricine va chema Numele Domnului, va fi 
mîntuit.``

FAPTELE APOSTOLILOR 13:47 Căci aşa 
ne -a poruncit Domnul: ,Te-am pus ca să fii 
Lumina Neamurilor, ca să duci mîntuirea 
pînă la marginile pămîntului.``

FAPTELE APOSTOLILOR 17:30 
Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de 
neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor 
oamenilor de pretutindeni să se pocăiască;

31 pentrucă a rînduit o zi, în care va judeca 
lumea după dreptate, prin Omul, pe care 
L -a rînduit pentru aceasta şi despre care a 
dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită 
prin faptul că L -a înviat din morţi...``

ROMANI 15:20 Şi am căutat să vestesc 
Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese 
vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de 

altul,
21 după cum este scris: ,,Aceia, cărora nu li se 

propovăduise despre El, Îl vor vedea, şi cei 
ce n’auziseră de El, Îl vor cunoaşte.``

ROMANI 16:25 Iar Aceluia care poate să 
vă întărească, după Evanghelia mea şi 
propovăduirea lui Isus Hristos, -potrivit 
cu descoperirea tainei, care a fost ţinută 
ascunsă timp de veacuri,

26 dar a fost arătată acum prin scrierile 
proorocilor, şi, prin porunca Dumnezeului 
celui vecinic, a fost adusă la cunoştinţa 
tuturor Neamurilor, ca să asculte de 
credinţă, -

2 CORINTENI 5:19 că adică, 
Dumnezeu era în Hristos, împăcînd lumea 
cu Sine, neţinîndu-le în socoteală păcatele 
lor, şi ne -a încredinţat nouă propovăduirea 
acestei împăcări.

EFESENI 3:8 Da, mie, care sînt cel mai 
neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi -a fost dat 
harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile 
nepătrunse ale lui Hristos,

9 şi să pun în lumină înaintea tuturor care 
este isprăvnicia acestei taine, ascunse din 
veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate 
lucrurile;

1 TIMOTEI 2:3 Lucrul acesta este bun 
şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, 
Mîntuitorul nostru,

4 care voieşte ca toţi oamenii să fie mîntuiţi şi 
să vină la cunoştinţa adevărului.

TIT 2:11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce 
mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat 
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2 PETRU 3:9 Domnul nu întîrzie în 
împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; 
ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi 
doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să 
vină la pocăinţă.

1 IOAN 2:2 El este jertfa de ispăşire 
pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru 
ale noastre, ci pentru ale întregei lumi.

1 IOAN 4:14 Şi noi am văzut şi 
mărturisim că Tatăl a trimes pe Fiul ca să fie 
Mîntuitorul lumii.

1 IOAN 5:11 Şi mărturisirea este aceasta: 
Dumnezeu ne -a dat viaţa vecinică, şi 
această viaţă este în Fiul Său.

12 Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n’are pe Fiul 
lui Dumnezeu, n’are viaţa.

Vezi și: Matei 11:29; Ioan 4:42; 2 Corinteni 5:14; 1 Timotei 2:6; 
Evrei 2:3,4,9; 1 Petru 3:18; Apocalipsa 22:17.

F11 Suferința lui Mesia.
F13 Detaliile suferinței lui Mesia.
F14 Mesia nu va fi crezut.
     
ISAIA 53:1 Cine a crezut în ceea ce 

ni se vestise? Cine a cunoscut braţul 
Domnului?

2 El a crescut înaintea Lui ca o odraslă 
slabă, ca un Lăstar care iese dintr’un 
pămînt uscat. N’avea nici frumuseţă, 
nici strălucire ca să ne atragă privirile, 
şi înfăţişarea Lui n’avea nimic care să ne 
placă.

MARCU 6:3 u este acesta tîmplarul, 
feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, 
al lui Iuda şi al lui Simon? Şi nu sînt surorile 

Lui aici între noi?`` Şi găseau o pricină de 
poticnire în El.

IOAN 12:37 Măcar că făsese atîtea semne 
înaintea lor, tot nu credeau în El,

38 ca să se împlinească vorba, pe care o spusese 
proorocul Isaia: ,,Doamne, cine a dat 
crezare propovăduirii noastre? Şi cui a fost 
descoperită puterea braţului Domnului?``

39 De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a 
mai zis:

40 ,,Le -a orbit ochii, şi le -a împietrit inima, 
ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu 
inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu, şi să 
-i vindec.``

ROMANI 8:3 Căci-lucru cu neputinţă 
Legii, întrucît firea pămîntească (Greceşte: 
carnea, aici şi peste tot unde e ,,firea 
pămîntească``.) o făcea fără putere-
Dumnezeu a osîndit păcatul în firea 
pămîntească, trimeţînd, din pricina 
păcatului, pe însuş Fiul Său într’o fire 
asemănătoare cu a păcatului,

ROMANI 10:16 Dar nu toţi au ascultat de 
Evanghelie. Căci Isaia zice: ,Doamne, cine a 
crezut propovăduirea noastră?`

17 Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar 
auzirea vine prin Cuvîntul lui Hristos.

FILIPENI 2:6 El, măcar că avea chipul lui 
Dumnezeu, totuş n’a crezut ca un lucru de 
apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,

7 ci S’a desbrăcat pe sine însuş şi a luat 
un chip de rob, făcîndu-Se asemenea 
oamenilor.

Vezi și: Isaia 11:1,2; Ieremia 23:5; Ezechiel 17:22-24; Zaharia 
6:12; Luca 2:7,40,52.
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F03 Mesia va fi renegat.
F13 Detaliile suferinței lui Mesia.

ISAIA 53:3 Dispreţuit şi părăsit de 
oameni, om al durerii şi obicinuit cu 
suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi 
întorceai faţa dela El, şi noi nu L-am 
băgat în seamă.

PSALMI 22:7 Toţi ceice mă văd îşi bat joc 
de mine, îşi deschid gura, dau din cap şi zic:

8 ,,S’a încrezut în Domnul! Să -l mîntuiască 
Domnul, să -l izbăvească, fiindcă -l 
iubeşte!`` -

MATEI 26:65 Atunci marele preot şi -a 
rupt hainele, şi a zis: ,,A hulit! Ce nevoie 
mai avem de martori? Iată că acum aţi auzit 
hula Lui.

66 Ce credeţi?`` Ei au răspuns: ,,Este vinovat să 
fie pedepsit cu moartea.``

67 Atunci L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu 
pumnii, şi L-au pălmuit,

68 zicînd: ,,Hristoase, prooroceşte-ne-cine Te 
-a lovit?``

MARCU 9:11 Ucenicii I-au pus 
următoarea întrebare: ,,Pentruce zic 
cărturarii că trebuie să vină întîi Ilie?``

12 El le -a răspuns: ,,Ilie va veni întîi; şi va 
aşeza din nou toate lucrurile; tot aşa după 
cum este scris despre Fiul omului că trebuie 
să pătimească mult şi să fie defăimat.

13 Dar Eu vă spun că Ilie a şi venit, şi ei i-au 
făcut ce au vrut, după cum este scris despre 
el.``

EVREI 12:2 Să ne uităm ţintă la 
Căpetenia şi Desăvîrşirea credinţei noastre, 
adică la Isus, care, pentru bucuria care -I era 

pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit 
ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de 
domnie al lui Dumnezeu.

3 Uitaţi-vă dar cu luare aminte la Cel ce a 
suferit din partea păcătoşilor o împotrivire 
aşa de mare faţă de Sine, pentruca nu 
cumva să vă pierdeţi inima, şi să cădeţi de 
oboseală în sufletele voastre.

Vezi și: Psalmi 69:10-12,19,20; Isaia 50:6; Mica 5:1; Zaharia 
11:8-13; Matei 27:39-44; Marcu 15:19; Luca 9:22; Luca 16:14; 

Ioan 8:48.

F09 Sacrificiul și ispășirea de către Mesia.
F13 Detaliile suferinței lui Mesia.

ISAIA 53:4 Totuş, El suferinţele 
noastre le -a purtat, şi durerile noastre 
le -a luat asupra Lui, şi noi am crezut 
că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi 
smerit.

5 Dar El era străpuns pentru păcatele 
noastre, zdrobit pentru fărădelegile 
noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a 
căzut peste El, şi prin rănile Lui sîntem 
tămăduiţi.

6 oi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare 
îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a 
făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea 
noastră a tuturor.

MATEI 8:16 Seara, au adus la Isus pe 
mulţi îndrăciţi. El, prin cuvîntul Lui, a scos 
din ei duhurile necurate, şi a tămăduit pe 
toţi bolnavii,

17 ca să se împlinească ce fusese vestit prin 
proorocul Isaia, care zice: ,,El a luat asupra 
Lui neputinţele noastre şi a purtat boalele 
noastre.``

ISAIA



251

ROMANI 4:24 ci este scris şi pentru noi, 
cărora de asemenea ne va fi socotită, nouă 
celor ce credem în Cel ce a înviat din morţi 
pe Isus Hristos, Domnul nostru,

25 care a fost dat din pricina fărădelegilor 
noastre, şi a înviat din pricină că am fost 
socotiţi neprihăniţi.

2 CORINTENI 5:21 Pe Cel ce n’a 
cunoscut niciun păcat, El L -a făcut păcat 
pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui 
Dumnezeu în El.

GALATENI 3:13 Hristos ne -a răscumpărat 
din blestemul Legii, făcîndu-Se blestem 
pentru noi, -fiindcă este scris: ,,Blestemat e 
oricine este atîrnat pe lemn`` -

1 PETRU 2:21 Şi la aceasta aţi fost chemaţi; 
fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a 
lăsat o pildă , ca să călcaţi pe urmele Lui.

22 El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit 
vicleşug”.

23 Cînd era batjocorit, nu răspundea cu 
batjocuri; şi, cînd era chinuit, nu ameninţa, 
ci Se supunea dreptului Judecător.

24 El a purtat păcatele noastre în trupul Său, 
pe lemn, pentruca noi, fiind morţi faţă de 
păcate, să trăim pentru neprihănire; prin 
rănile Lui aţi fost vindecaţi.

25 Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar acum 
v-aţi întors la Păstorul şi Episcopul ( Sau: 
priveghetorul.) sufletelor voastre.

1 IOAN 2:2 El este jertfa de ispăşire 
pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru 
ale noastre, ci pentru ale întregei lumi.

Vezi și: Daniel 9:24; Matei 20:28; Luca 15:3-7; Romani 5:6-10; 1 
Corinteni 15:3; Efeseni 5:2; Evrei 9:12-15,28; Evrei 10:14; 1 Petru 

3:18.

B02 Mesia este Mielul lui Dumnezeu.
B11 Supunerea lui Mesia.
F13 Detaliile suferinței lui Mesia.
 
ISAIA 53:7 Cînd a fost chinuit şi 

asuprit, n’a deschis gura deloc, ca un 
miel pe care -l duci la măcelărie, şi ca o 
oaie mută înaintea celor ce o tund: n’a 
deschis gura.

8 El a fost luat prin apăsare şi judecată; 
dar cine din cei de pe vremea Lui a 
crezut că El fusese şters de pe pămîntul 
celor vii şi lovit de moarte pentru 
păcatele poporului meu?

MATEI 26:62 Marele preot s’a sculat în 
picioare, şi I -a zis: ,,Nu răspunzi nimic? Ce 
mărturisesc aceştia împotriva Ta?``

63 Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvîntul 
şi I -a zis: ,,Te jur, pe Dumnezeul cel viu, 
să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu.``

64 ,,Da``, i -a răspuns Isus, ,,sînt! ,,Ba mai 
mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea 
pe Fiul omului şezînd la dreapta puterii lui 
Dumnezeu, şi venind pe norii cerului.``

MATEI 27:12 Dar n’a răspuns nimic la 
învinuirile preoţilor celor mai de seamă şi 
bătrînilor.

13 Atunci Pilat I -a zis: ,,N’auzi de cîte lucruri 
Te învinuiesc ei?``

14 Isus nu i -a răspuns la niciun cuvînt, aşa că 
se mira foarte mult dregătorul.

MARCU 15:3 Preoţii cei mai de seamă Îl 
învinuiau de multe lucruri.

4 Pilat L -a întrebat din nou: ,,Nu răspunzi 
nimic? Uite de cîte lucruri Te învinuiesc 
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ei!``
5 Isus n’a mai dat nici un răspuns, lucru care a 

mirat pe Pilat.

LUCA 23:9 I -a pus multe întrebări; dar 
Isus nu i -a răspuns nimic.

LUCA 23:33 Cînd au ajuns la locul, 
numit ,,Căpăţîna``, L-au răstignit acolo, pe 
El şi pe făcătorii de rele: unul la dreapta şi 
altul la stînga.

FAPTELE APOSTOLILOR 8:30 Filip 
a alergat, şi a auzit pe Etiopian citind pe 
proorocul Isaia. El i -a zis: ,,Înţelegi tu ce 
citeşti?``

31 Famenul a răspuns: ,,Cum aş putea să 
înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?`` Şi 
a rugat pe Filip să se suie în car, şi să şadă 
împreună cu el.

32 Locul din Scriptură, pe care -l citea, era 
acesta: ,,El a fost dus ca o oaie la tăiere; şi, ca 
un miel fără glas înaintea celui ce -l tunde, 
aşa nu Şi -a deschis gura;

33 în smerenia Lui, judecata I -a fost luată. Şi 
cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci 
viaţa I -a fost luată de pe pămînt.``

Vezi și: Psalmi 22:12-21; Psalmi 69:12; Matei 26:66-68; Ioan 
19:7-9; 1 Petru 2:23.

B12 Perfecțiunea lui Mesia.
F08 Detaliile morții lui Mesia.
     
ISAIA 53:9 Groapa Lui a fost pusă 

între cei răi, şi mormîntul Lui la un loc 
cu cel bogat, măcar că nu săvîrşise nicio 
nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug 
în gura Lui.

MATEI 27:57 Spre seară, a venit un om 
bogat din Arimatea, numit Iosif, care era şi 
el ucenic al lui Isus.

58 El s’a dus la Pilat, şi a cerut trupul lui Isus. 
Pilat a poruncit să i -l dea.

59 Iosif a luat trupul, l -a înfăşurat într’o pînză 
curată de in,

60 şi l -a pus într’un mormînt nou al lui însuş, 
pe care -l săpase în stîncă. Apoi a prăvălit o 
piatră mare la uşa mormîntului, şi a plecat.

MARCU 15:27 Împreună cu El au răstignit 
doi tîlhari, unul la dreapta şi altul la stînga 
Lui.

28 Astfel s’a împlinit Scriptura, care zice: ,,A 
fost pus în numărul celor fărădelege.``

EVREI 5:9 Şi după ce a fost făcut 
desăvîrşit, S’a făcut pentru toţi cei ce -L 
ascultă, urzitorul unei mîntuiri vecinice,

EVREI 7:26 Şi tocmai un astfel de Mare 
Preot ne trebuia: sfînt, nevinovat, fără pată, 
despărţit de păcătoşi, şi înălţat mai pe sus 
de ceruri,

Vezi și: Marcu 15:43-46; Luca 23:41,50-53; Ioan 19:38-42; 
Faptele Apostolilor 13:28; 1 Corinteni 15:4; Ioan 3:5.

E22 Munca lui Mesia va fi binecuvântată.
F09 Sacrificiul și ispășirea de către Mesia.
G01 Învierea lui Mesia este prezisă.
     
ISAIA 53:10 Domnul a găsit cu cale 

să -L zdrobească prin suferinţă... Dar, 
dupăce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru 
păcat, va vedea o sămînţă de urmaşi, va 
trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va 
propăşi în mînile Lui.
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11 Va vedea rodul muncii sufletului Lui 
şi se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, 
Robul Meu cel neprihănit va pune pe 
mulţi oameni într’o stare după voia lui 
Dumnezeu, şi va lua asupra Lui povara 
nelegiuirilor lor.

PSALMI 110:3 Poporul Tău este plin 
de înflăcărare, cînd Îţi aduni oştirea; cu 
podoabe sfinte, ca din sînul zorilor, vine 
tineretul Tău la Tine, ca roua.

MATEI 28:18 Isus S’a apropiat de ei, a 
vorbit cu ei, şi le -a zis: ,,Toată puterea Mi -a 
fost dată în cer şi pe pămînt.

19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezîndu -i în Numele Tatălui 
şi al Fiului şi al Sfîntului Duh.

20 Şi învăţaţi -i să păzească tot ce v’am 
poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate 
zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin

LUCA 22:44 A ajuns într’un chin ca 
de moarte, şi a început să Se roage şi mai 
fierbinte; şi sudoarea I se făcuse ca nişte 
picături mari de sînge, cari cădeau pe 
pămînt.

IOAN 12:24 Adevărat, adevărat, vă spun, 
că, dacă grăuntele de grîu, care a căzut pe 
pămînt, nu moare, rămîne singur; dar dacă 
moare, aduce multă roadă.

ROMANI 3:21 Dar acum s’a arătat o 
neprihănire (Greceşte: dreptate), pe 
care o dă Dumnezeu, fără lege-despre ea 
mărturisesc Legea şi proorocii-

22 şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, 
care vine prin credinţa în Isus Hristos, 
pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu 

este nici o deosebire.
23 Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava 

lui Dumnezeu.
24 Şi sînt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin 

harul Său, prin răscumpărarea, care este în 
Hristos Isus.

1 CORINTENI 6:11 Şi aşa eraţi unii 
din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, 
aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele 
Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul 
Dumnezeului nostru.

2 CORINTENI 5:20 oi dar, sîntem 
trimeşi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca 
şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, 
vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: 
Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!

21 Pe Cel ce n’a cunoscut niciun păcat, El L 
-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 
neprihănirea lui Dumnezeu în El.

EFESENI 4:11 Şi El a dat pe unii apostoli; 
pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe 
alţii, păstori şi învăţători,

12 pentru desăvîrşirea sfinţilor, în vederea 
lucrării de slujire, pentru zidirea trupului 
lui Hristos,

EVREI 9:22 Şi, după Lege, aproape totul 
este curăţit cu sînge; şi fără vărsare de sînge, 
nu este iertare.

EVREI 12:2 Să ne uităm ţintă la 
Căpetenia şi Desăvîrşirea credinţei noastre, 
adică la Isus, care, pentru bucuria care -I era 
pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit 
ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de 
domnie al lui Dumnezeu.
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APOCALIPSA 5:9 Şi cîntau o cîntare 
nouă, şi ziceau: ,,Vrednic eşti tu să iei cartea 
şi să -i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, 
şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu 
sîngele Tău, oameni din orice seminţie, 
de orice limbă, din orice norod şi de orice 
neam.

10 Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru 
Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe 
pămînt!``

Vezi și: Isaia 42:1; Matei 17:5; Ioan 12:27-32; Romani 5:1,9,18,19; 
Galateni 4:19; Tit 3:6,7; 1 Petru 2:24; 1 Petru 3:18; Apocalipsa 

7:9-17.

E22 Munca lui Mesia va fi binecuvântată.
F09 Sacrificiul și ispășirea de către Mesia.
H06 Mijlocirea lui Mesia.
  
ISAIA 53:12 De aceea Îi voi da partea 

Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi 
prada cu cei puternici, pentrucă S’a dat 
pe Sine însuş la moarte, şi a fost pus 
în numărul celor fărădelege, pentrucă 
a purtat păcatele multora şi S’a rugat 
pentru cei vinovaţi.

MARCU 15:28 Astfel s’a împlinit Scriptura, 
care zice: ,,A fost pus în numărul celor 
fărădelege.``

LUCA 22:37 Căci vă spun că trebuie să se 
împlinească cu Mine aceste cuvinte scrise: 
,El a fost pus în numărul celor fărădelege.` 
Şi lucrurile privitoare la Mine, sînt gata să 
se împlinească.``

LUCA 23:34 Isus zicea: ,,Tată, iartă 
-i, căci nu ştiu ce fac!`` Ei şi-au împărţit 
hainele Lui între ei, trăgînd la sorţi.

FILIPENI 2:8 La înfăţişare a fost găsit ca 
un om, S’a smerit şi S’a făcut ascultător pînă 
la moarte, şi încă moarte de cruce.

9 Deaceea şi Dumnezeu L -a înălţat nespus 
de mult, şi I -a dat Numele, care este mai pe 
sus de orice nume;

10 pentruca, în Numele lui Isus, să se plece 
orice genunchi al celor din ceruri, de pe 
pămînt şi de supt pămînt,

11 şi orice limbă să mărturisească, spre slava 
lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este 
Domnul.

Vezi și: Psalmi 2:8; Isaia 49:24,25; Isaia 52:15; Matei 12:28,29; 
Coloseni 2:15; Evrei 2:14,15.

E24 Mesia va aduce pacea.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ISAIA 54:1-4
ISAIA 54:5 căci Făcătorul tău este 

bărbatul tău: Domnul este Numele Lui, 
şi Răscumpărătorul tău este Sfîntul 
lui Israel. El se numeşte Dumnezeul 
întregului pămînt,

ISAIA 54:6-9
ISAIA 54:10 Pot să se mute munţii, 

pot să se clatine dealurile, dar dragostea 
Mea nu se va muta dela tine, şi 
legămîntul Meu de pace nu se va clătina, 
zice Domnul, care are milă de tine.``

11 ,,Nenorocito, bătuto de furtună, şi 
nemîngîiato! Iată, îţi voi împodobi 
pietrele scumpe cu antimoniu, şi-ţi voi 
da temelii de safir.

12 Îţi voi face crestele zidurilor de rubin, 
porţile de pietre scumpe, şi tot ocolul de 
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nestemate.
13 Toţi fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului, şi 

mare va fi propăşirea fiilor tăi.
ISAIA 54:14-17

LUCA 10:21 În ceasul acela, Isus S’a 
bucurat în Duhul Sfînt, şi a zis: ,,Tată, 
Doamne al cerului şi al pămîntului; Te 
laud pentrucă ai ascuns aceste lucruri de 
cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit 
pruncilor. Da, Tată, fiindcă aşa ai găsit cu 
cale Tu.``

LUCA 24:45 Atunci le -a deschis mintea, 
ca să înţeleagă Scripturile.

IOAN 6:45 În prooroci este scris: ,Toţi 
vor fi învăţaţi de Dumnezeu.` Aşa că oricine 
a ascultat pe Tatăl, şi a primit învăţătura 
Lui, vine la Mine.

IOAN 6:65 Şi a adăogat: ,,Tocmai de 
aceea v’am spus că nimeni nu poate să 
vină la Mine, dacă nu i -a fost dat de Tatăl 
Meu.``

IOAN 14:26 Dar Mîngîietorul, adică 
Duhul Sfînt, pe care -L va trimete Tatăl, în 
Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi 
vă va aduce aminte de tot ce v’am spus Eu.

FAPTELE APOSTOLILOR 14:22 întărind 
sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie 
în credinţă şi spunea că în Împărăţia lui 
Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe 
necazuri.

EFESENI 4:21 dacă, cel puţin, L-aţi 
ascultat, şi dacă, potrivit adevărului care 
este în Isus, aţi fost învăţaţi,

1 TESALONICENI 4:9 Cît despre 
dragostea frăţească, n’aveţi nevoie să vă 
scriem; căci voi singuri aţi fost învăţăţi de 
Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii,

EVREI 8:10 Dar iată legămîntul, pe 
care -l voi face cu casa lui Israel, după acele 
zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în 
mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu 
voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul 
Meu.

11 Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul 
sau pe fratele său, zicînd: ,Cunoaşte pe 
Domnul!` Căci toţi Mă vor cunoaşte, dela 
cel mai mic pînă la cel mai mare dintre ei.

APOCALIPSA 21:18 Zidul era zidit de 
iaspis, şi cetatea era de aur curat, ca sticla 
curată.

19 Temeliile zidului cetăţii erau împodobite cu 
pietre scumpe de tot felul: cea dintîi temelie 
era de iaspis; a doua, de safir; a treia de 
halchedon; a patra, de smaragd;

20 a cincea de sardonix: a şasea, de sardiu; 
a şaptea, de hrisolit; a opta, de beril; a 
noua, de topaz; a zecea, de hrisopraz; a 
unsprezecea, de iacint; a douăsprezecea, de 
ametist.

21 Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece 
mărgăritare. Fiecare poartă era dintr’un 
singur mărgăritar. Uliţa cetăţii era de aur 
curat, ca sticla străvezie.

Vezi și: #1; #2; #3; #5; Psalmi 25:8-12; Psalmi 34:19; Psalmi 
71:17; Isaia 2:3; Isaia 11:9; Isaia 51:6; Ieremia 31:34; Matei 11:27; 

Romani 11:29; Ioan 2:20,27.
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E07 Oferta de mântuire din partea lui Mesia.

ISAIA 55:1 ,,Voi toţi cei însetaţi, 
veniţi la ape, chiar şi cel ce n’are bani! 
Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi 
cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără 
plată!

IOAN 4:13 Isus i -a răspuns: ,,Oricui 
bea din apa aceasta, îi va fi iarăş sete.

IOAN 7:37 În ziua de pe urmă, care era 
ziua cea mare a praznicului, Isus a stătut 
în picioare, şi a strigat: ,,Dacă însetează 
cineva, să vină la Mine, şi să bea.

38 Cine crede în Mine, din inima lui vor curge 
rîuri de apă vie, cum zice Scriptura.``

1 PETRU 2:2 şi, ca nişte prunci născuţi 
de curînd, să doriţi laptele duhovnicesc 
şi curat, pentruca prin el să creşteţi spre 
mîntuire,

APOCALIPSA 21:6 Apoi mi -a zis: ,,S’a 
isprăvit! Eu sînt Alfa şi Omega, Începutul şi 
Sfîrşitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea 
fără plată din izvorul apei vieţii.

APOCALIPSA 22:17 Şi Duhul şi 
Mireasa zic: ,,Vino!`` Şi cine aude, să zică: 
,,Vino!`` Şi celuice îi este sete, să vină; cine 
vrea, să ia apa vieţii fără plată!

Vezi și: Isaia 41:18; Isaia 52:3; Isaia 63:1; Ioel 3:18; Matei 13:44; 
Matei 26:29; Romani 3:24; 1 Corinteni 3:2; Efeseni 2:8.

E07 Oferta de mântuire din partea lui Mesia.

ISAIA 55:2 De ce cîntăriţi argint 
pentru un lucru care nu hrăneşte? De 
ce vă daţi cîştigul muncii pentru ceva 
care nu satură? Ascultaţi-Mă dar, şi veţi 
mînca ce este bun, şi sufletul vostru se 
va desfăta cu bucate gustoase.

MATEI 15:9 De geaba Mă cinstesc 
ei, învăţînd ca învăţături nişte porunci 
omeneşti.``

MATEI 22:4 A trimes iarăş alţi robi, şi 
le -a zis: ,Spuneţi celor poftiţi: ,,Iată că am 
gătit ospăţul meu; juncii şi vitele mele cele 
îngrăşate au fost tăiate; toate sînt gata, 
veniţi la nuntă.`

MARCU 7:14 În urmă, a chemat din nou 
noroadele la Sine, şi le -a zis: ,,Ascultaţi-Mă 
toţi şi înţelegeţi.

ROMANI 10:2 Le mărturisesc că ei au rîvnă 
pentru Dumnezeu, dar fără pricepere:

3 pentrucă, întrucît n-au cunoscut 
neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, au 
căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor 
înşişi, şi nu s’au supus astfel neprihănirii, pe 
care o dă Dumnezeu.

ROMANI 10:17 Astfel, credinţa vine în urma 
auzirii; iar auzirea vine prin Cuvîntul lui 
Hristos.

FILIPENI 3:7 Dar lucrurile, cari pentru 
mine erau cîştiguri, le-am socotit ca o 
pierdere, din pricina lui Hristos.

Vezi și: Psalmi 34:11; Proverbe 8:32; Isaia 46:6; Isaia 51:1,4,7; 
Ieremia 2:13; Ieremia 31:14; Habacuc 2:13; Luca 15:23; Ioan 
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6:48-58.

E11 Mesia va da viața veșnică.
E20 Mesia va face un nou legământ.

ISAIA 55:3 Luaţi aminte, şi veniţi la 
Mine, ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi: 
căci Eu voi încheia cu voi un legămînt 
vecinic, ca să întăresc îndurările Mele 
faţă de David.

MATEI 13:16 Dar ferice de ochii voştri că 
văd; şi de urechile voastre că aud!

MATEI 17:5 Pe cînd vorbea el încă, iată 
că i -a acoperit un nor luminos cu umbra 
lui. Şi din nor s’a auzit un glas, care zicea: 
,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi 
găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!``

IOAN 5:24 Adevărat, adevărat vă spun, 
că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în 
Celce M’a trimes, are viaţa vecinică, şi nu 
vine la judecată, ci a trecut din moarte la 
viaţă.

25 Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul, 
şi acum a şi venit, cînd cei morţi vor auzi 
glasul Fiului lui Dumnezeu, şi ceice -l vor 
asculta, vor învia.

IOAN 6:37 Tot ce-Mi dă Tatăl, va ajunge 
la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu -l voi 
izgoni afară:

IOAN 6:44 imeni nu poate veni la Mine, 
dacă nu -l atrage Tatăl, care M’a trimes; şi 
Eu îl voi învia în ziua de apoi.

45 În prooroci este scris: ,Toţi vor fi învăţaţi 
de Dumnezeu.` Aşa că oricine a ascultat 

pe Tatăl, şi a primit învăţătura Lui, vine la 
Mine.

IOAN 7:37 În ziua de pe urmă, care era 
ziua cea mare a praznicului, Isus a stătut 
în picioare, şi a strigat: ,,Dacă însetează 
cineva, să vină la Mine, şi să bea.

IOAN 8:47 Cine este din Dumnezeu, 
ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de 
aceea n’ascultaţi, pentrucă nu sînteţi din 
Dumnezeu.``

IOAN 10:27 ile Mele ascultă glasul Meu; 
Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.

FAPTELE APOSTOLILOR 13:34 Că L 
-a înviat din morţi, aşa că nu Se va mai 
întoarce în putrezire, a spus -o cînd a 
zis: ,,Vă voi împlini cu toată credincioşia 
făgăduinţele sfinte, pe cari le-am făcut lui 
David.``

Vezi și: Facerea - Geneza 17:7; Psalmi 78:1; Psalmi 89:35-37; 
Proverbe 4:20; Isaia 61:8; Ieremia 32:40; Ieremia 50:5; Ezechiel 

37:24,25; Matei 11:28; Evrei 13:20.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

ISAIA 55:4 Iată, l-am pus martor 
pe lîngă poapore, cap şi stăpînitor al 
popoarelor.

IOAN 10:3 Portarul îi deschide, şi oile 
aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume, şi 
le scoate afară din staul.

IOAN 10:27 ile Mele ascultă glasul Meu; 
Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.
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IOAN 13:13 Voi Mă numiţi ,Învăţătorul 
şi Domnul`, şi bine ziceţi, căci sînt.

IOAN 18:37 ,,Atunci un Împărat tot 
eşti!`` I -a zis Pilat. ,,Da``, a răspuns 
Isus. ,,Eu sînt Împărat. Eu pentru aceasta 
M’am născut şi am venit în lume, ca să 
mărturisesc despre adevăr. Oricine este din 
adevăr ascultă glasul Meu.``

1 TIMOTEI 6:13 Te îndemn, înaintea lui 
Dumnezeu, care dă viaţă tuturor lucrurilor, 
şi înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea 
frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din 
Pont,

APOCALIPSA 1:5 şi din partea lui 
Isus Hristos, martorul credincios, cel întîi 
născut din morţi, Domnul împăraţilor 
pămîntului! A Lui, care ne iubeşte, care ne 
-a spălat de păcatele noastre cu sîngele Său,

APOCALIPSA 3:14 Îngerului Bisericii 
din Laodicea scrie -i: ,,Iată ce zice Celce 
este Amin, Marturul credincios şi adevărat, 
începutul zidirii lui Dumnezeu:

Vezi și: Ezechiel 34:23,24; Daniel 9:25; Osea 3:5; Mica 5:2-4; 
Matei 2:6; Ioan 3:16; Ioan 12:26; Evrei 2:10; Evrei 5:9.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

ISAIA 55:5 Întradevăr, vei chema 
neamuri, pe cari nu le cunoşti, şi 
popoare cari nu te cunosc vor alerga 
la tine, pentru Domnul, Dumnezeul 
tău, pentru Sfîntul lui Israel, care te 
proslăveşte.``

IOAN 10:16 Mai am şi alte oi, cari nu sînt 
din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le 
aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o 
turmă şi un Păstor.

IOAN 13:31 Dupăce a ieşit Iuda, Isus a 
zis: ,,Acum, Fiul omului a fost proslăvit şi 
Dumnezeu a fost proslăvit în El.

32 Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în El, şi 
Dumnezeu Îl va proslăvi în El însuş, şi -L va 
proslăvi îndată.

IOAN 17:1 După ce a vorbit astfel, Isus 
a ridicat ochii spre cer, şi a zis: ,,Tată, a sosit 
ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul 
Tău să Te proslăvească pe Tine,

ROMANI 15:21 după cum este scris: ,,Aceia, 
cărora nu li se propovăduise despre El, Îl 
vor vedea, şi cei ce n’auziseră de El, Îl vor 
cunoaşte.``

1 PETRU 1:11 Ei cercetau să vadă ce vreme 
şi ce împrejurări avea în vedere Duhul 
lui Hristos, care era în ei, cînd vestea mai 
dinainte patimile lui Hristos şi slava de care 
aveau să fie urmate.

Vezi și: Facerea - Geneza 49:10; Psalmi 18:43; Psalmi 110:1-
3; Isaia 11:10; Isaia 52:15; Isaia 60:5,9; Osea 1:10; Faptele 

Apostolilor 3:13; Faptele Apostolilor 5:31; Evrei 5:5.

E07 Oferta de mântuire din partea lui Mesia.

ISAIA 55:6 ,,Căutaţi pe Domnul cîtă 
vreme se poate găsi; chemaţi -L, cîtă 
vreme este aproape.

MATEI 6:33 Căutaţi mai întîi Împărăţia 
lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate 
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aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

MATEI 7:7 Cereţi, şi vi se va da; căutaţi 
şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.

8 Căci ori şi cine cere, capătă; cine caută, 
găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.

LUCA 11:9 Deaceea şi Eu vă spun: 
Cereţi, şi vi se va da: căutaţi, şi veţi găsi; 
bateţi şi vi se va deschide.

10 Fiindcă oricine cere, capătă; cine caută 
găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.

IOAN 12:35 Isus le -a zis: ,,Lumina 
mai este puţină vreme în mijlocul vostru. 
Umblaţi ca unii cari aveţi lumina, ca să nu 
vă cuprindă întunerecul: cine umblă în 
întunerec, nu ştie unde merge.

36 Cîtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi 
în lumină, ca să fiţi fii ai luminii.`` Isus le 
-a spus aceste lucruri: apoi a plecat şi S’a 
ascuns de ei.

ROMANI 11:7 Deci, ce urmează? Că Israel 
n’a căpătat ce căuta, iar rămăşiţa aleasă a 
căpătat; pe cînd ceilalţi au fost împietriţi,

EVREI 2:3 cum vom scăpa noi, dacă 
stăm nepăsători faţă de o mîntuire aşa de 
mare, care, după ce a fost vestită întîi de 
Domnul, ne -a fost adeverită de cei ce au 
auzit -o,

Vezi și: Psalmi 27:8; Psalmi 69:32; Psalmi 105:4; Psalmi 145:18; 
Psalmi 148:14; Isaia 12:6; Isaia 45:19; Isaia 46:13; Ieremia 29:12-
14; Plângerile lui Ieremia 3:25; Amos 5:4; Ţefania 2:3; Maleahi 
3:1; Matei 7:7,8; Luca 12:31; Luca 13:25; Ioan 6:26; Ioan 7:33,34; 

2 Corinteni 6:1,2.

E21 Mesia va ierta păcatul.

ISAIA 55:7 Să se lase cel rău de 
calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de 
gîndurile lui, să se întoarcă la Domnul 
care va avea milă de el, la Dumnezeul 
nostru, care nu oboseşte iertînd.

MATEI 7:21 u orişicine-Mi zice: 
,,Doamne, Doamne!`` va intra în Împărăţia 
cerurilor, ci celce face voia Tatălui Meu care 
este în ceruri.

22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ,,Doamne, 
Doamne! N’am proorocit noi în Numele 
Tău? N’am scos noi draci în Numele Tău? 
Şi n’am făcut noi multe minuni în Numele 
Tău?``

23 Atunci le voi spune curat: ,,Niciodată nu 
v’am cunoscut; depărtaţi-vă dela Mine, voi 
toţi cari lucraţi fărădelege.``

MATEI 9:13 Duceţi-vă de învăţaţi ce 
înseamnă: ,Milă voiesc, iar nu jertfă!` 
Căci n’am venit să chem la pocăinţă pe cei 
neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.``

LUCA 7:47 De aceea îţi spun: Păcatele 
ei, cari sînt multe, sînt iertate; căci a iubit 
mult. Dar cui i se iartă puţin, iubeşte 
puţin.``

LUCA 15:10 Tot aşa, vă spun că este 
bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu 
pentru un singur păcătos care se 
pocăieşte.``

LUCA 15:24 căci acest fiu al meu era 
mort, şi a înviat; era pierdut, şi a fost găsit.` 
Şi au început să se veselească.
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FAPTELE APOSTOLILOR 3:19 Pocăiţi-vă 
dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru 
ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină dela 
Domnul vremile de înviorare,

1 TIMOTEI 1:15 , adevărat şi cu totul vrednic 
de primit este cuvîntul, care zice: ,,Hristos 
Isus a venit în lume ca să mîntuiască pe cei 
păcătoşi``, dintre cari cel dintîi sînt eu.

16 Dar am căpătat îndurare, pentruca Isus 
Hristos să-Şi arate în mine, cel dintîi, toată 
îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce 
ar crede în El, în urmă, ca să capete viaţa 
vecinică.

Vezi și: Ieşirea - Exod 34:6,7; Psalmi 130:7; Isaia 1:16-18; Isaia 
43:25; Isaia 44:22; Ieremia 3:12; Ezechiel 3:18,19; Ezechiel 

18:21-23,27-32; Ezechiel 33:11,14-16; Osea 13:16; Osea 14:1; Iona 
3:10; Matei 23:25,26; Romani 5:16-21; 1 Corinteni 6:9-11; Efeseni 

1:6-8; Iacob 4:8-10.

E22 Munca lui Mesia va fi binecuvântată.

ISAIA 55:10 Căci dupăcum ploaia 
şi zăpada se pogoară din ceruri, şi nu 
se mai întorc înapoi, ci udă pămîntul 
şi -l fac să rodească şi să odrăslească, 
pentruca să dea sămînţă sămănătorului 
şi pîne celui ce mănîncă,

11 tot aşa şi Cuvîntul Meu, care iese din 
gura Mea, nu se întoarce la Mine fără 
rod, ci va face voia Mea şi va împlini 
planurile Mele.

MATEI 24:35 Cerul şi pămîntul vor trece, 
dar cuvintele Mele nu vor trece.

IOAN 6:63 Duhul este acela care 
dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; 
cuvintele, pe cari vi le-am spus Eu, sînt duh 
şi viaţă.

ROMANI 10:17 Astfel, credinţa vine în urma 
auzirii; iar auzirea vine prin Cuvîntul lui 
Hristos.

1 TESALONICENI 2:13 Deaceea 
mulţămim fără încetare lui Dumnezeu 
că, atunci cînd aţi primit Cuvîntul lui 
Dumnezeu, auzit dela noi, l-aţi primit nu ca 
pe cuvîntul oamenilor, ci, aşa cum şi este în 
adevăr, ca pe Cuvîntul lui Dumnezeu, care 
lucrează şi în voi cari credeţi.

EVREI 1:1 După ce a vorbit în vechime 
părinţilor noştri prin prooroci, în multe 
rînduri şi în multe chipuri, Dumnezeu,

EVREI 2:3 cum vom scăpa noi, dacă 
stăm nepăsători faţă de o mîntuire aşa de 
mare, care, după ce a fost vestită întîi de 
Domnul, ne -a fost adeverită de cei ce au 
auzit -o,

IACOB 1:18 El, de bună voia Lui, ne -a 
născut prin Cuvîntul adevărului, ca să fim 
un fel de pîrgă a făpturilor Lui.

1 PETRU 1:23 fiindcă aţi fost născuţi din 
nou nu dintr-o sămînţă, care poate putrezi, 
ci dintr-una care nu poate putrezi, prin 
Cuvîntul lui Dumnezeu, care este viu şi care 
rămîne în veac.

Vezi și: Isaia 45:23; Isaia 46:10; Luca 8:11-16.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 55:12 Da, veţi ieşi cu bucurie, 
şi veţi fi călăuziţi în pace. Munţii şi 
dealurile vor răsuna de veselie înaintea 
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voastră, şi toţi copacii din cîmpie vor 
bate din palme.

13 În locul spinului se va înălţa chiparosul, 
în locul mărăcinilor va creşte mirtul. 
Şi lucrul acesta va fi o slavă pentru 
Domnul, un semn vecinic, nepieritor.``

ROMANI 5:1 Deci, fiindcă sîntem socotiţi 
neprihăniţi, prin credinţă, avem (Sau: Să 
avem.) pace cu Dumnezeu, prin Domnul 
nostru Isus Hristos.

ROMANI 15:13 Dumnezeul nădejdii să vă 
umple de toată bucuria şi pacea, pe care o 
dă credinţa, pentruca, prin puterea Duhului 
Sfînt, să fiţi tari în nădejde!

1 CORINTENI 6:9 u ştiţi că cei 
nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui 
Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa 
aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la 
idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici 
sodomiţii,

10 nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici 
defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni 
Împărăţia lui Dumnezeu.

11 Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, 
aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, 
în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin 
Duhul Dumnezeului nostru.

2 CORINTENI 5:17 Căci, dacă este 
cineva în Hristos, este o făptură (Sau: 
zidire.) nouă. Cele vechi s’au dus: iată că 
toate lucrurile s’au făcut noi.

GALATENI 5:22 Roada Duhului, dimpotrivă, 
este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga 
răbdare, bunătatea, facerea de bine, 
credincioşia,

COLOSENI 1:11 întăriţi, cu toată puterea, 
potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice 
răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie,

APOCALIPSA 2:7 Cine are urechi, 
să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ,,Celui 
ce va birui, îi voi da să mănînce din pomul 
vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.``

APOCALIPSA 22:2 În mijlocul pieţii 
cetăţii, şi pe cele două maluri ale rîului, era 
pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de 
rod, şi dînd rod în fiecare lună; şi frunzele 
pomului slujesc la vindecarea Neamurilor.

Vezi și: #1; #2; #5.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.
     
ISAIA 56:6 Şi pe străinii, care se vor 

lipi de Domnul ca să -I slujească, şi să 
iubească Numele Domnului, pentru ca 
să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor 
păzi Sabatul, ca să nu -l pîngărească, şi 
vor stărui în legămîntul Meu,

7 îi voi aduce la muntele Meu cel sfînt, şi 
-i voi umplea de veselie în Casa Mea de 
rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele 
lor vor fi primite pe altarul Meu, căci 
Casa Mea se va numi o casă de rugăciune 
pentru toate popoarele.``

8 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, care 
strînge pe cei risipiţi ai lui Israel: ,,Voi 
mai strînge şi alte popoare la cei strînşi 
acum din el.``
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ISAIA 43:6 Voi zice miază noaptei: ,Dă 
încoace!` şi miazăzilei: ,Nu opri`, ci adu-
Mi fiii din ţările depărtate şi fiicele dela 
marginea pămîntului:

ISAIA 49:22 De aceea, aşa vorbeşte 
Domnul, Dumnezeu: ,Iată, voi face 
neamurilor semn cu mîna, şi-Mi voi înălţa 
steagul spre popoare; ele vor aduce înapoi 
pe fiii tăi în braţele lor, şi vor duce pe fiicele 
tale pe umeri.

MARCU 11:17 Şi -i învăţa şi zicea: ,,Oare 
nu este scris: ,Casa Mea se va chema o casă 
de rugăciune pentru toate neamurile?` Dar 
voi aţi făcut din ea o peşteră de tîlhari.``

IOAN 10:16 Mai am şi alte oi, cari nu sînt 
din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le 
aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o 
turmă şi un Păstor.

IOAN 11:51 Dar lucrul acesta nu l -a 
spus de la el; ci, fiindcă era mare preot în 
anul acela, a proorocit că Isus avea să moară 
pentru neam.

52 Şi nu numai pentru neamul acela, ci şi ca 
să adune într’un singur trup pe copiii lui 
Dumnezeu cei risipiţi.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:41 Cei ce au 
primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; 
şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s’au 
adaus aproape trei mii de suflete.

FAPTELE APOSTOLILOR 10:34 Atunci 
Petru a început să vorbească, şi a zis: ,,În 
adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor,

35 ci că în orice neam, cine se teme de El, şi 
lucrează neprihănire este primit de El.

EFESENI 1:10 ca să -l aducă la îndeplinire 
la plinirea vremilor, spre a-Şi uni iarăş 
într’unul în Hristos, toate lucrurile: cele din 
ceruri, şi cele de pe pămînt.

EFESENI 2:11 De aceea voi, cari altădată 
eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi 
împrejur de către aceia cari se cheamă tăiaţi 
împrejur, şi cari sînt tăiaţi împrejur în trup 
de mîna omului:

12 aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi 
fără Hristos, fără drept de cetăţenie în 
Israel, străini de legămintele făgăduinţei, 
fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.

13 Dar acum, în Hristos Isus, voi, cari 
odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi 
prin sîngele lui Hristos.

EFESENI 2:18 Căci prin El şi unii şi alţii 
avem intrare la Tatăl, într’un Duh.

19 Aşa dar, voi nu mai sînteţi nici străini, nici 
oaspeţi ai casei, ci sînteţi împreună cetăţeni 
cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,

20 fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi 
proorocilor, piatra din capul unghiului fiind 
Isus Hristos.

21 În El toată clădirea, bine închegată, creşte 
ca să fie un Templu sfînt în Domnul.

EVREI 12:22 Ci v’aţi apropiat de muntele 
Sionului, de cetatea Dumnezeului celui 
viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de 
adunarea în sărbătoare a îngerilor,

23 de Biserica celor întîi născuţi, cari sînt 
scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul 
tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi 
desăvîrşiţi,

24 de Isus, Mijlocitorul legămîntului celui nou, 
şi de sîngele stropirii, care vorbeşte mai 
bine decît sîngele lui Abel.
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EVREI 13:15 Prin El, să aducem 
totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, 
adică, rodul buzelor cari mărturisesc 
Numele Lui.

1 PETRU 2:5 Şi voi, ca nişte pietre vii, 
sînteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, 
o preoţie sfîntă, şi să aduceţi jertfe 
duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin 
Isus Hristos.

APOCALIPSA 14:1 Apoi m’am uitat, 
şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; 
şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci 
şi patru de mii, cari aveau scris pe frunte 
Numele Său şi Numele Tatălui Său.

Vezi și: #1; #3; #4; Isaia 56:3; Faptele Apostolilor 11:23; 2 
Corinteni 8:5; Evrei 10:19-22; 1 Petru 1:1,2.

E23 Mesia va converti poporul Său.
G06 Sălașul Sfândului Duh.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ISAIA 57:15 Căci aşa vorbeşte Cel Prea 
Înalt, a cărui locuinţă este vecinică şi al 
cărui Nume este sfînt. ,Eu locuiesc în 
locuri înalte şi în sfinţenie; dar sînt cu 
omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez 
duhurile smerite, şi să îmbărbătez 
inimile zdrobite.

16 u vreau să cert în veci, nici să ţin o mînie 
necurmată, cînd înaintea Mea cad în 
leşin duhurile, şi sufletele pe cari le-am 
făcut.

17 Din pricina păcatului lăcomiei lui, 
M’am mîniat şi l-am lovit, M’am ascuns, 
în supărarea Mea, şi cel răzvrătit a 
urmat şi mai mult pe căile inimii lui.

18 I-am văzut căile, şi totuş îl voi tămădui; 
îl voi călăuzi, şi -l voi mîngîia, pe el şi pe 
ceice plîng împreună cu el.

MATEI 19:28 Isus le -a răspuns: ,,Adevărat 
vă spun că, atunci cînd va sta Fiul omului pe 
scaunul de domnie al măririi Sale, la înoirea 
tuturor lucrurilor, voi, cari M’aţi urmat, 
veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de 
domnie, şi veţi judeca pe cele douăsprezece 
seminţii ale lui Israel.

LUCA 4:18 ,,Duhul Domnului este peste 
Mine, pentrucă M’a uns să vestesc săracilor 
Evanghelia; M’a trimes să tămăduiesc pe cei 
cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor 
de război slobozirea, şi orbilor căpătarea 
vederii; să dau drumul celor apăsaţi,

IOAN 1:12 Dar tuturor celor ce L-au 
primit, adică celorce cred în Numele Lui, 
le -a dat dreptul să se facă copii ai lui 
Dumnezeu;

13 născuţi nu din sînge, nici din voia firii lor, 
nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

IOAN 3:3 Drept răspuns, Isus i -a zis: 
,,Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un 
om nu se naşte din nou, nu poate vedea 
Împărăţia lui Dumnezeu.``

4 icodim I -a zis: ,,Cum se poate naşte un 
om bătrîn? Poate el să intre a doua oară în 
pîntecele maicii sale, şi să se nască?``

5 Isus i -a răspuns: ,,Adevărat, adevărat îţi 
spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi 
din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui 
Dumnezeu.

6 Ce este născut din carne, este carne, şi ce 
este născut din Duh, este duh.

7 u te mira că ţi-am zis: ,,Trebuie să vă naşteţi 
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din nou.
8 Vîntul suflă încotro vrea, şi -i auzi vuietul; 

dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. 
Tot aşa este cu oricine este născut din 
Duhul.``

GALATENI 6:15 Căci în Hristos Isus nici 
tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu 
sînt nimic, ci a fi o făptură nouă.

EFESENI 2:1 Voi eraţi morţi în greşelile şi 
în păcatele voastre,

COLOSENI 3:9 u vă minţiţi unii pe alţii, 
întrucît v’aţi desbrăcat de omul cel vechi, cu 
faptele lui,

10 şi v’aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se 
înoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui 
ce l -a făcut.

TIT 3:5 El ne -a mîntuit, nu pentru faptele, 
făcute de noi în neprihănire, ci pentru 
îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou 
şi prin înoirea făcută de Duhul Sfînt,

IACOB 1:18 El, de bună voia Lui, ne -a 
născut prin Cuvîntul adevărului, ca să fim 
un fel de pîrgă a făpturilor Lui.

1 PETRU 1:3 Binecuvîntat să fie 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus 
Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, 
ne-a născut din nou prin învierea lui Isus 
Hristos din morţi, la o nădejde vie,

1 PETRU 1:23 fiindcă aţi fost născuţi din 
nou nu dintr-o sămînţă, care poate putrezi, 
ci dintr-una care nu poate putrezi, prin 
Cuvîntul lui Dumnezeu, care este viu şi care 
rămîne în veac.

1 PETRU 2:2 şi, ca nişte prunci născuţi 
de curînd, să doriţi laptele duhovnicesc 
şi curat, pentruca prin el să creşteţi spre 
mîntuire,

1 IOAN 2:29 Dacă ştiţi că El este 
neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în 
neprihănire este născut din El.

1 IOAN 3:9 ricine este născut din 
Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentrucă 
sămînţa Lui rămîne în el; şi nu poate 
păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.

1 IOAN 5:1 ricine crede că Isus este 
Hristosul, este născut din Dumnezeu; şi 
oricine iubeşte pe Celce L -a născut, iubeşte 
şi pe cel născut din El.

1 IOAN 5:4 pentrucă oricine este născut 
din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceeace 
cîştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa 
noastră.

1 IOAN 5:18 Ştim că oricine este născut 
din Dumnezeu, nu păcătuieşte, ci Cel 
născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău 
nu se atinge de el.

Vezi și: #2; Psalmi 51:10; Psalmi 103:9-16; Psalmi 138:6; Psalmi 
147:3; Isaia 66:2; Ieremia 31:33; Ieremia 32:40; Ezechiel 11:19; 

Ezechiel 18:31; Ezechiel 36:26,27; Matei 5:3; Luca 15:20-24; Ioan 
14:23; Romani 5:21; 2 Corinteni 5:17; Efeseni 2:5,8,10; Filipeni 

2:13; Coloseni 1:13; Coloseni 2:13; Iacob 4:6.

E24 Mesia va aduce pacea.

ISAIA 57:19 Voi pune lauda pe buze: 
,Pace, pace celui de departe şi celui de 
aproape! -zice Domnul-Da Eu îl voi 
tămădui!
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LUCA 2:14 ,,Slavă lui Dumnezeu în 
locurile prea înalte, şi pace pe pămînt între 
oamenii plăcuţi Lui.``

EFESENI 2:14 Căci El este pacea noastră, 
care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul 
dela mijloc care -i despărţea,

15 şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre 
ei, Legea poruncilor, în orînduirile ei, ca să 
facă pe cei doi să fie în El însuş un singur 
om nou, făcînd astfel pace;

16 şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într’un 
singur trup, prin cruce, prin care a nimicit 
vrăjmăşia.

17 El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii 
vouă celor ce eraţi departe, şi pace celor ce 
erau aproape.

D06 Mesia va fi Învățătorul.
D07 Mesia va fi Mediatorul.
E08 Dreptatea lui Mesia.
H06 Mijlocirea lui Mesia.
     
ISAIA 59:16 El vede că nu este nici un 

om, şi Se miră că nimeni nu mijloceşte. 
Atunci braţul Lui Îi vine în ajutor, şi 
neprihănirea Lui Îl sprijineşte.

PSALMI 20:6 Ştiu de acum că Domnul 
scapă pe unsul Său, şi -i va răspunde 
din ceruri, din locaşul Lui cel Sfînt, prin 
ajutorul atotputernic al dreptei Lui.

PSALMI 80:17 Mîna Ta să fie peste omul 
dreptei Tale, peste fiul omului, pe care Ţi 
l-ai ales!

1 TIMOTEI 2:5 Căci este un singur 

Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între 
Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,

EVREI 9:15 Şi tocmai de aceea este El 
mijlocitorul unui legămînt nou, pentru ca, 
prin moartea Lui pentru răscumpărarea din 
abaterile făptuite supt legămîntul dintîi, 
cei ce au fost chemaţi, să capete vecinica 
moştenire, care le -a fost făgăduită.

EVREI 10:7 Atunci am zis: ,,Iată-Mă (în 
sulul cărţii este scris despre Mine), vin să 
fac voia Ta, Dumnezeule!``

1 IOAN 2:1 Copilaşilor, vă scriu aceste 
lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva 
a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau 
Advocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, 
ajutor.), pe Isus Hristos, Cel neprihănit.

Vezi și: Facerea - Geneza 18:23-32; Psalmi 40:7; Psalmi 98:1,2; 
Psalmi 106:23; Psalmi 108:6; Psalmi 138:7; Isaia 63:5; Ieremia 

5:1; Ezechiel 22:30.

E08 Dreptatea lui Mesia.

ISAIA 59:17 Se îmbracă cu neprihănire 
ca şi cu o platoşă, Îşi pune pe cap coiful 
mîntuirii; ia răzbunarea ca o haină, şi Se 
acopere cu gelozia ca şi cu o manta.

ISAIA 11:5 eprihănirea va fi brîul 
coapselor Sale, şi credincioşia brîul 
mijlocului Său.

ROMANI 13:12 oaptea aproape a trecut, 
se apropie ziua. Să ne desbrăcăm dar de 
faptele întunerecului, şi să ne îmbrăcăm cu 
armele luminii.
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2 CORINTENI 6:7 prin cuvîntul 
adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, 
prin armele de lovire şi de apărare, pe cari le 
dă neprihănirea;

EFESENI 6:14 Staţi gata dar, avînd mijlocul 
încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa 
neprihănirii,

15 avînd picioarele încălţate cu rîvna 
Evangheliei păcii.

16 Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul 
credinţei, cu care veţi putea stinge toate 
săgeţile arzătoare ale celui rău.

17 Luaţi şi coiful mîntuirii şi sabia Duhului, 
care este Cuvîntul lui Dumnezeu.

1 TESALONICENI 5:8 Dar noi, cari 
sîntem fii ai zilei, să fim treji, să ne 
îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a 
dragostei, şi să avem drept coif nădejdea 
mîntuirii.

APOCALIPSA 19:11 Apoi am văzut 
cerul deschis, şi iată că s’a arătat un cal alb! 
Cel ce sta pe el, se cheamă ,,Cel credincios`` 
şi ,,Cel adevărat``, şi El judecă şi Se luptă cu 
dreptate.

Vezi și: Isaia 51:9.

D05 Mesia va fi Mântuitorul.
H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 59:18 El va răsplăti fiecăruia 
după faptele lui, va da protivnicilor Săi 
mînia, va întoarce la fel vrăjmaşilor săi, 
şi va da ostroavelor plata cuvenită!

19 Atunci se vor teme de Numele 

Domnului cei dela apus, şi de slava Lui 
cei dela răsăritul soarelui; cînd va năvăli 
vrăjmaşul ca un rîu, Duhul Domnului îl 
va pune pe fugă.

20 ,,Da, va veni un Răscumpărător pentru 
Sion, pentru cei ai lui Iacov, cari se vor 
întoarce dela păcatele lor, zice Domnul.

ISAIA 11:10 În ziua aceea, Vlăstarul 
lui Isai va fi ca un steag pentru popoare; 
neamurile se vor întoarce la El, şi slava va fi 
locuinţa Lui.

MALEAHI 1:11 Căci dela răsăritul soarelui 
pînă la asfinţit, Numele Meu este mare între 
neamuri, şi pretutindeni se arde tămîie în 
cinstea Numelui Meu şi se aduc daruri de 
mîncare curate; căci mare este Numele Meu 
între neamuri, zice Domnul oştirilor.

MATEI 16:27 Căci Fiul omului are să vină 
în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci 
va răsplăti fiecăruia după faptele lui.

ROMANI 11:25 Fraţilor, pentruca să nu vă 
socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu 
ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut 
într’o împietrire, care va ţinea pînă va intra 
numărul deplin al Neamurilor.

26 Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum 
este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion, şi va 
îndepărta toate nelegiurile dela Iacov.

27 Acesta va fi legămîntul, pe care -l voi face cu 
ei, cînd le voi şterge păcatele.``

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
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vecilor.``

Vezi și: #1; #2; #4; #5; Levitic 25:25,26; Rut 4:1-22; Isaia 41:14; 
Isaia 44:6,24; Isaia 48:17; Isaia 49:7; Isaia 54:5,8; Isaia 60:16; 

Isaia 63:16; Ieremia 14:8; 2 Corinteni 1:10; Galateni 4:5; 2 
Timotei 4:18; Tit 2:14; Evrei 2:15; 2 Petru 2:9.

E20 Mesia va face un nou legământ.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ISAIA 59:21 ,,Şi iată legămîntul Meu, 
cu ei, zice Domnul: ,Duhul Meu, care 
Se odihneşte peste tine, şi cuvintele 
Mele, pe cari le-am pus în gura ta, nu 
se vor mai depărta din gura ta, nici din 
gura copiilor tăi, nici din gura copiilor 
copiilor tăi, de acum şi pînă’n veac, zice 
Domnul.``

IEREMIA 31:31 ,,Iată, vin zile, zice Domnul, 
cînd voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui 
Iuda un legămînt nou.

32 u ca legămîntul, pe care l-am încheiat cu 
părinţii lor, în ziua cînd i-am apucat de 
mînă, să -i scot din ţara Egiptului, legămînt, 
pe care l-au călcat, măcarcă aveam drepturi 
de soţ asupra lor, zice Domnul.``

33 ,,Ci iată legămîntul, pe care -l voi face 
cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice 
Domnul: Voi pune Legea Mea înlăuntrul 
lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi 
Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.

34 iciunul nu va mai învăţa pe aproapele, 
sau pe fratele său, zicînd: ,Cunoaşte pe 
Domnul!` Ci toţi Mă vor cunoaşte, dela cel 
mai mic pînă la cel mai mare, zice Domnul; 
căci le voi ierta nelegiuirea, şi nu-Mi voi 
mai aduce aminte de păcatul lor.

LUCA 11:13 Deci, dacă voi, cari sînteţi 
răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, 
cu cît mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va 
da Duhul Sfînt celor ce I -L cer!``

ROMANI 9:6 Dar aceasta nu înseamnă că 
a rămas fără putere Cuvîntul lui Dumnezeu. 
Căci nu toţi cei ce se coboară din Israel, sînt 
Israel;

7 şi, măcar că sînt sămînţa lui Avraam, nu 
toţi sînt copiii lui Avraam; ci este scris: ,,În 
Isaac vei avea o sămînţă, care-ţi va purta 
numele.``

8 Aceasta însemnează că nu copiii trupeşti 
sînt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii 
făgăduinţei sînt socotiţi ca sămînţă.

EVREI 8:8 Căci ca o mustrare a zis 
Dumnezeu lui Israel: ,,Iată, vin zile, zice 
Domnul, cînd voi face cu casa lui Israel şi cu 
casa lui Iuda un legămînt nou;

9 nu ca legămîntul, pe care l-am făcut cu 
părinţii lor, în ziua cînd i-am apucat de 
mînă, ca să -i scot din ţara Egiptului. 
Pentrucă n’au rămas în legămîntul Meu, şi 
nici Mie nu Mi -a păsat de ei, zice Domnul.

10 Dar iată legămîntul, pe care -l voi face cu 
casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: 
voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi 
scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, 
şi ei vor fi poporul Meu.

Vezi și: #1; #2; Matei 26:26-29.
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B14 Mesia face cunoscută gloria lui 
Dumnezeu.

C01 Nașterea lui Mesia este prezisă.
E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 

neevreiești.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
     
ISAIA 60:1 ,,Scoală-te, luminează-te! 

Căci lumina ta vine, şi slava Domnului 
răsare peste tine.

2 Căci iată, întunerecul acopere pămîntul, 
şi negură mare popoarele; dar peste 
tine răsare Domnul, şi slava Lui se arată 
peste tine.

3 eamuri vor umbla în lumina ta, şi 
împăraţi în strălucirea razelor tale.

4 Ridică-ţi ochii împrejur, şi priveşte: toţi 
se strîng şi vin spre tine! Fiii tăi vin de 
departe, şi fiicele tale sînt purtate pe 
braţe.

5 Cînd vei vedea aceste lucruri, vei tresări 
de bucurie, şi îţi va bate inima şi se va 
lărgi, căci bogăţiile mării se vor întoarce 
spre tine, şi vistieriile neamurilor vor 
veni la tine.

MATEI 28:19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici 
din toate neamurile, botezîndu -i în 
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului 
Duh.

LUCA 2:30 Căci au văzutochii mei 
mîntuirea Ta,

31 pe care ai pregătit -o să fie, înaintea tuturor 
popoarelor,

32 lumina care să lumineze neamurile, şi slava 
poporului Tău Israel.``

LUCA 24:47 Şi să se propovăduiască 
tuturor neamurilor, în Numele Lui, 

pocăinţa şi iertarea păcatelor, începînd din 
Ierusalim.

IOAN 1:9 Lumina aceasta era 
adevărata Lumină, care luminează pe orice 
om, venind în lume.

IOAN 8:12 Isus le -a vorbit din nou, 
şi a zis: ,,Eu sînt Lumina lumii; cine 
Mă urmează pe Mine, nu va umbla în 
întunerec, ci va avea lumina vieţii.``

FAPTELE APOSTOLILOR 13:47 Căci aşa 
ne -a poruncit Domnul: ,Te-am pus ca să fii 
Lumina Neamurilor, ca să duci mîntuirea 
pînă la marginile pămîntului.``

FAPTELE APOSTOLILOR 26:18 ca să le 
deschizi ochii, să se întoarcă dela întunerec 
la lumină, şi de supt puterea Satanei la 
Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa 
în Mine, iertare de păcate şi moştenirea 
împreună cu cei sfinţiţi.``

ROMANI 11:11 Întreb dar: ,,S’au poticnit ei 
ca să cadă? Nicidecum! Ci, prin alunecarea 
lor, s’a făcut cu putinţă mîntuirea 
Neamurilor, ca să facă pe Israel gelos;

12 dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăţie 
pentru lume, şi paguba lor a fost o bogăţie 
pentru Neamuri, ce va fi plinătatea 
întoarcerii lor?

13 V’o spun vouă, Neamurilor: ,,Întrucît sînt 
apostol al Neamurilor, îmi slăvesc slujba 
mea,

14 şi caut, ca, dacă este cu putinţă, să stîrnesc 
gelozia celor din neamul meu, şi să 
mîntuiesc pe unii din ei.

15 Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea 
lumii, ce va fi primirea lor din nou, decît 
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viaţă din morţi?

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5; Matei 15:14; Matei 23:19,24; Faptele 
Apostolilor 14:16; Faptele Apostolilor 17:30,31; Romani 15:9-12; 

Efeseni 5:14.

B21 Mesia este Lumina.
G05 Mesia va vedea multe roade.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H05 Gloria și puterea viitoare a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.
H11 Mesia va fi glorificat.

ISAIA 60:6-7
ISAIA 60:8 Cine sînt aceia cari sboară 

ca nişte nori, ca nişte porumbei spre 
porumbarul lor?

9 Căci, pe Mine Mă aşteaptă ostroavele, 
şi corăbiile din Tarsis sînt în frunte, ca 
să aducă înapoi de departe pe copiii tăi, 
cu argintul şi aurul lor, pentru Numele 
Domnului, Dumnezeului tău, pentru 
Numele Sfîntului lui Israel, care te 
proslăveşte.

10 Străinii îţi vor zidi zidurile, şi împăraţii 
lor îţi vor sluji; căci te-am lovit în mînia 
Mea, dar, în îndurarea Mea, am milă de 
tine.

11 Porţile tale vor sta vecinic deschise, nu 
vor fi închise nici zi nici noapte, ca să 
lase să intre la tine bogăţia neamurilor, 
şi împăraţii lor cu alaiul lor.

ISAIA 60:12-15
ISAIA 60:16 Vei suge laptele 

neamurilor, vei suge ţiţa împăraţilor; 
şi vei şti astfel că Eu sînt Domnul, 
Mîntuitorul tău, Răscumpărătorul tău, 
Puternicul lui Iacov.

17 În loc de aramă voi aduce aur, în loc de 
fier voi aduce argint, în loc de lemn, 

aramă, şi în loc de pietre, fier. Voi face 
ca pacea să domnească peste tine, şi să 
stăpînească dreptatea.

18 u se va mai auzi vorbindu-se de sîlnicie 
în ţara ta, nici de pustiire şi prăpăd în 
ţinutul tău, ci vei numi zidurile tale 
,Mîntuire`, şi porţile tale ,Laudă`.

19 u soarele îţi va mai sluji ca lumină ziua, 
nici luna nu te va mai lumina cu lumina 
ei; ci Domnul va fi Lumina ta pe vecie, şi 
Dumnezeul tău va fi slava ta.

20 Soarele tău nu va mai asfinţi, şi luna ta 
nu se va mai întuneca; căci Domnul va 
fi Lumina ta pe vecie, şi zilele suferinţei 
tale se vor sfîrşi.

21 u vor mai fi decît oameni neprihăniţi în 
poporul tău: ei vor stăpîni ţara pe vecie, 
ca o odraslă sădită de Mine, lucrarea 
mînilor Mele, ca să slujească spre slava 
Mea.

PSALMI 37:29 Cei neprihăniţi vor stăpîni 
ţara, şi vor locui în ea pe vecie.

PSALMI 72:11 Da, toţi împăraţii se vor 
închina înaintea lui, toate neamurile îi vor 
sluji.

ISAIA 26:1 În ziua aceea, se va cînta 
următoarea cîntare în ţara lui Iuda: ,,Avem 
o cetate tare; Dumnezeu ne dă mîntuirea ca 
ziduri şi întăritură.

2 Deschideţi porţile, ca să intre neamul cel 
neprihănit şi credincios.

ISAIA 49:23 Te vor hrăni împăraţi, şi 
împărătesele lor te vor alăpta. Se vor închina 
cu faţa la pămînt înaintea ta, şi vor linge 
ţărîna de pe picioarele tale, ca să ştii că Eu 
sînt Domnul, şi că ceice nădăjduiesc în 
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Mine nu vor fi daţi de ruşine.``

IOAN 9:5 Cît sînt în lume, sînt Lumina 
lumii.``

IOAN 12:28 Tată, proslăveşte Numele 
Tău!`` Şi din cer, s’a auzit un glas, care zicea: 
,,L-am proslăvit, şi -L voi mai proslăvi!``

IOAN 15:1 Eu sînt adevărata viţă, şi 
Tatăl Meu este vierul.

2 Pe orice mlădiţă, care este în Mine şi 
n’aduce roadă, El o taie; şi pe orice mlădiţă 
care aduce roadă, o curăţeşte, ca să aducă şi 
mai multă roadă.

IOAN 15:8 Dacă aduceţi multă roadă, 
prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi 
veţi fi astfel ucenicii Mei.

ROMANI 1:17 deoarece în ea este 
descoperită o neprihănire, pe care o dă 
Dumnezeu, prin credinţă şi care duce 
la credinţă, după cum este scris: ,,Cel 
neprihănit va trăi prin credinţă.``

ROMANI 5:19 Căci, după cum prin 
neascultarea unui singur om, cei mulţi au 
fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea 
unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi 
neprihăniţi.

EFESENI 2:10 Căci noi sîntem lucrarea 
Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus 
pentru faptele bune, pe cari le -a pregătit 
Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în 
ele.

2 PETRU 3:13 Dar noi, după făgăduinţa 

Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pămînt nou, 
în care va locui neprihănirea.

APOCALIPSA 21:12 Era înconjurată 
cu un zid mare şi înalt. Avea douăsprezece 
porţi, şi la porţi, doisprezece îngeri. Şi pe 
ele erau scrise nişte nume: numele celor 
douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel.

13 Spre răsărit erau trei porţi; spre 
miazănoapte, trei porţi; spre miazăzi, trei 
porţi; şi spre apus trei porţi.

14 Zidul cetăţii avea douăsprezece temelii, 
şi pe ele erau cele douăsprezece nume ale 
celor doisprezece apostoli ai Mielului.

APOCALIPSA 21:23 Cetatea n’are 
trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca 
s’o lumineze; căci o luminează slava lui 
Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul.

24 eamurile vor umbla în lumina ei, şi 
împăraţii pămîntului îşi vor aduce slava şi 
cinstea lor în ea.

25 Porţile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în 
ea nu va mai fi noapte.

26 În ea vor aduce slava şi cinstea Neamurilor.
27 imic întinat nu va intra în ea, nimeni care 

trăieşte în spurcăciune şi în minciună; ci 
numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului.

APOCALIPSA 22:5 Acolo nu va mai 
fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici 
de lampă, nici de lumina soarelui, pentrucă 
Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor 
împărăţi în vecii vecilor.

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5; Psalmi 1:5; Psalmi 112:1-6; Isaia 57:13.

ISAIA



271

D01 Mirungerea lui Mesia.
E06 Misiunea și vocația lui Mesia.
E15 Mesia va aduce vești vesele.
H11 Mesia va fi glorificat.
     
ISAIA 61:1 ,,Duhul Domnului 

Dumnezeu este peste Mine, căci 
Domnul M’a uns să aduc veşti bune 
celor nenorociţi: El M’a trimes să vindec 
pe cei cu inima zdrobită, să vestesc 
robilor slobozenia, şi prinşilor de război 
izbăvirea;

2 să vestesc un an de îndurare al 
Domnului, şi o zi de răzbunare a 
Dumnezeului nostru; să mîngîi pe toţi 
cei întristaţi;

3 să dau celor întristaţi din Sion, să le dau 
o cunună împărătească în loc de cenuşă, 
un untdelemn de bucurie în locul 
plînsului, o haină de laudă în locul unui 
duh mîhnit, ca să fie numiţi ,terebinţi ai 
neprihănirii,` ,un sad al Domnului, ca 
să slujească spre slava Lui.``

ISAIA 57:15 Căci aşa vorbeşte Cel Prea 
Înalt, a cărui locuinţă este vecinică şi al 
cărui Nume este sfînt. ,Eu locuiesc în 
locuri înalte şi în sfinţenie; dar sînt cu omul 
zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile 
smerite, şi să îmbărbătez inimile zdrobite.

MATEI 3:16 De îndată ce a fost botezat, 
Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea 
cerurile s’au deschis, şi a văzut pe Duhul 
lui Dumnezeu pogorîndu-Se în chip de 
porumbel şi venind peste El.

17 Şi din ceruri s’a auzit un glas, care zicea: 
,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi 
găsesc plăcerea.``

MATEI 5:4 Ferice de ceice plîng, căci ei 
vor fi mîngîiaţi!

5 Ferice de cei blînzi, căci ei vor moşteni 
pămîntul!

LUCA 4:17 şi I s’a dat cartea proorocului 
Isaia. Cînd a deschis -o, a dat peste locul 
unde era scris:

18 ,,Duhul Domnului este peste Mine, 
pentrucă M’a uns să vestesc săracilor 
Evanghelia; M’a trimes să tămăduiesc pe cei 
cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor 
de război slobozirea, şi orbilor căpătarea 
vederii; să dau drumul celor apăsaţi,

19 şi să vestesc anul de îndurare al 
Domnului.``

20 În urmă, a închis cartea, a dat -o înapoi 
îngrijitorului, şi a şezut jos. Toţi ceice se 
aflau în sinagogă, aveau privirile pironite 
spre El.

21 Atunci a început să le spună: ,,Astăzi s’au 
împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe 
cari le-aţi auzit.``

IOAN 1:32 Ioan a făcut următoarea 
mărturisire: ,,Am văzut Duhul pogorîndu-
Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se 
peste El.

33 Eu nu -L cunoşteam; dar Celce m’a trimes să 
botez cu apă, mi -a zis: ,Acela peste care vei 
vedea Duhul pogorîndu-Se şi oprindu-Se, 
este Celce botează cu Duhul Sfînt.`

34 Şi eu am văzut lucrul acesta, şi am 
mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.``

IOAN 15:11 V’am spus aceste lucruri, 
pentruca bucuria Mea să rămînă în voi, şi 
bucuria voastră să fie deplină.

2 CORINTENI 6:2 Căci El zice: ,,La 
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vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua 
mîntuirii, te-am ajutat. Iată că acum este 
vremea potrivită; iată că acum este ziua 
mîntuirii.``

2 CORINTENI 7:9 totuş, acum mă 
bucur, nu pentrucă aţi fost întristaţi, ci 
pentrucă întristarea voastră v’a adus la 
pocăinţă. Căci aţi fost întristaţi după voia 
lui Dumnezeu, ca să n’aveţi nicio pagubă 
din partea noastră.

10 În adevăr, cînd întristarea este după voia 
lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce 
la mîntuire, şi de care cineva nu se căieşte 
niciodată; pe cînd întristarea lumii aduce 
moartea.

Vezi și: #1; Psalmi 30:11; Isaia 12:1; Ezechiel 16:8-13; Ioan 14:14-
26; Tit 3:4-6.

E20 Mesia va face un nou legământ.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.
   
ISAIA 61:4 ,,Ei vor zidi iarăş vechile 

dărămături, vor ridica iarăş năruirile 
din vechime, vor înoi cetăţi pustiite, 
rămase pustii din neam în neam.

5 Străinii vor sta şi vă vor paşte turmele, 
şi fiii străinului vor fi plugarii şi vierii 
voştri.

6 Dar voi vă veţi numi preoţi ai 
Domnului, şi veţi fi numiţi slujitori 
ai Dumnezeului nostru, veţi mînca 
bogăţiile neamurilor, şi vă veţi făli cu 
fala lor.

7 În locul ocării voastre, veţi avea îndoită 
cinste; în locul ruşinii, se vor veseli de 
partea lor, căci vor stăpîni îndoit în ţara 

lor, şi vor avea o bucurie vecinică.
8 Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, 

urăsc răpirea şi nelegiuirea; le voi da cu 
credincioşie răsplata lor, şi voi încheia 
cu ei un legămînt vecinic.

9 Sămînţa lor va fi cunoscută între 
neamuri, şi urmaşii lor printre popoare; 
toţi ceice -i vor vedea, vor cunoaşte 
că sînt o sămînţă binecuvîntată de 
Domnul.``

FAPTELE APOSTOLILOR 20:28 Luaţi 
seama dar la voi înşivă şi la toată turma 
peste care v’a pus Duhul Sfînt episcopi 
(Sau: priveghetori.), ca să păstoriţi Biserica 
Domnului, pe care a cîştigat -o cu însuş 
sîngele Său.

EVREI 8:8 Căci ca o mustrare a zis 
Dumnezeu lui Israel: ,,Iată, vin zile, zice 
Domnul, cînd voi face cu casa lui Israel şi cu 
casa lui Iuda un legămînt nou;

9 nu ca legămîntul, pe care l-am făcut cu 
părinţii lor, în ziua cînd i-am apucat de 
mînă, ca să -i scot din ţara Egiptului. 
Pentrucă n’au rămas în legămîntul Meu, şi 
nici Mie nu Mi -a păsat de ei, zice Domnul.

10 Dar iată legămîntul, pe care -l voi face cu 
casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: 
voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi 
scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, 
şi ei vor fi poporul Meu.

11 Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul 
sau pe fratele său, zicînd: ,Cunoaşte pe 
Domnul!` Căci toţi Mă vor cunoaşte, dela 
cel mai mic pînă la cel mai mare dintre ei.

12 Pentrucă le voi ierta nelegiuirile, şi nu-
Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi 
fărădelegile lor``.

13 Prin faptul că zice: ,,Un nou legămînt``, a 
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mărturisit că cel dintîi este vechi; iar ce este 
vechi, ce a îmbătrînit, este aproape de peire.

1 PETRU 2:9 Voi însă sînteţi o seminţie 
aleasă, o preoţie împărătească, un neam 
sfînt, un popor , pe care Dumnezeu Şi l-a 
cîştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile 
minunate ale Celui ce v-a chemat din 
întunerec la lumina Sa minunată;

1 PETRU 5:1 Sfătuiesc pe presbiterii (Sau: 
bătrîn.) dintre voi, eu, care sînt un presbiter 
(Sau: bătrîn.) ca şi ei, un martur al patimilor 
lui Hristos, şi părtaş al slavei care va fi 
descoperită:

2 Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este 
supt paza voastră, nu de silă, ci de bună 
voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru 
un cîştig mîrşav, ci cu lepădare de sine.

3 u ca şi cum aţi stăpîni peste cei ce v-au căzut 
la împărţeală, ci făcîndu-vă pilde turmei.

4 Şi cînd Se va arăta Păstorul cel mare, veţi 
căpăta cununa, care nu se poate vesteji, a 
slavei.

APOCALIPSA 1:6 şi a făcut din noi o 
împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl 
Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii 
vecilor! Amin.

APOCALIPSA 5:10 Ai făcut din ei 
o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul 
nostru, şi ei vor împărăţi pe pămînt!``

APOCALIPSA 20:6 Fericiţi şi sfinţi sînt 
ceice au parte de întîia înviere! Asupra lor 
a doua moarte n’are nicio putere; ci vor fi 
preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi 
vor împărăţi cu El o mie de ani.

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

G05 Mesia va vedea multe roade.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ISAIA 61:10 ,,Mă bucur în Domnul, 
şi sufletul Meu este plin de veselie în 
Dumnezeul Meu; căci M’a îmbrăcat 
cu hainele mîntuirii, M’a acoperit 
cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire 
împodobit cu o cunună împărătească, şi 
ca o mireasă, împodobită cu sculele ei.

11 Căci, după cum pămîntul face să răsară 
lăstarul lui, şi după cum o grădină face 
să încolţească sămănăturile ei, aşa va 
face Domnul, Dumnezeu, să răsară 
mîntuirea şi lauda, în faţa tuturor 
neamurilor.``

FACEREA - GENEZA 3:11 Şi Domnul 
Dumnezeu a zis: ,,Cine ţi -a spus că eşti gol? 
Nu cumva ai mîncat din pomul din care îţi 
poruncisem să nu mănînci?``

LUCA 1:46 Şi Maria a zis: ,,Sufletul meu 
măreşte pe Domnul,

47 şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, 
Mîntuitorul meu,

2 CORINTENI 5:2 Şi gemem în cortul 
acesta, plini de dorinţa să ne îmbrăcăm 
peste el cu locaşul nostru ceresc,

3 negreşit dacă atunci cînd vom fi îmbrăcaţi 
nu vom fi găsiţi desbrăcaţi de el.

APOCALIPSA 3:5 Cel ce va birui, va 
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fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu -i voi 
şterge nicidecum numele din cartea vieţii, 
şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui 
Meu şi înaintea îngerilor Lui.``

APOCALIPSA 3:18 te sfătuiesc să 
cumperi dela Mine aur curăţit prin foc, ca 
să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te 
îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea 
goliciunii tale; şi doftorie pentru ochi, ca 
să-ţi ungi ochii, şi să vezi.

APOCALIPSA 7:14 ,,Doamne``, 
i-am răspuns eu, ,,Tu ştii``. Şi el mi -a zis: 
,,Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-
au spălat hainele, şi le-au albit în sîngele 
Mielului.

APOCALIPSA 19:7 Să ne bucurăm, să 
ne veselim, şi să -I dăm slavă! Căci a venit 
nunta Mielului; soţia Lui s’a pregătit,

8 şi i s’a dat să se îmbrace cu in supţire, 
strălucitor, şi curat.`` -(Inul subţire sînt 
faptele neprihănite ale sfinţilor.)

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5; Facerea - Geneza 2:25; Facerea - 
Geneza 3:7-15; Filipeni 4:4; 1 Petru 1:3-9; 1 Petru 2:9.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ISAIA 62:1 ,,De dragostea Sionului 
nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului 
nu voi înceta, pînă nu se va arăta 
mîntuirea lui, lumina soarelui şi 
izbăvirea lui, ca o făclie, care s’aprinde.

2 Atunci neamurile vor vedea mîntuirea 

ta, şi toţi împăraţii slava ta; şi-ţi vor 
pune un nume nou, pe care -l va hotărî 
gura Domnului.

3 Vei fi o cunună strălucitoare în mîna 
Domnului, o legătură împărătească în 
mîna Dumnezeului tău.

FAPTELE APOSTOLILOR 9:15 Dar 
Domnul i -a zis: ,,Du-te, căci el este un vas, 
pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu 
înaintea Nemurilor, înaintea împăraţilor, şi 
înaintea fiilor lui Israel;

1 CORINTENI 9:25 Toţi ceice se luptă 
la jocurile de obşte, se supun la tot felul de 
înfrînări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete 
o cunună, care se poate vesteji: noi să facem 
lucrul acesta pentru o cunună, care nu se 
poate vesteji.

FILIPENI 4:1 De aceea, prea iubiţii şi 
mult doriţii mei fraţi, bucuria şi cununa 
mea, rămîneţi astfel tari în Domnul, prea 
iubiţilor!

2 TIMOTEI 4:8 Deacum mă aşteaptă 
cununa neprihănirii, pe care mi -o va da, 
în ,,ziua aceea``, Domnul, Judecătorul cel 
drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce 
vor fi iubit venirea Lui.

IACOB 1:12 Ferice de cel ce rabdă 
ispita. Căci dupăce a fost găsit bun, va 
primi cununa vieţii, pe care a făgăduit -o 
Dumnezeu celor ce -L iubesc.

1 PETRU 5:4 Şi cînd Se va arăta Păstorul 
cel mare, veţi căpăta cununa, care nu se 
poate vesteji, a slavei.
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APOCALIPSA 2:10 u te teme 
nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul 
are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca 
să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece 
zile. Fii credincios pînă la moarte, şi-ţi voi 
da cununa vieţii.``

APOCALIPSA 2:17 Cine are urechi, să 
asculte ce zice Bisericilor Duhul: ,,Celuice 
va birui, îi voi da să mănînce din mana 
ascunsă, şi -i voi da o piatră albă; şi pe piatra 
aceasta este scris un nume nou, pe care nu 
-l ştie nimeni decît acela care -l primeşte.``

APOCALIPSA 3:11 Eu vin curînd. 
Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia 
cununa.

APOCALIPSA 4:4 Împrejurul 
scaunului de domnie stăteau douăzeci şi 
patru de scaune de domnie; şi pe aceste 
scaune de domnie stăteau douăzeci şi patru 
de bătrîni, îmbrăcaţi în haine albe; şi pe 
capete aveau cununi de aur.

APOCALIPSA 4:10 cei douăzeci şi 
patru de bătrîni cădeau înaintea Celui ce 
şedea pe scaunul de domnie, şi se închinau 
Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi aruncau 
cununile înaintea scaunului de domnie, şi 
ziceau:

11 ,,Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul 
nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, 
căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia 
Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!``

APOCALIPSA 12:1 În cer s’a arătat 
un semn mare: o femeie învăluită în soare, 
cu luna supt picioare, şi cu o cunună de 
douăsprezece stele pe cap.

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5; Matei 27:29; 1 Tesaloniceni 2:19; 
Apocalipsa 6:2; Apocalipsa 14:14.

B20 Iubirea Regelui pentru poporul Lui.
B23 Grația lui Dumnezeu și Mesia.
E20 Mesia va face un nou legământ.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ISAIA 62:4 u te vor mai numi 
Părăsită, şi nu-ţi vor mai numi pămîntul 
un pustiu, ci te vor numi: ,Plăcerea 
Mea este în ea,` şi ţara ta o vor numi 
Beula: ,Măritată`; căci Domnul Îşi pune 
plăcerea în tine, şi ţara ta se va mărita 
iarăş.

5 Cum se uneşte un tînăr cu o fecioară, 
aşa se vor uni fiii tăi cu tine; şi cum se 
bucură mirele de mireasa lui, aşa se va 
bucura Dumnezeul tău de tine.``

6 ,,Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus 
nişte străjeri, cari nu vor tăcea nici 
odată, nici zi nici noapte! Voi cari 
aduceţi aminte Domnului de el, nu vă 
odihniţi de loc!

7 Şi nu -I daţi răgaz, pînă nu va aşeza din 
nou Ierusalimul, şi -l va face o laudă pe 
pămînt.

8 Domnul a jurat pe dreapta Lui şi pe 
braţul Lui cel puternic, zicînd: ,Nu voi 
mai da grîul tău hrană vrăjmaşilor tăi, şi 
fiii străinului nu vor mai bea vinul tău, 
pentru care tu te-ai ostenit.

9 Ci cei ce vor strînge grîul, aceia îl vor 
mînca şi vor lăuda pe Domnul, şi ceice 
vor face vinul, aceia îl vor bea, în curţile 
locaşului Meu celui sfînt.``

OSEA 2:20 te voi logodi cu Mine prin 
credincioşie, şi vei cunoaşte pe Domnul!

ISAIA



276

21 În ziua aceea, voi asculta, zice Domnul, voi 
asculta cerurile, şi ele vor asculta pămîntul;

ISAIA 54:6 căci Domnul te cheamă 
înapoi ca pe o femeie părăsită şi cu inima 
întristată, ca pe o nevastă din tinereţă, care 
a fost izgonită, zice Dumnezeul tău.``

7 ,,Cîteva clipe te părăsisem, dar te voi primi 
înapoi cu mare dragoste.

ŢEFANIA 3:17 Domnul Dumnezeul tău 
este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate 
ajuta; se va bucura de tine cu mare bucurie, 
va tăcea în dragostea Lui, şi nu va mai putea 
de veselie pentru tine.

LUCA 12:32 u te teme, turmă mică; 
pentrucă Tatăl vostru vă dă cu plăcere 
Împărăţia.

LUCA 15:7 Tot aşa, vă spun că va fi 
mai multă bucurie în cer pentru un singur 
păcătos care se pocăieşte, decît pentru nouă 
zeci şi nouă de oameni neprihăniţi cari n’au 
nevoie de pocăinţă.

IOAN 3:29 Cine are mireasă, este mire; 
dar prietenul mirelui, care stă şi -l ascultă, 
se bucură foarte mult cînd aude glasul 
mirelui: şi această bucurie, care este a mea, 
este deplină.

IOAN 15:11 V’am spus aceste lucruri, 
pentruca bucuria Mea să rămînă în voi, şi 
bucuria voastră să fie deplină.

ROMANI 9:27 Isaia, de altă parte, strigă 
cu privire la Israel: ,,Chiar dacă numărul 
fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai 
rămăşiţa va fi mîntuită.

APOCALIPSA 19:7 Să ne bucurăm, să 
ne veselim, şi să -I dăm slavă! Căci a venit 
nunta Mielului; soţia Lui s’a pregătit,

APOCALIPSA 21:9 Apoi unul din cei 
şapte îngeri, cari ţineau cele şapte potire, 
pline cu cele din urmă şapte urgii, a venit 
şi a vorbit cu mine, şi mi -a zis: ,,Vino să-ţi 
arăt mireasa, nevasta Mielului!``

Vezi și: #1; #2; #3; #5; Deuteronom 4:31; Deuteronom 30:9; 
Deuteronom 31:6,8,16-18; Iosua 1:5; 1 Samuel 12:22; 1 Regi 19:10; 
1 Cronici 16:31; Psalmi 16:11; Psalmi 94:14; Isaia 49:14-16; Isaia 

53:10; Isaia 54:1,6,7; Isaia 60:10; Isaia 62:12; Ieremia 32:41; 
Ezechiel 20:41; Osea 1:7-11; Ioan 17:13; Romani 14:17; Filipeni 

2:2; Apocalipsa 21:2.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

E22 Munca lui Mesia va fi binecuvântată.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.
     
ISAIA 62:10 ,,Treceţi, treceţi pe porţi! 

Pregătiţi o cale poporului! Croiţi, croiţi 
drum, daţi pietrele la o parte! Ridicaţi 
un steag peste popoare!

11 Iată ce vesteşte Domnul pînă la 
marginile pămîntului: ,Spuneţi fiicei 
Sionului: ,Iată, Mîntuitorul tău vine; 
iată, plata este cu El, şi răsplătirile merg 
înaintea Lui.

12 Ei vor fi numiţi ,Popor sfînt, 
Răscumpăraţi ai Domnului.` Iar pe 
tine, te vor numi ,Cetate căutată şi 
nepărăsită.``

IEŞIREA - EXOD 17:15 Moise a zidit un 
altar, şi i -a pus numele ,,Domnul, steagul 
meu.``
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ISAIA 11:10 În ziua aceea, Vlăstarul 
lui Isai va fi ca un steag pentru popoare; 
neamurile se vor întoarce la El, şi slava va fi 
locuinţa Lui.

MATEI 1:21 Ea va naşte un Fiu, şi -i vei 
pune numele Isus, pentru că El va mîntui pe 
poporul Lui de păcatele sale.``

MATEI 3:3 Ioan acesta este acela care 
fusese vestit prin proorocul Isaia, cînd 
zice: ,,Iată glasul celui ce strigă în pustie: 
,Pregătiţi calea Domnului, neteziţi -I 
cărările.``

MATEI 21:5 ,,Spuneţi fiicei Sionului: 
,Iată, Împăratul tău vine la tine, blînd şi 
călare pe un măgar, pe un măgăruş, mînzul 
unei măgăriţe.``

LUCA 1:17 Va merge înaintea lui 
Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să 
întoarcă inimile părinţilor la copii, şi pe cei 
neascultători la umblarea în înţelepciunea 
celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului 
un norod bine pregătit pentru El.``

IOAN 3:14 Şi, după cum a înălţat Moise 
şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie 
înălţat şi Fiul omului,

ROMANI 10:18 Dar eu întreb: ,N’au auzit 
ei?` Ba da; căci ,glasul lor a răsunat prin tot 
pămîntul, şi cuvintele lor au ajuns pînă la 
marginile lumii.`

APOCALIPSA 22:12 Iată, Eu vin curînd; 
şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau 
fiecăruia după fapta lui.

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5; Deuteronom 7:6; Deuteronom 26:19; 
Deuteronom 28:9; Psalmi 98:1-3; Cântarea Cântărilor 5:10; 
Isaia 18:3; Isaia 49:22; Isaia 57:14; Isaia 59:19; Marcu 16:15; 

Romani 10:11-18.

D05 Mesia va fi Mântuitorul.
D06 Mesia va fi Învățătorul.
F11 Suferința lui Mesia.
H02 Judecata din viitor de către Mesia.

ISAIA 63:1 ,,Cine este acesta, care 
vine din Edom, din Boţra, în haine roşii, 
în haine strălucitoare, şi calcă mîndru, 
în plinătatea puterii Lui? -,Eu sînt 
Cel care am făgăduit mîntuirea, şi am 
putere să izbăvesc!`` -

2 ,,Dar pentru ce Îţi sînt hainele roşii, şi 
veşmintele Tale ca veşmintele celui ce 
calcă în teasc?`` -

3 ,,Eu singur am călcat în teasc, şi niciun 
om dintre popoare nu era cu Mine; 
i-am călcat astfel în mînia Mea, şi i-am 
zdrobit în urgia Mea; aşa că sîngele lor 
a ţîşnit pe veşmintele Mele, şi Mi-am 
mînjit toate hainele Mele cu el.

4 Căci în inima Mea era o zi de răzbunare, 
şi venise anul celor răscumpăraţi ai Mei.

5 Mă uitam împrejur, şi nu era nimeni să 
M’ajute, şi Mă îngrozeam, dar nu era 
cine să Mă sprijinească; atunci braţul 
Meu Mi -a fost într’ajutor, şi urgia mea 
M’a sprijinit!

6 Am călcat astfel în picioare popoare în 
mînia Mea, le-am îmbătat în urgia Mea, 
şi le-am vărsat sîngele pe pămînt.``

LUCA 12:50 Am un botez cu care trebuie 
să fiu botezat, şi cît de mult doresc să se 
îndeplinească!
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IOAN 16:32 ,,Iată că vine ceasul, şi a şi 
venit, cînd veţi fi risipiţi fiecare la ale lui; 
şi pe Mine Mă veţi lăsa singur; dar nu sînt 
singur, căci Tatăl este cu Mine.

EVREI 1:3 El, care este oglindirea 
slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care 
ţine toate lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui, 
a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la 
dreapta Măririi în locurile prea înalte,

APOCALIPSA 14:19 Şi îngerul şi -a 
aruncat cosorul pe pămînt, a cules via 
pămîntului, şi a aruncat strugurii în teascul 
cel mare al mîniei lui Dumnezeu.

20 Şi teascul a fost călcat în picioare afară 
din cetate; şi din teasc a ieşit sînge, pînă la 
zăbalele cailor, pe o întindere de o mie şase 
sute de stadii.

APOCALIPSA 19:13 Era îmbrăcat cu 
o haină muiată în sînge. Numele Lui este: 
,,Cuvîntul lui Dumnezeu.``

14 ştile din cer Îl urmau călări pe cai albi, 
îmbrăcate cu in supţire, alb şi curat.

15 Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să 
lovească Neamurile cu ea, pe cari le va 
cîrmui cu un toiag de fer. Şi va călca cu 
picioarele teascul vinului mîniei aprinse a 
atotputernicului Dumnezeu.

Vezi și: #1; #5; Isaia 59:16,17; Apocalipsa 6:9-17; Apocalipsa 
18:20.

E26 Lucrarea de mântuire a lui Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ISAIA 63:7 Voi vesti îndurările 
Domnului, faptele Lui minunate, după 
tot ce a făcut Domnul pentru noi! Voi 
spune marea Lui bunătate faţă de casa 
lui Israel, căci i -a făcut după îndurările 
şi bogăţia dragostei Lui.

8 El a zis: ,,Negreşit, ei sînt poporul Meu, 
nişte copii cari nu vor fi necredincioşi!`` 
Şi astfel El s’a făcut Mîntuitorul lor.

9 În toate necazurile lor n’au fost fără 
ajutor, şi Îngerul care este înaintea 
Feţei Lui i -a mîntuit; El Însuş i -a 
răscumpărat, în dragostea şi îndurarea 
Lui, şi necurmat i -a sprijinit şi i -a 
purtat în zilele din vechime.

MATEI 14:14 Cînd a ieşit din corabie, Isus 
a văzut o gloată mare, I s’a făcut milă de ea, 
şi a vindecat pe cei bolnavi.

ROMANI 11:1 Întreb dar: ,A lepădat 
Dumnezeu pe poporul Său?` Nicidecum! 
Căci şi eu sînt Israelit, din sămînţa lui 
Avraam, din seminţia lui Beniamin.

2 Dumnezeu n’a lepădat pe poporul Său, pe 
care l -a cunoscut mai dinainte. Nu ştiţi 
ce zice Scriptura, în locul unde vorbeşte 
despre Ilie? Cum se plînge el lui Dumnezeu 
împotriva lui Israel, cînd zice:

ROMANI 11:28 În ce priveşte Evanghelia, ei 
sînt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru; 
dar în ce priveşte alegerea, sînt iubiţi, din 
pricina părinţilor lor.

TIT 3:4 Dar, cînd s’a arătat bunătatea 
lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru, şi 
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dragostea Lui de oameni,
5 El ne -a mîntuit, nu pentru faptele, făcute 

de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea 
Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin 
înoirea făcută de Duhul Sfînt,

6 pe care L -a vărsat din belşug peste noi, prin 
Isus Hristos, Mîntuitorul nostru;

7 pentruca, odată socotiţi neprihăniţi 
prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, 
moştenitori ai vieţii vecinice.

EVREI 2:17 Prin urmare, a trebuit să 
Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, 
ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu 
Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic 
de încredere, ca să facă ispăşire pentru 
păcatele norodului.

18 Şi prin faptul că El însuş a fost ispitit în 
ceeace a suferit, poate să vină în ajutorul 
celor ce sînt ispitiţi.

EVREI 4:15 Căci n’avem un Mare Preot, 
care să n’aibă milă de slăbiciunile noastre; ci 
unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi 
noi, dar fără păcat.

EVREI 5:8 măcar că era Fiu, a învăţat să 
asculte prin lucrurile pe cari le -a suferit.

1 IOAN 4:9 Dragostea lui Dumnezeu 
faţă de noi s’a arătat prin faptul că 
Dumnezeu a trimes în lume pe singurul Său 
Fiu, ca noi să trăim prin El.

10 Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit 
pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne -a iubit 
pe noi, şi a trimes pe Fiul Său ca jertfă de 
ispăşire pentru păcatele noastre.

1 IOAN 4:14 Şi noi am văzut şi 
mărturisim că Tatăl a trimes pe Fiul ca să fie 

Mîntuitorul lumii.

APOCALIPSA 1:5 şi din partea lui 
Isus Hristos, martorul credincios, cel întîi 
născut din morţi, Domnul împăraţilor 
pămîntului! A Lui, care ne iubeşte, care ne 
-a spălat de păcatele noastre cu sîngele Său,

Vezi și: #1; #2; Facerea - Geneza 22:11-17; Facerea - Geneza 
48:16; Isaia 41:8; Isaia 43:11; Isaia 46:3,4; Ieremia 14:8; Osea 

13:4; Maleahi 3:1.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

F03 Mesia va fi renegat.

ISAIA 65:1 Eram gata să răspund 
celor ce nu întrebau de Mine, eram gata 
să fiu găsit de ceice nu Mă căutau; am 
zis: ,,Iată-Mă, iată-Mă!`` către un neam, 
care nu chema Numele Meu.

2 Mi-am întins mînile toată ziua spre un 
popor răzvrătit, care umblă pe o cale 
rea, în voia gîndurilor lui!

DEUTERONOM 32:21 Mi-au întărîtat 
gelozia prin ceea ce nu este Dumnezeu, 
M’au mîniat prin idolii lor deşerţi; Şi Eu îi 
voi întărîta la gelozie printr’un popor care 
nu este un popor. Îi voi mînia printr’un 
neam fără pricepere.

MATEI 23:37 Ierusalime, Ierusalime, care 
omori pe prooroci şi ucizi cu pietre pe cei 
trimeşi la tine! De cîte ori am vrut să strîng 
pe copiii tăi cum îşi strînge găina puii supt 
aripi, şi n’aţi vrut!

FAPTELE APOSTOLILOR 13:40 Astfel, 
luaţi seama să nu vi se întîmple ce se spune 
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în prooroci:
41 ,,Uitaţi-vă, dispreţuitorilor, miraţi-vă şi 

pieriţi; căci în zilele voastre, am să fac o 
lucrare, pe care n’o veţi crede nicidecum, 
dacă v’ar istorisi -o cineva.`` Prigonirile 
Iudeilor.

ROMANI 9:24 Astfel, El ne -a chemat nu 
numai dintre Iudei, ci şi dintre Neamuri,

25 după cum zice în Osea: ,,Voi numi ,popor al 
Meu`, pe cel ce nu era poporul Meu, şi ,prea 
iubită`, pe cea care nu era prea iubită.

26 Şi acolo unde li se zicea: ,Voi nu sînteţi 
poporul Meu`, vor fi numiţi fii ai 
Dumnezeului celui viu.``

ROMANI 10:20 Şi Isaia merge cu 
îndrăzneala pînă acolo că zice: ,Am fost 
găsit de ceice nu Mă căutau; M’am făcut 
cunoscut celor ce nu întrebau de Mine.`

21 Pe cînd, despre Israel zice: ,Toată ziua Mi-
am întins mînile spre un norod răzvrătit şi 
împotrivitor la vorbă.`

Vezi și: Proverbe 1:24; Luca 13:34; Luca 19:41,42.

H09 Profeția viitorului poporului Său.

ISAIA 65:8 ,,Aşa vorbeşte Domnul: 
,După cum cînd se găseşte zeamă 
într’un strugure, se zice: ,Nu -l nimici, 
căci este o binecuvîntare în el!` tot aşa, 
şi Eu voi face la fel, din dragoste pentru 
robii Mei, ca să nu nimicesc totul.

9 Voi scoate o sămînţă din Iacov, şi din 
Iuda un moştenitor al munţilor Mei; 
aleşii Mei vor stăpîni ţara, şi robii Mei 
vor locui în ea.

10 Saronul va sluji ca loc de păşune oilor, 

şi valea Acor va sluji de culcuş boilor, 
pentru poporul Meu care Mă va căuta.

FACEREA - GENEZA 49:10 Toiagul 
de domnie nu se va depărta din Iuda, 
Nici toiagul de cîrmuire dintre picioarele 
lui, Pînă va veni Şilo, Şi de El vor asculta 
popoarele.

ISAIA 35:2 se va acoperi cu flori, şi 
va sări de bucurie, cu cîntece de veselie şi 
strigăte de biruinţă, căci i se va da slava 
Libanului, strălucirea Carmelului şi a 
Saronului. Vor vedea slava Domnului, 
măreţia Dumnezeului nostru.

OSEA 2:16 În ziua aceea, zice Domnul, 
Îmi vei zice: ,Bărbatul meu!` şi nu-Mi vei 
mai zice: ,Stăpînul meu!`

ROMANI 9:27 Isaia, de altă parte, strigă 
cu privire la Israel: ,,Chiar dacă numărul 
fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai 
rămăşiţa va fi mîntuită.

28 Căci Domnul va împlini pe deplin şi repede 
pe pămînt cuvîntul Lui.

29 Şi, cum zisese Isaia mai înainte: ,,Dacă nu 
ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămînţă, am 
fi ajuns ca Sodoma, şi ne-am fi asemănat cu 
Gomora.``

ROMANI 11:5 Tot aşa, şi în vremea de faţă, 
este o rămăşiţă datorită unei alegeri, prin 
har.

ROMANI 11:24 Fiindcă, dacă tu, care ai 
fost tăiat dintr’un măslin, care din fire era 
sălbatec, ai fost altoit, împotriva firii tale, 
într’un măslin bun, cu cît mai mult vor fi 
altoiţi ei, cari sînt ramuri fireşti, în măslinul 
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lor?
25 Fraţilor, pentruca să nu vă socotiţi singuri 

înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: 
o parte din Israel a căzut într’o împietrire, 
care va ţinea pînă va intra numărul deplin al 
Neamurilor.

26 Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum 
este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion, şi va 
îndepărta toate nelegiurile dela Iacov.

GALATENI 3:29 Şi dacă sînteţi ai lui Hristos, 
sînteţi ,,sămînţa`` lui Avraam, moştenitori 
prin făgăduinţă.

GALATENI 4:7 Aşa că nu mai eşti rob, ci 
fiu; şi dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor, prin 
Dumnezeu.

EVREI 1:1 După ce a vorbit în vechime 
părinţilor noştri prin prooroci, în multe 
rînduri şi în multe chipuri, Dumnezeu,

2 la sfîrşitul acestor zile, ne -a vorbit prin 
Fiul, pe care L -a pus moştenitor al tuturor 
lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.

1 PETRU 2:9 Voi însă sînteţi o seminţie 
aleasă, o preoţie împărătească, un neam 
sfînt, un popor , pe care Dumnezeu Şi l-a 
cîştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile 
minunate ale Celui ce v-a chemat din 
întunerec la lumina Sa minunată;

Vezi și: #1; #2; #3; Matei 24:21; Marcu 13:20; Romani 11.

H01 Întoarcerea lui Mesia este prezisă.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H05 Gloria și puterea viitoare a lui Mesia.
   
ISAIA 65:17 ,,Căci iată, Eu fac ceruri 

noi şi un pămînt nou; aşa că nimeni 
nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile 
trecute, şi nimănui nu -i vor mai veni în 
minte.

18 Ci vă veţi bucura şi vă veţi veseli, pe 
vecie, pentru cele ce voi face. Căci voi 
preface Ierusalimul în veselie, şi pe 
poporul lui în bucurie.

ISAIA 65:19-22
ISAIA 65:23 u vor munci degeaba, şi 

nu vor avea copii ca să -i vadă pierind, 
căci vor alcătui o sămînţă binecuvîntată 
de Domnul, şi copiii lor vor fi împreună 
cu ei.

24 Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; 
înainte ca să isprăvească vorba, îi voi 
asculta!

25 Lupul şi mielul vor paşte împreună, 
leul va mînca paie ca boul, şi şarpele 
se va hrăni cu ţărînă. Niciun rău, nici o 
vătămare nu se va face pe tot muntele 
Meu cel sfînt, zice Domnul.``

ISAIA 61:9 Sămînţa lor va fi cunoscută 
între neamuri, şi urmaşii lor printre 
popoare; toţi ceice -i vor vedea, vor 
cunoaşte că sînt o sămînţă binecuvîntată de 
Domnul.``

2 PETRU 3:12 aşteptînd şi grăbind venirea 
zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse 
vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de 
căldura focului?

13 Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm 
ceruri noi şi un pămînt nou, în care va locui 
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neprihănirea.

APOCALIPSA 7:16 u le va mai fi 
foame, nu le va mai fi sete; nu -i va mai 
dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă.

17 Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului 
de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce 
la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va 
şterge orice lacrimă din ochii lor.``

APOCALIPSA 21:1 Apoi am văzut un 
cer nou şi un pămînt nou; pentrucă cerul 
dintîi şi pămîntul dintîi pieriseră, şi marea 
nu mai era.

2 Şi eu am văzut coborîndu-se din cer dela 
Dumnezeu, cetatea sfîntă, noul Ierusalim, 
gătită ca o mireasă împodobită pentru 
bărbatul ei.

3 Şi am auzit un glas tare, care ieşea din 
scaunul de domnie, şi zicea: ,,Iată cortul lui 
Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi 
ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va 
fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.

4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi 
moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici 
tînguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă 
lucrurile dintîi au trecut.``

Vezi și: #1; #2; #3; #5.

E17 Mesia va construi un templu pentru 
Dumnezeu.

ISAIA 66:1 ,,Aşa vorbeşte Domnul: 
,Cerul este scaunul Meu de domnie, şi 
pămîntul este aşternutul picioarelor 
Mele! Ce casă aţi putea voi să-Mi zidiţi, 
şi ce loc Mi-aţi putea voi da ca locuinţă?

MATEI 24:2 Dar Isus le -a zis: ,,Vedeţi voi 
toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu 
va rămînea aici piatră pe piatră, care să nu 
fie dărîmată.``

MARCU 14:58 ,,Noi L-am auzit zicînd: ,Eu 
voi strica Templul acesta, făcut de mîni 
omeneşti, şi în trei zile voi ridica un altul, 
care nu va fi făcut de mîni omeneşti.``

FAPTELE APOSTOLILOR 7:47 Şi 
Solomon a fost acela care I -a zidit o casă.

48 Dar Cel Prea Înalt nu locuieşte în lăcaşuri 
făcute de mîni omeneşti, cum zice 
proorocul:

49 ,Cerul este scaunul Meu de domnie, şi 
pămîntul este aşternutul picioarelor 
Mele. Ce fel de casă Îmi veţi zidi voi Mie, 
zice Domnul, sau care va fi locul Meu de 
odihnă?

FAPTELE APOSTOLILOR 17:24 
Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este 
în ea, este Domnul cerului şi al pămîntului, 
şi nu locuieşte în temple făcute de mîni.

APOCALIPSA 21:22 În cetate n’am 
văzut niciun Templu; pentrucă Domnul 
Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul, 
sînt Templul ei.

Vezi și: 1 Corinteni 3:16-19; 2 Corinteni 6:16; Efeseni 2:21; 
Apocalipsa 15:5-8.

B15 Mesia va fi plin de compasiune.

ISAIA 66:2 Toate aceste lucruri, 
doar mîna Mea le -a făcut, şi toate şi-au 
căpătat astfel fiinţa`, -zice Domnul. 
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-,Iată spre cine Îmi voi îndrepta 
privirile: spre cel ce suferă şi are duhul 
mîhnit, spre cel ce se teme de cuvîntul 
Meu.

MATEI 5:3 Ferice de cei săraci în duh, 
căci a lor este Împărăţia cerurilor!

FAPTELE APOSTOLILOR 
9:6 Tremurînd şi plin de frică, el a zis: 
,,Doamne, ce vrei să fac?`` ,,Scoală-te,`` i 
-a zis Domnul, ,,intră în cetate, şi ţi se va 
spune ce trebuie să faci.``

FAPTELE APOSTOLILOR 16:29 Atunci 
temnicerul a cerut o lumină, a sărit 
înlăuntru, şi, tremurînd de frică, s’a aruncat 
la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila;

30 i -a scos afară, şi le -a zis: ,,Domnilor, ce 
trebuie să fac ca să fiu mîntuit?``

1 CORINTENI 1:18 Fiindcă 
propovăduirea crucii este o nebunie pentru 
cei ce sînt pe calea pierzării: dar pentru noi, 
cari sîntem pe calea mîntuirii, este puterea 
lui Dumnezeu.

19 Căci este scris: ,,Voi prăpădi înţelepciunea 
celor înţelepţi, şi voi nimici priceperea celor 
pricepuţi.``

FILIPENI 2:12 Astfel dar, prea iubiţilor, 
după cum totdeauna aţi fost ascultători, 
duceţi pînă la capăt mîntuirea voastră, cu 
frică şi cutremur, nu numai cînd sînt eu 
de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa 
mea.

EVREI 1:2 la sfîrşitul acestor zile, ne -a 
vorbit prin Fiul, pe care L -a pus moştenitor 
al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi 

veacurile.

1 PETRU 3:4 ci să fie omul ascuns al 
inimii, în curăţia neperitoare a unui duh 
blînd şi liniştit, care este de mare preţ 
înaintea lui Dumnezeu.

Vezi și: Isaia 40:26; Coloseni 1:17.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

E19 Mesia va mângâia.
E24 Mesia va aduce pacea.
     
ISAIA 66:10 ,,Bucuraţi-vă împreună 

cu Ierusalimul, şi veseliţi-vă cu el, toţi 
cei ce -l iubiţi; împărţiţi şi bucuria cu el, 
acum, toţi ceice l-aţi plîns,

11 ca să fiţi săturaţi, bînd laptele 
mîngîierilor lui, ca să vă desfătaţi în 
totul de plinătatea slavei lui.

12 Căci aşa vorbeşte Domnul: ,Iată, voi 
îndrepta spre el pacea ca un rîu, şi slava 
neamurilor ca un pîrîu ieşit din matcă, 
şi veţi fi alăptaţi; veţi fi purtaţi în braţe, 
şi desmerdaţi pe genunchi.

13 Cum mîngîie pe cineva mamă-sa, aşa vă 
voi mîngîia Eu; da, veţi fi mîngîiaţi în 
Ierusalim!

ISAIA 66:14-17

ISAIA 60:16 Vei suge laptele neamurilor, 
vei suge ţiţa împăraţilor; şi vei şti astfel 
că Eu sînt Domnul, Mîntuitorul tău, 
Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacov.

ZAHARIA 14:11 Ei vor locui în el, şi nu va 
mai fi niciun blestem în el; Ierusalimul va fi 
liniştit.
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IOAN 14:27 Vă las pacea, vă dau pacea 
Mea. Nu v’o dau cum o dă lumea. Să nu vi se 
tulbure inima, nici să nu se înspăimînte.

ROMANI 5:1 Deci, fiindcă sîntem socotiţi 
neprihăniţi, prin credinţă, avem (Sau: Să 
avem.) pace cu Dumnezeu, prin Domnul 
nostru Isus Hristos.

1 PETRU 2:2 şi, ca nişte prunci născuţi 
de curînd, să doriţi laptele duhovnicesc 
şi curat, pentruca prin el să creşteţi spre 
mîntuire,

APOCALIPSA 21:24 eamurile vor 
umbla în lumina ei, şi împăraţii pămîntului 
îşi vor aduce slava şi cinstea lor în ea.

25 Porţile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în 
ea nu va mai fi noapte.

26 În ea vor aduce slava şi cinstea Neamurilor.

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

H01 Întoarcerea lui Mesia este prezisă.
H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ISAIA 66:15 ,,Căci iată, Domnul vine 
într’un foc, şi carăle Lui sînt ca un vîrtej; 
Îşi preface mînia într’un jăratic, şi 
ameninţările în flacări de foc.

ISAIA 66:16-17
ISAIA 66:18 ,Eu pedepsesc faptele şi 

gîndurile lor! Dar vine vremea cînd voi 
strînge toate neamurile şi toate limbile; 
ele vor veni şi vor vedea slava Mea.

19 Şi voi pune un semn între ele, şi voi 
trimete la neamuri pe cei ce vor scăpa 
din Israel, la Tarsis, la Pul şi la Lud, 
cari trag cu arcul, la Tubal şi la Iavan, 
în ostroavele depărtate, cari n’au auzit 
vorbindu-se niciodată de Mine, şi n’au 
văzut slava Mea; ei vor vesti slava Mea 
printre neamuri.

ISAIA 66:20-21
ISAIA 66:22 Căci după cum cerurile 

cele noi, şi pămîntul cel nou, pe cari 
le voi face, vor dăinui înaintea Mea-
zice Domnul-aşa va dăinui şi sămînţa 
voastră şi numele vostru.

23 În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, 
va veni orice făptură să se închine 
înaintea Mea, -zice Domnul. -

24 ,Şi cînd vor ieşi, vor vedea trupurile 
moarte ale oamenilor cari s’au răzvrătit 
împotriva Mea; căci vermele lor nu 
va muri, şi focul lor nu se va stinge; şi 
vor fi o pricină de groază pentru orice 
făptură.`

ISAIA 2:2 Se va întîmpla în scurgerea 
vremurilor, că muntele Casei Domnului 
va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; 
se va înălţa deasupra dealurilor, şi toate 
neamurile se vor îngrămădi spre el.

IOAN 17:2 după cum I-ai dat putere 
peste orice făptură, ca să dea viaţa vecinică 
tuturor acelora, pe cari I i-ai dat Tu.

3 Şi viaţa vecinică este aceasta: să Te cunoască 
pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe 
Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu.

4 Eu Te-am proslăvit pe pămînt, am sfîrşit 
lucrarea, pe care Mi-ai dat -o s’o fac.

ROMANI 15:8 Hristos a fost, în adevăr, un 
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slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească 
credincioşia lui Dumnezeu, şi să întărească 
făgăduinţele date părinţilor;

9 şi ca Neamurile să slăvească pe Dumnezeu, 
pentru îndurarea Lui, după cum este scris: 
,,De aceea Te voi lăuda printre Neamuri, şi 
voi cînta Numelui Tău.``

10 Este zis iarăş: ,,Veseliţi-vă, Neamuri, 
împreună cu poporul Lui.``

11 Şi iarăş: ,,Lăudaţi pe Domnul, toate 
Neamurile; slăviţi -L, toate noroadele.``

12 Tot astfel şi Isaia zice: ,,Din Iese va ieşi o 
Rădăcină, care se va scula să domnească 
peste Neamuri; şi Neamurile vor nădăjdui 
în El.``

2 CORINTENI 5:17 Căci, dacă este 
cineva în Hristos, este o făptură (Sau: 
zidire.) nouă. Cele vechi s’au dus: iată că 
toate lucrurile s’au făcut noi.

2 TESALONICENI 1:6 Fiindcă Dumnezeu 
găseşte că este drept să dea întristare celorce 
vă întristează,

7 şi să vă dea odihnă atît vouă, cari sînteţi 
întristaţi, cît şi nouă, la descoperirea 
Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii 
Lui,

8 într’o flacără de foc, ca să pedepsească pe 
cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce 
nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru 
Isus Hristos.

9 Ei vor avea ca pedeapsă o perzare vecinică, 
dela faţa Domnului şi dela slava puterii Lui,

EVREI 8:13 Prin faptul că zice: ,,Un nou 
legămînt``, a mărturisit că cel dintîi este 
vechi; iar ce este vechi, ce a îmbătrînit, este 
aproape de peire.

2 PETRU 3:10 Ziua Domnului însă va veni 
ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece 
cu troznet, trupurile cereşti se vor topi de 
mare căldură, şi pămîntul, cu tot ce este pe 
el, va arde.

11 Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se 
strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, 
printr’o purtare sfîntă şi evlavioasă,

12 aşteptînd şi grăbind venirea zilei lui 
Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor 
pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de 
căldura focului?

13 Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm 
ceruri noi şi un pămînt nou, în care va locui 
neprihănirea.

APOCALIPSA 19:15 Din gura Lui ieşea 
o sabie ascuţită, ca să lovească Neamurile cu 
ea, pe cari le va cîrmui cu un toiag de fer. Şi 
va călca cu picioarele teascul vinului mîniei 
aprinse a atotputernicului Dumnezeu.

APOCALIPSA 21:1 Apoi am văzut un 
cer nou şi un pămînt nou; pentrucă cerul 
dintîi şi pămîntul dintîi pieriseră, şi marea 
nu mai era.

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5; Faptele Apostolilor 11:25,26.
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H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

IEREMIA 3:14 ,,Întoarceţi-vă, copii 
răzvrătiţi, zice Domnul; căci Eu sînt 
Stăpînul vostru, Eu vă voi lua, pe unul 
dintr’o cetate, pe doi dintr -o familie, şi 
vă voi aduce înapoi în Sion.

15 Vă voi da păstori după inima Mea, 
şi vă vor paşte cu pricepere şi cu 
înţelepciune.

16 Cînd vă veţi înmulţi şi veţi creşte în 
ţară, în zilele acelea, zice Domnul, nu se 
va mai vorbi de chivotul legămîntului 
Domnului, şi nu -i va mai veni nimănui 
în gînd, nu-şi vor mai aduce aminte de 
el, nu -i vor mai simţi lipsa, şi nici nu 
vor mai face altul.

17 În vremea aceea, Ierusalimul se va numi 
scaunul de domnie al Domnului; toate 
neamurile se vor strînge la Ierusalim, în 
Numele Domnului, şi nu vor mai urma 
pornirile inimii lor rele.

18 În zilele acelea, casa lui Iuda va umbla 
cu casa lui Israel şi vor veni împreună 
din ţara dela miazănoapte, în ţara pe 
care am dat -o în stăpînire părinţilor 
voştri.

19 Eu ziceam: ,Cum să te pun printre 
copiii Mei, şi să-ţi dau o ţară plăcută, o 
moştenire, podoabă între podoabele 
neamurilor? Mă gîndeam că Mă vei 
chema: ,Tată!` Şi nu te vei mai abate 
dela Mine.

ISAIA 17:6 vor mai rămînea doar 
cîteva, ca la scuturatul măslinului: două, 
trei măsline, pe vîrful crengilor, patru sau 
cinci, în ramurile cu roade, zice Domnul, 
Dumnezeul lui Israel.``

EZECHIEL 34:11 Căci aşa vorbeşte Domnul 
Dumnezeu: ,,Iată, mă voi îngriji Eu însumi 
de oile Mele, şi le voi cerceta!

12 Cum îşi cercetează un păstor turma cînd 
este în mijlocul oilor sale împrăştiate, aşa 
Îmi voi cerceta Eu oile, şi le voi strînge din 
toate locurile pe unde au fost risipite în ziua 
plină de nori şi negură.

ZAHARIA 13:7 ...Scoală-te, sabie, asupra 
păstorului Meu, şi asupra omului care îmi 
este tovarăş! zice Domnul oştirilor. Loveşte 
pe păstor, şi se vor risipi oile! Şi Îmi voi 
întoarce mîna spre cei mici.

IOAN 4:21 ,,Femeie``, i -a zis Isus, 
,,crede-Mă că vine ceasul cînd nu vă veţi 
închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici 
în Ierusalim.

22 Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi; noi ne 
închinăm la ce cunoaştem, căci Mîntuirea 
vine dela Iudei.

23 Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, cînd 
închinătorii adevăraţi se vor închina 
Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de 
închinători doreşte şi Tatăl.

IOAN 10:1 ,,Adevărat, adevărat, vă spun 
că, cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci 
sare pe altă parte, este un hoţ şi un tîlhar.

2 Dar cine intră pe uşă, este păstorul oilor.
3 Portarul îi deschide, şi oile aud glasul lui; el 

îşi cheamă oile pe nume, şi le scoate afară 
din staul.

4 După ce şi -a scos toate oile, merge înaintea 
lor; şi oile merg după el, pentrucă îi cunosc 
glasul.

5 u merg deloc după un străin; ci fug de el, 
pentrucă nu cunosc glasul străinilor.``
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IOAN 21:15 După ce au prînzit, Isus a 
zis lui Simon Petru: ,,Simone, fiul lui Iona, 
Mă iubeşti tu mai mult decît aceştia?`` 
,,Da, Doamne``, I -a răspuns Petru, ,,ştii că 
Te iubesc.`` Isus i -a zis: ,,Paşte mieluşeii 
Mei.``

16 I -a zis a doua oară: ,,Simone, fiul lui Iona, 
Mă iubeşti?`` ,,Da Doamne``, I -a răspuns 
Petru, ,,ştii că Te iubesc.`` Isus i -a zis: 
,,Paşte oiţele Mele``.

17 A treia oară i -a zis Isus: ,,Simone, fiul lui 
Iona, Mă iubeşti?`` Petru s’a întristat că -i 
zisese a treia oară: ,,Mă iubeşti?`` Şi I -a 
răspuns: ,,Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te 
iubesc.`` Isus i -a zis: ,,Paşte oile Mele!

ROMANI 9:27 Isaia, de altă parte, strigă 
cu privire la Israel: ,,Chiar dacă numărul 
fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai 
rămăşiţa va fi mîntuită.

ROMANI 11:26 Şi atunci tot Israelul va fi 
mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul 
va veni din Sion, şi va îndepărta toate 
nelegiurile dela Iacov.

27 Acesta va fi legămîntul, pe care -l voi face cu 
ei, cînd le voi şterge păcatele.``

EVREI 9:11 Dar Hristos a venit ca Mare 
Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin 
cortul acela mai mare şi mai desăvîrşit, care 
nu este făcut de mîni, adică nu este din 
zidirea aceasta;

12 şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul 
prea sfînt, nu cu sînge de ţapi şi de viţei, 
ci cu însuş sîngele Său, după ce a căpătat o 
răscumpărare vecinică.

Vezi și: #1; #2; #3; #5; Ezechiel 34:13,14; Osea 2:20,21; Zaharia 
13:8,9; Luca 15:11-32; Faptele Apostolilor 20:28; Romani 11:4-6; 

Efeseni 4:11,12; 1 Petru 5:1-4.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

IEREMIA 4:1 ,,Israele, de te vei 
întoarce, dacă te vei întoarce la Mine, 
zice Domnul, dacă vei scoate urîciunile 
tale dinaintea Mea, nu vei mai rătăci.

2 Dacă vei jura: ,Viu este Domnul!` cu 
adevăr, cu neprihănire şi cu dreptate, 
atunci neamurile vor fi binecuvîntate în 
El, şi se vor făli cu El

FAPTELE APOSTOLILOR 11:1 Apostolii 
şi fraţii, cari erau în Iudea, au auzit că 
şi Neamurile au primit Cuvîntul lui 
Dumnezeu.

FAPTELE APOSTOLILOR 11:18 Dupăce 
au auzit aceste lucruri, s’au potolit, au slăvit 
pe Dumnezeu, şi au zis: ,,Dumnezeu a dat 
deci şi Neamurilor pocăinţă, ca să aibă 
viaţa.``

FAPTELE APOSTOLILOR 13:46 Dar 
Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: 
,,Cuvîntul lui Dumnezeu trebuia vestit 
mai întîi vouă; dar fiindcă voi nu -l primiţi, 
şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa 
vecinică, iată că ne întoarcem spre Neamuri.

47 Căci aşa ne -a poruncit Domnul: ,Te-am 
pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci 
mîntuirea pînă la marginile pămîntului.``

48 eamurile se bucurau cînd au auzit lucrul 
acesta şi preamăreau Cuvîntul Domnului. 
Şi toţi cei ce erau rînduiţi să capete viaţa 
vecinică, au crezut.

49 Cuvîntul Domnului se răspîndea în toată 
ţara.

FAPTELE APOSTOLILOR 14:27 După 
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venirea lor, au adunat Biserica, şi au istorisit 
tot ce făcuse Dumnezeu prin ei, şi cum 
deschisese Neamurilor uşa credinţei.

GALATENI 3:8 Scriptura, de asemenea, 
fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti 
neprihănite pe Neamuri, prin credinţă, a 
vestit mai dinainte lui Avraam această veste 
bună: ,,Toate neamurile vor fi binecuvîntate 
în tine.``

Vezi și: Facerea - Geneza 22:18; Psalmi 72:17.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

IEREMIA 10:7 Cine să nu se teamă de 
Tine, Împărate al neamurilor? Ţie se 
cuvine teama; căci între toţi înţelepţii 
neamurilor şi în toate împărăţiile lor, 
niciunul nu este ca Tine.

MATEI 28:18 Isus S’a apropiat de ei, a 
vorbit cu ei, şi le -a zis: ,,Toată puterea Mi -a 
fost dată în cer şi pe pămînt.

LUCA 12:5 Am să vă arăt de cine să vă 
temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a 
ucis, are puterea să arunce în gheenă; da, vă 
spun, de El să vă temeţi.

IOAN 17:1 După ce a vorbit astfel, Isus 
a ridicat ochii spre cer, şi a zis: ,,Tată, a sosit 
ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul 
Tău să Te proslăvească pe Tine,

2 după cum I-ai dat putere peste orice 
făptură, ca să dea viaţa vecinică tuturor 
acelora, pe cari I i-ai dat Tu.

APOCALIPSA 15:4 Cine nu se va teme, 
Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? 
Căci numai Tu eşti Sfînt, şi toate Neamurile 
vor veni şi se vor închina înaintea Ta, 
pentrucă judecăţile Tale au fost arătate!``

Vezi și: #1; #4; Psalmi 22:28; Isaia 2:4; Ieremia 10:6; 1 Corinteni 
1:19,20.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

IEREMIA 12:15 Dar după ce -i voi smulge, 
voi avea iarăş milă de ei, şi -i voi aduce 
înapoi pe fiecare în moştenirea lui, şi pe 
fiecare în ţara lui.

IEREMIA 15:19 ,,Deaceea aşa vorbeşte 
Domnul: ,Dacă te vei lipi iarăş de Mine, 
îţi voi răspunde iarăş, şi vei sta înaintea 
Mea; dacă vei despărţi ce este de preţ de 
ce este fără preţ, vei fi ca gura Mea. Ei să 
se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la 
ei!

20 Te voi face pentru poporul acesta ca un 
zid tare de aramă; ei se vor război cu 
tine, dar nu te vor birui; căci Eu voi fi cu 
tine, ca să te scap şi să te izbăvesc, zice 
Domnul.``

21 ,,Te voi izbăvi din mîna celor răi, şi te voi 
scăpa din mîna asupritorilor.``

IEREMIA 24:6 Îi voi privi cu un ochi 
binevoitor, şi -i voi aduce înapoi în 
ţara aceasta: îi voi aşeza şi nu -i voi 
mai nimici, îi voi sădi şi nu -i voi mai 
smulge.

7 Le voi da o inimă ca să înţeleagă că Eu 
sînt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, 
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iar Eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor 
întoarce la Mine cu toată inima lor.

IEREMIA 29:14 Mă voi lăsa să fiu găsit 
de voi, zice Domnul, şi voi aduce 
înapoi pe prinşii voştri de război; vă 
voi strînge din toate neamurile şi din 
toate locurile, în cari v’am izgonit, zice 
Domnul, şi vă voi aduce înapoi în locul 
de unde v’am dus în robie.``

ROMANI 11:26 Şi atunci tot Israelul va fi 
mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul 
va veni din Sion, şi va îndepărta toate 
nelegiurile dela Iacov.

27 Acesta va fi legămîntul, pe care -l voi face cu 
ei, cînd le voi şterge păcatele.``

EVREI 8:8 Căci ca o mustrare a zis 
Dumnezeu lui Israel: ,,Iată, vin zile, zice 
Domnul, cînd voi face cu casa lui Israel şi cu 
casa lui Iuda un legămînt nou;

9 nu ca legămîntul, pe care l-am făcut cu 
părinţii lor, în ziua cînd i-am apucat de 
mînă, ca să -i scot din ţara Egiptului. 
Pentrucă n’au rămas în legămîntul Meu, şi 
nici Mie nu Mi -a păsat de ei, zice Domnul.

10 Dar iată legămîntul, pe care -l voi face cu 
casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: 
voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi 
scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, 
şi ei vor fi poporul Meu.

11 Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul 
sau pe fratele său, zicînd: ,Cunoaşte pe 
Domnul!` Căci toţi Mă vor cunoaşte, dela 
cel mai mic pînă la cel mai mare dintre ei.

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

IEREMIA 16:14 ,,De aceea iată, vin zile, 
zice Domnul, cînd nu se va mai zice: 
,Viu este Domnul, care a scos din ţara 
Egiptului pe copiii lui Israel!`

15 Ci se va zice: ,Viu este Domnul, care a 
scos pe copiii lui Israel din ţara de la 
miază-noapte şi din toate ţările unde 
-i izgonise!` Căci îi voi aduce înapoi în 
ţara lor, pe care o dădusem părinţilor 
lor.``

19 Doamne, tăria, cetăţuia şi scăparea mea 
în ziua necazului! Neamurile vor veni la 
Tine dela marginile pămîntului, şi vor 
zice: ,Părinţii noştri n’au moştenit decît 
minciună, idoli deşerţi, cari nu sînt de 
niciun ajutor!

PSALMI 22:27 Toate marginile pămîntului 
îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la 
Domnul: toate familiile neamurilor se vor 
închina înaintea Ta.

MATEI 28:19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici 
din toate neamurile, botezîndu -i în 
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului 
Duh.

LUCA 24:47 Şi să se propovăduiască 
tuturor neamurilor, în Numele Lui, 
pocăinţa şi iertarea păcatelor, începînd din 
Ierusalim.

FAPTELE APOSTOLILOR 9:15 Dar 
Domnul i -a zis: ,,Du-te, căci el este un vas, 
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pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu 
înaintea Nemurilor, înaintea împăraţilor, şi 
înaintea fiilor lui Israel;

FAPTELE APOSTOLILOR 10:45 Toţi 
credincioşii tăiaţi împrejur, cari veniseră 
cu Petru, au rămas uimiţi cînd au văzut 
că darul Duhului Sfînt s’a vărsat şi peste 
Neamuri.

FAPTELE APOSTOLILOR 13:47 Căci aşa 
ne -a poruncit Domnul: ,Te-am pus ca să fii 
Lumina Neamurilor, ca să duci mîntuirea 
pînă la marginile pămîntului.``

GALATENI 3:14 pentruca binecuvîntarea 
vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, 
în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să 
primim Duhul făgăduit.

APOCALIPSA 7:9 După aceea m-am 
uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu 
putea s’o numere nimeni, din orice neam, 
din orice seminţie, din orice norod şi de 
orice limbă, care stătea în picioare înaintea 
scaunului de domnie şi înaintea Mielului, 
îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic 
în mîni;

APOCALIPSA 15:4 Cine nu se va teme, 
Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? 
Căci numai Tu eşti Sfînt, şi toate Neamurile 
vor veni şi se vor închina înaintea Ta, 
pentrucă judecăţile Tale au fost arătate!``

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5; Faptele Apostolilor 14:27; Faptele 
Apostolilor 28:28; Romani 10:18; 1 Tesaloniceni 2:16.

B08 Omnisciența lui Mesia.

IEREMIA 17:10 ,,Eu, Domnul, cercetez 
inima, şi cerc rărunchii, ca să răsplătesc 
fiecăruia după purtare lui, după rodul 
faptelor lui.``

IOAN 2:25 Şi n’avea trebuinţă să -I facă 
cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă 
El însuş ştia ce este în om.

ROMANI 8:27 Şi Cel ce cercetează inimile, 
ştie care este năzuinţa Duhului; pentrucă 
El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui 
Dumnezeu.

EVREI 4:12 Căci Cuvîntul lui Dumnezeu 
este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice 
sabie cu două tăişuri: pătrunde pînă acolo 
că desparte sufletul şi duhul, încheieturile 
şi măduva, judecă simţirile şi gîndurile 
inimii.

13 icio făptură nu este ascunsă de El, ci totul 
este gol şi descoperit înaintea ochilor 
Aceluia, cu care avem a face.

APOCALIPSA 2:23 Voi lovi cu moartea 
pe copiii ei. Şi toate Bisericile vor cunoaşte 
că ,,Eu sînt Cel ce cercetez rărunchii şi 
inima``: şi voi răsplăti fiecăruia din voi 
după faptele lui.

Vezi și: Psalmi 7:9; Psalmi 139:1,2,23,24; Proverbe 17:3; Ieremia 
11:20; Ieremia 20:12; Ieremia 32:19.
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H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

IEREMIA 23:3 ,,Şi Eu însumi voi strînge 
rămăşiţa oilor Mele din toate ţările, în 
cari le-am izgonit; le voi aduce înapoi 
în păşunea lor, şi vor creşte şi se vor 
înmulţi.

4 Voi pune peste ele păstori cari le vor 
paşte; nu le va mai fi teamă, nici groază, 
şi nu va mai lipsi niciuna din ele, zice 
Domnul.``

7 ,,De aceea iată, vin zile, zice Domnul, 
cînd nu se va mai zice: ,Viu este 
Domnul, care a scos din ţara Egiptului 
pe copiii lui Israel!`

8 Ci se va zice: ,Viu este Domnul, care a 
scos şi a adus înapoi sămînţa casei lui 
Israel din ţara dela miază noapte şi din 
toate ţările în cari îi risipisem! ,Şi vor 
locui în ţara lor.`

IOAN 6:39 Şi voia Celuice M’a trimes, 
este să nu pierd nimic din tot ce Mi -a dat 
El, ci să -l înviez în ziua de apoi.

40 Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe 
Fiul, şi crede în El, să aibă viaţa vecinică; şi 
Eu îl voi învia în ziua de apoi.``

IOAN 10:27 ile Mele ascultă glasul Meu; 
Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.

28 Eu le dau viaţa vecinică, în veac nu vor pieri, 
şi nimeni nu le va smulge din mîna Mea.

29 Tatăl Meu, care Mi le -a dat, este mai mare 
decît toţi; şi nimeni nu le poate smulge din 
mîna Tatălui Meu.

30 Eu şi Tatăl una sîntem.``

IOAN 17:12 Cînd eram cu ei în lume, 

îi păzeam Eu în Numele Tău. Eu am păzit 
pe aceia, pe cari Mi i-ai dat; şi niciunul din 
ei n’a perit, afară de fiul pierzării, ca să se 
împlinească Scriptura.

IOAN 18:9 A zis lucrul acesta ca să se 
împlinească vorba, pe care o spusese: ,,N-
am pierdut pe niciunul din aceia, pe cari Mi 
i-ai dat.``

1 PETRU 1:5 Voi sînteţi păziţi de 
puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, 
pentru mîntuirea gata să fie descoperită în 
vremurile de apoi!

Vezi și: #1; #2; #3; Mica 2:12,13; Ioan 21:15-17; Faptele 
Apostolilor 20:28,29; 1 Petru 5:1-5.

B04 Calitățile Dumnezeiești ale lui Mesia.
C01 Nașterea lui Mesia este prezisă.
D09 Mesia va fi Salvatorul.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

IEREMIA 23:5 ,,Iată vin zile, zice 
Domnul, cînd voi ridica lui David o 
Odraslă, neprihănită. El va împărăţi, va 
lucra cu înţelepciune, şi va face dreptate 
şi judecată în ţară.

6 În vremea Lui, Iuda va fi mîntuit, şi 
Israel va avea linişte în locuinţa lui; 
şi iată Numele pe care i -L vor da: 
,Domnul, Neprihănirea noastră!``

MATEI 1:1 Cartea neamului lui Isus 
Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

MATEI 1:21 Ea va naşte un Fiu, şi -i vei 
pune numele Isus, pentru că El va mîntui pe 
poporul Lui de păcatele sale.``
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LUCA 1:32 El va fi mare, şi va fi chemat 
Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu 
îi va da scaunul de domnie al tatălui Său 
David.

33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi 
Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``

LUCA 1:71 mîntuire de vrăjmaşii noştri 
şi din mîna tuturor celor ce ne urăsc!

72 Astfel Îşi arată El îndurarea faţă de părinţii 
noştri, şi Îşi aduce aminte de legămîntul Lui 
cel sfînt,

73 potrivit jurămîntului prin care Se jurase 
părintelui nostru Avraam,

74 că, dupăce ne va izbăvi din mîna vrăjmaşilor 
noştri, ne va îngădui să -I slujim fără frică,

LUCA 19:9 Isus i -a zis: ,,Astăzi a intrat 
mîntuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul 
lui Avraam.

10 Pentrucă Fiul omului a venit să caute şi să 
mîntuiască ce era pierdut.``

IOAN 1:45 Filip a găsit pe Natanael, şi i 
-a zis: ,,Noi am găsit pe Acela, despre care a 
scris Moise în lege, şi proorocii: pe Isus din 
Nazaret, fiul lui Iosif.

ROMANI 11:26 Şi atunci tot Israelul va fi 
mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul 
va veni din Sion, şi va îndepărta toate 
nelegiurile dela Iacov.

27 Acesta va fi legămîntul, pe care -l voi face cu 
ei, cînd le voi şterge păcatele.``

1 CORINTENI 1:30 Şi voi, prin El, 
sînteţi în Hristos Isus. El a fost făcut 
de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, 
neprihănire, sfinţire şi răscumpărare,

APOCALIPSA 19:11 Apoi am văzut 
cerul deschis, şi iată că s’a arătat un cal alb! 
Cel ce sta pe el, se cheamă ,,Cel credincios`` 
şi ,,Cel adevărat``, şi El judecă şi Se luptă cu 
dreptate.

Vezi și: #1; #2; #3; Psalmi 72:2; Isaia 7:14; Isaia 53:10; Ieremia 
33:15; Zaharia 3:8; Romani 3:22; 2 Corinteni 5:21; Filipeni 3:9.

D02 D. Rolul lui Mesia ca Profet.
E24 Mesia va aduce pacea.

IEREMIA 28:9 Dar, dacă un prooroc 
prooroceşte pacea, numai după 
împlinirea celor ce prooroceşte, se va 
cunoaşte că este cu adevărat trimes de 
Domnul.``

MATEI 3:17 Şi din ceruri s’a auzit un 
glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea 
iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.``

LUCA 2:14 ,,Slavă lui Dumnezeu în 
locurile prea înalte, şi pace pe pămînt între 
oamenii plăcuţi Lui.``

LUCA 24:36 Pe cînd vorbeau ei astfel, 
însuş Isus a stătut în mijlocul lor, şi le -a zis: 
,,Pace vouă!``

IOAN 14:27 Vă las pacea, vă dau pacea 
Mea. Nu v’o dau cum o dă lumea. Să nu vi se 
tulbure inima, nici să nu se înspăimînte.

FAPTELE APOSTOLILOR 10:36 El a 
trimes Cuvîntul Său fiilor lui Israel, şi le -a 
vestit Evanghelia păcii, prin Isus Hristos, 
care este Domnul tuturor.
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ROMANI 10:15 Şi cum vor propovădui, dacă 
nu sînt trimeşi? După cum este scris: ,Cît 
de frumoase sînt picioarele celor ce vestesc 
pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!`

Vezi și: Isaia 52:7; Ieremia 6:14; Ezechiel 13:10-16; Naum 1:15; 
Zaharia 9:10; Matei 17:5; Luca 7:50; Luca 19:42; Ioan 20:19,21; 

Faptele Apostolilor 9:31; Romani 5:1; Romani 8:6; Romani 
14:17; 1 Corinteni 14:33; Efeseni 2:14,15,17; Coloseni 3:15; 2 

Tesaloniceni 3:16; Evrei 12:14; 2 Petru 1:2,17; Apocalipsa 1:4.

A03 Mesia este descendent din David.
D05 Mesia va fi Mântuitorul.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

IEREMIA 30:3 Iată, vin zile, zice 
Domnul, cînd voi aduce înapoi prinşii 
de război ai poporului Meu Israel şi 
Iuda, zice Domnul; îi voi aduce înapoi 
în ţara, pe care am dat -o părinţilor lor, 
şi o vor stăpîni.``

IEREMIA 30:4-8
IEREMIA 30:9 Ci vor sluji Domnului, 

Dumnezeului lor, şi împăratului lor 
David, pe care li -l voi scula.

10 De aceea, nu te teme, robul Meu Iacov, 
zice Domnul; şi nu te speria, Israele! 
Căci te voi izbăvi din ţara cea depărtată, 
şi îţi voi izbăvi sămînţa din ţara în care 
este roabă; Iacov se va întoarce iarăş, 
va avea odihnă şi linişte; şi nu -l va mai 
tulbura nimeni.

11 Căci Eu sînt cu tine, zice Domnul, 
ca să te izbăvesc; voi nimici pe toate 
neamurile printre cari te-am risipit, 
dar pe tine nu te voi nimici; te voi 
pedepsi cu dreptate, nu pot să te las 
nepedepsit.``

IEREMIA 30:12-15
IEREMIA 30:16 Totuş, toţi cei ce te 

mănîncă vor fi mîncaţi, şi toţi vrăjmaşii 
tăi, toţi, vor merge în robie; cei ce te 
jăfuiesc vor fi jăfuiţi, şi voi da pradă pe 
toţi cei ce te prădează.

IEREMIA 30:17,18
IEREMIA 30:19 Din mijlocul lor se vor 

înălţa mulţămiri şi strigăte de bucurie; 
Îi voi înmulţi, şi nu se vor împuţina; îi 
voi cinsti, şi nu vor fi dispreţuiţi.

20 Fiii lui vor fi ca altădată, adunarea lui va 
rămînea înaintea Mea, şi voi pedepsi pe 
toţi asupritorii lui.

IEREMIA 30:23,24

2 SAMUEL 22:51 El dă mari izbăviri 
împăratului Său, şi arată milă unsului 
Său: lui David, şi seminţei... lui, pentru 
totdeauna.``

LUCA 1:30 Îngerul i -a zis: ,,Nu te teme, 
Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui 
Dumnezeu.

31 Şi iată că vei rămînea însărcinată, şi vei 
naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus.

32 El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea 
Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul 
de domnie al tatălui Său David.

33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi 
Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``

LUCA 1:69 Şi ne -a ridicat o mîntuire 
puternică (Greceşte: un corn de mîntuire.) 
în casa robului Său David,

IOAN 12:15 ,,Nu te teme, fiica Sionului; 
iată că Împăratul tău vine călare pe mînzul 
unei măgăriţe.``

FAPTELE APOSTOLILOR 2:30 Fiindcă 
David era prooroc, şi ştia că Dumnezeu îi 
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făgăduise cu jurămînt că va ridica pe unul 
din urmaşii săi pe scaunul lui de domnie,

ROMANI 11:25 Fraţilor, pentruca să nu vă 
socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu 
ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut 
într’o împietrire, care va ţinea pînă va intra 
numărul deplin al Neamurilor.

26 Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum 
este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion, şi va 
îndepărta toate nelegiurile dela Iacov.

27 Acesta va fi legămîntul, pe care -l voi face cu 
ei, cînd le voi şterge păcatele.``

28 În ce priveşte Evanghelia, ei sînt vrăjmaşi, şi 
aceasta spre binele vostru; dar în ce priveşte 
alegerea, sînt iubiţi, din pricina părinţilor 
lor.

APOCALIPSA 19:15 Din gura Lui ieşea 
o sabie ascuţită, ca să lovească Neamurile cu 
ea, pe cari le va cîrmui cu un toiag de fer. Şi 
va călca cu picioarele teascul vinului mîniei 
aprinse a atotputernicului Dumnezeu.

16 Pe haină şi pe coapsă avea scris numele 
acesta: ,,Împăratul împăraţilor şi Domnul 
domnilor.``

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5.

A05 Relația lui Mesia cu Tatăl Său.
D08 Mesia va fi Certitudinea.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

IEREMIA 30:21 Căpetenia lui va fi din 
mijlocul lui, şi stăpînitorul lui va ieşi din 
mijlocul lui; îl voi apropia, şi va veni la 
Mine; căci cine ar îndrăzni să se apropie 
din capul lui de Mine? zice Domnul.``

22 ,,Voi veţi fi poporul Meu, şi Eu voi fi 

Dumnezeul vostru.``

IEREMIA 24:7 Le voi da o inimă ca să 
înţeleagă că Eu sînt Domnul. Ei vor fi 
poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, 
dacă se vor întoarce la Mine cu toată inima 
lor.

EVREI 4:15 Căci n’avem un Mare Preot, 
care să n’aibă milă de slăbiciunile noastre; ci 
unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi 
noi, dar fără păcat.

16 Să ne apropiem dar cu deplină încredere 
de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare 
şi să găsim har, pentruca să fim ajutaţi la 
vreme de nevoie.

EVREI 5:4 imeni nu-şi ia cinstea 
aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de 
Dumnezeu, cum a fost Aaron.

5 Tot aşa şi Hristos, nu Şi -a luat singur 
slava de a fi Mare Preot, ci o are dela Cel 
ce I -a zis: ,,Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am 
născut.``

6 Şi, cum zice iarăş într’alt loc: ,,Tu eşti preot 
în veac, după rînduiala lui Melhisedec.``

EVREI 7:22 prin chiar faptul acesta, El 
s’a făcut chezăşul unui legămînt mai bun.

23 Mai mult, acolo au fost preoţi în mare 
număr, pentrucă moartea îi împiedica să 
rămînă pururea.

24 Dar El, fiindcă rămîne ,,în veac``, are o 
preoţie, care nu poate trece dela unul la 
altul.

25 De aceea şi poate să mîntuiască în chip 
desăvîrşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu 
prin El, pentrucă trăieşte pururea ca să 
mijlocească pentru ei.
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EVREI 8:10 Dar iată legămîntul, pe 
care -l voi face cu casa lui Israel, după acele 
zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în 
mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu 
voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul 
Meu.

APOCALIPSA 21:3 Şi am auzit un 
glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, 
şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu 
oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi 
poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. 
El va fi Dumnezeul lor.

Vezi și: Facerea - Geneza 49:10; Deuteronom 26:17-19; Ieremia 
24:7; Ieremia 31:1,33; Ezechiel 11:20; Ezechiel 36:28; Ezechiel 

37:27; Osea 2:23; Zaharia 13:9; Evrei 9:14,15,24.

B22 Bunătatea lui Dumnezeu și Mesia.
E17 Mesia va construi un templu pentru 

Dumnezeu.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

IEREMIA 31:1 ,,În vremea aceea, zice 
Domnul, Eu voi fi Dumnezeul tuturor 
seminţiilor lui Israel, şi ei vor fi poporul 
meu.``

2 Aşa vorbeşte Domnul: ,,Poporul celor 
ce-au scăpat de sabie, a căpătat trecere 
în pustie: Israel merge spre locul lui de 
odihnă.``

3 ,,Domnul mi Se arată de departe: ,Te 
iubesc cu o iubire vecinică; deaceea îţi 
păstrez bunătatea Mea!

4 Te voi aşeza din nou, şi vei fi aşezată din 
nou, fecioara lui Israel! Te vei împodobi 
iarăş cu timpanele tale, şi vei ieşi în 
mijlocul jocurilor voioase.

5 Vei sădi iarăş vii pe înălţimile Samariei; 
ceice le vor sădi, le vor culege şi roadele.

6 Căci vine ziua, cînd străjerii vor striga 
pe muntele lui Efraim: ,Sculaţi-vă, să ne 
suim în Sion, la Domnul, Dumnezeul 
nostru!

7 Căci aşa vorbeşte Domnul: ,Strigaţi 
de bucurie asupra lui Iacov, chiuiţi de 
veselie în fruntea neamurilor! Înălţaţi-
vă glasurile, cîntaţi laude, şi ziceţi: 
,Doamne, izbăveşte pe poporul Tău, pe 
rămăşiţa lui Israel!``

8 ,,Iată, îi aduc înapoi din ţara dela 
miazănoapte, îi adun dela marginile 
pămîntului: între ei este şi orbul şi 
şchiopul, femeia însărcinată şi cea în 
durerile naşterii; o mare mulţime se 
întoarce înapoi aici!

9 Plîngînd vin, şi îi duc în mijlocul 
rugăciunilor lor; îi duc la rîuri de 
apă, pe un drum neted pe care nu se 
poticnesc. Căci Eu sînt Tatăl lui Israel, şi 
Efraim este întîiul Meu născut.

FACEREA - GENEZA 45:7 Dumnezeu m’a 
trimes înaintea voastră ca să vă rămînă 
sămînţa vie în ţară, şi ca să vă păstreze viaţa 
printr’o mare izbăvire.

AMOS 9:11 ,,În vremea aceea voi ridica 
din căderea lui cortul lui David, îi voi drege 
spărturile, îi voi ridica dărîmăturile, şi -l voi 
zidi iarăş cum era odinioară,

FAPTELE APOSTOLILOR 15:16 ,După 
aceea, Mă voi întoarce, şi voi ridica din nou 
cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi 
zidi dărîmăturile, şi -l voi înălţa din nou:

ROMANI 9:27 Isaia, de altă parte, strigă 
cu privire la Israel: ,,Chiar dacă numărul 
fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai 
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rămăşiţa va fi mîntuită.

ROMANI 11:5 Tot aşa, şi în vremea de faţă, 
este o rămăşiţă datorită unei alegeri, prin 
har.

EFESENI 2:20 fiind zidiţi pe temelia 
apostolilor şi proorocilor, piatra din capul 
unghiului fiind Isus Hristos.

21 În El toată clădirea, bine închegată, creşte 
ca să fie un Templu sfînt în Domnul.

22 Şi prin El şi voi sînteţi zidiţi împreună, ca să 
fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

1 PETRU 2:9 Voi însă sînteţi o seminţie 
aleasă, o preoţie împărătească, un neam 
sfînt, un popor , pe care Dumnezeu Şi l-a 
cîştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile 
minunate ale Celui ce v-a chemat din 
întunerec la lumina Sa minunată;

APOCALIPSA 5:10 Ai făcut din ei 
o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul 
nostru, şi ei vor împărăţi pe pămînt!``

APOCALIPSA 21:10 Şi m’a dus, în 
Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi -a 
arătat cetatea sfîntă, Ierusalimul, care se 
pogora din cer dela Dumnezeu,

Vezi și: #1; #2; #3; #5; Ieremia 31:10-14,27-30,38-40.

C05 Profeția uciderii copiilor din Betleem.

IEREMIA 31:15 ,,Aşa vorbeşte Domnul: 
Un ţipăt se aude la Rama, plîngeri şi 
lacrămi amare: Rahela îşi plînge copiii; 
şi nu vrea să se mîngîie pentru copiii ei, 
căci nu mai sînt!``

FACEREA - GENEZA 35:16 Apoi 
au plecat din Betel; şi mai era o depărtare 
bunicică pînă la Efrata, cînd Rahelei i-au 
venit durerile naşterii. A avut o naştere grea;

17 şi în timpul durerilor naşterii, moaşa i -a 
zis: ,,Nu te teme, căci mai ai un fiu!``

18 Şi pe cînd îşi dădea ea sufletul, căci trăgea 
să moară, i -a pus numele Ben-Oni (Fiul 
durerii mele): dar tatăl său l -a numit 
Beniamin (Fiul dreptei).

19 Rahela a murit, şi a fost îngropată pe 
drumul care duce la Efrata, sau Betleem.

20 Iacov a ridicat un stîlp pe mormîntul ei: 
acesta este stîlpul depe mormîntul Rahelei, 
care este şi azi.

MATEI 2:16 Atunci Irod, cînd a văzut 
că fusese înşelat de magi, s’a mîniat foarte 
tare, şi a trimes să omoare pe toţi pruncii de 
parte bărbătească, dela doi ani în jos, cari 
erau în Betleem şi în toate împrejurimile 
lui, potrivit cu vremea, pe care o aflase 
întocmai dela magi.

17 Atunci s’a împlinit ce fusese vestit prin 
proorocul Ieremia, care zice:

18 ,,Un ţipăt s’a auzit în Rama, plîngere, şi 
bocet mult: Rahela îşi jălea copiii, şi nu voia 
să fie mîngîiată, pentrucă nu mai erau.``

C01 Nașterea lui Mesia este prezisă.

IEREMIA 31:22 Pînă cînd vei fi pribeagă, 
fiică rătăcită? Căci Domnul face un 
lucru nou pe pămînt: femeia va peţi pe 
bărbat.

MATEI 1:18 Iar naşterea lui Isus Hristos 
a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu 
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Iosif; şi înainte ca să locuiască ei împreună, 
ea s’a aflat însărcinată dela Duhul Sfînt.

19 Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit, şi 
nu voia s’o facă de ruşine înaintea lumii; de 
aceea şi -a pus de gînd s’o lase pe ascuns.

20 Dar pe cînd se gîndea el la aceste lucruri, i 
s’a arătat în vis un înger al Domnului, şi i 
-a zis: ,,Iosife, fiul lui David, nu te teme să 
iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s’a 
zămislit în ea, este dela Duhul Sfînt.

21 Ea va naşte un Fiu, şi -i vei pune numele 
Isus, pentru că El va mîntui pe poporul Lui 
de păcatele sale.``

GALATENI 4:4 Dar cînd a venit împlinirea 
vremii, Dumnezeu a trimes pe Fiul Său, 
născut din femeie, născut supt Lege,

Vezi și: Facerea - Geneza 3:15; Psalmi 2:7,8; Isaia 7:14; Luca 
1:34,35.

E20 Mesia va face un nou legământ.
G06 Sălașul Sfândului Duh.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

IEREMIA 31:31 ,,Iată, vin zile, zice 
Domnul, cînd voi face cu casa lui Israel 
şi cu casa lui Iuda un legămînt nou.

32 u ca legămîntul, pe care l-am încheiat 
cu părinţii lor, în ziua cînd i-am apucat 
de mînă, să -i scot din ţara Egiptului, 
legămînt, pe care l-au călcat, măcarcă 
aveam drepturi de soţ asupra lor, zice 
Domnul.``

33 ,,Ci iată legămîntul, pe care -l voi face cu 
casa lui Israel, după zilele acelea, zice 
Domnul: Voi pune Legea Mea înlăuntrul 
lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi 
Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul 

Meu.
34 iciunul nu va mai învăţa pe aproapele, 

sau pe fratele său, zicînd: ,Cunoaşte pe 
Domnul!` Ci toţi Mă vor cunoaşte, dela 
cel mai mic pînă la cel mai mare, zice 
Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea, şi 
nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul 
lor.

MATEI 26:27 Apoi a luat un pahar, şi, 
după ce a mulţămit lui Dumnezeu, li l -a 
dat, zicînd: ,,Beţi toţi din el;

28 căci acesta este sîngele Meu, sîngele 
legămîntului celui nou, care se varsă pentru 
mulţi, spre iertarea păcatelor.

29 Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea 
din acest rod al viţei, pînă în ziua cînd îl voi 
bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.``

IOAN 1:15 Ioan a mărturisit despre 
El, cînd a strigat: ,,El este Acela despre 
care ziceam eu: ,Celce vine după mine, 
este înaintea mea, pentrucă era înainte de 
mine`. -

16 Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui, şi 
har după har;

17 căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul 
şi adevărul au venit prin Isus Hristos.

IOAN 6:45 În prooroci este scris: ,Toţi 
vor fi învăţaţi de Dumnezeu.` Aşa că oricine 
a ascultat pe Tatăl, şi a primit învăţătura 
Lui, vine la Mine.

2 CORINTENI 3:2 Voi sînteţi epistola 
noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută 
şi citită de toţi oamenii.

3 Voi sînteţi arătaţi ca fiind epistola lui 
Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu 
cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui 
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viu; nu pe nişte table de piatră, ci pe nişte 
table cari sînt inimi de carne.

4 Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu, 
prin Hristos.

5 u că noi prin noi înşine sîntem în stare să 
gîndim ceva ca venind dela noi. Destoinicia 
noastră, dimpotrivă, vine dela Dumnezeu,

6 care ne -a şi făcut în stare să fim slujitori 
ai unui legămînt nou, nu al slovei, ci al 
Duhului; căci slova omoară, dar Duhul dă 
viaţa.

GALATENI 3:17 Iată ce vreau să zic: un 
testament, pe care l -a întărit Dumnezeu 
mai înainte, nu poate fi desfiinţat, aşa ca 
făgăduinţa să fie nimicită, de Legea venită 
după patru sute trei zeci de ani.

EVREI 8:6 Dar acum Hristos a căpătat 
o slujbă cu atît mai înaltă cu cît legămîntul 
al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci 
este aşezat pe făgăduinţe mai bune.

7 În adevăr, dacă legămîntul dintîi ar fi fost 
fără cusur, n’ar mai fi fost vorba să fie 
înlocuit cu un al doilea.

8 Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui 
Israel: ,,Iată, vin zile, zice Domnul, cînd voi 
face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un 
legămînt nou;

9 nu ca legămîntul, pe care l-am făcut cu 
părinţii lor, în ziua cînd i-am apucat de 
mînă, ca să -i scot din ţara Egiptului. 
Pentrucă n’au rămas în legămîntul Meu, şi 
nici Mie nu Mi -a păsat de ei, zice Domnul.

10 Dar iată legămîntul, pe care -l voi face cu 
casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: 
voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi 
scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, 
şi ei vor fi poporul Meu.

11 Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul 

sau pe fratele său, zicînd: ,Cunoaşte pe 
Domnul!` Căci toţi Mă vor cunoaşte, dela 
cel mai mic pînă la cel mai mare dintre ei.

12 Pentrucă le voi ierta nelegiuirile, şi nu-
Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi 
fărădelegile lor``.

13 Prin faptul că zice: ,,Un nou legămînt``, a 
mărturisit că cel dintîi este vechi; iar ce este 
vechi, ce a îmbătrînit, este aproape de peire.

1 IOAN 2:27 Cît despre voi, ungerea, pe 
care aţi primit -o dela El, rămîne în voi, 
şi n’aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, 
după cum ungerea Lui vă învaţă despre 
toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este 
o minciună, rămîneţi în El, după cum v’a 
învăţat ea.

Vezi și: #1; #2; Ieşirea - Exod 19-20; Faptele Apostolilor 2:14-47.

E20 Mesia va face un nou legământ.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

IEREMIA 32:37 Iată, îi voi strînge din 
toate ţările unde i-am izgonit, în mînia 
Mea, în urgia Mea, şi în marea Mea 
supărare; îi voi aduce înapoi în locul 
acesta, şi -i voi face să locuiască în 
linişte acolo.

38 Ei vor fi poporul Meu, şi Eu voi fi 
Dumnezeul lor.

39 Le voi da o inimă şi o cale, ca să se teamă 
de Mine totdeauna, spre fericire lor şi a 
copiilor lor după ei.

40 Voi încheia cu ei un legămînt vecinic, că 
nu Mă voi mai întoarce dela ei, ci le voi 
face bine, şi le voi pune în inimă frica de 
Mine, ca să nu se depărteze de Mine.
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41 Mă voi bucura să le fac bine, îi voi sădi 
cu adevărat în ţara aceasta, din toată 
inima şi din tot sufletul Meu.``

EZECHIEL 11:19 Le voi da o altă inimă, şi voi 
pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul 
lor inima de piatră, şi le voi da o inimă de 
carne,

20 ca să urmeze poruncile Mele, să păzească 
şi să împlinească legile Mele; şi ei vor fi 
poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor.

LUCA 1:72 Astfel Îşi arată El îndurarea 
faţă de părinţii noştri, şi Îşi aduce aminte de 
legămîntul Lui cel sfînt,

73 potrivit jurămîntului prin care Se jurase 
părintelui nostru Avraam,

74 că, dupăce ne va izbăvi din mîna vrăjmaşilor 
noştri, ne va îngădui să -I slujim fără frică,

75 trăind înaintea Lui în sfinţenie şi 
neprihănire, în toate zilele vieţii noastre.

IOAN 17:21 Mă rog ca toţi să fie una, 
cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; 
ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să 
creadă că Tu M’ai trimes.

FAPTELE APOSTOLILOR 4:32 Mulţimea 
celor ce crezuseră, era o inimă şi un suflet. 
Niciunul nu zicea că averile lui sînt ale lui, 
ci aveau toate de obşte.

EVREI 7:22 prin chiar faptul acesta, El 
s’a făcut chezăşul unui legămînt mai bun.

1 IOAN 3:8 Cine păcătuieşte, este dela 
diavolul, căci diavolul păcătuieşte dela 
început. Fiul lui Dumnezeu S’a arătat ca să 
nimicească lucrările diavolului.

9 ricine este născut din Dumnezeu, nu 

păcătuieşte, pentrucă sămînţa Lui rămîne 
în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut 
din Dumnezeu.

10 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu 
şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în 
neprihănire, nu este dela Dumnezeu; nici 
cine nu iubeşte pe fratele său.

1 IOAN 5:18 Ştim că oricine este născut 
din Dumnezeu, nu păcătuieşte, ci Cel 
născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău 
nu se atinge de el.

Vezi și: #1; #2; #3; #5; Facerea - Geneza 17:7; Deuteronom 
26:17-19; Isaia 55:3; 2 Corinteni 13:11; Galateni 3:14-17; Evrei 

6:13-18; Evrei 8:9-11.

E21 Mesia va ierta păcatul.
E24 Mesia va aduce pacea.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

IEREMIA 33:6 Iată, îi voi da vindecare 
şi sănătate, îi voi vindeca, şi le voi 
deschide un izvor bogat în pace şi 
credincioşie.

7 Voi aduce înapoi pe prinşii de război 
ai lui Iuda şi pe prinşii de război ai lui 
Iuda şi pe prinşii de război ai lui Israel, 
şi -i voi aşeza iarăş ca odinioară.

8 Îi voi curăţi de toate nelegiuirile, pe 
cari le-au săvîrşit împotriva Mea, le 
voi ierta toate nelegiuirile prin cari 
M’au supărat, şi prin cari s’au răzvrătit 
împotriva Mea.

9 Cetatea aceasta va fi pentru Mine o 
pricină de laudă şi de slavă, printre 
toate neamurile pămîntului. Ele vor 
afla tot binele pe care li -l voi face, 
vor rămînea mirate şi uimite de toată 
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fericirea, şi de toată propăşirea pe care 
le -o voi da.``

IEREMIA 33:10-13

MATEI 28:18 Isus S’a apropiat de ei, a 
vorbit cu ei, şi le -a zis: ,,Toată puterea Mi -a 
fost dată în cer şi pe pămînt.

19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezîndu -i în Numele Tatălui 
şi al Fiului şi al Sfîntului Duh.

20 Şi învăţaţi -i să păzească tot ce v’am 
poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate 
zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin

LUCA 4:18 ,,Duhul Domnului este peste 
Mine, pentrucă M’a uns să vestesc săracilor 
Evanghelia; M’a trimes să tămăduiesc pe cei 
cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor 
de război slobozirea, şi orbilor căpătarea 
vederii; să dau drumul celor apăsaţi,

19 şi să vestesc anul de îndurare al 
Domnului.``

20 În urmă, a închis cartea, a dat -o înapoi 
îngrijitorului, şi a şezut jos. Toţi ceice se 
aflau în sinagogă, aveau privirile pironite 
spre El.

21 Atunci a început să le spună: ,,Astăzi s’au 
împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe 
cari le-aţi auzit.``

IOAN 1:17 căci Legea a fost dată prin 
Moise, dar harul şi adevărul au venit prin 
Isus Hristos.

EVREI 8:10 Dar iată legămîntul, pe 
care -l voi face cu casa lui Israel, după acele 
zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în 
mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu 
voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul 
Meu.

11 Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul 
sau pe fratele său, zicînd: ,Cunoaşte pe 
Domnul!` Căci toţi Mă vor cunoaşte, dela 
cel mai mic pînă la cel mai mare dintre ei.

12 Pentrucă le voi ierta nelegiuirile, şi nu-
Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi 
fărădelegile lor``.

1 PETRU 2:24 El a purtat păcatele 
noastre în trupul Său, pe lemn, pentruca 
noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim 
pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost 
vindecaţi.

1 IOAN 1:7 Dar dacă umblăm în lumină, 
după cum El însuş este în lumină, avem 
părtăşie unii cu alţii; şi sîngele lui Isus 
Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice 
păcat.

8 Dacă zicem că n’avem păcat, ne înşelăm 
singuri, şi adevărul nu este în noi.

9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este 
credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi 
să ne curăţească de orice nelegiuire.

APOCALIPSA 1:5 şi din partea lui 
Isus Hristos, martorul credincios, cel întîi 
născut din morţi, Domnul împăraţilor 
pămîntului! A Lui, care ne iubeşte, care ne 
-a spălat de păcatele noastre cu sîngele Său,

Vezi și: #1; #2; #3; #5; Psalmi 65:3; Ioan 18:37; Evrei 9:11-14.
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C01 Nașterea lui Mesia este prezisă.
D03 D. Rolul lui Mesia ca Preot.
D05 Mesia va fi Mântuitorul.
D09 Mesia va fi Salvatorul.
E08 Dreptatea lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

IEREMIA 33:14 ,,Iată, vin zile, zice 
Domnul``, cînd voi împlini cuvîntul cel 
bun, pe care l-am spus despre casa lui 
Israel şi despre casa lui Iuda.

15 În zilele acelea şi în vremile acelea 
voi face să răsară lui David o Odraslă 
neprihănită, care va înfăptui dreptatea 
şi judecata în ţară.

16 În zilele acelea, Iuda va fi mîntuit, 
şi Ierusalimul va locui în linişte. 
Şi iată cum Îl vor numi: ,Domnul, 
Neprihănirea1 (Sau: Starea noastră 
după voia lui Dumnezeu.) noastră.``

17 Căci aşa vorbeşte Domnul: ,,David nu 
va fi lipsit niciodată de un urmaş, care 
să stea pe scaunul de domnie al casei lui 
Israel.

18 ici preoţii şi Leviţii, nu vor fi lipsiţi 
niciodată înaintea Mea de urmaşi cari 
să aducă arderidetot, să ardă tămîie 
împreună cu darurile de mîncare, şi să 
aducă jertfe în toate zilele!``

22 Ca oştirea cerurilor, care nu se poate 
număra, şi ca nisipul mării, care nu se 
poate măsura, aşa voi înmulţi sămînţa 
robului Meu David, şi pe Leviţii, cari-Mi 
slujesc.``

LUCA 1:32 El va fi mare, şi va fi chemat 
Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu 
îi va da scaunul de domnie al tatălui Său 
David.

33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi 
Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``

ROMANI 11:26 Şi atunci tot Israelul va fi 
mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul 
va veni din Sion, şi va îndepărta toate 
nelegiurile dela Iacov.

EVREI 7:17 Fiindcă iată ce se 
mărturiseşte despre El: ,,Tu eşti preot în 
veac, după rînduiala lui Melhisedec``.

18 Astfel, pe deoparte, se desfiinţează aici 
o poruncă de mai înainte, din pricina 
neputinţei şi zădărniciei ei-

19 căci Legea n’a făcut nimic desăvîrşit-şi pe 
de alta, se pune în loc o nădejde mai bună, 
prin care ne apropiem de Dumnezeu.

20 Şi fiindcă lucrul acesta nu s’a făcut fără 
jurămînt, -

21 căci, pe cînd Leviţii se făceau preoţi 
fără jurămînt, Isus S’a făcut preot prin 
jurămîntul Celui ce I -a zis: ,,Domnul a 
jurat, şi nu Se va căi: ,Tu eşti preot în veac, 
după rînduiala lui Melhisedec`, -

22 prin chiar faptul acesta, El s’a făcut chezăşul 
unui legămînt mai bun.

1 PETRU 2:5 Şi voi, ca nişte pietre vii, 
sînteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, 
o preoţie sfîntă, şi să aduceţi jertfe 
duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin 
Isus Hristos.

APOCALIPSA 1:4 Ioan, către cele 
şapte Biserici, cari sînt în Asia: Har şi pace 
vouă din partea Celui ce este, Celui ce era 
şi Celui ce vine, şi din partea celor şapte 
duhuri, cari stau înaintea scaunului Său de 
domnie,

5 şi din partea lui Isus Hristos, martorul 
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credincios, cel întîi născut din morţi, 
Domnul împăraţilor pămîntului! A Lui, 
care ne iubeşte, care ne -a spălat de păcatele 
noastre cu sîngele Său,

6 şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi 
pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie 
slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.

APOCALIPSA 5:10 Ai făcut din ei 
o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul 
nostru, şi ei vor împărăţi pe pămînt!``

Vezi și: #1; #2; #5; Isaia 4:2; Isaia 11:1-5; Isaia 53:2; 2 Corinteni 
1:20; 1 Petru 2:9.

E20 Mesia va face un nou legământ.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

IEREMIA 50:4 ,,În zilele acelea, în 
vremile acelea, zice Domnul, copiii lui 
Israel şi copiii lui Iuda se vor întoarce 
împreună; vor merge plîngînd şi vor 
căuta pe Domnul, Dumnezeul lor.

5 Vor întreba de drumul Sionului, îşi 
vor întoarce privirile spre el, şi vor 
zice: ,Veniţi să ne alipim de Domnul, 
printr’un legămînt vecinic care să nu fie 
uitat niciodată!``

6 ,,Poporul Meu era o turmă de oi 
pierdute; păstorii lor îi rătăceau, îi 
făceau să cutreiere munţii; treceau de 
pe munţi pe dealuri, uitîndu-şi staulul.

7 Toţi cei ce -i găseau îi mîncau, şi 
vrăjmaşii lor ziceau: ,Noi nu sîntem 
vinovaţi, fiindcă au păcătuit împotriva 
Domnului, Locaşul neprihănirii, 
împotriva Domnului, Nădejdea 
părinţilor lor.`

19 Voi aduce înapoi pe Israel în păşunea 
lui; va paşte pe Carmel şi pe Basan, şi îşi 
va potoli foamea pe muntele lui Efraim 
şi în Galaad.

20 În zilele acelea, în vremea aceea, -zice 
Domnul-se va căuta nelegiuirea lui 
Israel, şi nu va mai fi, şi păcatul lui 
Iuda, şi nu se va mai găsi; căci voi ierta 
rămăşiţa, pe care o voi lăsa.``

ISAIA 44:22 Eu îţi şterg fărădelegile ca 
un nor, şi păcatele ca o ceaţă: întoarce-te la 
Mine, căci Eu te-am răscumpărat.``

MICA 7:19 El va avea iarăş milă de noi, 
va călca în picioare nelegiuirile noastre, şi 
vei arunca în fundul mării toate păcatele 
lor.

FAPTELE APOSTOLILOR 3:19 Pocăiţi-vă 
dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru 
ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină dela 
Domnul vremile de înviorare,

FAPTELE APOSTOLILOR 3:26 
Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său 
Isus, L -a trimes mai întîi vouă, ca să vă 
binecuvînteze, întorcînd pe fiecare din voi 
dela fărădelegile sale.``

ROMANI 8:33 Cine va ridica pîră împotriva 
aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este 
Acela, care -i socoteşte neprihăniţi!

34 Cine -i va osîndi? Hristos a murit! Ba 
mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui 
Dumnezeu, şi mijloceşte pentru noi!

ROMANI 11:16 Iar dacă cele dintîi roade 
sînt sfinte, şi plămădeala este sfîntă; şi dacă 
rădăcina este sfîntă, şi ramurile sînt sfinte.
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ROMANI 11:26 Şi atunci tot Israelul va fi 
mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul 
va veni din Sion, şi va îndepărta toate 
nelegiurile dela Iacov.

27 Acesta va fi legămîntul, pe care -l voi face cu 
ei, cînd le voi şterge păcatele.``

EVREI 10:16 ,,Iată legămîntul pe care -l 
voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: 
voi pune legile Mele în inimile lor, şi le voi 
scrie în mintea lor``,

17 adaugă: ,,Şi nu-Mi voi mai aduce aminte de 
păcatele lor, nici de fărădelegile lor.``

18 Dar acolo unde este iertare de păcate, nu 
mai este nevoie de jertfă pentru păcat.

Vezi și: #2; #3.
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B23 Grația lui Dumnezeu și Mesia.

PLÂNGERILE LUI IEREMIA 3:25 Domnul 
este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu 
sufletul care -L caută.

26 Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul 
Domnului.

ISAIA 25:9 În ziua aceea, vor zice: ,,Iată, 
acesta este Dumnezeul nostru, în care 
aveam încredere că ne va mîntui. Acesta 
este Domnul, în care ne încredeam, acum să 
ne veselim, şi să ne bucurăm de mîntuirea 
Lui!

LUCA 2:38 A venit şi ea în acelaş ceas, 
şi a început să laude pe Dumnezeu, şi să 
vorbească despre Isus tuturor celor ce 
aşteptau mîntuirea Ierusalimului.

1 TESALONICENI 1:10 şi să aşteptaţi din 
ceruri pe Fiul Său, pe care L -a înviat din 
morţi: pe Isus, care ne izbăveşte de mînia 
viitoare.

EVREI 9:28 tot aşa, Hristos, după ce 
S’a adus jertfă o singură dată, ca să poarte 
păcatele multora, Se va arăta a doua 
oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă 
mîntuirea celor ce -L aşteaptă.

EVREI 10:37 ,,Încă puţină, foarte puţină 
vreme``, şi ,,Cel ce vine va veni, şi nu va 
zăbovi.

1 PETRU 1:13 De aceea, încingeţi-vă 
coapsele minţii voastre, fiţi treji, şi puneţi-
vă toată nădejdea în harul, care vă va fi 
adus, la arătarea lui Isus Hristos.

Vezi și: Psalmi 22:26; Psalmi 27:14; Psalmi 33:20; Psalmi 39:7; 
Psalmi 130:5; Isaia 8:17; Isaia 26:8; Isaia 33:2; Isaia 64:4; Mica 

7:7; Habacuc 2:3.

F11 Suferința lui Mesia.

PLÂNGERILE LUI IEREMIA 3:30 să dea 
obrazul celui ce -l loveşte, şi să se sature 
de ocări.

ISAIA 50:6 Mi-am dat spatele înaintea 
celor ce Mă loveau, şi obrajii înaintea celor 
ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns 
faţa de ocări şi de scuipări.

MICA 5:1 Acum, strînge-ţi rîndurile 
în cetate, ceata Sionului, căci sîntem 
împresuraţi! Judecătorul lui Israel este lovit 
cu nuiaua pe obraz!

MATEI 26:67 Atunci L-au scuipat în faţă, 
L-au bătut cu pumnii, şi L-au pălmuit,
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B03 Mesia este Fiul omului.

EZECHIEL 1:26 Deasupra cerului care era 
peste capetele lor, era ceva ca o piatră de 
safir, în chipul unui scaun de domnie; 
pe acest chip de scaun de domnie se 
vedea ca un chip de om, care şedea pe el.

DANIEL 7:13 M’am uitat în timpul 
vedeniilor mele de noapte, şi iată că pe norii 
cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a 
înaintat spre Cel îmbătrînit de zile şi a fost 
adus înaintea Lui.

14 I S’a dat stăpînire, slavă şi putere 
împărătească, pentru ca să -i slujească 
toate popoarele, neamurile, şi oamenii de 
toate limbile. Stăpînirea Lui este o stăpînire 
vecinică, şi nu va trece nicidecum, şi 
împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată.

EVREI 1:8 pe cînd Fiului I -a zis: 
,,Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este 
în veci de veci; toiagul domniei Tale este un 
toiag de dreptate:

EVREI 8:1 Punctul cel mai însemnat al 
celor spuse este că avem un Mare Preot, care 
S’a aşezat la dreapta scaunului de domnie al 
Măririi, în ceruri,

APOCALIPSA 5:13 Şi pe toate 
făpturile, cari sînt în cer, pe pămînt, supt 
pămînt, pe mare, şi tot ce se află în aceste 
locuri, le-am auzit zicînd: ,,A Celui ce şade 
pe scaunul de domnie, şi a Mielului să fie 
lauda, cinstea, slava şi stăpînirea în vecii 
vecilor!``

Vezi și: Isaia 6:1; Daniel 7:9,10; Zaharia 6:13; Evrei 12:2; 
Apocalipsa 4:2,3; Apocalipsa 20:11.

E23 Mesia va converti poporul Său.
E27 Pentru o nouă inimă și un nou spirit.
G06 Sălașul Sfândului Duh.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

EZECHIEL 11:17 De aceea să le spui: ,Aşa 
vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Vă voi 
strînge din mijlocul popoarelor, vă voi 
aduna iarăş din ţările în cari sînteţi 
risipiţi, şi vă voi da ţara lui Israel.

18 Şi cînd vor veni în ea, vor scoate de acolo 
toţi idolii şi toate urîciunile.

19 Le voi da o altă inimă, şi voi pune un 
duh nou în voi. Voi lua din trupul lor 
inima de piatră, şi le voi da o inimă de 
carne,

20 ca să urmeze poruncile Mele, să 
păzească şi să împlinească legile Mele; 
şi ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi 
Dumnezeul lor.

EZECHIEL 36:25 Vă voi stropi cu apă curată, 
şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate 
spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.

26 Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un 
duh nou; voi scoate din trupul vostru inima 
de piatră, şi vă voi da o inimă de carne.

27 Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face 
să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să 
împliniţi legile Mele.

MATEI 3:11 Cît despre mine, eu vă botez 
cu apă, spre pocăinţă; dar Celce vine după 
mine, este mai puternic decît mine, şi eu nu 
sînt vrednic să -I duc încălţămintele. El vă 
va boteza cu Duhul Sfînt şi cu foc.

IOAN 3:3 Drept răspuns, Isus i -a zis: 
,,Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un 
om nu se naşte din nou, nu poate vedea 
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Împărăţia lui Dumnezeu.``

FAPTELE APOSTOLILOR 2:38 ,,Pocăiţi-
vă``, le -a zis Petru, ,,şi fiecare din voi să 
fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre 
iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi 
darul Sfîntului Duh.

TIT 3:5 El ne -a mîntuit, nu pentru faptele, 
făcute de noi în neprihănire, ci pentru 
îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou 
şi prin înoirea făcută de Duhul Sfînt,

1 PETRU 1:3 Binecuvîntat să fie 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus 
Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, 
ne-a născut din nou prin învierea lui Isus 
Hristos din morţi, la o nădejde vie,

Vezi și: #1; #2; #3; Ioan 1:13; 1 Petru 1:23; 1 Petru 2:2; Ioan 2:29; 
Ioan 3:9; Ioan 4:7; Ioan 5:1,4,18.

E20 Mesia va face un nou legământ.

EZECHIEL 16:60 Dar Îmi voi aduce aminte 
de legămîntul Meu făcut cu tine în 
vremea tinereţii tale, şi voi face cu tine 
un legămînt vecinic.

61 Atunci îţi vei aduce aminte de purtarea 
ta, te vei ruşina, cînd vei primi la tine 
pe surorile tale, mai mari şi mai mici, 
pe cari ţi le voi dat ca fiice, dar nu pe 
temeiul legămîntului făcut cu tine.

62 Voi face legămîntul Meu cu tine, şi vei 
şti că Eu sînt Domnul,

63 ca să-ţi aduci aminte de trecut şi să 
roşeşti, şi să nu mai deschizi gura de 
ruşine, cînd îţi voi ierta tot ce ai făcut, 
zice Domnul Dumnezeu.``

MATEI 26:28 căci acesta este sîngele Meu, 
sîngele legămîntului celui nou, care se varsă 
pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.

EVREI 8:6 Dar acum Hristos a căpătat 
o slujbă cu atît mai înaltă cu cît legămîntul 
al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci 
este aşezat pe făgăduinţe mai bune.

7 În adevăr, dacă legămîntul dintîi ar fi fost 
fără cusur, n’ar mai fi fost vorba să fie 
înlocuit cu un al doilea.

8 Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui 
Israel: ,,Iată, vin zile, zice Domnul, cînd voi 
face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un 
legămînt nou;

9 nu ca legămîntul, pe care l-am făcut cu 
părinţii lor, în ziua cînd i-am apucat de 
mînă, ca să -i scot din ţara Egiptului. 
Pentrucă n’au rămas în legămîntul Meu, şi 
nici Mie nu Mi -a păsat de ei, zice Domnul.

10 Dar iată legămîntul, pe care -l voi face cu 
casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: 
voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi 
scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, 
şi ei vor fi poporul Meu.

11 Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul 
sau pe fratele său, zicînd: ,Cunoaşte pe 
Domnul!` Căci toţi Mă vor cunoaşte, dela 
cel mai mic pînă la cel mai mare dintre ei.

12 Pentrucă le voi ierta nelegiuirile, şi nu-
Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi 
fărădelegile lor``.

13 Prin faptul că zice: ,,Un nou legămînt``, a 
mărturisit că cel dintîi este vechi; iar ce este 
vechi, ce a îmbătrînit, este aproape de peire.

Vezi și: #1; #2; #5; Luca 22:14-20; Ioan 6:45; 2 Corinteni 3:2-
6,14-16; Evrei 10:15-17; Evrei 12:24; Evrei 13:20.
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E22 Munca lui Mesia va fi binecuvântată.
   
EZECHIEL 17:22 Aşa vorbeşte Domnul, 

Dumnezeu: ,,Eu însumi voi lua o 
rămurea din vîrful unui cedru mare, şi 
o voi pune la pămînt. Voi rupe din vîrful 
ramurilor lui o mlădiţă fragedă, şi o voi 
sădi pe un munte înalt şi ridicat.

23 Şi anume, o voi sădi pe un munte înalt 
al lui Israel; ea va da lăstari, va aduce 
rod, şi se va face un cedru măreţ. Păsări 
de tot felul se vor odihni supt umbra 
ramurilor lui.

24 Şi toţi copacii de pe cîmp vor şti că Eu, 
Domnul, am pogorît copacul care se 
înălţa şi am înălţat copacul care era 
plecat; că Eu am uscat copacul cel verde 
şi am înverzit copacul cel uscat. Eu, 
Domnul, am vorbit, şi voi şi face.

MATEI 7:17 Tot aşa, orice pom bun face 
roade bune, dar pomul rău face roade rele.

18 Pomul bun nu poate face roade rele, nici 
pomul rău nu poate face roade bune.

19 rice pom, care nu face roade bune, este tăiat 
şi aruncat în foc.

20 Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte.

IOAN 12:24 Adevărat, adevărat, vă spun, 
că, dacă grăuntele de grîu, care a căzut pe 
pămînt, nu moare, rămîne singur; dar dacă 
moare, aduce multă roadă.

IOAN 15:4 Rămîneţi în Mine, şi Eu voi 
rămînea în voi. Dupăcum mlădiţa nu poate 
aduce roadă dela sine, dacă nu rămîne în 
viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi roadă, 
dacă nu rămîneţi în Mine.

5 Eu sînt Viţa, voi sînteţi mlădiţele. Cine 
rămîne în Mine, şi în cine rămîn Eu, aduce 

multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu 
puteţi face nimic.

6 Dacă nu rămîne cineva în Mine, este 
aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se 
usucă; apoi mlădiţele uscate sînt strînse, 
aruncate în foc, şi ard.

7 Dacă rămîneţi în Mine, şi dacă rămîn în voi 
cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se 
va da.

8 Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta 
Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel 
ucenicii Mei.

FILIPENI 2:9 Deaceea şi Dumnezeu L -a 
înălţat nespus de mult, şi I -a dat Numele, 
care este mai pe sus de orice nume;

10 pentruca, în Numele lui Isus, să se plece 
orice genunchi al celor din ceruri, de pe 
pămînt şi de supt pămînt,

11 şi orice limbă să mărturisească, spre slava 
lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este 
Domnul.

Vezi și: Psalmi 80:15; Psalmi 92:12; Psalmi 96:11-13; Isaia 
4:2; Isaia 11:1; Isaia 27:6; Isaia 55:12,13; Ieremia 23:5; Ieremia 

33:15,16; Zaharia 4:12-14; Zaharia 6:12,13.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

EZECHIEL 20:34 Vă voi scoate din mijlocul 
popoarelor, şi vă voi strînge din ţările în 
cari v’am risipit, cu mînă tare şi cu braţ 
întins, şi vărsîndu-Mi urgia.

35 Vă voi aduce în pustia popoarelor, şi 
acolo Mă voi judeca faţă în faţă cu voi.

EZECHIEL 20:36-39
EZECHIEL 20:40 Căci pe muntele Meu cel 

sfînt, pe muntele cel înalt al lui Israel, 
-zice Domnul, Dumnezeu-acolo Îmi va 
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sluji toată casa lui Israel, toţi cei ce vor fi 
în ţară; acolo îi voi primi cu bunăvoinţă, 
voi cere darurile voastre de mîncare, 
cele dintîi roade din darurile voastre, şi 
tot ce-Mi veţi închina.

41 Vă voi primi ca pe nişte miresme cu 
miros plăcut, dupăce vă voi scoate din 
mijlocul popoarelor, şi vă voi strînge 
din ţările în cari sînteţi risipiţi; şi voi fi 
sfinţit de voi înaintea neamurilor.

42 Şi veţi şti că Eu sînt Domnul, cînd vă voi 
aduce înapoi în ţara lui Israel, în ţara 
pe care jurasem că o voi da părinţilor 
voştri.

EZECHIEL 20:43-44

ROMANI 9:6 Dar aceasta nu înseamnă că 
a rămas fără putere Cuvîntul lui Dumnezeu. 
Căci nu toţi cei ce se coboară din Israel, sînt 
Israel;

7 şi, măcar că sînt sămînţa lui Avraam, nu 
toţi sînt copiii lui Avraam; ci este scris: ,,În 
Isaac vei avea o sămînţă, care-ţi va purta 
numele.``

8 Aceasta însemnează că nu copiii trupeşti 
sînt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii 
făgăduinţei sînt socotiţi ca sămînţă.

ROMANI 11:26 Şi atunci tot Israelul va fi 
mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul 
va veni din Sion, şi va îndepărta toate 
nelegiurile dela Iacov.

27 Acesta va fi legămîntul, pe care -l voi face cu 
ei, cînd le voi şterge păcatele.``

GALATENI 6:15 Căci în Hristos Isus nici 
tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu 
sînt nimic, ci a fi o făptură nouă.

16 Şi peste toţi ceice vor umbla după dreptarul 
acesta şi peste Israelul lui Dumnezeu să fie 

pace şi îndurare!

EFESENI 1:5 ne -a rînduit mai dinainte 
să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna 
plăcere a voiei Sale,

6 spre lauda slavei harului Său, pe care ni l -a 
dat în Prea Iubitul Lui.

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5; Ezechiel 28:24-26.

G03 Preamărirea lui Mesia este prezisă.

EZECHIEL 21:26 Aşa vorbeşte Domnul 
Dumnezeu: ,,La o parte cu mitra, jos 
cununa înpărătească! Nu mai este cum a 
fost. Ce este plecat va fi înălţat, şi ce este 
înălţat va fi plecat!

27 Voi da jos cununa, o voi da jos, o voi da 
jos. Dar lucrul acesta nu va avea loc loc 
decît la venirea Aceluia care are drept la 
ea, şi în mîna căruia o voi încredinţa.``

EVREI 2:7 L-ai făcut pentru puţină 
vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat 
cu slavă şi cu cinste, l-ai pus peste lucrările 
mînilor Tale:

8 toate le-ai supus supt picioarele lui.`` În 
adevăr, dacă i -a supus toate, nu i -a lăsat 
nimic nesupus. Totuş, acum, încă nu vedem 
că toate îi sînt supuse.

9 Dar pe Acela, care a fost făcut ,,pentru 
puţină vreme mai pe jos decît îngerii``, 
adică pe Isus, Îl vedem ,,încununat cu 
slavă şi cu cinste``, din pricina morţii, pe 
care a suferit -o; pentruca, prin harul lui 
Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi.

APOCALIPSA 4:4 Împrejurul 
scaunului de domnie stăteau douăzeci şi 
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patru de scaune de domnie; şi pe aceste 
scaune de domnie stăteau douăzeci şi patru 
de bătrîni, îmbrăcaţi în haine albe; şi pe 
capete aveau cununi de aur.

APOCALIPSA 4:10 cei douăzeci şi 
patru de bătrîni cădeau înaintea Celui ce 
şedea pe scaunul de domnie, şi se închinau 
Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi aruncau 
cununile înaintea scaunului de domnie, şi 
ziceau:

11 ,,Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul 
nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, 
căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia 
Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!``

E15 Mesia va aduce vești vesele.
D02 D. Rolul lui Mesia ca Profet.

EZECHIEL 33:32 Iată că tu eşti pentru ei ca 
un cîntăreţ plăcut, cu un glas frumos şi 
iscusit la cîntare pe coarde. Ei îţi ascultă 
cuvintele, dar nu le împlinesc de loc.

33 Cînd se vor întîmpla însă aceste lucruri, 
-şi iată că se întîmplă! -vor şti că era un 
prooroc în mijlocul lor.``

MATEI 21:46 şi căutau să -L prindă; dar se 
temeau de noroade, pentrucă ele îl socoteau 
drept prooroc.

LUCA 7:16 Toţi au fost cuprinşi de frică, 
slăveau pe Dumnezeu, şi ziceau: ,,Un mare 
prooroc s’a ridicat între noi; şi Dumnezeu a 
cercetat pe poporul Său.``

LUCA 7:31 Cu cine voi asemăna dar 
pe oamenii din neamul acesta? Şi cu cine 

seamănă ei?
32 Seamănă cu nişte copii, cari stau în piaţa, şi 

strigă unii către alţii: ,V’am cîntat din fluier, 
şi n’aţi jucat; v’am cîntat de jale, şi n’aţi 
plîns.`

33 În adevăr, a venit Ioan Botezătorul, nici 
mîncînd pîne, nici bînd vin, şi ziceţi: ,Are 
drac.`

34 A venit Fiul omului, mîncînd şi bînd, şi 
ziceţi: ,Iată un om mîncăcios şi băutor 
de vin, un prieten al vameşilor şi al 
păcătoşilor.`

35 Totuş Înţelepciunea a fost găsită dreaptă de 
toţi copiii ei.``

IOAN 6:14 amenii aceia, cînd au văzut 
minunea, pe care o făcuse Isus, ziceau: ,,Cu 
adevărat, acesta este proorocul cel aşteptat 
în lume.``

FAPTELE APOSTOLILOR 3:22 În adevăr, 
Moise a zis părinţilor noştri: ,,Domnul, 
Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre 
fraţii voştri un prooroc ca mine; pe El să -L 
ascultaţi în tot ce vă va spune.

23 Şi oricine nu va asculta de Proorocul acela, 
va fi nimicit cu desăvîrşire din mijlocul 
norodului.``

Vezi și: Ieremia 28:9.
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B06 Mesia este bunul Păstor.
E26 Lucrarea de mântuire a lui Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

EZECHIEL 34:11 Căci aşa vorbeşte Domnul 
Dumnezeu: ,,Iată, mă voi îngriji Eu 
însumi de oile Mele, şi le voi cerceta!

12 Cum îşi cercetează un păstor turma cînd 
este în mijlocul oilor sale împrăştiate, 
aşa Îmi voi cerceta Eu oile, şi le voi 
strînge din toate locurile pe unde au 
fost risipite în ziua plină de nori şi 
negură.

13 Le voi scoate dintre popoare, le voi 
strînge din felurite ţări, şi le voi aduce 
înapoi în ţara lor; le voi paşte pe munţii 
lui Israel, dealungul rîurilor, şi în toate 
locurile locuite ale ţării.

14 Le voi paşte pe o păşune bună, şi stîna 
lor va fi pe munţii cei înalţi ai lui Israel; 
acolo se vor odihni într’un staul plăcut, 
şi vor avea păşuni grase pe munţii lui 
Israel.

15 Eu însumi Îmi voi paşte oile, Eu le 
voi duce la odihnă, zice Domnul 
Dumnezeu.``

22 voi veni în ajutorul oilor Mele, ca să nu 
mai fie jaf, şi voi judeca între oaie şi 
oaie.

23 Voi pune peste ele un singur păstor, 
care le va paşte, şi anume pe Robul Meu 
David; El le va paşte, El va fi păstorul 
lor.

24 Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor, şi 
Robul Meu David va fi voivod în mijlocul 
lor. Eu, Domnul, am vorbit!

EZECHIEL 34:25-31

EZECHIEL 20:41 Vă voi primi ca pe nişte 
miresme cu miros plăcut, dupăce vă voi 
scoate din mijlocul popoarelor, şi vă voi 
strînge din ţările în cari sînteţi risipiţi; şi voi 
fi sfinţit de voi înaintea neamurilor.

EZECHIEL 28:25 Aşa vorbeşte Domnul, 
Dumnezeu: ,,Cînd voi strînge iarăş casa lui 
Israel din mijlocul popoarelor la cari este 
risipită, Îmi voi arăta în ea sfinţenia înaintea 
neamurilor, şi vor locui în ţara lor pe care 
am dat -o robului meu Iacov.

26 Vor locui liniştiţi în ea, vor zidi case şi vor 
sădi vii; da, vor locui liniştiţi în ea, cînd Îmi 
voi împlini judecăţile împotriva tuturor 
celorce -i înconjoară şi -i dispreţuiesc. Şi vor 
şti că Eu sînt Domnul, Dumnezeul lor.``

EZECHIEL 30:3 Căci se apropie ziua, se 
apropie ziua Domnului, zi întunecoasă: 
aceasta va fi vremea neamurilor.

LUCA 15:4 ,,Care om dintre voi, dacă 
are o sută de oi, şi pierde pe una din ele, nu 
lasă pe celelalte nouăzeci şi nouă pe islaz, 
şi se duce după cea pierdută, pînă cînd o 
găseşte?

5 După ce a găsit -o, o pune cu bucurie pe 
umeri;

6 şi, cînd se întoarce acasă, cheamă pe 
prietenii şi vecinii săi, şi le zice: ,Bucuraţi-vă 
împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia 
care era pierdută.`

IOAN 10:9 Eu sînt Uşa. Dacă intră 
cineva prin Mine, va fi mîntuit; va intra şi va 
ieşi, şi va găsi păşune.

10 Hoţul nu vine decît să fure, să junghie şi 
să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă 
viaţă, şi s’o aibă din belşug.
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11 Eu sînt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi 
dă viaţa pentru oi.

12 Dar cel plătit, care nu este păstor, şi ale 
cărui oi nu sînt ale lui, cînd vede lupul 
venind, lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi 
le împrăştie.

13 Cel plătit fuge, pentrucă este plătit, şi nu -i 
pasă de oi.

14 Eu sînt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile 
Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine,

15 aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl, şi cum 
cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu Îmi dau viaţa 
pentru oile Mele.

16 Mai am şi alte oi, cari nu sînt din staulul 
acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele 
vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi 
un Păstor.

IOAN 21:15 După ce au prînzit, Isus a 
zis lui Simon Petru: ,,Simone, fiul lui Iona, 
Mă iubeşti tu mai mult decît aceştia?`` 
,,Da, Doamne``, I -a răspuns Petru, ,,ştii că 
Te iubesc.`` Isus i -a zis: ,,Paşte mieluşeii 
Mei.``

EVREI 13:20 Dumnezeul păcii, care, prin 
sîngele legămîntului celui vecinic, a sculat 
din morţi pe Domnul nostru Isus, marele 
Păstor al oilor,

21 să vă facă desăvîrşiţi în orice lucru bun, ca 
să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ce -I 
este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie 
slava în vecii vecilor! Amin.

1 PETRU 2:25 Căci eraţi ca nişte oi 
rătăcite. Dar acum v-aţi întors la Păstorul şi 
Episcopul ( Sau: priveghetorul.) sufletelor 
voastre.

1 PETRU 5:4 Şi cînd Se va arăta Păstorul 

cel mare, veţi căpăta cununa, care nu se 
poate vesteji, a slavei.

APOCALIPSA 7:16 u le va mai fi 
foame, nu le va mai fi sete; nu -i va mai 
dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă.

17 Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului 
de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce 
la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va 
şterge orice lacrimă din ochii lor.``

APOCALIPSA 21:3 Şi am auzit un 
glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, 
şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu 
oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi 
poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. 
El va fi Dumnezeul lor.

Vezi și: #1; #2; #3; #5; Ţefania 1:15.

E27 Pentru o nouă inimă și un nou spirit.
G04 Mesia va revărsa Spiritul Său.
G06 Sălașul Sfândului Duh.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

EZECHIEL 36:8 Iar voi, munţi ai lui 
Israel, veţi da crengi, şi vă veţi purta 
roadele pentru poporul Meu Israel, 
căci lucrurile acestea sînt aproape să se 
întîmple.

EZECHIEL 36:9-14
EZECHIEL 36:15 De acum, nu te voi mai 

face să auzi batjocurile neamurilor, şi 
nu vei mai purta ocara popoarelor; nu-
ţi vei mai nimici neamul, zice Domnul 
Dumnezeu.``
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EZECHIEL 36:24 Căci vă voi scoate dintre 
neamuri, vă voi strînge din toate ţările, 
şi vă voi aduce iarăş în ţara voastră.

25 Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi 
curăţiţi; vă voi curăţi de toate spurcăciunile 
voastre şi de toţi idolii voştri.

26 Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în 
voi un duh nou; voi scoate din trupul 
vostru inima de piatră, şi vă voi da o 
inimă de carne.

27 Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face 
să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi 
să împliniţi legile Mele.

28 Veţi locui în ţara, pe care am dat -o 
părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu 
şi Eu voi fi Dumnezeul vostru.

EZECHIEL 36:32- 38

EZECHIEL 11:19 Le voi da o altă inimă, şi voi 
pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul 
lor inima de piatră, şi le voi da o inimă de 
carne,

EZECHIEL 36:31 Atunci vă veţi aduce aminte 
de purtarea voastră cea rea, şi de faptele 
voastre, cari nu erau bune; vă va fi scîrbă 
de voi înşivă, din pricina nelegiuirilor şi 
urîciunilor voastre.

ROMANI 6:21 Şi ce roade aduceaţi 
atunci? Roade, de cari acum vă este ruşine: 
pentrucă sfîrşitul acestor lucruri este 
moartea.

22 Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat 
şi v’aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca 
rod sfinţirea, iar ca sfîrşit: viaţa vecinică.

ROMANI 8:14 Căci toţi ceice sînt călăuziţi 
de Duhul lui Dumnezeu sînt fii ai lui 
Dumnezeu.

15 Şi voi n’aţi primit un duh de robie, ca să mai 
aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, 
care ne face să strigăm: ,,Ava! adică: Tată!``

16 Însuş Duhul adevereşte împreună cu duhul 
nostru că sîntem copii ai lui Dumnezeu.

ROMANI 11:25 Fraţilor, pentruca să nu vă 
socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu 
ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut 
într’o împietrire, care va ţinea pînă va intra 
numărul deplin al Neamurilor.

26 Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum 
este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion, şi va 
îndepărta toate nelegiurile dela Iacov.

2 CORINTENI 3:7 Acum, dacă slujba 
aducătoare de moarte, scrisă şi săpată în 
pietre, era cu atîta slavă încît fiii lui Israel nu 
puteau să-şi pironească ochii asupra feţei lui 
Moise, din pricina strălucirii feţei lui, măcar 
că strălucirea aceasta era trecătoare,

8 cum n’ar fi cu slavă mai degrabă slujba 
Duhului?

2 CORINTENI 5:17 Căci, dacă este 
cineva în Hristos, este o făptură (Sau: 
zidire.) nouă. Cele vechi s’au dus: iată că 
toate lucrurile s’au făcut noi.

GALATENI 5:22 Roada Duhului, dimpotrivă, 
este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga 
răbdare, bunătatea, facerea de bine, 
credincioşia,

GALATENI 6:15 Căci în Hristos Isus nici 
tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu 
sînt nimic, ci a fi o făptură nouă.

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5; Ieşirea - Exod 19-20; Luca 11:13; 
Faptele Apostolilor 2:14-47; 1 Corinteni 3:16; Efeseni 1:13,14; 

Efeseni 2:10; Tit 3:5,6; Evrei 10:22; 1 Petru 1:18,19,22; Ioan 3:24; 
Ioan 5:5.
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E11 Mesia va da viața veșnică.
E27 Pentru o nouă inimă și un nou spirit.
G06 Sălașul Sfândului Duh.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.
H10 Profeția Împărăției veșnice a păcii.

EZECHIEL 37:1-8
EZECHIEL 37:9 El mi -a zis: ,,Prooroceşte, 

şi vorbeşte duhului! Prooroceşte, fiul 
omului, şi zi duhului: ,Aşa vorbeşte 
Domnul Dumnezeu: ,Duhule, vino din 
cele patru vînturi, suflă peste morţii 
aceştia, ca să învieze!`

10 Am proorocit, cum mi se poruncise. Şi 
a intrat duhul în ei, şi au înviat, şi au 
stătut pe picioare: era o oaste mare, 
foarte mare la număr.

11 El mi -a zis: ,,Fiul omului, oasele acestea 
sînt toată casa lui Israel. Iată că ei zic: 
,Ni s’au uscat oasele, ni s’a dus nădejdea; 
sîntem pierduţi!``

12 Deaceea, prooroceşte, şi spune-le: ,,Aşa 
vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,,Iată, vă 
voi deschide mormintele, vă voi scoate 
din mormintele voastre, poporul Meu, 
şi vă voi aduce iarăş în ţara lui Israel.

13 Şi veţi şti că Eu sînt Domnul, cînd vă voi 
deschide mormintele, şi vă voi scoate 
din mormintele voastre, poporul Meu!

14 Voi pune Duhul Meu în voi, şi veţi trăi; 
vă voi aşeza iarăş în ţara voastră, şi veţi 
şti că Eu, Domnul, am vorbit şi am făcut, 
zice Domnul.``

ISAIA 66:14 Şi cînd veţi vedea aceste 
lucruri, inima vi se va bucura, şi oasele 
voastre vor prinde putere ca iarba.`` 
-Domnul Îşi va arăta astfel puterea faţă de 
robii Săi, dar va face pe vrăjmaşii Lui să -I 

simtă mînia.

EZECHIEL 28:25 Aşa vorbeşte Domnul, 
Dumnezeu: ,,Cînd voi strînge iarăş casa lui 
Israel din mijlocul popoarelor la cari este 
risipită, Îmi voi arăta în ea sfinţenia înaintea 
neamurilor, şi vor locui în ţara lor pe care 
am dat -o robului meu Iacov.

OSEA 6:2 El ne va da iarăş viaţa în 
două zile; a treia zi ne va scula, şi vom trăi 
înaintea Lui.

AMOS 9:14 Voi aduce înapoi pe prinşii 
de război ai poporului Meu Israel; ei vor zidi 
iarăş cetăţile pustiite şi le vor locui, vor sădi 
vii şi le vor bea vinul, vor face grădini şi le 
vor mînca roadele.

15 Îi voi sădi în ţara lor, şi nu vor mai fi smulşi 
din ţara pe care le-am dat -o, zice Domnul, 
Dumnezeul tău!`

ROMANI 8:11 Şi dacă Duhul Celui ce a 
înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în 
voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, 
va învia şi trupurile voastre muritoare, din 
pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.

ROMANI 11:1 Întreb dar: ,A lepădat 
Dumnezeu pe poporul Său?` Nicidecum! 
Căci şi eu sînt Israelit, din sămînţa lui 
Avraam, din seminţia lui Beniamin.

2 Dumnezeu n’a lepădat pe poporul Său, pe 
care l -a cunoscut mai dinainte. Nu ştiţi 
ce zice Scriptura, în locul unde vorbeşte 
despre Ilie? Cum se plînge el lui Dumnezeu 
împotriva lui Israel, cînd zice:

3 ,,Doamne, pe proorocii Tăi i-au omorît, 
altarele Tale le-au surpat; am rămas eu 
singur, şi caută să-mi ia viaţa?``
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4 Dar ce -i răspunde Dumnezeu? ,,Mi-am 
păstrat şapte mii de bărbaţi, cari nu şi-au 
plecat genunchiul înaintea lui Baal.``

5 Tot aşa, şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă 
datorită unei alegeri, prin har.

ROMANI 11:24 Fiindcă, dacă tu, care ai 
fost tăiat dintr’un măslin, care din fire era 
sălbatec, ai fost altoit, împotriva firii tale, 
într’un măslin bun, cu cît mai mult vor fi 
altoiţi ei, cari sînt ramuri fireşti, în măslinul 
lor?

25 Fraţilor, pentruca să nu vă socotiţi singuri 
înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: 
o parte din Israel a căzut într’o împietrire, 
care va ţinea pînă va intra numărul deplin al 
Neamurilor.

26 Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum 
este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion, şi va 
îndepărta toate nelegiurile dela Iacov.

27 Acesta va fi legămîntul, pe care -l voi face cu 
ei, cînd le voi şterge păcatele.``

ROMANI 11:32 Fiindcă Dumnezeu a închis 
pe toţi oamenii în neascultare, ca să aibă 
îndurare de toţi.

Vezi și: #1; #2; #5; Psalmi 126:2,3; Isaia 32:15; Ieremia 33:24-26; 
Ezechiel 11:19; Ezechiel 16:62,63; Ezechiel 36:24-31; Ezechiel 

37:21,25; Ezechiel 39:29; Ioel 2:28.

E17 Mesia va construi un templu pentru 
Dumnezeu.

E18 Dumnezeu va locui printre poporul Său.
E20 Mesia va face un nou legământ.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H10 Profeția Împărăției veșnice a păcii.

EZECHIEL 37:21 Şi să le spui: ,,Aşa vorbeşte 
Domnul, Dumnezeu: ,Iată, voi lua pe 
copiii lui Israel din mijlocul neamurilor 
la cari s’au dus, îi voi strînge din toate 
părţile, şi -i voi aduce înapoi în ţara lor.

22 Voi face din ei un singur neam în ţară, 
pe munţii lui Israel; toţi vor avea un 
singur împărat, şi nu vor mai fi două 
neamuri, nici nu vor mai fi împărţiţi în 
două împărăţii.

23 ici nu se vor mai spurca, prin idolii lor, 
cu urîciunile lor, şi cu toate fărădelegile 
lor. Îi voi scoate din toate abaterile cu 
cari au păcătuit, şi -i voi curăţi; ei vor 
fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul 
lor.

24 Robul Meu David va fi împărat peste 
ei, şi toţi vor avea un singur păstor. Vor 
urma poruncile Mele, vor păzi legile 
mele şi le vor împlini.

25 Vor locui iarăş în ţara, pe care am dat -o 
robului Meu Iacov, şi pe care au locuit -o 
şi părinţii voştri. Da, vor locui în ea, ei, 
copiii lor, şi copiii copiilor lor, pe vecie, 
şi Robul Meu David va fi voivodul lor în 
veci.

26 Voi încheia cu ei un legămînt de pace, 
care va fi un legămînt vecinic cu ei; îi voi 
sădi şi -i voi înmulţi, şi voi pune locaşul 
Meu cel sfînt în mijlocul lor pentru 
totdeauna.

27 Locuinţa Mea va fi între ei; Eu voi fi 
Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.
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28 Şi neamurile vor şti că Eu sînt Domnul, 
care sfinţeşte pe Israel, cînd Locaşul 
Meu cel sfînt va fi pentru totdeauna în 
mijlocul lor.``

EZECHIEL 11:19 Le voi da o altă inimă, şi voi 
pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul 
lor inima de piatră, şi le voi da o inimă de 
carne,

20 ca să urmeze poruncile Mele, să păzească 
şi să împlinească legile Mele; şi ei vor fi 
poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor.

LUCA 1:32 El va fi mare, şi va fi chemat 
Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu 
îi va da scaunul de domnie al tatălui Său 
David.

33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi 
Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``

IOAN 10:14 Eu sînt Păstorul cel bun. Eu 
Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe 
Mine,

15 aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl, şi cum 
cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu Îmi dau viaţa 
pentru oile Mele.

16 Mai am şi alte oi, cari nu sînt din staulul 
acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele 
vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi 
un Păstor.

17 Tatăl Mă iubeşte, pentrucă Îmi dau viaţa, ca 
iarăş s’o iau.

ROMANI 11:15 Căci, dacă lepădarea lor a 
adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor 
din nou, decît viaţă din morţi?

ROMANI 11:25 Fraţilor, pentruca să nu vă 
socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu 
ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut 

într’o împietrire, care va ţinea pînă va intra 
numărul deplin al Neamurilor.

26 Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum 
este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion, şi va 
îndepărta toate nelegiurile dela Iacov.

2 CORINTENI 6:16 Cum se împacă 
Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi 
sîntem Templul Dumnezeului celui viu, 
cum a zis Dumnezeu: ,,Eu voi locui şi voi 
umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul 
lor, şi ei vor fi poporul Meu.``

COLOSENI 2:9 Căci în El locuieşte trupeşte 
toată plinătatea Dumnezeirii.

EVREI 12:22 Ci v’aţi apropiat de muntele 
Sionului, de cetatea Dumnezeului celui 
viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de 
adunarea în sărbătoare a îngerilor,

23 de Biserica celor întîi născuţi, cari sînt 
scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul 
tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi 
desăvîrşiţi,

APOCALIPSA 21:3 Şi am auzit un 
glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, 
şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu 
oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi 
poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. 
El va fi Dumnezeul lor.

APOCALIPSA 21:22 În cetate n’am 
văzut niciun Templu; pentrucă Domnul 
Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul, 
sînt Templul ei.

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5; Facerea - Geneza 17:7; Ieşirea - Exod 
31:13; Deuteronom 30:1-10; 2 Samuel 23:5; Psalmi 126:1-6; Isaia 
9:6,7; Isaia 27:6,12,13; Isaia 40:11; Isaia 43:5,6; Isaia 49:8-26; 
Isaia 55:3,4; Isaia 59:20,21; Isaia 60:21,22; Ieremia 16:14-17; 

Ieremia 23:3-8; Ieremia 30:3,8-11,17-22; Ieremia 31:8-10,27,32-
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40; Ieremia 32:37-44; Ieremia 33:7-26; Ieremia 50:4,5; Ezechiel 
11:11-16; Ezechiel 14:11; Ezechiel 20:12,43; Ezechiel 28:25,26; 

Ezechiel 34:13,23-25; Ezechiel 36:23-31,36-38; Ezechiel 38:23; 
Ezechiel 39:7; Ezechiel 43:7-9; Daniel 2:44,45; Osea 1:11; Osea 
2:19-23; Osea 3:4,5; Osea 14:4-7; Amos 9:14,15; Obadia 1:17-21; 

Mica 5:2-4,8,12,13; Ioel 3:20; Zaharia 2:2-6; Zaharia 6:12,13; 
Zaharia 8:4,5; Zaharia 13:1,2; Zaharia 14:11,21; 1 Corinteni 1:30; 1 

Tesaloniceni 5:23; Efeseni 5:25,26.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.

EZECHIEL 38:16 Vei înainta împotriva 
poporului Meu Israel, ca un nor, care 
va acoperi ţara. În zilele de apoi, te voi 
aduce împotriva ţării Mele, ca să Mă 
cunoască neamurile, cînd voi fi sfinţit 
în tine supt ochii lor, Gog!``

ZAHARIA 12:9 În ziua aceea, voi căuta 
să nimicesc toate neamurile cari vor veni 
împotriva Ierusalimului.

2 TIMOTEI 3:1 Să ştii că în zilele din urmă 
vor fi vremuri grele.

Vezi și: #1; #4; Isaia 2:2; Ezechiel 36:23; Ezechiel 38:8,23; 
Ezechiel 39:21; Daniel 10:14; Mica 4:1; 7:15-17.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.

EZECHIEL 38:18 În ziua aceea, însă, în ziua 
cînd va porni Gog împotriva pămîntului 
lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, Mi 
se va sui în nări mînia aprinsă.

EVREI 12:29 fiindcă Dumnezeul nostru 
este ,,un foc mistuitor``.

Vezi și: Ezechiel 36:5,6; Psalmi 18:7,8; Psalmi 89:46.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.

EZECHIEL 38:19 spun, în gelozia şi în focul 
mîniei Mele: În ziua aceea, va fi un mare 
cutremur în ţara lui Israel.

EVREI 12:26 al cărui glas a clătinat atunci 
pămîntul, şi care acum a făcut făgăduinţa 
aceasta: ,,Voi mai clătina încăodată nu 
numai pămîntul, ci şi cerul``.

APOCALIPSA 11:13 În clipa aceea s’a 
făcut un mare cutremur de pămînt, şi s’a 
prăbuşit a zecea parte din cetate. Şapte mii 
de oameni au fost ucişi în cutremurul acesta 
de pămînt. Şi cei rămaşi, s’au îngrozit şi au 
dat slavă Dumnezeului cerului.

Vezi și: Isaia 42:13; Ezechiel 39:25; Ioel 2:18; Ioel 3:16; Hagai 
2:6,7,21,22; Zaharia 1:14; Zaharia 14:3-5; Apocalipsa 16:10.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.

EZECHIEL 38:20 Peştii mării şi păsările 
cerului vor tremura de Mine, şi fiarele 
cîmpului şi toate tîrîtoarele cari se 
tîrăsc pe pămînt, şi toţi oamenii cari 
sînt pe faţa pămîntului; munţii se vor 
răsturna, pereţii stîncilor se vor prăbuşi, 
şi toate zidurile vor cădea la pămînt.

APOCALIPSA 6:12 Cînd a rupt Mielul 
pecetea a şasea, m’am uitat, şi iată că s’a 
făcut un mare cutremur de pămînt. Soarele 
s’a făcut negru ca un sac de păr, luna s’a 
făcut toată ca sîngele,

13 şi stelele au căzut din cer pe pămînt, cum 
cad smochinele verzi din pom, cînd este 
scuturat de un vînt puternic.
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Vezi și: #6; Isaia 30:25; Ieremia 4:23-26; Osea 4:3; Zaharia 
14:3-5.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.

EZECHIEL 38:21 Atunci voi chema groaza 
împotriva lui pe toţi munţii Mei, zice 
Domnul Dumnezeu; sabia fiecăruia se 
va întoarce împotriva fratelui său.

22 Îl voi judeca prin ciumă şi sînge, printr 
-o ploaie năpraznică şi prin pietre de 
grindină; voi ploua foc şi pucioasă peste 
el, peste oştile lui, şi peste popoarele 
cele multe, cari vor fi cu el.

HAGAI 2:22 voi răsturna scaunul de 
domnie al împărăţiilor, voi nimici puterea 
împărăţiilor neamurilor, voi răsturna şi 
carăle de război şi pe ceice se suie în ele; 
caii şi călăreţii lor vor fi trîntiţi la pămînt, şi 
unul va peri ucis de sabia altuia.

23 În ziua aceea, zice Domnul oştirilor, pe tine, 
Zorobabele, fiul lui Şealtiel, robul Meu, 
-zice Domnul, -te voi lua şi te voi păstra 
ca pe o pecete; căci Eu te-am ales, zice 
Domnul oştirilor.`

APOCALIPSA 11:19 Şi Templul lui 
Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis: 
şi s’a văzut chivotul legămîntului Său, în 
Templul Său. Şi au fost fulgere, glasuri, 
tunete, un cutremur de pămînt, şi o 
grindină mare.

APOCALIPSA 16:21 grindină mare, ale 
cărei boabe cîntăreau aproape un talant, 
a căzut din cer peste oameni. Şi oamenii 
au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei 
grindinii, pentrucă această urgie era foarte 
mare.

Vezi și: #6; Psalmi 11:6; Isaia 28:17; Isaia 29:6; Isaia 54:17; 
Ieremia 25:31; Ezechiel 13:11; Zaharia 12:2,9.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

EZECHIEL 38:23 Îmi voi arăta astfel 
mărimea şi sfinţenia, Mă voi face 
cunoscut înaintea mulţimii neamurilor, 
şi vor şti că Eu sînt Domnul.``

MATEI 24:35 Cerul şi pămîntul vor trece, 
dar cuvintele Mele nu vor trece.

2 TESALONICENI 1:7 şi să vă dea odihnă 
atît vouă, cari sînteţi întristaţi, cît şi nouă, 
la descoperirea Domnului Isus din cer, cu 
îngerii puterii Lui,

8 într’o flacără de foc, ca să pedepsească pe 
cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce 
nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru 
Isus Hristos.

EVREI 12:26 al cărui glas a clătinat atunci 
pămîntul, şi care acum a făcut făgăduinţa 
aceasta: ,,Voi mai clătina încăodată nu 
numai pămîntul, ci şi cerul``.

27 Cuvintele acestea ,,încă odată`` arată că 
schimbarea lucrurilor clătinate, adică a 
lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să 
rămînă lucrurile cari nu se clatină.

28 Fiindcă am primit dar o împărăţie, care nu 
se poate clătina, să ne arătăm mulţămitori, 
şi să aducem astfel lui Dumnezeu o 
închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică;

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
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ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

APOCALIPSA 15:3 Ei cîntau cîntarea 
lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cîntarea 
Mielului. Şi ziceau: ,,Mari şi minunate 
sînt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, 
Atotputernice! Drepte şi adevărate sînt căile 
Tale, Împărate al Neamurilor!

4 Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va 
slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sfînt, 
şi toate Neamurile vor veni şi se vor închina 
înaintea Ta, pentrucă judecăţile Tale au fost 
arătate!``

APOCALIPSA 19:1 După aceea, am 
auzit în cer ca un glas puternic de gloată 
multă, care zicea: ,,Aliluia! A Domnului, 
Dumnezeului nostru, este mîntuirea, slava, 
cinstea şi puterea!

2 Pentrucă judecăţile Lui sînt adevărate şi 
drepte. El a judecat pe curva cea mare, care 
strica pămîntul cu curvia ei, şi a răzbunat 
sîngele robilor Săi, din mîna ei.``

3 Şi au zis a doua oară: ,,Aliluia!.. Fumul ei se 
ridică în sus în vecii vecilor!``

4 Şi cei douăzeci şi patru de bătrîni şi cele 
patru făpturi vii s’au aruncat la pămînt şi 
s’au închinat lui Dumnezeu, care şedea 
pe scaunul de domnie. Şi au zis: ,,Amin! 
Aliluia!``

5 Şi din scaunul de domnie a ieşit un glas, 
care zicea: ,,Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, 
toţi robii Lui, voi cari vă temeţi de El, mici 
şi mari!``

6 Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, 
ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul 
unor tunete puternice, care zicea: 
,,Aliluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel 
Atotputernic, a început să împărăţească.

APOCALIPSA 21:1 Apoi am văzut un 
cer nou şi un pămînt nou; pentrucă cerul 
dintîi şi pămîntul dintîi pieriseră, şi marea 
nu mai era.

Vezi și: #1; #5; #6; Ezechiel 36:23; Ezechiel 37:28; 2 Petru 
3:10,11.

E27 Pentru o nouă inimă și un nou spirit.
G04 Mesia va revărsa Spiritul Său.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

EZECHIEL 39:6 ,,Voi pune foc Magogului, 
şi celorce locuiesc liniştiţi în ostroave, 
ca să ştie că Eu sînt Domnul.

7 Îmi voi face cunoscut Numele Meu cel 
sfînt în mijlocul poporului Meu Israel, 
şi nu -i voi mai lăsa să-Mi pîngărească 
Numele Meu cel sfînt; ci vor şti 
neamurile că Eu sînt Domnul, Sfîntul 
lui Israel!``

8 ,,Iată că lucrurile acestea vin şi se 
întîmplă, zice Domnul Dumnezeu! 
Aceasta este ziua, despre care am vorbit.

21 ,,Îmi voi arăta slava între neamuri; şi 
toate neamurile vor vedea judecăţile pe 
cari le voi face, şi pedepsele cu cari îi va 
lovi mîna Mea.

22 Cei din casa lui Israel vor şti că Eu sînt 
Domnul, Dumnezeul lor, din ziua aceea 
şi de atunci înainte.

23 Şi neamurile vor cunoaşte că din pricina 
nelegiuirilor ei, a fost dusă casa lui 
Israel în robie, din pricina fărădelegilor 
ei, săvîrşite de ea împotriva Mea; de 
aceea le-am ascuns Faţa Mea, şi i-am dat 
în mînile vrăjmaşilor lor, ca să piară toţi 
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ucişi de sabie.
24 Le-am făcut după necurăţiile lor şi după 

fărădelegile lor, şi le-am ascuns Faţa 
Mea.``

25 ,,De aceea, aşa vorbeşte Domnul 
Dumnezeu: ,Acum voi aduce înapoi pe 
prinşii de război ai lui Iacov, voi avea 
milă de toată casa lui Israel, şi voi fi 
gelos de Numele Meu cel sfînt.

26 Atunci îşi vor uita ocara, şi toate 
fărădelegile pe cari le-au săvîrşit 
împotriva Mea, cînd locuiau liniştiţi în 
ţara lor, şi cînd nu -i turbura nimeni.

27 Cînd îi voi aduce înapoi dintre popoare, 
şi îi voi strînge din ţara vrăjmaşilor 
lor, voi fi sfinţit de ei înaintea multor 
neamuri.

28 Şi vor şti că Eu sînt Domnul, Dumnezeul 
lor, care -i lăsasem să fie luaţi prinşi de 
război între neamuri, şi care -i strîng 
iarăş în ţara lor; nu voi mai lăsa pe nici 
unul din ei acolo

29 şi nu le voi mai acunde Faţa Mea, căci 
voi turna Duhul Meu pentru casa lui 
Israel, zice Domnul Dumnezeu.``

IOEL 2:28 După aceea, voi turna Duhul 
Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre 
vor prooroci, bătrînii voştri vor visa visuri, şi 
tinerii voştri vor avea vedenii.

29 Chiar şi peste robi şi peste roabe, voi turna 
Duhul Meu, în zilele acelea.

IOAN 17:3 Şi viaţa vecinică este aceasta: 
să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai 
trimes Tu.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:33 Şi 
acum, odată ce S’a înălţat prin dreapta lui 

Dumnezeu, şi a primit dela Tatăl făgăduinţa 
Duhului Sfînt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.

ROMANI 9:6 Dar aceasta nu înseamnă că 
a rămas fără putere Cuvîntul lui Dumnezeu. 
Căci nu toţi cei ce se coboară din Israel, sînt 
Israel;

7 şi, măcar că sînt sămînţa lui Avraam, nu 
toţi sînt copiii lui Avraam; ci este scris: ,,În 
Isaac vei avea o sămînţă, care-ţi va purta 
numele.``

8 Aceasta însemnează că nu copiii trupeşti 
sînt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii 
făgăduinţei sînt socotiţi ca sămînţă.

ROMANI 11:1 Întreb dar: ,A lepădat 
Dumnezeu pe poporul Său?` Nicidecum! 
Căci şi eu sînt Israelit, din sămînţa lui 
Avraam, din seminţia lui Beniamin.

2 Dumnezeu n’a lepădat pe poporul Său, pe 
care l -a cunoscut mai dinainte. Nu ştiţi 
ce zice Scriptura, în locul unde vorbeşte 
despre Ilie? Cum se plînge el lui Dumnezeu 
împotriva lui Israel, cînd zice:

3 ,,Doamne, pe proorocii Tăi i-au omorît, 
altarele Tale le-au surpat; am rămas eu 
singur, şi caută să-mi ia viaţa?``

4 Dar ce -i răspunde Dumnezeu? ,,Mi-am 
păstrat şapte mii de bărbaţi, cari nu şi-au 
plecat genunchiul înaintea lui Baal.``

5 Tot aşa, şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă 
datorită unei alegeri, prin har.

6 Şi dacă este prin har, atunci nu mai este 
prin fapte; altmintrelea, harul n’ar mai fi 
har. Şi dacă este prin fapte, nu mai este prin 
har; altmintrelea, fapta n’ar mai fi faptă.

7 Deci, ce urmează? Că Israel n’a căpătat ce 
căuta, iar rămăşiţa aleasă a căpătat; pe cînd 
ceilalţi au fost împietriţi,
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ROMANI 11:26 Şi atunci tot Israelul va fi 
mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul 
va veni din Sion, şi va îndepărta toate 
nelegiurile dela Iacov.

27 Acesta va fi legămîntul, pe care -l voi face cu 
ei, cînd le voi şterge păcatele.``

28 În ce priveşte Evanghelia, ei sînt vrăjmaşi, şi 
aceasta spre binele vostru; dar în ce priveşte 
alegerea, sînt iubiţi, din pricina părinţilor 
lor.

29 Căci lui Dumnezeu nu -I pare rău de 
darurile şi de chemarea făcută.

30 Dupăcum voi odinioară n’aţi ascultat de 
Dumnezeu, şi dupăcum prin neascultarea 
lor aţi căpătat îndurare acum,

31 tot aşa, ei acum n’au ascultat, pentruca, 
prin îndurarea arătată vouă, să capete şi ei 
îndurare.

Vezi și: #1; #2; #3; #5; Ezechiel 40-48; Faptele Apostolilor 
2:14-18; Ioan 3:24.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

EZECHIEL 47:6 El mi -a zis: ,,Ai văzut, fiul 
omului?`` Şi m’a luat şi m’a adus înapoi 
pe malul rîului.

7 Cînd m’a adus înapoi, iată că pe malul 
rîului erau o mulţime de copaci pe 
amîndouă părţile.

8 El mi -a zis: ,,Apa aceasta curge spre 
ţinutul de răsărit, se pogoară în cîmpie, 
şi se varsă în marea şi vărsîndu-se în 
mare, apele mării se vor vindeca.

9 rice făptură vie, care se mişcă, va trăi 
pretutindeni pe unde va curge rîul, şi 
vor fi o mulţime de peşti; căci ori pe 
unde va ajunge apa aceasta, apele se vor 
face sănătoase, şi pretutindeni pe unde 

va ajunge rîul acesta va fi viaţă.
10 Pescarii vor sta pe malurile lui, dela En-

Ghedi pînă la En-Eglaim, şi vor întinde 
mrejile; vor fi peşti de felurie soiuri, ca 
peştii mării celei mari, şi vor fi foarte 
mulţi.

11 Mlaştinile şi gropile ei nu se vor 
vindeca, ci vor fi lăsate pradă sării.

12 Dar lîngă rîul acesta, pe malurile lui 
de amîndouă părţile, vor creşte tot 
felul de pomi roditori. Frunza lor nu 
se va vesteji, şi roadele lor nu se vor 
sfîrşi; în fiecare lună vor face roade 
noi, pentru că apele vor ieşi din sfîntul 
Locaş. Roadele lor vor sluji ca hrană, şi 
frunzele lor ca leac.``

EZECHIEL 47:13-23

MATEI 4:18 Pe cînd trecea pe lîngă 
marea Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe 
Simon, zis Petru, şi pe fratele său Andrei, 
cari aruncau o mreajă în mare; căci erau 
pescari.

19 El le -a zis: ,,Veniţi după Mine, şi vă voi face 
pescari de oameni.``

20 Îndată ei au lăsat mrejile, şi au mers după 
El.

MATEI 13:47 Împărăţia cerurilor se mai 
aseamănă cu un năvod aruncat în mare, 
care prinde tot felul de peşti.

48 Dupăce s’a umplut, pescarii îl scot la mal, 
şed jos, aleg în vase ce este bun, şi aruncă 
afară ce este rău.

49 Tot aşa va fi şi la sfîrşitul veacului. Îngerii 
vor ieşi, vor despărţi pe cei răi din mijlocul 
celor buni,

APOCALIPSA 22:1 Şi mi -a arătat 
un rîu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, 
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care ieşea din scaunul de domnie al lui 
Dumnezeu şi al Mielului.

2 În mijlocul pieţii cetăţii, şi pe cele două 
maluri ale rîului, era pomul vieţii, rodind 
douăsprezece feluri de rod, şi dînd rod în 
fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la 
vindecarea Neamurilor.

Vezi și: #1; #2; #5; Facerea - Geneza 2:10; Numeri 34:1-12; 
Psalmi 65:9; Isaia 43:19,20.
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H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H10 Profeția Împărăției veșnice a păcii.

DANIEL 2:34 Tu te uitai la el, şi s’a 
deslipit o piatră, fără ajutorul vreunei 
mîni, a izbit picioarele de fer şi de lut 
ale chipului, şi le -a făcut bucăţi.

35 Atunci ferul, lutul, arama, argintul şi 
aurul s’au sfărîmat împreună şi s’au 
făcut ca pleava din arie vara; le -a luat 
vîntul, şi nici urmă nu s’a mai găsit din 
ele. Dar piatra, care sfărîmase chipul, 
s’a făcut un munte mare, şi a umplut tot 
pămîntul.

44 Dar în vremea acestor împăraţi, 
Dumnezeul cerurilor va ridica o 
împărăţie, care nu va fi nimicită 
niciodată, şi care nu va trece supt 
stăpînirea unui alt popor. Ea va sfărîma 
şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea 
însăş va dăinui vecinic.

45 Aceasta înseamnă piatra, pe care ai 
văzut -o deslipindu-se din munte, 
fără ajutorul vreunei mîni, şi care a 
sfărîmat ferul, arama, lutul, argintul 
şi aurul. Dumnezeul cel mare a făcut 
deci cunoscut împăratului ce are 
să se întîmple după aceasta. Visul 
este adevărat, şi tîlcuirea lui este 
temeinică.``

2 SAMUEL 7:16 Ci casa ta şi împărăţia ta vor 
dăinui vecinic înaintea Mea, şi scaunul tău 
de domnie va fi întărit pe vecie.``

ISAIA 9:6 Căci un Copil ni s’a născut, 
un Fiu ni s’a dat, şi domnia va fi pe umărul 
Lui; Îl vor numi: ,,Minunat, Sfetnic, 
Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, 

Domn al păcii.
7 El va face ca domnia Lui să crească, şi o 

pace fără sfîrşit va da scaunului de domnie 
al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o 
va sprijini prin judecată şi neprihănire, de 
acum şi’n veci de veci: iată ce va face rîvna 
Domnului oştirilor.

MATEI 26:29 Vă spun că, de acum încolo 
nu voi mai bea din acest rod al viţei, pînă în 
ziua cînd îl voi bea cu voi nou în Împărăţia 
Tatălui Meu.``

LUCA 1:32 El va fi mare, şi va fi chemat 
Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu 
îi va da scaunul de domnie al tatălui Său 
David.

33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi 
Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``

IOAN 18:36 ,,Împărăţia Mea nu este din 
lumea aceasta``, a răspuns Isus. ,,Dacă ar fi 
Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii 
Mei s’ar fi luptat ca să nu fiu dat în mînile 
Iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea nu este 
de aici.``

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

APOCALIPSA 12:10 Şi am auzit în 
cer un glas tare, care zicea: ,,Acum a 
venit mîntuirea, puterea şi împărăţia 
Dumnezeului nostru, şi stăpînirea 
Hristosului Lui; pentrucă pîrîşul fraţilor 
noştri, care zi şi noaptea îi pîra înaintea 
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Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.

Vezi și: #1.

B03 Mesia este Fiul omului.
H01 Întoarcerea lui Mesia este prezisă.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H10 Profeția Împărăției veșnice a păcii.
H11 Mesia va fi glorificat.

DANIEL 7:13 M’am uitat în timpul 
vedeniilor mele de noapte, şi iată că pe 
norii cerurilor a venit unul ca un fiu al 
omului; a înaintat spre Cel îmbătrînit de 
zile şi a fost adus înaintea Lui.

14 I S’a dat stăpînire, slavă şi putere 
împărătească, pentru ca să -i slujească 
toate popoarele, neamurile, şi oamenii 
de toate limbile. Stăpînirea Lui este 
o stăpînire vecinică, şi nu va trece 
nicidecum, şi împărăţia Lui nu va fi 
nimicită niciodată.

18 Dar sfinţii Celui Prea Înalt vor primi 
împărăţia şi vor stăpîni împărăţia în 
veci, din vecinicie în vecinicie.

22 pînă cînd a veni Cel Îmbătrînit de zile 
şi a făcut dreptate sfinţilor Celui Prea 
Înalt, şi a venit vremea, cînd sfinţii au 
luat în stăpînire împărăţia.

27 Dar domnia, stăpînirea şi puterea 
tuturor împărăţiilor cari sînt 
pretutindeni supt ceruri, se vor da 
poporului sfinţilor Celui Prea Înalt. 
Împărăţia Lui este o împărăţie vecinică, 
şi toate puterile Îi vor sluji şi -L vor 
asculta!

MATEI 11:27 Toate lucrurile Mi-au fost 
date în mîni de Tatăl Meu; şi nimeni nu 
cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot 
astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, 
afară de Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să i -L 
descopere.

MATEI 24:30 Atunci se va arăta în cer 
semnul Fiului omului, toate seminţiile 
pămîntului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul 
omului venind pe norii cerului cu putere şi 
cu o mare slavă.

MATEI 25:31 ,,Cînd va veni Fiul omului 
în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe 
scaunul de domnie al slavei Sale.

MATEI 26:64 ,,Da``, i -a răspuns Isus, 
,,sînt! ,,Ba mai mult, vă spun că de acum 
încolo veţi vedea pe Fiul omului şezînd la 
dreapta puterii lui Dumnezeu, şi venind pe 
norii cerului.``

MATEI 28:18 Isus S’a apropiat de ei, a 
vorbit cu ei, şi le -a zis: ,,Toată puterea Mi -a 
fost dată în cer şi pe pămînt.

19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezîndu -i în Numele Tatălui 
şi al Fiului şi al Sfîntului Duh.

20 Şi învăţaţi -i să păzească tot ce v’am 
poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate 
zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin

LUCA 10:22 Toate lucrurile Mi-au fost 
date în mîni de Tatăl Meu; şi nimeni nu ştie 
cine este Fiul, afară de Tatăl, nici cine este 
Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul 
să i -L descopere.``

LUCA 21:27 Atunci vor vedea pe Fiul 
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omului venind pe un nor cu putere şi slavă 
mare.

IOAN 3:35 Tatăl iubeşte pe Fiul, şi a dat 
toate lucrurile în mîna Lui.

IOAN 5:22 Tatăl nici nu judecă pe 
nimeni, ci toată judecata a dat -o Fiului,

23 pentru ca toţi să cinstească pe Fiul cum 
cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteşte pe Fiul, 
nu cinsteşte pe Tatăl, care L -a trimes.

IOAN 5:27 Şi I -a dat putere să judece, 
întrucît este Fiu al omului.

EFESENI 1:19 şi care este faţă de noi, 
credincioşii, nemărginita mărime a puterii 
Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui,

20 pe care a desfăşurat -o în Hristos, prin 
faptul că L -a înviat din morţi, şi L -a pus să 
şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti,

21 mai pe sus de orice domnie, de orice 
stăpînire, de orice putere, de orice 
dregătorie şi de orice nume, care se poate 
numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel 
viitor.

22 El I -a pus totul supt picioare, şi L -a dat 
căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,

2 TIMOTEI 2:12 Dacă răbdăm, vom şi 
împărţi împreună cu El. Dacă ne lepădăm 
de El, şi El Se va lepăda de noi.

EVREI 12:28 Fiindcă am primit dar o 
împărăţie, care nu se poate clătina, să ne 
arătăm mulţămitori, şi să aducem astfel lui 
Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi 
cu frică;

APOCALIPSA 1:7 Iată că El vine pe 

nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au 
străpuns. Şi toate seminţiile pămîntului se 
vor boci din pricina Lui! Da, Amin.

APOCALIPSA 2:26 Celui ce va birui şi 
celui ce va păzi pînă la sfîrşit lucrările Mele, 
îi voi da stăpînire peste Neamuri.

27 Le va cîrmui cu un toiag de fer, şi le va 
zdrobi ca pe nişte vase de lut, cum am 
primit şi Eu putere dela Tatăl Meu.

APOCALIPSA 5:9 Şi cîntau o cîntare 
nouă, şi ziceau: ,,Vrednic eşti tu să iei cartea 
şi să -i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, 
şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu 
sîngele Tău, oameni din orice seminţie, 
de orice limbă, din orice norod şi de orice 
neam.

10 Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru 
Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe 
pămînt!``

APOCALIPSA 20:6 Fericiţi şi sfinţi sînt 
ceice au parte de întîia înviere! Asupra lor 
a doua moarte n’are nicio putere; ci vor fi 
preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi 
vor împărăţi cu El o mie de ani.

APOCALIPSA 22:5 Acolo nu va mai 
fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici 
de lampă, nici de lumina soarelui, pentrucă 
Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor 
împărăţi în vecii vecilor.

Vezi și: #1; #5; Psalmi 8:6; Ezechiel 1:26; Matei 13:41; Marcu 
14:61,62; Ioan 3:13; Ioan 12:34; Faptele Apostolilor 2:33-36; 1 

Petru 3:22; Apocalipsa 14:14.
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E26 Lucrarea de mântuire a lui Mesia.

DANIEL 9:24 Şaptezeci de săptămîni 
au fost hotărîte asupra poporului tău şi 
asupra cetăţii tale celei sfinte, pînă la 
încetarea fărădelegilor, pînă la ispăşirea 
păcatelor, pînă la ispăşirea nelegiuirii, 
pînă la aducerea neprihănirii vecinice, 
pînă la pecetluirea vedeniei şi 
proorociei, şi pînă la ungerea Sfîntului 
sfinţilor.

MATEI 1:21 Ea va naşte un Fiu, şi -i vei 
pune numele Isus, pentru că El va mîntui pe 
poporul Lui de păcatele sale.``

MATEI 11:13 Căci pînă la Ioan au 
proorocit toţi proorocii şi Legea.

LUCA 4:18 ,,Duhul Domnului este peste 
Mine, pentrucă M’a uns să vestesc săracilor 
Evanghelia; M’a trimes să tămăduiesc pe cei 
cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor 
de război slobozirea, şi orbilor căpătarea 
vederii; să dau drumul celor apăsaţi,

19 şi să vestesc anul de îndurare al 
Domnului.``

20 În urmă, a închis cartea, a dat -o înapoi 
îngrijitorului, şi a şezut jos. Toţi ceice se 
aflau în sinagogă, aveau privirile pironite 
spre El.

21 Atunci a început să le spună: ,,Astăzi s’au 
împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe 
cari le-aţi auzit.``

LUCA 24:25 Atunci Isus le -a zis: ,,O, 
nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, 
cînd este vorba să credeţi tot ce au spus 
proorocii!

26 u trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, 

şi să intre în slava Sa?``
27 Şi a început dela Moise, şi dela toţi 

proorocii, şi le -a tîlcuit, în toate Scripturile, 
ce era cu privire la El.

IOAN 1:41 El, cel dintîi, a găsit pe 
fratele său Simon, şi i -a zis: ,,Noi am găsit 
pe Mesia`` (care, tîlmăcit însemnează 
Hristos).

FAPTELE APOSTOLILOR 3:22 În adevăr, 
Moise a zis părinţilor noştri: ,,Domnul, 
Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre 
fraţii voştri un prooroc ca mine; pe El să -L 
ascultaţi în tot ce vă va spune.

ROMANI 5:10 Căci, dacă atunci cînd eram 
vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, 
prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult 
acum, cînd sîntem împăcaţi cu El, vom fi 
mîntuiţi prin viaţa Lui.

2 CORINTENI 5:18 Şi toate lucrurile 
acestea sînt dela Dumnezeu, care ne -a 
împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne -a 
încredinţat slujba împăcării;

19 că adică, Dumnezeu era în Hristos, 
împăcînd lumea cu Sine, neţinîndu-le în 
socoteală păcatele lor, şi ne -a încredinţat 
nouă propovăduirea acestei împăcări.

20 oi dar, sîntem trimeşi împuterniciţi ai lui 
Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna 
prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui 
Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!

21 Pe Cel ce n’a cunoscut niciun păcat, El L 
-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 
neprihănirea lui Dumnezeu în El.

FILIPENI 3:9 şi să fiu găsit în El, nu 
avînd o neprihănire a mea, pe care mi -o dă 
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Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa 
în Hristos, neprihănirea, pe care o dă 
Dumnezeu, prin credinţă.

COLOSENI 2:14 A şters zapisul cu poruncile 
lui, care stătea împotriva noastră şi ne era 
potrivnic, şi l -a nimicit, pironindu -l pe 
cruce.

EVREI 1:8 pe cînd Fiului I -a zis: 
,,Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este 
în veci de veci; toiagul domniei Tale este un 
toiag de dreptate:

EVREI 7:26 Şi tocmai un astfel de Mare 
Preot ne trebuia: sfînt, nevinovat, fără pată, 
despărţit de păcătoşi, şi înălţat mai pe sus 
de ceruri,

EVREI 10:14 Căci printr’o singură jertfă 
El a făcut desăvîrşiţi pentru totdeauna pe 
cei ce sînt sfinţiţi.

1 IOAN 3:8 Cine păcătuieşte, este dela 
diavolul, căci diavolul păcătuieşte dela 
început. Fiul lui Dumnezeu S’a arătat ca să 
nimicească lucrările diavolului.

Vezi și: Levitic 25:8; Numeri 14:35; Psalmi 45:7; Isaia 53:10,11; 
Isaia 56:1; Isaia 61:1; Ieremia 23:5,6; Ezechiel 4:6; Luca 

24:44,45; 1 Corinteni 1:30; 2 Corinteni 5:21; Coloseni 1:20; Evrei 
2:17; Evrei 9:11-14,26; Apocalipsa 14:6.

A07 El va fi Mesia lui Israel.
F01 Moartea lui Mesia este prezisă.
F04 Consecințele renegării lui Mesia.

DANIEL 9:25 Să ştii dar, şi să înţelelgi, 
că dela darea poruncii pentru zidirea 
din nou a Ierusalimului, pînă la Unsul 
(Mesia), la Cîrmuitorul, vor trece şapte 

săptămîni; apoi timp de şasezeci şi două 
de săptămîni, pieţele şi gropile vor fi 
zidite din nou, şi anume în vremuri de 
strîmtorare.

ISAIA 55:4 Iată, l-am pus martor 
pe lîngă poapore, cap şi stăpînitor al 
popoarelor.

MARCU 13:14 Cînd veţi vedea ,urîciunea 
pustiirii` stînd acolo unde nu se cade să fie, 
-cine citeşte să înţeleagă-atunci cei ce vor fi 
în Iudea, să fugă la munţi.

IOAN 1:41 El, cel dintîi, a găsit pe 
fratele său Simon, şi i -a zis: ,,Noi am găsit 
pe Mesia`` (care, tîlmăcit însemnează 
Hristos).

FAPTELE APOSTOLILOR 3:15 Aţi 
omorît pe Domnul vieţii, pe care Dumnezeu 
L -a înviat din morţi; noi sîntem martori ai 
Lui.

FAPTELE APOSTOLILOR 5:31 Pe acest 
Isus, Dumnezeu L -a înălţat cu puterea Lui, 
şi L -a făcut Domn şi Mîntuitor, ca să dea lui 
Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.

Vezi și: Isaia 9:6; Mica 5:2; Matei 24:15; Ioan 4:25.

F01 Moartea lui Mesia este prezisă.

DANIEL 9:26 După aceste şasezeci şi 
două de săptămîni, unsul va fi stîrpit, şi 
nu va avea nimic. Poporul unui domn 
care va veni, va nimici cetatea şi sfîntul 
Locaş, şi sfîrşitul lui va fi ca printr’un 
potop; este hotărît că războiul va ţinea 
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pînă la sfîrşit şi împreună cu el şi 
pustiirile.

ISAIA 53:8 El a fost luat prin apăsare şi 
judecată; dar cine din cei de pe vremea Lui 
a crezut că El fusese şters de pe pămîntul 
celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele 
poporului meu?

MATEI 24:2 Dar Isus le -a zis: ,,Vedeţi voi 
toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu 
va rămînea aici piatră pe piatră, care să nu 
fie dărîmată.``

MARCU 9:12 El le -a răspuns: ,,Ilie va veni 
întîi; şi va aşeza din nou toate lucrurile; tot 
aşa după cum este scris despre Fiul omului 
că trebuie să pătimească mult şi să fie 
defăimat.

MARCU 13:2 Isus i -a răspuns: ,,Vezi tu 
aceste zidiri mari? Nu va rămînea aici piatră 
pe piatră, care să nu fie dărîmată.``

LUCA 21:24 Vor cădea supt ascuţişul 
săbiei, vor fi luaţi robi printre toate 
neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în 
picioare de neamuri, pînă se vor împlini 
vremurile neamurilor.

LUCA 24:26 u trebuia să sufere Hristosul 
aceste lucruri, şi să intre în slava Sa?``

LUCA 24:46 Şi le -a zis: ,,Aşa este scris, 
şi aşa trebuia să pătimească Hristos, şi să 
învieze a treia zi dintre cei morţi.

IOAN 11:51 Dar lucrul acesta nu l -a 
spus de la el; ci, fiindcă era mare preot în 
anul acela, a proorocit că Isus avea să moară 
pentru neam.

52 Şi nu numai pentru neamul acela, ci şi ca 
să adune într’un singur trup pe copiii lui 
Dumnezeu cei risipiţi.

IOAN 12:32 Şi după ce voi fi înălţat 
de pe pămînt, voi atrage la Mine pe toţi 
oamenii.`` -

33 Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să 
moară. -

34 orodul I -a răspuns: ,,Noi am auzit din Lege 
că Hristosul rămîne în veac; cum dar zici Tu 
că Fiul omului trebuie să fie înălţat? Cine 
este acest Fiu al omului?``

Vezi și: Luca 19:43,44; Luca 21:6; 1 Petru 2:24; 1 Petru 3:18.

F04 Consecințele renegării lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

DANIEL 9:27 El va face un legămînt 
trainic cu mulţi, timp de o săptămînă, 
dar la jumătatea săptămînii va face să 
înceteze jertfa şi darul de mîncare, şi pe 
aripa urîciunilor idoleşti va veni unul 
care pustieşte, pînă va cădea asupra 
celui pustiit prăpădul hotărît.``

MATEI 24:14 Evanghelia aceasta a 
Împărăţiei va fi propovăduită în toată 
lumea, ca să slujească de mărturie tuturor 
neamurilor. Atunci va veni sfîrşitul.

15 De aceea, cînd veţi vedea ,urîciunea 
pustiirii`, despre care a vorbit proorocul 
Daniel, ,aşezată în locul sfînt` -cine citeşte 
să înţeleagă! -

MARCU 13:14 Cînd veţi vedea ,urîciunea 
pustiirii` stînd acolo unde nu se cade să fie, 
-cine citeşte să înţeleagă-atunci cei ce vor fi 
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în Iudea, să fugă la munţi.

LUCA 21:20 Cînd veţi vedea Ierusalimul 
înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea 
lui este aproape.

21 Atunci, cei din Iudea să fugă la munţi, cei 
din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din 
el, şi cei de prin ogoare să nu intre în el.

22 Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca 
să se împlinească tot ce este scris.

23 Vai de femeile cari vor fi însărcinate, şi de 
cele ce vor da ţîţă în acele zile! Pentrucă 
va fi o strîmtorare mare în ţară, şi mînie 
împotriva norodului acestuia.

24 Vor cădea supt ascuţişul săbiei, vor fi luaţi 
robi printre toate neamurile; şi Ierusalimul 
va fi călcat în picioare de neamuri, pînă se 
vor împlini vremurile neamurilor.

Vezi și: Deuteronom 4:26-28; Deuteronom 28:15; Deuteronom 
31:28,29; Isaia 10:22,23; Isaia 28:22; Daniel 8:13; Daniel 11:36; 

Daniel 12:11; 1 Tesaloniceni 2:14-16.

B18 Sfințenia, frumusețea și gloria lui Mesia.

DANIEL 10:5 Am ridicat ochii, m’am 
uitat, şi iată că acolo stătea un om 
îmbrăcat în haine de in, şi încins la 
mijloc cu un brîu de aur din Ufaz.

6 Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, 
faţa îi strălucea ca fulgerul şi ochii îi 
erau nişte flăcări ca de foc; dar braţele 
şi picioarele semănau cu nişte aramă 
lustruită, şi glasul lui tuna ca vuietul 
unei mari mulţimi.

APOCALIPSA 1:13 Şi în mijlocul celor 
şapte sfeşnice pe cineva, care semăna cu 
Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă pînă 
la picioare, şi încins la piept cu un brîu de 

aur.
14 Capul şi părul Lui erau albe ca lîna albă, ca 

zăpada; ochii Lui erau ca para focului;
15 picioarele Lui erau ca arama aprinsă, şi arsă 

într-un cuptor; şi glasul Lui era ca vuietul 
unor ape mari.

16 În mîna dreaptă ţinea şapte stele. Din gura 
Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri, şi 
faţa Lui era ca soarele, cînd străluceşte în 
toată puterea lui.

17 Cînd L-am văzut, am căzut la picioarele Lui 
ca mort. El Şi -a pus mîna dreaptă peste 
mine, şi a zis: ,,Nu te teme! Eu sînt Cel 
dintîi şi Cel de pe urmă,

Vezi și: Matei 17:2; Luca 9:29; Apocalipsa 19:12.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

DANIEL 12:1 În vremea aceea se va 
scula marele voivod Mihail, ocrotitorul 
copiilor poporului tău; căci aceasta va fi 
o vreme de strîmtorare, cum n’a mai fost 
de cînd sînt neamurile şi pînă la vremea 
aceasta. Dar în vremea aceea, poporul 
tău va fi mîntuit, şi anume oricine va fi 
găsit scris în carte.

ISAIA 4:3 Şi cel rămas în Sion, cel lăsat 
în Ierusalim, se va numi ,,sfînt``, oricine va 
fi scris printre cei vii, la Ierusalim.

MATEI 24:21 Pentrucă atunci va fi un 
necaz aşa de mare, cum n’a fost niciodată 
dela începutul lumii pînă acum, şi nici nu 
va mai fi.

LUCA 10:20 Totuş, să nu vă bucuraţi 
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de faptul că duhurile vă sînt supuse; ci 
bucuraţi-vă că numele voastre sînt scrise în 
ceruri.``

APOCALIPSA 3:5 Cel ce va birui, va 
fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu -i voi 
şterge nicidecum numele din cartea vieţii, 
şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui 
Meu şi înaintea îngerilor Lui.``

APOCALIPSA 17:14 Ei se vor război 
cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentrucă 
El este Domnul domnilor şi Împăratul 
împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi 
credincioşi, cari sînt cu El, de asemenea îi 
vor birui.

Vezi și: #2; Psalmi 69:28; Isaia 9:7; Isaia 26:20,21; Ieremia 
30:7; Ezechiel 34:24; Daniel 9:25; Daniel 10:21; Marcu 13:19; 

Luca 21:23,24; Filipeni 4:3; Apocalipsa 13:8; Apocalipsa 16:17-21; 
Apocalipsa 19:11-16.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.

DANIEL 12:2 Mulţi din cei ce dorm 
în ţărîna pămîntului se vor scula: unii 
pentru viaţa vecinică, şi alţii pentru 
ocară şi ruşine vecinică.

MATEI 25:31 ,,Cînd va veni Fiul omului 
în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe 
scaunul de domnie al slavei Sale.

32 Toate neamurile vor fi adunate înaintea 
Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum 
desparte păstorul oile de capre;

33 şi va pune oile la dreapta, iar caprele la 
stînga Lui.

34 Atunci Împăratul va zice celor dela dreapta 
Lui: ,Veniţi binecuvîntaţii Tatălui Meu de 
moşteniţi Împărăţia, care v’a fost pregătită 

dela întemeierea lumii.

FAPTELE APOSTOLILOR 17:31 pentrucă 
a rînduit o zi, în care va judeca lumea după 
dreptate, prin Omul, pe care L -a rînduit 
pentru aceasta şi despre care a dat tuturor 
oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul 
că L -a înviat din morţi...``

ROMANI 2:16 Şi faptul acesta se va 
vedea în ziua cînd, după Evanghelia mea, 
Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, 
lucrurile ascunse ale oamenilor.

1 TESALONICENI 4:14 Căci dacă credem 
că Isus a murit şi a înviat, credem şi că 
Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu 
Isus pe cei ce au adormit în El.

APOCALIPSA 20:12 Şi am văzut 
pe morţi, mari şi mici, stînd în picioare 
înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi 
au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă 
carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost 
judecaţi după faptele lor, după cele ce erau 
scrise în cărţile acelea.

Vezi și: #5; #6; Iov 19:25-27; Matei 22:32; Romani 9:21.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

DANIEL 12:3 Cei înţelepţi vor străluci 
ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa 
pe mulţi să umble în neprihănire vor 
străluci ca stelele, în veac şi în veci de 
veci.

MATEI 13:43 Atunci cei neprihăniţi vor 
străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. 
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Cine are urechi de auzit, să audă.

MATEI 19:28 Isus le -a răspuns: ,,Adevărat 
vă spun că, atunci cînd va sta Fiul omului pe 
scaunul de domnie al măririi Sale, la înoirea 
tuturor lucrurilor, voi, cari M’aţi urmat, 
veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de 
domnie, şi veţi judeca pe cele douăsprezece 
seminţii ale lui Israel.

FILIPENI 2:16 ţinînd sus Cuvîntul vieţii; 
aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda 
că n’am alergat, nici nu m’am ostenit în 
zădar.

17 Şi chiar dacă va trebui să fiu turnat ca 
o jertfă de băutură peste jertfa şi slujba 
credinţei voastre, eu mă bucur şi mă bucur 
cu voi toţi.

1 TESALONICENI 2:19 Căci cine este, în 
adevăr, nădejdea, sau bucuria, sau cununa 
noastră de slavă? Nu sînteţi voi, înaintea 
Domnului nostru Isus Hristos, la venirea 
Lui?

20 Da, voi sînteţi slava şi bucuria noastră.

Vezi și: #1; Daniel 11:33,35; Luca 1:16,17; 1 Corinteni 3:10; Efeseni 
4:11.
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H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

OSEA 1:10 ,,Totuş numărul copiilor 
lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu 
se poate nici măsura, nici număra; şi 
de unde li se zicea: ,Nu sînteţi poporul 
Meu,` li se va zice: ,Copiii Dumnezeului 
Celui viu!``

11 Atunci copiii lui Iuda şi copiii lui Israel 
se vor strînge la un loc, îşi vor pune o 
singură căpetenie, şi vor ieşi din ţară; 
căci mare va fi ziua lui Izreel.

FACEREA - GENEZA 13:16 Îţi voi 
face sămînţa ca pulberea pămîntului de 
mare; aşa că, dacă poate număra cineva 
pulberea pămîntului, şi sămînţa ta va putea 
să fie numărată.

IOAN 11:52 Şi nu numai pentru neamul 
acela, ci şi ca să adune într’un singur trup pe 
copiii lui Dumnezeu cei risipiţi.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:47 Ei lăudau 
pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea 
întregului norod. Şi Domnul adăuga în 
fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau 
mîntuiţi.

ROMANI 9:26 Şi acolo unde li se zicea: ,Voi 
nu sînteţi poporul Meu`, vor fi numiţi fii ai 
Dumnezeului celui viu.``

27 Isaia, de altă parte, strigă cu privire la 
Israel: ,,Chiar dacă numărul fiilor lui Israel 
ar fi ca nisipul mării, numai rămăşiţa va fi 
mîntuită.

GALATENI 3:27 Toţi cari aţi fost botezaţi 
pentru Hristos, v’aţi îmbrăcat cu Hristos.

28 u mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este 
nici rob nici slobod; nu mai este nici parte 
bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă 
toţi sînteţi una în Hristos Isus.

29 Şi dacă sînteţi ai lui Hristos, sînteţi 
,,sămînţa`` lui Avraam, moştenitori prin 
făgăduinţă.

GALATENI 6:15 Căci în Hristos Isus nici 
tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu 
sînt nimic, ci a fi o făptură nouă.

16 Şi peste toţi ceice vor umbla după dreptarul 
acesta şi peste Israelul lui Dumnezeu să fie 
pace şi îndurare!

EFESENI 1:10 ca să -l aducă la îndeplinire 
la plinirea vremilor, spre a-Şi uni iarăş 
într’unul în Hristos, toate lucrurile: cele din 
ceruri, şi cele de pe pămînt.

EVREI 11:12 De aceea, dintr’un singur 
om, şi încă un om aproape mort, s’a născut 
o sămînţă în mare număr, ca stelele cerului, 
ca nisipul de pe malul mării, care nu se 
poate număra.

13 În credinţă au murit toţi aceştia, fără să 
fi căpătat lucrurile făgăduite: ci doar le-
au văzut şi le-au urat de bine de departe, 
mărturisind că sînt străini şi călători pe 
pămînt.

APOCALIPSA 7:4 Şi am auzit 
numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o 
sută patru zeci şi patru de mii, din toate 
seminţiile fiilor lui Israel.

Vezi și: #1; #2; #3; Facerea - Geneza 32:12; Isaia 43:5,6; Isaia 
49:17-26; Isaia 54:1-3; Isaia 60:4-22; Isaia 66:20-22; Osea 2:23.
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B20 Iubirea Regelui pentru poporul Lui.
E20 Mesia va face un nou legământ.
E23 Mesia va converti poporul Său.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.
H10 Profeția Împărăției veșnice a păcii.

OSEA 2:15 Acolo, îi voi da iarăş viile, 
şi valea Acor i -o voi preface într’o uşă de 
nădejde, şi acolo, va cînta ca în vremea 
tinereţii ei, şi ca în ziua cînd s’a suit din 
ţara Egiptului.

16 În ziua aceea, zice Domnul, Îmi vei zice: 
,Bărbatul meu!` şi nu-Mi vei mai zice: 
,Stăpînul meu!`

17 Voi scoate din gura ei numele Baalilor, 
ca să nu mai fie pomeniţi pe nume.

18 În ziua aceea, voi încheia pentru ei un 
legămînt cu fiarele cîmpului, cu păsările 
cerului şi cu tîrîtoarele pămîntului, 
voi sfărîma din ţară arcul, sabia şi 
orice unealtă de război, şi -i voi face să 
locuiască în linişte.

19 Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; 
te voi logodi cu Mine prin neprihănire, 
judecată, mare bunătate şi îndurare;

20 te voi logodi cu Mine prin credincioşie, 
şi vei cunoaşte pe Domnul!

21 În ziua aceea, voi asculta, zice Domnul, 
voi asculta cerurile, şi ele vor asculta 
pămîntul;

22 pămîntul va asculta grîul, mustul şi 
untdelemnul, şi acestea vor asculta pe 
Izreel.

23 Îmi voi sădi pe Lo-Ruhama în ţară, şi -i 
voi da îndurare; voi zice lui Lo-Ami: ,Tu 
eşti poporul Meu!` Şi el va răspunde: 
,Dumnezeul meu!``

ISAIA 11:6 Atunci lupul va locui 

împreună cu mielul, şi pardosul se va culca 
împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu, şi 
vitele îngrăşate, vor fi împreună, şi le va 
mîna un copilaş;

7 vaca şi ursoaica vor paşte la un loc, şi puii 
lor se vor culca împreună. Leul va mînca 
paie ca boul,

8 pruncul de ţîţă se va juca la gura bortei 
năpîrcii, şi copilul înţărcat va băga mîna în 
vizunia basilicului.

ISAIA 54:5 căci Făcătorul tău este 
bărbatul tău: Domnul este Numele Lui, 
şi Răscumpărătorul tău este Sfîntul lui 
Israel. El se numeşte Dumnezeul întregului 
pămînt,

HABACUC 2:4 Iată, i s’a îngîmfat sufletul, 
nu este fără prihană în el; dar cel neprihănit 
va trăi prin credinţa lui.

MATEI 11:27 Toate lucrurile Mi-au fost 
date în mîni de Tatăl Meu; şi nimeni nu 
cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot 
astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, 
afară de Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să i -L 
descopere.

IOAN 17:3 Şi viaţa vecinică este aceasta: 
să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai 
trimes Tu.

ROMANI 1:17 deoarece în ea este 
descoperită o neprihănire, pe care o dă 
Dumnezeu, prin credinţă şi care duce 
la credinţă, după cum este scris: ,,Cel 
neprihănit va trăi prin credinţă.``

ROMANI 9:24 Astfel, El ne -a chemat nu 
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numai dintre Iudei, ci şi dintre Neamuri,
25 după cum zice în Osea: ,,Voi numi ,popor al 

Meu`, pe cel ce nu era poporul Meu, şi ,prea 
iubită`, pe cea care nu era prea iubită.

26 Şi acolo unde li se zicea: ,Voi nu sînteţi 
poporul Meu`, vor fi numiţi fii ai 
Dumnezeului celui viu.``

ROMANI 11:26 Şi atunci tot Israelul va fi 
mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul 
va veni din Sion, şi va îndepărta toate 
nelegiurile dela Iacov.

27 Acesta va fi legămîntul, pe care -l voi face cu 
ei, cînd le voi şterge păcatele.``

2 CORINTENI 11:2 Căci sînt gelos de 
voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, 
pentrucă v’am logodit cu un bărbat, ca să 
vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o 
fecioară curată.

EVREI 8:11 Şi nu vor mai învăţa fiecare 
pe vecinul sau pe fratele său, zicînd: 
,Cunoaşte pe Domnul!` Căci toţi Mă vor 
cunoaşte, dela cel mai mic pînă la cel mai 
mare dintre ei.

1 IOAN 5:20 Ştim că Fiul lui Dumnezeu a 
venit, şi ne -a dat pricepere să cunoaştem pe 
Celce este adevărat. Şi noi sîntem în Celce 
este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul 
Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa 
vecinică.

APOCALIPSA 12:6 Şi femeia a fugit în 
pustie, într’un loc pregătit de Dumnezeu, ca 
să fie hrănită acolo o mie două sute şase zeci 
de zile.

APOCALIPSA 12:14 Şi cele două aripi 

ale vulturului celui mare au fost date 
femeii, ca să zboare cu ele în pustie, în 
locul ei unde este hrănită o vreme, vremi, 
şi jumătatea unei vremei, departe de faţa 
şarpelui.

APOCALIPSA 21:3 Şi am auzit un 
glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, 
şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu 
oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi 
poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. 
El va fi Dumnezeul lor.

Vezi și: #1; #2; #5; Levitic 26:40-45; Deuteronom 26:17-19; 
Deuteronom 30:3-5; Isaia 49:13-26; Isaia 51:3; Ieremia 2:2; 

Ieremia 3:12-24; Ieremia 24:7; Ieremia 30:18-22; Ieremia 31:1-37; 
Ieremia 32:36-41; Ieremia 33:6-26; Ezechiel 34:22-31; Ezechiel 
36:8-15; Ezechiel 37:11-28; Ezechiel 39:25-29; Osea 1:11; Amos 
9:11-15; Mica 7:14-20; Ţefania 3:12-20; Zaharia 1:16,17; Zaharia 

8:12-15; Zaharia 10:9-12; Zaharia 13:9.

H09 Profeția viitorului poporului Său.

OSEA 3:4 Căci copiii lui Israel vor 
rămînea multă vreme fără împărat, fără 
căpetenie, fără jertfă, fără chip de idol, 
fără efod, şi fără terafimi.

MATEI 24:1 La ieşirea din Templu, pe 
cînd mergea Isus, ucenicii Lui s’au apropiat 
de El ca să -I arate clădirile Templului.

2 Dar Isus le -a zis: ,,Vedeţi voi toate 
aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va 
rămînea aici piatră pe piatră, care să nu fie 
dărîmată.``

LUCA 21:24 Vor cădea supt ascuţişul 
săbiei, vor fi luaţi robi printre toate 
neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în 
picioare de neamuri, pînă se vor împlini 
vremurile neamurilor.
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IOAN 19:15 Dar ei au strigat: ,,Ia -L, 
ia -L, răstigneşte -L!`` ,,Să răstignesc pe 
Împăratul vostru?`` le -a zis Pilat. Preoţii 
cei mai de seamă au răspuns: ,,Noi n’avem 
alt împărat decît pe Cezarul!``

Vezi și: Facerea - Geneza 49:10; Ezechiel 34:23,24; Daniel 
8:11-13; Daniel 9:27; Daniel 12:11; Mica 5:2-5; Zaharia 13:2; Evrei 

10:26.

E23 Mesia va converti poporul Său.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

OSEA 3:5 După aceea, copiii lui 
Israel se vor întoarce, şi vor căuta 
pe Domnul, Dumnezeul lor, şi pe 
împăratul lor David; şi vor tresări la 
vederea Domnului şi a bunătăţii Lui, în 
vremurile de pe urmă.

FAPTELE APOSTOLILOR 15:16 ,După 
aceea, Mă voi întoarce, şi voi ridica din nou 
cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi 
zidi dărîmăturile, şi -l voi înălţa din nou:

17 pentruca rămăşiţa de oameni să caute pe 
Domnul, ca şi toate Neamurile peste cari 
este chemat Numele Meu,

18 zice Domnul, care face aceste lucruri, şi 
căruia Îi sînt cunoscute din vecinicie.`

ROMANI 11:25 Fraţilor, pentruca să nu vă 
socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu 
ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut 
într’o împietrire, care va ţinea pînă va intra 
numărul deplin al Neamurilor.

26 Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum 
este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion, şi va 
îndepărta toate nelegiurile dela Iacov.

EVREI 1:1 După ce a vorbit în vechime 

părinţilor noştri prin prooroci, în multe 
rînduri şi în multe chipuri, Dumnezeu,

2 la sfîrşitul acestor zile, ne -a vorbit prin 
Fiul, pe care L -a pus moştenitor al tuturor 
lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.

Vezi și: #2; Ieremia 3:22,23; Osea 5:15; Osea 10:3.

E23 Mesia va converti poporul Său.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

OSEA 6:1 ,,Veniţi, să ne întoarcem 
la Domnul! Căci El ne -a sfîşiat, dar tot 
El ne va vindeca; El ne -a lovit, dar tot El 
ne va lega rănile.

2 El ne va da iarăş viaţa în două zile; a 
treia zi ne va scula, şi vom trăi înaintea 
Lui.

ROMANI 11:15 Căci, dacă lepădarea lor a 
adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor 
din nou, decît viaţă din morţi?

ROMANI 11:26 Şi atunci tot Israelul va fi 
mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul 
va veni din Sion, şi va îndepărta toate 
nelegiurile dela Iacov.

1 CORINTENI 15:4 că a fost îngropat şi 
a înviat a treia zi, după Scripturi;

Vezi și: #1; #2; Facerea - Geneza 1:9-13; Numeri 17:8; Isaia 
26:19; Isaia 55:7; Ieremia 3:22; Plângerile lui Ieremia 3:22,40,41; 

Osea 5:15; Osea 13:16; Luca 24:21; Ioan 2:1; Romani 14:8; 
Apocalipsa 11:14,15.
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H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

OSEA 6:3 Să cunoaştem, să căutăm 
să cunoaştem pe Domnul! Căci El se 
iveşte ca zorile dimineţei, şi va veni la 
noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, 
care udă pămîntul!`` -

2 SAMUEL 23:3 Dumnezeul lui Israel a 
vorbit. Stînca lui Israel mi -a zis: ,,Cel ce 
împărăţeşte între oameni cu dreptate, celce 
împărăţeşte în frică de Dumnezeu,

4 este ca lumina dimineţii, cînd răsare soarele 
în dimineaţa fără nori; ca razele soarelui 
după ploaie, cari fac să încolţească din 
pămînt verdeaţa.

LUCA 1:78 datorită marei îndurări a 
Dumnezeului nostru, în urma căreia ne -a 
cercetat Soarele care răsare din înălţime,

IOAN 17:3 Şi viaţa vecinică este aceasta: 
să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai 
trimes Tu.

APOCALIPSA 22:16 Eu, Isus, am trimes 
pe îngerul Meu să vă adeverească aceste 
lucruri pentru Biserici. Eu sînt Rădăcina şi 
Sămînţa lui David, Luceafărul strălucitor de 
dimineaţă.

Vezi și: #1; #2; Osea 10:12; 2 Petru 1:19.

E02 Locul slujirii lui Mesia.

OSEA 11:1 Cînd era tînăr Israel, îl 
iubeam, şi am chemat pe fiul Meu din 
Egipt.

MATEI 2:13 După ce au plecat magii, un 
înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, şi 
-i zice: ,,Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama 
Lui, fugi în Egipt, şi rămîi acolo pînă îţi voi 
spune eu; căci Irod are să caute Pruncul, ca 
să -L omoare.``

14 Iosif s’a sculat, a luat Pruncul şi pe mama 
lui, noaptea, şi a plecat în Egipt.

15 Acolo a rămas pînă la moartea lui Irod, ca 
să se împlineacă ce fusese vestit de Domnul 
prin proorocul care zice: ,,Am chemat pe 
Fiul Meu din Egipt.``

E04 Victoria lui Mesia asupra păcatului.
E Misiunea și slujirea lui Mesia.
E14 Mesia va cuceri moartea și întunericul.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

OSEA 13:14 Îi voi răscumpăra din 
mîna locuinţei morţilor, îi voi izbăvi 
dela moarte. Moarte, unde îţi este 
ciuma? Locuinţă a morţilor, unde îţi 
este nimicirea? Căinţa este ascunsă de 
privirile Mele!

1 CORINTENI 15:52 într’o clipă, într’o 
clipeală din ochi, la cea din urmă trîmbiţă. 
Trîmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi 
putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.

53 Căci trebuie ca trupul acesta, supus 
putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, 
şi trupul acesta muritor să se îmbrace în 
nemurire.

54 Cînd trupul acesta supus putrezirii, se va 
îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta 
muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci 
se va împlini cuvîntul care este scris: 
,,Moartea a fost înghiţită de biruinţă.
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55 Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este 
boldul, moarte?``

56 Boldul morţii este păcatul; şi puterea 
păcatului este Legea.

57 Dar mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care 
ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus 
Hristos!

Vezi și: Isaia 26:19; 1 Corinteni 15:21,22; 2 Corinteni 5:4; 
Apocalipsa 20:13; Apocalipsa 21:14.

G05 Mesia va vedea multe roade.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

OSEA 14:4 Le voi vindeca vătămarea 
adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu 
adevărat! Căci mînia Mea s’a abătut dela 
ei!

5 Voi fi ca roua pentru Israel; el va înflori 
ca crinul, şi va da rădăcini ca Libanul.

6 Ramurile lui se vor întinde; măreţia lui 
va fi ca a măslinului, şi miresmele lui ca 
ale Libanului.

7 Iarăş vor locui la umbra lui, iarăş vor 
da viaţă grîului, vor înflori ca via, şi vor 
avea faima vinului din Liban.

8 Ce mai are Efraim a face cu idolii? Îl voi 
asculta şi -l voi privi, voi fi pentru el 
ca un chiparos verde: dela Mine îţi vei 
primi rodul. -

ISAIA 44:3 Căci voi turna ape peste 
pămîntul însetat şi rîuri pe pămîntul uscat; 
voi turna Duhul Meu peste sămînţa ta, şi 
binecuvîntarea Mea peste odraslele tale,

4 şi vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca 
sălciile lîngă pîraiele de apă.

CÂNTAREA CÂNTĂRILOR 2:3 Ca un 

măr între copacii pădurii, aşa este prea 
iubitul meu între tineri. Cu aşa drag stau 
la umbra lui, şi rodul lui este dulce pentru 
cerul gurii mele.

MICA 4:4 ci fiecare va locui supt viţa 
lui şi supt smochinul lui, şi nimeni nu -l va 
mai turbura. Căci gura Domnului oştirilor a 
vorbit.

MICA 5:7 Rămăşiţa lui Iacov va fi în 
mijlocul multor popoare, ca o rouă care vine 
dela Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă 
care nu se bizuie pe nimeni, şi nu atîrnă de 
copiii oamenilor.

ZAHARIA 3:10 În ziua aceea, -zice Domnul 
oştirilor, -vă veţi pofti unii pe alţii supt viţă 
şi supt smochin.``...

LUCA 3:8 Faceţi dar roduri vrednice de 
pocăinţa voastră, şi nu vă apucaţi să ziceţi 
în voi înşivă: ,Avem pe Avraam ca tată!` Căci 
vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea 
poate să ridice fii lui Avraam.

9 Securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: 
deci, orice pom care nu face roadă bună, 
este tăiat şi aruncat în foc.``

LUCA 6:43 u este niciun pom bun, care 
să facă roadă rea, şi niciun pom rău care să 
facă roadă bună.

44 Căci orice pom se cunoaşte după roada lui. 
Nu se strîng smochine din spini, nici nu se 
culeg struguri din mărăcini.

IOAN 15:2 Pe orice mlădiţă, care este în 
Mine şi n’aduce roadă, El o taie; şi pe orice 
mlădiţă care aduce roadă, o curăţeşte, ca să 
aducă şi mai multă roadă.
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3 Acum voi sînteţi curaţi, din pricina 
cuvîntului, pe care vi l-am spus.

4 Rămîneţi în Mine, şi Eu voi rămînea în voi. 
Dupăcum mlădiţa nu poate aduce roadă 
dela sine, dacă nu rămîne în viţă, tot aşa 
nici voi nu puteţi aduceţi roadă, dacă nu 
rămîneţi în Mine.

5 Eu sînt Viţa, voi sînteţi mlădiţele. Cine 
rămîne în Mine, şi în cine rămîn Eu, aduce 
multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu 
puteţi face nimic.

6 Dacă nu rămîne cineva în Mine, este 
aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se 
usucă; apoi mlădiţele uscate sînt strînse, 
aruncate în foc, şi ard.

7 Dacă rămîneţi în Mine, şi dacă rămîn în voi 
cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se 
va da.

8 Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta 
Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel 
ucenicii Mei.

Vezi și: #1; #2; Psalmi 72:16; Isaia 27:6; Isaia 35:2; Isaia 57:18; 
Ieremia 2:21; Ieremia 3:22; Ieremia 33:6; Ezechiel 17:8,22-24; 

Osea 2:12; Osea 10:1; Ioel 2:22; Habacuc 3:17,18.
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H02 Judecata din viitor de către Mesia.

IOEL 2:1 Sunaţi din trîmbiţă în Sion! Sunaţi 
în gura mare pe muntele Meu cel sfînt, 
ca să tremure toţi locuitorii ţării. Căci 
vine ziua Domnului, este aproape! -

IOEL 2:2-12
IOEL 2:13 Sfîşiaţi-vă inimile nu 

hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul, 
Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv 
şi plin de îndurare, îndelung răbdător 
şi bogat în bunătate, şi -I pare rău de 
relele pe cari le trimete.

14 Cine ştie dacă nu Se va întoarce şi nu Se 
va căi? Cine ştie dacă nu va lăsa după 
El o binecuvîntare, daruri de mîncare 
şi jertfe de băutură pentru Domnul, 
Dumnezeul vostru?

IOEL 2:15-17

ROMANI 2:4 Sau dispreţuieşti tu bogăţiile 
bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungei Lui 
răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui 
Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?

1 TESALONICENI 5:2 Pentrucă voi înşivă 
ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca 
un hoţ noaptea.

1 PETRU 4:7 Sfîrşitul tuturor lucrurilor 
este aproape. Fiţi înţelepţi dar, şi vegheaţi 
în vederea rugăciunii.

Vezi și: #5; Psalmi 103:8; Isaia 57:15; 66:2; Amos 3:6; Mica 7:18; 
Ţefania 2:3; 3:11; Zaharia 8:3; Maleahi 4:2.

E16 Mesia va binecuvânta poporul Său.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

IOEL 2:18 Domnul a fost plin de 
rîvnă pentru ţara Lui, şi S’a îndurat de 
poporul Său.

19 Domnul a răspuns, şi a zis poporului 
Său: ,,Iată, vă trimet grîu, must şi 
untdelemn proaspăt, ca să vă săturaţi de 
ele, şi nu vă voi mai face de ocară între 
neamuri.

IOEL 2:20-22
23 Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă 

şi veseliţi-vă în Domnul, Dumnezeul 
vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, 
vă va trimete ploaie timpurie şi tîrzie, ca 
odinioară.

IOEL 2:24-25
IOEL 2:26 Veţi mînca şi vă veţi 

sătura, şi veţi lăuda Numele Domnului, 
Dumnezeului vostru, care va face 
minuni cu voi, şi poporul Meu niciodată 
nu va mai fi de ocară!

27 Şi veţi şti că Eu sînt în mijlocul lui 
Israel, că Eu sînt Domnul, Dumnezeul 
vostru, şi nu este altul afară de Mine. Şi 
poporul Meu niciodată nu va mai fi de 
ocară.

ROMANI 9:23 şi să-Şi arate bogăţia slavei 
Lui faţă de nişte vase ale îndurării, pe cari 
le -a pregătit mai dinainte pentru slavă 
(despre noi vorbesc)?

IACOB 5:11 Iată, noi numim fericiţi 
pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se 
despre răbdarea lui Iov, şi aţi văzut ce sfîrşit 
i -a dat Domnul, şi cum Domnul este plin 
de milă şi de îndurare.
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APOCALIPSA 21:3 Şi am auzit un 
glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, 
şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu 
oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi 
poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. 
El va fi Dumnezeul lor.

Vezi și: #1; #2; #3; Psalmi 72:6,7.

E27 Pentru o nouă inimă și un nou spirit.
G04 Mesia va revărsa Spiritul Său.

IOEL 2:28 După aceea, voi turna 
Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi 
fiicele voastre vor prooroci, bătrînii 
voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor 
avea vedenii.

29 Chiar şi peste robi şi peste roabe, voi 
turna Duhul Meu, în zilele acelea.

ISAIA 44:3 Căci voi turna ape peste 
pămîntul însetat şi rîuri pe pămîntul uscat; 
voi turna Duhul Meu peste sămînţa ta, şi 
binecuvîntarea Mea peste odraslele tale,

MATEI 28:19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici 
din toate neamurile, botezîndu -i în 
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului 
Duh.

LUCA 11:13 Deci, dacă voi, cari sînteţi 
răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, 
cu cît mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va 
da Duhul Sfînt celor ce I -L cer!``

IOAN 3:5 Isus i -a răspuns: ,,Adevărat, 
adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte 
cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre 
în Împărăţia lui Dumnezeu.

IOAN 7:38 Cine crede în Mine, din 
inima lui vor curge rîuri de apă vie, cum zice 
Scriptura.``

39 Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe 
care aveau să -L primească ceice vor crede 
în El. Căci Duhul Sfînt încă nu fusese dat, 
fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.

IOAN 14:16 Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi 
El vă va da un alt Mîngîietor (Greceşte: 
Paraclet, apărător, ajutor.), care să rămînă 
cu voi în veac;

17 şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea 
nu -l poate primi, pentrucă nu -L vede şi 
nu -L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci 
rămîne cu voi, şi va fi în voi.

IOAN 15:26 Cînd va veni Mîngîietorul, 
pe care -L voi trimete dela Tatăl, adică 
Duhul adevărului, care purcede dela Tatăl, 
El va mărturisi despre Mine.

IOAN 16:7 Totuş, vă spun adevărul: Vă 
este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă 
duc Eu, Mîngîietorul nu va veni la voi; dar 
dacă Mă duc, vi -L voi trimete.

8 Şi cînd va veni El, va dovedi lumea vinovată 
în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi 
judecata.

9 În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în 
Mine;

10 în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc 
la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea;

11 în ce priveşte judecata: fiindcă stăpînitorul 
lumii acesteia este judecat.

12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum 
nu le puteţi purta.

13 Cînd va veni Mîngîietorul, Duhul 
adevărului, are să vă călăuzească în tot 
adevărul; căci El nu va vorbi dela El, ci va 
vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi 
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lucrurile viitoare.
14 El Mă va proslăvi, pentrucă va lua din ce 

este al Meu, şi vă va descoperi.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:16 Ci aceasta 
este ce a fost spus prin proorocul Ioel:

17 ,,În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi 
turna din Duhul Meu peste orice făptură; 
feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci, 
tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrînii 
voştri vor visa visuri!

18 Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele 
Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul 
Meu, şi vor prooroci.

FAPTELE APOSTOLILOR 10:44 Pe cînd 
rostea Petru cuvintele acestea, S’a pogorît 
Duhul Sfînt peste toţi cei ce ascultau 
Cuvîntul.

45 Toţi credincioşii tăiaţi împrejur, cari 
veniseră cu Petru, au rămas uimiţi cînd au 
văzut că darul Duhului Sfînt s’a vărsat şi 
peste Neamuri.

FAPTELE APOSTOLILOR 13:2 Pe cînd 
slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfînt 
a zis: ,,Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe 
Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.``

ROMANI 5:5 Însă nădejdea aceasta nu 
înşală, pentrucă dragostea lui Dumnezeu a 
fost turnată în inimile noastre prin Duhul 
Sfînt, care ne -a fost dat.

ROMANI 8:13 Dacă trăiţi după 
îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin 
Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi 
trăi.

14 Căci toţi ceice sînt călăuziţi de Duhul lui 
Dumnezeu sînt fii ai lui Dumnezeu.

15 Şi voi n’aţi primit un duh de robie, ca să mai 
aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, 
care ne face să strigăm: ,,Ava! adică: Tată!``

16 Însuş Duhul adevereşte împreună cu duhul 
nostru că sîntem copii ai lui Dumnezeu.

1 CORINTENI 2:12 Şi noi n’am primit 
duhul lumii, ci Duhul care vine dela 
Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile, 
pe cari ni le -a dat Dumnezeu prin harul 
Său.

13 Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate 
dela înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri 
învăţate dela Duhul Sfînt, întrebuinţînd 
o vorbire duhovnicească pentru lucrurile 
duhovniceşti.

1 CORINTENI 6:19 u ştiţi că trupul 
vostru este Templul Duhului Sfînt, care 
locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit dela 
Dumnezeu? Şi că voi nu sînteţi ai voştri?

Vezi și: Proverbe 1:23; Matei 12:32; Romani 8:9-12; 1 Corinteni 
12:4,8,11,13; 1 Corinteni 15:45; 2 Corinteni 3:6; Galateni 4:6; 2 

Tesaloniceni 2:13; 1 Petru 1:11,12.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.

IOEL 2:30 Voi face să se vadă semne 
în ceruri şi pe pămînt: sînge, foc, şi 
stîlpi de fum;

31 soarele se va preface în întunerec, 
şi luna în sînge, înainte de a veni 
ziua Domnului, ziua aceea mare şi 
înfricoşată.

32 Atunci oricine va chema Numele 
Domnului va fi mîntuit. Căci mîntuirea 
va fi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, 
cum a făgăduit Domnul, şi între cei 
rămaşi, pe cari -i va chema Domnul.

IOEL



341

MATEI 24:29 Îndată după acele zile de 
necaz, ,soarele se va întuneca, luna nu-şi va 
mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi 
puterile cerurilor vor fi clătinate.`

30 Atunci se va arăta în cer semnul Fiului 
omului, toate seminţiile pămîntului se vor 
boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe 
norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.

31 El va trimete pe îngerii Săi cu trîmbiţa 
răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din 
cele patru vînturi, dela o margine a cerurilor 
pînă la cealaltă.

MATEI 27:45 Dela ceasul al şaselea pînă la 
ceasul al nouălea s’a făcut întunerec peste 
toată ţara.

MARCU 13:24 Dar, în zilele acelea, după 
necazul acesta, soarele se va întuneca, luna 
nu-şi va mai da lumina ei,

25 stelele vor cădea din cer, şi puterile cari sînt 
în ceruri vor fi clătinate.

LUCA 21:11 Pe alocurea vor fi mari 
cutremure de pămînt, foamete şi ciumi; vor 
fi arătări înspăimîntătoare, şi semne mari în 
cer.

LUCA 21:25 Vor fi semne în soare, 
în lună şi în stele. Şi pe pămînt va fi 
strîmtorare printre neamuri, cari nu vor 
şti ce să facă la auzul urletului mării şi al 
valurilor;

26 oamenii îşi vor da sufletul de groază, în 
aşteptarea lucrurilor cari se vor întîmpla 
pe pămînt; căci puterile cerurilor vor fi 
clătinate.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:19 Voi face 
să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe 

pămînt, sînge, foc şi un vîrtej de fum;
20 soarele se va preface în întunerec, şi luna 

în sînge, înainte ca să vină ziua Domnului, 
ziua aceea mare şi strălucită.

21 Atunci oricine va chema Numele Domnului, 
va fi mîntuit.``

APOCALIPSA 6:12 Cînd a rupt Mielul 
pecetea a şasea, m’am uitat, şi iată că s’a 
făcut un mare cutremur de pămînt. Soarele 
s’a făcut negru ca un sac de păr, luna s’a 
făcut toată ca sîngele,

13 şi stelele au căzut din cer pe pămînt, cum 
cad smochinele verzi din pom, cînd este 
scuturat de un vînt puternic.

Vezi și: #5; #6; #7; Psalmi 50:15; Isaia 13:9,10; Isaia 34:4,5; Ioel 
2:10; Ioel 3:15; Zaharia 13:9; Romani 10:11-14; 1 Corinteni 1:2.

E21 Mesia va ierta păcatul.
H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H10 Profeția Împărăției veșnice a păcii.
     
IOEL 3:1 Căci iată că în zilele acelea şi în 

vremile acelea, cînd voi aduce înapoi 
pe prinşii de război ai lui Iuda şi ai 
Ierusalimului,

IOEL 3:2-16
IOEL 3:17 Şi veţi şti că Eu sînt 

Domnul, Dumnezeul vostru, care 
locuieşte în Sion, muntele Meu cel sfînt. 
Ierusalimul însă va fi sfînt, şi nu vor mai 
trece străinii prin el.

18 În vremea aceea, va picura must din 
munţi, şi va curge lapte din dealuri, 
toate pîraiele lui Iuda vor fi pline de 
apă. Un izvor va ieşi deasemenea din 
Casa Domnului, şi va uda valea Sitim.
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19 Egiptul va ajunge pustiu, Edomul va 
ajunge o pustie stearpă, din pricina 
sîlniciei făcute împotriva copiilor lui 
Iuda, al căror sînge nevinovat l-au vărsat 
în ţara lor.

20 Dar Iuda va fi vecinic locuit, şi 
Ierusalimul din neam în neam.

21 Le voi răzbuna sîngele pe care nu l-am 
răzbunat încă, dar Domnul va locui în 
Sion

DANIEL 12:1 În vremea aceea se va scula 
marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor 
poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de 
strîmtorare, cum n’a mai fost de cînd sînt 
neamurile şi pînă la vremea aceasta. Dar în 
vremea aceea, poporul tău va fi mîntuit, şi 
anume oricine va fi găsit scris în carte.

MICA 4:7 Din cei şchiopi voi face o 
rămăşiţă, din cei ce erau risipiţi, un neam 
puternic; şi Domnul va împărăţi peste ei, pe 
muntele Sionului, de acum şi pînă’n veac!

ZAHARIA 13:1 În ziua aceea, se va deschide 
casei lui David şi locuitorilor Ierusalimului 
un izvor, pentru păcat şi necurăţie.

IOAN 4:13 Isus i -a răspuns: ,,Oricui 
bea din apa aceasta, îi va fi iarăş sete.

14 Dar oricui va bea din apa, pe care i -o voi da 
Eu, în veac nu -i va fi sete; ba încă apa, pe 
care i -o voi da Eu, se va preface în el într’un 
izvor de apă, care va ţîşni în viaţa vecinică.``

APOCALIPSA 21:3 Şi am auzit un 
glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, 
şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu 
oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi 
poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. 

El va fi Dumnezeul lor.

APOCALIPSA 21:6 Apoi mi -a zis: ,,S’a 
isprăvit! Eu sînt Alfa şi Omega, Începutul şi 
Sfîrşitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea 
fără plată din izvorul apei vieţii.

APOCALIPSA 21:27 imic întinat 
nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în 
spurcăciune şi în minciună; ci numai cei 
scrişi în cartea vieţii Mielului.

APOCALIPSA 22:1 Şi mi -a arătat 
un rîu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, 
care ieşea din scaunul de domnie al lui 
Dumnezeu şi al Mielului.

2 În mijlocul pieţii cetăţii, şi pe cele două 
maluri ale rîului, era pomul vieţii, rodind 
douăsprezece feluri de rod, şi dînd rod în 
fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la 
vindecarea Neamurilor.

3 u va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. 
Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al 
Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.

Vezi și: #1; #2; #3; #5; Deuteronom 30:3; 2 Cronici 6:36-39; 
Isaia 4:3-6; Isaia 11:11-16; Isaia 19:1-15; Isaia 33:20-22; Isaia 

41:17-20; Isaia 52:1; Isaia 55:12,13; Ieremia 16:15,16; Ieremia 23:3-
8; Ieremia 30:3,18; Ieremia 31:23-25; Ieremia 49:17; Plângerile 

lui Ieremia 4:21,22; Ezechiel 35:1-15; Ezechiel 36:25-38; Ezechiel 
37:21-28; Ezechiel 39:25-29; Ezechiel 43:12; Ezechiel 47:1-12; Ioel 
2:27; Amos 9:13-15; Ţefania 3:14-20; Zaharia 8:3; Zaharia 10:10-

12; Zaharia 14:8,9,18-21; Maleahi 1:3,4.
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F08 Detaliile morții lui Mesia.

AMOS 8:9 În ziua aceea, zice 
Domnul Dumnezeu, voi face să 
asfinţească soarele la amiază, şi voi 
întuneca pămîntul ziua nămeaza mare.

MATEI 27:45 Dela ceasul al şaselea pînă la 
ceasul al nouălea s’a făcut întunerec peste 
toată ţara.

Vezi și: Amos 4:13; Amos 5:8.

E22 Munca lui Mesia va fi binecuvântată.

AMOS 8:11 ,,Iată, vin zile, zice 
Domnul Dumnezeu, cînd voi trimete 
foamete în ţară, nu foamete de pîne, 
nici sete de apă, ci foame şi sete după 
auzirea cuvintelor Domnului.

MATEI 4:25 După El au mers multe 
noroade din Galilea, din Decapole, din 
Ierusalim, din Iudea şi de dincolo de Iordan.

MATEI 7:28 După ce a sfîrşit Isus 
cuvîntările acestea, noroadele au rămas 
uimite de învăţătura Lui;

MATEI 8:1 Cînd S’a coborît Isus de pe 
munte, multe noroade au mers după El.

MATEI 9:36 Cînd a văzut gloatele, I s’a 
făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi 
risipite, ca nişte oi cari n’au păstor.

MATEI 12:23 Toate noroadele, mirate, 
ziceau: ,,Nu cumva este acesta Fiul lui 
David?``

MATEI 13:34 Isus a spus noroadelor toate 
aceste lucruri în pilde; şi nu le vorbea de loc 
fără pildă,

MATEI 21:11 ,,Este Isus, Proorocul, din 
Nazaretul Galileii``, răspundeau noroadele.

MATEI 22:33 oroadele, cari ascultau, au 
rămas uimite de învăţătura lui Isus.

Vezi și: Matei 9:33; Matei 12:15; Matei 13:2; Matei 14:13; Matei 
15:30,31; Marcu 10:1; Luca 4:42; Luca 5:15; Luca 9:11.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

E20 Mesia va face un nou legământ.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

AMOS 9:11 ,,În vremea aceea voi 
ridica din căderea lui cortul lui David, 
îi voi drege spărturile, îi voi ridica 
dărîmăturile, şi -l voi zidi iarăş cum era 
odinioară,

12 ca să stăpînească rămăşiţa Edomului şi 
toate neamurile peste cari a fost chemat 
Numele Meu, zice Domnul, care va 
împlini aceste lucruri.

13 ,,Iată, vin zile, zice Domnul, cînd 
plugarul va ajunge pe secerător, şi cel 
ce calcă strugurii pe cel ce împrăştie 
sămînţa, cînd mustul va picura din 
munţi şi va curge de pe toate dealurile.

14 Voi aduce înapoi pe prinşii de război ai 
poporului Meu Israel; ei vor zidi iarăş 
cetăţile pustiite şi le vor locui, vor sădi 
vii şi le vor bea vinul, vor face grădini şi 
le vor mînca roadele.

15 Îi voi sădi în ţara lor, şi nu vor mai fi 
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smulşi din ţara pe care le-am dat -o, zice 
Domnul, Dumnezeul tău!`

FAPTELE APOSTOLILOR 15:14 Simon a 
spus cum mai întîi Dumnezeu Şi -a aruncat 
privirile peste Neamuri, ca să aleagă din 
mijlocul lor un popor, care să -I poarte 
Numele.

15 Şi cu faptul acesta se potrivesc cuvintele 
proorocilor, după cum este scris:

16 ,După aceea, Mă voi întoarce, şi voi ridica 
din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, 
îi voi zidi dărîmăturile, şi -l voi înălţa din 
nou:

17 pentruca rămăşiţa de oameni să caute pe 
Domnul, ca şi toate Neamurile peste cari 
este chemat Numele Meu,

Vezi și: #1; #2; #3; #4; Isaia 11:14; Isaia 14:1,2; Obadia 1:8.
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H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

OBADIA 1:17 ,,Dar mîntuirea va fi pe 
muntele Sionului, el va fi sfînt, şi casa 
lui Iacov îşi va lua înapoi moşiile.

18 Casa lui Iacov va fi un foc, şi casa lui 
Iosif, o flacără; dar casa lui Esau va fi 
miriştea, pe care o vor aprinde şi o vor 
mistui; şi nu va mai rămînea niciunul 
din casa lui Esau, căci Domnul a vorbit!

19 Cei dela miazăzi vor stăpîni muntele lui 
Esau, şi cei din cîmpie ţara Filistenilor; 
vor stăpîni şi ţinutul lui Efraim şi 
al Samariei; şi Beniamin va stăpîni 
Galaadul.

20 Dar prinşii de război ai acestei oştiri 
a copiilor lui Israel, vor stăpîni ţara 
Cananiţilor pînă la Sarepta, şi prinşii 
de război ai Ierusalimului, cari sînt la 
Sefarad, vor stăpîni cetăţile de miază-zi.

21 Izbăvitorii se vor sui pe muntele 
Sionului, ca să judece muntele lui Esau. 
Dar împărăţia va fi a Domnului.`

PSALMI 2:6 ,,Totuş, Eu am uns pe 
Împăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel 
sfînt.``

PSALMI 102:15 Atunci se vor teme 
neamurile de Numele Domnului, şi toţi 
împăraţii pămîntului de slava Ta.

ISAIA 24:23 Luna va fi acoperită de 
ruşine, şi soarele de groază; căci Domnul 
oştirilor va împărăţi pe muntele Sionului 
şi la Ierusalim, strălucind de slavă în faţa 
bătrînilor Lui.

LUCA 1:32 El va fi mare, şi va fi chemat 

Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu 
îi va da scaunul de domnie al tatălui Său 
David.

33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi 
Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``

EVREI 12:22 Ci v’aţi apropiat de muntele 
Sionului, de cetatea Dumnezeului celui 
viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de 
adunarea în sărbătoare a îngerilor,

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

APOCALIPSA 14:1 Apoi m’am uitat, 
şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; 
şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci 
şi patru de mii, cari aveau scris pe frunte 
Numele Său şi Numele Tatălui Său.

APOCALIPSA 21:27 imic întinat 
nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în 
spurcăciune şi în minciună; ci numai cei 
scrişi în cartea vieţii Mielului.

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5.
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G01 Învierea lui Mesia este prezisă.

IONA 1:17 Domnul a trimes un peşte 
mare să înghită pe Iona, şi Iona a stat în 
pîntecele peştelui trei zile şi trei nopţi.

IONA 2:2 şi a zis: ,,În strîmtorarea 
mea, am chemat pe Domnul, şi m’a 
ascultat; din mijlocul locuinţei morţilor 
am strigat, şi mi-ai auzit glasul.

3 Şi totuş mă aruncasei în adînc, în 
inima mării, şi rîurile de apă mă 
înconjuraseră; toate valurile şi toate 
talazurile Tale au trecut peste mine.

4 Ziceam: ,,Sînt lepădat dinaintea ochilor 
Tăi! Dar iarăş voi vedea Templul Tău cel 
sfînt``.

5 Apele m’au acoperit pînă aproape să-mi 
ia viaţa, adîncul m’a învăluit, papura s’a 
împletit în jurul capului meu.

6 M’am pogorît pînă la temeliile munţilor, 
zăvoarele pămîntului mă încuiau pe 
vecie; dar Tu m’ai scos viu din groapă, 
Doamne, Dumnezeul meu!

7 Cînd îmi tînjea sufletul în mine, mi-am 
adus aminte de Domnul, şi rugăciunea 
mea a ajuns pînă la Tine, în Templul Tău 
ce sfînt.

MATEI 12:39 Drept răspuns, El le -a 
zis: ,,Un neam viclean şi preacurvar cere 
un semn; dar nu i se va da alt semn, decît 
semnul proorocului Iona.

40 Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei 
nopţi în pîntecele chitului, tot aşa şi Fiul 
omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima 
pămîntului.

41 Bărbaţii din Ninive se vor scula alături 
de neamul acesta, în ziua judecăţii, şi 
-l vor osîndi, pentru că ei s’au pocăit la 

propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este 
Unul mai mare decît Iona.

MATEI 16:4 Un neam viclean şi prea 
curvar cere un semn; nu i se va da alt semn 
decît semnul proorocului Iona.`` Apoi i -a 
lăsat şi a plecat.

Vezi și: Facerea - Geneza 22:4; 2 Regi 20:8; Psalmi 27:13; 
Psalmi 42:7; Psalmi 66:11,12; Psalmi 68:20; Psalmi 69:1,2.
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B06 Mesia este bunul Păstor.
B16 Puterea și forța lui Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

MICA 2:12 ,,Te voi strînge în 
întregime, Iacove! Voi strînge rămăşiţa 
lui Israel, îi voi aduna ca pe nişte oi 
dintr’un staul, ca pe o turmă în păşunea 
ei, aşa că va fi o mare zarvă de oameni.

13 Cel ce va face spărtura se va sui înaintea 
lor; vor face spărtura, vor trece pe poartă 
şi vor ieşi pe ea; împăratul lor va merge 
înaintea lor, şi Domnul va fi în fruntea 
lor.``

ISAIA 42:13 Domnul înaintează ca 
un viteaz, Îşi stîrneşte rîvna ca un om de 
război; înalţă glasul, strigă, Îşi arată puterea 
împotriva vrăjmaşilor Săi. -

ISAIA 55:4 Iată, l-am pus martor 
pe lîngă poapore, cap şi stăpînitor al 
popoarelor.

1 CORINTENI 15:25 Căci trebuie ca 
El să împărăţească pînă va pune pe toţi 
vrăjmaşii supt picioarele Sale.

EVREI 2:9 Dar pe Acela, care a fost 
făcut ,,pentru puţină vreme mai pe jos decît 
îngerii``, adică pe Isus, Îl vedem ,,încununat 
cu slavă şi cu cinste``, din pricina morţii, 
pe care a suferit -o; pentruca, prin harul lui 
Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi.

10 Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care 
şi prin care sînt toate, şi care voia să ducă 
pe mulţi fii la slavă, să desăvîrşească, prin 
suferinţe, pe Căpetenia mîntuirii lor.

EVREI 2:14 Astfel dar, deoarece copiii 
sînt părtaşi sîngelui şi cărnii, tot aşa şi 
El însuş a fost deopotrivă părtaş la ele, 
pentruca, prin moarte, să nimicească pe cel 
ce are puterea morţii, adică pe diavolul,

15 şi să izbăvească pe toţi aceia, cari prin frica 
morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor.

EVREI 6:20 unde Isus a intrat pentru 
noi ca înainte mergător, cînd a fost făcut 
,,Mare Preot în veac, după rînduiala lui 
Melhisedec``.

APOCALIPSA 6:2 M’am uitat, şi 
iată că s’a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el, 
avea un arc; i s’a dat o cunună, şi a pornit 
biruitor, şi ca să biruiască.

APOCALIPSA 7:17 Căci Mielul, care 
stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi 
Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor 
vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă 
din ochii lor.``

APOCALIPSA 17:14 Ei se vor război 
cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentrucă 
El este Domnul domnilor şi Împăratul 
împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi 
credincioşi, cari sînt cu El, de asemenea îi 
vor birui.

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5; Ioan 10:27-30; Apocalipsa 19:13-17.
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E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

MICA 4:1 În vremile de pe urmă, 
muntele Casei Domnului va fi întemeiat 
tare ca cel mai înalt munte, se va înălţa 
deasupra dealurilor, şi popoarele vor 
veni grămadă la el.

2 eamurile se vor duce cu grămada la 
el, şi vor zice: ,,Veniţi, haidem să ne 
suim la muntele Domnului, la Casa 
Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe 
căile Lui, şi să umblăm pe cărările 
Lui! Căci din Sion va ieşi Legea, şi din 
Ierusalim Cuvîntul Domnului.

3 El va judeca între multe popoare, 
va hotărî între neamuri puternice, 
depărtate. Din săbiile lor îşi vor făuri 
fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare; 
niciun neam nu va mai trage sabia 
împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa să 
facă război;

4 ci fiecare va locui supt viţa lui şi supt 
smochinul lui, şi nimeni nu -l va mai 
turbura. Căci gura Domnului oştirilor a 
vorbit.

7 Din cei şchiopi voi face o rămăşiţă, din 
cei ce erau risipiţi, un neam puternic; 
şi Domnul va împărăţi peste ei, pe 
muntele Sionului, de acum şi pînă’n 
veac!

ISAIA 2:2 Se va întîmpla în scurgerea 
vremurilor, că muntele Casei Domnului 
va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; 
se va înălţa deasupra dealurilor, şi toate 
neamurile se vor îngrămădi spre el.

3 Popoarele se vor duce cu grămada la el, şi 
vor zice: ,,Veniţi, să ne suim la muntele 
Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, 
ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe 
cărările Lui.`` Căci din Sion va ieşi Legea, şi 
din Ierusalim cuvîntul Domnului.

4 El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărî 
între un mare număr de popoare; aşa în cît 
din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi 
din suliţele lor cosoare: nici un popor nu va 
mai scoate sabia împotriva altuia, şi nu vor 
mai învăţa războiul.

5 ,,Veniţi, casă a lui Iacov, să umblăm în 
lumina Domnului!``

LUCA 1:33 Va împărăţi peste casa lui 
Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea 
sfîrşit.``

FAPTELE APOSTOLILOR 17:31 pentrucă 
a rînduit o zi, în care va judeca lumea după 
dreptate, prin Omul, pe care L -a rînduit 
pentru aceasta şi despre care a dat tuturor 
oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul 
că L -a înviat din morţi...``

ROMANI 11:5 Tot aşa, şi în vremea de faţă, 
este o rămăşiţă datorită unei alegeri, prin 
har.

6 Şi dacă este prin har, atunci nu mai este 
prin fapte; altmintrelea, harul n’ar mai fi 
har. Şi dacă este prin fapte, nu mai este prin 
har; altmintrelea, fapta n’ar mai fi faptă.

ROMANI 11:25 Fraţilor, pentruca să nu vă 
socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu 
ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut 
într’o împietrire, care va ţinea pînă va intra 
numărul deplin al Neamurilor.

26 Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum 
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este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion, şi va 
îndepărta toate nelegiurile dela Iacov.

27 Acesta va fi legămîntul, pe care -l voi face cu 
ei, cînd le voi şterge păcatele.``

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5; Matei 25:31,32; Ioan 5:22-29; Faptele 
Apostolilor 4:32-35.

F13 Detaliile suferinței lui Mesia.

MICA 5:1 Acum, strînge-ţi rîndurile 
în cetate, ceata Sionului, căci sîntem 
împresuraţi! Judecătorul lui Israel este 
lovit cu nuiaua pe obraz!

MATEI 26:67 Atunci L-au scuipat în faţă, 
L-au bătut cu pumnii, şi L-au pălmuit,

68 zicînd: ,,Hristoase, prooroceşte-ne-cine Te 
-a lovit?``

Vezi și: Isaia 33:22; Plângerile lui Ieremia 3:30; Matei 27:30; 
Ioan 18:22; Ioan 19:3.

A04 Mesia există din eternitate.
C03 Locul nașterii lui Mesia.

MICA 5:2 Şi tu, Betleeme Efrata, 
măcar că eşti prea mic între cetăţile de 
căpetenie ale lui Iuda, totuş din tine Îmi 
va ieşi Cel ce va stăpîni peste Israel, şi 
a cărui obîrşie se suie pînă în vremuri 

străvechi, pînă în zilele veciniciei.

MATEI 2:4 A adunat pe toţi preoţii cei 
mai de seamă şi pe cărturarii norodului, şi 
a căutat să afle dela ei unde trebuia să Se 
nască Hristosul.

5 ,,În Betleemul din Iudea``, i-au răspuns ei, 
,,căci iată ce a fost scris prin proorocul:

6 ,Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti 
nici de cum cea mai neînsemnată dintre 
căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o 
Căpetenie, care va fi Păstorul poporului 
Meu Israel.``

LUCA 1:31 Şi iată că vei rămînea 
însărcinată, şi vei naşte un fiu, căruia îi vei 
pune numele Isus.

32 El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea 
Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul 
de domnie al tatălui Său David.

33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi 
Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``

LUCA 2:4 Iosif s’a suit şi el din Galilea, 
din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudea, 
în cetatea lui David, numită Betleem, 
-pentrucă era din casa şi din seminţia lui 
David, -

5 să se înscrie împreună cu Maria, logodnica 
lui, care era însărcinată.

6 Pe cînd erau ei acolo, s’a împlinit vremea 
cînd trebuia să nască Maria.

7 Şi a născut pe Fiul ei cel întîi născut, L -a 
înfăşat în scutece şi L -a culcat într’o iesle, 
pentrucă în casa de poposire nu era loc 
pentru ei.

IOAN 1:1 La început era Cuvîntul, şi 
Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era 
Dumnezeu.
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IOAN 7:41 Alţii ziceau: ,,Acesta este 
Hristosul.`` Şi alţii ziceau: ,,Cum, din 
Galilea are să vină Hristosul?

42 u zice Scriptura că Hristosul are să vină din 
sămînţa lui David, şi din satul Betleem, 
unde era David?``

1 PETRU 1:20 El a fost cunoscut mai 
înainte de întemeierea lumii, şi a fost arătat 
la sfîrşitul vremurilor pentru voi,

21 cari, prin El, sînteţi credincioşi în 
Dumnezeu, care L-a înviat din morţi, şi I-a 
dat slavă, pentruca, credinţa şi nădejdea 
voastră să fie în Dumnezeu.

Vezi și: Rut 4:11; 1 Cronici 4:4; Psalmi 102:25-27; Psalmi 132:6; 
Proverbe 8:22-31; Isaia 9:6,7; Isaia 11:1; Isaia 53:2; Ezechiel 
17:22-24; Ezechiel 34:23,24; Ezechiel 37:22-25; Amos 9:11; 

Zaharia 9:9; Luca 23:38; Ioan 1:1-3; Ioan 19:14-22; Evrei 13:8; 
Ioan 1:1; Apocalipsa 1:11-18; Apocalipsa 19:16; Apocalipsa 21:6.

B12 Perfecțiunea lui Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

MICA 5:3 De aceea îi va lăsa, pînă 
la vremea cînd va naşte cea care are 
să nască, şi rămăşiţa fraţilor Săi se va 
întoarce la copiii lui Israel.

4 El se va înfăţişa, şi va cîrmui cu puterea 
Domnului, şi cu măreţia Numelui 
Domnului, Dumnezeului Său: vor locui 
liniştiţi, căci El va fi proslăvit pînă la 
marginile pămîntului.

MATEI 1:21 Ea va naşte un Fiu, şi -i vei 
pune numele Isus, pentru că El va mîntui pe 
poporul Lui de păcatele sale.``

LUCA 1:32 El va fi mare, şi va fi chemat 
Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu 
îi va da scaunul de domnie al tatălui Său 

David.

IOAN 10:16 Mai am şi alte oi, cari nu sînt 
din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le 
aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o 
turmă şi un Păstor.

IOAN 10:27 ile Mele ascultă glasul Meu; 
Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.

28 Eu le dau viaţa vecinică, în veac nu vor pieri, 
şi nimeni nu le va smulge din mîna Mea.

29 Tatăl Meu, care Mi le -a dat, este mai mare 
decît toţi; şi nimeni nu le poate smulge din 
mîna Tatălui Meu.

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

Vezi și: #1; #2; #3; Matei 25:31; Ioan 14:9-11; 2 Corinteni 6:16; 
Apocalipsa 1:13-18; Apocalipsa 12:1,2.

B04 Calitățile Dumnezeiești ale lui Mesia.
E24 Mesia va aduce pacea.

MICA 5:5 El va fi pacea noastră! 
Cînd va veni Asirianul în ţara noastră, 
şi va pătrunde în palatele noastre, vom 
ridica împotriva lui şapte păstori şi opt 
căpetenii ale poporului.

IOAN 14:27 Vă las pacea, vă dau pacea 
Mea. Nu v’o dau cum o dă lumea. Să nu vi se 
tulbure inima, nici să nu se înspăimînte.

ROMANI 16:20 Dumnezeul păcii va zdrobi 
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în curînd pe Satana supt picioarele voastre. 
Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie 
cu voi! Amin.

EFESENI 2:14 Căci El este pacea noastră, 
care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul 
dela mijloc care -i despărţea,

COLOSENI 1:20 şi să împace totul cu Sine 
prin El, atît ce este pe pămînt cît şi ce este în 
ceruri, făcînd pace, prin sîngele crucii Lui.

EVREI 13:20 Dumnezeul păcii, care, prin 
sîngele legămîntului celui vecinic, a sculat 
din morţi pe Domnul nostru Isus, marele 
Păstor al oilor,

Vezi și: Psalmi 72:7; Isaia 9:6,7; Luca 2:14; Ioan 14:27; Ioan 
16:33; Romani 3:17; 2 Corinteni 13:11; Efeseni 2:14-17; Filipeni 

4:9; 1 Tesaloniceni 5:23; 2 Tesaloniceni 3:16; Evrei 7:2.

E21 Mesia va ierta păcatul.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

MICA 7:15 ,,Îţi voi arăta lucruri 
minunate, -zice Domnul, ca în ziua cînd 
ai ieşit din ţara Egiptului.`` -

16 eamurile vor vedea lucrul acesta, şi se 
vor ruşina, cu toată puterea lor; vor 
pune mîna la gură, şi îşi vor astupa 
urechile.

17 Voi linge pulberea, ca şarpele; vor ieşi 
tremurînd ca tîrîtoarele pămîntului, 
afară din cetăţuile lor, vor veni pline de 
frică înaintea Domnului, Dumnezeului 
nostru, şi se vor teme de Tine.

18 Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi 
nelegiuirea, şi treci cu vedera păcatele 
rămăşiţei moştenirii Tale? El nu-Şi ţine 

mînia pe vecie, ci Îi place îndurarea!
19 El va avea iarăş milă de noi, va călca 

în picioare nelegiuirile noastre, şi vei 
arunca în fundul mării toate păcatele 
lor.

20 Vei da cu credincioşie lui Iacov, şi vei 
ţinea cu îndurare faţă de Avraam, ce 
ai jurat părinţilor noştri în zilele de 
odinioară.`

2 CRONICI 7:14 dacă poporul Meu peste care 
este chemat Numele Meu se va smeri, se 
va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate 
dela căile lui rele, -îl voi asculta din ceruri, îi 
voi ierta păcatul, şi -i voi tămădui ţara.

ISAIA 55:7 Să se lase cel rău de calea 
lui, şi omul nelegiuit să se lase de gîndurile 
lui, să se întoarcă la Domnul care va avea 
milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu 
oboseşte iertînd.

PLÂNGERILE LUI IEREMIA 3:32 Ci, cînd 
mîhneşte pe cineva, Se îndură iarăş de el, 
după îndurarea Lui cea mare:

OSEA 3:5 După aceea, copiii lui Israel 
se vor întoarce, şi vor căuta pe Domnul, 
Dumnezeul lor, şi pe împăratul lor David; 
şi vor tresări la vederea Domnului şi a 
bunătăţii Lui, în vremurile de pe urmă.

ZAHARIA 10:6 Voi întări casa lui Iuda, şi 
voi izbăvi casa lui Iosif; îi voi aduce înapoi, 
căci Mi-este milă de ei, şi vor fi ca şi cînd 
niciodată nu i-aş fi lepădat; căci Eu sînt 
Domnul, Dumnezeul lor, şi -i voi asculta.

MATEI 18:21 Atunci Petru s’a apropiat de 
El, şi I -a zis: ,,Doamne de cîte ori să iert pe 
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fratele Meu cînd va păcătui împotriva mea? 
Pînă la şapte ori?``

22 Isus i -a zis: ,,Eu nu-ţi zic pînă la şapte ori, 
ci pînă la şaptezeci de ori cîte şapte.

LUCA 7:49 Ceice şedeau cu El la masă, 
au început să zică între ei: ,,Cine este acesta 
de iartă chiar şi păcatele?``

EVREI 10:16 ,,Iată legămîntul pe care -l 
voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: 
voi pune legile Mele în inimile lor, şi le voi 
scrie în mintea lor``,

17 adaugă: ,,Şi nu-Mi voi mai aduce aminte de 
păcatele lor, nici de fărădelegile lor.``

1 PETRU 2:10 pe voi, cari odinioară nu 
eraţi un popor, dar acum sînteţi poporul 
lui Dumnezeu; pe voi, cari nu căpătaserăţi 
îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare.

Vezi și: #1; #2; #3; #5; Psalmi 103:3.
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C01 Nașterea lui Mesia este prezisă.
H01 Întoarcerea lui Mesia este prezisă.

HABACUC 2:3 Căci este o proorocie, a 
cărei vreme este hotărîtă, se apropie 
de împlinire, şi nu va minţi; dacă 
zăboveşte, aşteaptă -o, căci va veni şi se 
va împlini negreşit.

PSALMI 130:5 Eu nădăjduiesc în Domnul, 
sufletul meu nădăjduieşte, şi aştept 
făgăduinţa Lui.

6 Sufletul meu aşteaptă pe Domnul, mai mult 
decît aşteaptă străjerii dimineaţa, da, mai 
mult decît aşteaptă străjerii dimineaţa.

ISAIA 8:17 Eu nădăjduiesc în Domnul, 
care Îşi ascunde Faţa de casa lui Iacov. În El 
îmi pun încrederea.

ISAIA 46:13 Eu Îmi apropii neprihănirea: 
nu este departe; şi mîntuirea Mea nu va 
zăbovi. Eu voi pune mîntuirea Mea în Sion 
şi slava Mea peste Israel.``

LUCA 18:7 Şi Dumnezeu nu va face 
dreptate aleşilor Lui, cari strigă zi şi noapte 
către El, măcar că zăboveşte faţă de ei?

8 Vă spun că le va face dreptate în curînd. Dar 
cînd va veni Fiul omului, va găsi El credinţă 
pe pămînt?``

EVREI 10:37 ,,Încă puţină, foarte puţină 
vreme``, şi ,,Cel ce vine va veni, şi nu va 
zăbovi.

2 PETRU 3:9 Domnul nu întîrzie în 
împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; 
ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi 
doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să 

vină la pocăinţă.

Vezi și: Psalmi 27:14; Isaia 30:18; Plângerile lui Ieremia 3:25,26; 
Mica 7:7; Luca 2:25; 2 Tesaloniceni 2:6-8; Iacob 5:7,8.

E25 esia va fi crezut și lăudat.

HABACUC 2:4 Iată, i s’a îngîmfat 
sufletul, nu este fără prihană în el; dar 
cel neprihănit va trăi prin credinţa lui.

ROMANI 1:17 deoarece în ea este 
descoperită o neprihănire, pe care o dă 
Dumnezeu, prin credinţă şi care duce 
la credinţă, după cum este scris: ,,Cel 
neprihănit va trăi prin credinţă.``

GALATENI 2:16 Totuş, fiindcă ştim că omul 
nu este socotit neprihănit, prin faptele 
Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, 
am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim 
socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, 
iar nu prin faptele Legii; pentrucă nimeni 
nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii.

GALATENI 3:11 Şi că nimeni nu este socotit 
neprhănit înaintea lui Dumnezeu, prin 
Lege, este învederat, căci ,,cel neprihănit 
prin credinţă va trăi.``

12 Însă Legea nu se întemeiază pe credinţă; ci 
ea zice: ,,Cine va face aceste lucruri, va trăi 
prin ele``.

EVREI 10:38 Şi cel neprihănit va trăi prin 
credinţă: dar dacă dă înapoi, sufletul Meu 
nu găseşte plăcere în el.``

Vezi și: Isaia 53:11; Ieremia 23:5; Matei 27:19; Faptele 
Apostolilor 3:14; Faptele Apostolilor 22:14; Ioan 2:1; Ioan 

5:10-12.
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H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

HABACUC 2:14 Căci pămîntul va fi plin de 
cunoştinţa salvei Domnului, ca fundul 
mării de apele cari -l acopăr.

ISAIA 11:9 u se va face nici un rău 
şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel 
sfînt; căci pămîntul va fi plin de cunoştinţa 
Domnului, ca fundul mării de apele cari -l 
acopăr.

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

APOCALIPSA 15:4 Cine nu se va teme, 
Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? 
Căci numai Tu eşti Sfînt, şi toate Neamurile 
vor veni şi se vor închina înaintea Ta, 
pentrucă judecăţile Tale au fost arătate!``

Vezi și: #1; Psalmi 67:1-7; Psalmi 72:19; Psalmi 86:9; Psalmi 
98:1-8; Isaia 6:3.
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D05 Mesia va fi Mântuitorul.
E18 Dumnezeu va locui printre poporul Său.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ŢEFANIA 3:9 ,,Atunci voi da popoarelor 
buze curate, ca toţi să cheme Numele 
Domnului, ca să -I slujească într’un 
gînd.

ŢEFANIA 3:10-11
ŢEFANIA 3:12 Voi lăsa în mijlocul tău un 

popor smerit şi mic, care se va încrede 
în Numele Domnului.

13 Rămăşiţele lui Israel nu vor mai săvîrşi 
nelegiuire, nu vor mai spune minciuni, 
şi nici în gura lor nu se va mai găsi o 
limbă înşelătoare. Ci vor paşte, şi se vor 
odihni, şi nimeni nu -i va tulbura.

14 Strigă de bucurie, fiica Sionului! Strigă 
de veselie, Israele! Bucură-te şi saltă 
de veselie din toată inima ta, fiica 
Ierusalimului!

15 Domnul a abătut dela tine pedepsele 
tale, a îndepărtat pe vrăjmaşul tău; 
Domnul, Împăratul lui Israel, este în 
mijlocul tău; nu trebuie să te mai temi 
de nicio nenorocire!

16 În ziua aceea, se va zice Ierusalimului: 
,,Nu te teme de nimic! Sioane, să nu-ţi 
slăbească mînile!

17 Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul 
tău, ca un viteaz care poate ajuta; se va 
bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea 
în dragostea Lui, şi nu va mai putea de 
veselie pentru tine.

ŢEFANIA 3:18-19

ŢEFANIA 3:20 În vremea aceea, vă voi 
aduce înapoi; în vremea aceea, vă voi 
strînge; căci vă voi face o pricină de slavă şi 

de laudă între toate popoarele pămîntului, 
cînd voi aduce înapoi pe prinşii voştri de 
război supt ochii voştri, zice Domnul.`

EZECHIEL 37:24 Robul Meu David va fi 
împărat peste ei, şi toţi vor avea un singur 
păstor. Vor urma poruncile Mele, vor păzi 
legile mele şi le vor împlini.

25 Vor locui iarăş în ţara, pe care am dat -o 
robului Meu Iacov, şi pe care au locuit -o şi 
părinţii voştri. Da, vor locui în ea, ei, copiii 
lor, şi copiii copiilor lor, pe vecie, şi Robul 
Meu David va fi voivodul lor în veci.

MATEI 21:9 oroadele cari mergeau 
înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, 
strigau: ,,Osana Fiul lui David! Binecuvîntat 
este Cel ce vine în Numele Domnului! 
Osana în cerurile prea înalte!``

MATEI 26:61 şi au spus: Acesta a zis: ,,Eu 
pot să stric Templul lui Dumnezeu şi să -l 
zidesc iarăş în trei zile.``

62 Marele preot s’a sculat în picioare, şi I -a zis: 
,,Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceştia 
împotriva Ta?``

63 Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvîntul 
şi I -a zis: ,,Te jur, pe Dumnezeul cel viu, 
să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu.``

MATEI 27:12 Dar n’a răspuns nimic la 
învinuirile preoţilor celor mai de seamă şi 
bătrînilor.

13 Atunci Pilat I -a zis: ,,N’auzi de cîte lucruri 
Te învinuiesc ei?``

14 Isus nu i -a răspuns la niciun cuvînt, aşa că 
se mira foarte mult dregătorul.

LUCA 4:18 ,,Duhul Domnului este peste 
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Mine, pentrucă M’a uns să vestesc săracilor 
Evanghelia; M’a trimes să tămăduiesc pe cei 
cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor 
de război slobozirea, şi orbilor căpătarea 
vederii; să dau drumul celor apăsaţi,

19 şi să vestesc anul de îndurare al 
Domnului.``

LUCA 24:47 Şi să se propovăduiască 
tuturor neamurilor, în Numele Lui, 
pocăinţa şi iertarea păcatelor, începînd din 
Ierusalim.

IOAN 13:1 Înainte de praznicul 
Paştelor, Isus, ca Cel care ştia că I -a sosit 
ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl şi 
fiindcă iubea pe ai Săi, cari erau în lume, i 
-a iubit pînă la capăt.

IOAN 15:11 V’am spus aceste lucruri, 
pentruca bucuria Mea să rămînă în voi, şi 
bucuria voastră să fie deplină.

12 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii 
pe alţii, cum v’am iubit Eu.

13 u este mai mare dragoste decît să-şi dea 
cineva viaţa pentru prietenii săi.

ROMANI 8:37 Totuş în toate aceste lucruri 
noi sîntem mai mult decît biruitori, prin 
Acela care ne -a iubit.

APOCALIPSA 15:4 Cine nu se va teme, 
Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? 
Căci numai Tu eşti Sfînt, şi toate Neamurile 
vor veni şi se vor închina înaintea Ta, 
pentrucă judecăţile Tale au fost arătate!``

APOCALIPSA 19:1 După aceea, am 
auzit în cer ca un glas puternic de gloată 
multă, care zicea: ,,Aliluia! A Domnului, 

Dumnezeului nostru, este mîntuirea, slava, 
cinstea şi puterea!

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5; Isaia 62:1-7; Isaia 65:19; Ieremia 
32:41; Matei 28:18,19; Faptele Apostolilor 6:7; Faptele 

Apostolilor 9:15; Apocalipsa 19:7.
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E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

HAGAI 2:7 voi clătina toate 
neamurile; comorile tuturor neamurilor 
vor veni, şi voi umplea de slavă Casa 
aceasta, zice Domnul oştirilor.``

8 ,,Al Meu este argintul, şi al Meu este 
aurul, zice Domnul oştirilor.``

9 ,,Slava acestei Case din urmă va fi mai 
mare decît a celei dintîi, zice Domnul 
oştirilor; şi în locul acesta voi da pacea, 
zice Domnul oştirilor.``

10 În a douăzeci şi patra zi a lunii a noua, 
în anul al doilea al lui Dariu, cuvîntul 
Domnului a vorbit prin proorocul 
Hagai, astfel:

FACEREA - GENEZA 49:10 Toiagul 
de domnie nu se va depărta din Iuda, 
Nici toiagul de cîrmuire dintre picioarele 
lui, Pînă va veni Şilo, Şi de El vor asculta 
popoarele.

IOAN 1:14 Şi Cuvîntul S’a făcut trup, şi 
a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. 
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai 
ca slava singurului născut din Tatăl. -

ROMANI 14:17 Căci Împărăţia lui 
Dumnezeu nu este mîncare şi băutură, ci 
neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfînt.

2 CORINTENI 3:9 Dacă slujba 
aducătoare de osîndă, a fost slăvită, cu 
cît mai mult o întrece în slavă slujba 
aducătoare de neprihănire?

10 Şi în privinţa aceasta, ce a fost slăvit nici n’a 

fost slăvit, din pricina slavei care o întrece 
cu mult.

APOCALIPSA 21:2 Şi eu am văzut 
coborîndu-se din cer dela Dumnezeu, 
cetatea sfîntă, noul Ierusalim, gătită ca o 
mireasă împodobită pentru bărbatul ei.

3 Şi am auzit un glas tare, care ieşea din 
scaunul de domnie, şi zicea: ,,Iată cortul lui 
Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi 
ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va 
fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5; Luca 21:10,11.

C01 Nașterea lui Mesia este prezisă.

HAGAI 2:23 În ziua aceea, zice 
Domnul oştirilor, pe tine, Zorobabele, 
fiul lui Şealtiel, robul Meu, -zice 
Domnul, -te voi lua şi te voi păstra ca 
pe o pecete; căci Eu te-am ales, zice 
Domnul oştirilor.`

LUCA 3:23 Isus avea aproape treizeci de 
ani, cînd a început să înveţe pe norod; şi era, 
cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli,

24 fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, 
fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,

25 fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui 
Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,

26 fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, 
fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda,

27 fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui 
Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri,

HAGAI
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E17 Mesia va construi un templu pentru 
Dumnezeu.

E19 Mesia va mângâia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.
      .
ZAHARIA 1:16 Deaceea aşa vorbeşte 

Domnul: ...Mă întorc cu îndurarea către 
Ierusalim; Casa Mea va fi zidită iarăş 
în el, şi funia de măsurat se va întinde 
asupra Ierusalimului....

17 Strigă din nou, şi zi: ...Aşa vorbeşte 
Domnul oştirilor: ...Cetăţile Mele vor 
avea iarăş belşug de bunătăţi, Domnul 
va mîngîia iarăş Sionul, va alege iarăş 
Ierusalimul.``

ISAIA 40:1 ,,Mîngîiaţi, mîngîiaţi pe 
poporul Meu, zice Dumnezeul vostru.

2 ,Vorbiţi bine Ierusalimului, şi strigaţi -i că 
robia lui s’a sfîrşit, că nelegiuirea lui este 
ispăşită; căci a primit din mîna Domnului 
de două ori cît toate păcatele lui.

ISAIA 40:9 Suie-te pe un munte înalt, 
ca să vesteşti Sionului vestea cea bună; 
înalţă-ţi glasul cu putere, ca să vesteşti 
Ierusalimului vestea cea bună; înalţă-ţi 
glasul, nu te teme, şi spune cetăţilor lui 
Iuda: ,Iată Dumnezeul vostru!

ISAIA 66:13 Cum mîngîie pe cineva 
mamă-sa, aşa vă voi mîngîia Eu; da, veţi fi 
mîngîiaţi în Ierusalim!

MATEI 9:35 Isus străbătea toate cetăţile 
şi satele, învăţînd pe norod în sinagogi, 
propovăduind Evanghelia Împărăţiei, şi 
vindecînd orice fel de boală şi orice fel de 
neputinţă, care era în norod.

LUCA 4:43 Dar El le -a zis: ,,Trebuie 
să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui 
Dumnezeu şi în alte cetăţi; fiindcă pentru 
aceasta am fost trimes.``

FAPTELE APOSTOLILOR 1:8 Ci voi 
veţi primi o putere, cînd Se va pogorî 
Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori 
în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi 
pînă la marginile pămîntului.``

FAPTELE APOSTOLILOR 5:16 
Mulţimea, deasemenea, alerga la Ierusalim, 
din cetăţile vecine, şi aducea pe cei bolnavi 
şi pe cei chinuiţi de duhuri necurate: şi toţi 
se vindecau.

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

E18 Dumnezeu va locui printre poporul Său.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.
       
ZAHARIA 2:1-2
ZAHARIA 2:3 Şi îngerul, care vorbea cu 

mine, a înaintat, şi un alt înger i -a ieşit 
înainte.

4 El i -a zis: ,,Aleargă de vorbeşte tînărului 
acestuia, şi spune -i: ...Ierusalimul va fi 
o cetate deschisă, din pricina mulţimii 
oamenilor şi vitelor cari vor fi în 
mijlocul lui;

5 Eu Însumi-zice Domnul-voi fi un zid de 
foc de jur împrejurul lui, şi voi fi slava 
lui în mijlocul lui!...

ZAHARIA 2:6-9
ZAHARIA 2:10 Strigă de veselie şi 
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bucură-te, fiica Sionului! Căci iată, Eu 
vin, şi voi locui în mijlocul tău, zice 
Domnul.``

11 ,,Multe neamuri se vor alipi de Domnul, 
în ziua aceea, şi vor fi poporul Meu. Eu 
voi locui în mijlocul tău, şi vei şti că 
Domnul oştirilor m’a trimes la tine.

12 Domnul va lua în stăpînire pe Iuda, ca 
partea Lui de moştenire în pămîntul 
sfînt, şi va alege iarăş Ierusalimul.

13 rice făptură să tacă înaintea Domnului, 
căci El S’a şi sculat din locaşul Lui cel 
sfînt!``

PSALMI 40:7 Atunci am zis: ,,Iată-mă că 
vin! -în sulul cărţii este scris despre mine-

LUCA 2:32 lumina care să lumineze 
neamurile, şi slava poporului Tău Israel.``

IOAN 8:14 Drept răspuns, Isus le -a zis: 
,,Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine 
însumi, totuş mărturia Mea este adevărată; 
căci Eu ştiu de unde am venit şi unde Mă 
duc, dar voi nu ştiţi nici de unde vin nici 
unde Mă duc.

IOAN 8:42 Isus le -a zis: ,,Dacă ar 
fi Dumnezeu Tatăl vostru, M’aţi iubi 
şi pe Mine, căci Eu am ieşit şi vin dela 
Dumnezeu: n’am venit dela Mine însumi, ci 
El M’a trimes.

IOAN 14:28 Aţi auzit că v’am spus: ,Mă 
duc, şi Mă voi întoarce la voi.` Dacă M’aţi 
iubi, v’aţi fi bucurat că v’am zis: ,Mă duc la 
Tatăl;` căci Tatăl este mai mare decît Mine.

FAPTELE APOSTOLILOR 9:15 Dar 
Domnul i -a zis: ,,Du-te, căci el este un vas, 

pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu 
înaintea Nemurilor, înaintea împăraţilor, şi 
înaintea fiilor lui Israel;

ROMANI 3:29 Sau, poate, Dumnezeu este 
numai Dumnezeul Iudeilor? Nu este şi al 
Neamurilor? Da, este şi al Neamurilor;

ROMANI 11:25 Fraţilor, pentruca să nu vă 
socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu 
ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut 
într’o împietrire, care va ţinea pînă va intra 
numărul deplin al Neamurilor.

ROMANI 15:8 Hristos a fost, în adevăr, un 
slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească 
credincioşia lui Dumnezeu, şi să întărească 
făgăduinţele date părinţilor;

9 şi ca Neamurile să slăvească pe Dumnezeu, 
pentru îndurarea Lui, după cum este scris: 
,,De aceea Te voi lăuda printre Neamuri, şi 
voi cînta Numelui Tău.``

10 Este zis iarăş: ,,Veseliţi-vă, Neamuri, 
împreună cu poporul Lui.``

11 Şi iarăş: ,,Lăudaţi pe Domnul, toate 
Neamurile; slăviţi -L, toate noroadele.``

12 Tot astfel şi Isaia zice: ,,Din Iese va ieşi o 
Rădăcină, care se va scula să domnească 
peste Neamuri; şi Neamurile vor nădăjdui 
în El.``

EVREI 9:27 Şi, după cum oamenilor le 
este rînduit să moară o singură dată, iar 
după aceea vine judecata,

28 tot aşa, Hristos, după ce S’a adus jertfă o 
singură dată, ca să poarte păcatele multora, 
Se va arăta a doua oară, nu în vederea 
păcatului, ca să aducă mîntuirea celor ce -L 
aşteaptă.
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EVREI 10:7 Atunci am zis: ,,Iată-Mă (în 
sulul cărţii este scris despre Mine), vin să 
fac voia Ta, Dumnezeule!``

APOCALIPSA 3:11 Eu vin curînd. 
Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia 
cununa.

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

APOCALIPSA 16:15 ,,Iată, Eu vin ca un 
hoţ. Ferice de celce veghează şi îşi păzeşte 
hainele, ca să nu umble gol şi să i se vadă 
ruşinea!`` -

APOCALIPSA 22:7 Şi iată, Eu vin 
curînd! -Ferice de cel ce păzeşte cuvintele 
proorociei din cartea aceasta!``

APOCALIPSA 22:12 Iată, Eu vin curînd; 
şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau 
fiecăruia după fapta lui.

APOCALIPSA 22:17 Şi Duhul şi 
Mireasa zic: ,,Vino!`` Şi cine aude, să zică: 
,,Vino!`` Şi celuice îi este sete, să vină; cine 
vrea, să ia apa vieţii fără plată!

APOCALIPSA 22:20 Cel ce adevereşte 
aceste lucruri, zice: ,,Da, Eu vin curînd.`` 
Amin! Vino, Doamne Isuse!

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5; Ioan 17:13; Faptele Apostolilor 10:45; 
Faptele Apostolilor 11:1,18; Evrei 10:9; 1 Petru 5:4.

C01 Nașterea lui Mesia este prezisă.
D05 Mesia va fi Mântuitorul.
D10 Mesia va fi Judecătorul.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ZAHARIA 3:1 El (îngerul) mi -a arătat 
pe marele preot Iosua, stînd în picioare 
înaintea Îngerului Domnului, şi pe 
Satana stînd la dreapta lui, ca să -l 
pîrască.

2 Domnul a zis Satanei: ,,Domnul să te 
mustre, Satano! Domnul să te mustre, 
El care a ales Ierusalimul! Nu este el, 
Iosua, un tăciune scos din foc?``

3 Dar Iosua era îmbrăcat cu haine 
murdare, şi totuş stătea în picioare 
înaintea Îngerului.

4 Iar Îngerul, luînd cuvîntul, a zis celor 
ce erau înaintea Lui: ,,Desbrăcaţi -l de 
hainele murdare de pe el!`` Apoi a zis 
lui Iosua: ,,Iată că îndepărtez dela tine 
nelegiuirea, şi te îmbrac cu haine de 
sărbătoare!``

5 Eu am zis: ,,Să i se pună pe cap o mitră 
curată!`` Şi i-au pus o mitră curată pe 
cap, şi l-au îmbrăcat în haine, în timp ce 
Îngerul Domnului stătea acolo.

ZAHARIA 3:6-7
ZAHARIA 3:8 Ascultă dar, Iosua, mare 

preot, tu şi tovarăşii tăi de slujbă, cari 
stau înaintea ta-căci aceştia sînt nişte 
oameni cari vor sluji ca semne. -Iată, voi 
aduce pe Robul Meu, Odrasla.

9 Căci iată că numai spre piatra aceasta pe 
care am pus -o înaintea lui Iosua, sînt 
îndreptaţi şapte ochi; iată, Eu Însumi 
voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice 
Domnul oştirilor; şi într’o singură zi, voi 
înlătura nelegiuirea ţării acesteia.
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10 În ziua aceea, -zice Domnul oştirilor, -vă 
veţi pofti unii pe alţii supt viţă şi supt 
smochin.``...

MATEI 22:11 Împăratul a intrat să-şi vadă 
oaspeţii; şi a zărit acolo pe un om, care nu 
era îmbrăcat în haina de nuntă.

12 ,Prietene,` i -a zis el, ,cum ai intrat aici fără 
să ai haină de nuntă?` Omul acela a amuţit.

LUCA 1:32 El va fi mare, şi va fi chemat 
Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu 
îi va da scaunul de domnie al tatălui Său 
David.

33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi 
Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``

ROMANI 16:20 Dumnezeul păcii va zdrobi 
în curînd pe Satana supt picioarele voastre. 
Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie 
cu voi! Amin.

EFESENI 6:11 Îmbrăcaţi-vă cu toată 
armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea 
pept împotriva uneltirilor diavolului.

12 Căci noi n’avem de luptat împotriva cărnii 
şi sîngelui, ci împotriva căpeteniilor, 
împotriva domniilor, împotriva 
stăpînitorilor întunerecului acestui veac, 
împotriva duhurilor răutăţii cari sînt în 
locurile cereşti.

13 De aceea, luaţi toată armătura lui 
Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua 
cea rea, şi să rămîneţi în picioare, după ce 
veţi fi biruit totul.

1 IOAN 3:8 Cine păcătuieşte, este dela 
diavolul, căci diavolul păcătuieşte dela 
început. Fiul lui Dumnezeu S’a arătat ca să 
nimicească lucrările diavolului.

APOCALIPSA 4:4 Împrejurul 
scaunului de domnie stăteau douăzeci şi 
patru de scaune de domnie; şi pe aceste 
scaune de domnie stăteau douăzeci şi patru 
de bătrîni, îmbrăcaţi în haine albe; şi pe 
capete aveau cununi de aur.

APOCALIPSA 4:10 cei douăzeci şi 
patru de bătrîni cădeau înaintea Celui ce 
şedea pe scaunul de domnie, şi se închinau 
Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi aruncau 
cununile înaintea scaunului de domnie, şi 
ziceau:

11 ,,Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul 
nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, 
căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia 
Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!``

APOCALIPSA 7:9 După aceea m-am 
uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu 
putea s’o numere nimeni, din orice neam, 
din orice seminţie, din orice norod şi de 
orice limbă, care stătea în picioare înaintea 
scaunului de domnie şi înaintea Mielului, 
îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic 
în mîni;

10 şi strigau cu glas tare, şi ziceau: ,,Mîntuirea 
este a Dumnezeului nostru, care şade pe 
scaunul de domnie, şi a Mielului!``

11 Şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului 
de domnie, împrejurul bătrînilor şi 
împrejurul celor patru făpturi vii. Şi s’au 
aruncat cu feţele la pămînt în faţa scaunului 
de domnie, şi s’au închinat lui Dumnezeu,

12 şi au zis: ,,Amin.`` ,,A Dumnezeului 
nostru, să fie lauda, slava, înţelepciunea, 
mulţămirile, cinstea, puterea şi tăria, în 
vecii vecilor! Amin.``

13 Şi unul din bătrîni a luat cuvîntul, şi mi -a 
zis: ,,Aceştia, cari sînt îmbrăcaţi în haine 

ZAHARIA



362

albe, cine sînt oare? Şi de unde au venit?``
14 ,,Doamne``, i-am răspuns eu, ,,Tu ştii``. 

Şi el mi -a zis: ,,Aceştia vin din necazul cel 
mare; ei şi-au spălat hainele, şi le-au albit în 
sîngele Mielului.

APOCALIPSA 19:8 şi i s’a dat să se 
îmbrace cu in supţire, strălucitor, şi curat.`` 
-(Inul subţire sînt faptele neprihănite ale 
sfinţilor.)

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5; Isaia 6:2,3; Isaia 64:6; Zaharia 
6:11-13.

D03 D. Rolul lui Mesia ca Preot.
E17 Mesia va construi un templu pentru 

Dumnezeu.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
  
ZAHARIA 6:12 Şi să -i spui: ,,Aşa vorbeşte 

Domnul oştirilor: ,,Iată că un om, al 
cărui nume este Odrasla, va odrăsli din 
locul lui, şi va zidi Templul Domnului.

13 Da, El va zidi Templul Domnului, va 
purta podoabă împărătească, va şedea 
şi va stăpîni pe scaunul Lui de domnie, 
va fi preot pe scaunul Lui de domnie, 
şi o desăvîrşită unire va domni între ei 
amîndoi.``

15 Ceice sînt departe vor veni şi vor lucra 
la Templul Domnului; şi veţi şti astfel 
că Domnul oştirilor m’a trimes la voi. 
Lucrul acesta se va întîmpla, dacă veţi 
asculta glasul Domnului, Dumnezeului 
vostru.``

MATEI 12:6 Dar Eu vă spun că aici este 
Unul mai mare decît Templul.

MATEI 26:61 şi au spus: Acesta a zis: ,,Eu 
pot să stric Templul lui Dumnezeu şi să -l 
zidesc iarăş în trei zile.``

LUCA 1:31 Şi iată că vei rămînea 
însărcinată, şi vei naşte un fiu, căruia îi vei 
pune numele Isus.

32 El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea 
Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul 
de domnie al tatălui Său David.

33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi 
Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``

IOAN 2:19 Drept răspuns, Isus le -a zis: 
,,Stricaţi Templul acesta, şi în trei zile îl voi 
ridica.``

20 Iudeii au zis: ,,Au trebuit patruzeci şi şase 
de ani, ca să se zidească Templul acesta, şi 
Tu îl vei ridica în trei zile?``

21 Dar El le vorbea despre Templul trupului 
Său.

IOAN 17:1 După ce a vorbit astfel, Isus 
a ridicat ochii spre cer, şi a zis: ,,Tată, a sosit 
ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul 
Tău să Te proslăvească pe Tine,

2 după cum I-ai dat putere peste orice 
făptură, ca să dea viaţa vecinică tuturor 
acelora, pe cari I i-ai dat Tu.

3 Şi viaţa vecinică este aceasta: să Te cunoască 
pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe 
Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:39 Căci 
făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru 
copiii voştri, şi pentru toţi cei ce sînt 
departe acum, în oricît de mare număr îi va 
chema Domnul, Dumnezeul nostru.``

FAPTELE APOSTOLILOR 15:14 Simon a 
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spus cum mai întîi Dumnezeu Şi -a aruncat 
privirile peste Neamuri, ca să aleagă din 
mijlocul lor un popor, care să -I poarte 
Numele.

15 Şi cu faptul acesta se potrivesc cuvintele 
proorocilor, după cum este scris:

16 ,După aceea, Mă voi întoarce, şi voi ridica 
din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, 
îi voi zidi dărîmăturile, şi -l voi înălţa din 
nou:

17 pentruca rămăşiţa de oameni să caute pe 
Domnul, ca şi toate Neamurile peste cari 
este chemat Numele Meu,

2 CORINTENI 6:16 Cum se împacă 
Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi 
sîntem Templul Dumnezeului celui viu, 
cum a zis Dumnezeu: ,,Eu voi locui şi voi 
umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul 
lor, şi ei vor fi poporul Meu.``

EFESENI 2:19 Aşa dar, voi nu mai sînteţi 
nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sînteţi 
împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din 
casa lui Dumnezeu,

20 fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi 
proorocilor, piatra din capul unghiului fiind 
Isus Hristos.

21 În El toată clădirea, bine închegată, creşte 
ca să fie un Templu sfînt în Domnul.

22 Şi prin El şi voi sînteţi zidiţi împreună, ca să 
fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

EVREI 3:3 Căci El a fost găsit vrednic 
să aibă o slavă cu atît mai mare decît a lui 
Moise, cu cît celce a zidit o casă are mai 
multă cinste decît casa însăş. -

4 rice casă este zidită de cineva, dar Celce a 
zidit toate lucrurile, este Dumnezeu. -

5 Cît despre Moise, el a fost ,,credincios în 

toată casa lui Dumnezeu``, ca slugă, ca să 
mărturisească despre lucrurile, cari aveau să 
fie vestite mai tîrziu.

6 Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste 
casa lui Dumnezeu. Şi casa Lui sîntem 
noi, dacă păstrăm pînă la sfîrşit încrederea 
nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudăm.

EVREI 7:24 Dar El, fiindcă rămîne ,,în 
veac``, are o preoţie, care nu poate trece 
dela unul la altul.

EVREI 10:12 El, dimpotrivă, după ce a 
adus o singură jertfă pentru păcate, S’a 
aşezat pentru totdeauna la dreapta lui 
Dumnezeu,

1 PETRU 3:22 care stă la dreapta lui 
Dumnezeu, după ce s-a înălţat la cer, şi Şi-a 
supus îngerii, stăpînirile şi puterile.

APOCALIPSA 21:3 Şi am auzit un 
glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, 
şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu 
oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi 
poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. 
El va fi Dumnezeul lor.

APOCALIPSA 21:22 În cetate n’am 
văzut niciun Templu; pentrucă Domnul 
Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul, 
sînt Templul ei.

Vezi și: #1; #3; Isaia 9:7; Zaharia 4:1-6; Faptele Apostolilor 
2:1-4,16-18,37-42; 17:31; 19:4-6; Efeseni 1:20-23; Filipeni 2:7-11; 

Evrei 2:7-9.
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E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ZAHARIA 8:1-2
ZAHARIA 8:3 Aşa vorbeşte Domnul: 

,,Mă întorc iarăş în Sion, şi vreau să 
locuiesc în mijlocul Ierusalimului. 
Ierusalimul se va chema: ...Cetatea cea 
credincioasă,... şi muntele Domnului 
oştirilor se va chema: ...Muntele cel 
sfînt....``

4 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ,,Iarăş, 
vor şedea pe uliţele Ierusalimului 
bătrîni şi femei în vîrstă, fiecare cu 
toiagul în mînă, din pricina marelui lor 
număr de zile.

5 Uliţele cetăţii vor fi pline de băieţi şi 
fete, cari se vor juca pe uliţe.``

6 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ,,Dacă 
lucrul acesta va părea de mirat în ochii 
rămăşiţei poporului acestuia în zilele 
acelea, va fi de mirat oare şi în ochii 
Mei? zice Domnul oştirilor.``

7 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ,,Iată, 
Eu izbăvesc pe poporul Meu din ţara 
dela răsărit şi din ţara dela asfinţitul 
soarelui.

8 Îi voi aduce înapoi, şi vor locui în 
mijlocul Ierusalimului; ei vor fi poporul 
Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul lor cu 
adevăr şi dreptate.

ZAHARIA 8:9-11
ZAHARIA 8:12 ,,Ci sămănăturile 

vor merge bine, viţa îşi va da rodul, 
pămîntul îşi va da roadele, şi cerurile 
îşi vor trimete roua; şi toate aceste 
lucruri le voi da în stăpînirea rămăşiţei 
poporului acestuia.

13 După cum aţi fost un blestem între 
neamuri, casa lui Iuda şi casa lui Israel, 
tot astfel vă voi mîntui, şi veţi fi o 
binecuvîntare. Nu vă temeţi, ci întăriţi-
vă mînile!``

ZAHARIA 8:14-19
ZAHARIA 8:20 Aşa vorbeşte Domnul 

oştirilor: ,,Vor mai veni iarăş popoare şi 
locuitori dintr’un mare număr de cetăţi.

21 Locuitorii unei cetăţi vor merge la 
cealaltă, şi vor zice: ...Haidem să ne 
rugăm Domnului şi să căutăm pe 
Domnul oştirilor! Vrem să mergem şi 
noi!...

22 Şi multe popoare şi multe neamuri vor 
veni astfel să caute pe Domnul oştirilor 
la Ierusalim, şi să se roage Domnului.``

23 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ,,În 
zilele acelea, zece oameni din toate 
limbile neamurilor vor apuca pe un 
Iudeu de poala hainei, şi -i vor zice: 
...Vrem să mergem cu voi; căci am auzit 
că Dumnezeu este cu voi!``

LUCA 24:45 Atunci le -a deschis mintea, 
ca să înţeleagă Scripturile.

46 Şi le -a zis: ,,Aşa este scris, şi aşa trebuia să 
pătimească Hristos, şi să învieze a treia zi 
dintre cei morţi.

47 Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, 
în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea 
păcatelor, începînd din Ierusalim.

ROMANI 11:25 Fraţilor, pentruca să nu vă 
socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu 
ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut 
într’o împietrire, care va ţinea pînă va intra 
numărul deplin al Neamurilor.

26 Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum 
este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion, şi va 
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îndepărta toate nelegiurile dela Iacov.
27 Acesta va fi legămîntul, pe care -l voi face cu 

ei, cînd le voi şterge păcatele.``
28 În ce priveşte Evanghelia, ei sînt vrăjmaşi, şi 

aceasta spre binele vostru; dar în ce priveşte 
alegerea, sînt iubiţi, din pricina părinţilor 
lor.

29 Căci lui Dumnezeu nu -I pare rău de 
darurile şi de chemarea făcută.

30 Dupăcum voi odinioară n’aţi ascultat de 
Dumnezeu, şi dupăcum prin neascultarea 
lor aţi căpătat îndurare acum,

31 tot aşa, ei acum n’au ascultat, pentruca, 
prin îndurarea arătată vouă, să capete şi ei 
îndurare.

32 Fiindcă Dumnezeu a închis pe toţi oamenii 
în neascultare, ca să aibă îndurare de toţi.

ROMANI 15:8 Hristos a fost, în adevăr, un 
slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească 
credincioşia lui Dumnezeu, şi să întărească 
făgăduinţele date părinţilor;

9 şi ca Neamurile să slăvească pe Dumnezeu, 
pentru îndurarea Lui, după cum este scris: 
,,De aceea Te voi lăuda printre Neamuri, şi 
voi cînta Numelui Tău.``

10 Este zis iarăş: ,,Veseliţi-vă, Neamuri, 
împreună cu poporul Lui.``

11 Şi iarăş: ,,Lăudaţi pe Domnul, toate 
Neamurile; slăviţi -L, toate noroadele.``

12 Tot astfel şi Isaia zice: ,,Din Iese va ieşi o 
Rădăcină, care se va scula să domnească 
peste Neamuri; şi Neamurile vor nădăjdui 
în El.``

ROMANI 16:25 Iar Aceluia care poate să 
vă întărească, după Evanghelia mea şi 
propovăduirea lui Isus Hristos, -potrivit 
cu descoperirea tainei, care a fost ţinută 
ascunsă timp de veacuri,

26 dar a fost arătată acum prin scrierile 
proorocilor, şi, prin porunca Dumnezeului 
celui vecinic, a fost adusă la cunoştinţa 
tuturor Neamurilor, ca să asculte de 
credinţă, -

2 CORINTENI 6:16 Cum se împacă 
Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi 
sîntem Templul Dumnezeului celui viu, 
cum a zis Dumnezeu: ,,Eu voi locui şi voi 
umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul 
lor, şi ei vor fi poporul Meu.``

GALATENI 3:8 Scriptura, de asemenea, 
fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti 
neprihănite pe Neamuri, prin credinţă, a 
vestit mai dinainte lui Avraam această veste 
bună: ,,Toate neamurile vor fi binecuvîntate 
în tine.``

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

APOCALIPSA 15:4 Cine nu se va teme, 
Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? 
Căci numai Tu eşti Sfînt, şi toate Neamurile 
vor veni şi se vor închina înaintea Ta, 
pentrucă judecăţile Tale au fost arătate!``

APOCALIPSA 21:3 Şi am auzit un 
glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, 
şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu 
oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi 
poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. 
El va fi Dumnezeul lor.
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APOCALIPSA 21:24 eamurile vor 
umbla în lumina ei, şi împăraţii pămîntului 
îşi vor aduce slava şi cinstea lor în ea.

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5; Luca 8:43,44; Ioan 12:20,21; 
Apocalipsa 7:9.

D04 D. Rolul lui Mesia ca Împărat.
F02 Intrarea lui Mesia în Ierusalim este 

prezisă.

ZAHARIA 9:9 Saltă de veselie, fiica 
Sionului! Strigă de bucurie, fiica 
Ierusalimului! Iată că Împăratul 
tău vine la tine; El este neprihănit şi 
biruitor, smerit şi călare pe un măgar, 
pe un mînz, pe mînzul unei măgăriţe.

FACEREA - GENEZA 49:10 Toiagul 
de domnie nu se va depărta din Iuda, 
Nici toiagul de cîrmuire dintre picioarele 
lui, Pînă va veni Şilo, Şi de El vor asculta 
popoarele.

11 El îşi leagă măgarul de viţă, Şi de cel mai 
bun butuc de viţă mînzul măgăriţei lui; Îşi 
spală haina în vin, Şi mantaua în sîngele 
strugurilor.

ISAIA 62:11 Iată ce vesteşte Domnul 
pînă la marginile pămîntului: ,Spuneţi fiicei 
Sionului: ,Iată, Mîntuitorul tău vine; iată, 
plata este cu El, şi răsplătirile merg înaintea 
Lui.

MATEI 21:4 Dar toate aceste lucruri s’au 
întîmplat ca să se împlinească ce fusese 
vestit prin proorocul, care zice:

5 ,,Spuneţi fiicei Sionului: ,Iată, Împăratul 
tău vine la tine, blînd şi călare pe un măgar, 

pe un măgăruş, mînzul unei măgăriţe.``

IOAN 12:12 A doua zi, o gloată mare, 
care venise la praznic, cum a auzit că vine 
Isus în Ierusalim,

13 a luat ramuri de finic, şi I -a ieşit în 
întîmpinare, strigînd: ,,Osana! Binecuvîntat 
este Celce vine în Numele Domnului, 
Împăratul lui Israel!``

14 Isus a găsit un măgăruş, şi a încălecat pe el, 
dupăcum este scris:

15 ,,Nu te teme, fiica Sionului; iată că 
Împăratul tău vine călare pe mînzul unei 
măgăriţe.``

16 Ucenicii Lui n’au înţeles aceste lucruri dela 
început; dar, dupăce a fost proslăvit Isus, şi-
au adus aminte că aceste lucruri erau scrise 
despre El, şi că ei le împliniseră cu privire la 
El.

Vezi și: Isaia 12:6; Isaia 40:9; Isaia 52:9,10; Ţefania 3:14,15; 
Zaharia 2:10; Marcu 11:7-10; Luca 19:29-38.

B13 Autoritatea lui Mesia.
E24 Mesia va aduce pacea.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ZAHARIA 9:10 Voi nimici carăle de 
război din Efraim, şi caii din Ierusalim, 
şi arcurile de război vor fi nimicite. El va 
vesti nemurilor pacea, şi va stăpîni dela 
o mare la cealaltă, şi dela rîu pînă la 
marginile pămîntului.

ZAHARIA 9:11-12

PSALMI 72:7 În zilele lui va înflori cel 
neprihănit, şi va fi belşug de pace pînă nu va 
mai fi lună.
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ISAIA 9:6 Căci un Copil ni s’a născut, 
un Fiu ni s’a dat, şi domnia va fi pe umărul 
Lui; Îl vor numi: ,,Minunat, Sfetnic, 
Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, 
Domn al păcii.

7 El va face ca domnia Lui să crească, şi o 
pace fără sfîrşit va da scaunului de domnie 
al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o 
va sprijini prin judecată şi neprihănire, de 
acum şi’n veci de veci: iată ce va face rîvna 
Domnului oştirilor.

MATEI 8:27 amenii aceia se mirau, şi 
ziceau: ,,Ce fel de om este acesta, de -L 
ascultă pînă şi vînturile şi marea?``

MATEI 9:6 Dar, ca să ştiţi că Fiul omului 
are putere pe pămînt să ierte păcatele, 
-,,Scoală-te``, a zis El slăbănogului, ,,ridică-
ţi patul, şi du-te acasă.``

MATEI 28:18 Isus S’a apropiat de ei, a 
vorbit cu ei, şi le -a zis: ,,Toată puterea Mi -a 
fost dată în cer şi pe pămînt.

MARCU 1:27 Toţi au rămas înmărmuriţi, 
aşa că se întrebau unii pe alţii: ,,Ce este 
aceasta? O învăţătură nouă! El porunceşte 
ca un stăpîn chiar şi duhurilor necurate, şi 
ele Îl ascultă!``

LUCA 2:14 ,,Slavă lui Dumnezeu în 
locurile prea înalte, şi pace pe pămînt între 
oamenii plăcuţi Lui.``

LUCA 4:32 Ei erau uimiţi de învăţătura 
Lui, pentrucă vorbea cu putere.

IOAN 5:22 Tatăl nici nu judecă pe 
nimeni, ci toată judecata a dat -o Fiului,

IOAN 5:27 Şi I -a dat putere să judece, 
întrucît este Fiu al omului.

IOAN 10:17 Tatăl Mă iubeşte, pentrucă 
Îmi dau viaţa, ca iarăş s’o iau.

18 imeni nu Mi -o ia cu sila, ci o dau Eu dela 
Mine. Am putere s’o dau, şi am putere s’o 
iau iarăş: aceasta este porunca, pe care am 
primit -o dela Tatăl Meu.``

IOAN 14:27 Vă las pacea, vă dau pacea 
Mea. Nu v’o dau cum o dă lumea. Să nu vi se 
tulbure inima, nici să nu se înspăimînte.

IOAN 16:33 V’am spus aceste lucruri 
ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea 
necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit 
lumea.``

IOAN 17:1 După ce a vorbit astfel, Isus 
a ridicat ochii spre cer, şi a zis: ,,Tată, a sosit 
ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul 
Tău să Te proslăvească pe Tine,

2 după cum I-ai dat putere peste orice 
făptură, ca să dea viaţa vecinică tuturor 
acelora, pe cari I i-ai dat Tu.

FAPTELE APOSTOLILOR 9:31 Biserica 
se bucura de pace în toată Iudea, Galilea 
şi Samaria, se întărea sufleteşte, şi umbla 
în frica Domnului; şi, cu ajutorul Duhului 
Sfînt, se înmulţea.

FAPTELE APOSTOLILOR 10:36 El a 
trimes Cuvîntul Său fiilor lui Israel, şi le -a 
vestit Evanghelia păcii, prin Isus Hristos, 
care este Domnul tuturor.

ROMANI 5:1 Deci, fiindcă sîntem socotiţi 
neprihăniţi, prin credinţă, avem (Sau: Să 
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avem.) pace cu Dumnezeu, prin Domnul 
nostru Isus Hristos.

EFESENI 2:17 El a venit astfel să aducă 
vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi 
departe, şi pace celor ce erau aproape.

2 TESALONICENI 3:16 Însuş Domnul 
păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. 
Domnul să fie cu voi cu toţi!

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5; 1 Samuel 2:10; Psalmi 2:8; Psalmi 
22:27; Psalmi 37:11; Psalmi 67:7; Psalmi 72:8; Psalmi 85:8-10; 
Psalmi 98:3; Psalmi 122:6-8; Psalmi 147:14; Isaia 26:12; Isaia 

45:22; Isaia 48:18; Isaia 52:7; Isaia 53:5; Isaia 55:12; Isaia 57:19; 
Isaia 62:11; Isaia 66:12; Ieremia 8:11; Ieremia 16:19-21; Ieremia 
28:9; Ieremia 33:9; Osea 1:7; Osea 2:19; Mica 5:4,10,11; Hagai 

2:32; Daniel 4:17; Daniel 7:13,14,27; Marcu 1:27; Luca 4:32; Luca 
10:19; Luca 11:31; Luca 12:15; Ioan 10:17,18; Ioan 20:19,21,26; 

Romani 10:15,17,18; Romani 14:17; 1 Corinteni 15:24; 2 Corinteni 
10:4,5; Efeseni 2:14,15; Coloseni 1:20; Coloseni 3:15; 2 Petru 3:14.

D05 Mesia va fi Mântuitorul.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ZAHARIA 10:3-5 
ZAHARIA 10:6 Voi întări casa lui Iuda, 

şi voi izbăvi casa lui Iosif; îi voi aduce 
înapoi, căci Mi-este milă de ei, şi vor fi 
ca şi cînd niciodată nu i-aş fi lepădat; 
căci Eu sînt Domnul, Dumnezeul lor, şi 
-i voi asculta.

7 Efraim va fi ca un viteaz; inima lor se va 
bucura ca de vin; fiii lor vor vedea lucrul 
acesta şi se vor veseli, inima lor se va 
bucura în Domnul.

8 Le voi fluiera şi -i voi aduna, căci i-am 
răscumpărat, şi se vor înmulţi cum se 
înmulţeau odinioară.

9 Îi voi risipi printre popoare, şi îşi vor 
aduce aminte de Mine în ţări depărtate; 
vor trăi împreună cu copiii lor, şi se vor 

întoarce.
10 Îi voi aduce înapoi din ţara Egiptului, 

şi -i voi aduna din Asiria; îi voi aduce în 
ţara Galaadului şi în Liban, şi nu le va 
ajunge locul.

11 Israel va trece prin strîmtorile mării, va 
lovi valurile mării şi toate adîncimile 
rîului Nil se vor usca; mîndria Asiriei 
va fi frîntă, şi toiagul de cîrmuire al 
Egiptului va pieri.

12 Îi voi întări în Domnul, şi vor umbla în 
Numele Lui, zice Domnul!

MATEI 24:14 Evanghelia aceasta a 
Împărăţiei va fi propovăduită în toată 
lumea, ca să slujească de mărturie tuturor 
neamurilor. Atunci va veni sfîrşitul.

MATEI 28:19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici 
din toate neamurile, botezîndu -i în 
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului 
Duh.

20 Şi învăţaţi -i să păzească tot ce v’am 
poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate 
zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin

LUCA 21:24 Vor cădea supt ascuţişul 
săbiei, vor fi luaţi robi printre toate 
neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în 
picioare de neamuri, pînă se vor împlini 
vremurile neamurilor.

ROMANI 11:11 Întreb dar: ,,S’au poticnit ei 
ca să cadă? Nicidecum! Ci, prin alunecarea 
lor, s’a făcut cu putinţă mîntuirea 
Neamurilor, ca să facă pe Israel gelos;

12 dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăţie 
pentru lume, şi paguba lor a fost o bogăţie 
pentru Neamuri, ce va fi plinătatea 
întoarcerii lor?
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13 V’o spun vouă, Neamurilor: ,,Întrucît sînt 
apostol al Neamurilor, îmi slăvesc slujba 
mea,

14 şi caut, ca, dacă este cu putinţă, să stîrnesc 
gelozia celor din neamul meu, şi să 
mîntuiesc pe unii din ei.

15 Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea 
lumii, ce va fi primirea lor din nou, decît 
viaţă din morţi?

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5; Faptele Apostolilor 2:5-11; 1 Petru 
1:1,2; Apocalipsa 8:7-11.

F04 Consecințele renegării lui Mesia.
H02 Judecata din viitor de către Mesia.

ZAHARIA 11:4 Aşa vorbeşte Domnul, 
Dumnezeul meu: ,,Paşte oile de tăiat!

5 Căci cei ce le cumpără le taie şi nu se 
simt vinovaţi. Şi cel ce le vinde zice: 
...Binecuvîntat să fie Domnul, căci mă 
îmbogăţesc!... Şi păstorii lor nu le cruţă.

6 Căci nu mai am milă de locuitorii ţării, 
-zice Domnul: ...Ci iată, dau pe oameni, 
pe unii în mînile altora şi în mînile 
împăratului lor; ei vor pustii ţara, şi n’o 
vor izbăvi din mînile lor.

EZECHIEL 34:23 Voi pune peste ele un singur 
păstor, care le va paşte, şi anume pe Robul 
Meu David; El le va paşte, El va fi păstorul 
lor.

MICA 5:4 El se va înfăţişa, şi va 
cîrmui cu puterea Domnului, şi cu măreţia 
Numelui Domnului, Dumnezeului Său: vor 
locui liniştiţi, căci El va fi proslăvit pînă la 
marginile pămîntului.

MATEI 15:24 Drept răspuns, El a zis: ,,Eu 
nu sînt trimes decît la oile pierdute ale casei 
lui Israel.``

MATEI 23:1 Atunci Isus, pe cînd cuvînta 
gloatelor şi ucenicilor Săi,

2 a zis: ,,Cărturarii şi Fariseii şed pe scaunul 
lui Moise.

3 Deci toate lucrurile, pe cari vă spun ei să le 
păziţi, păziţi-le şi faceţi-le; dar după faptele 
lor să nu faceţi. Căci ei zic, dar nu fac.

4 Ei leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat, 
şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu 
degetul nu vor să le mişte.

LUCA 19:41 Cînd S’a apropiat de cetate şi 
a văzut -o, Isus a plîns pentru ea,

42 şi a zis: ,,Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în 
această zi, lucrurile, cari puteau să-ţi dea 
pacea! Dar acum, ele sînt ascunse de ochii 
tăi.

43 Vor veni peste tine zile, cînd vrăjmaşii tăi te 
vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura, şi 
te vor strînge din toate părţile:

44 te vor face una cu pămîntul, pe tine şi pe 
copiii tăi din mijlocul tău; şi nu vor lăsa în 
tine piatră pe piatră, pentrucă n’ai cunoscut 
vremea cînd ai fost cercetată.``

IOAN 19:13 Cînd a auzit Pilat aceste 
vorbe, a scos pe Isus afară; şi a şezut pe 
scaunul de judecător, în locul numit 
,,Pardosit cu pietre``, iar evreieşte: 
,,Gabata.``

14 Era ziua Pregătirii Paştelor, cam pela 
ceasul al şaselea. Pilat a zis Iudeilor: ,,Iată 
Împăratul vostru!``

15 Dar ei au strigat: ,,Ia -L, ia -L, răstigneşte 
-L!`` ,,Să răstignesc pe Împăratul vostru?`` 
le -a zis Pilat. Preoţii cei mai de seamă au 
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răspuns: ,,Noi n’avem alt împărat decît pe 
Cezarul!``

IOAN 21:15 După ce au prînzit, Isus a 
zis lui Simon Petru: ,,Simone, fiul lui Iona, 
Mă iubeşti tu mai mult decît aceştia?`` 
,,Da, Doamne``, I -a răspuns Petru, ,,ştii că 
Te iubesc.`` Isus i -a zis: ,,Paşte mieluşeii 
Mei.``

16 I -a zis a doua oară: ,,Simone, fiul lui Iona, 
Mă iubeşti?`` ,,Da Doamne``, I -a răspuns 
Petru, ,,ştii că Te iubesc.`` Isus i -a zis: 
,,Paşte oiţele Mele``.

17 A treia oară i -a zis Isus: ,,Simone, fiul lui 
Iona, Mă iubeşti?`` Petru s’a întristat că -i 
zisese a treia oară: ,,Mă iubeşti?`` Şi I -a 
răspuns: ,,Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te 
iubesc.`` Isus i -a zis: ,,Paşte oile Mele!

Vezi și: Isaia 40:9-11; Matei 23:14,37; Matei 24:10; Luca 12:52,53; 
Luca 21:16,17; Ioan 12:13; Evrei 2:3; Evrei 10:26,27.

B06 Mesia este bunul Păstor.
B15 Mesia va fi plin de compasiune.

ZAHARIA 11:7 Atunci M’am apucat să 
pasc oile de tăiat, în adevăr cele mai 
ticăloase din turmă. Am luat două 
toiege: pe unul l-am numit ...Îndurare,... 
iar pe celalt l-am numit ...Legămînt.... Şi 
am păscut oile.

MATEI 9:35 Isus străbătea toate cetăţile 
şi satele, învăţînd pe norod în sinagogi, 
propovăduind Evanghelia Împărăţiei, şi 
vindecînd orice fel de boală şi orice fel de 
neputinţă, care era în norod.

36 Cînd a văzut gloatele, I s’a făcut milă de ele, 
pentru că erau necăjite şi risipite, ca nişte oi 

cari n’au păstor.

MATEI 11:5 rbii îşi capătă vederea, 
şchiopii umblă, leproşii sînt curăţiţi, 
surzii aud, morţii înviază, şi săracilor li se 
propovăduieşte Evanghelia.

IOAN 10:16 Mai am şi alte oi, cari nu sînt 
din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le 
aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o 
turmă şi un Păstor.

IOAN 17:21 Mă rog ca toţi să fie una, 
cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; 
ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să 
creadă că Tu M’ai trimes.

22 Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat -o Tu, 
pentruca ei să fie una, cum şi noi sîntem 
una, -

23 Eu în ei, şi Tu în Mine; -pentruca ei să fie în 
chip desăvîrşit una, ca să cunoască lumea 
că Tu M’ai trimes, şi că i-ai iubit, cum M-ai 
iubit pe Mine.

Vezi și: Isaia 61:1; Ieremia 5:4; Ezechiel 37:16-23; Ţefania 3:12; 
Zaharia 11:4,10,11,14.

F03 Mesia va fi renegat.
F11 Suferința lui Mesia.

ZAHARIA 11:8 Am nimicit cu desăvîrşire 
pe cei trei păstori într’o lună: sufletul 
Meu nu -i mai răbda, şi se scîrbise şi 
sufletul lor de Mine.

MATEI 23:34 De aceea, iată, vă trimet 
prooroci, înţelepţi şi cărturari. Pe unii din 
ei îi veţi omorî şi răstigni, pe alţii îi veţi bate 
în sinagogile voastre, şi -i veţi prigoni din 

ZAHARIA



371

cetate în cetate;
35 ca să vină asupra voastră tot sîngele 

nevinovat, care a fost vărsat pe pămînt, dela 
sîngele neprihănitului Abel pînă la sîngele 
lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-aţi 
omorît între Templu şi altar.

36 Adevărat vă spun, că toate acestea vor veni 
peste neamul acesta.

MATEI 27:20 Preoţii cei mai de seamă şi 
bătrînii au înduplecat noroadele să ceară pe 
Baraba, iar pe Isus să -L omoare.

LUCA 12:50 Am un botez cu care trebuie 
să fiu botezat, şi cît de mult doresc să se 
îndeplinească!

LUCA 19:14 Dar cetăţenii lui îl urau; şi 
au trimes după el o solie să -i spună: ,,Nu 
vrem ca omul acesta să împărăţească peste 
noi.``

IOAN 7:7 Pe voi lumea nu vă poate urî; 
pe Mine Mă urăşte, pentrucă mărturisesc 
despre ea că lucrările ei sînt rele.

IOAN 15:18 Dacă vă urăşte lumea, ştiţi 
că pe Mine M’a urît înaintea voastră.

IOAN 15:23 Cine Mă urăşte pe Mine, 
urăşte şi pe Tatăl Meu.

24 Dacă n’aş fi făcut între ei lucrări, pe cari 
nimeni altul nu le -a făcut, n’ar avea păcat; 
dar acum le-au şi văzut, şi M’au urît şi pe 
Mine şi pe Tatăl Meu.

25 Dar lucrul acesta s’a întîmplat ca să se 
împlinească vorba scrisă în Legea lor: ,M’au 
urît fără temei.`

Vezi și: Psalmi 106:40; Isaia 49:7; Ieremia 12:8; Osea 9:15.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.

ZAHARIA 11:9 Şi am zis: ...Nu vă mai pot 
paşte! Cea care are să moară, să moară, 
cea care are să piară să piară, şi cele 
ce mai rămîn, să se mănînce unele pe 
altele!...

IEREMIA 23:33 ,,Dacă poporul acesta, sau 
un prooroc, sau un preot te va întreba: ,Care 
este ameninţarea Domnului?` să le spui 
care este această ameninţare: ,Vă voi lepăda, 
zice Domnul.``

IEREMIA 23:39 din pricina aceasta, iată, vă 
voi uita, şi vă voi lepăda, pe voi şi cetatea, pe 
care v’o dădusem vouă şi părinţilor voştri, vă 
voi arunca dinaintea Mea;

MATEI 15:14 Lăsaţi -i: sînt nişte călăuze 
oarbe; şi cînd un orb călăuzeşte pe un alt 
orb, vor cădea amîndoi în groapă.``

MATEI 21:19 A văzut un smochin lîngă 
drum, şi S’a apropiat de el; dar n’a găsit 
decît frunze, şi i -a zis: ,,Deacum încolo în 
veac să nu mai dea rod din tine!`` Şi pe dată 
smochinul s’a uscat.

MATEI 21:43 Deaceea, vă spun că 
Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată dela 
voi, şi va fi dată unui neam, care va aduce 
roadele cuvenite.

MATEI 23:38 Iată că vi se lasă casa pustie;
39 căci vă spun că deacum încolo nu Mă veţi 

mai vedea pînă cînd veţi zice: ,Binecuvîntat 
este Celce vine în Numele Domnului!``

IOAN 8:21 Isus le -a mai spus: ,,Eu Mă 
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duc, şi Mă veţi căuta, şi veţi muri în păcatul 
vostru; acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteţi 
veni.``

IOAN 8:24 De aceea v’am spus că veţi 
muri în păcatele voastre; căci, dacă nu 
credeţi că Eu sînt, veţi muri în păcatele 
voastre.``

FAPTELE APOSTOLILOR 13:46 Dar 
Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: 
,,Cuvîntul lui Dumnezeu trebuia vestit 
mai întîi vouă; dar fiindcă voi nu -l primiţi, 
şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa 
vecinică, iată că ne întoarcem spre Neamuri.

47 Căci aşa ne -a poruncit Domnul: ,Te-am 
pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci 
mîntuirea pînă la marginile pămîntului.``

FAPTELE APOSTOLILOR 28:26 cînd a zis: 
,Du-te la poporul acesta, şi zi -i: ,,Veţi auzi 
cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege; cu 
ochii voştri veţi privi, şi nu veţi vedea.

27 Căci inima acestui norod s’a împietrit; ei 
aud greu cu urechile, şi-au închis ochii, 
ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă 
cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se 
întoarcă la Dumnezeu, şi să -i vindec.``

28 Să ştiţi dar că mîntuirea aceasta a lui 
Dumnezeu a fost trimeasă Neamurilor, şi o 
vor asculta.``

APOCALIPSA 22:11 Cine este nedrept, 
să fie nedrept şi mai departe; cine este 
întinat, să se întineze şi mai departe; 
cine este fără prihană să trăiască şi mai 
departe fără prihană. Şi cine este sfînt, să se 
sfinţească şi mai departe!

Vezi și: Isaia 9:20,21; Ieremia 19:9; Ezechiel 5:10.

E25 esia va fi crezut și lăudat.
F04 Consecințele renegării lui Mesia.

ZAHARIA 11:10 Mi-am luat toiagul 
...Îndurare,... şi l-am rupt, ca să rup 
legămîntul Meu, pe care -l încheiasem 
cu toate popoarele.

11 Şi cînd s’a rupt în ziua aceea, 
nenorocitele acelea de oi, cari au luat 
seama la Mine, au cunoscut astfel că 
acesta era Cuvîntul Domnului.

LUCA 2:25 Şi iată că în Ierusalim era 
un om numit Simeon. Omul acesta ducea o 
viaţă sfîntă, şi era cu frica lui Dumnezeu. El 
aştepta mîngîierea lui Israel, şi Duhul Sfînt 
era peste el.

LUCA 2:38 A venit şi ea în acelaş ceas, 
şi a început să laude pe Dumnezeu, şi să 
vorbească despre Isus tuturor celor ce 
aşteptau mîntuirea Ierusalimului.

LUCA 21:5 Pe cînd vorbeau unii 
despre Templu, că era împodobit cu pietre 
frumoase şi daruri, Isus a zis:

6 ,,Vor veni zile cînd, nu va rămînea aici piatră 
pe piatră, care să nu fie dărîmată.``

LUCA 21:32 Adevărat vă spun că nu 
va trece neamul acesta, pînă cînd se vor 
împlini toate aceste lucruri.

LUCA 23:51 care nu luase parte la sfatul 
şi hotărîrea celorlalţi. El era din Arimatea, 
o cetate a Iudeilor, şi aştepta şi el Împărăţia 
lui Dumnezeu.
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LUCA 24:49 Şi iată că voi trimete peste 
voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămîneţi 
în cetate pînă veţi fi îmbrăcaţi cu putere de 
sus.``

ROMANI 9:3 Căci aproape să doresc să fiu 
eu însumi anatema, despărţit de Hristos, 
pentru fraţii mei, rudele mele trupeşti.

4 Ei sînt Israeliţi, au înfierea, slava, 
legămintele, darea Legii, slujba 
dumnezeiască, făgăduinţele,

5 patriarhii, şi din ei a ieşit, după trup, 
Hristosul, care este mai pe sus de toate 
lucrurile, Dumnezeu binecuvîntat în veci. 
Amin!

ROMANI 11:7 Deci, ce urmează? Că Israel 
n’a căpătat ce căuta, iar rămăşiţa aleasă a 
căpătat; pe cînd ceilalţi au fost împietriţi,

8 după cum este scris: ,,Dumnezeu le -a dat 
un duh de adormire, ochi ca să nu vadă, şi 
urechi ca să n’audă, pînă în ziua de astăzi.``

9 Şi David zice: ,,Masa lor să li se prefacă într 
-o cursă, într-un laţ, într-un prilej de cădere 
şi într -o dreaptă răsplătire.

10 Să li se întunece ochii ca să nu vadă, şi 
spinarea să le -o ţii mereu gîrbovită.``

11 Întreb dar: ,,S’au poticnit ei ca să cadă? 
Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor, s’a făcut 
cu putinţă mîntuirea Neamurilor, ca să facă 
pe Israel gelos;

12 dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăţie 
pentru lume, şi paguba lor a fost o bogăţie 
pentru Neamuri, ce va fi plinătatea 
întoarcerii lor?

GALATENI 3:16 Acum, făgăduinţele au 
fost făcute ,,lui Avraam şi seminţei lui``. 
Nu zice: ,,Şi seminţelor`` (ca şi cum ar fi 
vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba 

numai de una: ,,Şi seminţei tale``, adică 
Hristos.

17 Iată ce vreau să zic: un testament, pe care 
l -a întărit Dumnezeu mai înainte, nu 
poate fi desfiinţat, aşa ca făgăduinţa să fie 
nimicită, de Legea venită după patru sute 
trei zeci de ani.

18 Căci dacă moştenirea ar veni din Lege, nu 
mai vine din făgăduinţă; şi Dumnezeu 
printr’o făgăduinţă a dat -o lui Avraam.

EVREI 7:22 prin chiar faptul acesta, El 
s’a făcut chezăşul unui legămînt mai bun.

EVREI 8:8 Căci ca o mustrare a zis 
Dumnezeu lui Israel: ,,Iată, vin zile, zice 
Domnul, cînd voi face cu casa lui Israel şi cu 
casa lui Iuda un legămînt nou;

9 nu ca legămîntul, pe care l-am făcut cu 
părinţii lor, în ziua cînd i-am apucat de 
mînă, ca să -i scot din ţara Egiptului. 
Pentrucă n’au rămas în legămîntul Meu, şi 
nici Mie nu Mi -a păsat de ei, zice Domnul.

10 Dar iată legămîntul, pe care -l voi face cu 
casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: 
voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi 
scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, 
şi ei vor fi poporul Meu.

11 Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul 
sau pe fratele său, zicînd: ,Cunoaşte pe 
Domnul!` Căci toţi Mă vor cunoaşte, dela 
cel mai mic pînă la cel mai mare dintre ei.

12 Pentrucă le voi ierta nelegiuirile, şi nu-
Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi 
fărădelegile lor``.

13 Prin faptul că zice: ,,Un nou legămînt``, a 
mărturisit că cel dintîi este vechi; iar ce este 
vechi, ce a îmbătrînit, este aproape de peire.

Vezi și: Psalmi 89:39; Isaia 8:17; Isaia 26:8,9; Ieremia 14:21; 
Ieremia 31:31,32; Ezechiel 7:20-22; Ezechiel 16:59-61; Ezechiel 
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24:21; Daniel 9:26; Mica 7:7; Luca 24:49-53.

F05 Mesia va fi trădat.

ZAHARIA 11:12 Eu le-am zis: ...Dacă găsiţi 
cu cale, daţi-Mi plata; dacă nu, nu Mi 
-o daţi!... Şi Mi-au cîntărit, ca plată, trei 
zeci de arginţi.

13 Dar Domnul Mi -a zis: ...Aruncă 
olarului preţul acesta scump, cu care 
M’au preţuit!... Şi am luat cei trei zeci 
de arginţi, şi i-am aruncat în casa 
Domnului, pentru olar.

MATEI 26:14 Atunci unul din cei 
doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, s’a 
dus la preoţii cei mai de seamă,

15 şi le -a zis: ,,Ce vreţi să-mi daţi, şi -L voi da 
în mînile voastre?`` Ei i-au cîntărit treizeci 
de arginţi.

16 Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej 
nimerit, ca să dea pe Isus în mînile lor.

MATEI 27:3 Atunci Iuda, vînzătorul, 
cînd a văzut că Isus a fost osîndit la moarte, 
s’a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, 
i -a dat preoţilor celor mai de seamă şi 
bătrînilor,

4 şi a zis: ,,Am păcătuit, căci am vîndut sînge 
nevinovat.`` ,,Ce ne pasă nouă?`` i-au 
răspuns ei. ,,Treaba ta.``

5 Iuda a aruncat arginţii în Templu, şi s’a dus 
de s’a spînzurat.

6 Preoţii cei mai de seamă au strîns arginţii, 
şi au zis: ,,Nu este îngăduit să -i punem 
în vistieria Templului, fiindcă sînt preţ de 
sînge.``

7 Şi dupăce s’au sfătuit, au cumpărat cu banii 
aceia ,,Ţarina olarului,`` ca loc pentru 

îngroparea străinilor.
8 Iată de ce ţarina aceea a fost numită pînă în 

ziua de azi: ,,Ţarina sîngelui.``
9 Atunci s’a împlinit ce fusese vestit prin 

proorocul Ieremia, care zice: ,,Au luat cei 
treizeci de arginţi, preţul celui preţuit, pe 
care l-au preţuit unii din fiii lui Israel;1)

10 şi i-au dat pe Ţarina olarului, după cum îmi 
poruncise Domnul.``

1) Cuvintele citate aici nu se găsesc în Ieremia, 
ci în Zaharia; și s-au format diferite suspiciuni 
pentru reconcilierea acestei descrepanțe.  
Cea mai probabilă opinie pare să fie aceea că 
numele profetului a fost inițial omis de către 
Evanghelist și că numele de Ieremia a fost 
adăugat de un copist ulterior. Vechii înțelepți 
spuneau: „sufletul lui Ieremia locuiește în 
Zaharia”.

F03 Mesia va fi renegat.
F08 Detaliile morții lui Mesia.
G04 Mesia va revărsa Spiritul Său.
H01 Întoarcerea lui Mesia este prezisă.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ZAHARIA 12:1-2
ZAHARIA 12:3 În ziua aceea, voi face din 

Ierusalim o piatră grea pentru toate 
popoarele. Toţi cei ce o vor ridica, vor fi 
vătămaţi, şi toate neamurile pămîntului 
se vor strînge împotriva lui.

ZAHARIA 12:4-7
ZAHARIA 12:8 În ziua aceea, Domnul 

va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, 
aşa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua 
aceea ca David; şi casa lui David va fi 
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ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului 
înaintea lor.

9 În ziua aceea, voi căuta să nimicesc 
toate neamurile cari vor veni împotriva 
Ierusalimului.

10 Atunci voi turna peste casa lui David şi 
peste locuitorii Ierusalimului, un duh 
de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor 
întoarce privirile spre Mine, pe care 
L-au străpuns. Îl vor plînge cum plînge 
cineva pe singurul lui fiu, şi -L vor plînge 
amarnic, cum plînge cineva pe un întîi 
născut.

ZAHARIA 12:11-14

IOAN 19:34 ci unul din ostaşi I -a 
străpuns coasta cu o suliţă; şi îndată a ieşit 
din ea sînge şi apă.

35 Faptul acesta este adeverit de celce l -a 
văzut: mărturia lui este adevărată, şi el 
ştie că spune adevărul, pentru ca şi voi să 
credeţi.

36 Aceste lucruri s’au întîmplat, ca să se 
împlinească Scriptura: ,,Niciunul din oasele 
Lui nu va fi sfărîmat.``

37 Şi în altă parte, Scriptura mai zice: ,,Vor 
vedea pe cine au străpuns.``

FAPTELE APOSTOLILOR 2:17 ,,În zilele 
de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din 
Duhul Meu peste orice făptură; feciorii 
voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii 
voştri vor avea vedenii, şi bătrînii voştri vor 
visa visuri!

18 Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele 
Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul 
Meu, şi vor prooroci.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:23 pe 
Omul acesta, dat în mînile voastre, după 

sfatul hotărît şi după ştiinţa mai dinainte 
a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi 
omorît prin mîna celor fărădelege.

24 Dar Dumnezeu L -a înviat, deslegîndu 
-I legăturile morţii, pentrucă nu era cu 
putinţă să fie ţinut de ea.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:33 Şi 
acum, odată ce S’a înălţat prin dreapta lui 
Dumnezeu, şi a primit dela Tatăl făgăduinţa 
Duhului Sfînt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:36 Să ştie 
bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu 
a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus, pe 
care L-aţi răstignit voi.``

37 După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas 
străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru şi 
celorlalţi apostoli: ,,Fraţilor, ce să facem?``

38 ,,Pocăiţi-vă``, le -a zis Petru, ,,şi fiecare din 
voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, 
spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi 
primi darul Sfîntului Duh.

APOCALIPSA 1:7 Iată că El vine pe 
nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au 
străpuns. Şi toate seminţiile pămîntului se 
vor boci din pricina Lui! Da, Amin.

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5; Faptele Apostolilor 10:45; Faptele 
Apostolilor 11:15; Tit 3:5,6.

E04 Victoria lui Mesia asupra păcatului.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

ZAHARIA 13:1 În ziua aceea, se va 
deschide casei lui David şi locuitorilor 
Ierusalimului un izvor, pentru păcat şi 
necurăţie.
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2 În ziua aceea-zice Domnul oştirilor-
voi stîrpi din ţară numele idolilor, ca 
nimeni să nu-şi mai aducă aminte de 
ei; voi scoate de asemenea din ţară pe 
proorocii mincinoşi şi duhul necurat.

EZECHIEL 36:25 Vă voi stropi cu apă curată, 
şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate 
spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.

IOAN 1:29 A doua zi, Ioan a văzut pe 
Isus venind la el, şi a zis: ,,Iată Mielul lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!

1 CORINTENI 6:11 Şi aşa eraţi unii 
din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, 
aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele 
Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul 
Dumnezeului nostru.

TIT 3:5 El ne -a mîntuit, nu pentru faptele, 
făcute de noi în neprihănire, ci pentru 
îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou 
şi prin înoirea făcută de Duhul Sfînt,

6 pe care L -a vărsat din belşug peste noi, prin 
Isus Hristos, Mîntuitorul nostru;

1 IOAN 1:7 Dar dacă umblăm în lumină, 
după cum El însuş este în lumină, avem 
părtăşie unii cu alţii; şi sîngele lui Isus 
Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice 
păcat.

APOCALIPSA 1:5 şi din partea lui 
Isus Hristos, martorul credincios, cel întîi 
născut din morţi, Domnul împăraţilor 
pămîntului! A Lui, care ne iubeşte, care ne 
-a spălat de păcatele noastre cu sîngele Său,

APOCALIPSA 7:13 Şi unul din bătrîni 

a luat cuvîntul, şi mi -a zis: ,,Aceştia, cari 
sînt îmbrăcaţi în haine albe, cine sînt oare? 
Şi de unde au venit?``

14 ,,Doamne``, i-am răspuns eu, ,,Tu ştii``. 
Şi el mi -a zis: ,,Aceştia vin din necazul cel 
mare; ei şi-au spălat hainele, şi le-au albit în 
sîngele Mielului.

Vezi și: #1; #2; #5; Ezechiel 37:23-26; Osea 2:18; Osea 14:7; 
Ţefania 1:3,4; Efeseni 5:25-27; Evrei 9:13,14; Ioan 5:6.

 

F01 Moartea lui Mesia este prezisă.
F06 Mesia va fi părăsit.

ZAHARIA 13:7 ...Scoală-te, sabie, asupra 
păstorului Meu, şi asupra omului care 
îmi este tovarăş! zice Domnul oştirilor. 
Loveşte pe păstor, şi se vor risipi oile! Şi 
Îmi voi întoarce mîna spre cei mici.

MATEI 26:31 Atunci Isus le -a zis: ,,În 
noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o 
pricină de poticnire; căci este scris: ,Voi 
bate Păstorul, şi oile turmei vor fi risipite.`

MATEI 26:56 Dar toate aceste lucruri s’au 
întîmplat ca să se împlinească cele scrise 
prin prooroci.`` Atunci toţi ucenicii L-au 
părăsit şi au fugit.

MARCU 14:27 Isus le -a zis: ,,În noaptea 
aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire; 
pentrucă este scris: ,Voi bate Păstorul, şi 
oile vor fi risipite.`

MARCU 14:50 Atunci toţi ucenicii L-au 
părăsit şi au fugit.

IOAN 16:32 ,,Iată că vine ceasul, şi a şi 
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venit, cînd veţi fi risipiţi fiecare la ale lui; 
şi pe Mine Mă veţi lăsa singur; dar nu sînt 
singur, căci Tatăl este cu Mine.

IOAN 17:12 Cînd eram cu ei în lume, 
îi păzeam Eu în Numele Tău. Eu am păzit 
pe aceia, pe cari Mi i-ai dat; şi niciunul din 
ei n’a perit, afară de fiul pierzării, ca să se 
împlinească Scriptura.

IOAN 18:7 El i -a întrebat din nou: ,,Pe 
cine căutaţi?`` ,,Pe Isus din Nazaret``, I-au 
zis ei.

8 Isus a răspuns: ,,V-am spus că Eu sînt. Deci, 
dacă Mă căutaţi pe Mine, lăsaţi pe aceştia să 
se ducă.``

9 A zis lucrul acesta ca să se împlinească 
vorba, pe care o spusese: ,,N-am pierdut pe 
niciunul din aceia, pe cari Mi i-ai dat.``

Vezi și: Isaia 5:1-5; Isaia 27:1,2; Matei 18:10-14; Faptele 
Apostolilor 2:23.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

ZAHARIA 13:8 În toată ţara, zice 
Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor 
pieri, iar cealaltă treime va rămînea.

9 Dar treimea aceasta din urmă o voi pune 
în foc, şi o voi curăţi cum se curăţeşte 
argintul, o voi lămuri cum se lămureşte 
aurul. Ei vor chema Numele Meu, şi îi 
voi asculta; Eu voi zice: ...Acesta este 
poporul Meu!... Şi ei vor zice: ...Domnul 
este Dumnzeul meu!...

MATEI 21:43 Deaceea, vă spun că 

Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată dela 
voi, şi va fi dată unui neam, care va aduce 
roadele cuvenite.

44 Cine va cădea peste piatra aceasta, va fi 
zdrobit de ea; iar pe acela peste care va 
cădea ea, îl va spulbera.``

MATEI 24:2 Dar Isus le -a zis: ,,Vedeţi voi 
toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu 
va rămînea aici piatră pe piatră, care să nu 
fie dărîmată.``

MATEI 24:21 Pentrucă atunci va fi un 
necaz aşa de mare, cum n’a fost niciodată 
dela începutul lumii pînă acum, şi nici nu 
va mai fi.

22 Şi dacă zilele acelea n’ar fi fost scurtate, 
nimeni n’ar scăpa; dar, din pricina celor 
aleşi, zilele acelea vor fi scurtate.

LUCA 21:24 Vor cădea supt ascuţişul 
săbiei, vor fi luaţi robi printre toate 
neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în 
picioare de neamuri, pînă se vor împlini 
vremurile neamurilor.

APOCALIPSA 8:7 Îngerul dintîi a 
sunat din trîmbiţă. Şi a venit grindină şi foc 
amestecat cu sînge, cari au fost aruncate pe 
pămînt: şi a treia parte a pămîntului a fost 
ars, şi a treia parte din copaci au fost arşi, şi 
toată iarba verde a fost arsă.

8 Al doilea înger a sunat din trîmbiţă. Şi 
ceva ca un munte mare de foc aprins a fost 
aruncat în mare; şi a treia parte din mare s’a 
făcut sînge;

9 şi a treia parte din făpturile, cari erau în 
mare şi aveau viaţă, au murit; şi a treia parte 
din corăbii au pierit.

10 Al treilea înger a sunat din trîmbiţă. Şi a 
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căzut din cer o stea mare, care ardea ca o 
făclie; a căzut peste a treia parte din rîuri şi 
peste izvoarele apelor.

11 Steaua se chema ,,Pelin``; şi a treia parte din 
ape s’au prefăcut în pelin. Şi mulţi oameni 
au murit din pricina apelor, pentrucă 
fuseseră făcute amare.

12 Al patrulea înger a sunat din trîmbiţă. Şi 
a fost lovită a treia parte din soare, şi a 
treia parte din lună, şi a treia parte din 
stele, pentruca a treia parte din ele să fie 
întunecată, ziua să-şi piardă a treia parte 
din lumina ei, şi noaptea de asemenea.

APOCALIPSA 16:19 Cetatea cea mare 
a fost împărţită în trei părţi, şi cetăţile 
Neamurilor s’au prăbuşit. Şi Dumnezeu Şi 
-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca să 
-i dea potirul de vin al furiei mîniei Lui.

Vezi și: #1; #2; #5; Psalmi 66:10-12; Matei 23:35-37; Luca 
19:41-44; Luca 21:20-24; Luca 23:28-30; 1 Corinteni 3:11-13; 1 

Tesaloniceni 2:15,16; 1 Petru 1:6-8; 1 Petru 4:12,13.

E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

H01 Întoarcerea lui Mesia este prezisă.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.
. 
ZAHARIA 14:1-2
ZAHARIA 14:3 Ci Domnul Se va arăta, 

şi va lupta împotriva acestor neamuri, 
cum S’a luptat în ziua bătăliei.

4 Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe 
muntele Măslinilor, care este în faţa 
Ierusalimului, spre răsărit; muntele 
Măslinilor se va despica la mijloc, spre 
răsărit şi spre apus, şi se va face o vale 
foarte mare: jumătate din munte se 

va trage înapoi spre miază noapte, iar 
jumătate spre miazăzi.

5 Veţi fugi atunci în valea munţilor Mei, 
căci valea dintre munţi se va întinde 
pînă la Aţel; şi veţi fugi cum aţi fugit de 
cutremurul de pămînt pe vremea lui 
Ozia, împăratul lui Iuda. Şi atunci va 
veni Domnul, Dumnezeul meu, şi toţi 
sfinţii împreună cu El!

6 În ziua aceea, nu va mai fi lumină; 
stelele strălucitoare se vor ascunde.

7 Va fi o zi deosebită, cunoscută de 
Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte; dar 
spre seară se va arăta lumina.

8 În ziua aceea, vor izvorî ape vii din 
Ierusalim, şi vor curge jumătate spre 
marea de răsărit, jumătate spre marea 
de apus; aşa va fi şi vara şi iarna.

9 Şi Domnul va fi împărat peste tot 
pămîntul. În ziua aceea, Domnul va 
fi singurul Domn, şi Numele Lui va fi 
singurul Nume.

ZAHARIA 14:10-15
ZAHARIA 14:16 Toţi ceice vor mai rămînea 

din toate neamurile venite împotriva 
Ierusalimului, se vor sui în fiecare an 
să se închine înaintea Împăratului, 
Domnul oştirilor, şi să prăznuiască 
sărbătoarea corturilor.

17 Dacă unele din familiile pămîntului nu 
vor voi să se suie la Ierusalim ca să se 
închine înaintea Împăratului, Domnul 
oştirilor, nu va cădea ploaie peste ele.

18 Dacă familia Egiptului nu se va sui, 
dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici 
peste ea; va fi lovită cu aceeaş urgie cu 
care va lovi Domnul neamurile cari nu 
se vor sui să prăznuiască sărbătoarea 
corturilor.

19 Aceasta va fi pedeapsa Egiptului, şi 
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pedeapsa tuturor neamurilor cari nu 
se vor sui să prăznuiască sărbătoarea 
corturilor.

20 În ziua aceea, va sta scris pînă şi pe 
zurgălăii cailor: ...Sfinţi Domnului!... 
Şi oalele din Casa Domnului vor fi ca 
potirele de jertfă înaintea altarului.

21 rice oală din Ierusalim şi din Iuda va fi 
închinată Domnului oştirilor; toţi ceice 
vor aduce jerfe vor veni şi se vor sluji de 
ele ca să-şi fiarbă carnea; şi nu vor mai fi 
Canaaniţi în Casa Domnului oştirilor, în 
ziua aceea

ISAIA 2:2 Se va întîmpla în scurgerea 
vremurilor, că muntele Casei Domnului 
va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; 
se va înălţa deasupra dealurilor, şi toate 
neamurile se vor îngrămădi spre el.

3 Popoarele se vor duce cu grămada la el, şi 
vor zice: ,,Veniţi, să ne suim la muntele 
Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, 
ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe 
cărările Lui.`` Căci din Sion va ieşi Legea, şi 
din Ierusalim cuvîntul Domnului.

4 El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărî 
între un mare număr de popoare; aşa în cît 
din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi 
din suliţele lor cosoare: nici un popor nu va 
mai scoate sabia împotriva altuia, şi nu vor 
mai învăţa războiul.

MATEI 16:27 Căci Fiul omului are să vină 
în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci 
va răsplăti fiecăruia după faptele lui.

MATEI 24:35 Cerul şi pămîntul vor trece, 
dar cuvintele Mele nu vor trece.

36 Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu 
ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, 

ci numai Tatăl.
37 Cum s’a întîmplat în zilele lui Noe, aidoma 

se va întîmpla şi la venirea Fiului omului.

MATEI 28:18 Isus S’a apropiat de ei, a 
vorbit cu ei, şi le -a zis: ,,Toată puterea Mi -a 
fost dată în cer şi pe pămînt.

IOAN 4:10 -Drept răspuns, Isus i 
-a zis: ,,Dacă ai fi cunoscut tu darul lui 
Dumnezeu, şi Cine este Cel ce-ţi zice: ,Dă-
Mi să beau!` tu singură ai fi cerut să bei, şi 
El ţi-ar fi dat apă vie.``

IOAN 4:14 Dar oricui va bea din apa, pe 
care i -o voi da Eu, în veac nu -i va fi sete; ba 
încă apa, pe care i -o voi da Eu, se va preface 
în el într’un izvor de apă, care va ţîşni în 
viaţa vecinică.``

IOAN 7:37 În ziua de pe urmă, care era 
ziua cea mare a praznicului, Isus a stătut 
în picioare, şi a strigat: ,,Dacă însetează 
cineva, să vină la Mine, şi să bea.

38 Cine crede în Mine, din inima lui vor curge 
rîuri de apă vie, cum zice Scriptura.``

39 Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe 
care aveau să -L primească ceice vor crede 
în El. Căci Duhul Sfînt încă nu fusese dat, 
fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.

FAPTELE APOSTOLILOR 1:10 Şi cum 
stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe cînd 
Se suia El, iată că li s’au arătat doi bărbaţi 
îmbrăcaţi în alb,

11 şi au zis: ,,Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă 
uitaţi spre cer? Acest Isus, care S’a înălţat la 
cer din mijlocul vostru, va veni în acelaş fel 
cum L-aţi văzut mergînd la cer.``

12 Atunci ei s’au întors în Ierusalim din 
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muntele numit al Măslinilor, care este lîngă 
Ierusalim, departe cît un drum în ziua 
Sabatului.

APOCALIPSA 11:13 În clipa aceea s’a 
făcut un mare cutremur de pămînt, şi s’a 
prăbuşit a zecea parte din cetate. Şapte mii 
de oameni au fost ucişi în cutremurul acesta 
de pămînt. Şi cei rămaşi, s’au îngrozit şi au 
dat slavă Dumnezeului cerului.

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

APOCALIPSA 16:18 Şi au urmat 
fulgere, glasuri, tunete, şi s’a făcut un mare 
cutremur de pămînt, aşa de tare, cum, 
de cînd este omul pe pămînt, n’a fost un 
cutremur aşa de mare.

19 Cetatea cea mare a fost împărţită în trei 
părţi, şi cetăţile Neamurilor s’au prăbuşit. Şi 
Dumnezeu Şi -a adus aminte de Babilonul 
cel mare, ca să -i dea potirul de vin al furiei 
mîniei Lui.

20 Toate ostroavele au fugit, şi munţii nu s’au 
mai găsit.

21 grindină mare, ale cărei boabe cîntăreau 
aproape un talant, a căzut din cer peste 
oameni. Şi oamenii au hulit pe Dumnezeu 
din pricina urgiei grindinii, pentrucă 
această urgie era foarte mare.

APOCALIPSA 21:23 Cetatea n’are 
trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca 
s’o lumineze; căci o luminează slava lui 
Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul.

24 eamurile vor umbla în lumina ei, şi 
împăraţii pămîntului îşi vor aduce slava şi 
cinstea lor în ea.

25 Porţile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în 
ea nu va mai fi noapte.

APOCALIPSA 22:1 Şi mi -a arătat 
un rîu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, 
care ieşea din scaunul de domnie al lui 
Dumnezeu şi al Mielului.

2 În mijlocul pieţii cetăţii, şi pe cele două 
maluri ale rîului, era pomul vieţii, rodind 
douăsprezece feluri de rod, şi dînd rod în 
fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la 
vindecarea Neamurilor.

APOCALIPSA 22:5 Acolo nu va mai 
fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici 
de lampă, nici de lumina soarelui, pentrucă 
Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor 
împărăţi în vecii vecilor.

APOCALIPSA 22:17 Şi Duhul şi 
Mireasa zic: ,,Vino!`` Şi cine aude, să zică: 
,,Vino!`` Şi celuice îi este sete, să vină; cine 
vrea, să ia apa vieţii fără plată!

Vezi și: #1; #2; #3; #4; #5; Apocalipsa 21:1-3.
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E10 Mesia va fi și Mesia pentru popoarele 
neevreiești.

H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

MALEAHI 1:11 Căci dela răsăritul 
soarelui pînă la asfinţit, Numele Meu 
este mare între neamuri, şi pretutindeni 
se arde tămîie în cinstea Numelui Meu 
şi se aduc daruri de mîncare curate; căci 
mare este Numele Meu între neamuri, 
zice Domnul oştirilor.

ISAIA 66:20 Vor aduce pe toţi fraţii 
voştri din mijlocul tuturor neamurilor, ca 
dar Domnului, pe cai, în cară şi pe tărgi, 
pe catîri şi pe dromadere, la muntele Meu 
cel sfînt, la Ierusalim-zice Domnul-cum îşi 
aduc copiii lui Israel darurile de mîncare, 
într’un vas curat, la Casa Domnului.

ROMANI 14:11 Fiindcă este scris: ,,Pe viaţa 
Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi 
se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va 
da slavă lui Dumnezeu.``

FILIPENI 2:10 pentruca, în Numele lui 
Isus, să se plece orice genunchi al celor din 
ceruri, de pe pămînt şi de supt pămînt,

EVREI 9:9 Aceasta era o asemănare 
pentru vremurile de acum, cînd se aduc 
daruri şi jertfe, cari nu pot duce pe cel ce se 
închină în felul acesta, la desăvîrşirea cerută 
de cugetul lui.

10 Ele sînt doar nişte porunci pămînteşti, date, 
ca toate cele privitoare la mîncări, băuturi 
şi felurite spălături, pînă la o vreme de 
îndreptare.

11 Dar Hristos a venit ca Mare Preot al 

bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela 
mai mare şi mai desăvîrşit, care nu este 
făcut de mîni, adică nu este din zidirea 
aceasta;

12 şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul 
prea sfînt, nu cu sînge de ţapi şi de viţei, 
ci cu însuş sîngele Său, după ce a căpătat o 
răscumpărare vecinică.

APOCALIPSA 8:3 Apoi a venit un alt 
înger, care s’a oprit în faţa altarului, cu o 
cădelniţă de aur. I s’a dat tămîie multă, ca 
s’o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor 
sfinţilor, pe altarul de aur, care este înaintea 
scaunului de domnie.

4 Fumul de tămîie s’a ridicat din mîna 
îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună 
cu rugăciunile sfinţilor.

Vezi și: #1; #4; #5; Psalmi 113:3,4; Isaia 45:6; Isaia 59:19.

C02 Predecesorii lui Mesia sunt anunțați.

MALEAHI 3:1 Iată, voi trimete pe solul 
Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi 
deodată va intra în Templul Său Domnul 
pe care -L căutaţi: Solul legămîntului, 
pe care -L doriţi; iată că vine, -zice 
Domnul oştirilor. -

ISAIA 40:3 Un glas strigă: ,,Pregătiţi în 
pustie calea Domnului, neteziţi în locurile 
uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!

MATEI 3:3 Ioan acesta este acela care 
fusese vestit prin proorocul Isaia, cînd 
zice: ,,Iată glasul celui ce strigă în pustie: 
,Pregătiţi calea Domnului, neteziţi -I 
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cărările.``

MATEI 11:10 căci el este acela despre care 
s’a scris: ,Iată, trimet înaintea feţei Tale pe 
solul Meu, care Îţi va pregăti calea înaintea 
Ta.`

11 Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din 
femei, nu s’a sculat nici unul mai mare decît 
Ioan Botezătorul. Totuş, cel mai mic în 
Împărăţia cerurilor este mai mare decît el.

MARCU 1:2 Dupăcum este scris în 
proorocul Isaia: ,,Iată, trimet înaintea Ta pe 
solul Meu, care Îţi va pregăti calea...

3 Glasul celui ce strigă în pustie: ,,Pregătiţi 
calea Domnului, neteziţi -I cărările,``

4 a venit Ioan care boteza în pustie, 
propovăduind botezul pocăinţei spre 
iertarea păcatelor.

LUCA 1:76 Şi tu, pruncule, vei fi chemat 
prooroc al Celui Prea Înalt. Căci vei merge 
înaintea Domnului, ca să pregăteşti căile 
Lui,

77 şi să dai poporului Său cunoştinţa mîntuirii, 
care stă în iertarea păcatelor lui; -

78 datorită marei îndurări a Dumnezeului 
nostru, în urma căreia ne -a cercetat Soarele 
care răsare din înălţime,

79 ca să lumineze pe ceice zac în întunerecul şi 
în umbra morţii, şi să ne îndrepte picioarele 
pe calea păcii!``

LUCA 7:26 Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? 
Un prooroc? Da, vă spun, şi mai mult decît 
un prooroc.

27 El este acela despre care este scris: ,Iată, 
trimet pe solul Meu înaintea Feţei Tale, care 
Îţi va pregăti calea înaintea Ta.`

28 Vă spun că dintre cei născuţi din femei, 
nu este nici unul mai mare decît Ioan 
Botezătorul. Totuş, cel mai mic în Împărăţia 
lui Dumnezeu, este mai mare decît el.

LUCA 10:24 Căci vă spun că mulţi 
prooroci şi împăraţi au voit să vadă ce vedeţi 
voi, şi n’au văzut, să audă ce auziţi voi, şi 
n’au auzit.``

H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.

MALEAHI 3:2 Cine va putea să sufere 
însă ziua venirii Lui? Cine va rămînea 
în picioare cînd Se va arăta El? Căci 
El va fi ca focul topitorului, şi ca leşia 
nălbitorului.

3 El va şedea, va topi şi va curăţi argintul; 
va curăţi pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum 
se lămureşte aurul şi argintul, şi vor 
aduce Domnului daruri neprihănite.

4 Atunci darul lui Iuda şi al Ierusalimului 
va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele 
vechi, ca în anii de odinioară.

5 Mă voi apropia de voi pentru judecată, 
şi Mă voi grăbi să mărturisesc împotriva 
descîntătorilor şi preacurvarilor, 
împotriva celor ce jură strîmb, 
împotriva celor ce opresc plata 
simbriaşului, cari asupresc pe văduvă şi 
pe orfan, nedreptăţesc pe străin, şi nu se 
tem de Mine, zice Domnul oştirilor.

16 Atunci şi cei ce se tem de Domnul au 
vorbit adesea unul cu altul; Domnul 
a luat aminte la lucrul acesta, şi a 
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ascultat; şi o carte de aducere aminte a 
fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se 
tem de Domnul, şi cinstesc Numele Lui.

17 ,,Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, 
Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua 
pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de 
ei, cum are milă un om de fiul său, care 
-i slujeşte.

18 Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea 
dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre 
cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu 
-I slujeşte.``

DANIEL 7:10 Un rîu de foc curgea şi 
ieşea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori 
Îi slujeau, şi de zece mii de ori zece mii 
stăteau înaintea Lui. S’a ţinut judecata şi 
s’au deschis cărţile.

MATEI 3:10 Iată că securea a şi fost 
înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice 
pom, care nu face roadă bună, va fi tăiat şi 
aruncat în foc.

11 Cît despre mine, eu vă botez cu apă, spre 
pocăinţă; dar Celce vine după mine, este 
mai puternic decît mine, şi eu nu sînt 
vrednic să -I duc încălţămintele. El vă va 
boteza cu Duhul Sfînt şi cu foc.

12 Acela Îşi are lopata în mînă, Îşi va curăţi 
cu desăvîrşire aria, şi Îşi va strînge grîul în 
grînar; dar pleava o va arde într’un foc care 
nu se stinge.``

MATEI 12:35 mul bun scoate lucruri bune 
din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău 
scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii 
lui.

36 Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da 
socoteală de orice cuvînt nefolositor, pe care 

-l vor fi rostit.
37 Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, 

şi din cuvintele tale vei fi osîndit.``

IOAN 12:48 Pe cine Mă nesocoteşte şi nu 
primeşte cuvintele Mele, are cine -l osîndi: 
Cuvîntul, pe care l-am vestit Eu, acela îl va 
osîndi în ziua de apoi.

IOAN 17:24 Tată, vreau ca acolo unde 
sînt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia, 
pe cari Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, 
slavă, pe care Mi-ai dat -o Tu; fiindcă Tu 
M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.

EFESENI 5:26 ca s’o sfinţească, după ce a 
curăţit -o prin botezul cu apă prin Cuvînt,

2 TESALONICENI 1:7 şi să vă dea odihnă 
atît vouă, cari sînteţi întristaţi, cît şi nouă, 
la descoperirea Domnului Isus din cer, cu 
îngerii puterii Lui,

8 într’o flacără de foc, ca să pedepsească pe 
cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce 
nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru 
Isus Hristos.

TIT 2:14 El S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, 
ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi 
să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, 
plin de râvnă pentru fapte bune.

1 PETRU 2:5 Şi voi, ca nişte pietre vii, 
sînteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, 
o preoţie sfîntă, şi să aduceţi jertfe 
duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin 
Isus Hristos.

APOCALIPSA 1:6 şi a făcut din noi o 
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împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl 
Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii 
vecilor! Amin.

7 Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va 
vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate 
seminţiile pămîntului se vor boci din 
pricina Lui! Da, Amin.

APOCALIPSA 6:17 căci a venit ziua 
cea mare a mîniei Lui, şi cine poate sta în 
picioare?``

APOCALIPSA 15:4 Cine nu se va teme, 
Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? 
Căci numai Tu eşti Sfînt, şi toate Neamurile 
vor veni şi se vor închina înaintea Ta, 
pentrucă judecăţile Tale au fost arătate!``

Vezi și: #1; #2; #5; Maleahi 4:1; Amos 5:18-20; Matei 23:13-35; 
Luca 3:9,17; Luca 12:49; Ioan 4:23,24; Romani 11:5-10; Evrei 

10:28-30; Evrei 12:25,26.

H02 Judecata din viitor de către Mesia.
H03 Viitoarea Împărăție a lui Mesia.
H09 Profeția viitorului poporului Său.

MALEAHI 4:1 ,,Căci iată, vine ziua, care 
va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi 
toţi cei răi, vor fi ca miriştea; ziua care 
vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi 
nu le va lăsa nici rădăcină nici ramură.

2 Dar pentru voi, cari vă temeţi de Numele 
Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi 
tămăduirea va fi supt aripile Lui; veţi 
ieşi, şi veţi sări ca viţeii din grajd.

3 Şi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei 
vor fi ca cenuşa supt talpa picioarelor 
voastre, în ziua pe care o pregătesc Eu, 
zice Domnul oştirilor.

4 Aduceţi-vă aminte de legea lui Moise, 
robul Meu, căruia i-am dat în Horeb, 
rînduieli şi porunci, pentru tot Israelul!

MATEI 3:12 Acela Îşi are lopata în mînă, 
Îşi va curăţi cu desăvîrşire aria, şi Îşi va 
strînge grîul în grînar; dar pleava o va arde 
într’un foc care nu se stinge.``

LUCA 1:50 şi îndurarea Lui se întinde 
din neam în neam peste cei ce se tem de El.

IOAN 1:4 În El era viaţa, şi viaţa era 
lumina oamenilor.

5 Lumina luminează în întunerec, şi 
întunerecul n’a biruit -o.

IOAN 3:19 Şi judecata aceasta stă în 
faptul că, odată venită Lumina în lume, 
oamenii au iubit mai mult întunerecul decît 
lumina, pentrucă faptele lor erau rele.

IOAN 8:12 Isus le -a vorbit din nou, 
şi a zis: ,,Eu sînt Lumina lumii; cine 
Mă urmează pe Mine, nu va umbla în 
întunerec, ci va avea lumina vieţii.``

FAPTELE APOSTOLILOR 13:26 Fraţilor, 
fii ai neamului lui Avraam, şi ceice vă temeţi 
de Dumnezeu, vouă v’a fost trimes Cuvîntul 
acestei mîntuiri.

ROMANI 16:20 Dumnezeul păcii va zdrobi 
în curînd pe Satana supt picioarele voastre. 
Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie 
cu voi! Amin.

2 TESALONICENI 1:8 într’o flacără de 
foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc 
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pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de 
Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.

APOCALIPSA 11:15 Îngerul, al şaptelea 
a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s’au auzit 
glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi 
ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii 
vecilor.``

APOCALIPSA 11:18 eamurile se 
mîniaseră, dar a venit mînia Ta; a venit 
vremea să judeci pe cei morţi, să răsplăteşti 
pe robii Tăi prooroci, pe sfinţi şi pe cei ce 
se tem de Numele Tău, mici şi mari, şi să 
prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pămîntul!``

Vezi și: #1; #2; #5; Isaia 50:10; Isaia 66:1,2; 2 Petru 3:7.

C02 Predecesorii lui Mesia sunt anunțați.
D02 D. Rolul lui Mesia ca Profet.
E23 Mesia va converti poporul Său.

MALEAHI 4:5 Iată, vă voi trimete 
pe proorocul Ilie, înainte de a veni 
ziua Domnului, ziua aceea mare şi 
înfricoşată.

6 El va întoarce inima părinţilor spre 
copii, şi inima copiilor spre părinţii lor, 
ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc 
ţara cu blestem

MATEI 11:13 Căci pînă la Ioan au 
proorocit toţi proorocii şi Legea.

14 Şi, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie, care 
trebuia să vină.

MATEI 17:11 Drept răspuns, Isus le -a zis: 

,,Este adevărat că trebuie să vină întîi Ilie, şi 
să aşeze din nou toate lucrurile.

12 Dar vă spun că Ilie a şi venit, şi ei nu l-au 
cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot 
aşa are să sufere şi Fiul omului din partea 
lor.``

13 Ucenicii au înţeles atunci că le vorbise 
despre Ioan Botezătorul.

LUCA 1:16 El va întoarce pe mulţi din 
fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor.

17 Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul 
şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile 
părinţilor la copii, şi pe cei neascultători la 
umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, 
ca să gătească Domnului un norod bine 
pregătit pentru El.``

IOAN 1:14 Şi Cuvîntul S’a făcut trup, şi 
a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. 
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai 
ca slava singurului născut din Tatăl. -

15 Ioan a mărturisit despre El, cînd a strigat: 
,,El este Acela despre care ziceam eu: 
,Celce vine după mine, este înaintea mea, 
pentrucă era înainte de mine`. -

16 Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui, şi 
har după har;

17 căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul 
şi adevărul au venit prin Isus Hristos.

FAPTELE APOSTOLILOR 3:22 În adevăr, 
Moise a zis părinţilor noştri: ,,Domnul, 
Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre 
fraţii voştri un prooroc ca mine; pe El să -L 
ascultaţi în tot ce vă va spune.

23 Şi oricine nu va asculta de Proorocul acela, 
va fi nimicit cu desăvîrşire din mijlocul 
norodului.``
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APOCALIPSA 1:16 În mîna dreaptă 
ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie 
ascuţită cu două tăişuri, şi faţa Lui era ca 
soarele, cînd străluceşte în toată puterea lui.

Vezi și: #5; Isaia 40:3; Maleahi 3:1; Matei 13:14-26; Matei 23:35-
38; Matei 24:27-30; Matei 27:47-49; Marcu 9:11-13; Luca 1:76; 

Luca 7:26-28; Luca 19:41-44; Luca 21:22-27; Ioan 1:21,25.
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 Daniel 9:24-27
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1:76 Maleahi 3:1; Maleahi 4:5
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18:20 Ieşirea - Exod 20:12-17
18:22 Psalmi 27:4
18:31 Psalmi 22:1-32; Psalmi 69:1-37; 
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1:18 Ieşirea - Exod 33:2023; Iosua 5:13-15;
 Proverbe 8:30
1:19 Levitic 16:21,22; Isaia 53:11
1:23 Isaia 40:3
1:45 Deuteronom 18:1518; Isaia 4:2;
 Mica 5:1; Zaharia 6:12
1:51 Daniel 7:9-14
2:17 Psalmi 69:10
3:14 Numeri 21:9
3:17 Isaia 53:10-12
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 Ieşirea - Exod 16:4,8,15;
 Numeri 11:69
6:39 Numeri 26:65
6:45 Isaia 54:13; Ieremia 31:33,34
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Tanah citate și indicații în scrisorile lui 
Pavel

Romani
1:17 Habacuc 2:4
2:6 Psalmi 62:13
2:11 Deuteronom 10:17
2:13      Deuteronom 6:3
2:16 Psalmi 96:13
2:18 Neemia 9:14
2:24 Isaia 52:5
2:28,29 Deuteronom 30:6
3:4 Psalmi 51:6
3:10-12 Psalmi 14:1-3; 53:1-4
3:13a Psalmi 5:10
3:13b Psalmi 140:3; Psalmi 5:10
3:14 Psalmi 10:7
3:15-17 Isaia 59:7-8
3:18 Psalmi 36:2
4:3 Facerea - Geneza 15:6
4:7-8 Psalmi 32:1-2
4:17 Facerea - Geneza 17:5
4:18 Facerea - Geneza 15:5
7:7 Ieşirea - Exod 20:17; 
 Deuteronom 5:21
8:36 Psalmi 44:23
9:7 Facerea - Geneza 21:12
9:9 Facerea - Geneza 18:10,14
9:12 Facerea - Geneza 25:23
9:13 Maleahi 1:2,3
9:15 Ieşirea - Exod 33:19
9:17 Ieşirea - Exod 9:16
9:25 Osea 2:23
9:26 Osea 1:10; 2:1
9:27-28 Isaia 10:22; Osea 1:10
9:29 Isaia 1:9
9:33 Isaia 8:14; 28:16
10:5 Levitic 18:5
10:6-8 Deuteronom 30:12-14

Romani
10:11 Isaia 49:23
10:13 Ioel 2:32; 3:5
10:15 Isaia 52:7
10:16 Isaia 53:1
10:18 Psalmi 19:5
10:19 Deuteronom 32:21
10:20-21 Isaia 65:1-2
11:3 1 Regi 19:10
11:4 1 Regi 19:18
11:8 Deuteronom 29:4
11:9-10 Psalmi 69:23-24
11:26-27a Isaia 59:20,21
11:27b Ieremia 31:31-34
11:34 Isaia 40:13
11:35 Iov 41:11
12:19 Deuteronom 32:35
12:20 Proverbe 25:21-22
13:9a Deuteronom 5:17-21
13:9b Levitic 19:18
14:11 Isaia 45:23
15:3 Psalmi 69:10
15:9 Psalmi 18:50
15:10 Deuteronom 32:43
15:11 Psalmi 117:1
15:12 Isaia 11:10
15:21 Isaia 52:15

1 Corinteni
1:19 Isaia 29:14
1:31 Ieremia 9:23,24
2:16 Isaia 40:13
3:19 Iov 5:13
3:20 Psalmi 94:11
5:13 Deuteronom 17:7
6:16 Facerea - Geneza 2:24
9:9 Deuteronom 25:4
10:7 Ieşirea - Exod 32:6
10:26 Psalmi 24:1; 50:12

REFERIRI LA TANAH (VECHIUL TESTAMENT)



397

1 Corinteni
14:21 Isaia 28:11-12
15:27 Psalmi 8:7
15:32 Isaia 22:13
15:45 Facerea - Geneza 2:7
15:54 Isaia 25:8
15:55 Osea 13:14

2 Corinteni
3:16 Osea 3:4,5
4:13 Psalmi 116:10
6:2 Isaia 49:8
6:16 Levitic 26:12
6:17 Isaia 52:11
6:18 2 Samuel 7:14
8:15 Ieşirea - Exod 16:18
9:7 Deuteronom 15:4
9:9 Psalmi 112:9
10:17 Ieremia 9:24
13:1 Deuteronom 19:15

Galateni
3:6 Facerea - Geneza 15:6
3:8 Facerea - Geneza 12:3; 18:18
3:10 Deuteronom 27:26
3:11 Habacuc 2:4
3:12 Levitic 18:5
3:13 Deuteronom 21:23
3:16 Facerea - Geneza 13:15; 17:7; 22:18
4:27 Isaia 54:1
4:30 Facerea - Geneza 21:10
5:14 Levitic 19:18

Efeseni 
4:8 Psalmi 68:19
5:31 Facerea - Geneza 2:24
6:2,3 Ieşirea - Exod 20:12; 
 Deuteronom 5:16

Efeseni
 1 Tesaloniceni 4:16,17
 Isaia 57:1,2

1 Timotei 
5:18a Deuteronom 24:14,15; 25:4

2 Timotei 
2:19a Psalmi 1:6; Naum 1:7
2:19b Psalmi 34:15

Evrei
1:1 Deuteronom 18:15;
 Numeri 12:6-8
1:2 Psalmi 2:6-9; 
 Proverbe 8:22-31
1:4 Psalmi 2:7,8; Isaia 9:6
1:5 Psalmi 2:7; Psalmi 89:27,28
1:6 Psalmi 97:7; Proverbe 8:24,25
1:7 Psalmi 104:4
1:8 Psalmi 45:7,8; Psalmi 145:13;
 Isaia 9:6
1:9 Psalmi 45:8; Psalmi 89:21;
 Isaia 61:1
1:10 Psalmi 102:26-28
1:11 Isaia 50:9; Isaia 51:6,8
1:12 Psalmi 102:27,28
1:13 Psalmi 110:1
1:14 Psalmi 103:20,21; Daniel 7:10
2:2 Levitic 24:14-16
2:6 Psalmi 8:6,7; Iov 7:17,18
2:8 Psalmi 8:7; Daniel 7:14
2:12 Psalmi 22:23,26
2:13 Psalmi 16:1; Isaia 8:18; 
 Isaia 12:2
2:14 Isaia 25:8; Osea 13:14
2:15 Psalmi 56:14
2:16 Facerea - Geneza 22:18
3:2 Numeri 12:7
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Evrei
3:3 Zaharia 6:13
3:5 Deuteronom 18:15-19
3:8 Ieşirea - Exod 17:7; Psalmi 106:14
3:9 Deuteronom 4:9;
 Numeri 14:33; Iosua 23:3;
3:10 2 Regi 21:9; Isaia 63:17
3:11 Deuteronom 1:34,35;
 Numeri 32:10-13
3:15 Deuteronom 10:16
3:17 Numeri 26:64,65
3:18 Deuteronom 1:34,35
4:3 Psalmi 95:11
4:4 Facerea - Geneza 2:2
4:5 Psalmi 95:11
4:7 Psalmi 95:7,8
4:9 Isaia 11:10
4:12 Ecleziast 12:11; Isaia 49:2;
 Ieremia 17:10
4:13 Psalmi 33:13-15; Psalmi 90:8
5:3 Levitic 9:7; Levitic 16:6
5:4 Ieşirea - Exod 28:1
5:5 Psalmi 2:7
5:6 Psalmi 110:4
6:13 Facerea - Geneza 22:15-18
6:14 Facerea - Geneza 12:3; 
 Facerea - Geneza 22:17
6:15 Facerea - Geneza 15:2-6
6:16 Ieşirea - Exod 22:11
6:17 Proverbe 19:21; Psalmi 33:11
7:1 Facerea - Geneza 14:18-20
7:2 Facerea - Geneza 28:22; Levitic 27:32
7:3 Facerea - Geneza 14:18-20; Psalmi 110:4
7:4 Facerea - Geneza 14:20
7:5 Numeri 18:21-26
7:6 Facerea - Geneza 14:19,20
7:9 Facerea - Geneza 14:20
7:12 Ieremia 31:31-34
7:14 Facerea - Geneza 49:10; Isaia 11:1

7:17 Psalmi 110:4
7:21 Psalmi 110:4
8:5 Ieşirea - Exod 25:40; 
 Ieşirea - Exod 26:30
8:8 Ieremia 31:31-34; Ezechiel 37:26
8:9 Ieşirea - Exod 34:10,28; Isaia 63:11-13;
 Ieremia 31:32
8:10 Ieremia 31:33; Ezechiel 36:26,27
8:11 Ieremia 31:34
8:12 Ieremia 33:8; Ieremia 50:20; 
 Mica 7:19
9:2 Ieşirea - Exod 25:23,30; 
 Ieşirea - Exod 40:4;
 Levitic 24:5,6
9:3 Ieşirea - Exod 26:31-33; 
 1 Regi 8:6
9:4 Ieşirea - Exod 16:33; Numeri 17:8-10;
 Deuteronom 10:2-5; 
9:5 Ieşirea - Exod 25:17-22
9:6 Ieşirea - Exod 27:21; 
 Ieşirea - Exod 30:7,8
9:7 Ieşirea - Exod 30:10; Levitic 16:2-20,34
9:8 Isaia 63:11
9:9 Psalmi 40:7,8; Psalmi 51:18-21
9:10 Ieşirea - Exod 30:19-21; Levitic 11:2;  
 Deuteronom 14:3-21;  
9:13 Levitic 16:14-16; 
 Numeri 19:2-21
9:19 Ieşirea - Exod 12:22; 
 Ieşirea - Exod 24:8; 
 Levitic 16:14-18
9:20 Deuteronom 29:12
9:21 Ieşirea - Exod 29:12,20,36
9:22 Levitic 4:20,26,35; 
 Levitic 5:10,12,18;
 Levitic 17:11
9:25 Ieşirea - Exod 30:10; Levitic 16:2-34
10:4 Psalmi 51:18; Isaia 1:11-15;
 Osea 6:6
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Evrei
10:5 Psalmi 40:7-9; Ieremia 6:20; 
 Amos 5:21,22
10:6 Maleahi 1:10
10:7 Facerea - Geneza 3:15; Psalmi 40:8
10:9 Psalmi 40:8; Maleahi 1:10
10:11 Psalmi 50:8-13; Isaia 1:11
10:12,13 Psalmi 110:1
10:16 Ieremia 31:33,34
10:22 Ezechiel 36:25
10:26 Numeri 15:28-31
10:27 Psalmi 21:10; Ieremia 4:4
10:28 Numeri 15:30,31,36;
 Deuteronom 13:6-10
10:29 Deuteronom 32:35,36;
 Psalmi 98:9
10:31 Psalmi 90:11; Isaia 33:14
10:37 Habacuc 2:3; Ezechiel 18:24
10:38 Habacuc 2:4 
11:3 Facerea - Geneza 1:1; Psalmi 33:6
11:4 Facerea - Geneza 4:3-5
11:5 Facerea - Geneza 5:22-24
11:6 Isaia 55:3
11:7 Facerea - Geneza 6:13,22; 
 Facerea - Geneza 7:1,5
11:8 Facerea - Geneza 12:1-4; 
 Facerea - Geneza 15:5; 
 Facerea - Geneza 22:18
11:9 Facerea - Geneza 13:8; 
 Facerea - Geneza 17:8;
 Facerea - Geneza 26:3
11:11 Facerea - Geneza 17:17-19; 
 Facerea - Geneza 18:11-14; 
 Facerea - Geneza 21:1,2
11:12 Facerea - Geneza 22:17
11:13 Facerea - Geneza 23:4; 
 Facerea - Geneza 49:10;
 Psalmi 39:12
11:15 Facerea - Geneza 11:31; 

Evrei
 Facerea - Geneza 24:6-8
11:16 Facerea - Geneza 17:7,8; Isaia 41:8-10
11:17 Facerea - Geneza 22:1-12
11:18 Facerea - Geneza 17:19; 
 Facerea - Geneza 22:12
11:20 Facerea - Geneza 27:27-40
11:21 Facerea - Geneza 47:31; 
 Facerea - Geneza 48:5-22
11:22 Facerea - Geneza 50:24,25; 
 Ieşirea - Exod 13:19
11:23 Ieşirea - Exod 2:2
11:24-27 Ieşirea - Exod 2:10-15
11:28 Ieşirea - Exod 12:3-14; 
 Ieşirea - Exod 12:21-30
11:29 Ieşirea - Exod 14:13-31
11:30 Iosua 6:3-20
11:31 Iosua 2:1-22; Iosua 6:22-25
11:32 Judecători 4:6; Judecători 6:11;
 Judecători 11:1; Judecători 12:7
11:33 Psalmi 44:3-7
11:34 1 Samuel 17:51:52; 
 2 Samuel 21:16,17;
 2 Regi 6:16-18;
11:34 Judecători 8:4-10; 
 Judecători 15:14-20;
 Iov 42:10;
11:35 1 Regi 17:22-24; 
 2 Regi 4:27-37
11:36 Judecători 16:25; Ieremia 20:7
11:37 1 Samuel 22:17-19; 2 Regi 1:8; 
 Ieremia 2:30
11:38 1 Samuel 23:15; 1 Regi 17:3
12:5 Iov 5:17; Proverbe 3:11
12:6 Deuteronom 8:5; 
 Proverbe 3:12 
12:12 Isaia 35:3
12:13 Proverbe 4:26,27; Isaia 35:6
12:16 Facerea - Geneza 25:31-34
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Evrei
12:17 Facerea - Geneza 27:31-41
12:18 Ieşirea - Exod 19:10-19; 
 Ieşirea - Exod 20:18;
 Ieşirea - Exod 24:17; 
 Deuteronom 5:22-26
12:19 Ieşirea - Exod 19:16-19; 
 Ieşirea - Exod 20:18,19;
 Deuteronom 5:24-27;  
 Deuteronom 18:16
12:20 Ieşirea - Exod 19:13,16
12:21 Ieşirea - Exod 19:16,19; Isaia 6:3-5
12:24 Facerea - Geneza 4:10
12:26 Ieşirea - Exod 19:18; Isaia 2:19; 
 Isaia 13:13
12:29 Ieşirea - Exod 24:17; 
 Deuteronom 4:24
13:5 Facerea - Geneza 28:15; 
 Deuteronom 31:6,8;
 Psalmi 119:36
13:6 Psalmi 56:12; Psalmi 118:6
13:10 Numeri 7:5
13:11 Ieşirea - Exod 29:14; Levitic 4:16-21
13:15 Psalmi 116:17-19; Osea 14:2
13:20 Isaia 40:11; Ezechiel 34:23
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