
CELE 70 DE VERSETE DIN TANAKH … “CINE ESTE MESIA?” 
 
 
Mulţi evrei cred că aceste zile sunt cele ȋn care Mesia va veni, dar oare ştii   
cine este cu adevărat El? Această broşură conţine 70 de versete profetice despre 
Mesia, luate doar din Tanakh, Biblia ebraică. Citeşte-le: ele ȋţi vor revela ȋn 
mod clar identitatea reală a adevăratului Mesia al Israelului!   

 
Isaia 9:6,7              [Mesia!] 
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 veşniciilor, Domn al păcii.” El va face ca 
domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit 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 râvna Domnului oştirilor. 

 
Mica 5:2,4              [Mesia!] 
„Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi 
din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri 
străvechi, până în zilele veşniciei.” El Se va înfăţişa şi va cârmui cu puterea Domnului şi 
cu măreţia Numelui Domnului Dumnezeului Său: vor locui liniştiţi, căci El va fi proslăvit 
până la marginile pământului. 

 
Genesa 18:13, 14 
Domnul a zis lui Avraam: „Pentru ce a râs Sara, zicând: „Cu adevărat, să mai pot avea copil, 
eu, care sunt bătrână?” Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea 
aceasta, Mă voi întoarce la tine, şi Sara va avea un fiu.” 

 
Zaharia 12:10      (a se citi de asemenea si Psalmul 22:7-22)                  [Mesia!] 

Atunci (Eu Domnul) 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 plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, 
şi-L vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. 

 
Daniel 7:9, 13, 14                [Mesia!] 
Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au aşezat nişte scaune de domnie. Şi un Îmbătrânit 
de zile a şezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada, şi părul capului Lui era ca nişte lână curată; 
scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc, şi roţile lui ca un foc aprins. 

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 Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea 
Lui. I s-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească, pentru ca să-I slujească toate 
popoarele, neamurile şi oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică    
şi nu va trece nicidecum, şi Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată.    
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Isaia 7:14          [Mesia!] 
De aceea, Domnul însuşi vă va da un semn: „Iată, fecioara va rămâne însărcinată,          

va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi). 
 
Daniel 9:26 
După aceste şaizeci şi două de săptămâni, Unsul va fi stârpit, şi nu va avea nimic.     
Poporul unui domn care va veni (Romanii) va nimici cetatea (Ierusalim) şi Sfântul Locaş…    
[Aceasta s-a intamplat acum 2000 de ani!] 

 
Geneza 49:10  (a se vedea de asemenea şi Numeri 24:17)    [Mesia!] 
Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, 
până va veni Şilo, şi de El vor asculta popoarele. [In zilele lui Yeshua - Isus, Roma stăpȃnea 
peste Iuda; Toiagul de domnie a plecat acum 2000 de ani.] 

 
Daniel 3:24, 25          [Mesia!] 
Atunci împăratul Nebucadneţar s-a înspăimântat şi s-a sculat repede. A luat cuvântul şi a    
zis sfetnicilor săi: „N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legaţi?” Ei au răspuns 
împăratului: „Negreşit, împărate!” El a luat iarăşi cuvântul şi a zis: „Ei bine, eu văd patru 
oameni umblând slobozi în mijlocul focului şi nevătămaţi; şi chipul celui de al patrulea 
seamănă cu al unui Fiu de dumnezei!”  

 
Psalmul 110:1 (scriitor Regele David) DOMNUL a zis Domnului meu:    [Mesia!]         
„Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.” 
110:4 … „Tu (Domnul) eşti preot în veac, în felul lui Melhisedec… 

 
Proverbe 30:4           [Mesia!] 
Cine s-a suit la ceruri şi cine s-a coborât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a 

strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum  se numeşte 
el şi cum cheamă pe fiul său? Ştii tu lucrul acesta?       

 
Deuteronom 18:15, 18, 19          [Mesia!] 
Domnul Dumnezeul tău îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un PROROC ca mine 
(Moise): să ascultaţi de el! Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un Proroc ca tine (Moise), 
voi pune cuvintele Mele în gura Lui, şi el le va spune tot ce-I voi porunci Eu. Şi dacă 
cineva nu va asculta de cuvintele Mele, pe care le va spune el în Numele Meu,              
Eu îi voi cere socoteală! 

 
Isaia 59:16, 17, 20 (a se vedea de asemenea si Isaia 63:5,6 si Ezechiel 22:30)       [Mesia!] 
El (Domnul) vede că nu este niciun om şi Se miră că nimeni nu mijloceşte. Atunci Braţul 
Lui Îi vine în Ajutor, şi neprihănirea Lui Îl sprijină. Se îmbracă cu Neprihănire ca şi cu o 
platoşă, Îşi pune pe cap coiful Mântuirii; ia răzbunarea ca o haină şi Se acoperă cu gelozia 
ca şi cu o manta. Da, va veni un Răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se 
vor întoarce de la păcatele lor… 



 3 

Psalmul 40:7, 8, 9   Atunci am zis: „Iată-mă că vin! – în sulul Cărţii este scris despre 
Mine  vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!” Şi Torah Ta este în fundul inimii mele.   
Vestesc îndurarea Ta …   [Mesia!] 

 
Isaia 52:10, 13-15         [Mesia cel Crucificat!] 
DOMNUL Îşi descoperă Braţul Său cel Sfânt înaintea tuturor neamurilor; şi toate 
marginile pământului vor vedea Mântuirea Dumnezeului nostru.  „Iată, Robul Meu     
va propăşi; Se va sui, Se va ridica, Se va înălţa foarte sus.  După cum pentru mulţi a fost o 
pricină de groază – atât de schimonosită Îi era faţa şi atât de mult se deosebea înfăţişarea 
Lui de a fiilor oamenilor  tot aşa, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; 
(datorită Sȃngelui Lui) înaintea Lui împăraţii vor închide gura, căci vor vedea ce nu li       
se mai istorisise şi vor auzi ce nu mai auziseră.” 

 
Isaia 53:1, 4-6, 11  Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? (a se vedea de asemenea si Psalmul 
98:1-3) Cine a cunoscut Braţul Domnului ? [Mesia!] Totuşi 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. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru 

fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui 
(Sȃnge) suntem Tămăduiţi (Salvaţi)! Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare 
îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră             
a tuturor. 
 
Psalmul 22:1, 16 Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit?      Mi-
au străpuns mâinile şi picioarele (Sȃnge)!      [Mesia cel Crucificat!] 
 
Zaharia 9:9-11 
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 mânz, pe 
mânzul unei măgăriţe. 

El va vesti neamurilor Pacea şi va stăpâni de la o mare la cealaltă şi de la Râu până 
la marginile pământului  Însă cât pentru tine, Sioane, din pricina legământului tău 
(cel Nou) pecetluit cu sânge (lui Mesia), voi scoate pe prinşii tăi de război…                                       
[Mesia cel Crucificat!] 

 
Geneza 3:15    [Mesia!] 
Vrăjmăşie voi pune între tine (Satan) şi femeie (Eva), între sămânţa ta şi Sămânţa ei. 
Aceasta (Mesia născut din Sămȃnţa ei)  îţi va zdrobi capul, şi tu (Satan) Îi vei zdrobi 
(Sȃnge) călcâiul.” 
 
Levetic 17:11 
Căci viaţa trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneţi pe altar, ca să slujească de 

ispăşire pentru sufletele voastre, căci prin viaţa din el face Sângele Ispăşire 
pentru suflet! 
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Ieremia 31:31-34    Iată, vin zile, zice DOMNUL, când voi face cu casa lui Israel şi 
cu casa lui Iuda un Legământ Nou (cu Sȃnge). Nu ca Legământul (cu sȃnge)  
pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din ţara 
Egiptului, Legământ (cu sȃnge)  pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de Soţ asupra 
lor, zice Domnul.   Ci iată Legământul (Nou) pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele 
acelea, zice Domnul: Voi pune Torah Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi 
fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.  Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe 
fratele său zicând: „Cunoaşte pe Domnul!”, ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până 
la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte 
de păcatul lor.” (…datorită Sȃngelui Legămȃntului celui Veşnic!) 

 
Ezechiel 36:25-28 (de asemenea a se vedea şi Ezechiel 11:19,20; 16:60; 18:31,32) 

Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţaţi; vă voi curăţa de toate spurcăciunile 
voastre şi de toţi idolii voştri. 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. Voi pune Duhul Meu 
în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi legile Mele.        
Veţi locui în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu, şi Eu voi fi 
Dumnezeul vostru. 

 
Psalmul 118:22-26    PIATRA pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în CAPUL 
UNGHIULUI  CLĂDIRII! Domnul a făcut lucrul acesta şi este o minunăţie înaintea ochilor 
noştri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne înveselim în ea! 
Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie Cel ce vine în Numele 
Domnului! Vă binecuvântăm din Casa Domnului.        [Mesia!] 

 
Isaia 28:16 (a se vedea de asemenea si Daniel 2:34) 
de aceea, 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.       [Mesia!] 

 
Isaia 8:14, 15 Şi atunci El va fi un locaş sfânt, dar şi o PIATRĂ de poticnire, o Stâncă de 
păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laţ şi o cursă pentru locuitorii Ierusalimului!  
Mulţi se vor poticni, vor cădea şi se vor sfărâma, vor da în laţ şi vor fi prinşi.”      [Mesia!] 

 
Isaia 42:1-4, 6, 7        [Mesia!] 
„Iată Robul Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu. 
Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor Judecata.  El nu va striga, nu-Şi va 
ridica glasul şi nu-l va face să se audă pe uliţe.   Trestia frântă n-o va zdrobi, şi mucul care 
mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti Judecata după adevăr.   El nu va slăbi, nici nu Se va 
lăsa, până va aşeza dreptatea pe pământ; şi ostroavele vor nădăjdui în legea Lui.”   „Eu, 
Domnul, Te-am chemat ca să dai Mântuire şi Te voi lua de Mână, Te voi păzi şi Te voi 
pune ca Legământ (Nou) al poporului, ca să fii Lumina neamurilor,  să deschizi ochii 
orbilor, să scoţi din temniţă pe cei legaţi şi din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. 
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Isaia 63:8-10         [Mesia!] 
…El S-a făcut Mântuitorul lor.  În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor, şi Îngerul 
care este înaintea feţei Lui i-a mântuit; El însuşi i-a răscumpărat, în dragostea şi îndurarea 
Lui, şi necurmat i-a sprijinit şi i-a purtat în zilele din vechime.  Dar ei au fost neascultători   
şi au întristat pe Duhul Lui cel Sfânt. 

 
Isaia 49:5-9   (de asemenea a se vedea Isaia 11:10) 
Şi acum, Domnul vorbeşte, El, care M-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu Robul Lui, 
ca să aduc înapoi la El pe Iacov şi pe Israel, care este încă împrăştiat; căci Eu sunt preţuit 
înaintea Domnului, şi Dumnezeul Meu este tăria Mea. 

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 
Mântuirea până la marginile pământului.”  Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul, 
Sfântul lui Israel, către Cel dispreţuit şi urât de popor, către Robul celor puternici: 
„Împăraţii vor vedea lucrul acesta, şi se vor scula, şi voievozii se vor arunca la pământ şi se 
vor închina, din pricina Domnului, care este Credincios, din pricina Sfântului lui Israel, care 
Te-a ales!”  Aşa vorbeşte mai departe Domnul: „La vremea îndurării, Te voi asculta, şi în 
Ziua Mântuirii, Te voi ajuta; Te voi păzi şi Te voi pune să faci Legământ (Nou) cu 
poporul, să ridici ţara şi să împarţi moştenirile pustiite; să spui prinşilor de război:     
„Ieşiţi!”, şi celor ce sunt în întuneric: „Arătaţi-vă!”  [Mesia!] 

 
Zaharia 3:1, 6, 8, 9   
[Mesia din familia preotească a lui Ioţadac cel ce se trage din Aaron] 
Îngerul Domnului (Mesagerul) a făcut lui Iosua următoarea mărturisire: Ascultă, dar, 
Iosua, mare preot (din familia Aaronică a lui Ioţadac), tu şi tovarăşii tăi de slujbă care stau 
înaintea ta – căci aceştia sunt nişte oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe Robul 
Meu, Odrasla (Mesia). Căci iată că numai spre Piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui 
Iosua sunt 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.     [Mesia!] 

 
Zaharia 6:11, 12, 13 (Marele Preot Iosua este numit Yeshua ȋn Ezra 3:2) 
Să iei de la ei argint şi aur şi să faci din el o cunună, şi s-o pui pe capul lui Iosua (Yeshua), 
fiul lui Ioţadac (Yeho-zadok), marele preot. 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. Da, El va zidi Templul Domnului, va purta 
podoabă împărătească, va şedea şi va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi Preot pe 
scaunul Lui de domnie, şi o desăvârşită Unire va domni între ei Amândoi.”  [REGELE 
PREOT!  Mesia!] 

 
Psalmul 2:6, 7, 12 „Totuşi, Eu am uns pe ÎMPĂRATUL Meu pe Sion, muntele Meu cel 
sfânt.”  „Eu voi vesti hotărârea Lui” – zice Unsul – „Domnul Mi-a zis: „Tu eşti Fiul Meu! 
Astăzi Te-am născut.  Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie, şi să nu pieriţi pe calea 
voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toţi câţi se încred în El (ȋn Fiul)!  
[Mesia!] 
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Geneza 22:8, 10-14, 15-18   (de asemenea a se vedea Geneza 18:1,2,10,16-18,22) 
„Fiule”, a răspuns Avraam, „Dumnezeu Însuşi va purta grijă de mielul pentru 

arderea de tot.” Şi au mers amândoi împreună înainte.  Apoi Avraam a întins mâna şi a luat 

cuţitul ca să înjunghie pe fiul său.  Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri şi a zis: 

„Avraame! Avraame!” „Iată-mă!”, a răspuns el.  Îngerul a zis: „Să nu pui mâna pe băiat şi   

să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău,    

pe singurul tău fiu, pentru Mine.” Avraam a ridicat ochii şi a văzut înapoia lui un berbec 

încurcat cu coarnele într-un tufiş; şi Avraam s-a dus de a luat berbecul şi l-a adus ca ardere 

de tot în locul fiului său.  Avraam a pus locului aceluia numele: „Domnul va purta de grijă” 

(Jehovah Jireh)… Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam şi a zis: 

„Pe Mine însumi jur, zice Domnul: pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău, 

pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi 

anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni cetăţile 

vrăjmaşilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în Sămânţa ta (Mesia), 
pentru că ai ascultat de porunca Mea!” 

 
Geneza 14:18-20    [Mesia cel Întrupat] 
Melhisedec, împăratul Salemului, a adus pâine şi vin: El era Preot al Dumnezeului celui 
Preaînalt.  Melhisedec a binecuvântat pe Avram şi a zis: „Binecuvântat să fie Avram de 
Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul cerului şi al pământului.  Binecuvântat să fie Dumnezeul 
cel Preaînalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!” Şi Avram i-a dat (lui Melhisedec) 
zeciuială din toate. 

 
Geneza 32:24, 28, 30 (a se vedea de asemenea şi Osea 13:4 …s-a luptat cu Îngerul) 
Iacov însă a rămas singur. Atunci un Om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Apoi a 
zis: „Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel; căci ai luptat cu Dumnezeu şi cu 
oameni şi ai fost biruitor.” Iacov a pus locului aceluia numele Peniel; „căci”, a zis el, „am 
văzut pe Dumnezeu faţă în faţă şi totuşi am scăpat cu viaţă.”   [Mesia cel Întrupat] 

 
Exod 3:2-6     [Mesia cel Întrupat] 
Îngerul Domnului i S-a arătat (lui Moise) într-o flacără de foc, care ieşea din mijlocul 
unui rug. Moise s-a uitat; şi iată că rugul era tot un foc, şi rugul nu se mistuia deloc.  Moise   
a zis: „Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată şi pentru ce nu se mistuie 
rugul.” Domnul a văzut că el se întoarce să vadă; şi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul 
rugului şi a zis: „Moise! Moise!” El a răspuns: „Iată-mă!”  Dumnezeu a zis: „Nu te apropia 
de locul acesta; scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ 
sfânt.”  Şi a adăugat: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul 
lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.” 

 
Isaia 16:5  Şi atunci un Scaun de Domnie se va întări prin Îndurare; şi se va vedea 
şezând cu Credincioşie, în Casa lui David, un Judecător [REGE PREOT, Fiul lui 
David si Aaron], prieten al dreptului şi plin de Râvnă pentru Dreptate.”   [Mesia!] 
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Exod 23:20-23  [Mesia cel Întrupat] 
Iată, Eu trimit un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum şi să te ducă în locul pe care 
l-am pregătit. Fii cu ochii în patru înaintea Lui şi ascultă glasul Lui; să nu te împotriveşti 

Lui, pentru că El nu vă va ierta păcatele, căci Numele Meu este în El!   Dar dacă 

vei asculta glasul Lui şi dacă vei face tot ce-ţi voi spune, Eu voi fi vrăjmaşul 
vrăjmaşilor tăi şi potrivnicul potrivnicilor tăi.  Îngerul Meu va merge înaintea ta… 
 
Iosua 5:13-15  [Mesia cel Întrupat] 
Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii şi s-a uitat. Şi iată că un Om stătea în picioare 
înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el şi i-a zis: „Eşti dintre ai 

noştri sau dintre vrăjmaşii noştri?”  El a răspuns: „Nu, ci Eu sunt Căpetenia oştirii 
Domnului, şi acum am venit.” Iosua s-a aruncat cu faţa la pământ, s-a închinat şi I-a 

zis: „Ce spune Domnul meu robului Său?”  Şi Căpetenia oştirii Domnului a zis lui 
Iosua: „Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt.” Şi Iosua         
a făcut aşa. 
 
Judecatori 13:3, 18, 20, 22          [Mesia cel Întrupat] 
Îngerul Domnului S-a arătat femeii şi i-a zis: „Iată că tu eşti stearpă şi n-ai copii; dar vei 
rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu.  Îngerul Domnului i-a răspuns: „Pentru ce Îmi ceri 
Numele? El este minunat.”  Pe când flacăra se suia de pe altar spre cer, Îngerul Domnului 
S-a suit în flacăra altarului. Văzând lucrul acesta, Manoah şi nevasta sa au căzut cu faţa la 
pământ … “am văzut pe Dumnezeu.”  [vezi Isaia 9:6] 
 
Ieremia 23:5, 6            [Mesia cel care se trage din familia lui David!] 
Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o Odraslă Neprihănită (Fiu). El va 
împărăţi, va lucra cu înţelepciune şi va face dreptate şi judecată în ţară.  În vremea Lui, Iuda 
va fi mântuit, şi Israel va avea linişte în locuinţa lui; şi iată Numele pe care i-L vor da: 
„DOMNUL NEPRIHĂNIREA NOASTRĂ!” 
 
Ieremia 33:14-18           [Mesia cel care se trage din familia lui David si Aaron!] 
Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa 
lui Israel şi despre casa lui Iuda.  În zilele acelea şi în vremurile acelea voi face să răsară lui 
David o ODRASLĂ neprihănită care va înfăptui dreptatea şi judecata în ţară.  În zilele 
acelea, Iuda va fi mântuit, şi Ierusalimul va locui în linişte. Şi iată cum Îl vor numi:                
„DOMNUL NEPRIHĂNIREA NOASTRĂ!” Căci aşa vorbeşte Domnul: „David nu va fi 
lipsit niciodată de un Urmaş care să stea pe Scaunul de Domnie al casei lui Israel.  Nici 
preoţii şi leviţii nu vor fi lipsiţi niciodată înaintea Mea de urmaşi care să aducă arderi de tot, 
să ardă tămâie împreună cu darurile de mâncare şi să aducă Jertfe în toate zilele!” 
[Mesia este REGELE PREOT din sămȃţa lui David si marele preot Ioţadac!] 
 
Zaharia 9:14, 15, 16  (de asemenea a se vedea si Isaia 27:13)  [ Domnul cel Înălţat Mesia] 
Dar Domnul (Mesia) Se va arăta deasupra lor, şi săgeata Lui va porni ca fulgerul; Domnul 
Dumnezeu va suna din trâmbiţă şi va înainta în vijelia de la miazăzi.  Domnul oştirilor      
îi va ocroti şi vor mânca, şi vor zdrobi pietrele de praştie … Domnul Dumnezeul lor            
îi va scăpa în Ziua aceea ca pe turma poporului Său… 
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Psalmul 24:7-10       [ MESIA cel Înălţat este REGELE GLORIEI!] 
Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-vă, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei!  „Cine este 
acest Împărat al slavei?” – Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel viteaz în lupte.  Porţi, 
ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-le, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei!   „Cine este acest 

Împărat al slavei?” – Domnul oştirilor: El este ÎMPĂRATUL SLAVEI! 
 
Daniel 10:5, 6, 14, 21       [Mesia cel Întrupat] 
Am ridicat ochii, m-am uitat şi iată că acolo stătea un Om îmbrăcat în haine de in şi încins la 
mijloc cu un brâu de aur din Ufaz. Trupul lui era ca o piatră de crisolit, 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. [MESIA!] Acum vin să-ţi 
fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu 
privire tot la acele vremuri îndepărtate.” Dar vreau să-ţi fac cunoscut ce este scris în Cartea 
Adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail. 
 
Daniel 12:6, 7 
Unul din ei a zis Omului aceluia îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului: 
„Cât va mai fi până la sfârşitul acestor minuni?” Şi am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine 
de in, care stătea deasupra apelor râului; el şi-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă şi mâna 
stângă şi a jurat pe Cel ce trăieşte veşnic că va mai fi o vreme, două vremuri şi o jumătate de 
vreme şi că toate aceste lucruri se vor sfârşi când puterea poporului sfânt va fi zdrobită  
de tot. (a se vedea si Deuteronom 32:39-41)      [Mesia!] 
 
Isaia 11:1, 2, 4, 5, (10)     (a se vedea de asemenea si Isaia 61:1-3)      [Mesia!] 
Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai (tatal  lui David), şi un Vlăstar va da din 
rădăcinile lui. 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 ci va judeca pe 
cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi pământul cu 
toiagul cuvântului Lui, şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău. Neprihănirea va fi 
brâul coapselor Sale, şi credincioşia, brâul mijlocului Său. 
 
Psalmul 89:20, 21, 26-29, 35, 36    (de asemenea a se vedea si versurile 3,4,34,37) 
am găsit pe robul Meu David şi l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.  Mâna Mea îl va 
sprijini, şi braţul Meu îl va întări. El Îmi va zice: „Tu eşti Tatăl meu, Dumnezeul meu şi 
stânca mântuirii mele!” Iar Eu îl voi face Întâiul născut, cel mai înalt dintre împăraţii 
pământului. Îi voi păstra totdeauna bunătatea Mea, şi legământul Meu îi va fi neclintit. Îi voi 
face veşnică sămânţa [Mesia!], şi Scaunul lui de Domnie, ca zilele cerurilor. Am jurat 
odată pe sfinţenia Mea: să mint Eu oare lui David? Sămânţa Lui va dăinui în veci; Scaunul 
lui de Domnie va fi înaintea Mea ca soarele; va dăinui pe vecie… 
 
Isaia 61:1, 2  (a se vedea de asemenea si Isaia 11:2, 3)  [Mesia!] 
„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune 

celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor 

slobozenia, şi prinşilor de război, izbăvirea;  să vestesc un An de îndurare al Domnului şi o 

Zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi; 
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I Cronici 17:10-15 (a se vedea de asemenea si 2 Samuel 7:5, 12-16) 
şi pe vremea când pusesem judecători peste poporul Meu, Israel. Am smerit pe toţi vrăjmaşii 
tăi. Şi îţi vestesc că Domnul îţi va zidi o Casă. Când ţi se vor împlini zilele şi când te vei duce 
la părinţii tăi, voi ridica Sămânţa ta după tine şi anume pe unul din fiii tăi şi-I voi întări 
Domnia. El Îmi va zidi o Casă, şi-I voi întări pe vecie Scaunul lui de Domnie. Eu Îi voi   
fi Tată, şi el Îmi va fi Fiu; şi nu voi îndepărta bunătatea Mea de la el, cum am îndepărtat-o 
de la cel dinaintea ta. Îl voi aşeza pentru totdeauna în Casa Mea, şi în Împărăţia Mea 
Scaunul lui de Domnie va fi întărit pe vecie!”  Natan a spus lui David toate aceste 
cuvinte şi toată vedenia aceasta.  [Mesia!] 

 
Isaia 53:1-12   [Mesia cel Crucificat] 

 

Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut Braţul Domnului? El a crescut 

înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici 

frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne 

placă. Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de 

dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. Totuşi 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. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru 

fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui 
suntem tămăduiţi! Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, 

dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când 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. El a fost luat prin apăsare şi judecată. 

Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit 
de moarte pentru păcatele poporului Meu? Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi 

mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nicio nelegiuire şi nu se găsise 

niciun vicleşug în gura Lui.  Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, 

după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe 

zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui. 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. De aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va 

împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în 

numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei 

vinovaţi. 
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Zaharia 13:7-9                       [Mesia cel Crucificat!] 
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 mâna spre cei 

mici.  În toată ţara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va 

rămâne. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc şi o voi curăţa cum se curăţă 

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 Dumnezeul meu!” 

 
Daniel 2:34, 35 (44,45) Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o PIATRĂ fără ajutorul vreunei 

mâini, a izbit picioarele de fier şi de lut ale chipului şi le-a făcut bucăţi … Dar PIATRA 

[Mesia!]  care sfărâmase chipul s-a făcut un Munte Mare şi a umplut tot pământul. 

 
Geneza 1:26;  Geneza 3:22;  Geneza 11:7;  Isaia 6:8;  Isaia 48:16; 

„Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să 

stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste 

toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”  Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns 
ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm, dar, acum ca nu cumva să-

şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.”  Haidem! 

să Ne coborâm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora!”  …  

„Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” … Şi acum, Domnul 
Dumnezeu M-a trimis cu Duhul Său.” 

 
Psalmul 8:4-6 
Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu 

puţin mai prejos decât Dumnezeu şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste. I-ai dat stăpânire 
peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui … 

 
Osea 1:10 
Totuşi numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării care nu se poate nici 
măsura,          nici număra; şi de unde li se zicea: „Nu sunteţi poporul Meu”,      
li se va zice: „Copiii Dumnezeului celui Viu”! 

 
Isaia 59:1, 2 
Nu, Mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să 

audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele 

voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte! 
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Psalmul 82:6 

Eu am zis: „Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.” 

 
Deuteronom 24:16  (Ezechiel 18:4 … Sufletul care păcătuieşte va muri!) 

Să nu omori pe părinţi pentru copii şi să nu omori pe copii pentru părinţi; fiecare să              

fie omorât pentru păcatul lui! 

 
Psalmul 14:3 
Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.     

(a se vedea de asemenea Psalmul 53:1 si 53:3) 

 
Deuteronom 27:26 
„Blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele Legii acesteia şi cine nu le va face!”                

– Şi tot poporul să răspundă: „Amin!” 

 
Isaia 64:6    (de asemenea a se vedea si Eclesiastul 7:20) 

Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită.      

Toţi suntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. 

 
Osea 5:15   [Mesia!] 
Voi pleca, Mă voi întoarce în locuinţa Mea, până când vor mărturisi că sunt vinovaţi şi vor 

căuta faţa Mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la Mine.” 

 
Daniel 12:2  (de asemenea a se vedea si Osea 13:14, Isaia 26:19; Iov 19:26; Psalmul 49:15) 

Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru Viaţa Veşnică, şi alţii 

pentru ocară şi Ruşine Veşnică. 

 
Numeri 23:19 (a se vedea deasemenea si 1 Samuel 15:29) 
Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, 
oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? 

 
Ieremia 31:3 (a se vedea deasemenea si Deuteronom 7:6-10, 12, 13) 
Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o Iubire Veşnică; de aceea îţi păstrez 
bunătatea Mea! 

 
Aceste 70 de versete din Tanakh demonstreaza ca Yeshua – 
Isus este Mesia Israelului! 
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Psalmul 138:2   
căci Ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale! 
 
 
Psalmul 119:89   
Cuvântul Tău, Doamne, dăinuie în veci, în ceruri! 
 

 
 

Si Cuvȃntul Dumnezeului nostru rămȃne ȋn veac! 
Isaia 40:8  

 
 

Ierusalim, Israel  Decembrie, 2014 


