
Matei 1:23 - "Iata, fecioara va fi insarcinata,
va naste un fiu, si-i vor pune numele
Emanuel."
 
Matei 2:6 - "Si tu, Betleeme, tara lui Iuda,
nu esti nicidecum cea mai neinsemnata
dintre capetenile lui Iuda; caci din tine va
iesi o capetenie, care va fi Pastorul
poporului Israel."
 
Matei 2:15 - "Am chemat pe fiul Meu din
Egipt."
 
Matei 13:35 - "Voi vorbi în pilde, voi spune
lucruri ascunse de la facerea lumii.”
 
Matei 21:5 - „Spuneţi fiicei Sionului: ‘Iată,
Împăratul tău vine la tine, blând şi călare
pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei
măgăriţe."

UN PROROC:



Matei 27:35 - "Şi-au împărţit hainele Mele
între ei şi pentru cămaşa Mea au tras la
sorţi.”

Matei 2:23 - "El va fi chemat Nazarinean."
 
Matei 26:55-56 - "Aţi ieşit ca după un
tâlhar, cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă
prindeţi. În toate zilele şedeam în mijlocul
vostru şi învăţam norodul în Templu, şi n-
aţi pus mâna pe Mine."

PROROCI:



Matei 2:18 - "Un tipat s-a auzit din Rama,
plangere si bocet mult; Rahela isi jalea
copiii, si nu voia sa fie mangaiata, pentruca
nu mai erau."
 
Matei 27:9-10 - "Au luat cei treizeci de
arginţi, preţul celui preţuit, pe care l-au
preţuit unii din fiii lui Israel,  şi i-au dat pe
‘Ţarina olarului’, după cum îmi poruncise
Domnul.”

IEREMIA:



Matei 3:3 - "Iata glasul celui ce striga in
pustie; "Pregatiti calea Domnului, neteziti-
i cararile."
 
Matei 4:15 - "Tara lui Zabulon si tara lui
Neftali inspre mare dincolo de Iordan,
Galilea Neamurilor, norodul acesta, care
zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină;
şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra
morţii, a răsărit lumina.”
 
Matei 8:17 - "El a luat asupra Lui
neputintele noastre si a purtat bolile
noastre."
 
Matei 12:18-21 - "Iata Robul Meu pe care L-
am ales, Preaiubitul Meu, in care sufletul
Meu isi gaseste placerea..."
 
Matei 13:14 - "Veti auzi cu urechile voastre
şi nu veţi înţelege; veţi privi cu ochii voştri
şi nu veţi vedea."

ISAIA:



Matei 15:8-9 - "Norodul acesta se apropie de
Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar
inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă
cinstesc ei învăţând ca învăţături nişte
porunci omeneşti."

Matei 11:10 - "Iata trimit inaintea fetei Tale
pe solul Meu care iti va pregati calea
inainte."
 
Matei 21:13 - "Casa Mea se va chema o casă
de rugăciune.’ Dar voi aţi făcut din ea o
peşteră de tâlhari.”
 
Matei 21:16 - "Tu ai scos laude din gura
pruncilor şi din gura celor ce sug."
 
Matei 21:42 - "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."
 

S-A SCRIS:



Matei 22:32 - "Eu sunt Dumnezeul lui
Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi
Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeu nu este un
Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii.”
 
Matei 26:24 - Negreşit, Fiul omului Se duce
după cum este scris despre El.
 
Matei 26:31 - "Voi bate Păstorul, şi oile
turmei vor fi risipite."

Matei 22:44- "‘Domnul a zis Domnului Meu:
«Şezi la dreapta Mea până voi pune pe
vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale»’

DAVID:

DANIEL:
Matei 24:15- Despre uraciunea pustiiri
asezata in Locul Sfant.


