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Facere 3:15
Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei;
aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul.
Facere 49:10
Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de cârmuitor din coapsele sale, până ce
va veni împăciuitorul, Căruia se vor supune popoarele.
Deuterenom 18:15
Proroc din mijlocul tău şi din fraţii tăi, ca şi mine, îţi va ridica Domnul
Dumnezeul tău: pe Acela să-L ascultaţi.
Isaia 7:14
Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui
Emanuel.

Isaia 9:5-6
Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul
Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu
tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie. Şi mare va fi
stăpânirea Lui şi pacea Lui nu va avea hotar. Va împărăţi pe tronul şi peste
împărăţia lui David, ca s-o întărească şi s-o întemeieze prin judecată şi prin
dreptate, de acum şi până-n veac. Râvna Domnului Savaot va face aceasta.
Ieremia 23:5
Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David Odraslă dreaptă şi va
ajunge rege şi va domni cu înţelepciune; va face judecată şi dreptate pe
pământ.
Iezechiel 34:23
Voi pune peste ele un singur păstor, care le va paşte; voi pune pe robul Meu
David; el le va paşte şi el va fi păstorul lor.
Daniel 9:24-27
Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte pentru poporul tău şi pentru cetatea ta
cea sfântă până ce fărădelegea va trece peste margini şi se va pecetlui păcatul
şi se va ispăşi nelegiuirea, până ce dreptatea cea veşnică va veni, vedenia şi
proorocia se vor pecetlui şi se va unge Sfântul Sfinţilor. Să ştii şi să înţelegi că
de la ieşirea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului şi până la Cel-Uns
– Cel-Vestit – sunt şapte săptămâni şi şaizeci şi două de săptămâni; şi din nou
vor fi zidite pieţele şi zidul din afară, în vremuri de strâmtorare. Iar după cele
şaizeci şi două de săptămâni, Cel-Uns va pieri fără să se găsească vreo vină în
El, iar poporul unui domn va veni şi va dărâma cetatea şi templul. Şi sfârşitul
cetăţii va veni prin potopul mâniei lui Dumnezeu şi până la capăt va fi război –
prăpădul cel hotărât. Şi El va încheia un legământ cu mulţi într-o săptămână,
iar la mijlocul săptămânii va înceta jertfa şi prinosul şi în templu va fi
urâciunea pustiirii, până când pedeapsa nimicirii cea hotărâtă se va vărsa
peste locul pustiirii”.
Miheia 5:1
Şi tu, Betleeme Efrata, deşi eşti mic între miile lui Iuda, din tine va ieşi
Stăpânitor peste Israel, iar obârşia Lui este dintru început, din zilele veşniciei.
Miheia 5:4-4
Popoare multe se vor îndrepta spre el zicând: „Veniţi să ne suim în muntele
Domnului, în templul Dumnezeului lui Iacov, şi El ne va învăţa căile Sale, şi să
mergem pe cărările Sale, că din Sion va ieşi legea şi cuvântul lui Dumnezeu din
Ierusalim!” El va fi judecător al multor popoare şi dreptate va împărţi la
neamuri puternice până departe. Acelea vor preface săbiile lor în fiare de plug
şi lăncile lor în cosoare. Şi nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia

şi nu se vor mai învăţa cum să se lupte; Ci fiecare va sta liniştit sub vita şi
smochinul lui şi nimeni nu-i va înfricoşa, căci gura Domnului Savaot a grăit!
Maleahi 3:1
Iată, Eu trimit pe îngerul Meu şi va găti calea înaintea feţei Mele şi va veni
îndată în templul Său Domnul pe Care Îl căutaţi şi Îngerul legământului pe
Care voi Îl doriţi. Iată, vine!”, zice Domnul Savaot.

