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Hetedik üzenet

Dávid, aki az előképe Krisztusnak, a valódi Dávidnak 3

Isten eljövendő királysága Királyának

Igeolvasmány: 1Sám 21,1-6; 2Sám 7,16; 23,1-7; Ámós 9,11-12; Mt 1,6; 12,1-4

I. Dávid Krisztusnak, a valódi Dávidnak, az előképe 3 1Sám 21,1-6; 2Sám

23,1-7; Mt 12,1-4:

A. Dávid Krisztusnak a legteljesebb, az Ótestamentumban feltárt, leg-
hosszabb időszakot felölelő előképe; az Újtestamentum azt is világosan
felfedi, hogy Dávid Krisztust jelképezi – Mt 12,3.

B. A Máté 12-ben látható alapelvet megtartva, miszerint Krisztus minden
előképnél nagyobb, minden Őt jelképező ótestamentumi dolognál és
személynél nagyobb, Krisztus a nagyobb Dávid:
1. Az Úr szava a Máté 12,3-4 versekben arra utal, hogy Ő a valódi

Dávid:
a. Dávidnak voltak követői, és Krisztusnak, a valódi Dávidnak,

szintén voltak tanítványai mint az Ő követői.
b. Mindez arra utal, hogy Dávid és az ő követői egy előképe

voltak Krisztusnak és az Ő tanítványainak.
2. Az Úr szava a Máté 12,3-4 versekben egy üdvtörténeti korszakvál-

tozásra is utal – a papságról a királyságra:
a. Dávid eljövetele megváltoztatta az üdvtörténeti korszakot

a papok korából a királyok korába, amelyben a királyok a
papok felett álltak.

b. Krisztus eljövetelével szintén megváltozott az üdvtörténeti
korszak, ez alkalommal a törvény korából a kegyelem korába,
amelyben Krisztus mindenek felett áll.

c. A Máté 1,6-ban Dávid megjelölése „király”, mert rajta keresz-
tül valósult meg a királyság bevezetése a királyi uralommal;
ő volt a határköve két korszaknak – az egyik kor befejezése
és a másik kor kezdete.

C. Az, hogy Dávid a szenvedő Krisztust jelképezi, a 22., a 109. és a 110.
zsoltárban tárul fel:
1. A 22. zsoltárban a szenvedő Dávidot látjuk, aki a halálán áthaladó

szenvedő Krisztust jelképezi – 1a. 6-21. vers.
2. A 109. zsoltár egy Dávid által felajánlott imádság az ő szenvedése-

iről:
a. Itt Dávid Krisztusnak egy előképe, és Dávid szenvedései

Krisztus szenvedéseit jelképezik.
b. Dávid imádsága a szenvedéseit illetően Krisztus imádságát

jelképezi.
3. A 109. zsoltárban lévő imádságra a 110. zsoltárban van a válasz:
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a. Mivel a 110. zsoltár a válasz Dávidnak mint Krisztus előképé-
nek az imádságára a 109. zsoltárban, a 110. zsoltárt Krisztus
imádságára adott válasznak kell tekintenünk – Héb 5,7.

b. Isten ezt az imádságot nemcsak Krisztus feltámadása által
válaszolta meg, hanem Krisztus mennybemenetele által is –
Csel 2,23-24. 32-33; 5,31.

D. Dávid az ő utolsó szavaiban is Krisztust jelképezi – 2Sám 23,1-7:
1. Dávid, Krisztusnak egy előképe, az emberek között igazságosan

Isten félelmével uralkodott – 3b. vers.
2. Dávid, Krisztusnak egy előképe, olyan volt mint a reggeli világos-

ság, amikor felhők nélkül kel fel a nap – 4a. vers.
3. Amikor Krisztus az emberek között igazságosan Isten félelmével

uralkodik, Ő olyan, mint a reggeli világosság, amikor felkel a
nap, mint amikor „napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből” –
4b. vers.

II. Dávid király Krisztus Királynak az előképe 3 1Sám 16,12; 2Sám 16,5-6;

Mt 1,6; 2,2; 27,11; Jel 19,16:

A. Dávid király Krisztust jelképezi – Isten eljövendő királyságának Királyát
– mint az Isten által beiktatott király, a háborúzó király és az emberek
által megvetett és elutasított király – 1Sám 16,12; 2Sám 16,5-6:
1. Ahogyan Dávid jelképezi, Krisztus a harcoló Király, aki győzelmet

aratott az összes ellensége felett, aki elnyerte a földet, és aki
előkészítette az összes nyersanyagot a gyülekezetnek mint Isten
templomának a felépítéséhez – 1Krón 21,22-25; 29,29.

2. Miután Krisztus birtokba fogja venni a földet, úgy fog uralkodni
a föld felett mint a Király a királyságban, a győztes hívőivel
uralkodva a nemzetek fölött – Jel 20,4. 6; 2,26-27.

3. Az eljövendő Királyként Krisztus lesz Isten eljövendő királyságá-
nak Feje és középpontja az ezer évben; ez lesz az Ésaiás 32,1, a
Jeremiás 23,5, valamint a Zakariás 14,9 és 17 beteljesülése.

B. A próféták Dávidról és Krisztusról mint egy személyről szóltak – Jer
30,9; Ezék 34,23-24; 37,24-25; Hós 3,5; Ámós 9,11:
1. „Szolgálnak Jehovának, az ő Istenüknek, és Dávidnak, az ő kirá-

lyuknak, akit feltámasztok nékik” – Jer 30,9.
2. Ez Krisztusra vonatkozik, aki a valódi Dávid, és aki a Király lesz a

helyreállítás korában, vagyis az ezeréves királyságban – Ésa 32,1;
Jel 20,4. 6.

3. „Állítok föléjük egyetlenegy Pásztort, hogy legeltesse őket: az Én
Szolgámat, Dávidot, Ő legelteti őket, s Ő lesz nékik Pásztoruk [. . . ]
És az Én szolgám, Dávid, Fejedelem közöttük” – Ezék 34,23-24:
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a. Dávid jelképezi Krisztust, Isten nyájának a valódi Pásztorát,
aki etet minket, és előidézi, hogy megteljünk és megeléged-
jünk – Jn 10,11; Héb 13,20; Ésa 9,7; Hós 3,5; Mik 5,2; Lk
1,32-33.

b. Amikor az Úr Jézus eljön a Pásztorként, hogy törődjön velünk,
a Királyként is fog jönni, hogy kormányozzon minket; annak,
hogy az Úr a Pásztorunkként törődik velünk, az a következ-
ménye, hogy engedelmeskedünk Neki mint a Királyunknak,
és az Ő királyi uralma és a bensőnkben lévő trónja alá jövünk.

4. „Az Én Szolgám, Dávid lesz a Király őrajtuk, s egy Pásztora lesz
mindnyájuknak” – Ezék 37,24:
a. Ez Krisztusra, a Pásztorunkra, vonatkozik, aki a valódi Dávid.
b. Izraellel kapcsolatban az itt megadott prófécia az ezeréves

királyságban, a helyreállítás korában, és az örökkévalóságban,
az új mennyben és új földön, fog beteljesülni.

5. „Azután megtérnek Izrael fiai és keresik Jehovát, az ő Istenüket,
és Dávidot, az ő királyukat, és remegve folyamodnak Jehovához
és az Ő jóságához az utolsó időkben” – Hós 3,5:
a. Dávid, az ő királyuk: Krisztus az ezeréves királyságban.
b. Az utolsó időkben a helyreállítás korára vonatkozik – Mt 19,28.

C. Az Úr közelgő uralmában Isten hatalma és dicsősége teljesen meg fog
nyilvánulni, és az egész föld a népeivel be fog kerülni az igazságosságba,
békességbe, örömbe és Isten teremtésének teljes áldásába – 6,13; Ésa
32,1. 16-18; 35,1-2. 5-7.

III. Dávid királysága Krisztus eljövendő királyságát jelképezi 3 2Sám 7,12.

16; Márk 11,10; Jel 11,15:

A. Nátán prófétán keresztül Jehova azt mondva szólt Dávidhoz, hogy
„Állandó lészen a te házad, és a te királyságod mindörökké tiéd lészen,
és a te trónod erős lészen mindörökké” – 2Sám 7,16:
1. Dávid háza Krisztusra, Dávid királysága Krisztus királyságára,

Dávid trónja pedig Krisztus trónjára vonatkozik – 16. vers.
2. Dávid királysága Krisztus királysága, valamint Dávidnak és Krisz-

tusnak egy trónja van – Ésa 9,7; 16,5; Lk 1,32; Csel 2,29-31.
3. Isten szava, amit Gábriel arkangyal közvetített, szintén megerő-

sítette, hogy Dávid szövetsége Krisztusban fog beteljesedni – Lk
1,32-33.

4. Isten Dávidnak tett ígérete, hogy az ő háza és királysága állan-
dó lesz, és hogy az ő trónja erős lesz mindörökké, Krisztusban
teljesedett be.
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5. Krisztus Isten Dávidnak tett ígérete szerint meg fogja örökölni
Dávid trónját, hogy Jákób házán uralkodjon mindörökké, és az Ő
királyságának vége nem lesz – 32-33. vers:
a. Az ezeréves királyság földi része az eljövendő korban a

messiási királyság lesz, amit az ember Fia királyságának
hívnak a Máté 13,41-ben (Jel 11,15).

b. Ez lesz Izrael helyreállított királysága (Csel 1,6), Dávid sátora
– Dávid királysága –, amit az Úr újra fog építeni (15,16; Márk
11,10).

B. Ámós megprófétálta, hogy a Királyként Krisztus fel fogja emelni „Dávid
leomlott sátorát” – Ámós 9,11:
1. Dávid sátora nem más, mint Dávid királysága és Dávid királyi

családja – 2Sám 7,12. 16.
2. Az a királyság, az a királyi család, elesett, amikor Nabukodonozor

eljött, hogy foglyul ejtse Izrael nemzetét, feldúlja a földet, felégesse
a várost, elpusztítsa a templomot, és elvigye a királyt – 2Kir 25,1-21.

3. Ámós próféciájában Isten megígérte, hogy egy bizonyos napon
Dávid királysága és Dávid családja helyre fog állni, és minden
nemzet Jehova nevéről fog neveztetni – Ámós 9,11-12.

4. Ez a prófécia azt mutatja, hogy Krisztus vissza fog jönni, hogy a
valódi Dávid legyen (Ésa 9,7; 16,5; Jer 30,9; Ezék 34,23-24; 37,24-
25; Hós 3,5), és újra fogja építeni, vagyis helyre fogja állítani,
az Ő ősatyjának, Dávidnak, a királyságát az egész világegyetem
helyreállításáért.

5. Akkor Dávid királysága Krisztusnak és Istennek a királyságává
lesz az örökkévalóságig – Jel 11,15.

6. Az Úr Dávid trónján fog ülni, és Jákóbon, vagyis a zsidó embereken,
fog uralkodni (Lk 1,32-33), valamint Ő uralkodni fog a nemzetek
felett a földön az ezer év alatt (Zsolt 2,8; 72,8; Dán 7,14; 2,35).
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