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DE LA REGELE DAVID LA ÎMPĂRATUL HRISTOS

•După stabilirea poporului evreu în ara Sfântă, evreii au cerut să fie condu i de Ț ș
regi la fel ca popoarele învecinate, nu de judecători.

•Văzând dorin a poporului, prorocul Samuel l-a uns rege pe ț Saul.

•Mai târziu a fost ales rege păstorul David. Peste acesta se revarsă o dată cu 

untdelemnul turnat de Samuel i harul Duhului Sfânt. Astfel David ajunge ș rege, 

psalmist (poet, scrie psalmii) i profet.ș

•Ca profet, David anun ă înscăunarea unui nou rege, mai mare decât to i ț ț
regii: ,, i se vor închina Lui to i împăra ii pământului, toate neamurile vor sluji Ș ț ț
Lui”.

•Din neamul lui David peste câteva sute de ani se na te Fecioara Maria, Maica ș
Domnului Hristos.
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DE LA REGELE DAVID LA ÎMPĂRATUL HRISTOS

• Locul de na tere al Domnului Hristos este tocmai locul de origine al lui ș
David – ora ul Bethleem.ș

• Datorită faptului că Hristos este urma ul lui David, mai este numit i ,, ș ș
fiul lui David”.

• Lumea a fost pregătită prin profe iile mesianice că urmează să se ț
întrupeze Fiul lui Dumnezeu.

• Lumea a fost pregătită i a cunoscut cât mai multe informa ii despre via a ș ț ț
Mântuitorului înainte ca Acesta să se întrupeze.

• Întreg Vechiul Testament cuprinde pregătirea lumii pentru venirea 

Mântuitorului Hristos la momentul potrivit.
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PROFEȚII
• Profeții mesianice

• Nașterea din veci: Domnul a zis către Mine: „Fiul Meu eşti 
Tu, Eu astăzi Te-am născut! Cere de la Mine şi-Ţi voi da 
neamurile moştenirea Ta şi stăpânirea Ta marginile 
pământului. Le vei paşte pe ele cu toiag de fier; ca pe 
vasul olarului le vei zdrobi! (Psalm 2, 6-9)

• „Zis-a Domnul către mine: Tu eşti Fiul meu, Eu astăzi Te-am 
născut. Cere de la Mine şi-Ţi voi da neamurile moştenire şi 
marginile pământului în stăpânirea Ta.” (Psalmul 11);

• Stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină 
aurită şi prea înfrumuseţată (Psalm 44, 11);

• Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a 
făcut în capul unghiului (Psalm 117, 22);

•  „Împăraţii Tarsisului şi insulele daruri vor aduce, împăraţii 
arabilor şi ai reginei Saba prinoase vor aduce. Şi se vor 
închina lui toţi împăraţii pământului, toate neamurile vor 
sluji lui.” (Psalmul 71,10).

Profeți mari Profeți mici

Isaia
Ieremia
Iezechiel
Daniel

Osea
Ioil
Amos
Avdie
Iona
Miheia
Naum
Avacum
Sofonie
Agheu
Zaharia
Maleahi



EXERCIŢII:

• 1. Stabileşte valoarea de adevăr a enunţurilor de mai 
jos:

• A. Dumnezeu a binecuvântat casa lui David.

• B.Mântuitorul Cel aşteptat S-a născut din seminţia lui Iuda.

• C. Profetul Saul l-a uns rege pe David.

• D. David, primul rege al evreilor, a scris Cartea Psalmilor.

• E. A fost prorocit din vechime că Mesia va fi un Rege al păcii.



2. ALEGE TERMENUL CORESPUNZĂTOR DIN 
PERECHEA DE CUVINTE PREZENTATĂ, PENTRU 
FIECARE ENUNŢ DE MAI JOS:

• A. Profeţii au pregătit poporul ales pentru venirea lui.......(Mesia/Isaia)

• B. Poporul evreu a cerut să fie condus de un.........asemenea popoarelor 
vecine.  (judecător/rege)

• C. David a devenit unsul lui Dumnezeu, atunci când prorocul samuel a 
turnat........ pe capul lui. (apă/untdelemn)

• D. După ce a arătat multă............., în cele din urmă s-a împlinit voia lui 
Dumnezeu. ( răbdare/frică)



3. LITERELE S-AU AMESTECAT, REARANJEAZĂ-LE 
ŞI VEI DESCOPERI CELE TREI ROLURI ALE LUI 

DAVID : 

• EGRE                                OFRETP                                              PSLAMTIS



SĂ FIM CRATIVI!!!

• Imaginaţi-vă că deveniţi 
conducătorul unui regat. desenaţi 
o coroană iar pe ea scrieţi numele 

regatului condus de voi şi 
calităţile unui rege bun. 
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