
Цар Давид 

 

Драга децо, помаже Бог! 

Замолила бих вас, као што смо и до сада чинили, да на почетку 

читања веронауке изговорите молитву „Оче наш“.  

На прошлом часу утврдили смо како су Јевреји освојили Обећану 

земљу. После много година Јевреји су пожелели 

да имају свог цара и Бог им је услишио молбу. 

Први цар звао се Саул. Међутим, врло брзо 

Саулу је на престолу живот постао тежак, 

неподношљив и досадан. Тада су му предложили 

дечака по имену Давид који је родом био из 

Витлејема и који је изразито лепо свирао харфу 

да га доведе код себе на двор како би му 

свирањем ублажио муку. Тако га је Саул много 

заволео.  

Једном приликом Филистејци нападну на јеврејску земљу. Из 

филистејске војске изађе један крупан човек по имену Голијат и 

довикне Јеврејима да пошаљу на двобој свог најјачег. Чувши те 

речи Давид предложи да се он бори. Тврдио је да је знао да се бори 

са лавовима и медведима док је био пастир код свога оца и да је 

убеђен да ће га Господ и сада спасти. Када је Саул пристао, Давид 

је уз велики смех и омаловажавање масе изашао са праћком са 5 

каменчића и рекао да ће „сва земља 

сазнати да Господ спашава без мача и 

копља.“ И заиста уз помоћ Божију, 

камен је погодио Голијата право у 

чело и убио.  

Након победе, Саул је дао своју кћер 

њему за жену, као и високи чин на двору. Међутим, ускоро му је 

почео завидети и постао му непријатељ. Више пута га је покушао 

убити тако да је Давид напустио двор. 

Задатак: у својим школским свескама за веронауку извуците из 

свега што сам вам написала оно што сматрате најважнијим. Сва 

питања и недоумице слободно ми проследите на Гугл учионици.  



Молитва „Богородице Дјево“ 

Христос васкрсе! 

Будите ми здраво! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица. 


