
Цар Давид-обнављање 

 

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 смо се упознали са ликом 

цара Давида, једним од најважнијих 

личности из Старог завета. После смрти 

Саула, Давид долази на престо. Успео је 

проширити царство, постао је врло славан, 

а на гори Сион саградио је двор и у њему 

Скинију (јеврејско богослужбено место) у 

које је пренео Ковчег завета са Десет 

Божијих заповести.  

Међутим, његови стални успеси и слава коју је задобио, ослабили 

су сећање на Бога, те се догодило да је Давид учинио један велики 

грех. Једном док се шетао по зидовима града, угледао 

је младу Витсавеју, жену Урије Хетејина и пожелео 

је да је има. Урије је тада био у рату, а Давид нареди 

команданту своје војске да Урију у току борбе 

постави тако да га непријатељи убију. Захваљујући 

овом лукавству Давидова жеља се испунила, јер 

након туговања он Витсавеју узе на свој двор и она 

му роди сина.  

По промислу Божијем, Давиду на двор тада долази пророк Натан. 

Натан му прича причу о богаташу који је имао свега довољно и 

силна стада и сиромаху који је имао само једну овчицу о којој се 

бринуо. Кад је богаташу дошао гост, он је заклао овчицу сиромаха 

како би га угостио. Тада се Давид расрди и 

рече да је човек који је то учинио заслужио 

да буде четвороструко кажњен за своје 

злодело. Натан му рече да је тај човек управо 

он који је и поред силног богатства отео 

жену сиротог Урије. Давид се тада горко 

покајао, а син који му је Витсавеја родила, убрзо је умро.   



Поука: Давидов пример нас учи да сваки човек може да се вине у 

висине, али и да са тих висина падне, уколико заборави на Бога и 

уколико свој успех и славу припише само себи. Док се уздао у Бога, 

Давид, иако дете, успевао је да победи Голијата и да утеши цара 

Саула. Кад га је Саул протерао са двора, мирно је прихватио то као 

вољу Божију и Господ га је наградио да после Саула, он постане 

јеврејски цар. Међутим, оног тренутка када је заборавио на Бога, 

када су му слава и раскош двора замаглиле духовни вид, Давид је 

пао у грех. Пожелео је жену сиротог Урије и није одустао од те 

намере по цену Уријиног живота. Овај грех прогањао је касније 

Давида, због чега је почео писати покајне песме – псалме у којима 

је вапио Господу за опроштај грехова. 

Задатак: Препишите основно (3-4 реченице) у своју свеску и не 

заборавите да из сваке лекције извучете поуку за ваш живот. 

Молитва „Богородице Дјево“ 

Христос васкрсе! 

Будите ми здраво! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица. 


