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Молитва на почетку:  

Оче наш, који си на небесима, 
да се свети име Твоје, 
да дође царство Твоје; 
да буде воља твоја, 
и на земљи као на небу. 
Хлеб наш насушни дај нам данас, 
и опрости нам дугове наше, 
као што и ми опраштамо дужницима својим; 
и не уведи нас у искушење, 
но избави нас од злога.  

Давид ( драги, љубљени) је по Светом писму био цар Израела и Јудеје. По 
предању био је наследник првог цар Израела Саула и владао је од 1005. пре Христа до 
965. пре Христа Ујединио је 12 израелских племена, а наследио га је син Соломон. 
Давиду такође приписује писање многих псалма. 

Запамћен је као најправеднији од свих старих израелских цар, као и велики 
војсковођа, музичар и песник. Позната библијска прича о борби младог Давида и 
Голијата. У књизи Самуиловој Голијат је описан као филистејски гигант који је у 
једном боју поражен од младог Давида. Прича је значила Саулову неспособност да 
влада, као што је и сам Саул требао да се бори за Израел. Давид је Голијата убио 
праћком. Према предању, Бог је изабрао Давида и дао му обећање да се његова лоза 
неће прекинути. Јевреји верују да ће Месија, што значи „помазаник“ (онај који је 
изабран за краља и помазањем посвећен за ту службу), бити директан потомак 
Давидов. Хришћански свети списи, посебно Нови завет, указују да је Исус директни 
Давидов потомак. За јеврејску, хришћанску и исламску културу предање o Давиду има 
изузетну важност.  

Након неколико година , починио је веома озбиљан грех. Једне ноћи се шетао по 
крову краљевског двора и угледао једну веома лепу жену. Сазнао је да се зове 
Витсавеја и да је удата за Урију, који је служио у његовој војсци. Позвао ју је да дође у 
његов двор. Спавао је с њом и она је затруднела. Давид је покушао да сакрије шта је 
урадио. Рекао је заповеднику своје војске да Урију пошаље тамо где је бој најжешћи и 
да га остави самог. Тако је Урија погинуо у бици, а Давид се оженио Витсавејом. Прво 
дете са Витсавејом умире. Давид се горко каје. Бог га награђује другим сином 
Соломоном. 
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https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%83%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC


 
Цар Соломон (име значи „мир“) је био син цара Давида. У  Библији (Светом 

писму Старог завета), је трећи цар Израела (укључујући Јуду), градитељ Јерусалимског 
Храма у Јерусалиму, чувен по великој мудрости, богатству и снази, али и оптужен да је 
занемарио поштовање само једног јеврејског бога. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=tEqvEGJZ0fM 

https://www.youtube.com/watch?v=_eEHqYKKd6E 

(за покретање YouTube-a, десним кликом миша и Open Hiperlink)  

 

Молитва на крају часа:  

Богородице Дјево, радуј се благодатна Маријо, Господ је са Тобом; 

благословена си ти међу женама, и благословен је Плод утробе Твоје, 

јер си родила Спаситеља душа наших.АМИН 

 

Питања: 

1. По чему је цар Давид остао упамћен? 

2. Који је главни историјски извор  за цара Давида?  

3. Које је име Соломонове мајке? 

4. Који је по реду јеврејски цар Соломон? 

5. Где је цар Соломон згрешио? 

 

Одговорити до 14.03.2020. год. 
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https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/Jerusalimski_Hram
https://sr.wikipedia.org/wiki/Jerusalimski_Hram
https://sr.wikipedia.org/wiki/Jerusalimski_Hram
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://www.youtube.com/watch?v=tEqvEGJZ0fM
https://www.youtube.com/watch?v=_eEHqYKKd6E


 

 


