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11 Урок по Религия - Православие, 2 клас, тема „Давид и Голиат“, м.
декември
Въпроси за преговор:
1.Кое подтикнало евреите да търсят Бога?- жестокостите на фараона, който ги
използвал като роби и наредил да избиват еврейските момченца, поради страх от
многочислеността на евреите.
2.Как бил спасен Моисей? – майка му го пуснала в засмолена кошница по реката
и фараоновата дъщеря като го видяла, взела го, и го осиновила.
3.По какъв начин Бог се открил на Моисей?- в неизгарящата къпина, като
разговарял с Мойсей.
4.Разкажете за чудното преминаване през Червено море.
5.Кога и как Бог дал на хората 10-те Божии заповеди? – при пътуването към
обетованата земя, на планината Синай Бог дал на Мойсей 10-те Божии заповеди,
за да знаят хората своите задължения към Бога и ближните.
6.Какво са скрижали? – двете каменни плочи, на които Бог записал Своите
заповеди.

Давид и Голиат
Да си припомним, че Авраам, Исаак и Яков са трима патриарси (дядо, син и
внук), известни със своята вяра в Единия Бог и с голямото си благочестие.
Давид е далечен потомък на един от 12-те синове на Яков. Давид се родил в
град Витлеем и бил най-малък от братята си. Баща му го изпратил да пасе стадата.
Бог дал дарба на младия Давид да пее и свири на гусла (арфа) и той използвал
дарбата си в прослава на Бога.
След като народът се установил в обещаната земя, Бог поставял съдии, които
с Божия помощ да ръководят народа и да съдят кое е добро и кое зло, кой е прав и
кой греши. Когато израилтяните поискали от Бога да имат царе като другите
народи, Бог посочвал на своите пророци, кого да помазват за цар. Бог разкрил на
пророка Самуил, че Давид ще стане цар. Пророкът отишъл в дома на Давид и го
помазал с елей (благоуханно масло), като му предсказал, че ще бъде следващия
цар на Израил. Помазанието от ръката на пророка удостоява избраника с царско
достойнство. Давид не се възгордял от това, но с усърдие вършел своята работа. С
Божията помощ той побеждавал дивите зверове, които нападали стадото.
Давид и Голиат. Израилтяните били оградени от силни народи, които
воювали срещу тях. Тези народи били езичници, които вярвали в лъжливи богове.
По това време сред враговете имало един грамаден воин - великан, наречен
Голиат. Голиат се присмивал над израилтяните и хулел техния Бог.Той поискал да
се бие с някой от противниковата войска, но никой не смеел да излезе насреща му.
Братята на Давид се намирали тогава сред еврейските войници, а Давид бил
още малък да участва във войната. Веднъж бащата изпратил Давид при братята
му, да им занесе малко храна. Докато Давид бил на бойното поле, Голиат започнал
да предизвиква евреите. Давид се изпълнил с гняв срещу Голиат. Той замолил
царя да му разреши да излезе на бой срещу Голиат, така че царят накрая казал:
„Иди, нека Господ бъде с тебе“ (1 Цар. 17:37).
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Давид взел овчарската си тояга, прашката и торбичката, в която сложил пет
гладки камъка, избрани от потока, и в това снаряжение излязъл срещу Голиат.
Щом видял момъка, който бил почти дете, Голиат се разсмял на неговата дързост.
Но Давид не се изплашил, а се уповавал на Божията помощ. Той сложил камък в
прашката си и като се прицелил, метнал камъка с такава сръчност, че той ударил
великана в челото с голяма сила, и Голиат се строполил на земята, а враговете се
обърнали в бягство. Народът се радвал и прославял Давид. След време
израилският цар бил убит във войната и Давид бил провъзгласен за цар вместо
него, за радост на целия народ.
Първото дело на Давид като цар, било устройването на нова столица на
държавата. Цар Давид я нарекъл Йерусалим, което значи „град на мира“, и
построил тук своя нов дворец. Най-известните музиканти и певци прославяли Бога
от сутрин до вечер. Сам цар Давид пишел свещени песни –псалми, в които се
пеело за величието на Бога, за победата над злото и основаването на новото
царство на правдата. Тези псалми са включени в една част на Стария завет,
наречена Псалтир. И до днес те са много важни текстове за всички християни.
Цар Давид желаел да издигне величествен храм на Бога в Йерусалим, за да се
слави Божието име и народа да не забравя за Него. Пророкът Самуил одобрил
намерението на царя да построи храм Господен, но в същата нощ получил
откровение от Господа, че това ще стори неговият син Соломон. Последните
години от царуването си Давид прекарал в приготовления за това велико дело,
като събрал всички необходими материали и направил подробни чертежи на
бъдещия храм.
Давидовото царство било могъщо. Давид никога не забравял за Бога, бил
смирен и изпълнявал Божията воля. А когато сторил грях, с голямо разкаяние
молил Бога за прошка. Той обичал своя народ и управлявал справедливо. И умрял
в дълбока старост, в богатство и слава, и вместо него се възцарил Соломон,
неговият син.
Пророците, известени от Божия Дух, предсказали, че Спасителят на света Иисус Христос, ще се роди от Давидовия род. И наистина света Дева Мария е от
Давидовия род.
Въпроси към урока:
1.Защо Давид успял да победи великана Голиат? – защото се надявал на
Божията помощ и Господ му помогнал.
2.Как управлявал страната цар Давид? – той обичал народа и бил справедлив.
3.Как нарекъл столицата на страната? – Йерусалим, което значи „град на
мира”.
4.Какво пожелал да построи цар Давид в Йерусалим? – величествен храм на
Бога.
5. Как се наричат свещените песни, които цар Давид написал в прослава на
Бога? – наричат се псалми и са поместени в Стария завет, в тази негова част,
наречена Псалтир (да се покаже по време на урока).
6.За кого било предсказанието, че ще се роди от Давидовия род? – за
Спасителя на света - Господ Иисус Христос.
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Задача 1: Запознайте се с книгата Псалтир. Прочетете 22 псалом, в който
пророкът Давид възпява Божието милосърдие и всемогъщество. Подчертайте
всички непознати думи и помолете учителя да ви ги разясни.
Псалом 22
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая:
Той ме настанява на злачни пасбища и ме води на тихи води,
подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата, заради Своето име.
Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от
злото,защото Ти си с мене. Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват.
Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми,
помаза главата ми с елей, чашата ми е препълнена.
Тъй благостта и милостта Ти да ме придружават през всички дни
на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни.
злачни пасбища – пасища с изобилна зеленина (за израилтяните този образ е
символ на блаженството, защото те са пустинен народ и водата и зеленината са
винаги мечтани от тях).
пастир – човек, който пасе добитък; в преносен смисъл с Пастир и стадо се
означават Господ и човеците, за които Той се грижи.
жезъл – наречен още скиптър, той е древен символ на властта и представлява
дълга метална пръчка, която на върха има някакво символично изображение.
палица – тояга, дебела пръчка.
елей – благоуханна течност, направена от растителни масла и билки.

Псалтирът е част от Библията, от Стария завет, но се издава и самостоятелно
Задача 2: Разгледайте иконата на свети пророк цар Давид и оцветете
приложението.
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Свети пророк и цар Давид

Иконата е копирана от www.ikona-kiev.in.ua
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