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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.  
 

 

Икона Свете Тројице ремек-дело Андреја Рубљова (1360-1430). 

 

 

 



У Старом Завету Бог се, поред своје изразите монотеистичке појаве (вере у једнога 
Бога), откривао и као Света Тројица, али не директно и очигледно, већ нејасно, више 
као сенка оне тројичности која ће се људском роду открити 
тек Оваплоћењем (очовечењем) Сина Божијега. Та нејасна сведочанства из Старог 
Завета, која се односе на ипостаси (лица) Свете Тројице, су следећа: 

 Саветовање Свете Тројице о томе како да створе човека: "Да начинимо човека по 
лику нашем" (1 Moj 1,26). 

 Tроструко анђелско уздизање хвале Светој Тројици: "Свет, Свет, Свет је Господ 
Саваот"* (Ис 6,3; Отк 4,8). (Саваот – који изнад небеских војски) 

 Долазак тројице људи код Мамвријског дрвета, које је Авраам угостио (1 Мој 18,1-
2). 

 Спомињање Логоса Божијег у (Пс 106/107,20; 118/119,89). (Логос Божја – Реч 
Божја) 

 Спомињање Духа Божијег (Пс 32/33,6; 103/104,30-31; Јов 33,4). 
Скраћенице из Библије 
Свето писмо Старог завета 
(1 Moj 1,26) – Прва књига Мојсијева – Постање глава 1, стих 26. 
(Ис 6,3; Отк 4,8) – Књига пророка Исаије глава 6, стих 3.  
Нови завет - Јованово откровење глава 4  стих 8. 
(1 Мој 18,1-2) ) – Прва књига Мојсијева – Постање глава 18, стих 1-2. 
(Пс 106/107,20; 118/119,89) – Псалми Давидови глава 106/ глава 107, стих 20; 

глава 118/ глава 119, стих 89. 
(Пс 32/33,6; 103/104,30-31; Јов 33,4). – Псалми Давидови глава 32/ глава 33, стих 

6; глава 103 / глава 104, стих 30-31; Књига о праведном Јову глава 33, стих 4; 
 
 
 

Бог је створио свет и људе са циљем да живе вечно сједињени са Његовим 
Сином. Овај циљ може да се оствари преко заједнице Бога и човека, која треба да буде 
слободна, како од стране Бога, тако и од стране човека. Бог је, наиме, слободна 
личност, а и човек је једино човек ако је слободан. Бог никад човеку не намеће 
заједницу силом нити користи силу да човека примора да нешто чини. Чак ни кад је у 
питању оно што је за самог човека добро, а то је сједињење с Њим и вечни живот за 
човека. Све што човек чини треба да чини слободно. Није, међутим, све што човек чини 
добро, нити му је све на корист. Зато и постоји зло у свету. Наш задатак је да на 
часовима катихизиса научимо како човек треба да живи да би показао да жели 
заједницу с Богом у којој ће бити заиста слободан, тј. да би се спасао од смрти. Поуздан 
водич на том путу јесте Свето писмо Новог и Старог завета. 
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http://www.pravoslavlje.net/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://www.pravoslavlje.net/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://www.pravoslavlje.net/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5
http://www.pravoslavlje.net/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://www.pravoslavlje.net/index.php?title=%D0%98%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81
http://www.pravoslavlje.net/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB
http://www.pravoslavlje.net/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81
http://www.pravoslavlje.net/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%94%D1%83%D1%85


 

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. Да ли се у Светом писму Старог завета јасно показују Света Тројица? 

2. Са којим је циљем Бог створио свет?  

3. Како је гостопимство Аврамово приказао Рубљов? 

 

Одговорити до 27.04.2020. год. 
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