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Наставна јединица: Мудросна књижевност - одабрани одељци - обрада 

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.  
 

У Светом писму Старог завета постоје пет књига мудросне (моралне) књижевности. 
Књига о Јову, Псалми Давидови, Приче Соломонове, Књига Проповедникова и 
Песма над песмама.  
- Књига о Јову Јов је потомак Исава, унука Аврама. Живео је у Арабији око две 
хиљаде година пре Христа. Био је веома богат, али и веома побожан. У Библији се 
помиње да је у његовој седамдесет деветој години попустио Бог на њега искушења 
тешка кроз Сатану. То је детаљно описано у Књизи о Јову. У једном дану изгубио је 
цело имање и своје синове и кћери. Потом се тешко разболео и цело тело му је било 
покривено ранама од темена до табана. Одбачен, лежао је на ђубришту изван града и 
комадом црепа отирао гној са рана. Међутим, Јов није заропто на Бога, него стрпљиво 
подносио све муке до краја. У Библији се помиње да му је зато Бог вратио здравље и 
дао му богатство много веће него што је пре имао, да му се опет родило седам синова и 
три кћери, колико је и пре имао. Јов је по Библији живео 248 година. У хришћанству 
Јов се сматра узором трпељивог подношења сваког страдања које Бог шаље на људе и 
праобразом страдајућег Исуса Христа.  
-Псалми Давидови  Псалми су молитве у стиховима. Већину од њих је Давид испевао 
кад је био радостан или тужан. Има 150 псалама. У некима од псалама Давид се каје за 
своје грехе, у другима слави Бога, у трећима прориче долазак Спаситеља света.  
Псалам 1. 
1. Благо човеку који не иде на веће безбожничко, и на путу гешничком не стоји,  и у 
друштву неваљалих људи не седи, 

2. Него му је омилио закон Господњи  и о закону његову мисли дан и ноћ! 

3. Он је као дрво усађено крај потока, које род свој доноси у своје време, и којему лист 
не вене: што год ради, у свему напредује. 
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https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%83%D1%81
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%91%D0%BE%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BE_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_(%D0%B8%D0%BC%D0%B5)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3


4. Нису такви безбожници, него су као прах који расипа ветар. 

5. Зато се неће безбожници одржати на суду, ни грешници на збору праведничком. 

6. Јер Господ зна пут праведнички; а пут безбожнички пропашће. 

-Приче Соломонове су 20. књига Светог писма Старог завета. По сведочењу Библије 
"Господ му је дао "мудрост и знање" и "мудро срце ...". На истом месту стоји и да је 
Соломон "изрекао три хиљаде поучних прича ...". Само неке од ових мудрих изрека 
забележене су у библијској Књизи прича Соломонових. То су углавном мудре мисли о 
животу и пословице нпр.: Ко другоме јаму копа сам у њу пада. (јеврејска пословица 
коју смо и ми прихватили) 

-Књига Проповедника (аутор цар Соломон). Размишљања Проповедника о 
испразности земаљских ужитака представљају поседњу етапу у оспоравању 
традиционалног учења о земаљској награди за праведнике. Проповедник доводи у 
сумњу устаљено мишљење да праведник мора да буде срећан. Праведан човек може 
имати све, па да опет не буде задовољан. Проповедник се супротставља мишљењу по 
којем је смисао људског живота у достизању и остварењу земаљске среће. Тврдећи да 
су земаљска радост и срећа испразни, усмерава ученике према оностраном, које следи 
после божанског суда. 
Књига Проповедникова глава 3 стих 1-8 

1. Свему има време, и сваком послу има време. 
2. Има време када се рађа, и време када се умире; време када се сади, и време 

кад се чупа посађено; 
3. Време кад се убија, и време када се исцењује; време кад се разваљује, и 

време кад се гради; 
4. Време плачи и време смеху; време ридању и време игрању; 
5. Време кад се размеће камење, и време кад се скупља камење; време кад се 

грли, и време кад се оставља грљење; 
6. Време кад се тече, и време кад се губи; време кад се чува, и време кад се 

баца; 
7. Време кад се дере, и време кад се сашива; време кад се мучи, и време кад се 

говори; 
8. Време кад се љуби, и време кад се мрзи; време рату и време миру. 

-Песма над песмама или Песма Соломонова представља збирку љубавних песама. 

Постоји могућност да је на почетку била и збирка вереничких или сватовских. 

Хришћани тумаче као љубав човека и цркве. 

https://www.youtube.com/watch?v=s261Ogedvt0 

(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 

-2- 

 

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%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=s261Ogedvt0


 

Питања: 

1. Коју књигу је написао Цар Давид? 

2. Које књиге је написао Цар Соломон? 

3. Ко је био праведни и многострадални Јов  ? 

Одговорити до 11.05.2020. год. 
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	Псалам 1.

