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Наставна јединица: Месија циљ старозаветних ишчекивања 

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.  
 

МЕСИЈА (помазаник), избавитељ изабраног народа Божијег -

 Израиља. Ова јеврејска реч значи помазан уљем. Израиљски цареви називани су 

помазаницима тако што им се уље излива на главу с обзиром на начин увођења у 

службу (2 Сам 2,10,35; 12,3,5). После нестанка Царства (6. век пре Христа ) та 

реч    означава Давидовог потомка кога ће Бог послати да успостави његово 

царство на целој земљи. Реч се односи и на очекиваног кнеза јеврејског народа, 

који је према Божијем одређењу требало да га избави, и ο чијем су 

доласку пророци стално говорили. Тај очекивани кнез је био Месија, Помазаник, 

тј. посвећен у службу као цар и пророк. Јеврејска реч Месија одговара грчкој 

речи Христос  у Новом Завету, мада се у Новом Завету сусреће  јеврејска 

реч Месија, у (Јн 1,41) и (Јн 4,25). 

Скраћенице из Светог писма 

(Јн 1,41) Јеванђеље по Јовану глава 1, стих 41 

(Јн 4,25) Јеванђеље по Јовану глава 4, стих 25 

(2 Сам 2,10-35; 12,3-5)  Друга књига о Самуилу глава 2 стих 10-35 и глава 12 
стих 3-5 

https://www.youtube.com/watch?v=TeGeNeXcJ4Q&t=28s 

(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 
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https://www.pravoslavlje.net/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://www.pravoslavlje.net/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%99&action=edit
https://www.pravoslavlje.net/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8&action=edit
https://www.pravoslavlje.net/index.php?title=%D0%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B8
https://www.pravoslavlje.net/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://www.pravoslavlje.net/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=TeGeNeXcJ4Q&t=28s


 

Питања: 

1. Ко су биле месије у Старом завету? 

2. Да ли је Христос признат од јевреја за месију? 

3. Ако је за јевреје месија, шта је за хришћане? 

4. У ком веку се угасила код јевреја месијанска нада? 

5. Из које царске лозе је  очекивани месија? 

Одговорити на питања до 06.04.2020. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3- 

 

 


