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Наставна јединица: Одабрани одељци из Псалама Давидових - 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.  

Псалми Давидови представљају једну од књига Старог завета. 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. Тако у једноме од њих 
описујући, као да гледа, Његову лепоту каже: „Ти си најлепши међу синовима 
људским, благодат тече из уста Твојих“. Псалми су били кроз векове, па и данас, 
најомиљеније молитве хришћана и Књига која потреса и буди из духовне учмалости 
најокамењеније срце људско. 

Важнији стихови: 

,,Благо човеку који у не иде на веће безбожничко, и на путу грешничком не стоји, и у 
друштву неваљалих људи не седи... “ (глава1: стих1) 

,,У тебе се уздају који знају име твоје јер не остављаш оне који те траже, Господе!“ 
(9:10) 

,,Небеса казују славу Божју, и дела руку његових гласи свод небески.“ (19:1) 

,,Нек се боји Господа сва земља, и нека стрепи пред њим све што живи по 
васељени...“(33:8) 
,,Испитајте и видите како је добар Господ; благо човеку се узда у њега.“(34:8) 
,,Предај Господу пут свој, и уздај се у њега, а он ће учинити.“(37:5) 
,,Призови ме у невољи својој, избавићу те, и ти ме прослави.“(50:15) 
,,Учини ми Боже, чисто срце, и дух прав обнови у мени.“(50:10)  
,,Народе! Уздај се уз њега у свако доба; изливајте пред њим срце своје; Бог је наше 
уточиште.“(62:9) 
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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%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


(...) Да би се знао на земљи пут твој, по својим народима спасење твоје.“(67:2) 
,,Пре него што се горе родише и сазда се земља и васељена, и од века до века ти си 
Бог.“(90:2) 
,,Али је Господ моје пристаниште, и Бог је мој тврдо уточиште моје.“(94:22) 
,,Благосиљај душо моја, Господа, и не заборављај ни једнога добра што ти је 
учинио.“(103:2) 
,,Него колико је небо високо од земље, толко је милост његова к онима који га се 
боје.“(103:11) 
,,Почетак мудрости је страх Господњи.“(111:10) 
,,Господ је са мном и не бојим се шта ће ми учинити човек.“(118:6) 
,,Ја сам твој, помози ми.“(119:94) 
,,Који су са сузама сејали, нека жању са певањем.“(126:5) 
,,Господ је близу свих који га призивају, свих који га призивају у истини.“(145:18) 
,,Како ће младић очистити пут свој? Владајући се по твојим речима.“(119:9) 

,,Реч твоја жижак нози мојој, и видело стази мојој.“(119:105) 

https://www.youtube.com/watch?v=qpAK3JbeyTY 

 (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. Ко је писац Псалама – песама - молитава? 

2. Колико има псалама?  

3. Шта писац псалама моли Бога у молитвама? 

 

Одговорити до 18.05.2020. год. 
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https://www.youtube.com/watch?v=qpAK3JbeyTY

