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Наставна јединица: Свето писмо Старог завета - систематизација 

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.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

-1- 



Бог је људима оставио тестамент. Неки људи тај тестамент (завет- савез) никада 

не прочитају. Библију је писало око 40 богонадахнутих (инспирисаних) писаца. Свето 

писмо Старог завета садржи 39 књига. Књиге су подељене на главе, а главе на стихове. 

Писана је на старојеврејском језику клинастим писмом са десна на лево. Слова су 

писана тако што се чекићем укуцавана слова клином у дрво, глину, бакарне плоче. Да 

рука не би ишла преко руке и могло да се прати прочитано, зато је писано са десна на 

лево. Књига се чита од задњих корица унапред. У Старом завету се говори о стварању 

света и свемира, о човечијем паду у грех, о историји јеврејског  народа као изабраног 

Божјег народа, о пророцима и пророчанствима. Стари завет садржи и Псалме – древне 

песме упућене Богу. Приче Соломонове, Књигу проповедникову, Књигу о Јову и друге 

књиге. Превео је на српски језик Ђура Даничић. Библија (Стари и Нови завет) је 

најпревођенија књига на свету и штанпана у највећем броју примерака. Нема језика на 

свету на који није преведена. Издања за слепе, аудио, и видео издања. Када би хтели да 

прочитамо Свето писмо Старог завета требало би нам око годину дана, зато што 

можемо да прочитамо највише три главе дневно. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-GXM7Y7KnD8 
(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://www.youtube.com/watch?v=-GXM7Y7KnD8

