Напомена:
Пета недјеља Великог поста посвећена Светој Марији Египћанки.
*Марија Египћанка је покајана блудница која је постала хришћанска Светитељка.
Рођена је око 455. године у Египту.

Јеванђеље читано на Светој Литургији: Матеј 4.25.-5.12.
(Уколико немате Свето Писмо, можете пронаћи на интернету: Нови Завјет у преводу
Синода СПЦ.)

Мудрост царева- Давида и Соломона
(Уџбеник 66.-68. страна)

Бавећи се периодом судија из старозавјетне историје, могли смо да видимо да је
Израиљском народу био потребан вођа да би очували Завјет (Савез). Прелазак са
племенског уређења на централистичку монархију доноси како социјалне промјене,
тако и знамените библијске личности на историјску сцену. Први Израиљски цар био је
Саул, Давидов претходник. Његова владавина је пропраћена, како добром војном
организацијом, тако и недисциплинованим владањем и лабилношћу. Њега наслеђује
цар Давид.
Цар Давид

Цар Давид је вишезначно знаменита библијска личност. Одликовла га је велика
храброст, одлучност, поетичност (аутор Псалтира који ћемо обрађивати наредни час),
музикалност (био је дворски музичар цара Саула)...
Сви вјероватно знате за Давида из приче о борби са Голијатом, гдје је извојевао
побједу над неупоредиво надмоћнијим непријатељем. Већ тада почиње да се истиче као
значајна личност за Израиљски народ. Давид није био чистокрвни Израиљац, његова
прабака је била Моавка Рута (књига о Рути), што даље упућује на то да је за Јахвеа
национално поријекло било мање значајно од оданости. Када су у питању историјске
чињенице из живота цара Давида, постоје бројне епизоде које свједоче о: великој

ревности, доброј војној организованости и вјерској политици, изузетној мудрости...
Такође, библијски писац није покушавао да сакрије ни одређене неславне потезе цара
Давида, моменте у којима посустаје као човјек и владар. Оно што је карактеристично за
њега је да се увијек враћа и обрађа Јахвеу. О бурном проживљавању бројних животних
епизода, цар Давид пише у Псалтиру. (Погледати на ју тјубу кратки приказ Давидовог
живота: ХРИШЋАНСКИ ТРАГ: Цар Давид)

Цар Соломон

Цар Соломон је био син цара Давида и његов наследник. Одликовала га је велика
мудрост, која је остала забиљежена, како у историји, тако и у Библијским списима.
Аутор је књиге Премудрости Соломонове, књиге Проповједникове и Пјесме над
пјесмама. (Премудрости Соломонове можете послушати на ју тјубу: Премудрости
Соломонове.) Пјесма над Пјесмама (коју, такође, можете пронаћи на ју тјубу) је
библијска љубавна поезија, која у пренесеном значењу осликава и љубав Божију према
човјеку.
Када је Соломон преузео престо, Бог му је у сну рекао: „Ишти шта хоћеш да ти дам.“
Соломон је на то одговорио: „Господе! Ти си поставио слугу свога царем на мјесто
Давида оца мога. Дај слузи Своме срце разумно да може судити народу Твоме и
распознавати добро и зло...“ Господ му на то одговори: „Кад тако иштеш... ево ти дајем
срце мудро и разумно, и оно што ниси искао: и благо, и славу, да таквога какав ћеш ти
бити неће бити међу царевима свега вијека твога...“

Поред списа који су остали иза њега, Соломон је изградио Јерусалимски храм по узору
на Мојсијеву Скинију. Када је храм био завршен, Соломон клече пред жртвеником и
мољаше се да Господ у овом храму прима молитве не само Израиљаца, него и сваког
туђинца који уђе да узнесе славу Господу.
Што се тиче његових владарских способности, убрзо по доласку на власт побољшао је
економско стање у царству развојем рударства и организовањем трговине. Брз развој
царства имао је значајне посљедице, пропраћене много већим расходима него
приходима. Као што је био случај са царем Давидом, ни Соломон у библијским
списима није представљен као идеалан непогрешив човјек. Буне које су подизали
сеоски становници због неправичне расподјеле добара, Соломон је насилно гушио.
Такође, битно је поменути и тренутак слабости када је поклекао пред
идолопоклонством. Упркос свим успонима и падовима, Соломон се (баш као и његов
отац) увијек враћао и узносио славу Јахвеу тражећи мудрост, помоћ и утјеху.
(Укратко о Соломоновом животу послушати на ју тјубу: ХРИШЋАНСКИ ТРАГ: Цар
Соломон)

Питања:
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Ко је био први Израиљски цар?
По чему је значајан цар Давид?
Како се зове његова књига библијске поезије?
По чему је значајан цар Соломон?
Који библијски списи му се приписују?

