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Месијанизам
у 1. и 2. књизи Самуиловој
и 1. и 2. књизи о царевима
Апстракт: Тема овог рада је приказ месијанске
мисли у старозаветним књигама – 1. и 2. Саму
иловим и 1. и 2. о царевима, у којима желимо да
прикажемо основне идеје старозаветног Божјег
откривења. Рад је, пре свега, базиран на самом
тексту Светог Писма, али изнета су и мишљења
појединих значајних личности, теолога, који се
баве овом тематиком. Морамо обратити пажњу
на временски континуитет и контекст у коме је
живео и радио јеврејски народ, и из каквог начина
размишљања се развија месијанска идеја. Самим
тим, битно је да нагласимо и сагледамо на ко
ји начин су Јевреји схватали однос Бога и човека.
Радом, даље, желимо да издвојимо и заокупимо
нашу пажњу само оним најбитнијим местима,
знаменитим личностима, као и догађајима, који
символишу, приказују и пројављују идеју о обећа
ном Месији. Схватање старозаветне историје,
као свештене историје спасења Израиља је веома
битно за потпуно проницање у суштину Божјег
откривења. Старозаветна историја задобија сву
своју пуноћу смисла, остварења и испуњења једи
но у новозаветном Божјем откривењу.
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1. Месијанска идеја
Да бисмо говорили о месијанској идеји, најпре морамо обја
снити, шта је то Месија и одакле уопште потиче месијанска идеја
* mijalkovicnenad@gmail.com.
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у старозаветном Божјем откривењу. Месија (masiah), што значи По
мазаник,1 облити уљем, а у новозаветном откривењу је то у ствари
Христос – Месија, јер Он је тај обећани о коме нам сведочи ста
розаветно откривење. Сама идеја о Месији, као Избавитељу, налази
се у Првој књизи Мојсијевој, Постања,2 где Бог избацује човека из
раја, због учињеног греха који је као промашај слободе, и даје му
утешно обећање о избавитељу, односно Месији – Спаситељу. Тако,
да се месијанска идеја провлачи и прожима кроз целокупну старо
заветну историју, па имамо личности и догађаје који директно или
индиректно праобразују обећаног Месију – Христа. „[…] Нема спо
ра да је месијанска идеја, идеја о доласку спаситеља света који ће
створити нов поредак у човечанству и положити основу за наста
нак једне нове ере – ере бољега живота људи, била код Јевреја нај
изразитија и чинила основ непоколебљивој вери у будућу изградњу
нове везе између неба и земље, новога завета и савеза између Бога
и људи. Најстарији старозаветни пророци су наглашавали нарочито
религиозно-морални карактер будућега спаситеља света – Месије.
[…] Пророци су очекиваног Месију називали ’Сином Давидовим’ и
’Помазаником Господњим’ који ће се на Сиону (у Јерусалиму) заца
рити и коме ће сви народи служити. У месијанским мислима старо
заветних пророка, узевши у обзир само његов спољни облик, изгледа
1
У Израиљу се често говори о помазању царева (Суд. 9, 8; 1. Сам. 9, 16; 10, 1; 15,
1; 16, 3; 2. Сам. 2, 4; 12, 7; 1. Цар. 1, 34–35; 5, 1; 2. Цар. 9, 3; 11, 12; 23, 30). Помазивао
се и велики првосвештеник, и он је постао помазаним свештеником (Лев. 4, 3.5.16).
Пророци нису помазивани, међутим, пророк Илија добија заповест да Јелисеја по
маже за пророка (1. Цар. 19, 16), ово је објашњено у (2. Цар. 2, 9), где Јелисеј моли
двоструки део Илијиног духа: „[...] А Јелисије рече: да буду два дијела духа твојега
у мене“. То помазање је метафоричко и оно се као такво спомиње у Књизи пророка
Исаије: „Дух је Господа Бога на мени, јер ме Господ помаза да јављам добре гласе
кроткима, посла ме да завијем, рањене у срцу, да огласим заробљенима слободу и
сужњима да ће им се отворити тамница“ (Ис. 61, 1).
2
„И још мећем непријатељство између тебе и жене и између сјемена твојега
и сјемена њезина; оно ће ти на главу стајати а ти ћеш га за пету уједати“ (Пост. 3,
15). Ово је изузетно важно обећање које добија жена од Бога, тј. обећање које го
вори о рођењу детета, које ће бити Избавитељ, Спаситељ. Снага детиња је толико
јака да јој сила зла не може ништа, стајати неком на главу, одсликава нечије преи
мућство и супериорност. Тако ће Христос на почетку свог јавног рада да превазиђе
сва искушења којим је кушан (Мт. 4, 1–11); в. Свети Јован Златоуст, Свети Јефрем
Сиријски, Блажени Августин, Свети Симеон Нови Богослов, Нека буде светлост,
Шестоднев, Тумачење књиге постања, Библиотека образ светачки, Београд, 1998,
142–143; Свети апостол Павле у својим посланицама говори: „А Бог мира брзо ће
сатријети сатану под ноге ваше. Благодат Господа нашега Исуса Христа с вама“
(Рим. 16, 20), даље „А кад дође пуноћа времена, посла Бог Сина Својега, који се
роди од жене, који би под законом“ (Гал. 4, 4).
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као да се Месија очекује и са једном мисијом световно-политичког
карактера. Али, несумњиво је да је његова основна мисао у месијан
ској идеји ова: Васпостављање нових и трајних односа између Бога и
Израиљ
 а (као ’Народа Божјег’, али у ширем смислу) неће бити учи
њено силом оружја, већ силом религиозно-моралне величине Ме
сије“.3 Месијанска идеја подразумева, остварење и испуњење спасе
ња у Царству Божјем.4 Чини се да месијанска идеја у старозаветном
Божјем откривењу има одређену поступност, те тако, можемо го
ворити о развоју месијанологије. На основу библијских казивања и
изражавања, запажамо ступњеве развоја месијанске идеје, почевши
од општег, династичког – царског и личног месијанизма.5
Општи месијанизам, где се Бог јавља Авраму6 и даје му обећа
ња како ће од њега начинити велики народ. Ово обећање које Бог
даје Авраму је утврђивање, остварење и установљење старозаветне
Цркве Божје, која је у ствари праобраз новозаветне.7 Старозаветна
3
Јосић, А. Радивој, Месијанска идеја код културних народа пре Христа, Штампа
рија „Привредник“, Београд, 1931, 6–7; Leksikon temeljnih religijskih pojmova, Židovstvo,
Kršćanstvo, Islam, Prometej, Zagreb, 2005, 254–256.
4
В. Harrington, J. Wilfrid, Uvod u Stari Zavjet spomen obećanja, Kršćanska sadašnjost,
Zagreb, 1993, 249.
5
В. Томић, Илија, Старозаветни пророци: служба пророка и пророчке књиге, Бого
словски факултет Светог Василија Острошког Фоча (Србиње), Београд, 2006, 230–232;
Harrington, Wilfrid, н. д., 248–270; в. Дрејн, Џон, Увођење у Стари завет, Clio, Београд,
2003, 453–455; Anderson, W. Bernhard, The Living World of the Old Testament, Second edi
tion, Longman, London – New Jersey, 1967, 294–300; McKenzie, L. John, „Starozavetna
biblijska teologija“, u: Biblijska teologija Starog i Novog zavjeta, KS, Zagreb, 1980, 146–225.
О месијанској идеји погледати: Веселиновић, М. Стеван, Лекције из Светог писма Ста
рог завета, Законске књиге, „Дабар“ и Богословија Света Три Јерарха, Србиње, 2000,
77–86; Tomić, Celestin, Poruka spasenja Svetog pisma Starog zavjeta, Provincijalat franje
vaca konventualaca, Zagreb, 1983, 337–342.
6
„По Постању, Авраам је напустио земљу свога оца на захтев јединог истини
тог Бога. Савез, који је начинио с тим Богом, верно су поштовали његов син Исак и
унук Јаков – касније назван Израиљ – који су лутали хананском земљом верујући у
Божје обећање да ће она једног дана припасти њиховим потомцима, којих ће бити
колико звезда на небу или зрна песка па обали мора. Након што је Јаковљев син
Јосиф доспео до високог положаја на фараоновом двору, Јаков и једанаест њего
вих осталих синова – праотаца дванаест израиљских племена – настанили су се на
плодном земљишту Гесема, уживајући Јосифову заштиту. Али на самрти, у дубо
кој старости, Јаковљева последња и изричита жеља била је да не буде сахрањен у
Египту већ у земљи својих праотаца. Погребна поворка која је пратила Јаковљево
тело као да је била проба за толико битан излазак који ће се догодити много година
касније, када су се сви потомци Израиља вратили у земљу коју је њихов Бог прво
битно обећао Аврааму […]“. Голдберг, Џ. Дејвид, Рајнер, Д. Џон, Јевреји, историја
и религија, Clio, Београд, 2003, 13–17.
7
В. Пост. 12, 1–3.
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Црква налази своје утемељење на благослову, умножавању племе
на Аврамовог као песка земаљског и као звезда небеских, ради се о
великом мноштву, сабрању. Обећањем и умножењем, које Бог даје
Авраму, да ће од његовог племена и потомства учинити велики на
род, и установиће старозаветну Цркву. Овим обећањем Бог улази у
савез са Аврамом, савез који приказује лични однос и Цркву. Ста
розаветна Божја Црква налази своје отелотворење кроз конкретне
личности, и њихове потомке, тако сачињавају један конкретан на
род. Зато је у пракси и сведочанству старозаветног искуства Бог, Бог
Аврамов, Исаков и Израиљ
 ев, јер се кроз ове личности остварује
(реализује) старозаветна Црква.8 Старозаветни човек улази у лични
однос са Богом, али његова (човекова) бит (постојање) је затворена
у његовом рађању, на шта човек није имао могућност директно да
утиче. Запажамо човека који силом репродукције, умножавањем,
жели да напредује у очекивању и остварењу идеје обећаног Месије.
Гледано из перспективе размножавања, обећани Месија биће неко
из човековог потомства, тим разлогом, можемо да оправдамо Изра
иљево многоженство, и његову тежњу за што већим потомством.
Старозаветни човек свој идентитет остварује кроз многобројно по
томство, које је гарант за превазилажење смртности. Човек од самог
стварања тежи савршенству, после пада искусивши смрт, човек же
ли да осигура своју будућност многобројним потомством. Потом
ство представља посебну благодат Божју, стандардизовање и засни
вање живота на потомству у заједници са Богом представља једну
од основних карактеристика старозаветног схватања есхатона, ес
хатологије. Значајно је, нагласити да су и други патријарси добили
таква обећања као и Аврам, која су била као нит (водиља), и она их
је водила у будућност спасења.9 Излазак из египатског ропства и за
добијање Синајског савеза потврдила се ова нада Израиљаца. Авра
мова породица се претворила у велики народ, народ који је стајао
на вратима Обећане земље.
Уста нов љењ е царс тва на че л у са Саулом ни је би ло успеш но
(1. Сам. 10, 1), али је већ њег ов нас ледн ик и зет Давид створио др
В. Origen, Počela II, 4, 1–3, Symposion, Split, 1985.
В. Јављање Бога Исаку: „И исту ноћ јави му се Господ, и рече: ја сам Бог Аврама
оца твојега. Не бој се, јер сам ја са тобом, и благословићу те и умножићу сјеме твоје
Аврама ради слуге својега“ (Пост. 26, 24); Јављање Бога Јакову: „И гле, на врху стајаше
Господ и рече: ја сам Господ Бог Аврама оца твојега и Бог Исаков; ту земљу на којој
спаваш теби ћу дати и сјемену твојему; И сјемена ће твојега бити као праха на земљи,
те ћеш се раширити на запад и на исток и на сјевер и на југ, и сви народи на земљи
благословиће се у теби и у сјемену твојем“ (Пост. 28, 13–15).
8
9

10

Н. Д. Мијалковић, Месијанизам у 1. и 2. књизи Самуиловој и 1. и 2. књизи о царевима

жа в у ка к ву Изра и љ у истори ји више ник а д а неће имат и (1. Сам.
16). Неш то дру г ач и је пром иш ља њ е о обећ а ном Мес и ји ја в ља се
са оснив а њ ем царс тва у Изра и љу, са м и цар еви су на нек и нач ин
праоб ра зи Хрис та, посебно се та к ва идеја утврђ у је са дол ас ком на
прес то цар а Да ви д а, јер та д а Изра и љ дож ив ља в а свој дру ш твено,
пол и т ичк и и кул т у р олош ки проц ват у сва к ом смис лу преоб ра
жај. Та к о цар еви из Да ви д ов е лоз е пос тај у личнос ти које су сино
ним за обећ а ног Мес и ј у. Мес и ја ће иза ћ и из Да ви д ов ог колен а о
чем у нам све д оче мног и прор оц и.10 Било је очиг ледно да је Гос под
(Ја х ве) уз цар а Да ви д а, а Нат а нов о прор оч анс тво (2. Сам. 7, 8–16)
пок а з а ло је буд ућ ност Изра и љ а са Да ви д овим домом, па је та к о
нар од са пу н им пов ер ењ ем гле д ао на ову вла д арс ку лоз у.11 Овај
цар, Давид ов пот ом ак, је био реп рез ент пред Бог ом, на основ у Си
најс ког са в ез а и од нос а Ја х веа и Изра и љ а, од нос који је зас нов ан
на љуб ави измеђ у оца и син а (Изл. 4, 22), так ав крит ериј ум је узи
ман за одр еђ ив ањ е однос а измеђ у цар а и Јах веа (2. Сам. 7, 14).
Прор оц и су Бог ом изаб ра н и људ и који су има л и у за д ат ак да обја
вљу ј у Божј у вољу, у свим кризним трен у ц и м а стар оз а в ет не исто
ри је, прор оц и су пок ре т ач и чов еч је вољ е. Реч „прор ок“ прев од је
грчк е реч и προφήτης, кој у је први упот ребио прев од Се д ам д есе
ториц е, Сеп т уа г ин т а (LXX), нас тао почев од III век а пре Хрис та.
Јев рејс ки пис ци Стар ог а За в е т а има л и су за овај појам више изр а
за: „nav i, roe и hoze“.12
Временом се народ разочарава царевима давидама, Давидовим
наследницима, чиме се ствара погодна ситуација за развој другачи
јег вида месијанизма, који је везан за одређене личности, па зато га
можемо окарактерисати као лични месијанизам. Посебно је велико
незадовољство и разочарење народ Божји доживео са поделом цар
ства на Северно (Израиљско) и Јужно (Јудејско). На северу су се ди
настије стално смењивале и узурпација је било знатно више.13 Овом
поделом царства народ губи поверење у своје вође, цареве. Посебно
тешко и готово безизлазно стање народ је осетио са његовим одвође
њем у вавилонско ропство. Са пропашћу царства народ везује своју
месијанску идеју за неке истакнуте личности, посебно се везивала
В. Ис. 11, 1.
В. Протопрезвитер Михаил Помазански, епископ Александар Милеант, др Ни
колај епископ макариополски, Ја сам пут, истина и живот, књига о животу и учењу
цркве: догматика, тумачење Светог Писма Старог и Новог Завета и тумачење Литурги
је, Библиотека Образ светачки, Београд, 2006, 321–325.
12
Уп. Томић, Илија, н. д., 11; в. Дрејн, Џон, н. д., 209–214.
13
В. 2. Цар. 15; 17.
10
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за свештенике и пророке, који су представљали чуваре божанског
закона. Сама чињеница да је држава пропала довела је пророке до
представе да, иако нема царства, ипак Божја обећања неће бити по
вучена. Бог ће у будућности подигнути Давидовог потомка, и он ће
установити Царство над Израиљем и над целим светом. Но, морамо
приметити да, за разлику од династијског месијанизма, где је ова
идеја везана за читаву његову породицу, у личном месијанизму нада
у обећаног Месију није везана за Давидову породицу, него за једну
личност. Тај обећани Месија је сматран за цара, али је приказиван
и као пророк, страдални слуга, такође и као Син човечји у периоду
краја дана. Све ове појединости, службе у старозаветној Цркви, цар
ска, пророчка и свештеничка које су заступљене кроз поједине лич
ности, налазе своје обједињење и испуњење у новозаветној Цркви у
личности Христовој.
У свом ишчекивању Месије, Јевреји су морали да примете
основне особине које ће обећани Месија поседовати. Месија ће би
ти највећи пророк, цар и првосвештеник, од Бога Оца помазан за те
службе и постављен за Доброг пастира.14 „Исто тако, пророштва су
сведочила да ће Месијино најважније дело бити победа над ђаволом
и његовим слугама, искупљење људи од грехова, исцељење њихових
душевних и телесних болести и помирење са Богом. [...] Поред свега
тога, пророци су разоткрили и многе догађаје из Месијиног живота,
односно да ће Он потећи од Аврама, из Јудиног племена, из рода ца
ра Давида, да ће се родити од Дјеве у граду Витлејему, да ће људима
проповедати мир, да ће исцељивати, да ће бити кротак и милосрдан,
да ће Га издати и да ће бити неправедно осуђен, да ће пострадати
[...]“15 Сви ови догађаји који су описани у историји израиљског наро
да су нада на њихово испуњење и народно спасење.
Оно што битно сагледавамо у развоју месијанске идеје у кон
кретним историјским околностима, конкретним догађајима, пред
ставља свештену историју спасења. Бог се јавља конкретним лично
стима: Авраму, Исаку, Јакову и Он је њихов Бог, а и свих људи. Бог
кроз њих, као конкретне личности, гледа целокупно човечанство.
Ове околности и догађаји су основ за развој старозаветне Цркве, без
које не би било замисливо спасење човечанства. Бог се јавља и Да
виду и Соломону и многим пророцима и кроз њих гледа целокупно
човечанство. Значи, да су ове личности посредници између Бога и
В. Свети Григорије Богослов, Сабрана дела I, Хришћанска мисао, Београд,
2004, 49–50.
15
Протопрезвитер Михаил Помазански, епископ Александар Милеант, др Нико
лај епископ макариополски, н. д., 339.
14
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народа, и постављени су као гаранција за народно спасење, јер се
налазе у личном односу са Богом.

2. Месијанска места
2.1. Молитва и захвална песма Анина
Човек по имену Елкана из Раматајим–Софима, из Горе Јефре
мове, имао је две жене, Ану и Фенину. Елкана и Ана нису могли да
имају деце, што је изазивало њихову велику патњу, посебно се та
патња одражавала код Ане. Одлазили су сваке године у Силом код
првосвештеника Илија, приносили су жртве, али Ана је била тужна
у свом срцу и плачући молила да јој Бог подари порода, јер се сма
трало код Јевреја за велику срамоту и Божју казну немање деце. Ана
обећава Господу, ако је погледа и услиши молитву њену и подари јој
мушко чедо, посветиће га на службу Господу. Искусни старац, пр
восвештеник Илије, примети да се Ани уста мичу, а да јој се глас не
чује, стога помисли да је пијана. Ана му одговара да није пијана, већ
је тужна у срцу свом, и да није пила вина, нити било ког другог пића,
„него изливам душу своју пред Господом“ (1. Сам. 1, 15). Првосве
штеник Илије пошто је саслуша рече јој да иде са миром, јер ће Го
спод Бог Израиљев да испуни њену молитву. Заиста, чудо се десило,
Ана затрудни и роди сина коме даје име Самуило, што значи „испро
сих га од Господа“. Као што се Ана заветовала да ће посветити дете
Самуила Господу, она то и чини, оставља га првосвештенику Илију
на васпитање и учење у целомудрености и премудрости Божјој.16
Као мес и јанс ко мес то узи м а се Анина за х вална пес ма Бог у (1.
Сам. 2, 1–10), јер је Гос под услиш ио и исп ун ио јој мол ит ву. Зап ра
во, препознао је њен плач и под арио јој дет е, Сам уи ла. Овом пе
смом Ана испове д а свој у вер у у обећ а ног Мес и ј у као Спас и т е љ а
и Изба ви т е љ а све та. Ово биб лијс ко мес то је карак т е рис тично по
томе што нас ова Анина бла г од арна пес ма упу ћу је на Бог ор од и ч и
ну бла г од арн у пес му кој у Мари ја – Бог ор од иц а изг ов ара при л иком
сус ре та са Је л ис а ве т ом, мајком Све т ог Јов а на Крс ти т е љ а.17 Како се
пров лач и пара ле ла између мајке Са м у и лове – Ане и мајке Хрис то
ве – Мари је, ни је ни чудо што хриш ћанс ка бог ос лу жбена пракс а у
свом бог ат ом иск ус твеном окри љу посед у је обе ове биб лијс ке пе

16
17

В. 1. Сам. 1, 1–28.
В. Лк. 1, 46–55.

13

Теолошки погледи / Theological Views XLVIII (1/2015)

сме.18 Јед на и дру г а не д вос мис лено испове д ај у вер у у Бож и ји про
мис ао, и обећ а ног Мес и ј у, који ће прев а зић и окви р е смрт нос ти и
дарив ат и нам обећ а но спасењ е. Анино срце се весе л и у Гос под у,
јер је Гос под њено спасењ е, тако се и Марија рад ује, јер ће пос тат и
мајк а Бог ом ла денц а Хрис та и донеће спасењ е це лом род у људс ком:
„И рече Мари ја: Ве л и ча ду ша моја Гос под а; и обра дов а се дух мој
Бог у, Спас у мојем у, [...]“ (Лк. 1, 46–48). Да љ е Ана, мајк а Са м у и лов а,
исповед а вер у у свет ост, знањ е – свезнањ е Божје. Он (Бог) је тај који
све чин и прем а свом свеобу х ват ном пром ис лу. Ана ве р у је у Бог а
као неког који се брине за целок упн и род људс ки по свом пром ис лу,
ти ме се не оспора в а човеков а слоб од а, јер сви ми у Гос под у доби ја
мо свој у уте х у: „Који би ја х у си т и, на и м ај у се за хлеб; а који би ја х у
глад н и, ни јес у више; и не р от к ињ а род и сед мор о, а који има ше дје
це, изнеможе“ (1. Сам. 2, 5). При мећу јемо да је ве ра Анина тол ико
ја к а да износ и јед н у из у зет но бит н у ствар, а то је на д а у васк рсењ е
мрт вих и ист иче ниш тавност смртнос ти, јер је Гос под тај који уби
ја, ожив ља в а, спу ш та у гроб и изв лач и тј. васк рс а в а.19 Гос под даје
на д у си р ом а ш ни м а, а и бог ат и м а, Он узвис у је, али и уни ж а в а. Бог
брине за бог ат е и сир ом аш не и кнезове и све људе и даје им на
следс тво прес тола сла ве, Царс тва Божјег. Нас леђ е прес тола сла ве
исп у н иће се са долас ком Хрис товим, и оснив а њ ем Црк ве, која ће
бит и отвор ена за све људе. Они који остај у у Гос под у наћ и ће своје
спасењ е, а безб ож ниц и ће умук н у т и у мра к у.20 Та ко је нес ум њ иво
да под ле жемо и суд у Божјем. Као најв а ж ни је и најзначајн и је мес то
у Аниној бла г од арној пес ми је оно које говори о Пом а з а н ик у Го
спод њ ем и цар у,21 а то се не д вос мис лено од нос и на са мог Гос под а
Хрис та, а посебн и значај има и све дочанс тво о суд у Божјем.22 „Који
се су п рот е Гос под у, сат рће се; на њих ће за г рмје т и с неб а; Гос под
ће суд и т и крајеви м а зем аљ с ким, и да ће сна г у цар у својем у, и узви
сиће рог пом а з а н ик у својем у“ (1. Сам. 2, 10). Рођ ењ е прор ок а Са
му и ла дес и ло се по пром ис лу Божјем, знач и нат п ри р од но рођ ењ е.
В. Керн, Кипријан, Изабрана литургичка дела, Епархија далматинска, Шибе
ник, 2009, 15. 24.
19
Уп. 1. Сам. 2, 6.
20
Уп. 1. Сам. 2, 9; Лк. 23, 44–49; Мт. 27, 45–56.
21
Свети апостол Матеј каже: „А када се Исус роди у Витлејему јудејскоме у дане
Ирода цара, гле, дођоше мудраци од истока у Јерусалим и рекоше: Где је цар јудејски
који се роди? Јер видјесмо његову звијезду на Истоку и дођосмо да му се поклонимо“
(Мт. 2, 1–2). Специфичност ових стихова је у томе што из њих увиђамо да су и много
бошци очекивали Христа Спаситеља. Христос не долази само да избави један народ,
него целокупан свет, јер сви у Христу постајемо једно.
22
В. Мт. 25, 31–46.
18
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Та к во рођ ењ е је прас лик а Хрис товог рођ ењ а које се дог од и ло Ду
хом Свет им,23 па са м а личност Са м у и лов а је на нек и нач ин икона,
прас лик а Исус а Хрис та.

2.2. Натаново пророчанство24
Пророк Натан је савременик цара Давида и преносио му је Бож
ју вољу у свим најзначајнијим животним питањима. После дугого
дишњих трзавица, ратова и прогона са разним непријатељима, цар
Давид настани се у свом граду, Јерусалиму, у коме пренесе Ковчег
завета. На тај начин од Јерусалима начини државни, културни и вер
ски центар. Јерусалим постаде град Давидов, јер га освоји од Јеву
сеја. Ово је био прави потез у Давидовој дугогодишњој владавини,
јер узима за престони град Јерусалим који није био ни под Југом
(Јудејско царство), ни под Севером (Израиљско царство), тако да је
могао да постане престоница без икаквих племенских препирки. Је
русалим је кључни моменат за Давидово утврђивање царства и ује
дињење свих јеврејских племена. Давид је био спреман да сазида
храм Божји, и рече цар пророку Натану: „[...] види, ја стојим у кући
од кедрова дрвета, а ковчег Божији стоји под завјесама“ (2. Сам. 7,
2). У први трен пророк Натан одговори цару Давиду да чини шта му
је воља, тј. шта му срце жели, јер је Господ са њим. Заправо, Божји
промисао је био другачији, зато се ноћу Бог јавља пророку и обја
вљује му следеће речи: „Иди и реци слузи мојему Давиду: овако вели
Господ: ти ли ћеш ми начинити кућу да у њој наставам“ (2. Сам. 7,
5). Господ износи да није обитавао у кући, већ је боравио у шатору,
како је свој народ, синове Израиљеве, избавио из ропства мисирског.
Пророк Натан добија заповест да пренесе Давиду вољу Божју: „Ова
ко дакле реци Давиду слузи мојему: овако вели Господ над војскама:
ја те узех од тора, од оваца, да будеш вођ народу мојему, Израиљу.
И бјех с тобом куда си год ходио, истрјебих све непријатеље твоје
испред тебе, и стекох ти име велико [...]“ (2. Сам. 7, 8–9). Пророк
Натан нам обзнањује да ће народ Израиљски бити сакупљен на јед
ном месту, у Цркви Христовој, где ће Христовим доласком настати
мир, срећа и благостање, незнабошци неће више бити непријатељи,
већ ће у Христовом сабрању једно постати са верујућима, као Ње
гово Тело. Пророчке речи истичу да када се наврше дани Давидови
и почине код отаца својих Господ ће подигнути семе његово након
њега, које ће изаћи из утробе његове, и утврдиће царство његово.
23
24

В. Мт. 1, 18; Лк. 1, 26–38.
В. 2. Сам. 7, 1–17.
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„Он ће сазидати дом имену мојему, и утврдићу пријесто царства ње
гова довјека“ (2. Сам. 7, 13). Господ говори о Давидовом наследнику,
његовом сину, цару Соломону, који ће добити част да сазида храм
Божји.25 Значајно, овим Бог открива цару Давиду једну од најузви
шенијих мисли, а то је да ће из његовог порода изаћи обећани Ме
сија, који ће установити своју Цркву, Царство Божје које неће имати
краја. Семе које ће изаћи из Давида, које му Бог обећава је обећани
Месија, а о томе нам сведоче многи пророци.26 Говорећи о синов
ству и очинству видимо у каквом су односу, и то да је син незами
слив без оца као што је и отац незамислив и несхватљив без сина.27
Сведочанство да је Христос син Давидов даје нам јеванђелист Матеј,
у разговору Христа и фарисеја: „А кад се сабраше фарисеји, упита
их Исус говорећи: Шта мислите за Христа? Чији је син? Рекоше му:
Давидов. Рече им: Како, дакле, Давид њега у Духу назива Господом
говорећи: Рече Господ Господу мојему: Сједи мени с десне стране,
док положим непријатеље твоје за подножије ногама твојим? Када
Давид назива њега Господом, како му је син?“ (Мт. 23, 41–45).28 Тако
и Христос не даде сам себи славу да буде првосвештеник, него онај
који му говори: Син мој јеси ти, ја те данас родих.29 Пророк Натан
преноси Давиду све што је видео, а на све то, Давид се пита ко је он
и шта је, те му је Господ подарио такво благостање.

3. Месијанске личности и догађаји
3.1. Личност цара Давида30
Цар Давид је једна од најзначајнијих личности старозаветне све
штене историје, јер се на њему утврђује Израиљско царство и кроз
В. 1. Цар. 5–7.
Примера ради навешћемо једно место код пророка Исаије: „Али ће изаћи ши
бљика из стабла Јесејева, и изданак из коријена његова изникнуће“ (Ис. 11, 1).
27
Свети Јован Богослов у свом Јеванђељу износи: „Бога нико није видео никад:
Јединородни Син који је у наручју Оца, Он Га објави“ (Јн. 1, 18).
28
В. Пс. 110, 1; 1. Кор. 15, 25; Јевр. 10, 13.
29
Уп. Јевр. 5, 5.
30
О личности цара Давида, види детаљније у: Barton, John and Muddiman, John,
The Oxford Bible Commentary, Oxford University Press, 2001, 196–230; Милин, Драган,
Старозаветна историја, Издавачки фонд Архиепископије београдско-карловачке, Бе
оград, 2005, 50–56; Венер, Келер, Библија је у праву, Историја и археологија потврђују,
Каленић, Крагујевац, 1979, 191–202; Anderson, W. Bernhard, н. д., 129–150; в. Лома,
Миодраг, Тумачење времена у Библији, библијска хронологија, Хришћанска мисао, Бе
оград, 2010, 202–203; Tomić, Celеstin, Poruka spasenja Svetog pisma Starog zavjeta, 114–
119; Голдберг, Џ. Дејвид, Рајнер, Д. Џон, Јевреји, историја и религија, 25–26.
25
26
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његову личност конкретизује се однос Бога и изабраног народа. Да
вид је очигледно био упечатљива личност, не постају многи пастири
царевима, те је он морао поседовати некакав таленат да би се тако
брзо уздигао, а свакако је био харизматична личност у сваком сми
слу те речи.31 После разочарења које народ проживљава у личности
цара Саула, Бог преко пророка Самуила подиже и помазује за цара
свога слугу Давида, најмлађег сина Јесејевог у Витлејему.32 Тако цар
Давид у очима народа постаје онај обећани, Месија – Помазаник.
Није случајно да се по Божјем промислу Исус Христос рађа у Ви
тлејему, зачет од Духа Светога и девојке, девице Марије.33 Запажамо
необичну сличност у месту рођења самог Христа и места живљења
цара Давида. Мудраци са Истока називају Христа царем јудејским,
Христос је рођен када је на царском престолу био Ирод, а Давид је
помазан за цара када се на царском престолу налазио Саул. Приме
ћујемо љубомору Саулову, а то је био знак да је Господ одступио од
њега, што је проузроковало да је у више прилика Саул покушао да
убије Давида (1. Сам. 19, 1.9–10; 22–26). Цар Ирод видевши да су га
мудраци преварили и да му нису јавили где се дете Исус налази, раз
бесни се веома и шаље своје људе како би побили сву децу по Витле
јему, и по свој околини његовој до две године, према времену које је
тачно дознао од мудраца.34 Тако се испунише речи које рече пророк
Јеремија: „Овако вели Господ: глас у Рами чу се, нарицање и плач
велики; Рахиља плаче за дјецом својом, неће да се утјеши за дјецом
својом, јер их нема“ (Јер. 31, 15; уп. Мт. 2, 18). Давида Господ узима
као пастира и поставља га за цара народу (1. Сам. 16, 11), и Христос
је наш Пастир Добри35 који свој живот предаде за овце своје, одно
сно пострада за грехе народа.36 Занимљив је догађај, где уз Божју
помоћ цар Давид побеђује филистејског џина Голијата,37 што му је
донело велику славу у народу, а побудило завист код Саула. Давид
као мали, пастир, са вером у Господа, излази пред војника Голијата,
који је знатно већи и искуснији, али успева да га победи захваљујући
В. Дрејн, Џон, н. д., 112–113.
В. 1. Сам. 16.
33
Јевађелист Матеј износи: „А кад се Исус роди у Витлејему јудејскоме у дане
Ирода цара, гле, дођоше мудраци од Истока у Јерусалим и рекоше: Где је цар јудејски
који се роди?[...]“ (Мт. 2, 1–2).
34
Уп. Мт. 2, 16.
35
В. Јн. 10.
36
Често се у библијском казивању користи ова метафора пастир–стадо како би се
изразио однос између Бога и народа. Старозаветни пророци учестало говоре о пастир
ској служби народних старешина. В. Јер. 23; Јез. 34; Зах. 13, 7.
37
В. 1. Сам. 17.
31
32
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својој неисцрпној вери. Мали камен погађа и убија Голијата, пред
ставника многобожачког света.38 После ове Давидове велике победе
Саул је гонио Давида и желео да га убије до своје смрти.39 Давид бе
жи од Саула у Нов код првосвештеника Ахимелеха и узима хлебове
предложења да једе са својим људима, иако су те хлебове смели је
сти само свештеници, према Мојсијевом закону.40 У Давидовој лич
ности се надзире и свештеничка служба, што се још боље примећује
приликом свечаног преноса Ковчега завета, где Давид уз свирале и
гусле игра пред Господом.41 Христос је врховни првосвештеник, јер
Он себе приноси на Голготску жртву за све људе света.42 Цар Давид
бежи Ахису, цару Гатском (1. Сам. 21, 10–15), од цара Саула, а Хри
стос у Египту, од цара Ирода (Мт. 2, 13–15) и био је тамо до његове
смрти, како би се испунило писмо.43 Посебно тешко стање Давиду је
било у Зифу и у пустињи Маону, када је избегао по Божјем промислу
готово сигурну смрт (1. Сам. 23, 24–28). Цар Давид пророчки сли
ка свој беспомоћни положај у пустињи Маон, где постаје предмет
подсмеха и налази се у понижености, његови су непријатељи јаки
и многобројни.44 Готово истоветно стање понижености проживљава
38
Слично је у Књизи пророка Данила, где велики кип у Навуходоносоровом сну
уништава мали камен, који је одваљен без руку, и тај камен постаје гора велика: „Ти
гледаш докле се одвали камен без руку, и удари лик у стопала мједна и земљана, и
сатр их. Тада се сатр и гвожђе и земља и мјед и сребро и злато, и поста као пљева на
гумну у љето, те однесе вјетар, и не нађе му се мјесто; а камен, који удари лик, поста
гора велика и испуни сву земљу“ (Дан. 2, 34–35). Ово пророчанство је тесно повезано
са Црквом, Царством Божјим. Све оно што нема свог корена у божанској истини је
пропадљиво и нема основа за вечно постојање. Камен одваљен са горе је Син Божји,
који утврђује своје Царство, које је вечно и превазилази сва земаљска царства. Хри
стос упоређује своје Царство са зрном горушичиним, које је мало, најмање од свег
семења, али када порасте „веће је од свега поврћа, и буде дрво да птице небеске до
лазе и настањују се на гранама његовим“ (Мт. 13, 32).
39
Уп. Протопрезвитер Михаил Помазански, епископ Александар Милеант, др
Николај епископ макариополски, н. д., 247.
40
В. 1. Сам. 21, 1–6; Господ Исус Христос одговара фарисејима: „[...] А он им ре
че: Нисте ли читали шта учини Давид кад огладње, он и који бијаху с њим? Како уђе у
дом Божији и хлебове предложења поједе, које није ваљало јести њему ни онима што
су били с њим, него само свештеницима. Или нисте читали у Закону како суботом
свештеници у храму суботу обесвећују, па нису криви [...] Јер је Син Човечији госпо
дар од суботе“ (Мт. 12, 1–8); Teodor Mopsuestijski, Katehetske homilije 8, 16, Kršćanska
sadašnjost, Zagreb, 2004, 68.
41
В. 2. Сам. 6.
42
Уп. Јн. 17.
43
В. Ос. 11, 1.
44
Цар Давид своје дубоко и узвишено стање изражава речима: „Боже, Боже мој!
Зашто си ме оставио удаљивши се од спасења мојега, од ријечи вике моје“ (Пс. 22, 1);
В. Иванов, А. [Александар], Поучне књиге Светог писма Старог завета, Свети архије
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Христос на крсту.45 Против цара Давида устаје његов син Авесалом,
чиме унижава целокупно царство,46 против Христа устаје један од
његових ученика, Јуда, који га пољупцем издаје.47 Давидови лич
ни неуспеси нису угрожавали његов положај, као што је подвучено
једним пророштвом које је објавио пророк Натан, а које каже да је
Бог успоставио нарочито близак лични однос са Давидовом породи
цом, „[…] који осигурава да ће Давидови синови наслеђивати оца до
вечности, а сам Давид је могао уживати нарочиту привилегију као
Божји ‘син’ (2. Сам. 7, 1–17)“.48 На основу овога што смо изнели за
пажамо да је у личности Давидовој обједињена царска, свештеничка
и пророчка служба,49 па тиме Давид иконизује Исуса Христа који је
цар, пророк и првосвештеник.

3.2. Личност цара Соломона50
Да ви д ов нас лед н ик је њег ов син Соломон ког а пом а з у ј у за ца
ра свеш тен ик Са д ок и прор ок Нат ан у Гион у.51 Соломон је био Да
ви д ов дос тојн и нас лед н ик, мож е се слоб од но рећ и да је у њег ов о
време изра и љ с ки нар од дож ив ео злат н и пе рио д у својој истори ји.
Цар у Соломон у као мла д ићу ја в ља се Бог у Га в аон у, и на пи т а њ е
шта хоће да му да, Соломон од г ов ар а: „Дај да к ле слу зи својем у
срц е ра з ум но да мож е суд и т и нар од у и распозна в ат и доб ро и зло.
Јер ко мож е суд и т и нар од у твојем у та к о ве л ик ом? И би ми ло Го
спод у што Солом ун то заис ка. И рече му Бог: кад то иштеш, а не
иштеш дуг а жив от а нит и иштеш благ а нит и иштеш душ а неп ри
јат е љ а својих нег о иштеш ра з ум а да уми јеш суд и т и; Ево учин их
по твојим ријеч им а; ево ти дајем срц е муд ро и раз умно [...] А сврх
рејски синод СПЦ, Београд, 1975, 32–33; Св. Атанасије Велики, Св. Василије Велики,
Благослови, душо моја, Господа: Свети Оци тумаче Псалтир, Библиотека Образ светач
ки, Београд, 2003, 55–63.
45
„А око деветога часа, повика Исус из свега гласа говорећи: Или, Или, лама са
вахтани? То јест: Боже мој, Боже мој, зашто си ме оставио“ (Мт. 27, 46); в. Молитву
Христову у Гетсиманском врту (Мт. 26, 38–46).
46
В. 2. Сам. 15.
47
В. Мт. 26, 48–50.
48
Дрејн, Џон, н. д., 118; в. Пс. 2, 7.
49
В. Дрејн, Џон, н. д., 424–431.
50
О личности цара Соломона види опширније у: Милин, Драган, н. д., 56–64; Ве
нер Келер, н. д., 202–217; Anderson, W. Bernhard, н. д., 150–160; Лома, Миодраг, н. д.,
202–203; Tomić, Celеstin, Poruka spasenja Svetog pisma Starog zavjeta, 120–128; Голдберг,
Џ. Дејвид, Рајнер, Д. Џон, н. д., 27–28; Barton, John and Muddiman, John, The Oxford
Bible Commentary, 234–241.
51
В. 1. Цар. 1; Поповић, В. Радомир, Историјске књиге Старог завета, Свети архи
јерејски синод СПЦ, Београд, 1985, 39–43.
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тог а дајем ти и што нијес и искао, и благ о и слав у, да так ог а ка
кав ћеш ти би т и неће би т и међ у цар еви м а свег а ви јек а твојег а“
(1. Цар. 3, 9–13). Цар Соломон, као што вид имо, траж и од Бог а
дух муд рос ти и правд е, за п ра в о све оне атриб у т е који су обје д и
њен и у личнос ти Хрис тов ој.52 Соломон доби ја обећ а њ е да њег о
вом царс тву неће би т и равног, што праоб ра з у је вечност Царс тва
Божјег. Хрис тос у бесед и на гори учи нас да траж имо најп ре Цар
ство Божје и њег ов у правд у, и све остало ће нам се дод ат и (Мт. 6,
33). Цар Соломон се узд и ж е у мес и јанс ке вис ине са исп у њ ењ ем
Нат а нов ог прор ош тва и изг рад њ ом хра м а. „Соломон је пре у з ео
на себ е нек е од најв а ж ни јих ре л иг ијс ких функ ц и ја (1. Цар. 3, 15;
8, 62–66), као што су приношењ е жрт а в а и бла г ос и љ а њ е нар од а
(1. Цар. 8, 14–61). Све су то биле дуж нос ти које би мон арс и при
родно преу зим ал и на себ е, јер су оне биле јед ан од нач ин а да се
афирм ише њи х ов полож ај челн ик а држ а в е. Упа д а, међ у т им, у очи
да је на са мо нек ол ик о стра н иц а пре тог а, у девт ер оном ис тичк ој
истори ји, Саул у и Да ви д у изри ч и т о заб ра њ ено да чине ијед н у од
те две ствари, а Сау лов пок уш ај да ипак то учин и непос редно је
дов ео до њег ов ог па д а [...]“53 Храм је гра ђ ен је д а н ае ст год ин а од
стра не најб ољ их мајс тор а и најб ољ ег мат ери ја л а које је Соломон
приб а в љао од околн их нар од а.54 Ве л ик а и сна ж на личност Соло
монов а, обд ар ен а вел ик ом бож анс ком муд рош ћу, зат им велелеп
но украшен храм, как ав Израи љ а и сав онд аш њи свет није вид ео.
Све ове околнос ти, за в ре д е ле су па ж њу мног об ож ачк ог све т а који
је дол а зио код Соломон а, не би ли се на г ле д ао лепот е хра мовне
и нас лу ш ао муд рос ти цар ев е. Узвишеност Соломонов ог царс тва
прив лач и и цариц у савс ку.55 При мећу јемо да је стар оз а в ет н а Цр
ква у Соломонов о доб а отвор ен а за све људ е, као што је у Хрис то
во доб а нов оз а в ет н а Црк ва отвор ен а за све људ е. Цар Соломон се
вен ч а в а са фар аонов ом ћерк ом и њи хов а љуб ав је опис а н а у Соло
Свети пророк Исаија у значајној мери даје одређене карактеристике обећаног
Месије, које нам могу бити од користи када сагледавамо ову Соломонову жељу. „И
на њему ће почивати дух Господњи, дух мудрости и разума, дух савјета и силе, дух
знања и страха Господњега“ (Ис. 11, 2). За опширније сагледавање овог тумачења
погледати: Протопрезвитер Михаил Помазански, епископ Александар Милеант, др
Николај епископ макариополски н. д., 326; Томић, Илија, н. д., 118–121; Протосин
ђел Доментијан, Пророчке књиге Старог завета, Нова штампарија „Давидовић“, Бео
град, 1908, 37–42; Свети Григорије Богослов, Сабрана дела I, н. д., 52–54.
53
Дрејн, Џон, н. д., 124–125.
54
В. 1. Цар. 5–8.
55
В. 1. Цар. 10.
52
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моновим пес ма м а – псалм и м а,56 као и књизи, која се зов е Пес ма
над пес ма м а, љуб ав која је опис а н а као љуб ав Соломон а и њег ов е
нев ес те је у ствари праоб раз љуб а ви Хрис та и Црк ве.57
Најважније у раду Соломоновом био је разум Божји, који му је
Бог наменио, а отац завештао. Бог уздиже Соломона на чело Цркве
Божје, као представника народа Божјег, као Сина Божјег, као пра
слику Христа, духовног градитеља, који је Црква Бога живога. С об
зиром на историјски и тајанствено-праобразни значај зидања храма,
Соломон је стајао на врхунцу своје духовне величине и мудрости ка
да је освећиван нови храм и када се у њему јавио као учитељ народа,
њихов молитвеник и заступник пред Богом. Из овог периода потичу
најбоља и најстарија дела Соломонова, која носе на себи печат Бо
гом надахнутих виђења, тајни Божјих у којима Соломон искључиво
себе представља прасликом Месије, а то су: писање псалма 72 (71),
у коме се у пророчкој праслици представља славно царевање Месије
цара, и псалма 127 (126), у коме се говори о Божјем промислу при
ликом зидања храма.58 Тако су у личности цара Соломона обједиње
не царска, свештеничка и пророчка служба, чиме је он недвосми
слено праслика обећаног Месије. Цар Соломон својом владавином
доноси мир и благостање.

3.3. Личност пророка Илије
Прор ок Или ја Тес вић а н ин ја в ља се у прор очкој слу жби у вре
ме безб ож ног цар а Аха в а и њег ов е жене Јез а в е љ е, која је ши ри л а
идолопок лонс тво у нар од у, ши р ећ и култ бог а Ва л а. Прор ок Или ја
предвиђ а цар у да за три год ине и шест месец и неће пас ти киш а на
зем љи како би се пок ајао и пов рат ио се пош тов ању прав ог и исти
нит ог Бог а.59 Пот ом од л а зи код пот ок а Хор ат а прем а Јорд а н у, и
ту по Божјем нар еђ ењу остаје год ин у да н а, из пот ок а је пио вод е,
а га в ра н и су му донос и л и хра н у. Пош то се на в рш и год ин а Бог се
ја в ља прор ок у Или ји и ка же му: „Уста н и, иди у Сар еп т у Си д онс ку,
и сјед и онд је; заповјед ио сам онд је жен и удовиц и да те хран и“ (1.
Цар. 17, 9).60 Дош авш и у Сар еп т у, Или ја од удовице тра ж и вод е да
пије, као што и Гос под Исус Хрис тос отиш авш и у Сам ариј у траж и

В. Пс. 45.
В. Иванов, А. [Александар], н. д., 73–82.
58
Уп. Иванов, А. [Александар], н. д., 50–52; Св. Атанасије Велики, Св. Василије
Велики, Благослови, душо моја, Господа, 170–172; 301–314.
59
В. 1. Цар. 17, 1; Јак. 5, 17; Лк. 4, 25; Дрејн, н. д., 162–164.
60
Уп. Лк. 4, 26.
56
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од жене Са м арјанке вод е да пи је.61 У Сар еп т и прор ок Или ја чин и
чудо тако што умнож ав а уље и браш но удовиц и, како не би по
мрл и од гла д и. Хрис тос чуд ом хра н и мнош тво нар од а, оних који
су дош ли да чуј у њег ов у реч. Њег ов а реч је хлеб жив от а и који се
од ње хра н и ник а д а неће оглад не т и.62 Жен и удовиц и сар ептској
умир е син због болес ти: „И она рече Илији: шта је теби до мене
чов јече Божји? Јес и ли дош ао к мен и да споменеш без а коњ е моје
и да ми умориш син а“ (1. Цар. 17, 18).63 Прор ок Илија узим а удо
ви ч иног син а и од нос и га у горњу соб у, пол а же га на пос те љу свој у
и зав ап и ка Гос под у и три пут а се пруж а над дет ет ом како би се
у де т е т у пов рат и л а њег ов а ду ш а, њег ов жив от. „И Гос под услиш и
глас Илијин, те се пов рат и у дијет е душ а њег ов а, и оживје“ (1. Цар.
17, 22). Хрис тос у мног им при л ик а м а чин и чуд а, има мо помен а и
све доч анс та в а о васк рсењу код свих Јев анђ е л ис та.64 Изви т опер е
њу кут а у Израи љу прор ок Илија стаје на пут на Гори карм илс кој
где бож анс ком истином обар а Ва лов е слу ж и т е љ е. Он гра д и жрт ве
ник од два н ае ст ка менов а прем а број у племен а у Изра и љу, ти ме
испов е д а ве р у својих ота ц а, упу ћу је мол и т ву Бог у ота ц а,65 и Бог
спа љу је жрт ву Или јин у (1. Цар. 18, 38), што Ва лови жречеви нис у
мог ли да учине. Пос ле чуд а које Бог учин и у Израи љу, како би га
познал и да је Он истин ит и Бог и Илија пос лан ик њег ов е вољ е, на
род уск ликн у: „Гос под је Бог, Гос под је Бог“ (1. Цар. 18, 39). Прор ок
Или ја пох ват а Ва лов е прор оке и поби их код по т ок а Кисон, што
иза зва ве л ик и гнев код Јез а в е љ е, која је на ме р а в а л а да га уби је.
Прор ок Или ја од л а зи у Вирс а в еј у Јуд ејс ку, ода к ле на дан ход а бо
рави у пус тињ и где пожел и да умре, али му Бог шаљ е анђ ел а који
га се дот аче и рече да устане и јед е.66 Прор ок Илија окреп ивш и
се овом храном иде чет рд есет дан а и чет рд есет ноћ и док не дођ е
на гори Хорив у.67 Зат им се Или ја удос тоја в а виђ ењ а сла в е Гос под

В. 1. Цар. 17, 10; уп. Јн. 4.
В. Јн. 6.
63
Уп.: „А кад видје Симон Петар, припаде кољенима Исусовим говорећи: Изађи
од мене, Господе, јер сам човјек грјешан“ (Лк. 5, 8).
64
В. Мт. 28, 1–15; Мк. 16, 1–11; Лк. 24, 1–12; Јн. 20, 1–18.
65
„А кад би вријеме да се принесе жртва, приступи Илија пророк и рече: Господе
Боже Аврамов, Исаков и Израиљев, нека данас познаду да си ти Бог у Израиљу и ја да
сам твој слуга, и да сам по твојој ријечи учинио све ово“ (1. Цар. 18, 36).
66
В. 1. Цар. 19, 1–7.
67
Тако и Мојсије приликом боравка на гори Синају није јео нити пио четрдесет
дана и ноћи (Изл. 34, 28). Христос после крштења одлази у пустињу где пости четрде
сет дана и ноћи, после чега бива кушан од ђавола (Мт. 4).
61
62

22

Н. Д. Мијалковић, Месијанизам у 1. и 2. књизи Самуиловој и 1. и 2. књизи о царевима

ње,68 где му се Бог јав ља као тих и тан ак глас и запов ед а му: „Тад а
му рече Гос под: иди, врат и се својим пут ем у пус тињу Дам аш тан
ску, и кад дођ еш пом аж и Азаи л а за цар а над Сиријом. А Јуја син а
Нимс и јин а пом а ж и за цар а над Изра и љ ем, а Је л ис и ја син а Саф а
тов а из Авел – Мео ле пом аж и за прор ок а мјес то себ е“ (1. Цар. 19,
15–16). У Стар ом За в е т у ово је је д инс твено мес то које нам гов ори
о пом а з а њу прор ок а, та ко да је и прор ок пом а з а н ик Божји, као цар
и свеш тен ик. Прор ок Илија није осет ио смртн и час, већ је узне
сен на неб о ог њ ен им кол и м а и коњ и м а, та ко да њег ов о вазнесењ е
прас лик у је Хрис тов о вазнесењ е.69 Зан им љив о је примет ит и, да у
да љ ој прор очкој тра д иц и ји прор ок а Или ј у смат рај у као оног а ко
ји ће прип рем и т и пут Гос под њ и, изјед н ач а в ај у ћ и га са Пре т ечом
Хрис товим Јов а ном.70

3.4. Личност пророка Јелисеја
Прор ок Или ја по Божјој реч и пос већу је за свог учен ик а Је
лисеја, син а Саф ат ов а, так о што бац а свој плашт на њег а. „А он
остави волов е, и отрч а за Илијом и рече: да цјел ујем оца својег а
и мат ер свој у; па ћу ићи за тоб ом. А он му рече: иди, врат и се, јер
шта сам ти учин ио?“ (1. Цар. 19, 20).71 Прор ок Је л исеј принос и во
лов е на жрт ву, даје нар од у да јед е и пос ле тог а пос таје вер ан пра
тил ац прор ок а Илије. Пре нег о што ће се Илија узнет и на неб о,
Јел исеј траж и два дел а дух а њег ов ог. Прор ок Илија му рече да је
зат раж ио теш ку ствар, али ако га вид и кад а се узме од њег а биће
му ка к о тра ж и. За ис та, обис тин и се шта је Или ја рек ао, а Је л исеј
доби њег ов плашт, са којим ће чин ит и мног а чуд а: „А Јел ис ије ви
дећ и то вик аше: оче мој, оче мој! кол а Израи љ ев а и коњц и њег ови!
И не вид је га више; пот ом узе хаљ ине своје и разд рије их на два
ком ад а. И под иж е плашт Илијин, који бјеше спао с њег а, и врат ив
се стад е на бријег у Јорд анс ком“ (2. Цар. 2, 12–13). Прор очк у слу
жбу у изра и љ с ком нар од у врш ио је у зна к у борб е прот ив мног об о
B. Свети Григорије Богослов, Сабрана дела II, Хришћанска мисао, Београд,
2006, 122.
69
В. 2. Цар. 2, 11–12; Лк. 24, 50–53; Дап. 1, 1–11.
70
Пророк Малахија каже: „Ево, ја ћу вам послати Илију пророка прије него дође
велики и страшни дан Господњи“ (Мал. 4, 5; уп. Мт. 11, 14). Овде се вероватно говори
о Другом и славном доласку Христовом, где ће пророк Илија припремити и поравнити
стазе по којима ће доћи Господ, као што то чини о првом Јован Претеча о коме Мала
хија говори: „Ево, ја ћу послати анђела својега, који ће приправити пут преда мном, и
изненада ће доћи у цркву своју Господ, којега ви тражите, и анђео завјетни, којега ви
желите, ево доћи ће вели Господ над војскама“ (Мал. 3, 1; уп. Мк. 1, 2–3).
71
В. Лк. 9, 57–62.
68
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штва. Прор ок Јел исеј је чин ио мног а чуд а као што су: умнож ењ е
уља удовиц е, васк рсењ е син а жене из Су н а м а, за г а ђ ен у хра н у чи
ни здра в ом, умнож а в а хлеб, исц е љу је губ а в ог Нем а н а и ка ж ња в а
Гези ја губ ом, сек и р а плив а по вод и итд.72 Ве л ик а је зас лу г а про
рок а Је л исеја у рат у који је вођ ен прот ив Си ри је. Прор ок је по
Божјем на д ах н у ћу уна п ред успео да пред ви д и све на мер е неп ри
јат ељ а, које су увек биле осуђ ене на проп аст. Сиријц и су га јед
ном опк ол ил и у град у и хтел и да га убиј у, али на њег ов у мол ит ву
сви су ослеп и л и. Дру г ом при л ик ом, Си ријц и су држ а л и Са м ари ј у
под опс ад ом дуж е време, так о је глад зав лад ал а да су жене мор а
ле свој у дец у да јед у. Израи љс ки цар Јоа с пос лао је људ е как о би
уби л и прор ок а Је л исеја, смат рај у ћ и да су све ове нев ољ е дош ле
због њег а. Прор ок Јел исеј прор ок ује да ће већ сут ра бит и хране у
изо биљу.73 „Јер Гос под учин и те се у окол у Сирс ком чу луп а кол а
и коњ а и вел ик е војс ке, те рек оше јед ан друг ом у: ето цар је Изра
и љ ев најм ио на нас цар ев е Хе т ејс ке и цар ев е Мис ирс ке да удар е
на нас“ (2. цар 7, 6). Опс ад а је прес тал а и нар од се спас ио сиг ур
не смрт и за х ва љу ј у ћ и мол и т ви прор ок а Је л исеја. Прор ок Је л исеј
својим личнош ћу, жив от ом и ра д ом у мног оме икон из у је обећ а
ног Мес иј у, који је дош ао рад и свих нас.

4. Закључак
Разв ој мес и јанс ке идеје у најш и р ем смис лу реч и је Изра и
љев о иш чек ив а њ е оствар ењ а и исп у њ ењ а буд ућ нос ти, Царс тва
Божјег. У најр а н и јим времен и м а идеја о Мес и ји ни је има л а свог
утеме љ ењ а, за п ра в о би л а је не д ов ољно разви јен а. Хриш ћа н и да
нас кад а се помене реч Мес ија мис ле на Хрис та, кроз чији лик се
мери сва прош лост, са д а ш њост и буд ућ ност. Концепт Божјег до
мос троја спасењ а пол а ко се реа л из ов ао у стар оз а в ет ној истори ји.
Бит но је да при ме т и мо да се бог ос ловс ка свест биб лијс ких тео 
лог а од поче т а к а усме р а в а у правц у ес х ат олош ког иш чек ив а њ а.
Значењ е терм ин а ес х ат олош ки од нос ио се на исп у њ ењ е на д е у бу
дућ ност. Стар оз а в ет н а ес х ат олог и ја је пов ез а н а са истори јом која
своје оте лот вор ењ е на л а зи у буд ућ нос ти. Ес х ат олог и ја из стар о
за в етне перс пект ив е је усмер еност ка буд ућнос ти, истов ремено
под р а з умев а разв ој и кре т а њ е ка од р еђ еној стварнос ти. Све у к уп
72
73
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ни слоб од н и од нос Изра и љ а, подс так н ут љуб а в љу и трајном бри
гом Ја х веов ом, за п ра в о оправд а в а смис ао истори је, јер је истори
ја кре т а њ е ка од р еђ еном ци љу. Стари са в ез је сав у иш чек ив а њу
– на д и, окрен ут буд у ћ им Ја х веовим де л и м а. У почет к у се чек а ло
освајањ е Обећ ане зем ље (Пост. 15, 7; 17, 8; Изл. 3, 8. 17; 6, 4; Пнз.
1, 8), зат им Дан а Гос подњ ег (Ам. 5, 18) и Суд нар од им а (Ис. 51, 5),
кас није се над а усмер ав а на Нови вечн и Сав ез (Ис. 49, 8; 55, 3; 61, 8;
Јер. 31, 31–34; Јез. 16, 59–63) и кон ачно на Мес иј у и буд ућ и – веч
ни жив от. Кључн и појам за раз умев а њ е стар оз а в ет не мес и јанс ке
идеје је пи т а њ е Са в ез а. Изра и љ је изабра н и нар од, то је посебно
на г ла шено у Понов љеном за кон у, Ја х ве га је изабрао из љуб а ви „и
што му мил и бејах у оци твоји [...]“ (Пнз. 4, 37). Бог није само чув ар
и за ш тит н ик са в ез а, нег о и је д ан од парт нер а. Схват а њ а у који м а
се Бог дож ив ља в а као парт нер би л а су углавном непознат а све т у
ванбиб лијс ке старине. Под парт нерс твом се под р а з умев а личн и
од нос, нас у п рот јед не личнос ти у пот п у ној слоб од и стоји дру г а
– Бог и чов ек. Идеја Сав ез а прот еже се кроз чит ав у историју спа
сењ а, од Ноја који је наш ао нак лоност пред Јах веом (Пост. 6, 8) па
да љ е до са в ез а на Син ај у. Ја х веов Са в ез се у прв ој лин и ји усме р а в а
на пат ри јархе. Он обећ а в а Авра м у, од нос но њег овим пот ом ц и м а,
зем љу Хан ан (Пост. 15, 18; уп. Изл. 6, 4; 1. Дн. 16, 17; Пс. 105, 10).
Стар оз а в ет н а свеш тен а истори ја је, као што ви д и мо, прип рем а
чов еч анс тва за дол а з ак Пом а з а н ик а Божјег, цар а, прор ок а и пр
вос веш тен ик а. У стар оз а в ет ној истори ји спасењ а личнос ти цар е
ва, свеш тен ик а и прор ок а предс та в љај у слу жбе које се ја в љај у у
стар оз а в ет ној Црк ви, а које ће на ћ и своје исп у њ ењ е са дол ас ком
Мес и је – Хрис та, и успос та в ља њ ем нов ог са в ез а у Црк ви Хрис то
вој. Та ко ове, на п ред на помен у т е личнос ти имај у мес и јанс ки ка
рак т ер, ма д а не смемо да заб ор а ви мо да су то реа лне историјс ке
личнос ти, које су окар ак т е рис а ле јед н у историјс ку епох у јуд ејс ке
на ц и је и њи хов ог нач ин а жив от а. Божје от к рив ењ е чов ек у је нео
двојив о од истори је, та ко да историјс ко от к рив ењ е има знач ајн у
улог у у домос трој у спасењ а све т а и чов ек а. Ес х ат олош ки знач ај
историјс ког Божјег от к рив ењ а на л а зи свој у пу ноћу и оствар ењ е у
личнос ти обећ а ног Мес и је – Хрис та.
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Messianism in the Books
of Sam
 uel and Kings
Nenad D. Mijalković
Serbian Orthodox Seminary of
St. Cyril and Methodius in Niš
Summary: This paper aims to analyze the messianic
idea in the historical books of Samuel and Kings, found in
the Old Testament. The messianic idea appears throughout
all of the books of the Old Testament and is eventually ful
filled through Christ. To absolutely and properly analyze
this subject one must consider God’s revelation entirely.
The history of the Old Testament is represented as the hi
story of salvation, and therefore called sacred history, be
cause man enters into a personal relationship with God.
Only a few individuals from the Old Testament formed a
personal relationship with God, some of them being: King
David, Solomon, Ana (Samuel’s mother), and the Prop
hets Samuel, Nathan, Elijah and Elisha. All of these well
known individuals play the connecting role between God
and man as they were chosen and assigned to carry out
God’s will. Out of the relationship of these God-inspired
people and God Himself, the relationship between father
and son was manifested and found its realization and ful
fillment with the birth of Jesus Christ, the Son of God.
Key words: Messiah, David, Solomon, King, Elijah,
Elisha, Prophet, Christ, Priest, Ministry, and Anointing.
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