
Општи подаци: 

 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

 

Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац 

  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“Силбаш 

 

Разред: VII-13 

  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Јединство Цркве Христове 

Наставна јединица: Богочовек Христос (број 13) 

Тип часа: утврђивање 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: пружити ученицима основ за разумевање основне истине о Тајни Богочовека 

Христа. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз рад на тексту и израду плаката, предочити да је Христос 

Богочовек; 

-васпитни: изградња свести о Богочовеку Христу. 

Oчекивани исходи часа: ученици ће моћи да уоче да појам Богочовека описује Христа 

као истинитог Бога и истинитог Човека. 

Наставни облик рада: индивидуални, групни, ИОП-2 

Наставне методе: дијалошка, рад на тексту, метода израде плаката 

Наставна средства: Свето Писмо, папири са библијским причама о Христовим чудима, 

хамер папири у боји 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Историја, Биологија 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Богочовек 

Христос је Бог обзиром да је Јединородни Син Божији. Христос 

је и Човек обзиром да се родио од жене, односно Пресвете 

Богородице. 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 



 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве;  

 Литература: Православни катихизис за седми разред основне школе, др Игнатије 

Мидић, епископ браничевски, Фреска, Београд. 

 Структура и ток часа: 

  

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 10 минута       

Наставна метода: дијалошка  

Облик рада: индивидуални 

  Помаже Бог! Молитва Господња. 

 Деца читају свој домаћи задатак односно говоре о чудима која је починио Син 

Божији на земљи. Похваљујем успешне одговоре. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, метода израде плаката 

Облик рада: групни, индивидуални 

 На табли пишем назив наставне јединице – Богочовек Христос и предочавам 

ученицима да ћемо на данашњем часу наставити тему са претходног часа односно научити 

да је Христос, Син Божији у потпуности и истинити Бог  и истинити Човек и то ћемо 

поткрепити примерима из Светог Писма.  

 Деца се деле у три групе. Свака група ученика добија папир са библијским описом 

Христових чуда (види прилог I). На основу тога треба да направе плакате о Христовим 

чудима.  

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 минута.   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Презентација дечијих радова. 

  Питања. Молитва Богородице Дјево. 

Прилог I:  

Прва група: Васкрсење кћери Јаирове 

  



  

  

 
У једног јеврејског старешине, настојника синагоге, по имену Јаир, била је на самрти 

јединица кћи, дванаестогодишња девојчица. Јаир је дошао к Исису Христу, припао 

пред Његове ноге и силно је молио Њега, говорећи: "кћи моја је на самрти; дођи и 

положи на њу руке, да оздрави и остане жива". Видевши веру Јаирову, Исус Христос је 

пошао са њим. На путу срели су их послани из дома Јаировог и рекли му: "кћи твоја је 

умрла; не оптерећуј учитеља". Али Исус, чувши то, рекао је Јаиру: "не бој се, само 

веруј, и биће спасена". Када су пришли к дому, тамо су су видели велику узрујаност: 

сви су плакали и ридали. Господ им рече: "не плачите; девојчица није умрла него 

спава". Али они нису разумели Његове речи и почели су да се смеју над Њим, знајући, 

да је она умрла. Али Исус Христос, пославши из дома народ, оставивши са Собом само 

родитеље умрле девојчице и тројицу апостола Својих - Петра, Јакова и Јована, ушао је 

у собу, где је лежала умрла девојчица. Он је узео њену руку и рекао: "талита куми", 

што значи: "девојчице, теби говорим, устани!" И вратио се дух њен; девојчица је одмах 

устала и почела је да хода. Обрадовани родитељи силно су се запрепастили.Исус 

Христос рекао им је да јој дају да једе и строго им је запретио да не разгласе у народу о 

овом догађају. Али глас о томе пронео се по свој оној земљи. 

  

Друга група: Чудесно насићење народа са пет хлебова 



  

  

  
Ускоро после смрти Јована Крститеља, Исус Христос, заједно са својим ученицима, 

упутио се на другу страну језера. Народ је пешке трчао за њим по обали. Када се лађа 

зауставила, на обали се већ сабрало мноштво народа. Исус Христос, видевши мноштво 

људи, сажалио се над њима, јер су они били, као овце, које немају пастира. Он је 

изашао на обалу, и много и дуго је беседио са народом о Царству Небеском, и исцелио 

је многе болесне. Народ је са таквом усрдношћу слушао Њега, да није приметио, како је 

пролазило време. Коначно, дан је почео да се ближи крају. Ученици су пришли к Исусу 

Христу и рекли: "овде смо на пустом месту, а касно је; Отпусти их нека иду у околна 

села и насеља да купе себи хлеба; јер немају шта јести". Али Господ је одговорио 

ученицима: "нема потребе да иду; подајте им ви да једу". Апостол Филип рече Њему: 

"ни за двеста динара хлеба није им доста, да свако од њих само мало добије". А Исус 

рече: "колико хлебова имате? Идите, видите". Када су сазнали, апостол Андреј рече: 

"овде има једно момче које има пет хлебова јечмених и две рибе; али шта је то на 

толико мноштво народа!?" Тада је Исус Христос рекао: "донесите их мени овамо", и 

наредио је ученицима да поседају народ ред за редом по сто и по педесет. Затим је Исус 

Христос узео пет хлебова и две рибе, и погледавши на небо, благословио их, разломио 

и дао ученицима, а ученици су раздавали народу. Сви су јели и наситили се. Када су се 

сви наситили, Исус Христос рече Својим ученицима: "скупите преостале комаде, да 

ништа не пропадне". Ученици су пошли, сакупили, и напунили преосталим комадима 

дванаест пуних котарица, а оних који су јели, било је око пет хиљада људи, не 

рачунајући жене и децу. А други пут Господ је са седам хлебова и неколико риба 

наситио 4.000 људи, такође не рачунајући жене и децу. 

 

Трећа група: Васкрсење Лазарево 



  

  
Приближио се празник јеврејске Пасхе, а са њим и последњи дани живота Исуса 

Христа на земљи. Злоба фарисеја и старешина јудејских дошла је до крајности; 

окаменила су срца њихова од зависти, властољубља и других порока; и они нису хтели 

да приме кротко и милосрдно учење Христа. Они су тражили погодан случај, да ухвате 

Спаситеља и да га предају смрти. И ево, сада се њихово време приближило; наступала 

је власт таме, и Господ се предавао у руке људске. У то време у селу Витанији разболео 

се Лазар, брат Мартин и Маријин. Господ је љубио Лазара и његове сестре и често је 

посећивао ту благочестиву породицу. Када се Лазар разболео, Исуса Христа није било 

у Јудеји. Сестре су дојавиле Њему говорећи: "ево болује онај кога ти љубиш".Исус 

Христос, чувши то рече: "ова болест није на смрт, него на славу Божију, да се Син 

Божији прослави кроз њу". Провевши два дана у том месту, где се налазио, Спаситељ 

рече ученицима: "хајдемо опет у Јудеју. Лазар, пријатељ наш, заспао је; но Ја идем да га 

пробудим". Исус Христос говорио им је о смрти Лазаревој (о смртном сну његовом), а 

ученици су мислили, да Он говори о обичном сну, јер сан за време болести је добар 

знак оздрављења, они су рекли: "Господе! ако је заспао, устаће". Тада им Исус Христос 

рече отворено: "Лазар је умро, и Ја се радујем због вас, што нисам био тамо (то је због 

тога), да ви поверујете. Него хајдемо к њему". Када је Исус Христос прилазио 

Витанији, Лазар је већ четири дана био погребен. Многи Јудеји из Јерусалима дошли су 

код Марте и Марије да их утеше у жалости. Марта је прва сазнала да долази Спаситељ 

и пошла је Њему у сусрет. А Марија је у дубокој жалости седела у дому. Када је Марта 

срела Спаситеља, рекла је: "Господе! да си Ти био овде, не би умро брат мој. Али и 

сада знам, да што год Ти заиштеш у Бога, даће Ти Бог". Исус Христос јој говори: 

"васкрснуће брат твој". А Марта је рекла Њему: "знам да ће васкрснути о васкрсењу у 

последњи дан, (тј. при свеопштем васкрсењу, на крају света)". Тада јој је Исус Христос 

рекао: "Ја сам васкрсење и живот; који верује у Мене ако и умре, оживеће. И сваки, 

који живи и верује у Мене, неће умрети вавек. Верујеш ли у ово?" Марта одговори 

Њему: "да, Господе! ја верујем да си Ти Христос Син Божији који је дошао у свет". 

После тога, Марта је брзо пошла к дому и сасвим тихо рекла својој сестри Марији: 

"Учитељ је дошао и зове те". А Марија, чим је чула ту радосну вест, брзо је устала и 

пошла к Исусу Христу. Јудеји, који су били са њом у дому и тешили је, видевши, да је 

Марија брзо устала и изашла, пошли су за њом, мислећи, да је она пошла к гробу 

братовљевом - да тамо плаче. А Спаситељ још увек није улазио у село, већ је био на 

оном месту, где Га је срела Марта. Марија је пришла к Исусу Христу, пала пред Његове 

ноге и рекла: "Господе! да си Ти био овде, не би умро мој брат". Исус Христос видевши 

Марију и пристигле јудеје са њом како плачу, и Сам се растужио духом и рекао: "где 



сте га метнули?" Говоре Њему: "Господе, дођи да видиш". Исус Христос је заплакао. 

Када су дошли к гробу Лазаревом - а то је била пећина, и улаз у њу био је затворен 

каменом - Исус Христос је рекао: "склоните камен". Марта рече Њему: "Господе! већ 

заудара (тј. осећа се задах разлагања), јер је четири дана у гробу". Исус Христос јој 

говори: "не рекох ли Ја теби, да ако верујеш, видећеш славу Божију?" И тако, одвалили 

су камен са пећине. Тада је Исус подигао очи к небу и рекао Богу Оцу Својему: "Оче! 

благодарим Ти што си услишио Мене! А Ја знадох, да Ти свагда слушаш Мене; него 

рекох народа ради, који овде стоји, да верују да си Ти послао Мене". Затим, рекавши те 

речи, Исус Христос је позвао громким гласом: "Лазаре! изиђи напоље". И изашао је 

умрли из пећине, сав обавијен по рукама и ногама пеленама за погреб, и лице његово 

било је обавијено платном (тако су Јевреји облачили умрле). Исус Христос им рече: 

"раздрешите га и пустите нека иде". Тада су многи од Јудеја, који су били тамо и 

видели то чудо, поверовали у Исуса Христа. А неки од њих, отишли су код фарисеја и 

испричали им о томе, што је учинио Исус. Непријатељи Христови, првосвештеници и 

фарисеји, узнемирили су се, и страхујући да цео народ не поверује у Исуса Христа, 

сабрали су синедрион (савет) и решили су да убију Исуса Христа. Глас о том великом 

чуду, раширио се по целом Јерусалиму. Многи Јудеји су долазили у дом Лазарев, да би 

видели њега, и видевши, поверовали су у Исуса Христа. Тада су првосвештеници 

решили да убију и Лазара. Али Лазар, од када га је Спаситељ васкрсао, живео је још 

дуго и био је касније епископ на острву Кипар, у Грчкој. 
 


