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Општи подаци: 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш 

Разред: VI-31 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Црква Духа Светога 

Наставна јединица: Павле – апостол незнабожаца (број 31) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: упознати ученике са мисионарском делатношћу светих апостола. 

Оперативни задаци часа:  

-образовни: деци, кроз рад на тексту, предочити живот и мисију апостола Павла; 

-васпитни: подстаћи ученике на толеранцију према припадницима других вероисповести. 

Oчекивани исходи часа:  

Конгитивни аспект: ученици ће моћи да именују неколико светих апостола и наведу неке 

од догађаја из њиховог живота; 

Афективни аспект: ученици ће моћи да усвоје вредност толеранције међу људима 

различитих верских убеђења. 

Наставни облик рада: фронтални,  индивидуални, групни 

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна, рад на тексту, метода 

вртешка  
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Наставна средства: Свето Писмо, икона апостола Павла као илустративни материјал, 

папир са текстом, папири формата А4 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Историја, Географија 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам опис појма 

апостол Павле 

Апостол Павле је апостол незнабожаца како га називају. У 

почетку Савле прогонитељ хришћана, а касније изузетно велики 

мисионар и први међу једнаким апостолима. 

Коришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; 

 Литература: Православни катихизис за шести разред, др Игнатије Мидић, Београд, 

2007. година. 

 Структура и ток часа: 

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 5  минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 Помаже Бог! Записивање часа и одсутних ученика. Молитва Господња.  

 На табли пишем а деца у свеску назив наствне јединице –  Павле – апостол 

незнабожаца и предочавам деци да ћемо на данашњем часу научити о животу и 

мисионарском раду Светог апостола Павла. 

 Показујем деци икону апостола Павла (види  прилог I).  
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Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута    

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: групни рад 

  Деца се деле у две групе. Свака група ученика добија текст о апостолу Павлу (види 

прилог II). Деца добијају задатак да добро прочитају текст и закључке о библијском 

догађају да забележе на папир. 

 Представник групе износи своје закључке. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10  минута   

Наставна метода: дијалошка, метода вртешка 

Облик рада: индивидуални 

 Деца на папиру треба да запишу две ставари везано за живот првих хришћана. 

Група поред треба да дода још једну реченицу. Поступак се понавља све док се не исцрпе 

знања. Поступак се понавља на тему страдања архиђакона Стефана. 

 Питања  и молитва Богородице Дјево. 

Прилози:  

Прилог I: икона апостола Павла 
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Прилог II: текстови о апостолу Павлу 

Прва група:  

Када су убијали, камењем светог првомученика Стефана, један јеврејски младић по 

имену Савле, чувајући одежде, које су скинули са себе људи, који су убијали св. 

Стефана, одобравао је то убиство. Савле је био противник хришћана, он је учествовао у 

њиховом прогону, улазио у домове хришћанске и хватао их и одводио у тамнице, 

мучећи Цркву Христову. Он, не задовољивши се прогоном хришћана у јудејској земљи, 

измолио је од првосвештеника дозволу да иде у сиријски град Дамаск да и тамо тражи 

хришћане, и везујући их, да их доводи у Јерусалим на суд и мучења. Када је Савле 

ишао у Дамаск и приближио се граду, изненада га је обасјала светлост са неба. Он је 

пао на земљу и чуо глас, који му је говорио: "Савле, Савле, зашто Ме гониш?" Савле 

упита: "Ко си Ти, Господе?" Господ рече: "Ја сам Исус, Кога ти гониш. Тешко ти је са 

рогатим се давити". Савле, сав у трепету и страху рече: "Господе! шта наређујеш да 

чиним?" И Господ му рече: "устани и уђи у град, куд си пошао; па ће ти се казати шта 

треба да чиниш". А људи, који су ишли са Савлом, стајали су укочени, слушајући глас 

и никога не видећи. Када се Савле подигао са земље, очи његове су биле отворене, али 

он ништа није видео. Тада су га његови сапутници узели за руку и довели у Дамаск. 

Тамо је он три дана провео у молитви и ништа није јео нити је пио. У то време у 

Дамаску се налазио један од Седамдесеторице апостола Господњих по имену Ананија. 
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Глас Господа наредио му је да иде у дом, где је био Савле, да положи на њега руку и 

врати му вид. Апостол Ананија дошао је код Савла, и када је положио на њега руке, као 

да је крљушт спала са Савлових очију, он је одмах прогледао и уставши, одмах је 

примио од Ананије свето крштење. (Крштење Савлово десило се 37. године после Р.Х.). 

Савле је примио у хришћанству име Павле и постао је пожртвовани проповедник вере 

Христове. Затим, Господ Исус Христос се опет јавио Павлу и наредио му да иде к 

незнабожцима и учи их вери хришћанској, тј. учинио га је својим апостолом. Апостол 

Павле, окончао је свој живот мученичком смрћу. За његове огромне апостолске напоре, 

он се, заједно са апостолом Петром, назива у цркви Првоврховним апостолом. 

Друга група: Прво мисионарско путовање апостола Павла 

Током свог првог мисионарског путовања, отприлике између 47. и 48. године н. е., Павле 

је с другим мисионарима, својим сарадницима, путовао од Кипра до Мале Азије и искрцао 

се у Перги, у Памфилији. У писидијској Антиохији, граду који се налазио у 

унутрашњости, успех који су они имали у проповедању изазвао је код Јевреја љубомору и 

противљење. Павле је кренуо даље на југоисток ка Иконији, где се друга група Јевреја 

удружила да би напала те мисионаре. Становништво суседног града Листре било је до те 

мере узбуђено да је у први мах прогласило Павла богом. Међутим, након што су 

пристигли непријатељски настројени Јевреји из Антиохије и Иконије, ти исти људи су 

каменовали Павла и оставили га мислећи да је мртав! После тог догађаја, Павле и Варнава 

су наставили своје путовање до Дерве која се налазила у римској провинцији Галатији, 

подручју где су људи говорили ликаонским језиком. Тамо су биле основане скупштине и 

наименоване старешине. На основу овога видимо да се 15 година након Педесетнице 

33. н. е., хришћанство веома добро утврдило у Малој Азији (Дела 13:13–14:26).У 

Трећа група: 

Трећа група: друго и треће мисионарско путовање 

Током свог другог мисионарског путовања, отприлике од 49. до 52. године н. е., Павле је 

са сарадницима најпре путовао копненим путем до Листре, вероватно пролазећи поред 

свог родног града Тарса, у Киликији. Након што је поново посетио браћу у Листри и 

кренуо даље на север, покушао је да ’проповеда реч‘ у провинцијама Витинији и Азији. 

Али свети дух му то није допустио. У тим подручјима ће се проповедати касније. Уместо 

тога, Бог је водио Павла кроз северозападне делове Мале Азије до приморског града 

Троаде. Затим је Павле путем једне визије добио упутство да објављује добру вест у 

Европи (Дела апостолска 16:1-12; 22:3). 

Током свог трећег мисионарског путовања, отприлике од 52. до 56. године н. е., поново 

пролазећи кроз Малу Азију Павле је дошао у Ефес, важан лучки град у Азији. Он је тамо 

већ раније боравио на повратку са свог другог мисионарског путовања. У том граду је 
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била активна једна група хришћана и Павле је са сарадницима остао код њих око три 

године. То време је било обележено бројним тешкоћама и опасностима, међу којима је био 

и велики метеж који је створио један ефешки сребрар да би одбранио уносну трговину 

религиозним предметима (Дела апостолска 18:19-26; 19:1, 8-41; 20:31). 

Мисионарско дело у Ефесу очигледно је имало далекосежне резултате. У Делима 

апостолским 19:10 стоји: „Сви који су живели у Азији, и Јудејци и Грци, чули [су] 

Господову реч.“ 

Исуса Христа, које и данас вре 


