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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-33 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Црква Духа Светога 

Наставна јединица: Прогони хришћана (број 33) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: указати ученицима на узроке гоњења хришћана. 

Оперативни задаци часа:  

-образовни: деци, кроз рад на тексту, предочити узроке прогона хришћана; 

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

Oчекивани исходи часа:  

Конгитивни аспект: ученици ће моћи да уоче да су у Римском царству хришћани били 

гоњени и наведу неке од примера мучеништва; 

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

различитих верских убеђења. 

Наставни облик рада: фронтални,  индивидуални, рад у пару 

Наставне методе: дијалошка, рад на тексту метода braimstorning, метода мапе ума 

Наставна средства: Свето Писмо, стикери у боји, папир са текстом о прогону хришћана, 
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Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Историја, Географија 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам опис појма 

прогон хрићана 

У прва три века све до 346. године хришћани су због своје вере 

често од стране римских царева били изложени страшном мучењу 

и страдању. 

Цар Нерон 
Први прогон хришћана извео је цар Нерон 64. године. Он је из 

разоноде запалио Рим и за то оптужио хришћане. 

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: 15  минута       

Наставна метода: дијалошка, метода braimstorning 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

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

 На табли пишем реч прогон. Деца износе своју прву асоцијацију на задату реч и 

бележе их на стикер у боји. Похваљујем успешне одговоре. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 20 минута    

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 
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Облик рада: фронтални, индивидуални 

 На табли пишем а деца у свеску назив наставне јединице – Прогони хришћана и 

предочавам деци да ћемо на данашњем часу учити о првим прогонима хришћана који су 

трајали  са прекидима све до 346. године. 

 Деца добијају папир са текстом о прогону хришћана (види  прилог I). Деца 

добијају задатак да пажљиво прочитају текст и да запишу кратке закључке. Након тога 

деца усмено одговарају на питања: 

1. Ко је разрушио јерусалимски Храм и када? 

2. Који цар је, када и зашто започео прогон хришћана? 

3. Које је најсуровије мучење хришћана, када је било и ко је наредио то мучење 

хришћана?  

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10  минута   

Наставна метода: дијалошка, метода „мапе ума“ 

Облик рада: индивидуални, рад у пару 

 Деца добијају задатак да направе са другом у пару мапу ума. 

 Деца презентују и објашњавају мапу ума. 

 Питања  и молитва Богородице Дјево. 

Прилози:  

Прилог I: текст о прогону првих хришћана 

Јевреји, не примивши од Бога обећаног Спаситеља, Господа Исуса Христа и предавши 

Њега смрти, са безумним крицима: "крв Његова на нас и на нашу децу", и убивши 

многе хришћане, примили су за сва своја безакоња одмазду. Јерусалим и храм Божији 

разрушили су римски војници до темеља, када су Јевреји подигли побуну. Тако се, 70-

те године, испунило предсказање Господа о томе. Место, где се раније налазио храм 

Божији, било је узорано плугом, тако да тамо није остао камен на камену. Јеврејски 

народ био је расејан, по свој земљи. Више од милион Јевреја било је истребљено. 

Неколико десетина хиљада је било продато у ропство. Уместо Јевреја, у Палестину су 

се населили житељи из других народа и поново су изградили разорене градове, између 

осталих и Јерусалим. А вера Христова почела се утврђивати међу незнабожцима. 
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Ширење хришћанске вере међу незнабожцима изазвало је прогоне хришћана од стране 

римских незнабожачких императора. Приврженици незнабожтву убеђивали су 

императоре, да су хришћани непријатељи државе, непријатељи императора и целог 

човечанства. Прогон хришћана је био тако суров, да је то тешко и описати; хришћани 

су подвргнути најужаснијим, невероватним мучењима. Прво жестоко гоњење почело је 

у 64 години после Рођења Христовог (30 година после Васкрсења Христовог), за време 

императора Нерона. Нерон је због своје разоноде запалио град Рим и потом сву 

кривицу свалио на хришћане. По његовој наредби, хришћане су тражили и хватали, 

одводили у циркус да би их растргле звери, ушивали у зверињу кожу и затим их ловили 

псима, распињали на крстовима, обливали смолом и палили уместо буктиње, ноћу, за 

осветљивање Неронових вртова. При том гоњењу пострадали су у Риму апостоли 

Петар и Павле (67 године). Павле је био посечен мачем, а Петар је био распет на крсту, 

али, по личној молби његовој, био је распет главом окренутом на доле, јер је сматрао 

себе недостојним да умре тако, како је умро Господ Исус Христос. Најстрашније је 

било последње гоњење хришћана за време императора Диоклецијана. Тај прогон је 

трајао од 303 г. до 313 г. после Р.Х. Тада су убијали стотине хиљада хришћана, уз 

најразноврсније видове мучења. Приликом тог прогона, књиге Светог Писма отимане 

су и спаљиване. Савременик тих прогона, познати хришћански писац и учитељ 

философије у Никомидији, Лактанције пише: "ако би ја имао стотине уста и гвоздене 

груди, ни тада ја не бих могао да избројим све облике мучења, која су претрпели 

верници". Мучили су на једном месту од десет до сто људи дневно; многе намучене и 

осакаћене поново су лечили, да би их опет мучили. Мучили су хришћане, без обзира не 

пол и узраст. "Ја сам био очевидац тога", пише историчар Евсевије (Еусебиус), "да се 

гвожђе затупљивало и ломило, и саме убице, заморивши се, наизменично су смењивали 

једни друге. Али страдања и подвизи мученика учвршћивали су и ширили веру 

Христову међу другим људима. Многи незнабожци, видевши веру и подвиге 

хришћанских мученика и чуда, која су се дешавала тада, и сами су се уверавали у 

истинитост Христове вере, и примали су хришћанство. Што су више гонили и мучили 

хришћане, тиме се више вера хришћанска утврђивала. 
 


