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Н А С Т А В Н Е    Т Е М Е 

 

Број часова 
по теми 

Број часова за 

обраду 

остале 
типове 
часова 

1. 
УВОД  

 
1 1 / 

2. 
ЧОВЕК ЈЕ ИКОНА БОЖИЈА  

7 5 2 

3. 
ПОДВИЖНИЧКО –ЕВХАРИСТИЈСКИ 

ЕТОС  8 5 3 

4. 
ЛИТУРГИЈА  

8 5 3 

5. 
ЦАРСТВО БОЖИЈЕ  

10 6 4 

 

 

 

У оквиру 2. наставне теме ученици се подсећају на почетак приче о стварању света, где 

је човек створен као боголико, јединствено и непоновљиво биће, са слободом, избором, 

свешћу, савешћу и ставом. Сваки човек је уникатна икона Божја. Људима ће бити 

суђено на Страшном суду не по нацији, институцији и конфесији, већ по сопственом 

избору пута који су сами себи изабрали, пут истине, правде и љубави, или пут таме, зла 

и силе. Пример у Другом светском рату, избор између нацизма и фашизма, конц логора 

са једне и покрета отпора са друге стране. Ту имамо многобројне примере људи разних 

нација и вера који су од стране Јевреја изабрани као ,,Праведни међу народима" , после 

Другог светског рата, где је њима и/или њиховим породицама додељивана почасна 

награда, признање, медаља.  

,,Нема супериорних народа нити инфериорних религија. Све колективне осуде су 

погрешне. Само их расисти праве. " Ели Визел, преживео Холокауст и Аушвиц, писац, 

добитник Нобелове награде за мир 

 

У оквиру 3. и 5. наставне теме говоримо о етици, етосу, о моралу који се са Бога излива 

на људе зарад односа између Бога и човека и односа човека и човека; зарад задобијања 

Царства Божјег.  

Говоримо о подвижницима и светим мученицима Божјим пострадалим због своје вере, 

љубави и моралних принципа. И то је изван нације, конфесије и традиције, зарад 

универзалних вредности слободе, избора и љубави. Свети мученици Јасеновачки и 

свих светих мученика ратова и логора,  невиних и чистих јер су пострадали због зла 

које је избор оних који су изабрали таму уместо светла и љубави.  

Човек је пре свега у моралној обавези према себи, ближњима и Богу, а после према 

друштву и нацији. Јер нема колективне одговорности, већ личне, и сами ћемо са својим 

не/делима стајати пред Лицем Божјим и нама личносно ће се судити, а неће нас 

оправдати други нити они у чије смо име чинили зло. Сами смо пред Господом. Нама 

самима ће бити отворено или затворено вечно Царство Небеско. 



 


