
Мјесто:Основна школа“Свети Сава“ Бијељина 
Разред:IX 
Наставни предмет:Вјеронаука 
Наставна тема:Хришћанске врлине 
Наставна јединица:Христова бесједа на гори 
Тип часа:обрада,проширивање знања 
Наставне методе:рад са текстом,разговор 
Облик рада:фронтални,рад у хетерогеним групама. 
Наставна средства:Свето Писмо Новог Завјета или листићи са текстом 
Христове бесједе на гори. 
Циљеви: 
Образовни:Усвајање знања о ступњевима духовног усавршавања на основу 
Христове бесједе на гори. 
Функционални:Развијање критичког и логичког мишљења,анализе неке 
појаве,изнесеног мишљења,текста. 
Васпитни:Препознавање универзалних вриједности Христове бесједе на 
гори,актуелност Христових порука у савременом добу. 
Наставник:Милена Миловановић 
 
                                                    Први дио: 
На почетку часа представити укратко начин рада,ток часа и његов циљ. 
Почетку рада претходи мотивациона припрема.Један ученик ће се попети на  
столицу и прочитати Христову бесједу на гори,на начин како мисли да  ју је сам 
Христос говорио.Остали ученици су окупљени народ који пажљиво и са 
усхићењем слуша. 
Први корак:ученике подијелити у шест хетерогених група. 
Други корак:подијелити припремљени материјал,текст Христове бесједе на 
гори и листиће са питањима.С обзиром да је за један час предвиђена обрада три 
блаженства,од укупно девет,ученици могу бити подијељени у три или шест 
група,с тим да ће у другом случају по двије групе радити исто блаженство. 
Трећи корак:Ученици читају Христову бесједу на гори,у цјелини,а посебно три 
блаженства која су предвиђена за овај час. 
„Блажени гладни жедни правде,јер ће се наситити:“ 

„Блажени милостиви,јер ће бити помиловани.“ 

„Блажени миротворци,јер ће се синови Божији назвати.“(Мат.5;6,7 и 9) 

Четврти корак:Свака група презентује своје одговоре на постављена 

питања,односно дају своје објашњење и виђење одређеног блаженства. 

Такође,могу изнијети мишљење  или поставити питање везано за остала 

блаженства.У дискусију се може укључити и наставник. 

 

                                               Дидактички коментар:  



Остваривање васпитних задатака у овој радионици представља окосницу рада 

на њој.“Будите ви,дакле,савршени, као што је савршен Отац ваш 

небески“(Мт;5,48),јесу ријечи које нас уводе у тематику Христове бесједе на 

гори.Са хришћанског аспекта циљ и смисао човјековог живота је 

богосличност,али ријечи:“Ја сам пут,истина и живот;нико неће доћи к Оцу до 

кроз мене“(Јов.14:6)јесу одговор и путоказ који води ка циљу.Истина у овом 

случају није теорија,ма колико била савршена,него личност,сам Христос.Бити 

савршен не само у знању,технолошком напретку,него и у врлинском 

животу,јесте егзистенцијални мото који нам поставља хришћански поглед на 

свијет.(Тежња ка изврсности). 

Христова бесједа на гори нас позива да у сваком човјеку видимо свога 

ближњег.(Христова прича о милостивом Самарјанину као одговор на питање ко 

је мој ближњи).Наша љубав и милосрђе не смију бити условљени особинама 

оног другог,бојом коже,моралним стањем,степеном образовања.Сартр је 

својевремено написао,изражавајући један поглед:“Други је мој пакао“,а овом 

бесједом,долазимо до става:други је мој пријатељ,мој брат.И зато,не ја 

(ми)против других,него са другима,и за друге.Не бити супериоран над 

другима,него са другима. 

Настројење савременог друштва ка миру,не може игнорисати Христову поруку 

о миру,да мир није нешто што се намеће споља,него долази изнутра. 

Без љубави немогуће је тежити јединству,на било ком плану.Личност је оно што 

је у средишту хришћанског погледа на свијет,а личност је неодвојива од љубави 

и слободе.У хришћанском поимању  бити слободан не значи бити слободан од 

другог,него за другог.Индивидуализам је извитоперење хришћанског схватања 



личности,индивидуа је затворена,самодовољна,док је личност 

отворена,незамислива без другог. 

Потенцирање праведности у савременом друштву,изражено и кроз константност 

приче о људским правима,приближава нас хришћанском виђењу правде,у 

односу на релативност људске правде,на било ком аспекту,ужем,ширем или 

најширем.Апсолутност Божије правде,која је једнака за сваког,(Христос не 

гледа ко је ко),јесте и требало би да буде идеал сваког времена,како оног са 

почетка првог,тако и данас,на почетку трећег миленијума. 

  

                                                    Прилог 1. 

                                       Христова бесједа на гори 

 

 3.Блажени сиромашни духом,јер је њихово царство небеско; 

4.Блажени који плачу,јер ће се утјешити; 

5.Блажени кротки,јер ће наслиједити земљу; 

6.Блажени гладни и жедни правде,јер ће се наситити; 

7.Блажени милостиви,јер ће бити помиловани, 

8.Блажени чисти срцем,јер ће Бога видјети; 

9.Блажени миротворци,јер ће се синови Божији назвати, 

10.Блажени прогнани правде ради,јер је њихово Царство небеско; 

11.Блажени сте када вас срамоте и прогоне и лажући говоре против вас 

свакојаке рђаве ријечи,због мене.(Мат.5;3~11) 

 

                                                 Прилог 2. 

„Блажени гладни и жедни правде,јер ће се наситити“(Мт.5;6) 



 

„Каза им пак причу говорећи:у једнога богатог човјека роди њива. 

17.И размишљаше у себи говорећи:Шта да чиним,јер немам у шта сабрати 

љетину своју? 

18.И рече:ово ћу учинити:срушићу житнице своје и саградићу веће;и ондје 

ћу сабрати сва жита моја и добра моја; 

19.И казаћу души својој:Душо,имаш многа добра сабрана за многе 

године;почивај,једи,пиј,весели се. 

20.А Бог му рече:Безумниче,ове ноћи тражиће душу твоју од тебе;а оно што 

си припремио чије ће бити? 

21.Тако бива ономе који себи тече благо,а не богати се Богом.(Лук.12;16~21) 

 

Питања:Шта Бог говори богаташу?У чему је проблем ове приче? 

Какав је однос Цркве према материјалном богатству. 

Каква је људска правда,а каква Божија? 

 

                                             Прилог 3. 

„Блажени милостиви,јер ће бити помиловани:“(Мат.5,7) 

 

Христова прича о милостивом Самарјанину,као одговор на питање:Ко је 

мој ближњи? 

30.“А Исус одговарајући рече:Човјек неки силажаше из Јерусалима у 

Јерихон,и западе међу разбојнике,и ови га свукоше и ране му зададоше,па 

одоше,а њега полумртва оставише. 



31.Случајно пак силажаше оним путем неки свештеник и видјевши 

га,прође. 

32.А тако и левит,кад је био на оном мјесту,приступивши,погледа га и 

прође. 

33.а Самарјанин неки путујући дође до њега,па кад га видје сажали му се; 

34.и приступивши зави му ране и зали уљем и вином,и посадивши га на 

своје кљусе доведе га у гостионицу,и постара се око њега. 

35.и сутрадан полазећи извади два динара те даде гостионичару,и рече 

му:Побрини се за њега,а што више потрошиш ја ћу ти вратити кад се 

вратим. 

36.Шта мислиш,дакле,који је од оне тројице био ближњи ономе што бјеше 

запао међу разбојнике' 

37.а он рече:Онај који му милост учини.А Исус му рече:Иди па и ти чини 

тако. 

 

Питања:Која хришћанска врлина се открива у милосрђу? 

Ко је наш ближњи,из контекста Христовог одговора? 

Према коме требамо бити милостиви?(Подсјећање у вези са Христовом 

причом:Самарјани за Јевреје, у то вријеме нису били пријатељски народ). 

 

                                               Прилог 4. 

„Блажени миротворци,јер ће се синови Божији назвати.“(Мт.5:9) 

„Јер Бог није Бог нереда,него мира.“(Прва посл.коринћанима,14;33). 

  Објаснити ове ријечи апостола Павла. 



„Јер он је мир наш“.(Ефесцима,2;14) Објасни ријечи апостола Павла да је 

Христос мир наш,са киме нас је Христос измирио,какав је то мир? 

Да ли је мир  нешто што се намеће споља,или долази изнутра? 

Шта је узрок сукоба данас у свијету,зашто нема мира? 

 

 

 

 


