
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Богословско пастирски програм  
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Академске студије - Основне студије 
Назив предмета Општа историја Цркве  
Наставник (за предавања) Радомир Поповић, Ивица Чаировић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Ивица Чаировић, Миле Суботић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни  
Услов Уписан пети семестар основних студија  

Циљ 
предмета 

Циљ предмета је да се студенти упознају са главним токовима развоја и мисије хришћанске Цркве, 
најпре код европских,а затим и код осталих народа (црквено-историјска географија); упознавање са 
разним споровима (расколи и јереси) који су узроковали формулисање вере Цркве и изградњу 
црквеног поретка и устројства (развој православних помесних Цркава и однос са другим 
хришћанским деноминацијама); као и историјске феноменеи околности у којима је Црква живела и 
сама доприносила духовном и цивилизацијском развоју појединих народа. При томе се полази од 
извора, студија, расправа, чланака, атласа,критика, популарних методолошких садржаја 
прилагођених различитим узрастимана основном нивоу студија. Мултидисцилинарност доприноси 
да студенти лакше савладају и друге предмете богословско-историјске садржина. 
Мултимедијалност и лака доступност презентацијама студентима олакшава да образовни циљ што 
лакше приме и усвоје сва знања из овог предмета.  

Исход 
предмета 

Студенти ће бити упознати са најважнијим историјским догађајима од почетка Цркве до данас и 
моћи ће да повезују историјске феномене у различитим цивилизацијским ерама на Истоку и Западу, 
те да у данашњим феноменима препознају и повежу са претходно наученим; затим ће се упознати 
са развојем и мисијом Цркве;упознавање са историјским феноменима и догађајима преко 
историјских извора доводи до утврђивања формулисања вере Цркве (мултидисциплинарност – веза 
са Догматиком, Патрологијом, итд) и утиче на изградњу црквеног поретка и устројства (повезаност 
са многим наставним темама из других предмета: Црквено и канонско право, Етика, Систематско 
богословље, итд.), као и са историјским приликама у којима је Црква живела и доприносила 
духовном и цивилизацијском развоју народа. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1. Појам Цркве и појам историје; хришћанско схватање историја 2. Извори за црквену историју; 
хришћански и нехришћански писани извори 3. Хришћански писци историчари; хришћански рани, 
средњи, нови век 4. Континуитет-старозаветна новозаветна Црква; историјске прилике појаве 
хришћанства 5. Апостолско и постапостолско доба; ширење Хршћанства у 1. веку 6. Римска 
државна власт према хришћанима; прогони у Римском царству: узроци, последице, мученици 7. 
Јереси и расколи у доникејском периоду; Милански едикт-слобода хришћанства 8. Црквени сабори 
у историји; појам васељенских сабора 9. Аријева јерес и Први васељенски сабор; Никејска вера у 4. 
веку 10. Духоборство и Други васељенски сабор; ширење Хришћанства ван Римске империје 11. 
Несторијанство и Трећи васељенски сабор;рано монаштво на Истоку 12. Рано монаштво на Западу; 
почеци Свете Горе Атонске 13. Монофизити и Четврти васељенски сабор; значај Халкидонског 
ороса 14. Монофизитске цркве на Истоку; покушај уније - Пети васељенски сабор 15. Црквене 
прилике у 7. веку - монотелити; Шести васељенски сабор 16.Иконоборачке контроверзе; Седми 
васељенски сабор, окончавање кризе у 9. веку 17.Крштење словенских народа, Срби, Бугари, 
Руси...; односи са Црквом на Западу у 9. веку 18. Генеза догматских и литургијских разлика Истока и 
Запада; Велики раскол (1054), узроци и последице 19. Западна Црква у 11. и 12. веку (папе 
Хилдебрант и Инокентије III); крсташки походи на Исток од 11. до 13. века (пад Константинопоља 
1204) 20. Покушај јединства цркава у Лиону 1274. године; покушај јединства цркава у Ферари и 
Флорентији 1438-9. 21. Црква и држава у Византији; византијски духовни комонвелт 22. Монаштво 
(исихазам) у 14. веку; криза папства у 14. веку (Авињонске папе) 23. Пад Цариграда под Турке; 
Црква на Западу у 15. веку (концилијаристички период, Јан Хус), монашки редови 24. Руска Црква у 
монголском ропству, руско монаштво; Руска Црква у 16. веку 25. Реформација на Западу (М. Лутер, 
У. Цвингли, Ж. Калвин); последице реформације 26. Хришћани под мухамеданством 27. Мисија 



исусоваца на Западу; верски ратови на Западу; инквизиција (појам и историјат) 28. Настанак 
Англиканске цркве у Енглеској; мисије западних хришћана у Америци, Африци, Азији 29. 
Православне цркве у 18. и 19. веку - аутокефалије; папа Пије 9. и Први ватикански сабор 
(старокатолици) 30. Други ватикански концил и Православне патријаршије данас; међуцрквени 
односи, православни-инославни. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Анализа историјских извора који се односе на период од два миленијума. Због специфичне природе 
Православног богословског факултета Универзитета у Београду у систему наставе на истом 
заступљени су и посебни облици наставе (пастирско-катихетска и практично-литургијска пракса). 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       
Методе 
извођења 
наставе Предавања, вежбе, семинарски радови, мултимедијални прилози, консултације.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испит 70 
колоквијуми      
семинари       

 


