
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Теолошки мастер програм 
Изборно подручје (модул) Систематско-историјски модул 
Врста и ниво студија Мастер студије 
Назив предмета Христијанизација у раној Цркви 
Наставник (за предавања) др Радомир Поповић 
Наставник/сарадник (за вежбе) др Радомир Поповић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 
Услов  

Циљ 
предмета 

Стицање знања о христијанизацији у раној Цркви тумачењем релевантних, пре свега 
црквеноисторијских извора грчке и латинске провениенције и порекла, уз коришћење историјске 
методологије, старије и најновије литературе.  

Исход 
предмета 

Теоретска настава: полазници једносеместралног курса имају прилику да се упознају са 
христијанизацијом као процесом ширења Хришћанства у грчко-римском свету у првим вековима. 
Полазна основа су релевентни писани хришћански извори и писци, затим житија ранохришћанских 
светитеља, посебно оних који су се истакли као мисионари међу многобожцима, не само у  

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1. Христијанизација у апостолско доба, 2. Мисионарска путовања Апостола павла по Азији и 
Европи, 3. Ранохришћански Египат до почетка четвртог века, 4. Писано предање – Свети Едесије и 
Фрументијеу Етиопији -Абисинија, 5. Свети Григорије просветитељ Јермена, 6. Света 
равноапостолна Нина у Грузији, 7. Ранохришћански трагови у данашњем Тунису, Либији и Алжиру, 
8. Христијанизација Гота у Подунављу, 9. Крштење Франачких племена крајем 5. и почетком 6. 
века, 10. Најстарији трагови Хришћанства на Балканском полуострву, 11. Хришћанство у римском 
Илирику пре доласка Словена, 12. Папа Григорије Велики и мисија у Енглеској, 13. Ирска и Шкотска 
– најстарији Светитељи и мисионари, 14. Први писани трагови  

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

Коришћење наративних историјских извора уз анализу историјског контекста у коме се врши 
евнагелизација у различитим географским областима. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 2  0  0  0 
Методе 
извођења 
наставе 

Дијалошка метода, превод изворних текстова, писање семинарског рада и вежбе уз консултативну 
индивидуалну наставу. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 10 писмени испит 70 
практична настава  усмени испит  



колоквијуми      
семинари 20     

 


