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ДОМ КУЛТУРЕ АЗАЊА, 3. јун 2013. године 

Организатори: Ц. О. Азања- Храм Св. Бесребреника Козме и Дамјана и ОШ „Радомир Лазић“ 

Одговорна лица: Бојан Стојадиновић, вероучитељ и Дамир С. Живковић, наставник историје 

 

Хор: Тропар Васкрса (на српском и на грчком језику) 

Јелена: Питају нас, којим путем ви идете и којим путем треба ићи? 

Наш је одговор јасан и заснован је на светом Јеванђељу и на историјској судбини нашег народа. 

Никола: Ми идемо путем Крста Христова. Не смемо се  нагнути са тога пута ни лево ни десно, а 

камоли сићи са њега. Јер пропаст зјапи са обе стране правога пута. Са једне стране је пропаст 

безверства, са друге пропаст кривоверства. Ми морамо држати пут праве вере која нас снажи и весели. 

Јер то и јесу истинске одлике вере која право слави Бога, која је православна. Морална снага и духовно 

весеље…. 

Јелена: Богочовек Христос за себе каже: 

Никола: „Ја сам Пут, Истина и Живот“ 

Јелена: Зато наш пут и јесте Пут Богочовека Христа и Његовог Спасоносног Крста. 

Хор: Песма Крсту 

Никола: Крајем трећег и почетком четвртог века, када се незнабожачки свет одлучно спремао да 

огњем и мачем збрише са земље хришћанство, Промисао Божји припремао је међу самим царевима - 

гонитељима хришћанства покровитеља Цркве Христове у лицу цара Константина Великог, који још за 

живота доби назив: Равноапостолни.  

Јелена: Родитељи Константинови беху цар Констанције Хлор и царица Јелена. Хлор имаше још деце 

од друге жене, но од Јелене имаше само овога Константина.  

Након смрти оца Константин би проглашен, 306. године, за цара Галије и Британије. Константин тада 

имађаше тридесет и две године. Према хришћанима Константин се, по угледу на свога оца, држао 

политике мира, јер их је ценио као марљиве и верне поданике. 

Никола: Три велике борбе имаше Константин кад се зацари: једну против Максенција, тиранина у 

Риму, другу против Скита на Дунаву и трећу против Византинаца. 

Када се зацари цар Максенције, он стаде чинити неправду људима: не само гоњаше хришћане, него и 

своје незнабошце мучаше; убијаше угледне сенаторе и одузимаше њихова имања; насрташе на честите 

домове; отимаше сенаторима жене и кћери; страсно се бављаше мађијама и гатањем. Због своје 

свирепе тираније и страшне покварености он беше целоме Риму врло тежак и одвратан. Стога 

Римљани тајно упутише молбу цару Константину да дође и избави их од овог тиранина. Константин 

најпре упути Максенцију писмо, пријатељски му саветујући да престане са тиранијом. Али 

Максенције га не само не послуша, и не поправи се, него се још више озлоједи, па се стаде припремати 

за рат против самог Константина. 

Јелена: Пред борбу са Максенцијем, када Константин беше у великој бризи и сумњи у успех свој, јави 

му се на дану пресјајан крст на небу, сав окићен звездама, и на крсту стајаше написано: „ОВИМ 

ПОБЕЂУЈ!“. Цар задивљен нареди да се скује велики крст, сличан ономе што му се јави, и да се носи 

пред војском. Силом крста, он задоби славну победу над бројно надмоћним непријатељем. Максенције 

се удави у реци Тибру.  

Тамара: Одмах потом Константин изда знаменити Едикт у Милану 313. године- МИЛАНСКИ 

ЕДИКТ. Овим се објави потпуна слобода вере за све народе у царевини: многобошцима Константин 

остави да обављају обреде свога богопоштовања, а хришћанима одобри да се слободно клањају 

јединоме истинитоме Богу. За овим законом дошао је читав низ закона, благопријатних по Цркву 

Христову: забрана крсне смрти, укидање крвавих игара у циркусу, престанак многобожачких 

жртвоприношења и кађење у свечане дане; заведено је празновање недеље, и забрањено вршити у 

недељу судске расправе, и уопште радити; сирочад и безпризорна деца, бедни и убоги, примљени су 

под царско покровитељство. 

Немања: „Кад смо ми, цареви Константин и Лициније дошли под срећном звездом у Милано и 

расправљали о свему што се тиче користи и добра, одлучили смо да донесемо законске одредбе које 
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обезбеђују скрушеност и поштовање према божанству. То значи, подарили смо хришћанима и свима 

осталим слободан избор да следе који год облик вере желе. На основу тог начела слободног избора, 

донели смо одлуку да никоме неће бити одбијена дозвола да следи и поштује хришћанску веру, 

слободно и једноставно, без икакве препреке.“ 

Јелена: Овако држање цара изазва међу хришћанима одушевљење. Савременик Јевсевије, 

Константинов биограф, овако описује то време. 

Никола: “Сада је светао и ведар дан, без икаквог облака, обасјао Цркву Христову зрацима небеске 

светлости. Ми треба да смо свесни, да наша срећа премаша наше заслуге. Ми смо веома запрепашћени 

благодаћу Виновника тако великих дарова; ми се како треба дивимо Њему и говоримо с пророком: 

Ходите и видите дела Бога, који учини чудеса на земљи. Људи сваког узраста, мушког и женског пола, 

радујући се свом душом, умом и срцем узносе молитве и благодарења Богу". 

Јелена: Победивши Византинце, он сагради диван престони град на Босфору, који се од тада прозва 

Константинопољ. Но пред тим Константин паде у тешку болест. Тада му се у виђењу јавише апостоли 

Петар и Павле и рекоше му: 

Немања: „Ми смо, Петар и Павле, апостоли Исуса Христа. Он нас посла к теби да те упутимо на пут 

спасења; и да ти покажемо бању у којој ћеш добити здравље и тела и душе; и да ти обећамо од Бога 

живот вечни што си поштедео децу и поклонио им привремени живот. Позови дакле епископа Цркве, 

који се из страха од тебе скрива у гори Сорактес, и послушај његово учење: он ће ти показати 

купатило, у коме ћеш се очистити од сваке нечистоте, и изићи из њега здрав и душом и телом.“ 

Тамара: Епископ Силвестер дође и излечи цара од страшне болести. Епископ га поучи вери 

хришћанској и крсти, и болест ишчезе са тела царевог.  

Јелена: Када наста раздор у цркви због смутљивог јеретика Арија, цар сазва Први васељенски сабор у 

Никеји 325. године, где се јерес осуди, а Православље утврди. На сабору би састављен и Символ вере.  

Тамара: Света Јелена, благочестива мајка царева, ревноваше много за веру Христову. Она посети 

Јерусалим и пронађе Часни Крст Господњи, и сазида на Голготи цркву Васкрсења и још многе друге 

цркве по Светој Земљи. У својој осамдесетој години представи се ова света жена Господу 327. године.  

Никола: Да ли је Константин заиста завршио свој живот као хришћански искушеник, остаје нам да 

верујемо или сумњамо у речи његовог биографа Јевсевија Цезарејског. Константин Велики је издахнуо 

у време хришћанског празника Духова, 22. маја 337. године. 

Српска православна црква слави Константина Великог као свеца управо на данашњи дан заједно са 

његовом светом мајком Јеленом. Упокојио се у граду Никомидији, а тело његово би сахрањено у 

цркви Светих Апостола у Цариграду. 

 

Лена: Константин цару крст се светли 

јави,  

Константин га виде и Бога прослави.  

To знамење беше Сина Божијега.  

Од овог знамења нема краснијега,  

Знамење страдања и времене беде  

Али и знамење коначне победе.  

Са овим знамењем, твориоцем чуда,  

Константин се креће и победи свуда.  

Сред паганског Рима, крстогонитеља,  

Он крст висок диже, славу Спаситеља.  

Марија М.: Што три века беше ломљено и клето,  

To сад за Рим поста велико и свето!  

Три стотине лета крст пљуван бејаше,  

У крви светаца земља се купаше.  

Царства и цареви, охоли и мрски,  

Сломише се редом слично слабој трски.  

A знамење крста остаде усправно  

И светљаше свету чудесно и славно.  

Константин га позна и уздиже више,  

Зато му се име у календар пише. 

 

Никола: Поштовани посетиоци, ученици, наставници Помаже Бог и добар дан. 

Желећи да дамо допринос прослави великог јубилеја, 1700 година од Миланског едикта, ОШ 

„Радомир Лазић“ и Ц.О. Азања (Храм Св. Бесребреника Козме и Дамјана) одлучили су да организују 

данашњи квиз. 
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Јелена: У данашњем квизу који је посвећен Светом цару Константину и Православној веронауци 

учествоваће екипе четири основне школе. Позивам представнике основне школе „Херој Радмила 

Шишковић“ да заузму своја места: Милену Васиљевић, Лазара Бакића, Петру Јовић и 

Љубицу Милановић. 

Никола: Основну школу „Херој Иван Мукер“ представљаће: Јован Ивковић, Александар Спасић, 

Игор Николић и Димитрије Вељовић. 

Јелена: Представници основне школе „Олга Милошевић“ су: Никола Дубак, Ана Петровић, Антонио 

Стевановић и Анђела Радојичић. 

Никола: И на крају позивам ученике школе-домаћина „Радомир Лазић“: Тању Илић, Александру 

Вулићевић, Катарину Витић и Валентину Даниловић. 

Јелена: О регуларности квиза бринуће се и струћни жири у саставу: јереј Дејан Ненадовић, Слађана 

Јелић, директор и Весна Митровић Пантић, наставник историје у ОШ „Олга Милошевић“. 

Никола: Данашњи квиз се састоји од 7 игара (појављује се на видео платну) то су: Слагалица, 

Загонетна личност, Спајалица, Скривалица, Састави реченицу, Ко зна, зна и Асоцијације. 

Јелена: Прелазимо на прву игру: „Слагалица“. Свака екипа има задатак да састави од 13 понуђених 

слова најдужу тражену реч у вези са данашњом темом. Екипа која састави најдужу реч има предност 

при одговарању. Најдужа реч се бодује са онолико бодова колико пријављена реч има слова. Уколико 

екипа, чија је слагалица, не буде имала најдужу реч, право на одговарање и бодове имају све екипе ако 

се догоди да више екипа имају тражену реч. Време је ограничено на 1 минут. Прелазимо на прву 

слагалицу. Молим екипу ОШ ХРШ да одабере једну од четири слагалице, а наше помоћнике да поделе 

тражену слагалицу свим екипама. 

 

ИГРА „СЛАГАЛИЦА“  

 

Јелена(чита са видео платна): Резултат после прве игре износи... 

Никола: Прелазимо на другу игру „Загонетна Личност“. Ваш задатак је да на основу текста 

препознате о којој личности је реч. У сваком тренутку можете прекинути читање јављањем. Екипа 

може само ЈЕДНОМ да погађа загонетну личност. Уколико нека екипа погоди о којој личности је реч 

добија 5 бодова. 

 

Тамара: (чита се полако и разговетно) Био је један од четворице тетрарха. Најближе је везан 

за наше крајеве. За њега се каже да је највећи непријатељ хришћанства и да је стајао иза свих 

прогона. На њега је утицај извршила мајка која је била паганска свештеница. У њену част је и 

изградио код Зајечара резиденцију која је по њој и добила име- Феликс Ромулијана (Гамзиград). 

У хришћанским књигама стоји да га је, као и све друге прогонитеље хришћана стигла Божја 

казна, и да је умро од страшне болести која га је споро и мучно убијала. 

Први је римски цар који је издао едикт о верској толеранцији. Овим документом се опозива 

вековна римска верска политика према хришћанима и признаје неуспех Великог прогона. О 

којој личности је реч? 

 

Јелена: У овој игри 5 бодова је освојила екипа основне школе (наведе се име школе која је). 

Никола: Прелазимо на трећу игру „Спајалица“. Ваш задатак је да спојите седам одговарајућих парова 

градова и личности. Време је ограничено на 2 минута. За сваки тачно спојени пар екипа добија по 

један бод. 

(Немања дели свакој екипи лист са понуђеним појмовима) 

(након истека времена, Немања узима папире и носи их жирију на преглед) 

Јелена: У овој игри бодове су овако распоређени (читаш са папира који добијеш од жирија) 

Прелазимо на трећу игру „Скривалица“. Свака екипа бира питање на које ће одговарати. Уколико да 

тачан одговор добија 2 БОДА. Уколико екипа не зна одговор, питање се преноси на следећу екипу која 

за дати тачан одговор добија 1 БОД. Након сваког датог тачног одговара отвара се тражено поље. 
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Екипа може ПОГАЂАТИ СЛИКУ У ПОЗАДИНИ УВЕК КАДА ТАЧНО одговори на постављено 

питање. За тачан одговор се добија 10 БОДОВА, а уколико одговор не буде тачан, екипи се 

ОДУЗИМА 5 БОДОВА.  

 

Јелена и Никола неизменично читају тражена питања. (почиње Никола) 

1. Где се одиграла одлучујућа битка између Константина и Максенција? 

2. Којим чином се постаје члан цркве?  

3. Како се звао најпознатији ђакон епископа Сирмијума Иринеја?  

4. У ком граду је цар Галерије издао едикт о толеранцији?  

5. За време владавине ког римског цара су страдали апостоли Петар и Павле?  

6. Где и када је одржан Други васељенски сабор? Како се звао начелник царске гарде који је 

страдао у Диоклецијановом прогону? 

7. Како се звао начелник царске гарде који је страдао у Диоклецијановом прогону?  

8. Колико епископа је одбило да потпише одлуке Првог васељенског сабора?  

9. Како гласи Пета Божија заповест? 

10. У ком граду је војска прогласила Константина за цара?  

11. Којом химном су хорови анђела објавили рођење Исуса Христа?  

12. Које године је цар Диоклецијан издао први едикт против хришћана? 

13. У време ког римског цара је рођен Господ Исус Христос? 

14. Зашто се у Православној цркви пости свака среда?  

15. Како се звала прва жена цара Константина? 

16. Шта је христограм?  

 

Никола: У овој игри бодови су овако распоређени. (читаш са платна резултате игре). Тренутно 

стање на табели изгледа овако (читаш са платна резултате). 

Јелена: Следећа игра носи назив „Састави реченицу“. У коверти се налазе папирићи са речима. 

Одаберите један од коверата који су вам понуђени. (Тамара носи коверте и екипе бирају) Ваш задатак 

је да спојите те речи у тражену реченицу. Време је ограничено на 5 минута. За правилно састављену 

реченицу екипа добија 5 бодова. 

Никола: Резултат након пете игре је... (читаш са платна резултате). 

Јелена: Претпоследња игра носи назив „Ко зна зна“. Екипа бира питање на које ће одговарати. 

Уколико да тачан одговор добија 2 бода. Уколико екипа да нетачан одговор одузима јој се 1 бод и 

питање се преноси на следећу екипу која за дати тачан одговор добија 1 бод. Овога пута прво питање 

бира ОШ „Радомир Лазић“, потом „Олга Милошевић“ па ОШ „Херој Иван Мукер“ и на крају ОШ 

„Херој Радмила Шишковић“. На последње питање које остане право одговарања добија екипа која се 

прва јави. 

Јелена и Никола неизменично читају тражена питања. (почиње Никола) 

1. Када се по јулијанском календару слави празник Обновљења храма светог Георгија- Ђурђиц?  

2. Ко је био други епископ Јерусалима?  

3. Који епископ је у време цара Трајана изведен у Колосеум пред звери?  

4. Ко је извршио прво крштење многобожаца? 

5. Ко је први пострадао мученичком смрћу за Христа?  

6. Наведи имена четворице јеванђелиста.  

7. Ко су Мелхиор, Гашпар и Валтазар?  

8. Који празник се празнује девет месеци пре Божића и који је то датум? 

9. Који је празник увек у четвртак, а није Велики четвртак? 

10. Где и када је рођен Свети цар Константин Велики?  

11. Чија учења је покушао да обједини персијски пророк Маније? 

12. Ко је „бедни и изнемогли старац“? 

13. Други назив за Фрушкогорске мученике је... 
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Никола: Резултат пред последњу игру је... (читаш са платна резултате). 

Јелена: Дошли смо и до последње игре Асоцијација. Иако знамо, претпостављам, како се игра ова 

игра, није згорег поновити још једном. Екипа отвара жељено поље. Након отвореног поља стиче право 

да погађа решење колоне или коначно решење асоцијације.  

(игра АСОЦИЈАЦИЈЕ, по завршеним асоцијацијама, Јелена наставља причу) 

Док дипломе и поклони не буду припремљени, чућемо још једном црквени хор са песмом „Наша вера“ 

ХОР: НАША ВЕРА 

Никола: На реду је проглашење победника. Позивам директора школе Слађану Јелић да се обрати и 

додели награде.  

ОБРАЋАЊЕ ДИРЕКТОРКЕ 

ПРОГЛАШЕЊЕ ПОБЕДНИКА 

Никола: Завршићемо речима Светог Николаја Српског: Крст је врховно знамење љубави! Носити крст 

значи страдањем посведочавати љубав своју према Богу. Крст је сведочанство свете љубави; ко то 

сведочанство не покаже, нема свете љубави у себи. Никакве речи и никакви дарови не могу 

посведочити љубав као што то може крст. Зато се Син Божији дао распети на крст, да би дао вечно 

сведочанство вечне Љубави Своје. 

Јелена: Захваљујемо се свима који су данас присуствовали нашем квизу и да вас поздравим још 

једном најрадоснијим хришћанском поздравом: МИР ВАМ ...ХРИСТОС ВАСКРСЕ! 


