
Прогони хришћана 

  

 

Драга децо, помаже Бог! 

Замолила бих вас, као што смо и до сада чинили, да на почетку читања 

веронауке изговорите молитву „Оче наш“. 

Учили смо о цркви у Јерусалиму и како се вест о доласку Христовом брзо 

ширила и како су је хиљаде људи са радошћу прихватали и постајали 

чланови Цркве. У почетку ово је наилазило на мржњу међу Јеврејима. Свети 

архиђакон Стефан био је првомученик за хришћанску веру. Апостол Павле 

пре свог крштења звао се Савле и хватао је и мучио хришћане. Међутим, 

Господ је био уз Цркву и чинио је да се број чланова хришћанске заједнице 

повећава уз дана у дан.  

Дакле, због погрешно схваћеног учења о Месији, хришћане су прво гонили 

Јевреји. Чланови Цркве су се у почетку састајали у јерусалимском храму, а 

када то више није било безбедно, састајали су се по својим домовима и 

служили Свету Литургију. 

Са друге стране, Римско царство их у почетку није разликовало од Јевреја и 

мислили су да је у питању иста вера. Међутим, када су схватили да хришћани 

не желе признати римског цара као врсту бога којем се треба клањати и 

жртве за његов опстанак приносити, настао је проблем. Тако су настали 

велики прогони хришћана који нису престали све до Миланског едикта 

донешеног од стране цара Константина 313. године.  

Први велики прогон десио се у време цара Нерона (54-68. г.). 64. године по 

Христу он је оптужио хришћане су подметнули пожар од којег је изгорео 

велики део Рима. Гоњење је трајало од 64. до 68. године. У том периоду 

страдали су и апостоли Петар (разапет на крст са главом на доле) и Павле 

(посечен мачем). Затим су се смењивали цареви (Домицијан, Трајан, Марко 

Аурелије, Септимије Север, Деције Трајан...), а сваки нови цар смишљао је 

нове методе за мучење хришћана. Бацали су их у реку Тибар, у колосеумима 

су организоване представе у којима су хришћане бацали дивљим зверима, 

спаљивали су богослужбене књиге, а грађанима одузимали сва грађанска 



права. Онај ко није хтео принети жртву пред владаревим ликом и јавно 

похулити на Христа имао се мучити до смрти. У зависности од озбиљности 

мучења, Црква из овог периода прославља мученике и велико-мученике, као 

што су Свети Георгије и Свети Димитрије који су страдали у време цара 

Диоклецијана (владао од 284-305. г.) . 

Сведочанство о томе како су изгледали прогони имамо код Плинија, 

гувернера Битије (провинција у Малој Азији) који је око 112. године писао 

цару Трајану и захтевао разјашњење како да поступа са хришћанима. 

  „Нисам никад учествовао у истрагама о хришћанима; стога не знам који се 

злочин обично кажњава и истражује, а шта се допушта ... у међувремену, 

овако сам поступио са онима које су ми оптужили као хришћане. Питао сам 

их да ли су хришћани, и питао сам их по други и по трећи пут, уз претњу 

казне. Ако нису попуштали, наређивао сам да се одведу и погубе, јер нисам 

нимало сумњао да, без обзира шта су, заслужују да буду кажњени због 

тврдоглавости и непоколебљиве упорности ... Као што сам сматрао да је 

право да пустим оне који су рекли да нису хришћани нити да су икада били, 

након што би очитали молитву боговима по мом упутству, и принели вино и 

палили мирисе твом кипу који сам наредио да донесу у суд у ту сврху и, 

штавише, проклињали су Христа — што ниједног (тако кажу) правог 

хришћанина не можеш натерати да чини.“ 

Важно је знати да су хришћански мученици показали да нису хероји већ 

сведоци (грчка реч за мученика martyr значи сведок). Они сведоче да је 

Христос својом смрћу победио смрт. Прихватањем добровољно страдања и 

смрти они потврђују да се царство смрти завршило и да живот тријумфује. 

Прогона хришћана је бивало и даље кроз историју, али ови прогони који су 

трајали у континуитету прва три века, сматрају се најинтензивнијим. Тужна 

је чињеница да данашњим хришћанима нико не брани да иду у Цркву, али су 

наши храмови на Светим Литургијама већином празни. Нека би дао Господ 

да свако од нас промени ову ружну навику, како би вратили смисао у свој 

живот и како би радовали и славили Господа.  

 

ЗАДАТАК: У своје свеске упишите неколико реченица које сматрате 

најважнијим. 

Молитва „Богородице Дјево“ 

Христос васкрсе! 

Будите ми здраво! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица. 


