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ДОПРИНОС ВЕРСКЕ НАСТАВЕ  

МОРАЛНОМ ФОРМИРАЊУ УЧЕНИКА 

Резиме 

Демократске промене почетком 21. века отвориле су могућност традиционалним 

верским заједницама на територији Републике Србије, а међу њима посебно Српској 

православној цркви (по броју својих чланова највећој верској заједници), за остваривање 

њене мисије у школском систему, као и за утицај на морално васпитање и живот младих. 

Иако се мало аутора на нашим просторима бавило темом религијског образовања, за 

теоријску основу овог рада су могла послужити схватања о моралности познатих 

филозофа и психолога који су се бавили развојем моралности, као и педагошка схватања о 

подстицању развоја моралности, те методолошки начини проучавања моралности и 

моралног васпитања код нас и у свету. Филозофи, педагози и психолози су на свој начин 

доприносили упознавању моралног развоја и начина формирања моралне особе, али ипак, 

нису сви имали јединствен став нити су се сви бавили развојним ступњевима који су 

значајни за морално васпитање, и који, у једном делу, одговарају овом истраживању, него 

се то кроз историју мењало. Међутим, то је у извесном смислу само део онога чиме се бави 

верска настава, односно, део који се односи на есхатолошку моралност младих је на 

известан начин индиректно дотицан у филозофској и психолошкој литератури. 

Намера овог рада јесте утврђивање у којој мери верска настава утиче на моралност 

младих, кроз испитивање повезаности сета религиозних и сета моралних својстава са 

индикаторима остварења моралности, односно утврђивање нивоа моралности младих који 

похађају верску наставу. Као репрезенти моралних својстава одабрани су: 1. интегритет 

(поступање у складу са принципима, вредностима и уверењима, причање истине, залагање 

за оно што је исправно, испуњавање обећања), 2. одговорност (преузимање одговорности 

за личне изборе, признавање грешака и пропуста, прихватање одговорности за служење 

другима), 3. саосећање (активна брига о другима), 4. праштање (спремност на праштање 

сопствених грешака, спремност на праштање туђих грешака).  

Поред тога што се у овом раду настоји да се емпиријским путем пронађу и пруже 

одговори на поменуто питање феномена односа религиозности и моралности као ефеката 
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верске наставе, налази истраживања имају и практичне импликације на организацију 

верске наставе. У истраживању су постављени задаци да се утврде систем вредности,  

морални ставови и ниво есхатолошког узрастања младих који похађају верску наставу, као 

и да се утврде фактори који доприносе моралном васпитању у верској настави. Основна 

претпоставка тј. општа хипотеза односи се на то да млади који похађају верску наставу 

имају развијену моралност, а посебне тј. радне хипотезе на то да млади који похађају 

верску наставу имају хришћански систем вредности и позитивне ставове према 

хришћанском моралу, те да верска настава статистички значајно доприноси есхатолошкој 

моралности младих.  

Истраживање је спроведено међу испитаницима основношколског узраста (7. и 8. 

разреди) и средњошколског узраста (3. и 4. разреди), јер се на овом узрасту остварује 

диференцијација и актуелизација потенцијала, кроз јасне назнаке владања садржајима 

одређене области и креативне продукције у неком социјално релевантном облику. 

Завршни разреди основне и средње школе подразумевају присуство високих способности 

кроз специфичне домене и области знања, уз профилисана и конзистентна интересовања за 

друштвено-моралне проблеме, преиспитивање исправности правила понашања и закона 

који се младима намећу од стране породице или вршњака, као и могућност апстрактног 

мишљења. (Coleman & Cross, 2001). Узорак је невероватносни, пригодни, групни, према 

узрасту, па је начин узорковања обухватио и елементе стратификованог узорка. У оквиру 

три стратума, упитником је испитано 446 ученика основних и средњих школа са 

територије Епархије банатске. 

Од значајнијих налаза издвајају се:  

-у систему вредности младих уочава се да су љубав и чистота срца 

најреспектованије врлине, да већина испитаника има негативан однос према истополним 

браковима, те да страх од казне диктира морално понашање, а интернализација још увек за 

основу има спољашњи ауторитет, што указује на хетерономни степен развоја моралности, 

док разлике између пола, места обитавања и узраста нису значајне;  

-у вери и есхатологији младих уочава се аспект есхатолошке моралности који је на 

високом нивоу, будући да испитаници поимају Бога као живу и конкретну Личност 

Господа Исуса Христа присутну у Цркви Духом Светим, а однос са Њим кроз љубав, веру, 
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молитву и конкретно учешће у Светој литургији као икони Царства Небеског доживљавају 

као пресудан за остварење Боголикости, док Вечни живот представља васкрсење мртвих у 

другом доласку Христовом и остварење узвишене моралне личности. Разлике између пола, 

места обитавања и узраста испитаника, у погледу узрастања у есхатолошком аспекту 

моралности, говоре у корист старијих испитаника, женског пола, из градске средине;   

-у доприносу верске наставе моралном формирању личности увиђа се да су вера у 

Бога и жеља да се верски образују главни разлози опредељења испитаника за похађање 

верске наставе, да је личност вероучитеља од великог значаја, а њен допринос зависи од 

познавања садржаја које преноси ученицима, да је најзначајнији начин извођења верске 

наставе путем посета Светим храмовима и учествовања у црквеним богослужењима, уз 

тумачење смисла црквених празника и богослужбених радњи, док су најмање значајне 

информационо-комуникационе технологије. Практична педагошка импликација ових 

налаза јесте посвећивање посебне пажње кадровском потенцијалу. 

Кључне речи: верска настава, моралност, млади 
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CONTRIBUTION OF RELIGIOUS EDUCATION IN  

PUPILS MORAL FORMING  

Summary 

 

The democratic social changes in the early 21st century opened up the possibility of the 

traditional religious communities in the Republic of Serbia, including in particular Serbian 

Orthodox Church (by the number of its members the largest religious community), for the 

achievement of its mission in the school system, as well as the impact on moral education and life 

of young people. Although few authors in our area dealt with religious education, the theoretical 

basis of this study could be based on conceptions of morality by famous philosophers and 

psychologists who have studied the development of morality, as well as the pedagogical 

conceptions of encouraging the development of morality and methodological ways of studying 

morality and moral education in our country and in the world. Philosophers, educators and 

psychologists in their own way contributed to the introduction of moral development and ways of 

forming moral individuals, but not everyone had a unified position, nor have dealt with all the 

developmental stages that are important for moral guidance, and which, in part, corresponding to 

the research, but it has been changed through history. However, all this is still in a sense, only the 

part of influence of religious instruction, or the part that refers to the eschatological morality is in 

some way indirectly connected with it in the philosophical and psychological literature. 

The intention of this work is to determine the extent to which religious education affects 

the morality of young people, through testing connectivity among sets of religious and moral 

properties with indicators that shows the level of morality realization, that determine the level of 

morality of young people who attend religious education. As representatives of moral qualities 

were selected: 1 Integrity (complying with the principles, values and beliefs, telling the truth, 

commitment to what is right, fulfilling promises) 2. Responsibility (taking responsibility for 

personal choices, recognition of errors and omissions, acceptance of responsibility for service to 

others), 3. Sympathy (active concern for others) 4. Forgiveness (a willingness to forgive our 

mistakes, willingness to forgive others' mistakes). 
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In addition to this paper, besides the intention to find empirically and provide answers to 

the aforementioned question the phenomenon of the relationship between religiosity and morality 

as well as the effects of religious teaching, research findings have practical implications for the 

organization of religious education. The research tasks are set to establish a system of values, 

moral attitudes and level of eschatological growing up among young people who attend religious 

education, as well as to identify factors that contribute to moral education in school classes. The 

basic assumption is related to the fact that young people who attend religious education have 

developed morality, a specific hypothesis that young people who attend religious education with 

the Christian system of values and positive attitudes toward Christian morality, and religious 

education significantly contributes to the eschatological morality of young people. 

The survey was conducted among respondents with primary school (7th and 8th grades) 

and secondary school age (grades 3 and 4), because at this age it is achieved the differentiation 

and actualization of potential, through clear indication of government facilities and certain areas 

of creative production in a socially relevant form. Final grades of primary and secondary schools 

include the presence of high abilities through specific domains and fields of knowledge, with 

profiled and consistent interest in social and moral problems, a review of the correctness of the 

code of conduct and laws that impose the youth by family and peers, as well as the ability of 

abstract thinking. (Coleman & Cross, 2001). The sample was conducted by probability density 

function, special - group - by age, it is a way of sampling encompassed elements of stratified 

sampling. Within three strata questionnaire was examined 446 elementary and secondary schools 

in the Diocese of Banat. 

Among the important findings are: 

- In the value system of young people can be noticed that love and purity of heart are the most 

respected virtues and that most respondents have a negative attitude toward same-sex marriage, 

and that the fear of punishment dictated the moral behavior and internalization still stems from 

external authority, indicating the degree of heteronomous development of morality, while the 

differences between sexes, ages and places of residence are not significant; 

- In the faith and eschatology of the young can be noticed eschatological aspect of morality which 

is at a high level, since the respondents perceive God as a living and concrete Personality of the 



   9 

 

Lord Jesus Christ present in the Church of the Holy Spirit, a relationship with Him through love, 

faith, prayer and concrete participation in sacred liturgy as the icon of the Kingdom of Heaven 

are seen as critical to the realization of the image of God, while Eternal life is the resurrection of 

the dead at the second coming of Christ and the realization of the lofty moral personality. 

Differences between sexes, ages and places of residence of the respondents, in terms of the 

development eschatological aspect of morality, mostly in favor of the elderly subjects, females 

from urban areas; 

- The contribution of religious education in moral formation of personality can be realized that 

the belief in God and a desire to educate the religious affiliation of respondents the main reason 

for attending religious education, also that the personality of religious education teacher is of 

great importance and his contribution depends on the knowledge of the content transmitted to the 

pupils and that the most important method of teaching religious education is through visiting 

temples of the Holy Spirit and participation in church worship, the interpretation of the meaning 

of church holidays and liturgical actions, while the least important are information and 

communication technology. Practical pedagogical implications of these findings is devoting 

special attention to human resource potential. 

Key words: religious education, morality, young 
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Према анализи стања у основним и средњим школама на територији Епархије 

банатске, извршеној на почетку школске 2015/2016. године, од стране координатора 

за верску наставу Епархије банатске, прикупљањем званичних података од 

наставника верске наставе, колико ученика имају у групама, добијен је податак да 

54,86% ученика, од укупног броја ученика у школама, похађа верску наставу. 

(Е.У.О.Бр.382. од 5.10.2015.) Намера - сврха рада је да се истражи и ближе сагледа 

поље моралног васпитања младих, а иза тога, корак даље, и да се укаже на важност и 

потребу верске наставе у савременом мисионарском деловању Цркве кроз контекст 

васпитања и образовања, изграђивањем и неговањем традиционалних вредности 

живота, културе и морала. Рад истражује систем вредности и морално деловање 

младих, што показује степен и квалитет остварености моралног васпитања 

посредством верске наставе. Верска настава у Србији је још увек на пробном испиту, 

како са становишта Државе и цивилног друштва, тако и Цркве у савременом српском 

друштву. Остваривање циљева и задатака верске наставе утиче на стварање здраве 

друштвене и црквене заједнице која ће својим постојањем и деловањем обезбедити 

Цркви лакшу и ефикаснију мисију, а систему васпитања и образовања у нашим 

школама високе критеријуме остваривости моралних квалитета младих. Коришћењем 

расположивих извора, као и изучавањем теолошке, филозофске, психолошке и 

педагошке литературе, циљ је да се утврди утицај верске наставе на морално 

васпитање. Поређењем различитих временских периода и односа Цркве и државе, као 

и конкретних историјских догађаја у њима, жеља је да се нагласи могућност 

реализације моралног васпитања кроз верску наставу у државним школама. 

У анализи различитих аспеката моралног васпитања може се пронаћи доста 

заједничких фактора и сличних принципа, који омогућавају  научну синтезу ове теме 

и области.  Анализом теоријских основа моралног васпитања и досадашње форме 
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деловања верске наставе, у раду се сагледава стање реализације верске наставе у 

Србији, и долази се до закључака о квалитету остварљивости моралног васпитања 

кроз верску наставу. 

Изучавањем литературе о моралу и моралности, као и литературе о мисији 

Цркве и развоју верске наставе у Србији (која није бројна), па након тога 

истраживањем ставова и поступака ученика верске наставе, изнети су ефекти верске 

наставе као средства савремене мисије Српске православне цркве, којим се она служи 

ради постизања трајних суштинских циљева, међу којима се, као веома важан, налази 

и развој моралности младих. 

Књига је рашчлањена у неколико делова. У првом делу наводи се преглед 

најважнијих истраживања која су до сада спроведена на пољима изучавања развоја 

моралности младих и верске наставе, како у Србији, тако и у иностранству. Други део 

рада представља емпиријско истраживање спроведено међу ученицима седмих и 

осмих разреда основних и трећих и четвртих разреда средњих школа, док су у трећем 

делу изнети резултати и тумачење налаза истраживања. 

У недостатку налаза довољно података за сигурније постављање хипотезе, 

одлучујуће за опредељење да се истраживање односи на простор Српске православне 

Епархије банатске је постојање субјективних могућности за организацију 

истраживања, као и чињеница да је реч о екплоративном истраживању, односно о 

пригодном узорку. 

У раду се сагледавају морална свест, ставови и понашање деце и младих, под 

утицајем верске наставе, а налази истраживања пружају мотив за рад на остваривању 

неопходних циљева верске наставе, ради стварања здраве друштвене и црквене 

заједнице која ће својим постојањем и деловањем обезбедити Цркви лакшу и 

ефикаснију мисију. Приликом опредељивања за начин и методе истраживања 

коришћени су квантитативни методолошки приступ, дескриптивна метода, са 

елементима квалитативног приступа - теоријска анализа. За добијање података 

контруисани су: 1. скала ставова којом се дошло до есхатолошких нивоа моралности; 

2. скала ставова за испитивање вредносне оријентације како би се вршиле процене 
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фаза развоја моралности; 3. ситуациони тест моралног понашања ради сагледавања 

делатне компоненте моралности.   
Упркос све већем интересовању младих за религију и Цркву, било кроз њен 

културолошки, историјски, морални и богослужбени значај, само се неколико горе 

наведених истраживачких студија бавило изучавањем корелације младих и верске 

наставе у државним школама Републике Србије, од враћања верске наставе у 

школски систем 2001. године до данас. Због тога се у овом раду акценат ставља на 

моралност младих у контексту верске наставе и Цркве, као и остваривање циљева и 

задатака моралног образовања младих кроз овај наставни предмет. Идеја која је у 

основи овог истраживања односи се на питање значаја религиозности младих за 

остварење и изградњу њихових  моралних квалитета, те представља проверу тезе о 

значају синергије религиозности (побожности) и моралности младих. 
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ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМОВА 
 

Полазећи од тематике односно проблема који је у суштини овога 

истраживања, значајно је дефинисати појмове који операционализују предмет 

проучавања и који ће бити у функцији теоријског разматрања и емпиријског 

истраживања, односно приступа нацрту истраживања. Међу значајним појмовима 

издвајају се верска настава, моралност и есхатологија. 

 

1. Моралност представља подручје понашања људи које у својој основи садржи 

судове о томе шта је исправно или погрешно, добро или рђаво, о ономе шта ваља да 

чинимо или избегавамо, како да се односимо према другима уколико њихово 

деловање утиче на осећања или интересе других. Овај термин је блиско повезан са 

терминима као што су морал, морална свест, морална особа и морално васпитање, па 

ће и ови термини бити дефинисани и ближе објашњени. Као духовна појава морал се 

схвата као норма (скуп значења), као психичка појава морал је скуп психичких 

процеса мишљења, осећања, а као друштвена појава он је друштвени процес 

„саопштавања“ односних норми (Педагошки речник 1, 1967). Морал се још 

дефинише и као облик људске праксе, тј. практичног одношења човека према свету, 

према другим људима, као и према самом себи, а „манифестује се у вредносном 

процењивању људских поступака и хтења као позитивно или негативно вредних, при 

чему се први одобравају, препоручују, заповедају, а други осуђују и забрањују“ 

(Павићевић, 1974: 97). Социолошки посматрано „морал је друштвена појава зато што 

је састављен из низа повезаних деловања људи, тј. из низа друштвених процеса, 

односно зато што је једна од друштвених духовних творевина. Морал је, пре свега, 

духовна појава, јер не постоји у реалним, актуелним свестима које га схватају - он 

„постоји“ ван времена и ван простора. Као психичка појава, морал постоји реално, 

актуелно у свести, односно психи појединог човека, као садржај свести и одржава се 
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у њој одговарајућим психичким актима „мишљења“ односног садржаја“ (Лукић, 

1974: 125). По једном педагошком становишту, морал се често везује за религију, у 

којој цркве и свештенство сматрају себе јединим правим тумачима и чуварима 

морала...што представља напор да се одређени морал прикаже као једино исправан, 

као што је случај и са идеологијом класе (Грандић, 1998: 62). Морал такође 

подразумева један од начина регулисања односа према себи самом, према другим 

људима и према друштву, а будући да људи живе у заједници, они морају да 

усклађују своје односе са другима и заједнички утврде одређене границе својих 

поступака и права (Vukasović, 1977). Реч морал је латинског порекла (mos, mores – 

обичај, нарав), док се у српском језику користила и реч словенског порекла, која се 

задржала до данас у руском језику – нравственост – нарав, обичај. Сходно томе, 

наука која се, у оквиру филозофије, бави проучавањем морала назива се етика 

(грчки: ethos - обичај, владање, понашање), па се моралност често означава као 

етичност (морал и етика, иако сродни термини, у филозофији нису синоними - морал 

је индивидуално делање према сопственим знањима и уверењима, док је етика 

филозофска дисциплина која истражује питања о извору, начину, делатним облицима 

и сврхама морала) у контексту које се помињу „етичка свест“, „етичка сазнања“, 

„етичка уверења“, „етичко понашање“… (Поткоњак, Ђорђевић, Трнавац, 2013: 128-

129.). Једна од филозофских дефиниција представља морал односно моралну свест 

као свест која дела по властитим знањима и уверењима (Перовић, 2013: 146). 

Морална особа је она „која живи у складу са моралним прописима, тј. која својим 

животом и радом ствара себи највеће допуштене користи, а у исто време никоме 

другом тиме не шкоди; особа исправна и поштена, храбра и одважна, пуна вере у 

успех“ (Вујаклија, 1966: 595). У складу са наведеним мишљењима, морално 

васпитање је саставни и суштински део целокупног васпитања, и под њиме се 

подразумева „организован процес формирања моралне личности (својстава) – процес 

изградње моралне свести, упознавање са моралним нормама и захтевима, формирање 

моралних појмова, убеђења и уверења, развијање воље, неговања моралног суђења, 

осећања, карактера и савести“ (Грандић, 1998: 63). Такође, морално васпитање јесте 

васпитање у моралном мишљењу и поучавању поступцима, односно развијању 
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способности моралног суђења и доношења одлука које имају како лични, тако и 

друштвени значај, те начелима, идеалима и вредностима на којима се оне темеље 

(Ђорђевић, Ђорђевић, 2009: 19-20). Савремени теолошки став, који је у складу са 

предањем источне православне Цркве, под есхатоном, односно под Царством 

Божијим, не подразумева само духовну реалност у коју се доспева напуштањем овог 

видљивог света смрћу, него види почетак есхатолошког аспекта постојања тј. 

Царства Божијег (у чијем је контексту и есхатолошки аспект моралности – 

есхатолошка моралност) у Христовом уласку Духом Светим у историју и његовом 

васкрсењу из мртвих, које се наставља кроз Литургијски догађај. Стога, остварење 

Царства Божијег, те преображај света и његовог постојања у Литургијски начин 

постојања, могуће је остварењем личне заједнице са Богом у Христу у Светој 

литургији, која је залог за будуће васкрсење из мртвих и вечно постојање сваког 

човека као личности (Мидић, 2004). У складу са тим, теолошка дефиниција 

наглашава да се „моралност не састоји само у поштовању спољашњих правила, већ 

првенствено у томе да личност постане оно што стварно јесте... а у истом смислу, 

грех не представља преступање неког безличног закона, „већ промашај циља“, па 

стога оно што називамо моралношћу или етосом човека јесте начин на који се он 

односи према егзистенцијалном догађају слободе, која је по речима Светог апостола 

Павла, тамо где је Дух Господњи (2Кор. 3, 17)“ (Јанарас, 2007). Стога би се за овако 

схваћену моралност могао употребити термин есхатолошка моралност, која 

подразумева морално узрастање човека у духу припреме за живот вечни. 

Из претходних дефиниција моралности могло би се закључити да се као 

суштинска одредница овога појма намеће понашање људи које у својој основи 

садржи судове о томе шта је исправно или погрешно. Да би се регулисао однос према 

самом себи, према другим људима и према друштву, код сваке личности морају 

постојати развијени морална свест, морални ставови, морална осећања и морално 

расуђивање, као основне категорије развоја моралне личности. Tо је у суштини 

сагласно са схватањем моралности као начина на који се појединац односи према 

есхатолошком аспекту егзистенцијалне слободе, чија суштина није у поштовању 

спољашњих правила, већ првенствено у томе да личност постане оно што стварно 



   18 

 

јесте, слободна у усавршавању, узрастању у моралном понашању. У том случају грех 

представља немогућност да се уздигнемо до моралне аутономије и да слободном 

вољом себе одредимо у односу на друге и себе самог, моралним нормама 

подразумеваним у прихватању љубави. Стога се регулисање, усклађивање односа 

појединца са другима и одређивање граница поступака и права појединца може 

посматрати као унутрашње стање и тумачити као духовна појава коју човек 

доживљава као чин избора. Са наведеним се, углавном, слажу претходна дефинисања 

(филозофски, педагошки, психолошки аспект), а на крају се исти уклапају и у оно 

што би се могло схватати као есхатолошка моралност, односно слободан пут ка 

досезању онога што је човеку дато да буде, а у том смислу, грех не представља 

преступање неког безличног закона „већ промашај циља“, па стога оно што називамо 

моралношћу или етосом човека јесте начин на који се он односи према 

егзистенцијалном догађају слободе, оном што му је дато по природи његовој да буде, 

да узраста у вршењу заповести Божијих, које су истовремено и универзалне моралне 

норме. Сходно томе, дефиниције Вукасовића и Грандића су компатибилне са 

Мидићевим ставовима, односно са Јанарасовом дефиницијом морала, чије се 

суштинске одреднице прихватају у схватању морала у овом раду. 

 

2. Верска настава је изборни предмет у основним и средњим школама Републике 

Србије, који је уведен после дугог низа година 2001. године и њиме се отворила нова 

могућност уласка науке Христове у савремено друштво, конкретно у један врло 

битан његов сегмент - у школу. Циљ верске наставе јесте да презентује и посведочи 

садржај вере и духовног искуства, те да се ученицима пружи свеобухватан поглед на 

свет и живот, и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности 

Христове науке, а кроз њу и очување, неговање и изграђивање личног верског и 

културног идентитета. Упознавање ученика са вером и духовношћу треба да се 

остварује на отворен и толерантан начин, уз уважавање осталих религијских 

искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и достигнућа човечанства. 

Тај приступ и начин извођења верске наставе омогућава њеним ученицима 

изграђивање здравих животних ставова и принципа односа са другима, како у 
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друштву тако и у самој Цркви. Основни циљ верске наставе је да омладину учи и 

основним начелима морала, солидарности и толеранције (Службени гласник РС, 

2001, 46). Сходно томе „циљ предмета верска настава – православни катихизис 

(веронаука) јесте да пружи целовити православни поглед на свет и живот, 

уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност 

Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног)“ (Службени гласник РС 

– Просветни гласник, 2001). Кроз верску наставу ученици систематски упознају веру 

у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему 

се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у отвореном и толерантном 

дијалогу са осталим наукама, којим се настоји показати да хришћанско виђење света 

и човека (уз литургијско и подвижничко искуство) обухвата сва позитивна искуства 

људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све ово 

спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном 

плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота 

(однос са Богом, са светом, с другим људима и са собом) (Мидић, 2004). 
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1. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИЈИХ ИСТРАЖИВАЊА 

Полажењем од проблема којима се бави ова књига, биће изложено неколико 

значајнијих истраживања у Србији и у свету, на пољима моралности, религије и 

верске наставе. 

Истраживање Поповића и Ристића (Поповић, Ристић, 1989: 144-145), које је 

презентовано у студији „Морална особа“, имало је за циљ да открије како деца и 

млади расуђују о својим добрим или лошим поступцима, као и о поступцима својих 

вршњака и одраслих, и омогућило је формулисање више радних хипотеза о развоју и 

процесима моралног сазнања, док су аутори понудили модел функционисања 

комплетне моралне личности, према којем склоп моралне личности чини самство 

(self), идеал-вршњак и одрасли. Сваки од ових сачинилаца има свој вир, који је 

зависан од интраперсоналне и интерперсоналне јединствености. Вир самства 

(сопствени добар поступак) је развојна психолошка категорија задовољства собом 

због учињеног дела, исконска основа „идеал“ се окупља око вира (личног 

усавршавања), исконска основа „одраслог“ има својствену категорију бригу о 

заједници, док вршњак нема категорију која је својствена само њему. Лоша страна 

личности је њен саставни део, па човек има имплицитну теорију о себи и другима у 

себи, са добрим и лошим странама личности. Психолошку основу добре стране 

„самства“ чине брига о другима, задовољство собом и предвиђање последица 

одређеног чина, док се зло код старијих испитаника просуђује примеравањем уз 

опште норме, а на млађим узрастима уз необразложено усвојене туђе прескриптивне 

ставове. Млађа деца оцењују сопствене поступке претежно дедуктивним начином из 

премиса које су свесно усвојене, с тим што добре радње образлажу развојним, а лоше 

неразвојним категоријама, док се старија деца осамостаљују од раније уходаних 

првих премиса и образаца понашања, па се при процењивању доброг и лошег 
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поступања служе углавном развојним категоријама. Поповић и Ристић то тумаче као 

показатељ да су старија деца у стању да увиде и нове облике зла у себи и другима, уз 

дистанцирање од спољашњих или од поунутрених туђих стандарда, док се зло у нама 

код млађих узраста процењује ослањањем на ауторитете и чврсто одређена правила 

понашања, из којих се изводи закључак да је одређени поступак лош, па због смене 

хетерономних мерила аутономним, износе тезу да постоји „дисконтинуитет рђаве 

стране самства“ и да је код млађе деце присутна етика правила, док је код старије 

деце присутна етика карактера. Добро у човеку се континуирано развија током 

година, с тим што поприма све разгранатије или сублимираније облике, и „има 

карактер конструисане моралности која је све мање последица раних поунутравања, а 

све више самосталног творења сопствене моралне реалности индуктивним начином 

конструисања“, па будући да је вир самства задовољство собом, присутно је 

континуирано израстање етике карактера. Резултати овог истраживања говоре да 

деца и млади увиђају и своју и туђу добру и лошу страну личности, па се не може 

говорити само о добрим и моралним или само о лошим и неморалним особама, јер 

„људи имају, у различитим степенима, и светлу страну и своје „подземље“ или 

„сенку“, и све је ствар унутрашње динамике и унутрашњег дијалога која ће страна 

личности превладати у којој ситуацији (хетерономија је ближа рђавој страни 

„самства“, а аутономија доброј). 

Зуковић (Зуковић, 2005) је 2003. године спровела емпиријско истраживање 

којим је обухваћено 480 испитаника, од којих 263 студента Филозофског, Правног, 

Пољопривредног и Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, 

као и 217 родитеља деце узраста до 7 година, са циљем да се утврди да ли су и 

колико промене, које су се у Србији догодиле почетком 21. века на друштвено-

политичком и социјалном плану, па и у оквиру система вредности и односа према 

религији, утицале на ставове и размишљања о религији испитаника. Оваквим 

узорком, аутор истраживања желео је да утврди да ли постоје разлике у схватању 

значаја и улоге хришћанских вредности у породичном васпитању између испитаника 

који су формирали породицу и имају децу, од оних који то тек треба да остваре. У 

свом раду, на скалираним подацима, примењени су поступци мултиваријантне и 
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униваријантне анализе варијанси манова, дискриминативна анализа, анова, 

коефицијент дискриминације, Студентов т-тест на пропорцијама, Махаланобисова 

дистанца, киластер анализа на дистанци и факторска анализа на дистанци, као и 

класични поступци пребројавања-анализе фреквенција, са циљем проналажења и 

дефинисања разлика између поменутих група испитаника. На основу анализе свих 

простора којима су испитана мишљења испитаника о месту и улози хришћанских 

вредности у породичном васпитању, потврђена је хипотеза да родитељи који живе у 

потпуној породици имају позитивнији однос према хришћанском схватању брака, 

породице и васпитања деце него родитељи који су разведени, али и једни и други 

сматрају да хришћанске вредности заузимају значајно место у породичном 

васпитању у процесу оздрављења савремене породице. На основу резултата 

факторске анализе на дистанци, израчунавања карактеристичног корена и процента 

учешћа, као и анализе пет издвојених фактора сваког простора, прихваћена је 

хипотеза да постоји значајна позитивна повезаност између религиозности студената 

и њиховог односа према месту и улози хришћанских вредности у породичном 

васпитању, као и између религиозности родитеља и њиховог односа према месту и 

улози хришћанских вредности у породичном васпитању. По речима Зуковић 

(Зуковић, 2005: 264-266) „Хришћанско васпитање треба да буде свестрано и да 

прожима сваки васпитни поступак. Оно се не може свести само на учење веронауке 

или на званично вршење црквених прописа и обреда. Оно у својој суштини треба да 

почива на истини, на мудрости и да буде надахнуто духом љубави и вечности који ће 

омогућити развијање хармоничног, благодетног и слободног погледа на свет... 

Чињеница је да је до сада педагогија заузимала прилично резервисан став према 

религијским претпоставкама васпитања. Чак иако је признавала значај хришћанског 

учења, она је своје учење о развоју личности и њеном васпитању тежила да изгради 

независно од религијских идеја. Међутим, данашња ситуација, која се огледа у све 

већем окретању ка религији и повећању значаја религиозности за живот великог 

броја људи, намеће потребу укључивања хришћанских вредности у расветљавање 

основних педагошких идеја“.   
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Слично горе наведеном истраживању Поповића и Ристића, Стојиљковић 

(Стојиљковић, 2009) је спровела емпиријско истраживање којим је обухватила преко 

500 испитаника старости 16-17 година, користећи Рестов тест моралног расуђивања, 

три теста интелектуалних способности, скалу емоционалне емпатије и четири скале 

за процену базичних димензија личности, те је испитана улога когнитивне и осећајне 

стране као и неких релативно постојаних особина личности у моралном расуђивању, 

као и да ли достигнути степен моралног развоја адолесцената у нашој средини 

одговара теоријским очекивањима тезе о универзалности тока моралног развоја. 

Резултати говоре у прилог томе да је морално расуђивање адолесцената у највећој 

мери на конвенционалном степену развоја, па се исправним сматра оно што је у 

складу са социјалним улогама и не одступа од званичног закона и реда, а аутономна 

морална позиција је достижна за појединце који су натпросечно интелигентни и 

нонкомформистички настројени. Степен интелектуалног развоја личности 

испитаника утиче на његово морално расуђивање, јер висока општа интелигенција 

представља један од предуслова постконвенционалног моралног расуђивања, па је 

налаз инстраживања сагласан когнитивистичкој тези да је когнитивни развој нужан, 

али не и довољан услов моралног развоја, те да би интензитет повезаности морао 

бити већи да би недвосмислено говорио у прилог тези о паралелизму когнитивног и 

моралног домена. Екстравертнији адолесценти имају израженију способност 

емпатијског уживљавања уз лакше препознавање туђих очекивања и усвајања 

перспективе друштва, што сведочи о томе да морално расуђивање није искључиво 

когнитивне природе, јер особа приликом расуђивања о правди, уз разум користи и 

емоције. Резултати ове студије сведоче да Колбергова когнитивно-развојна теорија 

не пружа комплетно објашњење процеса моралног расуђивања и моралности, па се 

морално расуђивање  испитаних адолесцената не може тумачити само са становишта 

етике правде, него и уз поштовање начела етике бриге за друге, пошто о моралним 

питањима просуђује комплетна личност. На основу тога, зрела морална личност има 

развијен смисао за правду као поштовање личности и достојанства сваког људског 

бића и прихватање почетне једнакости људских права, па су саосећање и брига за 

добробит других незаобилазна својства моралне личности. Морална личност је 
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социјализована кроз познавање друштвених норми и уважавање истих као 

регулатива међуљудских односа, уз заузимање аутономне моралне позиције и 

самосталног критичког расуђивања о моралној исправности ослањањем на сопствена 

морална мерила. Коначно, морална личност је ментално здрава особа која има 

изграђен лични идентитет и представља интегрисану личност свесну да је саставни 

део сопственог културно-историјског контекста и општељудске цивилизације.  

Истраживања која су рађена пре увођења верске наставе у школски систем на 

нашим просторима (Ђорђевић, Тодоровић, 1999; Божичковић, Петровић, Кадијевић, 

2001) показују да је доминантан став био да веронауку у школи треба да похађају 

само они који то желе. Центар за емпиријска истраживања религије из Новог Сада 

одржао је 2002. године округли сто под називом „Образовни и верски систем у 

друштвима у транзицији“, уз учешће стручњака из области социологије, психологије, 

филозофије и теологије, и презентовао прво истраживање о ефектима верске наставе 

на простору бивших република СФРЈ - сада независним државама које теже 

савременом систему школства, васпитања и образовања, уз присуство и неговање 

верског образовања у школском систему. Закључци овог сусрета могу се исказати 

инсистирањем на ставу да се религија и наука не искључују те да је потребно 

практично развијање толеранције и заједничког живота различитих, уз признавање 

права религији од стране научника, као и давање права науци од стране верника, у 

ком процесу је увођење веронауке у образовни систем, те увођење науке у верски 

систем, револуционарно (ЦЕИР, 2002).  

Институт за педагошка истраживања из Београда објавио је 2003. године 

књигу „Верска настава и грађанско васпитање у школама у Србији“, обухвативши 

резултате истраживања спроведених у одређеним основним и средњим школама са 

територије Републике Србије, чији се закључак може исказати позитивним личним 

односом младих према религији, те већим степеном религиозности младих у односу 

на родитеље. Верска настава је постала средство у остваривању циљева верских и 

васпитно-образовних институција: да с једне стране формирају верника, а с друге 

стране да формирају толерантне грађане који ће познавати своја и поштовати туђа 

верска убеђења (Кубурић, 2003).  
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Центар за емпиријска истраживања религије и Савез педагошких друштава 

Војводине су 2010. године издали књигу „Верска настава у школи“, аутора Кубурић 

и Зуковић (Кубурић, Зуковић, 2010), у којој су обрађена истраживања спроведена 

2010. године у Београду и Новом Саду, која су у складу са истраживањем 

Хришћанског културног центра из Београда, спроведеном исте године на целој 

територији Републике Србије, а чији је закључак да је у просеку половина 

анкетираних наклоњена верској настави,  а половина грађанском васпитању, док 

верска припадност није уједно и гарант религиозности, те да се унутар једне 

вероисповести појављују различити типови верника. Поменута истраживања 

представљају драгоцен прилог евалуацији верске наставе у нашим школама и њеном 

унапређивању. „Резултати досадашњих истраживања квалитета верске наставе у 

школама у Србији указали су на то да један број ученика и родитеља има примедбе 

на реализацију верске наставе у погледу њене организације и услова рада, наставних 

метода и самог наставника“ (Шевкушић, 2011: 67). Примедбе које су упућене 

наставницима верске наставе указују на потребу за њиховим темељнијим педагошко-

психолошким и дидактичко-методичким образовањем, као и за организовањем 

стручног усавршавања ради упознавања наставника са наставним методама које су 

најпримереније развојним карактеристикама, предзнањима и способностима ученика. 

Квалитет сваке наставе у многоме зависи од предавача који је реализује, и „најбоље 

осмишљени програми нису успешни у пракси на „терену“ ако их реализују 

наставници који нису адекватно припремљени за свој позив, који немају одговарајућа 

знања и вештине неопходне за рад са ученицима, који немају неопходне личне 

карактеристике као што су љубав према свом позиву, ентузијазам и мотивација за 

сталним усавршавањем у професији“ (Шевкушић, 2011: 70). Ако би се ефекти верске 

наставе процењивали у односу на постављене циљеве у наставном програму, било би 

потребно много више од периода анализираног у овом раду, јер су циљеви и задаци 

такве природе да повезују, као и сам појам религија, овоземаљско и небеско, прошло 

и будуће, смртно и бесмртно. Сходно томе „циљ предмета верска настава – 

православни катихизис (веронаука) јесте да пружи целовити православни поглед на 

свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску 
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реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног)“ (Службени 

гласник РС – Просветни гласник, 2001). То проширивање перспективе од „сада и 

овде“ на посматрање себе из перспективе вечности исказано је кроз задатке верске 

наставе. 

Зуковић (Zuković, 2012) је у оквиру научног пројекта „Квалитет образовног 

система Србије у европској перспективи“, под покровитељством Министарства за 

науку и просвету Републике Србије, у периоду од 2011. до 2014. године спровела 

истраживање и презентовала резултате истог у монографији „Породица као систем-

функционалност и ресурси“. Један део ове монографије презентује истраживање које 

је спроведено на узорку од укупно 647 испитаника распоређених у две групе – 

адолесценти (N=421) и њихови родитељи (N=226), а са циљем да се сагледају 

опажени ефекти похађања обавезног изборног предмета (верске наставе или 

грађанског васпитања) на породицу и породичне односе, те је утврђено: 43,9% 

адолесцената истиче да је досадашње похађање изборног предмета допринело да 

више цене породично заједништво, делимичан допринос опажа 22,3%, док 33,7% 

испитаника није опазило никакав утицај. Што се тиче поштовања родитеља, 38,5% 

адолесцената процењује да је изборни предмет допринео да ниво њиховог 

поштовања према родитељима буде још виши, док 38,7% не опажа никакав утицај. 

Увидом у ове, али и остале резултате истраживања, примећује се да велики број 

испитаних адолесцената који похађају верску наставу није уочио да је похађање овог 

предмета утицало на промену њиховог односа према породици и функционисање 

породице у целини, па се ефекти верске наставе на мерене аспекте породичних 

односа и породичног функционисања представљају на следећи начин: ефикаснија 

комуникација између деце и родитеља (око 45%); реалније сагледавање родитељских 

поступака (око 55%); виши ниво поштовања родитеља (око 60%); развијенија свест о 

значају породичног заједништва (око 75%); боље функционисање породице у целини 

(око 55%) (Zuković, 2012: 153). Резултати анализе значајности разлика у одговорима 

адолесцената показују да је похађање верске наставе имало веће ефекте на 

побољшање односа адолесцената према породици и на функционисање породице у 

целини, од оних са грађанског васпитања, јер је разлика укупно процењеног утицаја 
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статистички значајна. Такође, адолесценти који похађају верску наставу у већој мери 

од оних са грађанског васпитања опажају да је одабрани предмет допринео вишем 

поштовању родитеља, вишем поштовању према породичном заједништву и 

функционисању породичног система у целини (Zuković, 2012: 154-156). Позитивни 

ефекти верске наставе опажени од стране родитеља могу се приказати на следећи 

начин: ефикаснија комуникација између деце и родитеља (око 70%); реалније 

сагледавање родитељских поступака (око 75%); виши ниво поштовања родитеља 

(око 70%); развој свести о значају породичног заједништва (близу 80%); боље 

функционисање породице у целини (око 65%). (Zuković, 2012: 158) Такође се 

показало да адолесценти који похађају верску наставу у статистички значајно већој 

мери у односу на другу групу, стратегију окретања ка религији сматрају пожељном 

стратегијом породичног превладавања проблема и тешкоћа, и код ове супскале је 

разлика између посматране две групе испитаника статистички најуочљивија. 

Показало се да религијска димензија пружа породицама наду, мир и животни 

оптимизам и најчешће се везује за породично поимање животног смисла и 

привржености чланова породице одређеном експлицитном систему вредности или 

моралном кодексу. Уколико васпитање посматрамо као суштину испољавања, 

развоја, унутрашњег уздизања, духовно-душевног стања личности које треба да буде 

усмеравајућа снага целовитог живота човека, онда верска настава представља начин 

да се младима укаже на значај и вредности породичног живота, те да млади путем 

спознаје религијских вредности развију свест и одговорност о постављању здравих 

темеља своје будуће породице, што се види у резултатима истраживања о ефектима 

реализације верске наставе у школама у Србији (Зуковић, 2005, 2006, 2009; 

Јоксимовић, 2003; Кубурић, 2003; Кубурић, Зуковић, 2010; Максић, 2003). У оквиру 

поменутих истраживања испитаници су изнели своје мишљење да школска 

веронаука може понудити младима такав систем вредности који ће бити добар темељ 

за њихов будући брак и породицу, јер деца која похађају верску наставу, по процени 

њихових родитеља, имају квалитетнији и зрелији однос према породици (Zuković, 

2012: 168-169). По речима ауторке истраживања „систем вредности који се 

презентује преко садржаја верске наставе у школама односи се, између осталог, и на 
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развијање свести о значају породичне кохезије, као и на препознавање и неговање 

религијских вредности и врлина које појединцу, али и породици у целини, могу 

помоћи да кроз веру превлада породичне проблеме и стресне ситуције и на тај начин 

оснажи породично заједништво“ (Zuković, 2012:  170). 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

поверило је Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања eвалуативно 

истраживање са циљем да се испитају квалитет наставних програма и компетенције 

наставника верске наставе, и исто је у току априла и маја 2013. године спроведено. 

Комплетан поступак евалуације, која је имала за предмет квалитет наставних 

програма на свим нивоима учења и компетенције наставника за успешно 

остваривање програмских циљева и захтева, спровела је Радна група за евалуацију 

обавезних изборних предмета, чији је рад координирао Центар за вредновање и 

истраживања у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања. Ово 

истраживање обухватило је евалуацију наставних програма верске наставе за 

основну и средњу школу, мишљења вероучитеља о квалитету програма верске 

наставе у првом и другом циклусу основне школе и у средњој школи, сумарне 

процене наставника о квалитету програма верске наставе за основну и средњу школу, 

затим компетенције наставника верске наставе у основној и средњој школи уз 

потребе за стручним усавршавањем, те процену компетенција наставника верске 

наставе и предлоге потребне помоћи и подршке за развој квалитета верске наставе. 

У односу на добијене резултате овог емпиријског истраживања, могу се 

извести одређени закључци. У целини гледано, према мишљењу вероучитеља, 

актуелне програме верске наставе је потребно ревидирати да би се обезбедило 

остваривање циљева овог предмета у пуном обиму. Искуства у вишегодишњој 

реализацији показују да су највеће интервенције потребне у програмима за први 

циклус основне школе, будући да се постављени захтеви програма тешко остварују. 

У друга два циклуса образовања интервенције су такође потребне, али најчешће у 

мањем броју тема, док се важност свих тема у програмима не доводи у питање. 

Независно од разреда, вероучитељи су веома незадовољни постојећим уџбеницима и 

приручницима и залажу се за израду нових, који ће више бити у фунцији циљева и 
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садржаја предмета. Највећи број препрека и проблема у реализацији програма верске 

наставе условљени су управо садржајима програма, а не неким другим факторима, 

као што је то случај са алтернативним изборним предметом. Вероучитељи су 

предложили низ нових тема које је, према њиховом мишљењу, потребно уврстити у 

програме, а залажу се за већи степен слободе за наставнике и ученике у избору дела 

тема које ће обрађивати. Њима је потребна помоћ у планирању професионалног 

развоја, у чему им највише могу помоћи стручни сарадници у школама, па сходно 

томе треба да постану активнији чланови школских тимова и стручних тела, што 

може бити снажан подстицај за њихов професионални развој. Препоручено је 

расписивање конкурса за избор примера добре праксе у верској настави, који ће бити 

објављени у форми приручника за наставнике, под условом да изабрани примери 

буду доступни свим школама и наставницима, а координатори ове активности би 

могли да буду Завод за унапређивање образовања и васпитања и Српска православна 

црква. 

 Уз горе наведена истраживања спроведена на нашем подручју, навешћемо и 

неколико емпиријских истраживања спроведених у иностранству, чији ће нам 

резултати бити корисни за анализу емпиријског истраживања присутног у овој 

дисертацији. 

 Манфред Пирнер (Pirner, 2013) у свом научном раду „Хришћанска педагогија? 

Извештај истраживања о хришћанском профилу једне образовне институције у 

Немачкој“ (Christian pedagogy? A research report on the Christian profile of an 

educational institution in Germany) презентује резултате емпиријског истраживања 

спроведеног међу наставним особљем једне од највећих немачких хришћанских 

образовних институција (Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands e.V) у Немачкој. 

Аутор је испитао идеје и ставове хришћанских образовних институција и њихов 

васпитни рад у складу са основним моралним начелима хришћанског учења и 

живота. Упитник је у великој мери сачињен на састанцима академског Саветодавног 

комитета и на основу разговора и пре-теста код особља Арнолд Данеман Академије 

(Arnold–Dannenmann–Akademie), па је допуњен и ревидиран послат јуна 2004. године 

на адресе 6000 просветних радника широм Немачке. Резултати истраживања показују 
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да је хришћански систем образовања одобрен и подржан од стране већине запослених 

у горе поменутој институцији, па чак и од стране многих запослених који не верују у 

Бога. То све аутор тумачи и разматра у контексту актуелних дешавања у немачкој 

деноминацији приватно-школског сектора, али такође подразумева перспективе 

значајности резултата за међународни контекст верске наставе и хришћанског 

моралног васпитања и образовања. Већина испитаника је сигурна да је хришћански 

систем и метод у образовној пракси могућ, да нуди високе вредности и има велики 

значај у плуралистичком друштву, јер је и сама хришћанска педагогија 

плуралистичка. На првом месту се налази консензус о приоритету хришћанске 

педагогије за социјалне и добротворне сврхе, што је у складу са алтруистичком сржи 

хришћанске љубави. Затим, ту је огроман број позитивних ставова датих 

„хришћанској слици човека“ или „хришћанским моралним вредностима“, који се 

често тумаче у складу са нормама хуманизма, демократије и људских права. Аутор 

„цивилним хришћанством“ означава оне идеје и аспекте хришћанства који су 

присутни у нашој култури данас, и које већина људи - укључујући и не-хришћане – 

поштује и има као моралне основе и начела, као и сами хришћани. Као што 

емпиријски резултати показују даље, тешко је на данашње плуралистичко, делимично 

секуларизовано друштво, пренети и у њему остварити педагошки значај 

хришћанства, по питању многих кључних ставова хришћанске вере (оправдања, 

праштања, есхатолошке наде, греха...), па се предлаже присуство и форсирање 

најактуелнијих аспеката цивилног хришћанства, уз откривање њиховог образовног и 

моралног значаја за друге хришћанске аспекте. Питање верске наставе унутар 

хришћанске педагогије посебно је актуелно, и разматра проблем нивоа свести и 

веровања самих вероучитеља, који примењују хришћанску педагогију. Многи 

аспекти хришћанске педагогије, њени циљеви и садржаји могу бити прихваћени, јер 

нуде добре моралне смернице и неверујућим ученицима, али се наглашава став да је 

лична религиозност обавеза наставника верске наставе. Један став је да је пример 

личног живота наставника битан и ефикасан елемент у настави и образовању; а други 

став је, да педагошки допринос наставници дају кроз своју индивидуалност, која је у 

обавези да открије личну мотивацију и духовни темељ њиховог живота, из 
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теолошких, психолошких и социјалних разлога. Веза између образовне праксе, 

социјалне сарадње и организационих структура је од огромног значаја за хришћанске 

образовне институције, па педагошке, социјалне, психолошке, организационе и 

предузетничко-етичке перспективе, требају да се корелирају са теолошким 

перспективама. 

 „Ворвик Ред-ко“ група (The Warwick REDCo) истраживача верског образовања 

у Великој Британији, спровела је 2009. године емпиријско истраживање у енглеским 

средњим школама и универзитетима, настојећи да илуструје и критички процени 

приступ верском образовању, а пажња је усмерена на налазе у вези са педагогијом и 

припремом наставника у складу са новим научним поставкама. Конзорцијум је 

формиран од истраживачких тимова са универзитета у Енглеској, Естонији, 

Француској, Немачкој, Холандији, Норвешкој, Русији и Шпанији, комбинујући низ 

националних истраживања. Главни задатак је био да се истражи како верски дискурс 

и дијалог у образовању може промовисати миран саживот људи у Европи, а ученици 

су замољени да тумаче основе својих идеја и искустава у вези са верским садржајима 

које су учили, уз размишљање о њиховом личном сусрету са религијом. Добијено је 

неколико веома специфичних закључака и препорука. Прво, методе оцењивања треба 

ускладити са педагошким принципима. „Рефлективна“ или „дијалошка“ метода, на 

основу разговора и размишљања, могу помоћи ученицима да имају шири увид у то 

како и колико су њихове идеје, вредности и капацитети по питању морала и 

религиозности у развоју. Друго, када су садржаји и методе верске наставе одређени, 

требало би дати шансу ученицима да размотре своје личне основе и утицаје на 

религиозност. Треће, кључни појмови интерпретативног приступа су заступање, 

тумачење и рефлексивност операционализовани као задатак да промовишу веће 

способности размишљања, на начин који може бити посебно погодан за више 

способних ученика. Четврто, фокус на конкретна питања верске или културне 

разноликости, заједно са могућношћу дискутовања о решењима дијалога са другима, 

могу мотивисати ученике (O`Grady, 2010). 

 Филомена Клифорд (Clifford, 2013) у свом научном раду „Морално и духовно 

образовање као суштински део наставног плана и програма“ (Moral and spiritual 
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education as an intrinsic part of the curriculum) презентовала је истраживање спроведено 

у основним школама у Великој Британији 2013. године, са циљем да утврди у којој 

мери је потребно и могуће покренути моралне и духовне програме као редовни део 

наставног плана и програма у школама. Ученици су потстакнути да кроз лично 

искуство и размишљање о врлинама, у себи изграђују доброту, поузданост и 

одговорност. Позитивни моменти у моралним и духовним програмима и садржајима у 

школи доприносе способностима ученика за решавање међусобних сукоба и 

понашања, кроз присутне примере емпатије и алтруизма. Наставни план и програм 

који садржи моралне и духовне садржаје показао је ефикасне начине за подстицање 

младих људи у одговорности за своје поступке. Будући да је овај пројекат покривао 

моралне и духовне аспекте у настави, а није био везан за неку одређену религију, 

открива нам који се ставови и размишљања у области моралне свести младих обично 

избегавају у школи, као и мишљење већине испитаника да је верско образовање у 

школи позитивна и добра ствар. Резултатима истраживања је утврђено да неке 

универзалне врлине, као што су храброст, поверење и одговорност, могу и треба да 

буду присутне унутар култура и религија широм света, а наставни планови и 

програми у државним школама треба да промовишу духовни, морални, културни, 

ментални и физички развој ученика у школи и друштву. Прегледом дисплеја и 

пројектне документације појавио се опипљив израз озбиљног приступа школе према 

моралном и духовном програму заснованом на неговању врлина које су показатељ 

школског етоса. Филозофија школе према врлинској пракси је подржана од стране 

многих релевантних коментара, који указују да је морално и верско васпитање 

потребно у школама, јер хришћански етос има универзалне моралне вредности. Сви 

наставници су преузели одговорност у преношењу моралних аспеката у школске 

програме, са циљем дечије асимилације врлина на конструктиван начин, кроз 

рефлексију ка развоју и позитивном формирању карактера младих. Ова студија даје 

охрабрење у контексту увођења моралног и верског образовања у многе државне 

школе у којима оно још увек није присутно. 

Једна интернационална студија је 2005. године испитивала разлике у научним, 

моралним, духовним и верским питањима и ставовима преадолесцената, у њиховом  
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свакодневном животу. Учесници овог истраживања (N=975) су били ученици петих и 

шестих разреда различитих основних школа - у Финској (N=367), САД (N=164), Хонг 

Конгу (N=169) и Бахреину (N=275). Отприлике половина ученика у свакој земљи је 

похађала посебне програме у школама који су намењени надпросечно интелигентним 

и способним ученицима. Резултати су показали да су надпросечно способни и 

даровити ученици из сваке од земаља учесница, постављали више научних и 

моралних питања и показали више интересовања за духовност и морал од њихових 

просечно способних и даровитих вршњака. Хришћански утицај је видан и присутан у 

Финском и САД подручју, док је муслимански утицај видљив у Бахраину, и то у 

духовном и верском погледу и интересовању пре-адолесцената, док су девојке 

постављале више духовних и верских питања него дечаци. Резултати истраживања 

указују на потребу да наставници обухватају што више моралних, верских и духовних 

питања и садржаја у настави, јер управо ти садржаји у многоме утичу на будућност 

преадолесцената. Питања о моралу, духовности и религији увек одражавају 

филозофску и верску традицију одређене културе, а образовни системи у различитим 

земљама разликују се по питању моралног и верског образовања. Финска представља 

европску земљу са веома хомогеном хришћанском традицијом и верска настава у 

јавним школама подржава ту традицију. САД и Хонг Конг представљају земље које 

немају верску наставу у државним школама, међутим, филозофске и верске традиције 

тих земаља су веома различите, а разлике се огледају у моралном и духовном 

образовању у школама. Бахреин представља арапску културу са јаком муслиманском 

традицијом, која се огледа у свакодневном животу у школама и у питањима која 

постављају ученици. У многим земљама широм света, школски програм промовише 

духовни, морални, културни, ментални и физички развој ученика. Осим тога, 

образовање треба да припреми ученике за могућности, одговорности и искуства 

одраслог живота. У Финској је циљ основног образовања да подржи развој комплетне 

личности ученика, а не само његов развој у когнитивном домену. Ова врста 

образовања признаје значај друштвених и афективних домена у развоју ученика, 

укључујући и њихове духовне и верске проблеме. Природа и односи духовног и 

верског образовања веома често су присутни у образовним међународним часописима 
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(Blake, 1996; Lewis, 2000). Школски програми који садрже верску наставу имају 

значајан потенцијал за развој духовне културе, уметности, историје, познавања 

разнолике литературе, као и проучавање природе и математике код својих ученика. У 

секуларизованом друштву, деца се уче да не разговарају отворено о духовним 

питањима, међутим, многи истраживачи виде духовну свест као универзални људски 

атрибут, а морална, верска и духовна питања пре-адолесцената имају своју културну 

позадину, па је грешка давати приоритет интелектуалним операцијама у покушајима 

да се схвати дечија духовност. Према Хеј (Hay, 1998), духовност се може дефинисати 

као „свест да постоји нешто већe од уобичајених свакодневних догађаја”, а у дечјим 

животима, ствари као што су рођење, смрт, туга, љубав, радост и посебне прилике 

односе се на ову дефиницију. Осим тога, њихове активности као што су сликање, 

цртање, сортирање, слагање, свирање и певање, причање прича, доприносе 

формирању духовне свести. Луис (Lewis, 2000) дефинише духовно образовање као 

одгој важних особина срца и ума. У овој студији, духовна питања су кодирана у другу 

категорију у односу на верска питања. Духовна питања су сматрана шира него верска, 

јер нису нужно повезана са било којом традиционалном религијом. Најчешћа питања 

духовности укључују основна питања о сврси живота: „Шта је смисао живота?“, 

„Шта ћу бити кад порастем?“, „Када ће крај света?“, „Зашто људи умиру“, „Шта ће се 

десити са човечанством“, „Да ли постоји живот после смрти?“ и „Да ли се плашите 

смрти?“ Девојке су показале више интересовања за верска питања него дечаци, и 

изражавају религиозност на различите начине од момака - оне су емоционалније. 

Подаци из Финске и САД су под великим хришћанским утицајем, и то се види кроз 

питања на питања: „Да ли постоји Исус?“, „Да ли ђаво постоји?“, „Да ли ћу ићи у рај 

или пакао?“, док су неки студенти забринути за нови долазак Исуса, па су постављали 

питања „Да ли је нови Исус стигао?“, и „Да ли ће се Исус вратити?”. Оваква питања 

су недостајала у подацима из Хонг Конга и Бахреина. У Бахраину најчешће питање 

верске природе је било: „Да ли ћу добити прилику да посетим Меку?“ Ефекти 

мултикултурализма могу се видети у питањима о другим религијама у Финској, па су 

њихови студенти питали следећа питања: „Да ли је ислам постао популарнији од 

хришћанства?“, „Да ли још увек имамо религију?“, „Да ли ће сви постати 
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хришћани?“, „Да ли још увек знамо за Бога?“ (Tirri & Tallent-Runnels & Nokelainen, 

2005). 

 

 

2. ДИЗАЈН ЕМПИРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА 

2.1. Предмет истраживања 

Морално васпитање кроз верску наставу, тј. утицај верске наставе на 

моралност младих (која у нашем друштву од скора представља нову опцију и 

савремену могућност потенцијално добре остваривости моралног васпитања), има 

своје теоријске основе и циљеве којима тежи, a ти циљеви су засновани на теоријским 

сазнањима истраживања о развоју моралности, факторима који утичу на развој 

моралне личности, односно моралног понашања појединца и свакако универзалним 

моралним нормама, заснованим на есхатолошкој моралности. Међутим, неопходно је 

испитати да ли практична искуства потврђују или пак демантују наша теоријска 

сазнања и колико се ти резултати слажу или потиру. Из тог разлога спроведено је 

емпиријско истраживање којим се желела потврдити остваривост теоријских основа, 

циљева и задатака моралног васпитања младих, заснованог на универзалним етичким 

норамама, које потичу из хришћанске етике.  

Приликом опредељивања за начин и методе истраживања коришћени су 
квантитативни методолошки приступ, дескриптивна метода, са елементима 

квалитативног приступа - теоријска анализа. За добијање података контруисани су: 1. 

скала ставова којом се дошло до есхатолошких нивоа моралности; 2. скала ставова за 

испитивање вредносне оријентације како би се вршиле процене фаза развоја 

моралности; 3. ситуациони тест моралног понашања ради сагледавања делатне 

компоненте моралности.   
Упркос све већем интересовању младих за религију и Цркву, било кроз њен 

културолошки, историјски, морални и богослужбени значај, само се неколико горе 

наведених истраживачких студија бавило изучавањем корелације младих и верске 
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наставе у државним школама Републике Србије, од враћања верске наставе у 

школски систем 2001. године до данас. Због тога се у овом раду акценат ставља на 

допринос верске наставе моралности младих, као и остваривање циљева и задатака 

моралног образовања младих кроз овај наставни предмет. Идеја која је у основи овог 

истраживања односи се на питање значаја религиозности младих за остварење и 

изградњу њихових  моралних квалитета, те представља проверу тезе о значају 

синергије религиозности (побожности) и моралности младих. Оно што је поменуту 

проблематику учинило предметом овог истраживања јесу запажања извесних 

празнина у релевантној литератури, јер питања о односу религиозности, побожности, 

црквености и моралности младих још увек нису довољно проучена нити разјашњена 

због комплексности сваког сегмента, а томе доприносе и претходно поменути 

контрадикторни резултати досадашњих истраживања. 

 

2.2. Проблем истраживања 

 

У којој мери верска настава утиче на моралност младих? 

Ово истраживање претендује да понуди одговоре који би унеколико  

редуковали недоречености и контрадикторности у аспекту утицаја верске наставе на 

остварење моралних квалитета личности младих, па оно представља и тестирање 

хипотезе о статистичкој значајности везе сета религиозних и сета моралних својстава 

са индикаторима остварења моралности на основношколском и средњошколском 

узрасту, те се индиректно разматра питање компатибилности религиозности и 

моралности младих. Будући да је ово истраживање педагошки усмерено, проучаваној 

проблематици се приступа са педагошког становишта. 

    

2.3. Циљ истраживања 
 

Утврђивање у којој мери верска настава утиче на моралност младих, кроз 

испитивање повезаности сета религиозних и сета моралних својстава са 

индикаторима остварења моралности, односно утврђивање нивоа моралности 

младих који похађају верску наставу.  
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Као репрезенти моралних својстава одабрани су: 1. интегритет (поступање у 

складу са принципима, вредностима и уверењима, причање истине, залагање за оно 

што је исправно, испуњавање обећања),  2. одговорност (преузимање одговорности за 

личне изборе, признавање грешака и пропуста, прихватање одговорности за служење 

другима), 3. саосећање (активна брига о другима), 4. праштање (спремност на 

праштање сопствених грешака, спремност на праштање туђих грешака). Поред тога 

што се у овом раду настоји да се емпиријским путем пронађу и пруже одговори на 

поменуто питање феномена односа религиозности и моралности, налази истраживања 

имају и практичне импликације на организацију верске наставе.  

 

2.4. Задаци истраживања 
             
-Утврдити систем вредности младих који похађају верску наставу; 
-Утврдити моралне ставове младих који похађају верску наставу; 
-Утврдити ниво есхатолошког узрастања младих који похађају верску 

наставу; 
-Утврдити факторе који доприносе моралном васпитању у верској настави.    

 
2.5. Хипотезе 
 
Општа хипотеза:  

Млади који похађају верску наставу имају развијену моралност. 

Радне хипотезе: 

а) Млади који похађају верску наставу имају хришћански систем вредности и 

позитивне ставове према хришћанском моралу.   

б) Верска настава статистички значајно доприноси есхатолошкој моралности 

младих. 

 

2.6. Варијабле истраживања 
 

2.6.1. Независне 
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а) узраст: завршни разреди (7-8 основне и 3-4 средње школе), јер су се у 

периоду од почетка школовања изградили у вери, те боље пројављују 

прихваћене ставове, животна начела и убеђења од оних у млађим разредима. 

б) пол: мушки или женски 

в) ко је испитаника усмерио и покренуо: вероучитељ, породица, садржаји, 

методе или начин рада.  

 

 

2.6.2. Зависне 

а) вредносна (морална) оријентација (морално сазнање, морална свест); 

б) ефекти реаговања (ставови према моралним вредностима); 

в) морално понашање (морално деловање са циљем религијског узрастања и 

остварења есхатолошког степена моралности..) 

 
2.7. Методе, технике и инструменти истраживања 

 
     Међу коришћеним техникама присутне су технике анкетирања и скалирања, 

будући да оне утврђују степене присутности и испољености личних својстава 

испитаника, док је међу коришћеним методама у току овог емпиријског 

истраживања, експлоративног карактера, присутна метода систематског 

неекспериманталног посматрања, којом су сагледавани и тумачени подаци 

прикупљани пригодним инструментима, а кроз експиријски метод се настојало да се 

квантитет претвори у квалитет, успостављањем везе добијених података са 

теоријским оквиром рада, док се синтезом података у истраживању користио 

системски приступ. Према нацрту истраживања, а у складу са постављеним задацима 

и хипотезама, конструисана су три инструмента (Прилог 1.).  

Први инструмент (Прилог 1а.) је имао задатак да испита систем вредности 

ученика верске наставе, дајући им могућност да изаберу и напишу десет моралних 

врлина које су по њиховом мишљењу најважнија морална начела за исправан живот, 

и да их рангирају оценама од 1 до 10. Потом су испитаници требали да оцене 

бројевима од 1 до 9 моралне ставове присутне у Јеванђелским блаженствима, према 
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духовном значају и моралној тежини које за њих имају, као и да оцене да ли су, и 

због чега, убиство, крађа и прељуба греси, зашто је морална чистота једна од седам 

најважнијих хришћанских врлина, и да ли одобравају брак између особа истог пола. 

 Други инструмент (Прилог 1б.) је обухватио поља вере и есхатологије, дајући 

могућност испитаницима да се определе за одговоре да ли и како верују у Бога, ко 

или шта је за њих Бог, како сусрећу и познају Бога, како поимају Свету Литургију и 

Живот Вечни, како им вера и молитва помажу у животу, зашто опраштају и моле за 

опроштај, као и да рангирај оценама десет Старозаветних и две Новозаветне Божије 

заповести, као и осам Црквених заповести, према духовном значају и моралној 

тежини које за њих имају. 

 Трећим инструментом (Прилог 1в.) испитан је допринос верске наставе 

моралном формирању личности, разматрањем питања зашто су се испитаници 

определили да похађају верску наставу,  ко је пробудио и развио верска осећања и 

интересовања за Бога и религију, како верска настава доприноси моралности деце и 

младих, од чега зависи допринос верске наставе моралном формирању личности 

ученика, од чега зависи допринос вероучитеља моралном формирању личности 

ученика, и који начини извођења верске наставе доприносе моралном узрастању 

ученика.          

 
2.8. Узорак испитаника 

Истраживање је спроведено међу испитаницима основношколског узраста (7. 

и 8. разреди) и средњошколског узраста (3. и 4. разреди), јер се на овом узрасту 

остварује диференцијација и актуелизација потенцијала, кроз јасне назнаке владања 

садржајима одређене области и креативне продукције у неком социјално 

релевантном облику. Завршни разреди основне и средње школе подразумевају 

присуство високих способности кроз специфичне домене и области знања, уз 

профилисана и конзистентна интересовања за друштвено-моралне проблеме, 

преиспитивање исправности правила понашања и закона који се младима намећу од 

стране породице или вршњака, као и могућност апстрактног мишљења. (Coleman & 
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Cross, 2001). Узорак је невероватносни, пригодни – групни - према узрасту, па је 

начин узорковања обухватио и елементе стратификованог узорка. У оквиру три 

стратума, упитником је испитано 446 ученика основних и средњих школа са 

територије Епархије банатске. Структура и уједначеност узорка по питању 

релевантних варијабли (социо-демографске карактеристике и у односу на пол), 

представљена је у Табели 1. и на Графикону 1. 

 
 

 

Табела 1. – Структура узорка у односу на социо-демографске карактеристике 

 
Социо-демографске карактеристике испитаника          f                                     %       
  
     Пол                                        Мушкарци                           208                                 46,6                              
                                                    Жене                                    238                                 53,4                              
                                           Укупно                                446                              100 
     Разред                                      
                                                     7. разред ОШ                      131                                 29,4                 
                                                     8. разред ОШ                       88                                  16,7 
                                                     3. разред СС                       104                                  23,3 
                                                     4. разред СС                       123                                  27,6 
                                                     Укупно                                446                              100 
    Средина 
                                                     Село                                     180                                 40 
                                                     Град                                      270                                 60 
                                                     Укупно                                 446                              100 

 
 
 
Графикон 1. - Структура узорка у односу на пол 
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2.9. Ток истраживања 

Истраживање се спроводило у пет основних и пет средњих школа на територији 

Епархије банатске, у току маја и јуна месеца 2015. године. Обухваћене су следеће школе: 

О.Ш. „Вук Стефановић Караџић“ у Вршцу (N=36), О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ у Омољици 

(N=46), О.Ш. „Жарко Зрењанин“ у Качареву (N=47), О.Ш. „Олга Петров“ у Падинској 

Скели (N=41), О.Ш. „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу (N=49); Гимназија 

„Борислав Петров Браца“ у Вршцу (N=27), Гимназија „Урош Предић“ у Панчеву (N=50), 

Зрењанинска Гимназија у Зрењанину (N=50), Средња економско-трговинска школа 

„Доситеј Обрадовић“ у Алибунару (N=49) и Средња техничка школа у Кикинди (N=51). 

Испитивање је групно организовано по разредима, уз присуство наставника верске 

наставе, док је инструкције у писменој форми дао истраживач (Нинослав Качарић), те се 

тим начином постигла униформност услова истраживања у свим одељењима. После 

кратког и неутралног упућивања ученика у проблем истраживања, од стране надлежног 

наставника верске наставе, испитаницима су дељени упитници, и један школски час је био 

довољан за прикупљање свих тражених података, док су ученици на задовољавајућем 

нивоу били заинтересовани за сарадњу. 
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2.10. Обрада података  

Целокупна квантитативна статистичка обрада података извршена је у програму 

SPSS for Windows, верзија 20.0. (програм за статистичка израчунавања). Дескриптивне 

карактеристике испитаних варијабли представљене су преко показатеља дескриптивне 

статистике (аритметичка средина - AS; стандардна девијација - SD;  закривљеност и 

спљоштеност – skewness (скјунис) и kurtosis (куртозис)). У циљу испитивања разлика 

између две групе испитаника примењен је Т- тест независних узорака, уз уважавање 

значајности p < 0,05, ако је p > 0,05 то значи да не постоји статистички значајност, те да су 

добијене разлике случајне, а не системске. У оквиру Т -теста израчунат је и показатељ 

величине утицаја - Ета квадрат. Ета квадрат може имати вредност у опсегу од 0 до 1 и 

представља пропорцију варијансе у зависној променљивој објашњеној независном 

променљивом (груписања). Формула за израчунавање ета квадрата је:    

Смернице (Cohen, 1988: 284-287) за тумачење ове величине гласе:  

0,01 = мали утицај;  

0,06 = умерен утицај;  

0,14 = велики утицај.  

Т- тестом испитиване су разлике међу половима и срединама из којих испитаници потичу. 

Приликом утврђивања разлика и поређења просечних резултата за више од две групе 

употребљена је једнофакторска анализа варијансе (АНОВА) са накнадним тестовима (Post 

Hoc, и Tukey), уважавана је значајност на нивоу p < 0,05. Израчунат је и ета квадрат, 

величина утицаја, чија формула у овом случају гласи:   

ета квадрат =  , смернице за тумачење ове величине 

су исте као у претходном случају. Факторском анализом варијансе утврђене су разлике у 

систему вредности, есхатолошком узрастању и схватању верске наставе, те њеном 

доприносу моралности младих међу различитим узрастима. Приликом утврђивања 

корелације између одређених варијабли коришћен је Пирсонов коефицијент корелације / 

Спирманов ранг корелације.* Корелација описује јачину и смер везе између две 

променљиве. Уважавана је значајност на нивоу p < 0,01. Коефицијент корелације (р - само 

р је ако је Пирсон / ро - ово је ако је Спирман) може имати вредност од -1,00 до 1,00. 
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Вредност 0 показује да не постоји никаква корелација, вредност 1,0 указује да је 

корелација потпуна и позитивна док вредност -1,0 показује да је корелација потпуна и 

негативна. Кохен (Cohen, 1988: 79-81) даје следеће смернице за величину корелације: 

мала: 0,10 - 0,29; средња: 0,30 - 0,49; велика: 0,50 - 1,0. Пирсонов коефицијент / 

Спирманов ранг* корелације рачунат је између одабраних ајтема првог (систем вредности) 

и трећег (допринос верске наставе моралном формирању личности), односно другог (вера 

и есхатологија) и трећег (допринос верске наставе моралном формирању личности) 

инструмента. За груписање јединица посматрања у класе, тако да се сличне јединице нађу 

у истој класи (кластеру) коришћена је Кластер анализа. Ова анализа вршена је помоћу 

скорова, израчунатих на основу вредности обележја по свим варијаблама, за сваку 

јединицу посматрања посебно. Посматран је однос вере и есхатологије (начин вере, 

поимања и познања Бога, однос према Божијим и Црквеним заповестима, праштању, 

молитви, литургији и животу вечном)  и верске наставе (организација и начин извођења 

верске наставе, личност наставника), као и однос система вредности (поимање, 

вредновање и објашњавање врлина и грехова) и верске наставе.  Факторском анализом  

испитивана је међузависност унутар великог броја варијабли које су објашњене помоћу 

малог броја заједничких фактора. То даје могућност бољег разумевања односа међу 

варијаблама уз минималан губитак информација. Посматрана је структура система 

вредности и есхатолошка структура, да би се видело из чега се на одређеном ступњу 

састоји есхатолошко узрастање.  
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3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

3.1.   Систем вредности и морални ставови младих који похађају верску наставу 

У приказу података поћи ће се од оних који се односе на задатке истраживања, 

односно на прву хипотезу о утврђивању система вредности и позитивних ставова младих 

који похађају верску наставу. Ово је уједно и први корак ка снимању ефеката верске 

наставе из угла моралног васпитања оних који је похађају. 

Систем вредности посматран је упитником у коме су испитаници наводили десет 

моралних врлина које су по њиховом мишљењу најважније за исправан живот. Важност 

истих изражавали су рангирањем (Прилог 1а.). Интересантан је податак да је присутан 

одређен број одговора који говоре о томе да испитаници не знају суштину значења појма 

вредности (наведени одговори ученика нису моралне врлине или вредности). У наставку 

рада ће бити приказане оцене појединих вредности које су испитаници дали рангирајући 

их оценом од 1 (најнижа оцена) до 10 (највиша оцена). 
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Табела 2. – 

Вредности оцењене 

оценом 1 (најмања 

оцена) 

Одговори                                           f % 

Поштење 36 9.0 

Љубав 33 7.3 

Искреност 31 6.9 

Брижност         27 6.0 

Доброта 22 4.9 

Смирење 20 4.5 

Вера 18 4.0 

Храброст 17 3.8 
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Правичност 17 3.8 

Скромност 17 3.8 

Поштовање 16 3.5 

Пост 16 3.5 

Хуманост        14 3.1 

Мудрост        14 3.1 

Несебичност 13 2.9 

Усамљени одговори    135 30.1 

∑  446 100 

 

            Како се из Tабеле 2. може видети, са оценом 1 издваја се 15 најфреквентнијих вредности 

за које би се могло рећи да чине део система вредности младих који похађају верску наставу. 
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Међу њима као најфреквентнији одговори доминирају: поштење (које обухвата и следеће 

исказе: не красти, не лагати, не пожелети ништа што је туђе) са фреквенцијом од 36 

испитаника, што чини 9% од укупног броја, затим, љубав (која обухвата љубав према 

ближњима, љубав према богатству, љубав према отаџбини, љубав према породици, љубав 

према родитељима, љубав према науци, љубазност) са фреквенцијом од 33 испитаника, што 

чини 7,3% од укупног броја, потом  искреност са фреквенцијом од 31 испитаника, што чини 

6,9% од укупног броја. Доброта (која подразумева и доброчинство, добродушност, 

дружељубивост, другарство), заузима четврту позицију, поштовање (које обухвата 

самопоштовање, поштовање породице, поштовање свештеника), пету, а  вера (која подразумева 

и веру у Бога, веровање другима, веру у себе, верност), шесту... Фреквентност испитаника који 

су дали усамљене одговоре износи 135 одговора, што чини 30,1% од укупног броја, и међу тим 

одговорима се издвајају: чистота, памет, борбеност, култура, логика, среброљубље, рад, 

стрпљење, толеранција, уздржљивост, воља, част, ћутање, безгневље, безгрешност, реалност, 

брзоплетост, истинитост, издржљивост, марљивост, милосрђе, мирољубивост, морална 

вредност, морална чистота, нада, непристојност, несебичност, невиност, оданост, одговорност, 

одласци на Литургију, оптимизам, осећајност, пажљивост, правда, прељуба, превара, 

пријатељство, равноправност, разумевање, самоувереност, школованост, скрушеност, 

слаткоречивост, слобода, слободоумност, сналажљивост, срећа, сузе, свесност, тврдоглавост, 

учтивост, умереност, утеха... 

            Када је реч о вредностима које су оцењене оценом 2, евидентно је да се међу њима 

јављају вредности које су испитаници оценили оценом 1, али се јављају и нове вредности. 

Треба напоменути да ранг вредности које су оцењене оценом 1, а појављују се као вредност која 

се оцењује оценом 2, не заузима исту позицију која је дата у Табели 2. 

 

Табела 3. – Вредности оцењене оценом 2 

Одговори                                                   f % 

Хуманост 46 10.3 

Љубав 33 7.3 
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Доброта 28 6.2 

Поштење 25 5.6 

Поштовање 22 4.9 

Нада 19 4.2 

Мудрост 17 3.8 

Племенитост 17 3.8 

Храброст              16 3.5 

Мир              15 3.3 

Истрајност              14 3.1 

Кротост              14 3.1 

Послушност 14 3.1 

Пост 14 3.1 

  Усамљени одговори 123 27.4 

∑ 446 100 

 

            Као што је представљено у Табели 3, на другом месту, у смислу растућег значаја, 

између 15 најфреквентнијих вредности, налазе се: хуманост са 46 испитаника што чини 

10,3% од укупног броја, љубав (која обухвата љубав према ближњима, љубав према 

природи, љубав према другима, љубав према породици, љубав према послу, љубазност) 

са 33 испитаника што чини 7,3% од укупног броја, искреност са 29 испитаника што чини 

6,5% од укупног броја, поштење (не лагање, не псовање, не сведочење лажно), 

доброта... Ако се упореде резултати изложени у Табели 2. и Табели 3. уочава се да 

љубав зауима исту позицију (другу) у обе оцене, док је први ранг у оцени 1. заузело 
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Табела 4.- Вредности оцењене оценом 3. 
Одговори                                         f      % 

Друштвеност 39 8.7 

Поштење 31 6.9 

Дарежљивост 27 6.0 

Вера 27 6.0 

поштење, које је у оцени 2. заузело четврто место. Искреност као вредност у обе 

категорије заузела је трећи ранг. Остале вредности, као што се види из приложених 

табела, заузимају приближно исти ранг вредновања. Овде је 123 испитаника дало 

усамљене одговоре, што представља 27,4% од укупног броја, и међу њима се издвајају: 

поверење, разумевање, сузе, упорност, вредност, врлина, збуњеност, уздржљивост, 

чистота, ћутање, амбициозност, безгрешност, благодарност, благоречивост, благост, 

борба за правду, братољубље, брзоплетост, целомудреност, дарежљивост, дисциплина, 

дружељубивост, духовност, чедност, праштање, логика, милосрђе, милостивост, 

мирољубивост, одлазак у Цркву, одлучност, одважност, опроштај, оптимизам, 

осећајност, отвореност, памет, пажљивост, понизност, правда, правичност, пријатељство, 

промишљеност, радост, самоконтрола, самокритичност, самоувереност, осећајност, 

саосећајност, сажаљење, смирење, сналажљивост, срећа, телесна чистота, толеранција, 

трпељивост, умереност, уздржање... У овим одговорима се налазе вредности које су 

рангиране и оценом 1, као што су нпр. пријатељство, милосрђе, срећа...                   

             

            Када је реч о вредностима које су оцењене оценом 3, уочава се да се међу њима 

јављају вредности које су испитаници оценили оценама 1. и 2, али се јављају и нове 

вредности. Треба напоменути да ранг вредности које су оцењене оценама 1. и 2, а 

појављују се као вредност која се оцењује оценом 3, не заузима исту позицију која је дата 

у Табелама 2. и 3. 
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Кротост 27 6.0 

Скрушеност 20 4.4 

Љубав 19 4.2 

Хуманост 17 3.8 

Искреност 17 3.8 

Морал 17 3.8 

Храброст 16 3.5 

Поштовање 16 3.5 

Кајање 15 3.3 

Праведност 15 3.3 

Васпитање 15 3.3 

Усамљени одговори 128 28.5 

∑ 446 100 

 
 

            Из података присутних у Табели 4. може се закључити да се мењају вредности које 

имају већу фреквентност, као и број испитаника који дају усамљене одговоре. Приметно 

је да у систем улазе вредности које инклинирају ка есхатолошкој моралности (вера, 

кротост, скрушеност), што указује да са већим вредновањем виша места у систему 

вредности заузимају вредности које спадају у есхатолошки систем. Између 15 

најфреквентнијих вредности оцењених оценом 3 налазе се: друштвеност са 39 

испитаника што чини 8,7% од укупног броја, поштење са 31 испитаником што чини 6,9% 

од укупног броја, дарежљивост, вера и кротост са 27 испитаника, што чини 6% од 

укупног броја... Усамљене одговоре је дало 128 испитаника, што чини 28,5% од укупног 
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 Табела 5. – Вредности оцењене оценом 4 

броја, и у те вредности спадају: целомудреност, исповедање, лојалност, несебичност, 

оданост, осећајност, послушност, позитивност, амбиција, добри манири, добро срце, 

драгост, духовна чистота, духовни мир, истрајност, издржљивост, јунаштво, култура, 

лењост, мудрост, наклоност, нечињење прељубе, неосуђивање, непушење...  

            Анализом вредности које су оцењене оценом 4, уочава се да се међу њима јављају 

вредности које су испитаници оценили и нижим оценама, али се јављају и нове 

вредности. Треба напоменути да ранг вредности које су оцењене оценом 4, а појављују се 

као вредности које се оцењују и нижим оценама, не заузима исту позицију која је дата у 

Табелама 2, 3. и 4. 

 

Одговори                                      f  % 

Искреност 38 8.5 

Пожртвованост 29 6.4 

Смерност  29                     6.4 

Уздржљивост  25 5.5 

Дарежљивост 24 5.3 

Исповедање 24 5.4 

Поштење 24 5.3 

Вера 21 4.6 

Љубав 18 4.0 

Храброст 17 3.8 

Осећајност 16 3.5 

Честитост 14 3.1 
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            Инспекцијом Табеле 5. увиђа се 15 најфреквентнијих вредности, међу којима се као 

најфреквентнији одговори оцењени оценом 4 издвајају: искреност (f=38) што представља 

8,5% од укупног броја,  пожртвованост и смерност (f=29) што представља 6,9% од 

укупног броја, уздржљивост (f=25) што представља 5,5% од укупног броја, поштење, 

исповедање и дарежљивост (f=24), што представља 5,4% од укупног броја одговора... 

Усамљених одговора је овога пута 127, што представља 28,3% од укупног броја свих 

одговора, а међу њима се налазе: ћутање, борба за правду, братољубље, признавање 

сопствених грешака, добронамерност, дружељубивост, хуманост, индивидуализам, 

интелигенција, користољубивост, култура, марљивост, милосрђе, милостиња, милост, 

мирољубивост, морална чистота, не красти, не пити, не псовати, не убијати, неисквареност, 

необичност, непамћење зла, несебичност, несреброљубље, независност, оданост, одлучност, 

одмереност, одобрење, реалност, ревност, родољубље, самокритичност, ширење позитивне 

енергије, скрушеност, слобода, слога, брижност, пост, сигурност, великодушност, здравље, 

живот без зависти... 

Мудрост 14 3.1 

Помагање другоме 14 3.1 

Скромност 12 2.6 

Усамљени одговори 127  28,3 

∑   446 100 
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            Анализом вредности које су оцењене оценом 5, може се увидети да се међу њима 

јављају вредности које су испитаници оценили и нижим оценама, али се јављају и нове 

вредности. Треба напоменути да ранг вредности које су оцењене оценом 5, а појављују се 

као вредности које се оцењују и нижим оценама, не заузима исту позицију која је дата у 

Табелама 2, 3, 4. и 5. 

 

Табела 6. – Вредности оцењене оценом 5 

 

Одговори         f                              % 

Пажљивост 41 9.1 

Поштење 38 8.5 

Љубав 35 7.8 

Милосрдност 30 6.7 

Помагање        30   30                               6.7 

Искреност 19 4.2 

Храброст 18 4.0 

Брижност 13 2.9 

Дарежљивост 16 3.5 

Чедност 16 3.5 

Нада 16 3.5 

Празновање Црквених празника  14 3.1 

Част 13 2.9 

Доброта 12 2.6 
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Одлазак у Цркву 10 2.2 

Усамљени одговори  125 27.8 

∑         446                                                         100 

 

            Разноврсност моралних врлина оцењених оценом 5, наставља се као и у 

претходним случајевима, па се види 15 најфреквентнијих одговора који су приказани у 

Табели 6. Пажљивост (f=41) што представља 9,1% свих одговора, поштење (f=38) што 

чини 8,5% од укупног броја, и љубав (која обухвата љубав према родитељима, љубав 

према држави) (f=35) што чини 7,8% свих одговора, издвајају се као најфреквентније 

врлине оцењене оценом 5. Међу мање фреквентнима су: одлазак у Цркву (f=10), 

доброта (f=12), брижност и част  (f=13), празновање Црквених празника (f=14)... Све 

овде присутне вредности шире круг есхатолошке вредносне оријентације. 

Фреквентност усамљених одговора износи 125, што представља 27,8% од укупног 

броја, а међу њима су присутни: емпатија,  поверење, трпељивост, тврдоглавост, 

амбициозност, човекољубље, оданост, упорност, уздржљивост, васпитаност, воља, 

вредност, захвалност, знање... 

            Када је реч о вредностима које су оцењене оценом 6, уочава се да се међу њима 

јављају вредности које су испитаници оценили и нижим оценама, али се јављају и нове 

вредности. Ранг вредности које су оцењене оценом 6, а појављују се као вредности које 

се оцењују и нижим оценама, не заузима исту позицију као у претходним Табелама. 

 

Табела 7. – Вредности оцењене оценом 6 
Одговори                   f                           % 

Поштовање 36 8.1 

Морална чистота 35 7.8 

Љубав 34 7.6 
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            Међу подацима приказаним у Табели 7. присутно је 15 најфреквентнијих 

различитих моралних врлина које испитаници сматрају важнима за праведан живот. 

Усамљених одговора укупно има 133, што чини 29,6% од укупног броја, и међу њима су 

наведени: гостољубивост, оданост, нада, несебичност, опрост... Поштовање (f=36) што 

чини 8,1% од укупног броја, морална чистота (f=35) што чини 7,8% од укупног броја,  и 

љубав (f=34) што чини 7,6% од укупног броја, истичу као најфреквентнији одговори ове 

оцене. Најмању фреквентност међу приказаним одговорима имају врлине племенитост, 

храброст и братољубље (f=14), што за сваку врлину посебно чини 3,1% од укупног броја 

Поштење 25 5.6 

Искреност 22 4.9 

Одговорност 20 4.4 

Родољубље  20 4.4 

Милосрђе 17 3.8 

Oсећајност 17 3.8 

Мудрост 15 3.3 

Доброта 15 3.3 

Хуманост 15 3.3 

Братољубље 14 3.1 

Племенитост 14 3.1 

Храброст 14 3.1 

Усамљени одговори 133 29.6 

∑  446 100 
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одговора. Круг вредности се шири: родољубље, осећајност, племенитост, одговорност, 

искреност... 

            Анализом вредности које су оцењене оценом 7, уочава се да се међу њима јављају 

вредности које су испитаници оценили и нижим оценама, али се јављају и нове вредности. 

Ранг вредности које су оцењене оценом 7, а појављују се као вредности које се оцењују и 

нижим оценама, не заузима исту позицију која је дата у претходним Табелама. 

 

Табела 8. – Вредности оцењене оценом 7 

Одговори                        f                               %                  

Дарежљивост 46 10.3 

Љубав 42 9.4 

Искреност 23 5.1 

Нада 22 4.9 

Доброта 19 4.3 

Хуманост 19 4.3 

Разумевање 19 4.3 

Храброст 18 4.1 

Поштовање 18 4.1 

Милосрђе 17 3.8 

Оданост 17 3.8 

Смиреност 15 3.3 

Праведност 14 1.3 
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Поштење 13 2.9 

Уздржање 13 2.9 

Усамљени одговори 131 29.2 

∑ 446 100 

 
 
            У Табели 8. приказанo је 15 најфреквентнијих одговора у оквиру вредности 

оцењених оценом 7. Три водеће моралне врлине које се истичу у оцени 7 су: дарежљивост 

(f=46) што представља 10,3% од укупног броја одговора, љубав (f=42) што представља 

9,3% од укупног броја, и искреност (f=23) што чини 5,1% од укупног броја одговора. 

Најмању фреквентност имају уздржање (f=13), поштење (f=13) и праведност (f=14)... 

Приметно је да се јављају и вредности: смиреност, поштовање, разумевање, хуманост... као 

вредности које улазе у више нивое моралности испитаних. Као што је случај и у 

претходним табелама и овде се опажа велик проценат усамљених одговора (29,2%), међу 

којима су присутни: емпатија, стрпљивост, поверење, целомудреност, креативност, 

кротост, марљивост, образовање, оптимизам, амбициозност, благодарност, благост, 

целомудреност, другарство, чистота, гостопримљивост, исповедање, истина, издржљивост, 

једнакост раса, кротост, култура, лепота, љубав према ближњима, логичност, милостиња, 

милостивост, мирољубивост, несебичност, оптимизам, осећајност, патриотизам, 

племенитост, послушност, пристојност, равноправност, сигурност, смисаоност, снажност, 

толерантност, упорност, васпитање, вредност, захвалност... 

            Посматрањем вредности које су оцењене оценом 8, уочава се да се међу њима 

јављају вредности које су испитаници оценили и нижим оценама, али се јављају и нове 

вредности. Треба напоменути да ранг вредности које су оцењене оценом 8, а појављују се 

као вредности које се оцењују и нижим оценама, не заузима исту позицију као у 

претходним Табелама. 
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Табела 9. – Вредности оцењене оценом 8  

Одговори                     f                             %                  

Bера 38 8.5 

Љубав 33 7.3 

Искреност 32 7.1 

Хуманост 28 6.2 

Смерност 27 6.0 

Смирење 21 4.7 

Нада 21 4.7 

Поштовање 21 4.7 

Уздржљивост 16 3.5 

Верност 14 3.1 

Поштење 14 3.1 

Пожртвованост 14 3.1 

Храброст 12 2.6 

Доброта 11 2.4 

Скромност 10 2.2 

Усамљени одговори 134 29.8 

∑ 446 100 
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            У Табели 9. је приказано 15 најфреквентнијих различитих одговора оцењених 

оценом 8, што говори о разноврсности моралних вредности и моралних  врлина које су 

битне у животу младих. Као најфреквентније вредности и врлине издвајају се:  вера (f=38) 

што чини 8,5% од укупног броја одговора, љубав (f=33) што чини 7,3% од укупног броја 

одговора, и искреност (f=32) што чини 7,1% од укупног броја, док са друге стране 

скромност (f=10), доброта (f=11) и храброст (f=12) имају најмању фреквентну 

манифестацију. Изражене фреквентности горе наведених врлина говоре о томе да се 

систем вредности све више оцртава вредностима које дефинишу есхатолошку моралност. 

Усамљених одговора је овај пут 134, што чини 29,8% од свих  наведених одговора, и ту су 

присутни: праведност, саосећајност, поверење, љубазност, опраштање, пажљивост, 

племенитост, послушност, дарежљивост, емпатија, виспреност, великодушност, 

уздржљивост, целомудреност, духовитост, упорност, толерантност, пост, стрпљење, 

родољубље, радост, пријатељство, правда, праштање, поузданост, памет, мудрост, 

мирољубивост, питомост, лепота, култура, једнакост религија, издржљивост, исповедање, 

исправност... 

            Анализом вредности које су оцењене оценом 9, може се закључити да се међу њима 

јављају вредности које су испитаници оценили и нижим оценама, али се јављају и нове 

вредности, па ранг вредности које су оцењене оценом 9, а појављују се као вредности које 

се оцењују и нижим оценама, не заузима исту позицију као у Табелама од 2. до 9. 

  

Табела 10. – Вредности оцењене оценом 9 

Одговори                       f                            %                  

Нада 43 9.6 

Вера 42 9.4 

Искреност 42 9.4 

Љубав 42 9.4 
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Хуманост 23 5.1 

Поштење 21 4.7 

Пост 17 3.8 

Скромност 14 3.1 

Милосрђе 13 2.9 

Доброта 10 2.2 

Храброст 8 1.7 

Поштовање 8 1.8 

Пожртвованост 8 1.8 

Послушност 7 1.5 

Оданост 6 1.3 

Усамљениодговори 142 31.6 

∑ 446 100 

 

            Инспекцијом Табеле 10. види се 15 најфреквентнијих ученичких одговора  оцењених 

оценом 9. Ова оцена представља високо котиране вредности неопходне за праведан и 

исправан живот, а међу најфреквентнијима су: нада (f=43)  што чини 9,6% од укупног броја 

одговора, након које долазе љубав, вера и искреност (f=42) што за сваку врлину посебно 

чини 9,4% од укупног броја одговора. Мање фреквентне вредности су оданост (f=6), 

послушност (f=7)  и храброст (f=4), док је пост навело 17 испитаника, што чини 3,8% од 

укупног броја, што сведочи да се пост доживљава се као значајна вредност и заузима 

високо место. Као што је наведено, изразито се вреднују и друге вредности које излазе из 

круга, ако се тако може рећи, световне моралности, а односе се на: наду, љубав, веру, 

скромност, искреност, хуманост, милосрђе, послушност... и приближавају се есхатолошкој 
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Табела 11. – Вредности оцењене оценом 10 
Одговори                            f                              %                                           

Љубав 61 13.7 

Вера 40 9.0 

Нада 39 8.7 

Поштење 29 6.5 

Искреност 28 6.3 

Скромност 12 2.7 

Ревност у  вери и 

молитви 

10 2.2 

Доброта 10 2.2 

Хуманост 9 2.0 

Верност 9 2.0 

моралности. Тенденција великог броја усамљених одговора је и овде присутна и износи 142, 

што чини 31,6% од свих одговора испитаника, а међу њима се налазе: друштвеност, 

толеранција, разумевање, праштање, поузданост, одговорност, мудрост, мирољубивост, 

исправност, исповедање, побожност, патриотизам, осећајност, култура, кротост, једнакост 

нација, дружељубивост, доследност, дарежљивост, блаженост, великодушност, умереност, 

упорност, усмереност на добро, стрпљење, смиреност, смисаоност, праведност, 

правдољубивост, поверење...  

            Када је реч о вредностима које су оцењене оценом 10, евидентно је да се међу њима 

јављају вредности које су испитаници оценили и нижим оценама, али се јављају и нове 

вредности, па ранг вредности које су оцењене оценом 10, а појављују се као вредности које 

се оцењују и нижим оценама, не заузима исту позицију која је дата у Табелама од 2. до 10. 
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Праведност 5 1.1 

Поштовање 4 1.0 

Разумевање 4 1.0 

Смиреност 4 1.0 

Усамљени одговори    152 33.9 

∑                       446                                  100 

 

            У Табели 11. представљено је 15 најфреквентнијих моралних врлина оцењених 

оценом 10, и оне представљају према мишљењу испитаника најважније врлине и 

вредности за исправан живот. Као и међу вредностима оцењеним оценом 9, види се да се 

разноврсност одговора смањује, што би значило да су за већину испитаника битне сличне 

или исте врлине и вредности. Као најфреквентније вредности истичу се љубав (f=61) што 

чини 13,7% од укупног броја одговора, вера (f=40) што чини 9% од укупног броја, и нада 

(f=39) што чини 8,7% од укупног броја одговора. Мање фреквентне вредности су 

смиреност, разумевање и поштовање (f=4), праведност (f=5), хуманост (f=9)... 

Усамљених одговора овог пута има највише, у односу на претходне оцене, и њихов је број 

152, што чини 33,9% од укупног броја, а међу њима су: другарство, умереност, мудрост, 

мирољубивост, интелигенција, стрпљење, слобода, племенитост, дарежљивост, 

великодушност, упорност, толерација, савесност, оригиналност, оданост, моралност, 

милосрђе, кротост, дружељубивост, добродушност... Вредности као што су: ревност у вери 

и молитви, верност, смирење, разумевање за другог, љубав, нада, доброта... свакако су 

врлине које красе верника, те јављајући се у кругу оцењених највишом оценом у упитнику 

који је од испитаника тражио да вреднују оне које су по њиховом мишљењу значајне за 

поштен живот, означавају систем вредности за који би се могло рећи да има ознаке 

есхатолошке моралности, иако, треба нагласити да ово није било наглашено у упитнику, 

што би могло да значи да је систем једног броја испитаних сигурно оријентисан ка 

есхатолошкој моралности. 
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Графикон 2а. – Фреквенција опредељености испитаника за одређене моралне вредности 

 

 

1- поштење; 2- послушност; 3- искреност; 4- брижност; 5-доброта; 6- смирење; 7- вера; 

8- Храброст;  9- правичност; 10- скромност; 11- поштовање; 12- пост; 13- хуманост; 14- 

мудрост; 15- несебичност; 16- нада; 17- племенитост; 18- мир; 19- истрајност; 20 –

кротост; 21- љубав; 22- друштвеност; 23- дарежљивост; 24- скрушеност; 25- морал и 

морална чистота; 26- кајање; 27- праведност; 28-васпитање; 29- пожртвованост; 30- 

смерност; 
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Графикон 2б. – Фреквенција опредељености испитаника за одређене моралне вредности 

 

 

31-уздржљивост; 32- исповедање; 33- осећајност; 34- честитост; 35- помагање; 36- 
пажљивост; 37- милосрдност; 38- чедност; 39- празновање; 40- част; 41- одлазак у 
Цркву; 42- одговорност; 43- родољубље; 44-  братољубље; 45- разумевање; 46- оданост; 
47- ревност у вери и молитви; 48- верност; 
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Графикон 2в. - Усамљене опредељености испитаника за одређене моралне вредности 
 

 
 

 

На Графиконима 2а, 2б. и 2в. видимо јасније приказане фреквенције опредељености 

испитаника за одређене моралне вредности, што је обрађено и такође приказано у 

Табелама од 2. до 11. 

 

 

 

 

 

          

 

3.1.1. Систем вредности на основу оцењених вредности 
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Табела 12. Систем вредности (почев од најмање оцене 1 до најв 

еће 
оцен

е 10) 

 

 

 

 

У

колико 

посмат

рамо 

Табеле 

од 2. 

до 11. 

и фреквентност одговора које су ученици давали, добијамо слику која је представљена у 

Табели 12, и иста представља систем вредности ученика добијен на основу оцена 

вредности и њихове фреквентности. Уколико би се интерпретацији резултата приступило 

са становишта израчунавања средње вредности тј. просечних оцена тих издвојених 

тврдњи, добила би се другачија слика: нада има највишу просечну оцену 7,61, после ње 

долази вера 6,80, и потом љубав 6,15, док најнижу просечну оцену има друштвеност 3,00. 

Овај налаз потврђује постављену радну хипотезу да млади који похађају верску наставу 

имају хришћански систем вредности и позитивне ставове према хришћанском моралу, 

будући да су нада, вера и љубав три вредности са највишим просечним оценама, а исте 

вредности у хришћанском систему вредности и моралу заузимају највише позиције. 

Анализом сваке оцењене вредности појединачно долази се до закључка да је љубав 

најважнија вредност за исправан живот, као вредност која је оцењена оценом 10, а има 

највећу фреквентност 61, што је у складу са Химном љубави Светог апостола Павла (1Кор. 

   Оцене  Одговори     f                  AS          SD        Мin.       Маx. 

Оцена 1 Поштење  (f=36) 5.07         2.95 1            10 

Оцена 2 Хуманост  (f= 46)            5.27         3.09   1            10 

Оцена 3 Друштвеност (f=39)             3.00         .000 3             3 

Оцена 4 Искреност (f=38)             6.10         2.87          1           10 

Оцена 5 Пажљивост  (f=41)             5.19         2.71          1           10 

Оцена 6 Поштовање  (f=36) 5.00         .000          5            5 

Оцена 7 Дарежљивост (f=46) 5.12        1.67           3            7 

Оцена 8 Вера (f=38)             6.80        3.14           1           10 

Оцена 9 Нада (f=43)             7.61        2.54           2           10 

  Оцена 10 Љубав (f=61)             6.15        3.05           1           10 
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13, 1-9), и представља индикатор високе остварености онтолошке моралности, док је 

поштење вредност која је по испитаницима најмање битна за исправан живот. Занимљиво 

је промислити и коментарисати због чега је младима данас поштење најмање битно, и да 

ли актуелно стање у друштву и окружењу, где су и они сами често сведоци да је за успех 

понекад битније нешто друго, осим поштења и вредног рада, доприноси томе. Маслов је 

писао о хијерархији потреба, и у његовој пирамиди потреба љубав се налази на средини 

(најниже потребе су физиолошке, па потребе за сигурношћу, потом долазе потребе за 

припадањем - ту спада љубав, па потребе за уважавањем, и на крају самоостваривање). 

Млади осећају дубоку потребу да негде припадају, да их други прихватају, да воле и да 

буду вољени. Уколико ове потребе нису задовољене, јавља се несрећа, незадовољство 

собом, неиспуњеност и депресија, па потреба за љубављу често може да надјача 

физиолошке и потребе за сигурношћу, наравно зависно од особина личности и ставова 

особе. Према развојној психологији, карактеристике периода адолесценције представљају 

и потребе за припадањем, као и конформисањем са вршњацима.  Увиђа се да у оквиру 

сваке оцењене вредности постоји велики број усамљених одговора, као и то да један део 

одговора не спада у моралне врлине и вредности. Пажњу привлачи и чињеница да се исте 

моралне вредности налазе међу фреквентнијим одговорима у више оцена, па се тако љубав 

налази и у осталим оценама међу фреквентнијима, а исти је случај и са искреношћу. Свака 

особа је јединствена и непоновљива личност, па је тако сасвим оправдано и то да иста 

вредност различитим особама није подједнако битна за самоиспуњење и 

самоактуелизацију, за исправан и праведан живот. Љубав, вера и нада представљају 

највише вредности у есхатолошкој моралности, и оне су код неких испитаника више, а код 

неких мање вредноване, што говори о њиховом нивоу зрелости у есхатолошком смислу, 

или о систему вредности у којем има још простора за самоизграђивање, што је, узимајући 

у обзир узраст испитаника, разумљиво и прихватљиво.  Ови се резултати могу 

компарирати са резултатима истраживања Филомене Клифорд (Clifford, 2013) у Великој 

Британији, којима је утврђено да неке универзалне врлине, као што су храброст, поверење 

и одговорност, могу и треба да буду присутне унутар култура и религија широм света, а 

наставни планови и програми у државним школама треба да промовишу духовни, 

морални, културни, ментални и физички развој ученика у школи и друштву. Прегледом 
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дисплеја и пројектне документације појавио се опипљив израз озбиљног приступа школе 

према моралном и духовном програму заснованом на неговању врлина које су показатељ 

школског етоса. Филозофија школе према врлинској пракси је подржана од стране многих 

релевантних коментара, који указују да је морално и верско васпитање потребно у 

школама, јер хришћански етос има универзалне моралне вредности.  

 

3.1.2  Систем вредности - духовни значај ставова 

Како се у овом раду првенствено проучавају ефекти верске наставе, посматрано је 

како ученици верске наставе вреднују хришћанске вредности, њихов духовни значај и 

моралну тежину. 

Табела 13. – Дескриптивни показатељи става „Блажени су...“ 

 
Тврдње    N            AS         SD       Skewness     Kurtosis 

Блажени су сиромашни духом, јер је 
њихово Царство Небеско   435          4.63       2.688          .174             -1.148 

 Блажени су они који           
 плачу, јер ће се утешити   436           4.44      2.614           .227            -1.352 

Блажени су кротки, јер ће наследити 
земљу  434           4.14       2.428          .565             -.775 

Блажени су гладни и жедни правде, 
јер ће се наситити  434           4.76       2.308         .155             -.843 

Блажени су милостиви, јер ће бити 
помиловани   434           5.59       2.512         -.073            -.906 

Блажени су они који су чистога срца, 
јер ће Бога видети  433          6.38        2.654         -.733           -.672 

Блажени су они који мир граде, јер ће 
се синовима Божијим назвати  434          5.87        2.508         -.370         -1.106 

Блажени су прогнани правде ради, јер 
је њихово Царство Небеско  434           5.20       2.449          -.042          -1.155 

Блажени сте ви ако вас осрамоте и 
прогоне и рекну за вас свакојаке 
рђаве речи мене ради 

 435           5.17       2.859          -.084          -1.357 

 

Инспекцијом Табеле 13. увиђају се дескриптивни показатељи који се односе на 

тврдње –Блажени су...–. Највећу просечну оцену, добијену на основу 433 одговора 
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испитаника, има тврдња: Блажени су они који су чистога срца, јер ће Бога видети (AS 

износи 6.38). Просечно одступање од аритметичке средине, тј. стандардна девијација 

износи 2,654. Скјунис (асиметрија) и куртозис (спљоштеност) говоре о расподели 

вредности за ову тврдњу. Вредност скјуниса је негативна (-,733) што говори да је већина 

резултата десно од средње вредности, међу већим оценама, док је вредност куртозиса 

мања од 0 (-,672) што говори да је расподела вредности пљоснатија од нормалне. Од свих 

наведених тврдњи, испитаници су ову сматрали најзначајнијом, и она се највише поклапа 

са њиховим ставом о овом питању.  Бог се пројављује онима који су очистили своје срце, у 

складу са Христовим речима „Царство Божије унутра је у вама“ (Лк. 17; 12). Отуда се 

може научити да се, кроз очишћење срца од сваке твари и сваког страсног расположења, 

види и познаје Бог. Може се додати и да је тврдња са најмањом просечном оценом 

Блажени су кротки, јер ће наследити земљу (AS - 4,14, док је SD - 2,42),  што говори у 

прилог томе да испитаници ово још нису добро разумели; то је виши ниво разумевања 

хришћанских врлина, па иако разумевају значење ове тврдње, односно врлине, кроз овај 

одговор они изражавају и свој став према истој, што указује да њихова есхатолошка 

моралност тражи још рада на индивидуацији, јер пут од познавања значења моралних 

норми до њихове потпуне усвојености у смислу комплетног става, дакле спремности за 

реаговање, подразумева и конативну компоненту, дакле, високи ниво усвојености, победу 

над људском природом. Овај је налаз у складу са Јунговим схватањем моралног узрастања, 

односно са његовим схватањем принципа индивидуације, или како га Јеротић назива 

обожењем, прихватањем моралних норми до краја у смислу потпуног приближавања лику 

Божијем.           

 

Табела 14. - Дескриптивни показатељи тврдње «убиство је/није  грех» 
 

Тврдње  N            AS         SD       Skewness     Kurtosis   
 

Убиство је грех, зато што је то 
кршење Божије заповести, и за 
смртни грех следи казна Божија 

  445        3.72       1.395     -.744           -.796 
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Убиство је грех зато што је то 
законски преступ и законом је 
прописана одговарајућа казна, а 
могућа је и освета по принципу 
„око за око, зуб за зуб“ 

  444        2.52        1.236      .466           -.765 

Убиство је грех зато што се тим 
чином повређује друштвени систем 
и ред и права човека на живот 

 446         3.06         1.166     .053          -.676 

Убиство је грех јер је убиство 
човека једнако убиству Бога  445          3.55        1.344     -.573         -.944 

Убиство није грех уколико је 
учињено у самоодбрани или је 
мотивисано неким моралним 
начелом 

   441         2.36         1.402      .596         -.954 

 

Убиство је грех, зато што је то кршење Божије заповести, и за смртни грех следи 

казна Божија – је тврдња која је добила највишу просечну оцену (AS - 3.72, стандардна 

девијација износи – 1,39) а укупно је одговорило 445 испитаника. Вредност скјуниса је 

негативна (-,744) што говори да је већина резултата десно од средње вредности, док је 

вредност куртозиса мања од 0 (-,796) па је због тога расподела вредности пљоснатија од 

нормалне. Наведена тврдња има највећи духовни значај и моралну тежину за испитанике. 

Може се додати и да је тврдња са најмањом просечном оценом Убиство није грех уколико 

је учињено у самоодбрани или је мотивисано неким моралним начелом (просечна оцена 

износи 2,36 док је стандардна девијација 1,402), што значи да се испитаници најмање 

слажу са овом тврдњом. Претходна констатација о чињеници да је са испитаницима 

потребно још радити на узрастању у есхатолошкој моралности можда би се донекле могла 

ублажити, односно могао би се појачати утисак о значају утицаја верске наставе ако се 

посматра и податак да је само нешто мања просечна вредност тврдње: Убиство је грех јер 

је убиство човека једнако убиству Бога. Иза ових тврдњи остале су за целу оцену ниже. 

 

Табела 15. - Дескриптивни показатељи тврдње «крађа је/није  грех» 

Тврдње        N            AS         SD       Skewness     Kurtosis 

Крађа је грех зато што је то 
кршење Божије заповести и следи 
Божија казна 

     444          3.70          1.377     -.645         -.912 
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Крађа је грех јер је то законски 
преступ и законом је прописана 
одговарајућа казна а могућа је и 
освета 

   443           2.53          1.213      .540        -.653 

Крађа је грех јер се повређује 
друштвени систем, ред и права 
човека 

    442           3.06           1.124     -.016        -.676 

Крађа је грех јер тим преступом 
повређујемо наше ближње и тим 
чином злоупотребљавамо љубав и 
слободу коју нам је Бог даровао 

  443          3.53             1.296     -.551        -.849 

Крађа није грех уколико је 
мотивисана неким вишим 
моралним начелом 

  438           2.28           1.475       .681       -1.033 

 

Ослањањем на податке приказане у Табели 15. закључује се да испитаници сматрају 

да је од свих наведених тврдњи, духовно и морално најзначајнија следећа: Крађа је грех 

зато што је то кршење Божије заповести и следи Божија казна (просечна оцена за ову 

тврдњу износи 3,70 док је стандардна девијација, тј. просечна оцена одступања од 

аритметичке средине 1,377). Скјунис износи -0,645 те се на основу тога може закључити да 

је већина резултата међу већим оценама, док је крива расподеле података пљоснатија од 

нормалне –куртозис 0,231. Занимљиво је приметити да су испитаници у овом и у 

претходном случају изабрали сличан одговор, високо поштујући Божије заповести. Може 

се додати и да је тврдња са најмањом просечном оценом Крађа није грех уколико је 

мотивисана неким вишим моралним начелом (просечна осена износи 2,28, док је 

стандардна девијација 1,475), што значи да се испитаници најмање слажу са овом 

тврдњом, и исто увиђамо да се поклапа са претходним одговорима. Овај  податак се уклапа 

са претходно наглашеним, односно спада у есхатолошку моралност, кроз исправан  однос 

према питању крађе; тумачење које није карактеристично за световну моралност, те 

представља директан допринос верске наставе. 

 

 

 

Табела 16. - Дескриптивни показатељи тврдње «прељуба је/није  грех» 
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Тврдње   N            AS                SD       Skewness     Kurtosis 

Прељуба је грех јер је то 
кршење Божије заповести и за 
тај грех следи Божија казна 

  440        3.50             1.360        -.430            -1.078 

Прељуба је грех зато што је то 
законски преступ и разлог за 
развод брака, а могућа је и 
освета партнера 

  441       2.56              1.127        .534            -.408 

Прељуба је грех јер се тиме 
повређује друштвени систем и 
ред, брак и породица, као и 
поштовање права човека 

  440        3.18              1.039        -.068          -.508 

Прељуба је грех јер се гази 
узвишено начело љубави и 
повређује се личност вољене 
особе у контексту светости 
брака и породице 

  439         3.72              1.326         -.707          -.809 

Прељуба није грех   352         2.02              1.476             1.067      -.465 
 

Прељуба је грех јер се гази узвишено начело љубави и повређује се личност вољене 

особе у контексту светости брака и породице је тврдња која има највећу просечну оцену 

- 3,72 (Табела 16), док просечно одступање од те оцене, тј. стандардна девијација износи 

1,326. Вредност скјуниса је негативна (-,707) што говори да је већина резултата десно од 

средње вредности, међу већим оценама, док је вредност куртозиса мања од 0 (-,809) што 

говори да је расподела вредности пљоснатија од нормалне. Овај налаз се може повезати са 

резултатом из првог питања, јер су млади навели љубав као једну од најбитнијих 

вредности за правилан и моралан живот, дакле, постоји доследност у резултатима и 

њиховом мишљењу. Такође је приметна сагласност ставова већине испитаника са речима 

Светог апостола Павла (Еф. 5, 22-33), који у својој Посланици Ефесцима говори о светињи 

брака и породице. Тврдња која има најмању просечну оцену је - Прељуба није грех (AS -  

2,02, а стандардна девијација 1,476). Посматрано из угла световног тумачења развоја 

моралности, види се такође и подела зрелости испитаних на хетерономну и аутономну 

моралност, што је знак да један број испитаника још увек није превазишао стадијум 

моралне хетерономије. Ако се ипак и они сврстају у круг оних који су окренути ка 

есхатолошкој моралности, макар она била још увек у знаку од казне, ипак остаје питање 

ефикасности верске наставе. Наравно, мора се имати свест о греховности људске природе. 
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Ипак, овде је реч о ставовима, а како изгледа понашање, остаје да се замисли. Ови подаци 

би могли да се посматрају као велики допринос моралности младих данас. Време у коме 

живе разуздало је сексуалност до мере у којој се губи димензија емоционалног људског 

односа, те их у том смислу овакви ставови враћају узвишеном начелу љубави и поштовања 

личности вољене особе, а браку и породици светост. Ови резултати су сагласни са 

резултатима истраживања Слађане Зуковић (Zuković, 2012), где су испитаници изнели 

своје мишљење да школска веронаука може понудити младима такав систем вредности 

који ће бити добар темељ за њихов будући брак и породицу, јер деца која похађају верску 

наставу, по процени њихових родитеља, имају квалитетнији и зрелији однос према 

породици.  

 

Табела 17. - Дескриптивни показатељи тврдње «морална чистота» 

Тврдње    N             AS           SD       Skewness     Kurtosis 

Морална чистота се остварује 
испуњавањем Божијих заповести   436          3.28         1.320       -.086            -1.149 

Кроз моралну чистоту поштујемо 
Божије заповести и наше 
дужности, друштвени ред и 
поредак 

  436           3.22         1.146       -.260            -.756 

Кроз моралну чистоту постајемо 
добри пред Богом, пред другима 
и пред собом 

  275          3.16           1.184       .026           -1.024 

Кроз моралну чистоту се 
остварује Божији лик у нама   428          3.41           1.325     -.310            -1.059 

 

Увидом у Табелу 17. закључује се да је тврдња са највећом просечном оценом, која 

износи 3,41, а стандардна девијација 1,325: Кроз моралну чистоту се остварује Божији 

лик у нама. Вредности сјуниса и куртозиса нам говоре да је расподела података 

оријентисана ка десно, ка већим вредностима (скјунис  -0,310), као и то да је крива 

расподеле података нормална јер је куртозис већи од 0 (-1,059). Овај налаз би се могао 

тумачити као индикатор зреле есхатолошке  моралности, а тиме и као озбиљан ефекат 

верске наставе, што је у складу са Јанарасовом теоријом остварења личности по лику 

Божијем. 
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Табела 18. - Брак између особа истог пола 

       f             % Кумулативни 
% 

ДА 
НЕ 
Укупно 
Недостаје 

57 
367 
424 

25 

12.7 
81.7 
94.4 
5.6 

13.4 
100.0 

∑ 449 100.0 
 

Графикон 3. – Одобравање/неодобравање истополног брака 

 

У Табели 18. односно на Графикону 3. уочава се да чак 367 испитаника не одобрава 

брак између особа истог пола, што представља 81,7% од укупног броја, 57 испитаника 

одобрава истополни брак, што чини 12,7% од укупног броја, док 25 испитаника није дало 

одговор на ово питање, што чини 5,6% од укупног броја испитаника. Ово је показатељ 

високе моралне свести испитаника, засноване на хришћанском учењу о Светој тајни брака 

и породице, а у складу са речима „Зато ће оставити човек оца свога и матер своју, и 

прилепиће се уз жену своју, и биће двоје једно тело“ (1Мојс. 2, 18-25), односно према 

посланици Светог апостола Павла Ефесцима (Еф. 5, 22-33), у којој се јасно говори о 

љубави између мужа и жене, као икони односа љубави између Господа Христа и Цркве. 
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Наведени резултати несумњиво сведоче о значајном доприносу верске наставе 

формирању система вредности и моралних ставова младих, што даје одговор на први 

постављени задатак овог рада,  те потврђују хипотезе да млади који похађају верску 

наставу имају развијену моралност, кроз систем вредности и позитивне ставове према 

хришћанском моралу. Ово је у сагласности са налазима истраживања Манфреда Пирнера 

(Pirner, 2013) у Немачкој, где су изнети позитивни ставови дати „хришћанској слици 

човека“ или „хришћанским моралним вредностима“, који се често тумаче у складу са 

нормама хуманизма, демократије и људских права, па аутор „цивилним хришћанством“ 

означава оне идеје и аспекте хришћанства који су присутни у нашој култури данас, и које 

већина људи - укључујући и не-хришћане – поштује и има као моралне основе и начела, 

као и сами хришћани, а ту спадају и поменуте вредности хришћанског схватања светиње 

брака и породице.    

 

3.1.3. Значај независних варијабли (пол, место, узраст) за систем вредности 

А - пол као фактор разлика у систему вредности 

 С обзиром да је истраживање обухватало ученике оба пола, те да је пол био једна од 

независних варијабли, настојало се утврдити да ли постоје статистички значајне разлике 

између пола и система вредности. Т – тестом независних узорака, који пореди средње 

вредности непрекидне променљиве, добијени су подаци који указују да од укупно 28 

тврдњи из првог упитника (Систем вредности), које су укључене у ову анализу, 

статистички значајна разлика постоји само код следеће 3 тврдње (приказ комплетних 

анализа овог дела рада дат је у Прилогу 2а.):  

Табела 19. - Аритметичке средине варијабле пол, уз значајност разлика између пола и 

система вредности (Т-тест) 

Тврдње         пол            N          AS          SD              t            df         p 
 А                мушки        201        6,18       2,512          2,503     428      ,013 
                    женски       229        5,58       2,478 
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 Б                мушки        203      2,65       1,439          4,011      436     ,000 
                    женски       235        2,11       1,327 

 В                мушки        202       2,47       1,533          2,352      433    ,019 
                    женски       233         2,13       1,412 

А: Блажени су који мир граде, јер ће се синовима Божијим назвати; Б: Убиство није грех 
уколико је учињено у самоодбрани или је мотивисано неким вишим моралним начелом; В: 
Крађа није грех уколико је мотивисана неким вишим моралним начелом 

Инспекцијом Табеле 19.  закључује се да је постојала статистички значајна 

разлика између тврдње А и пола (мушкарци AS = 6,18, SD = 2,512; жене AS = 5,58, SD 

= 2,478), т (428) = 2,503, p = 0,013 у корист мушкараца. Односно, статистички је 

значајна разлика између оцена које су давали мушки и женски испитаници оцењујући 

тврдњу: Блажени су који мир граде, јер ће се синовима Божијим назвати. За мушке 

ова тврдња има већи духовни значај и моралну тежину него за женске. Треба додати 

да израчунати ета квадрат (ета квадрат=0,014) говори да је разлика између средњих 

вредности обележја по групама била мала. Уочена је статистички значајна разлика 

између тврдње Б и пола (мушкарци AS = 2,65, SD = 1,439; жене AS = 2,11, SD = 

1,327), t (436) = 4,011, p = 0,000 у корист мушкараца. За њих тврдња Убиство није 

грех уколико је учињено у самоодбрани или  је мотивисано неким вишим моралним 

начелом, има већу моралну тежину него за женске, које се не слажу са оваквим 

ставом. Израчунати ета квадрат који износи 0,03 говори нам да је разлика између 

средњих вредности група била умерена. Последња тврдња, из првог упитника, у којој 

је уочена статистички значајна разлика између полова (мушкарци AS = 2,47, SD = 

1,533; жене AS = 2,13, SD = 1,412), t (433) = 2,352, p = 0,019 гласи: Крађа није грех 

уколико је мотивисана неким вишим моралним начелом, разлика између одговора је 

као и у претходним случајевима у корист мушких, а ета квадрат (ета квадрат = 0,01) 

указује на врло мале разлике између аритметичких средина. Сасвим је било логично и 

очекивати да се мушки и женски испитаници неће подједнако слагати и имати исто 

мишљење у вези са свим тврдњама, али ако се узме у обзир да је Т-тестом испитивано 

28 тврдњи система вредности, а уочена је статистичка разлика само између 3 групе 

(плус ета квадрат говори да су мале или умерене разлике у аритметичким срединама) 

не може се тврдити да постоји разлика између укупног система вредности и пола. Са 
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овим резултатима се могу компарирати резултати истраживања Блејка, Луиса и 

Тирија (Tirri, Tallent-Runnels & Nokelainen, 2005), који су показали да су надпросечно 

способни и даровити ученици из сваке од земаља учесница истраживања, постављали 

више научних и моралних питања и показали више интересовања за духовност и 

морал од њихових просечно способних и даровитих вршњака. Хришћански утицај је 

видан и присутан у Финском и САД подручју, док је муслимански утицај видљив у 

Бахраину, и то у духовном и верском погледу и интересовању пре-адолесцената, док 

су женски испитаници постављали више духовних и верских питања него мушки. 

Б - место обитавања као фактор разлика у систему вредности 

У истраживању су учестовали испитаници из градских и сеоских средина, што 

је била независна варијабла, те је сходно томе испитивано да ли постоји статистички 

значајна разлика између места и система вредности. Приказ комплетних анализа овог 

дела рада дат је у Прилогу 2б. Т-тестом се дошло до следећих резултата: 

  

Табела 20. – Аритметичке средине вариабле место, уз значајност разлика између 

места и система вредности 

Тврдње     средина               N                  AS               SD                t          df          p 

  А             село                  174            4.82            2.631        2,468     434     ,014   
                  град                  262            4.19            2.577 

  Б             село                  173    4,72            2,497        4,158     432     ,000 
                  град                  261            3,75            2,305 

  В             село                  172            5,21            2,518       -2,573    432     ,010 
                  град                  262            5,84            2,482 
 
  Г             село                  172            5,94            2,795        -2,841    431    ,005 
                  град                  261            6,67            2,159 

  Д             село                  172            5 ,41           2,435        -3,130    432    ,002 
                  град                  262            6,18            2,514 
 
  Ђ            село                  179            2,90            1,223        -2,401   444     ,017 
                  град                  267            3,17            1,116 
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  Е             село                 179             2,60            1,372        3,020     439    ,003 
                  град                  262            2,19            1,401 

  Ж            село                  178            2,40            1,106        -2,486   439     ,013 
                  град                  263            2,67            1,106 
 
  З              село                 176           3,04             1,138        -2.759   434    ,006 
                  град                  260           3,35            1,137  

А: Блажени су они који плачу јер ће се утешити; Б: Блажени су кротки јер ће наследити земљу; В: 
Блажени су милостиви јер ће бити помиловани; Г: Блажени су они који су чистог срца јер ће Бога видети; 
Д: Блажени су они који мир граде јер ће се синовима Божијим звати; Ђ: Убиство је грех зато што се тим  
чином повређује друштвени систем и ред и права човека; Е: Убиство није грех уколико је учињено у  
самоодбрани или је мотивисано неким вишим моралним начелом; Ж: Прељуба је грех зато што је то 
законски преступ и разлог за развод брака, а могућа је и освета партнера; З: Кроз моралну чистоту 
поштујемо Божије заповести, наше дужности, друштвени ред и поредак. 

 
Увидом у Табелу 20. закључује се да је постојала статистички значајна разлика при 

оцењивању значајности тврдње А у односу на средину из које потичу испитаници. 

Испитаници из сеоске средине  (AS = 4,82, SD = 2,631) сматрају да је тврдња Блажени су 

они који плачу јер ће се утешити, значајнија и има већу моралну тежину од испитаника из 

градске средине (AS = 4,19, SD = 2,577), t (434) = 2,468, p = 0,014, израчунати ета квадрат 

(ета квадрат = 0,01) говори да је разлика између средњих вредности обележја по групама 

била мала. Уочена је статистички значајна разлика између тврдње Б и средине. 

Испитаници из сеоских подручја више вреднују и придају већи значај тврдњи да су 

Блажени кротки јер ће наследити земљу (AS = 4,72, SD = 2,497) од испитаника из 

градских средна AS = 3,75, SD =2,305), t (432) = 4,158, p = 0,000. Ета квадрат који износи 

0,03 говори да је разлика између средњих вредности група мала. Испитаницима из 

градских средина значајнија је тврдња да су Блажени милостиви јер ће бити помиловани 

(AS = 8,84, SD = 2,482) него испитаницима из сеоских средина (AS = 5,21, SD = 2,518), на 

нивоу значајности од p = 0,01, t (432) = -2,573. Ета квадрат износи 0,02 што указује на малу 

разлику између средњих вредности група село и град. Уочена је статистички значајна 

разлика и код тврдње: Блажени су они који су чистог срца јер ће Бога видети, где 

испитаници из градских средина процењују ову тврдњу значајнијом од испитаника из 

сеоских средина (град AS = 6,67, SD = 2,159; село AS = 5,94, SD = 2,795), t (431) = -2,841, p 

= 0,005. Ета квадрат који износи 0,02 говори да је разлика између средњих вредности група 
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мала. Блажени су они који мир граде јер ће се синовима Божијим звати гласи тврдња у 

којој је такође уочена статистички значајна разлика између испитаника из града (AS = 6,18, 

SD = 2,159 ) и испитаника из сеоске средина (AS = 5,41, SD = 2,435): испитаници из града 

ову тврдњу сматрају значајнијом од оних са села t (432) = -3,130, p = 0,002. Статистички 

значајна разлика између одговора градских (AS = 3,17, SD = 1,116) и сеоских (AS = 2,90, 

SD = 1,223) испитаника уочена је и у тврдњи: Убиство је грех зато што се тим чином 

повређује друштвени систем и ред и права човека. Испитаници из градских средина ову 

тврдњу вреднују више него испитаници из сеоских средина t (444) = -2,401, p = 0,017. Ета 

квадрат који износи 0,01 говори да је разлика између средњих вредности група мала. 

Испитаници са села (AS = 2,60, SD = 1,372) су давали веће оцене тврдњи да Убиство није 

грех уколико је учињено у самоодбрани или је мотивисано неким моралним начелом од 

испитаника из градских средина (AS = 2,19, SD = 1,401), ета кавдрат износи 0,02 што 

указује да је разлика у средњим вредностима одговора између група била мала али Т тест 

је указао да постоји статистички значајна разлика међу одговорима ових група t (439) = 

3,020, p = 0,003. Статистички значајна разлика у првом упитнику уочена је и у тврдњи: 

Прељуба је грех зато што је то законски преступ и разлог за развод брака, а могућа је и 

освета партнера. Ета квадрат од 0,01 говори да је разлика између средњих вредности 

оцена група била мала, а оне су имале следеће вредности:  испитаници из града AS = 2,67, 

SD = 1,106, испитаници са села AS = 2,40, SD = 1,106. Закључује се да испитаници из 

градских средина већим оценама вреднују ову тврдњу од оних са села t (439) = -2,486, p = 

0,013. Последња тврдња из првог упитника у којој је уочена статистички значајна разлика 

гласи: Кроз моралну чистоту поштујемо Божије заповести, наше дужности, друштвени 

ред и поредак. Испитаници из града ову тврдњу сматрају битнијом (AS = 3,35, SD = 1,137) 

од оних са села (AS = 3,04, SD = 1,138), t (434) = -2,759, p = 0,006. Ета квадрат у вредности 

од 0,02 указује на малу разлику међу средњим вредностима одговора група.  

Анализом горе наведених резултата увиђа се да од укупно 26 тврдњи из система 

вредности постоји статистички значајна разлика код њих 9, где су поједине вредности 

високо вредноване на селу, док су друге вредноване у граду. Ове разлике, иако су 

статистички значајне, нису у суштини толико велике да би се могло говорити о разликама 

у систему вредности испитаника са села и из града, што упућује на закључак да је верска 
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настава имала позитиван утицај и на селу и у граду. Такође, могло се очекивати да постоји 

разлика у култури села и града, која би у овом случају превагнула у корист села, јер се 

може претпоставити да се религиозности придавало више пажње на селу, где је у периоду 

владавине атеизма на овим просторима, село под утицајем јачег патриотизма остало 

донекле заштићено од таласа атеизма, те је донекле очувало веру у вишем степену од 

градске средине. 

             В - узраст као фактор разлика у систему вредности 

Покушало се доћи до сазнања да ли постоји разлика у степену усвојених вредности 

из система вредности, у односу на узраст испитаника. С обзиром да су у истраживању 

учествовали ученици верске наставе основношколског и средњошколског узраста, а налази 

истраживања говоре о значају ове варијабле, за очекивати је да постоје одређене разлике у 

систему вредности. Једнофакторском анализом варијансе настојала се утврдити 

статистичка значајност разлике  средњих вредности зависно промељиве у три или више 

нивоа. У нашем случају то су 4 групе (група 1. – 7. разред ОШ; група 2. – 8. разред ОШ; 

група 3. – 3. разред СШ; група 4. – 4. разред СШ). Издвојене су тврдње и ставови ученика 

код којих постоји статистички значајна разлика, док су накнадна поређења помоћу 

Тукејевог ХСД (Tukey HSD) теста указала међу којим групама је та разлика. Приказ 

комплетних анализа овог дела рада дат је у Прилогу 2в.  

 

 

Табела 21. – Разлике међу групама у односу на систем вредности (АНОВА), статистички 

значајне разлике између група (Тукијев ХСД тест), аритметичке средине група (АНОВА) 

                                               ( I )        (J)     

Tvr.     N         F           p        grupa  grupa         F              p               grupe           AS            SD 

 А     430     8,011     ,000          1         2            1,554*      ,000                1               4.87        2.673 
                                                              3            - ,414        ,589                2               4.39        2.966 
                                                              4            1,063*     ,004                 3               4.54        2.588              
  2 1            1,554*     ,000                 4               4.57         2.568 
                                                              3          -1,140*      ,011 
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                                                              4             -,491       ,503 
 3         1             -,414       ,589              
                                                              2           1,140*      ,011 
                                                              4            -,648        ,208 
                                                   4         1          -1,063*      ,004              
                                                              2            -,491        ,503 
                                                              3            -,648        ,208 

Б      431     3,120     ,026          1         2              ,840        ,156                1               5.31       2.641 
                                                             3              ,310        ,846                 2              4.47       2.830 
                                                             4             -,352        ,764                 3              5.00       2.739 
                                                   2        1             -,840        ,156                 4              5.66       3.084 
                                                             3             -,530        ,588 
                                                             4            -1,191*     ,018 
 3        1             -,310        ,846              
                                                             2             -,530       ,588 
                                                             4            -,648        ,208 
                                                   4        1              ,352       ,764              
                                                             2            1,191*     ,018 
                                                             3             ,661        ,309 
 
В    441      3,722      ,012          1        2               ,235        ,614                1               4.00       1.256 
                                                             3              ,596*      ,006                 2               3.76       1.461 
                                                             4              ,350        ,186                 3               3.40       1.373 
                                                   2        1             -,235        ,614                 4               3.65       1.465 
                                                             3             -,361        ,280 
                                                             4              ,114        ,936 
 3        1             -,596*      ,006              
                                                             2             -,361        ,280 
                                                             4              ,247        ,537 
                                                   4        1             -,350       ,186              
                                                             2             -,114       ,936 
                                                             3              ,247       ,537 
 
Г    437       8,579      ,000          1        2              ,026        ,999                 1               2.04       1.343 
                                                             3             -,729*      ,000                 2               2.01       1.444 
                                                             4             -,573*      ,005                 3               2.77       1.409 
                                                    2       1             -,026        ,999                 4               2.61       1.306 
                                                             3             -,755*      ,001 
                                                             4             -,600*      ,012 
  
                                                   3        1              ,729*      ,000             
                                                             2              ,755*      ,001 
                                                             4              ,155        ,832 
                                                   4        1              ,573*      ,005              
                                                             2              ,600        ,012 
                                                             3             -,155       ,832 
 
 Д    440     4,266    ,006            1        2            - ,025        ,999                 1               3.92       1.288 
                                                             3              ,454        ,057                 2               3.94       1.356 



   82 

 

                                                             4              ,456*      ,041                 3               3.46       1.513 
                                                   2        1              ,025        ,999                 4               3.46       1.312 
                                                             3              ,479        ,080 
                                                             4              ,481        ,063 
 3        1             -,454        ,057              
                                                             2             -,479        ,080 
                                                             4              ,003        1,00 
                                                   4        1             -,456*      ,041              
                                                             2             -,481        ,063 
                                                             3              ,003        1,00 
 
Ђ    434    5,392     ,001            1         2              ,353        ,322                 1               2.18       1.460 
                                                             3             -,471        ,071                 2               1.83       1.321 
                                                             4             -,238        ,567                 3               2.65       1.464 
                                                   2        1             -,353        ,322                 4               2.42       1.526 
                                                             3             -,823*      ,001 
                                                             4             -,591*      ,025 
 3        1              ,471        ,071              
                                                             2              ,823*      ,001 
                                                             4              ,232        ,632 
                                                   4        1             -,456*      ,041              
                                                             2             -,481        ,063 
                                                             3              ,003        1,00 
 
Е    437    4,118      ,007            1        2              ,304         ,205                1              2.58       1.134 
                                                             3              ,255        ,311                 2               2.88       1.117 
                                                             4              ,095        ,908                 3               2.32       1.170 
                                                   2        1              ,304        ,206                 4               2.48       1.030 
                                                             3              ,599*      ,004 
                                                             4              ,399        ,055 
 3        1             -,255        ,311              
                                                             2             -,559*      ,004 
                                                             4             -,160        ,706 
                                                   4        1             -,095        ,908              
                                                             2             -,399        ,055 
                                                             3              ,160        ,706 
 
 Ж   435   7,063      ,000            1        2             -,123        ,907                 1               3.38       1.358 
                                                             3             -,578*      ,005                 2               3.51       1.365 
                                                             4             -,642*      ,001                 3               3.96       1.177 
                                                   2        1              ,123        ,907                 4               4.02       1.267 
                                                             3             -,455        ,084 
                                                             4             -,519*      ,026 
 3        1             -,578*      ,005              
                                                             2              ,455        ,084 
                                                             4             -,064        ,983 
                                                   4        1             -,642*      ,001              
                                                             2             -,519*      ,026 
                                                             3              ,064        ,983 
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З   432      2,831      ,038           1         2             -,482*     ,047                 1               3.11       1.302 
                                                             3             -,230       ,554                 2               3.60       1.327 
                                                             4             -,026       ,999                 3               3.34       1.353 
                                                   2        1              ,482*      ,047                4               3.14       1.268 
                                                             3              ,252        ,559 
                                                             4              ,456        ,069 
 3        1              ,230        ,554              
                                                             2             -,252        ,559 
                                                             4              ,204        ,653 
                                                   4        1              ,026        ,999              
                                                             2              -,456       ,069 
                                                             3              -,204       ,653 
 
 
И   424      2,897     ,035           1         2              ,127        ,907                 1               3.57       1.361 
                                                             3              ,485*      ,034                 2               3.44       1.156 
                                                             4              ,053        ,989                 3               3.08       1.251 
                                                   2        1              ,127        ,907                 4               3.51       1.415 
                                                             3              ,358        ,263 
                                                             4             -,073        ,980 
 3        1             -,485*      ,034              
                                                             2             -,358        ,263 
                                                             4             -,432        ,074 
                                                   4        1             -,053        ,989              
                                                             2               ,073       ,980 
                                                             3               ,432       ,074 

 
А: Блажени су милостиви јер ће бити помиловани; Б: Блажени сте ви ако вас осрамоте и прогоне 
и рекну за вас свакојаке рђаве речи лажући мене ради; В: Убиство је грех зато што је то кршење 
Божије заповести и за тај смртни грех следи казна Божија; Г: Убиство није грех уколико је 
учињено у самоодбрани или  је мотивисано неким вишим моралним начелом; Д: Крађа је грех зато 
што је то кршење Божије заповести, и за тај грех следи казна Божија; Ђ: Крађа није грех 
уколико је мотивисана неким вишим моралним начелом; Е: Прељуба је грех јер је то законски 
преступ и разлог за развод брака, а  могућа је и освета партнера; Ж: Прељуба је грех јер се тиме 
гази узвишено начело љубави и повређује личност особе; З: Морална чистота се остварује 
испуњавањем Божијих заповести; И: Кроз моралну чистоту се остварује Божији лик у нама. 

 
Инспекцијом наведене Табеле 21. може се закључити следеће:  

            а) Утврђена је статистички значајна разлика на нивоу p < 0,05 код тврдње: Блажени 

су милостиви јер ће бити помиловани, међу различитим старосним групама: F (430) = 

8,011, p = 0,00. Упркос статистичкој значајности, стварна разлика између средњих 

вредности група врло је мала, величина те разлике, изражена помоћу показатеља ета 

квадрата, износи 0,05. Накнадна поређења помоћу Тукејевог ХСД теста указују нам да 

постоје статистички значајне разлике између групе 1. и 2. (p = 0,00), групе 1. и 4. (p = 
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0,004), и групе 2. и 3. (p = 0,011). Средња вредност групе 1 (AS = 4,87, SD = 2,673) значајно 

се разликује од средње вредности групе 2. (AS = 4,39, SD = 2,966) и групе 4. (AS = 4,57, SD 

= 2,568), средња вредност групе 3. износи 4,54 док је стандардна девијација 2,588. Другим 

речима, испитаници седмог разреда се статистички значајно разликују у оцењивању 

значајности тврдње А од испитаника четвртог разреда средње школе и од оних из 8. 

разреда ОШ. Разлика је уочљива и између 8. разреда ОШ и  3. разреда СШ. Из свега 

наведеног се види да је просечна оцена код седмих разреда највећа, тј. они више вреднују 

ову тврдњу од осмог разреда основне и четвртог разреда средње школе, али с друге стране, 

трећи разреди средње школе више вреднују ову тврдњу од осмих разреда основне школе.  

            б) Утврђена је статистички значајна разлика на нивоу p < 0,05 код тврдње: Блажени 

сте ви ако вас осрамоте и прогоне и рекну за вас свакојаке рђаве речи лажући мене ради, 

међу старосним групама, F (431) = 3,120, p = 0,018. Израчунати ета квадрат који износи 

0,02 указује на малу разлику између средњих вредности група, али она је ипак статистички 

значајна. Накнадна поређења говоре да постоји разлика у одговорима између 2. и 4. групе 

испитаника (p = 0,018). Средња вредност одговора групе 2. је 4,47 а стандардна девијација 

је 2,830, док је средња вредност одговора 4. групе 5,66, а стандардна девијација износи 

3,084. Може се закључити да постоје статистички значајне разлике у одговорима 

испитаника осмих разреда и 4. разреда средње у односу на горе наведену тврдњу. Старији 

испитаници више вреднују ову вредност него млађи, док код осталих група није уочена 

значајна различитост. Узимајући у обзир наведено, може се додати да је логично да 

испитаници који више година уче верску наставу и узрастају у знању и врлинама, а такође 

и да године зрелости утичу на зрелост знања, што све утиче на зрелост просуђивања. 

            в) Утврђена је статистички значајна разлика на нивоу p < 0,05 код тврдње: Убиство 

је грех зато што је то кршење Божије заповести и за тај смртни грех следи казна 

Божија, међу старосним групама F (441) = 3,722, p = 0,012. Разлика је уочена између 1. 

(AS = 4,00, SD = 1,256)  и 3. старосне групе (AS = 3,40, SD = 1,373), p =0,06. Израчунати 

ета квадрат од 0,02 указује да је разлика између средњих вредности била мала, али ипак 

статистички значајна. Овде је присутна ситуација да млађи испитаници више вреднују 

наведену тврдњу од старијих, и та разлика, иако је мала, ипак је статистички значајна, што 

би се могло тумачити недовољним радом вероучитеља са старијим узрастима, те би, ако се 
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овако нешто више пута јави, требало консултовати наставни програм и остале делове 

курикулума по којима се организује  верска настава, у смислу смерница за поправљањем 

уоченог стања.   

            г) Утврђена је статистички значајна разлика на нивоу p < 0,05 код тврдње: Убиство 

није грех уколико је учињено у самоодбрани или је мотивисано неким вишим моралним 

начелом, међу старосним групама, F (437) = 8,579; p = 0,000 . Разлике су уочене између 1. и 

3. групе (p = 0,00); 1. и 4. групе (p = 0,05); 2. и 3. групе (p = 0,01);   2. и 4. групе (p =0,01). 

Ета квадрат, чија је вредност 0,05,  говори да је разлика између средњих вредности мала. 

Средња вредност групе 1. (AS = 2,04, SD = 1,343) значајно се разликује од  средње 

вредности групе 3. (AS = 2,77, SD = 1,409) и групе 4. (AS = 2,61, SD = 1,306), исто тако 

средња вредност групе 2. (AS = 2,01, SD = 1,444) значајно се разликује од група 3. и 4. 

Узимајући у обзир наведене податке, може се закључити да млађи испитаници  мање 

вреднују горе наведену тврдњу (није им толико значајна, нема велику духовну тежину, не 

поклапа се са њиховим системом вредности) него старији. Тумачење овога податка могло 

би да укључи питање колико млађи испитаници разумеју ову тврдњу, с једне стране, а са 

друге, ту је питање моралне зрелости код старијег узраста, јер ови подаци говоре у прилог 

томе да су млађи испитаници есхатолошки зрелији од старијих. Треће питање је далеко 

сложеније и односи се на тумачење Божије заповести Не уби. 

            д) Утврђена је статистички значајна разлика на нивоу p < 0,05 код тврдње: Крађа је 

грех зато што је то кршење Божије заповести, и за тај грех следи казна Божија, међу 

старосним групама, F (440) = 4,266; p = 0,006. Разлика је уочена између средњих вредности 

1. (AS = 3,92, SD = 1,288) и 4. групе (AS = 3,46, SD = 1,312), p = 0,041. Испитаници седмог 

разреда ову тврдњу сматрају битнијом и више је вреднују од оних из 4. разреда средње 

школе. Ета квадрат указује да је разлика између средњих вредности група била мала, он 

износи 0,03.  

            ђ) Утврђена је статистички значајна разлика на нивоу p < 0,05 код тврдње: Крађа 

није грех уколико  је мотивисана неким вишим моралним начелом, међу старосним 

групама, F (434) = 5,392; p = 0,001. Ета квадрат од 0,04 говори да је разлика између 

средњих вредности била мала. Уочене су разлике између групе 2. и 3. (p = 0,01) и групе 2. 

и 4. (p = 0,025). Средња вредност друге групе износи  1,83 а стандардна девијација је 1,460; 
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средња вредност треће групе износи 2,65, док је стандардна девијација 1,467; средња 

вредност  четврте групе је 2,42 а стандардна девијација износи 1,526. Млађи испитаници 

мање вреднују ову тврдњу од старијих, ниска просечна оцена говори да за њих тврдња није 

толико значајна, нити има духовну тежину као што је случај код старијих.  

            е) Утврђена је статистички значајна разлика на нивоу p < 0,05 код тврдње: Прељуба 

је грех јер је то законски преступ и разлог за развод брака а могућа је и освета партнера, 

међу старосним групама, F (437) = 4,118; p = 0,007. Поређења указују да се средња 

вредност групе 2. (AS = 2,88, SD = 1,117 ) значајно разликује од средње вредности групе 3. 

(AS = 2,48, SD = 1,030). Код осталих група није потврђена статистичка значајност у 

разликама. Ета квадрат нам говори да је разлика у средњим вредностима група била мала 

(0,03). Другим речима, млађи испитаници, у овом случају из осмог разреда, дају веће оцене 

горе наведеној тврдњи, за њих она има већу духовну и моралну тежину него што је то 

случај са старијима, онима из 4. разреда средње школе. 

            ж) Утврђена је статистички значајна разлика на нивоу p < 0,05 код тврдње: Прељуба 

је грех јер се тиме гази узвишено начело љубави и повређује се личност особе, међу 

старосним групама, F (435) = 7,063,  p = 0,000. Утврђене су статистички значајне разлике 

између 1. и 3. групе ( p = 0,005); 1. и 4. групе (p = 0,001) и између 2. и 4. групе (p = 0,026). 

Средња вредност прве групе износи 3,38 (SD = 1,358); средња вредност друге групе износи 

3,51 (SD = 1,365); средња вредност треће групе износи 3,96 (SD = 1,177), док је средња 

вредност четврте групе највећа и износи 4,09 (SD = 1,276). Ета квадрат од 0,05 говори да су 

разлике између средњих вредности мале, али су ипак статистички значајне. На основу свих 

резултата увиђа се да испитаници млађег узраста (седмог и осмог разреда) мање вреднују 

ову тврдњу. Високе средње оцене код испитаника старијих узраста указују нам да је ова 

тврдња у складу са њиховим системом вредности и има велику моралну и духовну тежину 

за њих.  

            з) Утврђена је статистички значајна разлика на нивоу p < 0,05 код тврдње: Морална 

чистота се остварује испуњавањем Божијих заповести, међу старосним групама, F (432) 

= 2,831,  p = 0,038. Разлика је уочена само између средњих вредности одговора прве и 

друге групе (p = 0,047). Средња вредност одговора испитаника из прве групе је 3,11 (SD = 

1,302), док је средња вредност одговора оних из друге групе 3,60 (SD = 1,327), а 
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израчунати ета квадрат од 0,01 указује да су разлике међу групама мале. У овом случају 

разлика је код испитаника приближног узраста, где они из осмог разреда основне школе 

значајнијом процењују ову тврдњу од оних из седмог разреда. Међу осталим групама нису 

уочене статистички значајне разлике.  

            и) Последња тврдња из првог упитника у којој је уочена статистички значајна 

разлика на нивоу p < 0,05 гласи: Кроз моралну чистоту се остварује Божији лик у нама, F 

(424) = 2,897,  p = 0,035. Значајно се разликују само прва и трећа група (p =0,034). Средња 

вредност прве групе износи 3,57 док је стандардна девијација 1,361, а средња вредност 

треће групе је 3,08 док је стандардна девијација 1,251. Ета квадрат у износу од 0,02 указује 

да је разлика међу средњим вредностима мала. У овом случају испитаници млађег узраста 

процењују ову вредност као битнију него они старијег узраста. 

Из свега горе наведеног види се да су само у неким тврдњама уочене разлике, као и 

да није увек случај да старији испитаници дају веће оцене тврдњама и да их боље 

процењују од млађих. Имамо случај где постоји и разлика код приближно истог узраста, 

као и да се млађи не слажу да крађа и убиство нису грех уколико су учињени у 

самоодбрани, а што је прихваћено од стране старијих. Као што је наведено у прегледу 

значајнијих истраживања, Поповић и Ристић су 1989. године спровели истраживање 

презентовано у студији „Морална особа“, а имало је за циљ да открије како деца и млади 

расуђују о својим добрим или лошим поступцима, као и о поступцима својих вршњака и 

одраслих, и омогућило је формулисање више радних хипотеза о развоју и процесима 

моралног сазнања. Резултати овог истраживања су у складу са овде присутним 

истраживањем, где су аутори закључили да је код млађе деце присутна етика правила, а 

код старије етика карактера, те да деца и млади увиђају и своју и туђу добру и лошу страну 

личности, па се не може говорити само о добрим и моралним или само о лошим и 

неморалним особама, јер људи имају, у различитим степенима, и светлу страну и своје 

„подземље“ или „сенку“, и све је ствар унутрашње динамике и унутрашњег дијалога која 

ће страна личности превладати у којој ситуацији (хетерономија је ближа рђавој страни 

„самства“, а аутономија доброј). Слично овоме, истраживање Снежане Стојиљковић 

(Стојиљковић, 2009) је показало да је морално расуђивање адолесцената у највећој мери на 

конвенционалном степену развоја, па се исправним сматра оно што је у складу са 
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социјалним улогама и не одступа од званичног закона и реда, а аутономна морална 

позиција је достижна за појединце који су натпросечно интелигентни и 

нонкомформистички настројени, јер је за развој морала неопходан и развој 

интелектуалних потенцијала. Степен интелектуалног развоја личности испитаника утиче 

на његово морално расуђивање, па је налаз истраживања сагласан когнитивистичкој тези 

да је когнитивни развој нужан, али не и довољан услов моралног развоја, те да би 

интензитет повезаности морао бити већи да би недвосмислено говорио у прилог тези о 

паралелизму когнитивног и моралног домена. 

3.1.4. Факторска анализа система вредности 

Анализом Табеле 22. Може се уочити да је вредност Кајзер-Мајер-Олкиновог 

показатеља 0,343, што је мање од вредности која се препоручује (0,6), али се ипак показује 

као значајно. Бартлетов тест сферичности хи квадрат теста (x2 2162,026 и 378 степен 

слободе (df=378) достигао је статистичку значајност на нивоу p≤0,00 (p=0,00), што све 

указује на факторабилност матрице о оправданости факторске анализе. 

Taбела 22. – Кајзер-Мајер-Олкинов показатељ и Бартлетов тест сферичности 

  
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,343 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2162,026 

Df 378 

Sig. ,000 

 

Taбела 23. – Матрица структуре издвојених фактора  

 
Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,066 14,521 14,521 4,066 14,521 14,521 

2 2,767 9,883 24,404 2,767 9,883 24,404 

3 2,248 8,029 32,433 2,248 8,029 32,433 

4 1,982 7,078 39,511 1,982 7,078 39,511 



   89 

 

5 1,475 5,267 44,778 1,475 5,267 44,778 

6 1,298 4,635 49,413 1,298 4,635 49,413 

7 1,180 4,213 53,627 1,180 4,213 53,627 

8 1,126 4,021 57,648 1,126 4,021 57,648 

9 1,079 3,852 61,500 1,079 3,852 61,500 

10 ,988 3,530 65,030    
11 ,931 3,327 68,357    
12 ,828 2,957 71,314    
13 ,781 2,789 74,102    
14 ,768 2,744 76,847    
15 ,747 2,666 79,513    
16 ,739 2,638 82,151    
17 ,662 2,366 84,516    
18 ,613 2,188 86,704    
19 ,605 2,161 88,865    
20 ,566 2,020 90,885    
21 ,524 1,870 92,755    
22 ,513 1,831 94,586    
23 ,448 1,601 96,188    
24 ,403 1,440 97,628    
25 ,349 1,246 98,873    
26 ,187 ,669 99,542    
27 ,081 ,288 99,830    
28 ,048 ,170 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Факторском анализом са Промакс ротацијом екстраховани су фактори, а коришћен је 

критеријум карактериситчног корена  преко 1 за добијање фактора. Екстраховано је 9 

главних фактора. 
 

 

Графикон 4: Дијаграм превоја 
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Укупан проценат објашњене варијансе  заједно са фактором 9 износи 61,50 што је 

оптималан број који би се могао задржати, али смо, у складу са Табелом 23. матрице 

структуре издвојених фактора и приказаним дијаграмом превоја на Графикону 4. одлучили 

да направимо  пресек на 4. фактору, где фактори нагло скрећу. Пресек је направљен на 

месту где фактори крећу да се групишу у силазни низ, a један од разлога је и чињеница да 

се из матрице структуре ротираних фактора (Табела 24.) уочава да прихватање нивоа 

сатурације од ,528 јасније дефинише факторе.  

 

 

Табела 24. - Матрица структуре ротираних фактора 

 
Component Matrixa 
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          Аjteme  

Component 

  

1.  2 

  

3 

  

4 

  

1.   ,685 ,321   

2.   ,643 ,399   

3.   -,632    

4.     ,598 ,350   

5.   ,562    

6.   -,526   -,418 

7.   ,476 -,366 -,364  

8.   -,463 ,340 ,339  

9.   -,456    

10.   ,421    

11.    ,528 -,328  

12.    -,495 ,481  

13.   ,357 ,459   

14.    ,474 -,541  

15.    -,342 -,476  

16.     ,407  

17.   -,391 ,366 ,396  

18.      ,596 

19.   -,311   ,540 

20.      ,498 

21.      ,452 

22.    -,303   

23.       

24.   ,343 -,342   

25.    ,301   

26.       

27.    ,350   

28.     ,322  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 14 iteracija 

a. 9 components extracted. - називи за ајтеме дати су испод 

_______________________________________________________________________________ 

1. Прељуба је грех зато што је то кршење Божије заповести, и за тај грех следи казна Божија 
2. Крађа је грех зато што је то кршење Божије заповести, и за тај грех следи казна Божија 
3. Прељуба није грех 
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4. Убиство је грех зато што је то кршење Божије заповести, и за тај смртни грех следи казна Божија 
5. Убиство је грех зато што је убиство човека једнако убиству Бога 
6. Крађа није грех уколико је мотивисана неким вишим моралним начелом 
7. Крађа је грех јер тим преступом повређујемо наше ближње, а они су иконе Божије-тим чином 

злоупотребљавамо љубав и слободу коју нам је даровао Бог 
8. Убиство је грех зато што је то законски преступ, и законом је прописана одговарајућа казна, а могућа је и 

освета 
9. Убиство није грех уколико је учињено у самоодбрани или је мотивисано неким вишим моралним начелом 
10. Кроз моралну чистоту се остварује Божији лик у нама 
11. Блажени су кротки, јер ће наследити земљу 
12. Блажени су они који мир граде, јер ће се синови Божији назвати 
13. Морална чистота се остварује испуњавањем Божијих заповести 
14. Блажени су они који плачу, јер ће се утешити 
15. Прељуба је грех зато што се на тај начин гази узвишено начело љубави и повређује личност вољене особе 
16. Прељуба је грех зато што је то законски преступ, и разлог је за развод брака, а могућа је и освета партнера 
17. Крађа је грех зато што је то законски преступ, и законом је прописана одговарајућа казна, а могућа је и 

освета 
18. Крађа је грех зато што се тим чином повређују друштвени систем, ред, и права човека 
19. Убиство је грех зато што се тим чином повређују друштвени систем и ред, и права човека на живот 
20. Прељуба је грех зато што се тим чином повређују друштвени систем и ред, брак и породица, као и 

поштовање права човека 
21. Кроз моралну чистоту поштујемо  Божије заповести, наше дужности, друштвени ред и поредак 
22. Блажени сте ви ако вас осрамоте и прогоне и рекну за вас свакојаке рђаве речи лажући мене ради 
23. Блажени су прогнани правде ради, јер је њихово Царство Небеско 
24. Блажени су они који су чистог срца, јер ће Бога видети 
25. Блажени су сиромашни духом, јер је њихово Царство Небеско 
26. Кроз моралну чистоту постајемо добри пред Богом, пред другима и пред собом 
27. Блажени су гладни и жедни правде, јер ће се наситити 
28. Блажени су милостиви, јер ће бити помиловани 

 
На матрици структуре ротираних фактора у Табели 24. види се факторска 

засићеност на сваком фактору. Као критеријум минималног засићења ставки узета је 

вредност =,528. Сва остала засићења ремете јасноћу структуре и зато су занемарена.  

На основу претходног издвојене су следеће ставке и именовани фактори. 

-Први фактор добио је назив: „Плата за грех је казна Божија“, а у складу са садржајем 

ставки које спадају у оквир овога фактора: Прељуба је грех зато што је то кршење 

Божије заповести, и за тај грех следи казна Божија; Крађа је грех зато што је то 
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кршење Божије заповести, и за тај грех следи казна Божијa; Убиство је грех зато што 

је то кршење Божије заповести, и за тај смртни грех следи казна Божија; Убиство је 

грех зато што је убиство човека једнако убиству Бога;  

-Други фактор је добио назив: „Кротост је залог будућности“, а у складу са садржајем 

ставке која спада у оквир овога фактора: Блажени су кротки, јер ће наследити земљу; 

-Трећи фактор нема садржаја који спада у његов оквир;  

-Четврти фактор је добио назив: „Грех повређује друштвени систем, ред и права човека“, 

а у складу са садржајем ставки које спадају у оквир овог фактора: Крађа је грех зато што 

се тим чином повређују друштвени систем, ред, и права човека; Убиство је грех зато 

што се тим чином повређују друштвени систем и ред, и права човека на живот. 

            Посматрањем издвојених фактора уочава се да је присутна израженост 

хетерономне моралности, у смислу  Колбергових и Пијажеових развојних стадијума 

моралности. Види се из претходног да је први фактор садржајно дефинисан грехом као 

казном Божијом, а четврти повредом друштвеног система, реда и права човека. Дакле, 

поменути фактори су садржајно сродни, будући да страх од казне диктира морално 

понашање. Интројекција још увек за основу има спољашњи ауторитет. У овом случају, 

моралне норме које су зацртане у есхатолошкој моралности се још увек налазе на степену 

страха од казне Божије. Корак даље, у смислу усклађивања моралног понашања са 

очекиваном есхатолошком моралношћу значио би усклађивање понашања које у основи 

има љубав према Богу, и љубав Бога према човеку. У складу са овим и други фактор 

указује на незрелу есхатолошку моралност. Ови налази се могу компарирати са 

резултатима истраживања Снежане Стојиљковић из 2009. године, а који говоре у прилог 

томе да је морално расуђивање адолесцената у највећој мери на конвенционалном степену 

развоја, па се исправним сматра оно што је у складу са социјалним улогама и не одступа 

од званичног закона и реда, а аутономна морална позиција је достижна за појединце који 

су натпросечно интелигентни и нонкомформистички настројени. Узимајући све ово у 

обзир може се закључити да је факторска анализа утврдила систем вредности младих 

испитаника, који се код већине налази на хетерономном степену развоја моралности, те је 

потврдила прву радну хипотезу, да млади који похађају верску наставу имају хришћански 

систем вредности и позитивне ставове према хришћанском моралу. 
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3.2.1.  Духовни значај и морална тежина ставова о вери и есхатологији  

Да би се дошло до сазнања какви су и колико су развијени онтолошки и 

есхатолошки ставови, испитаницима је дата могућност процењивања значаја одређених 

хришћанских, есхатолошких тврдњи, као и да рангирају Божије заповести и Црквене 

заповести према моралној тежини и духовном значају (Прилог 1б.). Резултати су добијени 

на основу дескриптивне статистике. Фокус је стављен на тврдње са највећом просечном 

оценом (AS), јер су те тврдње оцењене као најзначајније, и као оне које се највише 

поклапају са поимањима испитаника. На овај начин се желела добити широка и 

комплексна слика теолошког учења о последњим стварима. Дескриптивна статистика 

приказана је за све тврдње из упитника  и приказана је у следећим табелама:   

 

 

Табела 25. – Вера и начин вере у Бога 
 
                  Тврдње    N            AS             SD       Skewness     Kurtosis   

 

Верујем у Бога који је створио свет и дао нам 
Божије заповести и законе на основу којих ће 
нас наградити или казнити 

 441         3.53           1.403        -.421             -1.180 

Верујем у Бога који је створио и устројио 
свет својим заповестима и законима, чијим 
испуњавањем ће свет и људи добро, 
квалитетно и срећно живети 

440          2.95          1.062            .155            -.837 

Верујем у Бога који је створио човека по 
своме лику и жели да сви људи кроз љубав 
према Њему и бригу према ближњима буду 
добри и вољени 

440           3.58          1.195          -.296            -.844 

Верујем у Бога који је љубав, а људи 
слободом и љубављу у заједници са Њим 
обухватају и превазилазе све законе и 
правила понашања, заради Царства Небеског 

440           3.30           1.188          -.134           -1.091 

Не верујем у Бога 352           1.71           1.390           1.670           1.108 
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Инспекцијом Табеле 25. увиђају се дескриптивни показатељи који се односе на веру 

и на начин вере у Бога. Највећу просечну оцену, добијену на основу 440 одговора 

испитаника, има тврдња: Верујем у Бога који је створио човека по своме лику и жели да 

сви људи кроз љубав према Њему и бригу према ближњима буду добри и вољени  (AS = 

3.58). Просечно одступање од аритметичке средине, тј. стандардна девијација износи 

1,195. Skewness (асиметрија) и kurtosis (спљоштеност) говоре о расподели вредности за ову 

тврдњу. Вредност скјуниса је негативна (-.296) што говори да је већина резултата десно од 

средње вредности, међу већим оценама, док је вредност куртозиса мања од 0 (-,844) што 

говори да је расподела вредности пљоснатија од нормалне. Од свих наведених тврдњи, 

испитаници су ову сматрали најзначајнијом, док најнижу просечну оцену има тврдња Не 

верујем у Бога (AS = 1.71). Ово показује да испитаници појам Бога схватају и апстрактно и 

конкретно, те да имају развијен сазнајно-емотивни однос према Њему: Он је творац света - 

конкретна Личност која се пројављује кроз однос са човеком, и жели да се лик Божији у 

човеку оствари управо човековом љубављу према Њему, као и конкретном и делатном 

љубављу према ближњима, у складу са Христовим речима „Љуби ближњега свога као 

самога себе“ (Мт. 22, 39), односно „И како хоћете да вама чине људи, чините тако и ви 

њима“ (Лк. 6, 31). Религија се у својим формативним аспектима бави фундаменталним 

питањима људске егзистенције и пружа универзални систем који охрабрује осећања 

одговорности, бриге, милосрдног разумевања, респект за права других и толеранцију за 

њихову различитост. Феноменолошки посматрано, религија сигурно може да се установи у 

свим историјским раздобљима и у свим људским друштвима, тако да се о њој може 

говорити као о једном општељудском феномену, што би одговарало и Јунговом схватању 

човека као Homo religiosus-а. Међутим, одговор који је добио највећу просечну оцену, 

изражава поимање Бога који жели да човек буде добар и испуњен делима љубави, али у 

свом историјском постојању, па онда и само спасење човека објашњава као награду за 

добра дела, дакле у формативном смислу, без свести о превазилажењу историјског 

постојања вечним животом у заједници са Богом, што карактерише свест о есхатолошком 

моралу. Тиме се види да се из угла психолошког развоја моралности, већина испитаника 

налази на степену конвенционалног поимања морала, тј. хетерономног морала према 
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Пијажеу, односно међусобне нормативне моралности (ниво 2, стадијум 3) по Колберговој 

теорији, или да имају изграђену екстринзичну религиозност према Олпорту. 

 

Од 4 понуђене тврдње које се односе на поимање Бога (Табела 26.) следећа је 

добила највећу просечну оцену: Бог је Господ Исус Христос који је љубављу и вољом Бога 

Оца присутан у Цркви и Светој Литургији (AS = 3,60, SD = 1,380). То би значило да су 

испитаници ово схватање Бога, Бога као живе и конкретне Личности која својим 

присуством у историји, у Светој Литургији као предокусу Царства Небеског на земљи, 

омогућава спасење и живот вечни, проценили као најбитније, тј. као оно које се подудара 

са њиховим поимањем есхатолошког морала као крајњег циља вере у Бога и односа са 

Њим. Вредност скјуниса је негативна и износи -,360, што значи да је већина одговора 

ученика десно од средње вредности, међу већим оценама, док је вредност куртозиса мања 

од 0 и износи -,615, што значи да је расподела вредности одговора пљоснатија од 

нормалне. Одговор на ову тврдњу дало је укупно 443 испитаника. Из свега овога видимо 

да постоји развијена религиозна и морална свест код испитаника који уче верску наставу у 

школи, јер Бога схватају и доживљавају као Личност, као Творца и Спаситеља света, 

присутног у виду Свете Тројице у Цркви. Најмање испитаника поима Бога као невидљиву и 

непознату силу која се пројављује кроз узвишена морална и религиозна осећања у срцу и 

души (АС=3.06, СД=1,193), дакле као неку недефинисану силу која је свуда присутна, али 

Табела 26. – Поимање Бога 
 

Тврдње   N                AS                SD    Skewness     Kurtosis 

Бог је врхунско и универзално 
морално начело добра, правде и 
љубави 

 446              3.29             1.222    -.190            -.805 

Бог је невидљива и непозната сила 
која се пројављује кроз узвишена 
морална и религиозна осећања у 
срцу и души 

 443              3.06              1.193      .267           -.423 

Бог је Господ Исус Христос који је 
љубављу и вољом Бога Оца 
присутан у Цркви и Светој 
Литургији 

 443               3.60              1.380      -.360         -.615 

Бог је вечни створитељ, 
законодавац и вечни судија   440               3.10              1.252       -.043         -1.140 
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је ипак апстрактна, безлична, и углавном представља једно етичко начело, а не конкретну 

Личност, која се у оквиру Цркве пројављује и дарује вернима. 

 

Табела 27. – Сусрет са Богом 
 

Тврдње   N               AS            SD          Skewness     Kurtosis 

Сусрећем га у Цркви на Светој 
Литургији 446             3.25          1.283           -.180             -.644 

Сусрећем га у Светој тајни причешћа у 
којој се сједињујемо са Христом ради 
опроштаја наших грехова и за живот 
вечни 

442             3.45          1.286            -.321            -1.011 

Сусрећем га у својој души док се 
молим код куће 443             3.19          1.301             .079            -1.256 

Сусрећем га у Цркви када палим свећу 
за своје здравље, својих најмилијих, 
или за покој душе мени драгих 
покојника 

442             3.10          1.230            -.044             -1.024 

 

Разматрајући  дескриптивне показатеље који се односе на начин сусретања и 

познања Бога, приказане у Табели 27. увиђамо да се са највећом просечном оценом (AS = 

3,45, SD = 1,286) издваја тврдња: Сусрећем га у Светој тајни причешћа у којој се 

сједињујемо са Христом ради опроштаја наших грехова и за живот вечни. Оцену за ову 

тврдњу дало је 442 испитаника, а показатељи расподеле података скјунис и куртозис 

говоре да је замишљена крива вредности одговора нормална (kurtosis -1,011), а да се 

већина резултата налази међу већим оценама (skewness је негативан и износи -,321). У 

табели су приказани сви дескриптивни показатељи понуђених одговора. Ове оцене 

карактеришу значајно развијену есхатолошку моралну свест, као и развијену аутономну 

моралност и интринзичну религиозност присутну код испитаника, који виде Свету тајну 

причешћа као опцију најпотпунијег сусрета и сједињења са Богом, ради опроштаја 

грехова, превазилажењем створеног, пропадљивог и смртног постојања, заради узрастања 

у меру висине раста Христовог, и остварења вечног живота у заједници са Њим у Царству 

Небеском, а све у складу са Христовим речима: «Који једе моје тело и пије моју крв има 

живот вечни; и ја ћу га васкрснути у последњи дан...» (Јн 6, 54).   
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Табела 28. - Поимање Свете Литургије 

Тврдње   N                 AS                SD         Skewness     Kurtosis 
 

Царство Небеско на земљи и 
сусрет са Богом у Светом 
причешћу, узношењем душе 
и обожењем за живот вечни 

 444              3.85             1.362           -.814              -.383 

Свечана празнична 
церемонија и сусрет са 
ближњима 

   444             2.76             1.167            .410             -.446 

Духовно и морално 
узрастање кроз молитву и 
слушање моралних поука 

 444              3.40              1.137           -.308            -.690 

Слушање духовне музике и 
читања из Светог Писма  436              2.70              1.162             .330            -.401 

 

Увидом у Табелу 28. добијају се дескриптивни показатељи за ставове који се 

односе на поимање Свете Литургије. Са највећом просечном оценом од 3,85 и 

стандардном девијацијом од 1,362 издваја се следећи став: Света Литургија је 

Царство Небеско на земљи и сусрет са Богом у Светом причешћу, узношењем душе 

и обожењем за живот вечни. Skewness чија је вредност негативна (-,814), и kurtosis 

чија је вредност мања од 0 (-,383) говоре да је расподела резултата била највише 

сконцентрисана међу већим оценама, као и да је расподела вредности одговора 

пљоснатија од нормалне. Дескриптивни показатељи израчунати су на основу 444 

валидна одговора. На основу највеће просечне оцене дате горе наведеној тврдњи 

може се закључити да ученици верске наставе имају зрео однос према Богу и јасно 

поимање богослужења, важности учествовања у њему, лепоту Литургије, као и 

конкретну веру у Живот Вечни са Богом у Царству Небеском по другом доласку 

Христовом. Ово нам говори да верска настава, уз квалитетне наставнике верске 

наставе, али и уз подршку породице ученика, у многоме утиче и иницира 

интензивнији богослужбени живот ученика, да их упућује у правом смеру - смеру 

живота у заједници народа Божијег сабраног на богослужењима, на Светој 

Литургији, кроз пост и Свето причешће, будући да Света Литургија уводи у Царство 

Христово, показује и даје да „окусимо и видимо како је добар Господ“ (Пс. 34, 8; 

1Петр. 2, 3), морално васпитава и преображава у живе учеснике Цркве као 
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аутентичне заједнице иконичног Царства Небеског, у којем се достиже и остварује 

есхатолошки степен моралности, припремљеног од постања света (Мт. 25, 34). 

Табела 29. – Поимање Вечног Живота 

Тврдње  N            AS              SD       Skewness     Kurtosis 

Не верујем у живот после смрти и 
сматрам да у овоземаљском животу 
треба да поштујем морална начела и 
друштвене законе 

  417        2.30           1.483          .710             -.974 

Вечни живот је васкрсење мртвих у 
другом доласку Христовом и 
остварење наше узвишене моралне 
личности 

 442          3.71           1.324         -.599            -.920 

Вечни живот је награда и праведна 
плата за моралан живот по 
заповестима Божијим 

 440          3.09           1.136         -.067            -.666 

Вечни живот је  живот после смрти 
кроз потомство, дела и заслуге  435           3.23          1.145          -.200           -.768 

 

Још један став који је испитиван је и онај који се односи на Вечни Живот. У Табели 

29. су приказани дескриптивни показатељи за све понуђене одговоре које су испитаници 

процењивали. Са највећом просечном оценом истиче се следећа тврдња: Вечни живот је 

васкрсење мртвих у другом доласку Христовом и остварење наше узвишене моралне 

личности. Просечна оцена износи 3,71 и како се види знатно је виша од осталих. 

Стандардна девијација износи 1,324, док је расподела резултата, тј. оцена, фокусирана 

међу већим оценама (скјунис -,559) уједно, расподела је пљоснатија од замишљење криве 

нормалне расподеле (куртозис је мањи од 0 и износи -,974). Дескриптивни показатељи 

израчунати су на основу 442 валидна одговора. Највећа просечна оцена дата наведеној 

тврдњи указује на високу есхатолошку свест, аутономну моралност и интринзичну 

религиозност ученика верске наставе, који јасно поимају врхунац узрастања у моралности 

остварењем узвишене моралне личности у вечности, а у складу са Христовим речима: „А 

ово је вечни живот да познају Тебе јединога истинитог Бога, и кога си послао Исуса Христа“ 
(Јн 17, 3). 
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Табела 30. – Помоћ вере и молитве 
  

Тврдње    N            AS               SD       Skewness     Kurtosis 
 

Помажу ми у решавању 
моралних дилема и доношењу 
праве одлуке 

    445        3.24            1.363         -.116               -1.245 

Помажу ми у тешким 
ситуацијама, сећањем на 
могућност добијања награде и 
казне 

 444         3.39              1.155         -.296               -.677 

Помажу ми да изаберем прави 
пут  443         3.25              1.139          -.115             -.661 

Помажу ми кроз веровање да је 
врлински живот по Богу и са 
Богом припрема за живот вечни 

 430          3.21              1.402          -.035           -1.453 

 

Испитаницима је постављено питање о помоћи вере и молитве у њиховим 

животима. На основу њихових одговора (којих је укупно било 444) дошло се до сазнања 

значајности које вера и молитва имају за њих. Инспекцијом Табеле 30. увиђа се да међу 

просечним оценама свих тврдњи постоји мала разлика, али као тврдња са највећом 

просечном оценом од 3,39 истакла се: Вера у Бога и молитва помажу ми у тешким 

ситуацијама, сећањем на могућност добијања награде и казне. Просечно одступање од 

средње вредности износи 1,155. Вредност скјуниса је -,296 а вредност куртозиса је -,677. 

Овакве вредности процене нормалности расподеле указују да се већина одговора (оцена 

које су испитаници давали тврдњама) налази међу већим оценама, а да је расподела 

података пљоснатија од нормалне. Највећа просечна оцена у овом случају говори у прилог 

томе да се највише испитаника налази на хетерономном ступњу моралне зрелости према 

Пијажеу, односно да имају развијену екстринзичну религиозност. 

 

 

Табела 31. – Опраштање 

Тврдње         N             AS            SD   Skewness     Kurtosis 
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Опраштамо због превазилажења 
проблема и критике другога љубављу, 
а зарад нашег позитивног примера и 
жеље за моралном променом другога 

        441           3.62         1.330       -.575          -.836 

Опраштамо због праштања пропуста 
или греха без извињења другога, али 
незаборављањем тога, ради 
предострожности да се исти грех не 
понови 

     441             3.18        1.223       -.042           -.801 

Опраштамо због праштања након 
извињења и покајања починиоца      440             3.39        1.076        -.155          -.748 

Опроштај без покајања нема смисла, 
па тако не треба никоме ништа 
праштати 

       
      437            2.43        1.426          .623          -.841 

 

Подаци дескриптивне статистике присутни у Табели 31. показују да је тврдња: 

Опраштамо због превазилажења проблема и критике другога љубављу, а зарад нашег 

позитивног примера и жеље за моралном променом другога, најзначајнија за испитанике. 

Највећа просечна оцена говори да се оваква тврдња или став, највише поклапа са 

поимањем испитаника и њиховим системом религиозног учења и религиозних схватања од 

понуђених одговора из упитника. Просечна оцена за ову тврдњу озноси 3,62 а стандардна 

девијација је 1,330. Вредност скјуниса је негативна (-.575) што нам говори да је већина 

резултата десно од средње вредности, међу већим оценама, док је вредност куртозиса 

мања од 0 (-,836) што нам говори да је расподела вредности пљоснатија од нормалне. 

Дескриптивна стастистика рачуната је на основу 441 одговора. Ови резултати презентују 

висок квалитет односа и зрео став према другима, као непоновљивим и боголиким 

личностима, уз више спремности за толерантнији приступ мотивисан љубављу и 

међусобним поштовањем. Тврдња која је добила навећу просечну оцену изражава 

изграђену аутономну моралност код испитаника, утемељену на Христовим речима из 

Молитве Господње „и опрости нам грехе наше, као што и ми опраштамо дужницима 

својим“ (Лк. 11, 4).  

 

Табела 32. – Разлози молбе за опроштај 

Тврдње    N             AS            SD       Skewness     Kurtosis 
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Молимо за опроштај због свести о 
моралном преступу који је учињен и 
могућим последицама тога греха 

     444         3.41         1.267           -.149             -.855 

Молимо за опроштај због 
превазилажења проблема и критике 
другога љубављу, а зарад нашег 
позитивног примера и жеље за 
моралном променом другога 

    445          3.66        1.140           -.258              -.375 

Молимо за опроштај због поштовања 
речи из Светог Писма „и опрости нам 
дугове наше као што и ми опраштамо 
дужницима својим“ 

    444           3.44       1.270            -.187           -.164 

Не молим за опроштај никада никога 
јер је то показатељ моје слабости и 
кукавичлука 

     413           2.00       1.318             1.47            2.814 

 

У Табели 32. дати су дескриптивни показатељи тврдњи који се односе на разлоге 

молби за опроштај. Са највећом просечном оценом  од 3,66 издваја се тврдња: Молимо за 

опроштај због превазилажења проблема и критике другога љубављу, а зарад нашег 

позитивног примера и жеље за моралном променом другога. Сви дескриптивни 

показатењи приказани у табели израчунати су на основу 445 оцена испитаника. 

Стандардна девијација износи 1,140. Вредност скјуниса говори да је већина резултата 

десно од средње вредности, међу већим оценама, док куртозис указује да је расподела 

вредности пљоснатија од нормалне (вредност скјуниса је негативна и износи -,258, док је 

куртозис мањи од 0 и износи -,375).   

 

 

 

 

 

Табела 33. – Божије заповести (оцењене од најниже (1) до највише оцене) 
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Графикон 5. – Божије заповести (оцењене од најниже (1) до највише (10) оцене) 

Оцене  Божија заповест   AS           
SD 

Оцена 1 Сећај се дана одмора да га светкујеш, шест дана ради и срши све 
своје послове, а седми дан је одмор Господу Богу твоме 

    5,40        
3,44 

Оцена 2 Не пожели ништа што је туђе    5,59         
3,26  

Оцена 3 Не чини прељубу    5,82         
3,52 

Оцена 4 Не сведочи лажно на ближњега свога    6,16        
3,34 

Оцена 5 Не узимај узалуд имена Господа Бога свога    6,24        
3,21 

Оцена 6 Не прави себи идола нити каква лика, немој им се клањати нити им 
служити   

   6,53        
3,44 

Оцена 7 Не укради    6,65        
5,79 

Оцена 8 Ја сам Господ Бог твој, немој имати других богова осим мене    7,23        
3,73 

Оцена 9 Поштуј оца свога и матер своју, да ти добро буде и да дуго 
поживиш на земљи 

   7,41       
3,37 

Оцена10 Не убиј    7,42       
3,67 

 Оцена11 Љуби ближњега свога као себе самога    7,47       
3,15 

 Оцена12 Љуби Господа Бога свога свим срцем својим и свом душом својом и 
свим умом својим и свом снагом својом 

   7,49       
3,85 
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У Табели 33. и на Графикону 5. дат је приказ оцењених Божијих заповести, почев 

од најмање значајне (најмања оцена), па до оне најзначајније (највећа оцена). Премда је 

поштовање, уважавање али и разумевање свих Божијих заповести битно, а уједно и основ 

за праведан живот, од испитаника се тражило да покушају да направе градацију и одлуче 

које заповести за њих имају посебан духовни значај и моралну тежину. На основу 

аритметичких средина сваке процењене заповести успело је њихово рангирање, чиме се 

увиђа, генерално говорећи, које се Божије заповести истичу као значајније. Најмањи 

духовни значај код испитаника има заповест: Сећај се дана одмора да га светкујеш, шест 

дана ради и сврши све своје послове, а седми дан је одмор Господу Богу твоме. Просечна 

оцена износи 5,40 а стандардна девијација 3,44.  Даљом анализом табеле закључује се да су 

заповести у којима се директно пресликавају нека од најосновнијих моралних начела 

којима се уче деца од најмлађих дана (да се не чине прељубе, не краде, не лаже, не осећа 

завист и љубомора), морална начела која су неопходна за културу општења, ниже оцењена 

и имају мању просечну оцену. Међу високо оцењеним заповестима су оне које се односе 

на породичну традицију, односе и вредности (Поштуј оца свога и матер своју, да ти 

добро буде и да дуго поживиш на земљи AS= 7,41, SD =3,37; Љуби ближњега свога као 

себе самога AS = 7,47, SD = 3,67). Божија заповест која има највећи духовни значај и 

моралну тежину за испитанике је: Љуби Господа Бога свога свим срцем својим и свом 



   105 

 

душом својом и свим умом својим и свом снагом својом (AS = 7,49, SD = 3,85). Приказ 

комплетних анализа овог дела рада дат је у Прилогу 3г.  Разлика код вредновања заповести 

уочена је у односу на узраст, о чему ће касније бити речи. 

Ниже су оцењене Божије заповести код којих је изражена когнитивна 

оријентација вођена интернализованим принципима (преовлађује прихватање 

моралних принципа који имају директнији утицај него емоције (толеранција, 

интелектуално сазревање, уважавање потреба других). Код Божијих заповести које су 

високо оцењене присутно је расуђивање које прате емоције. Ови се резултати могу 

компарирати са резултатима истраживања Блејка и Луиса из 2000. године (Tirri, 

Tallent-Runnels & Nokelainen, 2005), у којем су најчешћа питања духовности 

укључивала основна питања о сврси живота: „Шта је смисао живота?“, „Шта ћу бити 

кад порастем?“, „Када ће крај света?“, „Зашто људи умиру?“, „Шта ће се десити са 

човечанством?“, „Да ли постоји живот после смрти?“ и „Да ли се плашите смрти?“, 

док су женски испитаници показали више интересовања за верска питања него 

мушки, јер изражавају религиозност на другачији начин од мушких - оне су 

емоционалније. Слично овоме, једна од главних тачки Аронфридовог учења о 

стицању и развоју савести јесте мишљење да наспрам тезе да морално мишљење 

треба да надвлада емоционалне предрасуде, стоји теза да морално васпитање мора да 

се темељи на афективним диспозицијама стеченим у раном детињству (Поповић, 

1978: 136). Емоције, мотиви и друге карактеристике личности у савременим 

истраживањима добијају све видније место и третирају се као значајни чиниоци 

моралности и религиозности. Потврда за ово налази се у истраживању Јустина 

Оклија (Oakley, 1992), објављеном у студији „Моралност и емоције“  (Morality and 

the Emotions) која пружа уверљиву аргументацију о неопходности третирања емоција 

као морално релевантних феномена, па се под емоције не подводе само афекти, него 

и динамички елементи когниције и жеље, те се сматрају релевантнима за моралност 

индивидуе у мери у којој имају интегралну улогу у трансформацији вредности у 

акцију, те се с' тог становишта препознају као актери у ономе што се назива снагом 

воље. Ово питање је значајно за допринос верске наставе моралном васпитању, јер се 

слаже са религијским тумачењима значења емоције за успостављање хришћанског 
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моралног система вредности. Емоције се у формирању моралности сматрају и 

механизмом који подстиче и одржава активност индивидуе у складу са њеним 

системом вредности. Окли зато истиче да смо морално бољи у извршавању онога 

што сматрамо моралним уколико постоји већи степен слагања између емоција и 

система вредности. 

 

Табела 34. – Црквене заповести (оцењене од најниже (1) до највише (10) оцене) 

 

Оцене  Црквена заповест AS              SD 

Оцена 1 Свадбе не чинити у време поста   3,91           5,31 

Оцена 2 Јеретичке књиге не читати 4,05           2,33 

Оцена 3 Црквене ствари не употребљавати 4,26           2,73 

Оцена 4 Држати постове и молитве које заповеди Епископ у 
време какве невоље 

4,66           2,01 

Оцена 5 Свештена лица треба поштовати 4,89           2,12 

Оцена 6 Исповедати грехе своје и причешћивати се у 
споменуте велике постове 

4,96           2,34 

Оцена 7 Држати пост пре Рођења и Васкрсења Христовог 
пред празник Св. Ап. Петра и Павла, пред Успење 
Пресвете Богородице, и сваке среде и петка 

5,16            2,25 

Оцена 8 Молити се Богу и слушати службу Божију сваке 
недеље 

7,39           4,43 

 

 

 

Графикон 6. – Црквене заповести (оцењене од најниже (1) до највише (10) оцене) 
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Поред рангирања Божијих заповести, приступило се рангирању и Црквених 

заповести. У Табели 34. и на Графикону 6. дат је приказ рангираних Црквених заповести 

почев од најниже оцене. Средња вредност сваке заповести понаособ одредила је њен ранг. 

На основу тог дескриптивног показатеља закључује се да је најмање значајна Црквена 

заповест: Свадбе не чинити у време поста са просечном оценом од 3,91 и стандардном 

девијацијом од 5,31. Најзначајнија Црквена заповест за испитанике је: Молити се Богу и 

слушати службу Божију сваке недеље, са просечном оценом од 7,39 и стандардном 

девијацијом од 4,43. Приказ комплетних анализа овог дела рада дат је у Прилогу 3д.  

Овде се види изражена висока свест испитаника о потреби редовног учешћа у 

богослужбеном животу Цркве, а посебно у Светој Литургији као предокусу Царства 

Небеског, која сваке недеље и празника нуди могућност сједињења са Христом у Светој 

тајни причешћа, и на тај начин превазилажења створеног, пролазног и смртног постојања, 

те остварења Боголике личности, назначене за Живот Вечни. Ови резултати такође 

одговарају на постављене задатке, сведочећи да верска настава изграђује позитивне 

моралне ставове и доприноси есхатолошком узрастању младих, што потврђује постављену 
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хипотезу о статистички значајном доприносу верске наставе есхатолошкој моралности 

младих. 

Детаљније анализе варијабли Божије заповести и Црквене заповести рађене су 

одвојено од инструмента вера и есхатологија, како би се добила комплекснија слика 

целокупне хришћанске вере и есхатологије.  

Т- тестом независних узорака није утврђено постојање статистички значајне разлике код 

варијабли Божије заповести и пол (Прилог 3ђ.); као ни код варијабли Црквене заповести и 

пол (Прилог 3е.). 

Т- тестом независних узорака није утврђено постојање статистички значајне разлике 

између варијабли место обитавања и Црквене заповести (Прилог 3е.), док су код 

варијабле Божије заповести (Прилог 3ђ.) уочене статистички значајне разлике у односу на 

место обитавања (p<0,05), а израчуната вредност ета квадрата је код свих тврдњи била 

мања од 0,06 што значи да су вредности између средњих вредности биле мале. Разлике су 

уочене код следећих тврдњи:  

1. Не чини прељубу:  Испитаници из градских средина процењују ову заповест битнијом 

(АС=6,10; СД= 3,323), него што то чине они из сеоских средина (AS = 5,38; SD = 3,764): t 

(443)= -2,138 ,  p = 0,005.  

2. Не узимај узалуд имена Господа Бога свога: Испитаници из градских средина процењују 

ову заповест битнијом (AS = 6,47; SD = 3,091), него што то чине они из сеоских средина 

(AS = 5,89; SD = 3,374): t (445)= -1,856 ,  p = 0,012. 

3. Не сведочи лажно на ближњега свога: Испитаници из сеоских средина (AS = 6,22; SD = 

3,168), ову заповест сматрају битнијом од оних из градских средина (AS = 6,12; SD = 

3,456), t (444) = 320, p = 0,046.  

4. Љуби Господа Бога свога свим срцем својим и свом душом својом и свим умом својим и 

свом снагом својом: Испитаници из градских средина (AS = 7,00; SD = 3,650), сматрају ову 

заповест битнијом него они из сеоских средина (AS = 7,81; SD = 3,944), t (444) = -2,187, p  

= 0,039. 
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5. Сећај се дана одмора да га светкујеш, шест дана ради и сврши све своје послове, а 

седми дан је одмор Господу Богу твоме: испитаници из сеоских средина (AS = 6,41; SD = 

3,051) ову заповест процењују значајнијом од оних из градских средина (AS = 4,72; SD = 

3,516), t (439) = 5,196, p = 0,035. 

6. Не прави себи идола нити каква лика, немој им се клањати нити им служити:  

Испитаници из сеоских средина (AS = 6,74; SD = 3,757) ову тврдњу процењују значајнијом 

него што је то случај код оних из града (AS = 6,38; SD = 3,214), t (440) = 1,080, p = 0,000.  

Анализом ових резултата долази се до закључка да се испитаници из градске 

средине налазе на вишем степену узрастања у есхатолошком погледу, будући да више 

вреднују заповести које су засноване на односу човека према Богу, док испитаници из 

сеоске средине више вреднују заповести које имају практичан значај у испуњавању 

моралног закона датог кроз Божије заповести.  

Једнофакторском анализом варијансе – АНОВОМ није утврђена статистички 

значајна разлика између варијабле Црквене заповести и разред (узраст) испитаника 

(Прилог 3з.), док је код варијабле Божије заповести и разред (узраст) испитаника 

(Прилог 3ж.) уочена следећа статистичка значајност:  

1. Не сведочи лажно на ближњег свога:  Једнофакторском анализом варијансе утврђена је 

статистички значајна разлика p < 0,05 код ове заповести у односу на 4 узрасне групе: F (3, 

441) = 3,192; p = 0,024. Накнадна поређења указала су да разлике постоје између 

испитаника 7. разреда основне школе и 3. разреда средње школе. Испитаници млађег 

узраста су давали мање оцене овој тврдњи, тј. процењивали су је мање значајном (AS = 

5,43, SD = 3,525) од оних старијих узраста (AS = 6,63, SD =3,208).  Међу осталим 

групама није уочена значајна разлика.  

2. Љуби Господа Бога свога свим срцем својим и свом душом својом и свим умом својим и 

свом снагом својом: утврђена је статистички значајна разлика p < 0,05 код ове заповести у 

односу на 4 узрасне групе: F (3, 441) = 3,090; p = 0,027. Накнадна поређења указала су да 

разлике постоје између испитаника 7. разреда основне школе и 4. разреда средње школе. 

Испитаници млађег узраста су давали веће оцене овој тврдњи, тј. процењивали су је више 
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значајном (AS = 8,15, SD = 3,820) од оних старијих узраста (AS = 6,70, SD = 3,702). Међу 

осталим групама није уочена значајна разлика.  

3. Не пожели ништа што је туђе: утврђена је статистички значајна разлика p < 0,05 код 

ове заповести у односу на 4 узрасне групе: F (3, 441) = 5,675; p = 0,001. Накнадна поређења 

указала су да разлике постоје између свих узрасних група. Просечна оцена коју су давали 

овој заповести испитаници 7. разреда је 4,60 док стандардна девијација износи 2,654. Код 

8. разреда она износи 5.93, а стандардна девијација 3.507. Код испитаника 3. разреда 

средње школе просечна оцена износи 6.12, док је стандардна девијација 3.510. Код 

испитаника 4. разреда просечна оцена је 5.91, стандардна девијација је 3.289. Из наведених 

података закључујемо да су испитаници 3. разреда средње школе ову заповест проценили 

као најбитнијом.  

4. Поштуј оца свога и матер своју, да ти добро буде и да дуго поживиш на земљи: 

утврђена је статистички значајна разлика p < 0,05 код ове заповести у односу на 4 узрасне 

групе: F (3,441) = 3,238; p = 0,022. Накнадна поређења указала су да разлике постоје 

између испитаника 8. разреда основне школе и 4. разреда средње школе. Испитаници 

млађег узраста су ову заповест проценили значајнијом (AS = 8.17, SD = 3.549) од оних 

старијих узраста (AS = 6.76, SD = 3.111). Међу осталим групама није уочена значајна 

разлика. 

5. Ја сам Господ Бог твој, немој имати других богова осим мене: утврђена је статистички 

значајна разлика p < 0,05 код ове заповести у односу на 4 узрасне групе: F (3, 439) = 6,186; 

p = 0,000. Накнадна поређења указала су да разлике постоје између свих узрасних група. 

Испитаници 7. разреда ОШ овој заповести дали су просечну оцену 7.73 (SD = 3.634). 

Испитаници 8. разреда ОШ овој заповести дали су просечну оцену 8.23 (SD = 3.728). 

Испитаници 3. разреда СШ овој заповести дали су просечну оцену 6.82 (SD = 3.898), док 

су они из 4. разреда СШ овој заповести дали просечну оцену 6.27 (SD = 3.443). Увиђамо да 

испитаници млађег узраста ову заповест сматрају битнијом и значајнијом од старијих. 

6. Сећај се дана одмора да га светкујеш, шест дана ради и сврши све своје послове, а 

седми дан је одмор Господу Богу твоме: утврђена је статистички значајна разлика p < 0,05 

код ове заповести у односу на 4 узрасне групе: F (3, 437) = 11,325; p = 0,000. Накнадна 
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поређења указала су да разлике постоје између испитаника 7. и 8. разреда основне школе и 

4. разреда средње школе. Испитаници 7. разреда ОШ овој заповести дали су просечну 

оцену 4,86 (SD = 3,372). Испитаници 8. разреда ОШ овој заповести дали су просечну оцену 

4,54 (SD = 3,540). Испитаници 4. разреда СШ овој заповести дали су просечну оцену 6.54 

(SD = 3.250). Закључујемо да испитаници старијег узраста ову заповест процењују 

значајнијом него што то чине они млађег узраста. 

Из свега горе наведеног се види да су при оцењивању свих Божијих заповести 

уочене разлике, као и да није увек случај да старији испитаници дају веће оцене тврдњама 

и да их боље процењују од млађих, док у неким случајевима постоји и разлика код 

приближно истог узраста. Ови се налази могу компарирати са налазима истраживања 

Поповића и Ристића из 1989. године, где су аутори закључили да је код млађе деце 

присутна етика правила, а код старије етика карактера, те да деца и млади увиђају и своју и 

туђу добру и лошу страну личности, па не можемо говорити само о добрим и моралним 

или само о лошим и неморалним особама, јер људи имају, у различитим степенима, и 

светлу страну и своје „подземље“ или „сенку“, и све је ствар унутрашње динамике и 

унутрашњег дијалога која ће страна личности превладати у којој ситуацији (хетерономија 

је ближа рђавој страни „самства“, а аутономија доброј). 

 

3.2.2. Значај независних варијабли (пол, место, узраст) за есхатолошку 
моралност 

А - пол као фактор разлика у вери и есхатологији  
 
У првом делу упитника утврђиване су разлике у односу на специфична обележја, па 

је у складу са тим исто урађено и са другим делом упитника. Т – тестом независних 

узорака,  који пореди средње вредности непрекидне променљиве, добијени су подаци у 

вези пола и вере и есхатологије.  Резултати  указују да статистички значајна разлика 

постоји само код следеће 4 тврдње (приказ комплетних анализа овог дела рада дат је у 

Прилогу 3а.):   
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Табела 35. – Значајност разлика између пола и вере и есхатологије (Т – тест), са средњим 
вредностима тврдњи 

Тврдње        пол              N               AS             SD             t          df          p 

 А                 мушки         202           3,23          1,221         2,003     434     ,045 
                     женски        234           2,99          1,275 

 Б                 мушки         201          3,21           1,138         2,203     434     ,028  
                    женски         235          2,97           1,119 

 В   мушки         205          3,24           1,114        -2,586    438     ,010 
                     женски        235          3,52           1,181 
 
 Г                  мушки        188           2,21         1,457          2,812    409     ,005 
                     женски        223          1,84          1,169 

А: Бог је вечни створитељ, законодавац и вечни судија; Б: Вечни живот је награда и 
праведна плата за моралан живот по заповестима Божијим; В: Вера и молитва помажу 
ми у тешким ситуацијама, сећањем на могућност добијања награде и казне; Г: Не молим 
за опроштај никада никога јер је то показатељ моје слабости и кукавичлука. 

Инспекцијом Табеле 35. закључује се да је постојала статистички значајна разлика 

између тврдње А и пола (мушкарци AS = 3,23, SD = 1,221; жене AS = 2,99, SD = 1,275), t 

(434) = 2,003, p = 0,045 у корист мушког пола. Односно, статистички је значајна разлика 

између оцена које су давали испитаници мушког и женског пола оцењујући тврдњу: Бог је 

вечни створитељ, законодавац  и вечни судија. За мушке ова тврдња има већи духовни 

значај и моралну тежину него за женске. Треба додати да израчунати ета квадрат (ета 

квадрат = 0,001) говори да је разлика између средњих вредности обележја по групама била 

мала. Утврђена је статистички значајна разлика код тврдње Б и пола (мушкарци AS = 3,21, 

SD = 1,138; жене AS = 2,97, SD = 1,119), t (434) = 2,203, p = 0,028. Мушки испитаници 

сматрају да је тврдња: Вечни живот је награда и праведна плата за моралан живот по 

заповестима Божијим, већег духовног значаја и моралне тежине него што то сматрају 

женски. Израчунати ета квадрат од  0,011 говори да је разлика између средњих вредности 

обележја по групама била мала.  

Утврђена је статистички значајна разлика између тврдње В и пола, где су присутни 

резултати који говоре да женски испитаници (AS = 3,52, SD = 1,181) сматрају да је ова 

тврдња (Помажу ми у тешким ситуацијама, сећањем на могућност добијања награде и 
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казне) значајнија, тј. има већи духовни и морални значај него што то сматрају мушки (AS 

= 3,24, SD = 1,114), t (438) = -2,586, p = 0,010.  Ета квадрат од 0,015 указује на малу 

разлику између средњих вредности обележја по групама.  

Разлика између пола уочена је још код тврдње: Не молим за опроштај никада никога јер је 

то показатељ моје слабости и кукавичлука. Мушки испитаници ову тврдњу сматрају 

битнијом, она се поклапа са њиховим поимањем покајања (AS = 2,21, SD = 1,457), док 

женски овој тврдњи не придају велики значај (AS = 1,84, SD = 1,169), t (409) = -2,812, p = 

0,005. Израчунати ета квадрат (ета квадрат = 0,002) говори да је разлика између средњих 

вредности обележја по групама била мала.  

Слично резултатима који говоре о систему вредности испитаника, и у погледу 

ставова о вери и есхатологији,  испитаници мушког и женског пола се не слажу и немају 

исто мишљење у вези са свим тврдњама. Узимајући у обзир да су Т-тестом испитиване 4 

тврдње другог упитника, и да је уочена статистичка разлика између све четири групе, док 

ета квадрат говори да су уочене мале разлике у аритметичким срединама, може се тврдити 

да постоји мала разлика између укупних ставова о вери и есхатологији и пола. Видимо да 

се испитаници мушког пола налазе на хетерономном степену развоја моралности, и да 

углавном Бога доживљавају као законодавца и праведног судију, а такође им недостаје 

узрастање у погледу праштања, јер им је понос и чврстина ега битна карактерна црта, и не 

придају много значаја емоцијама, које представљају врло битан фактор у саосећању са 

ближњима, али и у поимању Бога као вољене личности. Са овим резултатима могу бити 

компарирани резултати истраживања Блејка, Луиса и Тирија (Tirri & Tallent-Runnels & 

Nokelainen, 2005), који су показали да женски испитаници имају више интересовања за 

духовна и верска питања од мушких, те да на емоционалнији начин изражавају своју 

религиозност. 

Б – место као фактор разлика у вери и есхатологији 

Како би биле утврђене разлике између есхатологије и места одакле долазе 

испитаници, примењен је Т – тест независних узорака и утврђено је да разлика постоји 

само код 4 тврдње. Резултати су приказани у доле наведеној Табели 36, док је приказ 

комплетних анализа овог дела рада дат у Прилогу 3б.   
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Табела 36. – Значајност разлика између места и вере и есхатологије  (Т-тест), са 
средњим вредностима одговора у односу на место 

Тврдње    средина      N             AS           SD             t           df           p                                                    
 
     А            село        178            2,89        1,167       -2,919     440       ,004 
                    град        264            3,24        1,255 

     Б            село         179           3,06        1,413       -2,327      443      ,020 
                    град         266           3,36        1,317 

     В            село        180            3,26        1,312      -2,159      442        ,031 
                    град        264            3,51        1,226 

     Г            село        179            3,27        1,155      -2,252      442       ,025 
                   град         265            3,55        1,345 

А: Бога сусрећем у Цркви када палим свећу за своје здравље, својих најмилијих или за покој душе 
мени драгих покојника; Б: Вера и молитва ми помажу у решавању моралних дилема и доношењу 
праве одлуке; В: Молим за опроштај због свести о моралном преступу који је учињен и могућим 
последицама; Г: Опраштамо због поштовања речи из Светог Писма. 

 

Увидом у Табелу 36. добија се слика о разликама између средина из којих долазе 

ученици и процењивања значаја одређених тврдњи. Разлика је уочена код тврдње 

Сусрећем га у Цркви када палим свећу за своје здравље, својих најмилијих, или за покој 

душе мени драгих покојника. Резултати средњих вредности упућују на то да испитаници из 

сеоских средина (AS = 2,89, SD = 1,167) мање цене и вреднују ову тврдњу, од оних из 

градских средина (AS = 3,24, SD = 1,255), t (440) = -2,919, p = 0,004.  Ета квадрат од 0,02 

говори о малој разлици између средњих вредности обележја по групама.  

Уочена је разлика између тврдње Б и средине. Испитаници који долазе из града (AS = 3,36, 

SD = 1,317) сматрају да је тврдња:  Молитва и вера ми помажу у решавању моралних 

дилема и доношењу праве одлуке, значајнија и да има већу духовну и моралну тежину него 

што то сматрају они из сеоских средина (AS = 3,06, SD = 1,413) t (443) = -2,327, p = 0,020. 

Ета квадрат од 0,01 говори о малој разлици између средњих вредности обележја по 

групама. 

Разлика је уочена и код тврдње: Молимо за опроштај због свести о моралном преступу 

који је учињен и могућим последицама тога греха. Испитаници из града (AS = 3,51, SD = 
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1,226)   ову тврдњу процењују значајнијом него што то чине они са села (AS = 3,26, SD = 

1,312) t (442) = -2,252, p = 0,031. Треба додати да израчунати ета квадрат (ета квадрат = 0, 

01) говори да је разлика између средњих вредности обележја по групама била мала. 

Уочена је статистички значајна разлика између тврдње: Молимо за опроштај због 

поштовања речи из Светог Писма «и опрости нам дугове наше као што и ми опраштамо 

дужницима својим» и места обитавања испитаника. Испитаници из градске средине (AS = 

3,55, SD = 1,345) ову тврдњу процењују значајнијом и сматрају да има већу моралну 

тежину него они из сеоских средина (AS = 3,27, SD = 1,155), t (442) = -2,252, p = 0,025. Ета 

квадрат од 0,02 говори о малој разлици између средњих вредности обележја по групама. 

Анализом горе наведених резултата увиђа се да у све четири тврдње о вери и 

есхатологији постоји мала статистички значајна разлика, па су поједине вредности високо 

вредноване на селу, док су друге вредноване у граду. Ове разлике, иако су статистички 

значајне, нису толико велике да би се могло говорити о разликама у вери и есхатологији 

испитаника са села и из града, што упућује на закључак да је верска настава имала 

позитиван утицај и на селу и у граду. Такође, могло се очекивати да постоји разлика у 

култури села и града, која би у овом случају превагнула у корист села, јер се може 

претпоставити да се религиозности придавало више пажње на селу, где је у периоду 

владавине атеизма на овим просторима, село под утицајем јачег патриотизма остало 

донекле заштићено од таласа атеизма, те је донекле очувало веру у вишем степену од 

градске средине. 

В – узраст као фактор разлика у вери и есхатологији  

У овом сегменту истраживања се покушало доћи до сазнања да ли постоји разлика 

у развијености система религиозних учења, есхатологије и узраста. Коришћена је 

једнофакторска анализа варијансе. Издвојене су 4 групе (група 1.- 7. разред ОШ; група 2.- 

8. разред ОШ; група 3. – 3. разред СШ; група 4. – 4. разред СШ), као и у претходном 

случају. У раду су представљене тврдње и ставови испитаника код којих постоји 

статистички значајна разлика у односу на узраст, док су накнадна поређења помоћу 

Тукејевог ХСД (Tukey HSD) теста указала међу којим групама је та разлика. Приказ 

комплетних анализа овог дела рада дат је у Прилогу 3в.  
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Табела 37. – Значајност разлика између узраста, вере и есхатологије (АНОВА), разлике 

међу узрастним групама (Тукејев тест) и средње вредности тврдњи 

                                                  (I)        (J)     
Tvr.     N          F           p        grupa  grupa          F              p            grupe        AS           SD 
  A     438    4,159    ,006      1          2               ,074        ,981               1           3.78        1.293 
                                                              3               ,569*      ,011               2           3.71        1.405 
                                                              4               ,400        ,105               3           3.21        1.480              
  2 1              -.074        ,981               4           3.38        1.379 
                                                              3               ,496        ,069 
                                                              4               ,326        ,342 
 3         1              -,569*      ,011              
                                                              2              -,496        ,069 
                                                              4              -,170        ,798 
                                                   4         1              -,400        ,105              
                                                              2              -,326        ,342 
                                                              3               ,170         ,798 
 
Б      349    2,731      0,044     1         2               ,465         ,146               1          1.80        1.428 
                                                              3              -,165        ,856               2          1.33          .966 
                                                              4               ,135        ,898               3          1.96        1.603              
  2 1              -.465 ,      ,146               4          1.66        1.348 
                                                              3              -,629*      ,031 
                                                              4              -,330        ,422 
 3         1               ,165        ,856              
                                                              2               ,629*      ,031 
                                                              4               ,299        ,460 
                                                   4         1              -,135        ,898              
                                                              2               ,330        ,422 
                                                              3              -,299        ,460 
 
В      436    3,946     0,009      1         2              -,439        ,056              1          3.01        1.321 
                                                              3                ,156        ,779              2          3.45        1.180 
                                                              4              -,167         ,711              3          2.85        1.161              
  2 1                ,439 ,      ,056              4          3.18        1.261 
                                                              3              -,596*       ,007 
                                                              4                ,272         ,411 
 3         1              -,156         ,779              
                                                              2              -,569*       ,007 
                                                              4              -,324         ,217 
                                                   4         1               ,167         ,711              
                                                              2              -,272         ,411 
                                                              3               ,324         ,217 

Г      438    3,671     0,012      1         2                ,112        ,912              1          3.01        1.321 
                                                              3               ,472*       ,019              2          3.45        1.180 
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                                                              4               ,369         ,081              3          2.85        1.161              
  2 1               -,112        ,912              4          3.18        1.261 
                                                              3                ,359        ,187 
                                                              4                ,257        ,449 
 3         1              -,472*       ,019              
                                                              2              -,359         ,187 
                                                              4              -,102         ,925 
                                                   4         1              -,369         ,081              
                                                              2              -,257         ,449 
                                                              3               ,102         ,925 

Д      436   3,084    0,027        1         2             -,047         ,991              1          2.91        1.078 
                                                              3             -,261         ,304              2          1.83        1.267 
                                                              4              ,393*       ,032              3          2.65        1.220              
  2 1              ,047         ,991              4          2.42        1.034 
                                                              3             -,215         ,566 
                                                              4             -,347         ,133 
 3         1              ,261         ,304              
                                                              2              ,215         ,566 
                                                              4             -,132         ,824 
                                                   4         1              ,393         ,032              
                                                              2              ,347         ,133 
                                                              3              ,132         ,824 

Ђ    431    2,817    0,039        1         2              ,160         ,752              1          2.91        1.460 
                                                              3              ,297         ,207              2          3.29        1.132 
                                                              4              ,403*       ,030              3          3.15        1.467              
  2 1             -,160         ,752              4          3.04        1.157 
                                                              3              ,137         ,848 
                                                              4              ,243         ,442 
 3         1             -,297         ,207              
                                                              2             -,137         ,848 
                                                              4              ,106         ,902 
                                                   4         1             -,403         ,030              
                                                              2             -,243         ,442 
                                                              3             -,106         ,904 

Е    441    2,817    0,011         1         2             -,379         ,181              1          2.95        1.397 
                                                              3             -,297*       ,006              2          3.33        1.327 
                                                              4             -,246         ,478              3          3.54        1.358              
  2 1              ,379         ,181              4          3.20        1.326 
                                                              3             -,205         ,725 
                                                              4              ,133         ,897 
 3         1              ,585*       ,006              
                                                              2              ,205         ,725 
                                                              4              ,338         ,245 
                                                   4         1              ,246         ,478              
                                                              2             -,133         ,897 
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                                                              3             -,338         ,245 

Ж   438    4,159     0,006       1         2             -,450*       ,038              1          3.06        1.173 
                                                              3             -,216         ,534              2          3.33        1.176 
                                                              4              ,120         ,862              3          3.54        1.062              
  2 1              ,450         ,038              4          3.20        1.368 
                                                              3              ,234         ,549 
                                                              4              ,570*       ,005 
 3         1              ,216         ,534              
                                                              2             -,234         ,549 
                                                              4              ,336         ,169 
                                                   4         1             -,120         ,862              
                                                              2             -,570*       ,005 
                                                              3             -,336         ,169 

А: Верујем у Бога који је створио свет и дао нам Божије заповести и законе, на основу којих ће 
нас наградити или казнити за наше поступке и дела у току живота; Б: Не верујем у Бога; В: Бог 
је вечни створитељ, законодавац и  праведни судија; Г: Бога сусрећем у Цркви када палим свећу за 
своје здравље, здравље својих најмилији или за покој душе мени драгих покојника; Д: Живот Вечни 
је награда и праведна плата за моралан живот по заповестима Божијим; Ђ: Живот Вечни је 
живот после смрти кроз потомство, дела и заслуге; Е: Вера и молитва ми помажу у решавању 
моралних дилема и доношењу праве одлуке за себе и друге од којих зависим; Ж: Праштамо због 
пропуста или грешке без извињења другога, али не заборављањем тога, ради предострожности 
да се исти грех не понови. 

 

Инспекцијом горе наведене Табеле 37. може се закључити следеће:  

            а) Утврђена је статистички значајна разлика на нивоу p < 0,05 код тврдње: Верујем у 

Бога који је створио свет и дао нам Божије заповести и законе на основу којих ће нас 

наградити или казнити, међу различитим старосним групама: F (438) = 4,159, p = 0,006. 

Упркос статистичкој значајности, стварна разлика између средњих вредности група врло је 

мала, величина те разлике, изражена помоћу показатеља ета квадрата, износи 0,02. 

Накнадна поређења помоћу Тукејевог ХСД теста указују да постоје статистички значајне 

разлике између групе 1. и 3. групе (p = 0,011). Средња вредност групе 1. (AS = 3,78, SD = 

1,293) значајно се разликује од средње вредности групе 3. (AS = 3,21, SD = 1,480). Другим 

речима, испитаници седмог разреда, дакле они млађи, ову тврдњу сматрају битнијом, и 

процењују је као тврдњу са већом моралном тежином од старијих из 3. разреда средње 

школе.  

             б) Утврђена је статистички значајна разлика на нивоу p < 0,05 код тврдње: Не 

верујем у Бога, међу различитим старосним групама: F (349) = 2,731, p = 0,044. Разлика је 
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уочљива између 2. и 3. групе. Испитаници осмог разреда за ову тврдњу имају просечну 

оцену од 1,33 (SD = ,996), док код испитаника 3. разреда СШ просечна оцена износи 1,96 

(SD = 1,603). На основу наведених података може се рећи да су старији испитаници ову 

тврдњу оценили као значајнију него млађи. Другим речима, узраст је имао утицаја на 

процену вредности ове тврдње. Ета квадрат од 0,02 говори да је разлика између средњих 

вредности била мала, а увиђа се и да је мањи број испитаника давао одговор на ову тврдњу 

уопште, док ниске просечне оцене код обе групе указују да се ова тврдња процењивала 

ниским оценама (најчешће 1. и 2). 

            в) Утврђена је статистички значајна разлика на нивоу p < 0,05 код тврдње: Бог је 

вечни створитељ, законодавац и праведни судија,  међу различитим старосним групама F 

(436) = 3,946, p = 0,009. Разлика је уочљива између 2. и 3. групе. Средња вредност групе 2. 

је 3,45 (SD = 1,180), док је средња вредност 3. групе 2,85 (SD = 1,161). На основу 

наведених података може се рећи да су млађи испитаници (8. разред ОШ) ову тврдњу 

оценили као значајнију него старији (3. разреда СШ). Ета квадрат је 0,02 што значи да је 

разлика између средњих вредности група мала, али ипак статистички значајна. 

            г) Утврђена је статистички значајна разлика на нивоу p < 0,05 код тврдње: Сусрећем 

га у Цркви када палим свећу за своје здравље, својих најмилијих, или за покој душе мени 

драгих покојника, међу различитим старосним групама F (438) = 3,671, p = 0,012. Разлика 

је уочљива између 1. и 3. групе. Средња вредност групе 1. је 3,34 (SD = 1,231), док је 

средња вредност 3. групе 2,86 (SD = 1,205). Може се закључити да је утицај узраста на ову 

тврдњу следећи: млађи испитаници, у овом случају они 7. разреда ову тврдњу процењују 

значајнијом него они старијег узраста, у овом случају из 3. разреда СШ. Ета квадрат од 

0,02 говори да је разлика између средњих вредности била мала. 

           д) Утврђена је статистички значајна разлика на нивоу p < 0,05 код тврдње: Вечни 

живот је награда и праведна плата за моралан живот по заповестима Божијим међу 

различитим старосним групама F (436) = 3,084, p = 0,027. Разлика је уочљива између 1. и 4. 

групе. Средња вредност групе 1. је 2,18 (SD = 1,460), док је средња вредност 3. групе 2,42 

(SD = 1,157). На основу средњих вредности долази се до закључка да су старији 

испитаници (4. разред СШ) ову тврдњу сматрали значајнијом и давали јој већу моралну 
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тежину него они млађег узраста (7. разред ОШ) Ета квадрат од 0,02 говори да је разлика 

између средњих вредности била мала. 

            ђ) Утврђена је статистички значајна разлика на нивоу p < 0,05 код тврдње: Вечни 

живот је живот после смрти кроз потомство, дела и заслуге, међу различитим 

старосним групама F (431) = 2,817, p = 0,039. Разлика је уочљива између 1. и 4. групе. 

Испитаници седмог разреда за ову тврдњу имају просечну оцену од 2,91 (SD = 1,078), док 

испитаници 4. разреда СШ имају просечну оцену од 3,04 (SD = 1,034). На основу 

наведених података закључује се да су испитаници старијег узраста ову тврдњу проценили 

као тврдњу већег значаја и моралне тежине него млађи. Ета квадрат од 0,03 говори о малој 

разлици између средњих вредности група.   

            е) Утврђена је статистички значајна разлика на нивоу p < 0,05 код тврдње: Вера и 

молитва ми помажу у решавању моралних дилема и доношењу праве одлуке за себе и друге 

од којих зависим, међу различитим старосним групама: F (431) = 2,817, p = 0,011. Упркос 

статистичкој значајности, стварна разлика између средњих вредности група врло је мала, 

величина те разлике, изражена помоћу показатеља ета квадрата, износи 0,05. Разлика је 

уочена између групе 1. и групе 3. Прва група има просечну оцену од 2,95, (SD = 1,397), док 

трећа група има просечну оцену од 3,54, (SD = 1,358). Закључује се да испитаници 4. 

разреда СШ., дакле они старији, ову тврдњу више вреднују, приписују јој већи духовни 

значај, од млађих (7. разред ОШ). 

            ж) Утврђена је статистички значајна разлика на нивоу p < 0,05 код тврдње: 

Опраштамо зог праштања пропуста или греха без извињења другога, али 

незаборављањем тога, ради предострожности да се исти грех не понови, међу 

различитим старосним групама: F (432) = 4,326, p = 0,005. Упркос статистичкој 

значајности, стварна разлика између средњих вредности група врло је мала, а величина те 

разлике, изражена помоћу показатеља ета квадрата, износи 0,03. Разлика је уочена између 

групе 1. и групе 2, и између групе 2. и групе 4. Прва група има просечну оцену од 3,06, (SD 

= 1,173), друга група има просечну оцену од 3,51 (SD = 1,176) док четврта група има 

просечну оцену од 2,94 (SD = 1,368). На основу наведених података може се констатовати 

да се испитаници млађег узраста међусобно разликују у процени ове тврдње, (они из осмог 
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разреда ОШ дају веће оцене овој тврдњи од оних из седмог разреда ОШ), као и то да 

испитаници старијег узраста (четвртог разреда средње школе) ову тврдњу мање вреднују и 

придају јој мањи морални значај од млађих. 

Из горе наведене анализе се види да су у свим тврдњама уочене мале статистички 

значајне разлике, као и да није увек случај да старији испитаници дају веће оцене 

тврдњама и да их боље процењују од млађих. Уочавамо да постоји и разлика код 

приближно истог узраста, али из већине резултата може се закључити да се млађи 

испитаници налазе на нижем степену узрастања у есхатолошкој моралности од старијих, 

те да Бога поимају углавном у јуридичком смислу. Интересантно је још једном поменути 

да су старији испитаници тврдњу Не верујем у Бога оценили као значајнију од млађих, што 

можемо протумачити као последицу психолошког стања младих у периоду адолесценције, 

те бунта кроз који се доводе у сумњу многи ауторитети. Ово би се могло посматрати и као 

један од ефеката верске наставе, јер би било логично да после четрнаест година верске 

наставе у школама, млади имају другачије ставове и осећања када је вера у Бога у питању, 

па се исто отвара као питање које тражи нова истраживања фокусирана на посебне 

елементе, као што је ово питање, односно на тражење разлога за овакве ставове.  

3.2.3. Структура односа према значајним постулатима вере и ниво 
есхатолошког узрастања младих 

 

Како се овим истраживањем настоји доћи до података који би унеколико  

редуковали недоречености и контрадикторности у аспекту утицаја верске наставе на 

остварење моралних квалитета личности младих, чији је, из угла задатака верске наставе, 

циљ узрастање у есхатолошкој моралности, оно представља и тестирање хипотезе о 

статистичкој значајности везе сета религиозних и сета моралних својстава са 

индикаторима остварења моралности на основношколском и средњошколском узрасту. 

Индиректно се разматра и питање компатибилности религиозности и моралности младих. 

Следећи корак фокусира питање вере и есхатологије, односно посматра се структура 

односа према значајним постулатима вере и на тај начин настоји се сагледати ниво 

есхатолошког узрастања младих који похађају верску наставу, дакле, суштина циља и 

задатака верске наставе. 
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Увидом у Табелу 38. може се закључити да је вредност Кајзер-Мајер-Олкиновог 

показатеља 0,547 што је близу вредности која се препоручује (0,6) и показује се као 

значајно. Бартлетов тест сферичности хи квадрат теста (x2  6273,543 и степен слободе (df = 

1378) достигао је статистичку значајност на нивоу p≤0,00 (p=0,00), што указује на 

факторабилност матрице о оправданости факторске анализе. 

 

Taбела 38. – Кајзер-Мајер-Олкинов показатељ и Бартлетов тест сферичности  
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,547 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 6273,543 

Df 1378 

Sig. ,000 

 

 

Табела 39. - Матрица структуре издвојених фактора 

 
Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5,650 10,660 10,660 5,650 10,660 10,660 

2 3,976 7,501 18,161 3,976 7,501 18,161 

3 3,209 6,055 24,217 3,209 6,055 24,217 

4 2,365 4,463 28,679 2,365 4,463 28,679 

5 2,136 4,031 32,710 2,136 4,031 32,710 

6 1,932 3,644 36,355 1,932 3,644 36,355 

7 1,805 3,405 39,760 1,805 3,405 39,760 

8 1,753 3,308 43,068 1,753 3,308 43,068 

9 1,465 2,764 45,832 1,465 2,764 45,832 

10 1,380 2,604 48,436 1,380 2,604 48,436 

11 1,350 2,547 50,983 1,350 2,547 50,983 

12 1,285 2,424 53,406 1,285 2,424 53,406 

13 1,235 2,331 55,737 1,235 2,331 55,737 

14 1,134 2,139 57,876 1,134 2,139 57,876 

15 1,127 2,127 60,003 1,127 2,127 60,003 

16 1,090 2,056 62,060 1,090 2,056 62,060 
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17 1,027 1,938 63,997 1,027 1,938 63,997 

18 ,996 1,879 65,877    
19 ,981 1,851 67,728    
20 ,927 1,750 69,478    
21 ,920 1,736 71,214    
22 ,844 1,593 72,807    
23 ,820 1,547 74,354    
24 ,809 1,526 75,880    
25 ,768 1,450 77,329    
26 ,757 1,428 78,757    
27 ,714 1,348 80,105    
28 ,684 1,290 81,395    
29 ,669 1,263 82,658    
30 ,638 1,204 83,862    
31 ,614 1,159 85,020    
32 ,604 1,141 86,161    
33 ,562 1,061 87,222    
34 ,556 1,050 88,272    
35 ,533 1,006 89,278    
36 ,517 ,976 90,254    
37 ,509 ,960 91,214    
38 ,476 ,898 92,113    
39 ,461 ,870 92,983    
40 ,451 ,850 93,833    
41 ,427 ,806 94,639    
42 ,400 ,754 95,393    
43 ,382 ,721 96,115    
44 ,359 ,678 96,792    
45 ,332 ,627 97,419    
46 ,269 ,508 97,927    
47 ,249 ,470 98,397    
48 ,201 ,380 98,777    
49 ,188 ,354 99,131    
50 ,163 ,308 99,439    
51 ,138 ,261 99,700    
52 ,106 ,200 99,900    
53 ,053 ,100 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Факторском анализом са Промакс ротацијом екстраховани су фактори, а коришћен 

је критеријум карактеристичног корена преко 1 за добијање фактора. Задржане су све 

ставке из инструмента подељене у 17 главних фактора, који објашњавају 63,997% 

варијансе. 

 

 

Графикон 7: Дијаграм превоја 

 

 
Укупан проценат објашњене варијансе заједно са фактором 17 износи 63,997 % 

варијансе, што је оптималан број који може бити задржан. У складу са Табелом 39. и 

Графиконом 7. матрица структуре издвојених фактора и приказаним дијаграмом превоја, 

направљен је пресек на деветом фактору, тј. на месту где фактори крећу да се групишу у 

силазни низ. 
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Табела 40. Матрица структуре ротираних фактора 
 

На матрици структуре ротираних фактора у Табели 40. види се факторска 

засићеност на сваком фактору. Као критеријум минималног засићења ставки узета је 

вредност =,350. Сва остала засићења ремете јасноћу структуре и зато су занемарена.  

На основу претходног издвојене су следеће ставке и именовани фактори. 

-Први фактор  добио је назив: „Узрастањем у извршавању заповести Божијих, Бога 

најпотпуније сусрећемо у Светој Литургији“, а у складу са садржајем ставки које спадају 

Component Matrixa 

 
      Ajteme 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. ,690                 
2.  ,432      ,351          
3. ,463               ,325  
4.  ,483        ,335        
5. ,383 ,442                
6. ,349        -,327     -,395    
7.     ,508             
8.        ,352 ,422         
9. ,350         ,405        

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 17 components extracted.  -називи за ајтеме дати су испод 

____________________________________________________________________________________________ 
1. Литургија је Царство Небеско на земљи и сусрет са Богом у Светом причешћу; 
2. Вечни живот је васкрсење мртвих у другом доласку Христовом и остварење наше узвишене моралне 
личности; 
3. Бог је Господ Исус Христос који је љубављу и вољом Бога Оца присутан у Цркви и Светој Литургији; 
4. Бог је невидљива и непозната сила која се појављује кроз узвишена морална и религиозна осећања у 
срцу и души; 
5. Бог је врхунско и универзално морално начело добра, правде и љубави; 
6. Не верујем у живот после смрти и сматрам да у овоземаљском животу треба да поштујем морална 
начела и друштвене законе; 
7. Вечни живот је живот после смрти кроз потомство, дела и заслуге; 
8. Бог је вечни створитељ, законодавац и вечни судија; 
9. Вечни живот је награда и праведна плата за моралан живот по заповестима Божијим. 
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у оквир овога фактора: Литургија је Царство Небеско на земљи и сусрет са Богом у 

Светом причешћу; Бог је Господ Исус Христос који је љубављу и вољом Бога Оца 

присутан у Цркви и Светој Литургији; Бог је врхунско и универзално морално начело 

добра, правде и љубави; Вечни живот је награда и праведна плата за моралан живот по 

заповестима Божијим;  

-Други фактор је добио назив: „Бог је универзално морално начело које ћемо сусрести у 

другом доласку Христовом кроз васкрсење“ а у складу са садржајем ставке која спада у 

оквир овога фактора: Вечни живот је васкрсење мртвих у другом доласку Христовом и 

остварење наше узвишене моралне личности; Бог је невидљива и непозната сила која се 

појављује кроз узвишена морална и религиозна осећања у срцу и души; Бог је врхунско и 

универзално морално начело добра, правде и љубави. 

-Трећи и четврти фактор немају садржаја који спадају у њихове оквире.  

-Пети фактор је добио назив: „Вечни живот се остварује кроз потомство, дела и 

заслуге“, а у складу са садржајем ставке која спада у оквир овога фактора: Вечни живот 

је живот после смрти кроз потомство, дела и заслуге. 

-Шести и седми фактор немају садржаја који спадају у њихове оквире.  

-Осми фактор је добио назив: „Бог је законодавац и вечни судија којег ћемо сусрести у 

другом доласку Христовом“, а у складу са садржајем ставки које спадају у оквир овога 

фактора: Вечни живот је васкрсење мртвих у другом доласку Христовом и остварење 

наше узвишене моралне личности; Бог је вечни створитељ, законодавац и вечни судија. 

-Девети фактор је добио назив: „Бог је вечни судија“, а у складу са садржајем ставки које 

спадају у оквир овога фактора: Бог је вечни створитељ, законодавац и вечни судија. 

-Десети фактор је добио назив: „Вечни живот је награда за живот по заповестима 

Божијим“, а у складу са садржајем ставки које спадају у оквир овога фактора: Вечни 

живот је награда и праведна плата за моралан живот по заповестима Божијим. 

Посматрањем издвојених фактора уочава се да је присутна израженост 

хетерономне моралности, у смислу Колбергових и Пијажеових развојних стадијума 

моралности. Види се из претходног да је први садржајно дефинисан извршавањем 

заповести Божијих као припреми за сусрет са Богом у Светој Литургији, други поимањем 

Бога као универзалног моралног начела, док пети, осми, девети и десети описују Бога као 
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вечног законодавца и судију. Дакле, поменути фактори су садржајно сродни, будући да 

испуњавање заповести, поштовање закона и страх од казне диктирају морално понашање. 

Интројекција још увек за основу има спољашњи ауторитет. У овом случају, моралне 

норме које су зацртане у онтолошкој моралности још увек се налазе на степену страха од 

казне Божије. Корак даље, у смислу усклађивања моралног понашања са очекиваном 

есхатолошком моралношћу значио би усклађивање понашања које у основи има љубав 

према Богу, и љубав Бога према човеку. У складу са овим, сви фактори указују на 

есхатолошку моралност испитаника која је још увек у фази развоја и изграђивања, а у 

складу са Јанарасовом теоријом морала у контексту вечности (Јанарас, 2007). Горе 

наведени резултати одговарају на постављени задатак и утврђују да верска настава 

статистички значајно доприноси изградњи есхатолошке моралности младих, чиме се 

потврђују постављене општа и друга радна хипотеза.  

 

3.3.1. Допринос верске наставе моралном формирању личности  

Да би се дошло до сазнања какви су ставови испитаника по питању доприноса 

верске наставе моралном формирању личности, дата им је могућност процењивања значаја 

одређених фактора који су утицали на њихово опредељење за похађање верске наставе, 

као и да исте рангирају према моралној тежини и духовном значају (Прилог 1в.). Резултати 

су добијени на основу дескриптивне статистике. Фокус је стављен на тврдње са највећом 

просечном оценом (AS), јер су те тврдње оцењене као најзначајније, и као оне које се 

највише поклапају са поимањима испитаника. На овај начин се желела добити широка и 

комплексна слика о ставовима испитаника према верској настави и вероучитељу, те да се 

изведу из тога одређени закључци који би били корисни за евентуално кориговање 

спорних чинилаца у извођењу верске наставе. 

3.3.2. Процена значаја тврдњи везаних за верску наставу 

У жељи да се сагледа досадашња рефлексија похађања верске наставе, те да се 

испитају мишљења и ставови испитаника у вези са појединим сегментима верске наставе, 

коришћен је трећи сегмент упитника, у којем су испитаници имали задатак да рангирају и 

процене значај појединих тврдњи. На основу добијених резултата уочени су разлози 
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опредељења испитаника за овај предмет, као и њихова процена доприноса верској настави, 

као средству савременог верског васпитања моралности. Показатељи дескриптивне 

статистике указују следеће: 

Табела 41. -  Разлози опредељења за верску наставу 

Тврдња      N        AS       SD       Skewness     Kurtosis 

Због своје вере у Бога и жеље да се верски и 
морално образујем    443     4.31     1.334        -1.390          1.704 

Због поштовања традиције у мојој породици    440     3.40     1.043          -.682           -.389 
Због сугестије родитеља    439     2.54     1.103           .088           -.555 
Зато што моји најбољи другови и другарице из 
разреда похађају верску наставу    436     2.41     1.259           .660           -.677 

Због препоруке учитеља     434     2.20     1.341            .794           -.594 
 

Графикон 8. - Средње вредности одговора - Разлог опредељења за верску наставу 

 

Инспекцијом Табеле 41. и Графикона 8. увиђају се дескриптивни показатељи који 

говоре о разлозима опредељења испитаника за похађање верске наставе. Као најзначајнији 

разлог истиче се тврдња: Определио/ла сам се за верску наставу Због своје вере у Бога и 
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жеље да се верски и морално образујем (AS износи 4,31). Просечно одступање од 

аритметичке средине, тј. стандардна девијација износи 1,334. Ова тврдња има највећу 

просечну оцену, добијену на основу 443 одговора испитаника. Skewness (асиметрија) и 

kurtosis (спљоштеност) нам говоре о расподели вредности за ову тврдњу. Вредност 

скјуниса је негативна (-1,390) што говори да је већина резултата десно од средње 

вредности, међу већим оценама, док је вредност куртозиса већа од 0 (1,740) што говори да 

је расподела вредности нормална. Од свих наведених тврдњи, испитаници су ову сматрали 

најзначајнијом, што указује на њихову високу свест о потреби изучавања овог наставног 

предмета, на основу своје личне, слободне воље и жеље за узрастањем у интелектуалном, 

али и верском погледу, после чега се може придати значај породичној традицији, сугестији 

родитеља, препоруци вршњака, па и сугестији учитеља. Ова тврдња је и требала да 

представља најзначајнији разлог за опредељење испитаника за верску наставу, па се 

сходно томе може констатовати да се они налазе на аутономном степену развоја 

моралности према Пијажеу и Колбергу, односно да имају развијену есхатолошку 

моралност према Јанарасу, и интринзичну религиозност према Олпорту. 

 Да би се испитаници определили за верску наставу потребно је да имају развијена 

верска осећања.  Најбоље је кад на њихов развој утиче више фактора, а на основу одговора 

испитаника издвојени су најбитнији фактори, што је представљено у Табели 42. односно 

на Графикону 9.  

Табела 42. – Верска осећања пробудио је: 

 
Тврдња        N           AS           SD       Skewness     Kurtosis   

Осећања су пробудили родитељи и 
породица        440        3.85         1.397      -.877             -.616 

Осећања су пробудили другови и 
другарице       436        2.28         1.052       .819             -.030 

Осећања је пробудио вероучитељ       437        3.30          1.051     -.242             -.240 

Осећања је пробудио свештеник        434        3.35          1.125     -.393             -.650 
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Графикон 9. – Средње вредности тврдње која се односи на буђење верских осећања 

 

 

Приближне просечне оцене коју су добили вероучитељи и свештеници (вероучитељ 

AS = 3,30, свештеник AS = 3,35) казују о њиховом сличном утицају на развој верских 

осећања. Ипак, испитаници су проценили да су највећи утицај на пробуђивање верских 

осећања имали родитељи, па је просечна оцена коју је добила ова тврдња 3,385, док је 

средња вредност 1,397. Показатељи су израчунати на основу 440 одговора испитаника. 

Негативна вредност скјуниса од -,877 говори да је већина оцена датих овој тврдњи била 

међу већима, док вредност куртозиса од  -,616 (мања од 0) говори да је расподела резултата 

пљоснатија од нормале. 

Ови налази говоре у прилог високом значају породичне верске традиције, као и 

високом степену поштовања према мишљењу, саветима и сугестијама родитеља, у 

контексту изграђивања свести, ставова и верских осећања. Све наведено је у складу са 

налазима истраживања Зуковић из 2003. године, којима је потврђена хипотеза да родитељи 

који живе у потпуној породици имају позитивнији однос према хришћанском схватању 

брака, породице и васпитања деце него родитељи који су разведени, али и једни и други 
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сматрају да хришћанске вредности заузимају значајно место у породичном васпитању у 

процесу оздрављења савремене породице. Налази истраживања присутног у овом раду су 

такође компатибилни са налазима истраживања Зуковићке (Zuković, 2012), где су 

представљени ефекти верске наставе на мерене аспекте породичних односа и породичног 

функционисања. 

Ради добијања комплексне слике и сагледавања поља моралног васпитања, гледано 

кроз призму деловања Цркве и верске наставе, настојало се доћи до мишљења испитаника 

о значају доприноса верске наставе моралном формирању личности. Овај пут, фокус је био 

на моралном изграђивању. 

 
 
 
Табела 43. – Допринос верске наставе моралном формирању ученика 
 

Тврдње 
      N       AS         SD    Skewness Kurtosis 

Учи нас да будемо добри и одговорни у односу 
према Богу, себи и ближњима    444     3.77       1.308     -.813      -.465 

Друштвене односе чини квалитетнијим и 
толерантнијим кроз поштовање Божијих 
заповести 

    442     2.82       1.052     .313       -.579 

Изграђује и негује у нама послушност према 
Богу, породици и друштву   443     3.26        1.135     -.210     -.666 

Учи нас, изграђује и негује у нама хришћанске 
врлине као врхунска морална начела живота са 
Богом, припремајући нас тиме за живот вечни и 
Царство Небеско 

    442     3.24       1.933       .276     1.631 

 

Као најзначајнији допринос верске наставе моралном формирању ученика, према 

мишљењу испитаних, издваја се следећи: Верска настава нас учи да будемо добри и 

одговорни у односу према Богу, себи и ближњима.  Негативна вредност скјуниса (-,813) 

говори да су оцене даване овој тврдњи међу већима, десно од средње вредности, што 

говори и висока просечна оцена од 3,77. Стандардна девијација, као мера просечног 

одступања од средње вредности, износи 1,308. Вредност показатеља расподеле резултата 

(kurtosis), мањи је од 0, што указује да је крива нормалности поделе пљоснатија од 
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нормалне. Средње вредности осталих тврдњи, које уједно осликавају процену значаја који 

им испитаници придају показане су у Табели 43. Ови налази говоре у прилог томе да се 

испитаници налазе на другом нивоу, односно на трећем стадијуму развоја моралности - 

конвенционалне моралности, тј. међусобне нормативне моралности према Колберговој 

теорији. Ови резултати се могу компарирати са резултатима истраживања Стојиљковићке 

(Стојиљковић, 2009) који говоре у прилог томе да је морално расуђивање адолесцената у 

највећој мери на конвенционалном степену развоја, па се исправним сматра оно што је у 

складу са социјалним улогама и не одступа од званичног закона и реда, а аутономна 

морална позиција је достижна за појединце који су натпросечно интелигентни и 

нонкомформистички настројени. Слично овоме, резултати истраживања Манфреда 

Пирнера (Pirner, 2013) говоре да је већина испитаника у Немачкој сигурна да је 

хришћански систем и метод у образовној пракси могућ, да нуди високе вредности и има 

велики значај у плуралистичком друштву, јер је и сама хришћанска педагогија 

плуралистичка. На првом месту се налази консензус о приоритету хришћанске педагогије 

за социјалне и добротворне сврхе, што је у складу са алтруистичком сржи хришћанске 

љубави. Затим, ту је огроман број позитивних ставова датих „хришћанској слици човека“ 

или „хришћанским моралним вредностима“, који се често тумаче у складу са нормама 

хуманизма, демократије и људских права. Аутор „цивилним хришћанством“ означава оне 

идеје и аспекте хришћанства који су присутни у нашој култури данас, и које већина људи - 

укључујући и не-хришћане – поштује и има као моралне основе и начела, као и сами 

хришћани. Коначно, ови налази се могу компарирати са ставом Поткоњака (Поткоњак, 

2016: 72), израженог у студији „Будимо људи – Циљ васпитања у православљу – 

светосављу“, који објашњава да се конкретни задаци  образовања и васпитања изводе из 

целовито схваћеног и прихваћеног циља васпитања, циља који истовремено полази и од 

смисла човековог живота и од потреба човека, који уважава оптимистички став и поглед 

на човека и његове неограничене развојне могућности, који гледа на човека као целовито 

духовно – божанско - биће, различито од других бића,  које схвата човека као биће односа, 

као члана друштвене заједнице, као важног активног чиниоца сопственог развоја и 

изграђивања у себе свих оних врлин а и система врлина и вредности којима ће он 

остваривати и своје егзистенцијалне, али и своје духовне  - божанске -  потребе.   
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Табела 44. - Допринос верске наставе моралном развоју личности зависи: 

Тврдње 
  N         AS         SD    Skewness    Kurtosis 

Од особина личности вероучитеља 444      2.92       1.452       .076           -1.283 

Од породичног васпитања и утицаја друштвене 
средине 444      3.38       1.284      -.302            1.140 

Од личног става, интелектуалног израђивања 
верских истина, моралних знања и осећања 
ученика 

443      3.38       1.341      -.416           -.933 

Од редовног учешћа ученика у црквеном 
животу и Светој Литургији 444      3.18       1.346        .145           -.548 

Од редовног и активног похађања верске 
наставе у школи  441      2.33      1.367        .712           -.692 

 

        Испитаници  су требали да процене зависност моралног формирања од појединих 

фактора. На основу дескриптивне статисике, приказане у Табели 44. закључује се да су се 

две тврдње посебно истакле. Исту просечну оцену од 3,38 имају тврдња А - Допринос 

моралном развоју личности зависи од породичног васпитања и утицаја друштвене 

средине (SD = 1,284) и тврдња Б - Допринос моралном развоју личности зависи од личног 

става, интелектуалног изграђивања верских истина, моралних знања и осећања ученика 

(SD = 1,341). Негативне вредности скјуниса у оба случаја (А = -,302; Б = -3,02) говоре да су 

у већем броју случаја биле десно од средње вредности, па су исте међу већима. У првом 

случају куртозис је већи од 0 и износи 1,140 што даје слику о нормалној расподели 

података, док је у другом случају расподела резултата пљоснатија од нормалне (kurtosis -

,993). Инспекцијом Табеле 42. увиђамо да испитаници сматрају да најмањи допринос има 

личност самог вероучитеља, док њихови лични ставови, породично васпитање и 

друштвена средина ипак имају пресудан утицај, што је врло слично резултатима 

истраживања Зуковићке (Zuković, 2012), где се наводи позитиван утицај верске наставе на 

поштовање родитеља од стране адолесцената, допринос бољем породичном 

функционисању, комуникацији и заједништву, превазилажењу проблема, уз давање 

смисла, наде, мира и оптимизма, кроз нуђење доброг система вредности, зрелог односа и 

темеља за будући брак и породицу. 
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            Иако се дошло до резултата приказаних у Табели 44. који говоре да испитаници 

сматрају да вероучитељ нема великог значаја и доприноса у њиховом моралном уздизању, 

теоријска сазнања ипак говоре супротно.    

Табела 45. - Допринос вероучитеља зависи: 

 
Тврдње       N        AS        SD     Skewness     Kurtosis 

Од његових позитивних особина личности       446     3.29      1.363     -.196          -1.276 
Од познавања садржаја које преноси 
ученицима      445     3.34      1.121      -.061         -.860 

Од интересантности начина представљања 
верских садржаја      444     3.25      1.193      -.093         -.833 

Од бриге за моралним и верским 
узрастањем ученика      443     3.12      1.339       .017         -1.260 

 

            Личност и компетенције самог наставника, у овом случају вероучитеља, круцијалне 

су. У складу са тим, желела су се сазнати мишљења ученика верске наставе о доприносу 

вероучитеља верској настави и остваривању њених циљева и задатака. Највећу просечну 

оцену добила је тврдња која се односила на аспект теолошког образовања вероучитеља и 

она гласи: Допринос вероучитеља зависи од познавања садржаја које преноси ученицима. 

Просечна оцена ове тврдње износи 3,34 а стандардна девијација 1,121. Негативна вредност 

скјуниса од -,061 указује да је у већем броју случаја било високих оцена које су придаване 

током процене, док је куртозис мањи од 0, и износи -,860, што говори о расподели 

резултата која је пљоснатија од нормалне. Дескриптивна статистика рачуната је на основу 

445 оцена, док су показатељи за остале тврдње наведени у Табели 45. 

             Према налазима већ цитираног истраживања спроведеног у Немачкој 2004. године 

(Pirner, 2013), многи аспекти хришћанске педагогије, њени циљеви и садржаји могу бити 

прихваћени, јер нуде добре моралне смернице и неверујућим ученицима, али се наглашава 

став да је лична религиозност обавеза наставника верске наставе. Један став је да је пример 

личног живота наставника битан и ефикасан елемент у настави и образовању; а други став 

је, да педагошки допринос наставници дају кроз своју индивидуалност, која је у обавези да 

открије личну мотивацију и духовни темељ њиховог живота, из теолошких, психолошких 

и социјалних разлога. Ђорђевић (Ђорђевић, 2002: 38) сматра да верску наставу треба да 
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излажу квалификовани вероучитељи, а када су у питању верске секте едуковани кадар 

(психолози, социолози, педагози, теолози, неуропсихијатри...). Наводећи битне 

карактеристике вероучитеља, Грандић (Грандић, 2004: 64) наглашава да организатори и 

прихватиоци религијског васпитања и наставе веронауке, треба да буду свесни велике 

одговорности и сложености тог чина и процеса, те да претходно и упоредо стрпљиво раде 

на развоју одговарајуће религијске педагогије тј. методике наставе веронауке. Према 

Кубурићки (Кубурић, 2009) велики, такорећи пресудан значај за успешну реализацију 

верске наставе има личност вероучитеља; њега треба да одликују љубав према деци и свом 

позиву, знање, саосећајност, оптимизам, истрајност, искреност и низ других особина. 

Слично овоме, Зуковићка (Зуковић, 2006) наглашава да стручни идентитет вероучитеља 

подразумева целовитост његовог теолошког и педагошког образовања, као и складност 

његовог духовно-верничког и стручног идентитета. Он треба да буде обдарен истинском 

добротом, великодушношћу и отвореношћу, као и да својим животом и деловањем буде 

сведок, пратилац и саучесник у процесу верског сазревања ученика.  

 

Табела 46. - Начини извођења наставе који доприносе моралном узрастању ученика 
 

Тврдње 
     N        AS         SD     Skewness    Kurtosis  

Класичан начин поучавања о теоријским 
истинама вере     438      2.94      1.491     .090             -1.117 

Презентовање религиозних садржаја и 
историјских догађаја путем документарних 
или анимираних филмова 

    438      3.25     1.189     -.092           -.841 

Слушање духовне музике и неговање 
црквеног певања    439      2.74      1.234   . 824              2.322 

Посета Светим храмовима и учествовање у 
црквеним богослужењима, уз тумачење 
смисла црквених празника и богослужбених 
радњи 

   438      3.75      1.365     -.509         -.566 

Употреба информационо-комуникационих 
технологија уз праћење друштвених мрежа 
(фејсбука, твитера) и веб-сајт презентација 
црквених институција и профила црквених 
великодостојника 

   431      2.39       1.541     .627           -.921 
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Како би верска настава била добро организована и успешна у остваривању 

своје мисије, неопходно је да се ослања на педагошка сазнања и уважава педагошке 

законитости. Усвајање теолошких знања треба да буде усмерено ка цеколупном и 

свестраном развоју личности, да утиче на емоционалне, интелектуалне, физичке, 

естетске и моралне снаге и способности личности. Обзиром на специфичност верске 

наставе, вероучитељ има широке могућности примене различитих наставних метода 

и средстава. Према схватањима испитаника, која су приказана у Табели 46, као 

најзначајнији начин извођења верске наставе истиче се: Посета Светим храмовима 

и учествовање у црквеним богослужењима, уз тумачење смисла црквених празника и 

богослужбених радњи (AS = 3,75; SD = 1,365). Оцену за ову тврдњу дало је 438 

испитаника, а показатељи расподеле података skewness и kurtosis говоре да је 

замишљена крива вредности одговора пљосната (kurtosis -,566), а да се већина 

резултата налази међу већим оценама (skewness је негативан и износи -,509).

 Најмању просечну оцену добиле су информационо-комуникационе 

технологије (AS = 2,39). На основу дескриптивне статистике, може се закључити да 

испитаници воле и желе да буду проактивни и субјекти васпитања и образовања, 

када је у питању верска настава.  

Ови резултати потврђују православне теолошке ставове по питању 

богослужења, која су кроз целокупну историју Цркве Христове била најпотпунији 

израз и ризница Божанског Откровења и моралног васпитања, не само изражавајући 

и представљајући спасоносне догађаје из Христовог живота, смрти, васкрсења и 

вазнесења, него остварујући и живо нам дарујући икону будућег вечног Царства 

Небеског. Ипак, „евхаристијски доживљај светости, који се једино остварује у 

Цркви, је највећи и најузвишенији“ (Зизјулас, 2001: 47). Црква најречитије и 

најизразитије исказује себе кроз свој молитвени живот. Молитва је њен став и њен 

језик према Тројичном Богу, који нам се најлепше показао кроз оваплоћеног Бога 

Логоса. Боголиком и богочежњивом бићу -  човеку ништа није природније и 

потребније него да стално буде у метанијском молитвеном чезнућу за Богом, да се 

добровољно претвори у молитвену стрелу бесмртне христочежњивости... Једино 

вера унутар нас, вера са свим светим тајнама и врлинама, морално васпитава и гради 
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у нашој души чудесну тајну и лик Богочовековог тела, Цркве. Притом, молитвено 

богословље открива ову вечну истину: „Света Евхаристија је свепуноћа Цркве; она 

је врх изнад свих врхова, пуноћа изнад сваке пуноће. Она је живи, свесавршени 

Богочовек Господ Христос, сав присутан Својом Богочовечанском свепуноћом у 

Цркви кроза све векове“ (Поповић, 1978: 258-259). Света Литургија уводи верне у 

Царство Христово, показује и даје да „окусимо и видимо како је добар Господ“ (Пс. 

34, 8; 1Петр 2, 3), морално васпитава и преображава у живе учеснике Цркве као 

аутентичне заједнице иконичног Царства Небеског, у којем се достиже и остварује 

есхатолошки степен моралности, припремљен од постања света (Мт. 25, 34) и 

проповедан у целокупном Христовом учењу. 

Шта би онда требало да буде хришћанско образовање и морално васпитање 

младих, ако не увођење у живот Цркве, откривање његовог значења, његових 

садржаја и његове сврхе? И како образовање и морално васпитање може увести било 

кога у живот Цркве, ако не учествовањем у литургијским службама, са једне стране, и 

њиховим тумачењем, са друге стране? „Окусите и видите како је добар Господ“: 

најпре – окусите, па онда – видите, тј. појмите. Метод литургијске катихезе је 

истински православни метод верског образовања и моралног васпитања зато што 

происходи из саме Цркве и зато што је Црква његово одредиште. У прошлости су 

оглашени (катихумени) најпре били довођени на црквено сабрање, па су им тек онда 

објашњавани значење, радост и сврха таквог сабрања, а „и шта бисмо уопште и могли 

саопштавати у нашем хришћанском образовању данас, ако тумачењу не претходи 

искуство, све оно што смо несвесно удахнули и упили у себе чак и пре него што смо 

почели да га разумевамо?!“ (Шмеман, www.verujem.org). Будући да Хришћанство 

није „гносис“ – информација, знање о Богу, него искуство – заједница живота у Богу, 

горе презентовани резултати сведоче о високом степену еклисиолошке свести и 

есхатолошке моралности код испитаника, као и о педагошкој функцији Свете 

Литургије.    

У контексту овог питања, Зорица Кубурић и Слађана Зуковић (Кубурић,   

Зуковић, 2010) говоре о примени наставних средстава у процесу реализације верске 

наставе, где наводе позитивну употребну вредност визуелних наставних средстава 
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(слике, фотографије, филмови, иконе, фреске) која уз побољшавање очигледности 

наставе, утичу и на изграђивање естетских вредности ученика. Као подгрупа ових 

средстава наводе се текстуални медији (уџбеници, приручници, зборници), док 

велику корист вероучитељи и ученици могу имати од аудитивних наставних 

средстава (адекватна духовна музика), као и од аудио-визуелних наставних средстава 

(филмови). Према речима Шевкушићке (Шевкушић, 2011: 67) „Резултати 

досадашњих истраживања квалитета верске наставе у школама у Србији указали су 

на то да један број ученика и родитеља има примедбе на реализацију верске наставе у 

погледу њене организације и услова рада, наставних метода и самог наставника“. 

Примедбе које су упућене наставницима верске наставе указују на потребу за 

њиховим темељнијим педагошко-психолошким и дидактичко-методичким 

образовањем, као и за организовањем стручног усавршавања ради упознавања 

наставника са наставним методама које су најпримереније развојним 

карактеристикама, предзнањима и способностима ученика. Квалитет сваке наставе у 

многоме зависи од предавача који је реализује, и „најбоље осмишљени програми нису 

успешни у пракси на „терену“ ако их реализују наставници који нису адекватно 

припремљени за свој позив, који немају одговарајућа знања и вештине неопходне за 

рад са ученицима, који немају неопходне личне карактеристике као што су љубав 

према свом позиву, ентузијазам и мотивација за сталним усавршавањем у професији“ 

(Шевкушић, 2011: 70). Са овим становиштем можемо упоредити резултате 

истраживања спроведеног у Великој Британији (O`Grady, 2010), који наводе да 

методе оцењивања треба ускладити са педагошким принципима. „Рефлексивна“ или 

„дијалошка“ метода, на основу разговора и размишљања, могу помоћи ученицима да 

имају шири увид у то како и колико су њихове идеје, вредности и капацитети по 

питању морала и религиозности у развоју. Друго, када су садржаји и методе верске 

наставе одређени, требало би дати шансу ученицима да размотре своје личне основе и 

утицаје на религиозност. Треће, кључни појмови интерпретативног приступа су 

заступање, тумачење и рефлексивност операционализовани као задатак да 

промовишу веће способности размишљања, на начин који може бити посебно 

погодан за више способних ученика. Четврто, фокус на конкретна питања верске или 
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културне разноликости, заједно са могућношћу дискутовања о решењима дијалога са 

другима, могу мотивисати ученике. Слично овоме, резултати истраживања 

спроведених у Финској, САД, Хонг Конгу и Бахреину (Tirri, Tallent-Runnels & 

Nokelainen, 2005), указују на потребу да наставници обухватају што више моралних, 

верских и духовних питања и садржаја у настави, јер управо ти садржаји у многоме 

утичу на будућност преадолесцената. Питања о моралу, духовности и религији увек 

одражавају филозофску и верску традицију одређене културе, а образовни системи у 

различитим земљама разликују се по питању моралног и верског образовања. 

    

3.3.3. Значај независних варијабли (пол, место, узраст) за допринос верске 

наставе моралном формирању младих 

Једна од независних варијабли  чији је допринос развоју моралности посматран 

односи се на пол испитаника. 

А - пол као фактор разлика у доприносу верске наставе   

Т – тестом независних узорака, који пореди средње вредности непрекидне 

променљиве, добијени су подаци у вези доприноса верске наставе моралном  формирању 

личности и пола испитаника, и презентовани у Табели 47.  Резултати  указују да 

статистички значајна разлика постоји само код једне тврдње, док је приказ комплетних 

анализа овог дела рада дат у Прилогу 4а.  

 

Табела 47. – Значајност разлика између доприноса верске наставе и пола (Т тест), са 

средњим вредностима тврдњи за Т тест (пол) 

Твр.         пол           N         AS         SD           t           df           p 

А          мушки       202       2,54      1,289        2,239    430       ,026 
             женски      230       2,27      1,222 

А: Определио/ла сам се за верску наставу зато што моји најбољи другови и другарице из разреда 
похађају верску наставу. 
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        Инспекцијом Табеле 47. закључује се да је постојала статистички значајна разлика 

само код једне тврдње и пола. Односно, статистички је значајна разлика између оцена које 

су давали испитаници мушког и женског пола оцењујући тврдњу: Определио/ла сам се за 

верску наставу зато што моји најбољи другови и другарице из разреда похађају верску 

наставу, t (430) = 2,239; p = 0,026. Мушки испитаници сматрају овај  разлог за опредељење 

ка верској настави битнијим и значајнијим од женских (мушки – AS = 2,54; SD = 1,289; 

женски – AS = 2,27; SD = 1,222). Из ових налаза се види да је механизам групне кохезије у 

периоду адолесценције јаче дошао до изражаја код мушких испитаника него код женских, 

као и да су мушки поводљивији за мишљењем, ставовима и поступцима вршњака, али и да 

имају развијенији осећај заједништва и припадности од женских. 

Б – Место као фактор разлика у доприносу верске наставе 

Како би било утврђено да ли постоје разлике у мишљењу по питању доприноса 

верске наставе моралном васпитању и узрастању испитаника и места одакле они долазе, 

примењен је Т – тест независних узорака и утврђено је да разлика постоји само код 4 

тврдње. Резултати су приказани у Табели 48, док је приказ комплетних анализа овог дела 

рада дат у Прилогу 4б.  

 

  

Табела 48. – Значајност разлика између места и доприноса верске наставе (Т тест), са 

средњим вредностима тврдњи за Т тест (место) 

 

Твр.     средина          N          AS         SD               t         df            p                                        
 
    А        село            179         3,09       1,401        -3,758    442      ,000 
               град            264         3,58       1,264 

    Б        село            180         3,16       1,108        -2,874    443      ,004 
               град            265         3,46       1,114 

    В        село            180         2,91       1,239        -2,702    441      ,007 
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               град            263         3,26       1,388 

    Г         село           178          3,56       1,406       -2,458    436      ,014 
                град           260         3,88        1,323 

А: Допринос верске наставе моралном формирању личности ученика зависи од личног става, 
интелектуалног изграђивања верских истина, моралних знања и осећања ученика;  
Б: Допринос вероучитеља зависи од познавања садржаја које преноси ученицима;  
В: Допринос вероучитеља зависи од бриге за морално и верско узрастање ученика;  
Г: Најбољи начин за извођење  верске наставе огледа се у посетама светим храмовима и учешћу у 
црквеним богослужењима, уз тумачење смисла празника и богослужбених радњи 

На основу анализа утврђено је да постоје 4 тврдње из доприноса верске наставе 

моралном формирању личности код којих је присутна статистичка значајност у односу на 

место обитавања испитаника. Код тврдње - Допринос верске наставе моралном 

формирању ученика зависи од личног става, интелектуалног израђивања верских истина, 

моралних знања и осећања ученика, уочена је статистичка значајност t (442) = -3,758, p = 

0,000. Испитаници из градске средине ову тврдњу сматрају битнијом (AS = 3,58; SD = 

1,264) него што је то случај код испитаника из сеоске средине. Израчунати ета квадрат од 

0,02 говори о малој разлици између средњих вредности аритметичких средина. Разлике 

постоје и код схватања доприноса вероучитеља моралном узрастању ученика. Испитаници 

из градске средине (AS = 3,46; SD = 1,114) процењују теолошко образовање предавача 

битнијим него они из сеоске средине (AS = 3,16; SD = 1,108), а то потврђује статистичка 

значајност код схватања да Допринос вероучитеља зависи од познавања садржаја које 

преноси ученицима, t (443) = -2,874, p = 0,004. Израчунати ета квадрат од 0,01 говори о 

малој разлици између средњих вредности аритметичких средина. Још једна разлика уочена 

у сегменту доприноса вероучитеља моралном васпитању испитаника огледа се кроз 

процену тврдње: Допринос вероучитеља зависи од бриге за морално и верско узрастање 

ученика. Уочена је статистичка значајност t (441) = -2,702, p = 0,007. Испитаници из града 

процењују ову тврдњу битнијом и значајнијом (AS = 3,26; SD = 1,388) него они са села (AS 

= 2,91; SD = 1,239). Израчунати ета квадрат је 0,02 тако да је разлика између аритметичких 

средина мала. Последња тврдња у којој је уочена статистички значајна разлика у односу на 

место је: Најбољи начин за извођење  верске наставе огледа се у посетама светим 

храмовима и учешћу у црквеним богослужењима, уз тумачење  смисла празника и 

богослужбених радњи, t (436) = -2,457, p = 0,014. И овај пут испитаници из града дају веће 



   142 

 

просечне оцене (AS = 3,88; SD = 1,323) од оних са села (AS = 3,56; SD = 1,406) при 

вредновању. Мала вредност ета квадрата од 0,01 указује на малу разлику међу 

аритметичким срединама. 

Анализом горе наведених налаза увиђа се да у све четири тврдње о доприносу 

верске наставе моралном формирању личности постоји мала статистички значајна разлика, 

па су наведене вредности високо вредноване у граду, док су мање вредноване на селу. Ове 

разлике, иако су статистички значајне, нису толико велике да би се могло говорити о 

озбиљним разликама у мишљењу  испитаника са села и из града по питању доприноса 

верске наставе, што упућује на закључак да је верска настава имала позитиван утицај и на 

селу и у граду. Такође, могло се очекивати да постоји разлика у култури села и града, која 

би у овом случају превагнула у корист града, јер видимо да испитаници из града више 

вреднују самосталност у приступу интелектуалном и верском изграђивању и узрастању, 

затим степен образовања вероучитеља, али имају и виши степен свести по питању значаја 

учествовања у богослужбеном животу Цркве, што говори у прилог томе да имају вишу 

еклисиолошку и есхатолошку свест од испитаника са села.  

 
В – Узраст као фактор разлика у доприносу верске наставе  

Помоћу једнофакторске анализе варијансе утврђивано је да ли постоје варијансе 

између различитих узрасних група. Групе су именоване на следећи начин: група 1. - 7. 

разред ОШ; група 2. - 8. разред ОШ; група 3. – 3. разред СШ; група 4. – 4. разред СШ. У 

Табели 49. су представљене тврдње и ставови испитаника код којих постоји статистички 

значајна разлика у односу на узраст, док су поређења помоћу Тукејевог ХСД (Tukey HSD) 

теста указала међу којим групама је та разлика. Приказ комплетних анализа овог дела 

рада дат је у Прилогу 4в.  

 

Табела 49. – Значајност разлика између узраста, разлике међу групама и средње 

вредности за допринос верске наставе (АНОВА) 

                                                  (I)        (J)     
Tvr.     N          F           p        grupa  grupa           F              p            grupe        AS           SD 
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  A     439   3,157   ,025        1          2               ,243        ,552               1           4.58        1.040 
                                                              3               ,420        ,078               2           4.34        1.547 
                                                              4               ,469*      ,027               3           4.17        1.299              
  2 1              -,243        ,552               4           4.12        1.444 
                                                              3               ,176        ,881 
                                                              4               ,225        ,625 
 3         1              -,420        ,078              
                                                              2              -,176        ,881 
                                                              4               ,049        ,993 
                                                   4         1              -,469*      ,027              
                                                              2              -,225        ,625 
                                                              3               ,049         ,993 
Б       436    5,563    ,001        1         2              -,162        ,672               1           3.15          .985 
                                                              3              -,503*      ,001               2           3.34        1.075 
                                                              4              -,386*      ,016               3           3.61        1.100              
  2 1               ,162        ,672               4           3.53          .961 
                                                              3              -,341        ,108 
                                                              4              -,224        ,417 
 3         1               ,503*      ,001              
                                                              2               ,341        ,108 
                                                              4               ,117        ,830 
                                                   4         1               ,386*      ,016              
                                                              2               ,224        ,417 
                                                              3              -,117        ,830 
 
В      435   5,985    ,001          1         2               ,203        ,545              1           2.45        1.034 
                                                              3              -,037        ,994              2           2.25        1.171 
                                                              4              -,415        ,075              3           2.40        1.041              
  2 1              -,203        ,545              4           2.87         1.125 
                                                              3              -,240        ,440 
                                                              4              -,618*      ,000 
 3         1               ,037        ,994              
                                                              2               ,240        ,440 
                                                              4              -,378*      ,050 
                                                   4         1               ,415        ,075              
                                                              2               ,618*      ,000 
                                                              3               ,378*      ,050  
 
Г    450   3,885    ,009            1         2              -,335        ,278              1           2.20        1.328 
                                                              3              -,085        ,964              2           2.53        1.443 
                                                              4               ,296        ,297               3           2.28        1.364              
  2 1               ,335        ,278               4           1.90        1.196 
                                                              3               ,250        ,582 
                                                              4               ,631*      ,005 
 3         1               ,085        ,964             
                                                              2              -,250        ,585 
                                                              4               ,381        ,149 
                                                   4         1              -,296        ,297              
                                                              2               ,631*      ,005 
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                                                              3              -,381       ,149 
 
 
Д    439   10,298   ,000          1          2               ,113        ,924              1           3.55        1.226 
                                                              3              -,294        ,671              2           3.44        1.144 
                                                              4               ,701*      ,000              3           3.75        1.218              
  2 1              -,113        ,924              4           2.85        1.525 
                                                              3              -,307        ,375 
                                                              4               ,588*      ,008 
 3         1               ,194        ,671             
                                                              2               ,367        ,375 
                                                              4               ,895*      ,000 
                                                   4         1              -,701*      ,000              
                                                              2              -,588*      ,008 
                                                              3              -,895*      ,000 
 
Ђ   440    5,298    ,001          1          2               ,076        ,977              1           3.36        1.353 
                                                              3               ,633        ,002              2           3.29        1.419 
                                                              4               ,061        ,984              3           2.73        1.285              
  2 1              -,076        ,977              4           3.30        1.274 
                                                              3               ,585        ,063 
                                                              4              -,015*      1.00 
 3         1              -,633*      ,002             
                                                              2              -,585        ,063 
                                                              4              -,573*      ,007 
                                                   4         1              -,061        ,984              
                                                              2               ,015        1,00 
                                                              3               ,573*      ,007 
 
Е    442   3,109    ,026           1          2              -,065        ,986               1            3.08        1.328 
                                                              3              -,506*        ,024              2           3.14        1.416 
                                                              4              -,273        ,375                3           2.58        1.432              
  2 1               ,065        ,986                4           3.35        1.267 
                                                              3              -,441        ,118 
                                                              4              -,208        ,695 
 3         1               ,506*      ,024             
                                                              2               ,441        ,118 
                                                              4             -,233         ,571 
                                                   4         1               ,273        ,375              
                                                              2               ,208        ,695 
                                                              3               ,233*      ,571 
 
Ж   441    3,213   ,023          1          2              -,474*      ,013                1            3.16        1.119 
                                                              3              -,207        ,495                2           3.64        1.089 
                                                              4              -,123        ,817                3           3.37        1.155             
  2 1               ,474        ,013                4           3.28        1.098 
                                                              3               ,266        ,364 
                                                              4               ,351        ,695 
 3         1               ,207        ,495            
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                                                              2              -,266        ,364 
                                                              4               ,084        ,942 
                                                   4         1               ,123        ,817             
                                                              2              -,351        ,117 
                                                              3              -,084        ,942 

З   440    3,440    ,017           1          2                ,316        ,227                1            3.29        1.184 
                                                              3                ,118        ,876                2           2.98         1.182 
                                                              4              -,204        ,522                3           3.17        1.158             
  2 1              -,316        ,227                4           3.50        1.210 
                                                              3              -,199        ,665 
                                                              4              -520*       ,011 
 3         1              -,118        ,876            
                                                              2               ,199        ,665 
                                                              4              -,321        ,179 
                                                   4         1               ,204        ,533             
                                                              2               ,520*      ,011 
                                                              3               ,321        ,179 

И   434    6,797   ,000           1          2              -,625        ,989                1           2.96        1.176 
                                                              3              -,475*      ,013                2           3.01        1.114 
                                                              4              -,560*      ,001                3           3.44        1.284             
  2 1                ,052        ,989                4           3.52        1.889 
                                                              3              -,424        ,068 
                                                              4              -,508        ,072 
 3         1               ,475*      ,013            
                                                              2               ,424        ,068 
                                                              4              -,085        ,949 
                                                   4         1               ,560*      ,001             
                                                              2               ,508        ,072 
                                                              3               ,085        ,949 

Ј    435    2,840    ,038          1          2              -,317        ,259                1           2.75        1.468 
                                                              3               ,110        ,908                2           3.07        1.153 
                                                              4               ,160        ,732                3           2.64        1.238             
  2 1               ,317        ,259                4           2.59           .982 
                                                              3               ,427        ,087 
                                                              4              -,477*      ,031 
 3         1              -,110        ,908            
                                                              2              -,427        ,087 
                                                              4               ,050        ,990 
                                                   4         1              -,160        ,732             
                                                              2              -,477*      ,031 
                                                              3              -,050        ,990 

А: Определио/ла сам се за веронауку због своје вере у Бога и жеље да се верски и морално 
образујем; Б: Определио/ла сам се за веронауку због поштовања традиције у мојој породици и 
друштву; В: Определио/ла сам се за веронауку због сугестије родитеља; Г: Определио/ла сам се за 
веронауку због препоруке учитеља или разредног старешине; Д: Допринос веронауке зависи од 
личног става, интелектуалног изграђивања верских истина, моралних знања и осећања ученика; 
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Ђ: Допринос веронауке зависи од редовног учешћа ученика у црквеном животу и Светој 
Литургији; Е: Допринос вероучитеља зависи од његових позитивних особина личности; Ж: 
Допринос вероучитеља зависи од познавања садржаја које преноси својим ученицима; З: Допринос 
вероучитеља зависи од интересантности начина представљања верских садржаја; И: 
Презентовање религиозних садржаја и историјских догађаја путем документарних или 
анимираних филмова је начин наставе који доприноси моралном узрастању ученика; Ј: Слушање 
духовне музике и неговање црквеног певања. 

На основу разултата добијених једнофакторском анализом варијансе и накнадним 

додатним мерењима (Тукејев тест) увиђа се да се статистичка значајност, на нивоу p < 

0,05, у односу на узраст, изразила код 11 тврдњи из доприноса верске наставе моралном 

формирању личности. У свим тврдњама ета квадрат је мањи од 0,06, што по Кохеновим 

(Cohen) смерницама значи малу разлику између средњих вредности издвојених група.  

На основу горе приказаних резултата може се закључити следеће:  

            а) Статистички значајна разлика уочена је код тврдње: Определио/ла сам се за 

веронауку због своје вере у Бога и жеље да се верски и морално образујем F (439) = 3,157, p 

= 0,025.   Разлике су уочене само код 1. и 4. групе (p = 0,027). Аритметичке средине група 

указују у чему се огледају разлике. Прва група има просечну оцену од 4,58, а стандардну 

девијацију од 1,040. Четврта група има просечну оцену од 4,12, а стандардну девијацију од 

1,444. Закључујемо да испитаници млађег узраста (7. разред ОШ) чешће као битнији 

разлог опредељења за верску наставу наводе управо ову тврдњу, него што је то случај са 

старијим испитаницима (4. разреда СШ).       

            б) Још једна тврдња код које постоји значајност односи се на разлоге опредељења за 

верску наставу. Определио/ла сам се за веронауку због поштовања традиције у мојој 

породици и друштву F (436) = 5,563, p = 0,001. Разлике су уочене између групе 1. и групе 

3. (p = 0,001), групе 1. и групе 4. (p = 0,016). Средње вредности група говоре да су млађи 

испитаници (7. Разреда ОШ) (AS = 3,15; SD = 0,985) мање вредновали ову тврдњу од 

старијих испитаника -3. разреда СШ- (AS = 3,65; SD = 1,100) и 4. разреда СШ (AS = 3,53; 

SD = 0,961). Старији узраст сматра ову тврдњу битнијом и она се више поклапа са 

њиховим поимањима и разлозима опредељења, него што је то случај са млађим узрастом.  

            в) Разлог опредељења за верску наставу код ког је уочена разлика у односу на 

узраст јесте и:  Определио/ла сам се за веронауку због сугестије родитеља F (435) = 5,985, 
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p = 0,001. Разлике постоје између групе 2. и групе 4. (p = ,000) и групе 3. и групе 4. (p = 

0,05). Средње вредности група говоре о тим разликама и оне су следеће: испитаници 7. 

разреда, тј. група 1. има просечну оцену од 2,45 (SD = 1,034); испитаници 3. разреда СШ, 

тј. група 3., имају просечну оцену од 2,49 (SD = 1,041), док испитаници 4. разреда СШ, 

група 4,, имају просечну оцену од 2,87 (СД= 1,041). Њихове релације огледају се у 

следећем: испитаници млађег узраста ниже вреднују овај разлог опредељења него што је 

то случај код старијег узраста. Сагледавајући даље разлике које су уочене у две групе 

старијих испитаника закључујемо да је испитаницима 4. разреда СШ овај разлог 

опредељења значајнији него испитаницима 3. разреда СШ. 

            г) Утицај разредног старешине био је већи код млађег узраста, на шта упућују 

подаци да је код твдње: Определио/ла сам се за веронауку због препоруке учитеља или 

разредног старешине уочена значајност F (450) = 3,885, p = ,009. Разлике су уочене код 

средњих вредности 2. групе (AS = 2,53; SD = 1,443) и 4. групе (AS = 1,90; SD = 1,196) 

групе, p = 0,005. 

             д) Код тврдње: Допринос веронауке зависи од личног става, интелектуалног 

изграђивања  верских истина, моралних знања и осећања ученика, уочена је значајност Ф 

(439) = 10,298, p = 0,000. Разлике су уочене код 1. и 4. групе, p = 0,000; 2. и 4. групе, p = 

0,008; 3. и 4. групе, p = 0,000. Просечне оцене говоре о следећим релацијама: млађи 

узрасти,  испитаници седмог разреда (AS = 3,55; SD = 1,220) и осмог разреда  (AS = 3,44; 

SD = 1,144) ову тврдњу процењују као значајнију за разлику од старијих узраста, 

испитаника 4. разреда СШ. (AS = 2,85; SD = 1,525). Са друге стране уочене су разлике 

међу две старије групе, где се издвајају испитаници 3. разреда СШ. Њихова просечна 

оцена од 3,75 највећа је у односу на све групе, али значајност је доказана само у односу са 

4. групом, те се може закључити да су припадници треће групе сматрали да њихове 

особине личности имају велики утицај на допринос верске наставе моралном васпитању, 

за разлику од старијих.  

             ђ) Разлике су уочене код тврдње: Допринос веронауке зависи од редовног учешћа 

ученика у црквеном животу и Светој Литургији, F (440) = 5,298, p = 0,001. Значајност се 

указала између 1. и 3. групе (p = 0,002), те између 3. и 4. гупе (p = 0,007). Просечна оцена 
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прве групе износи 3,36 (SD = 1,353), треће групе 2,73 (SD = 1,285), док је код четврте групе 

она 3,30  (SD = 1,274). Подаци доводе до закључка да су испитаници седмог разреда ову 

тврдњу сматрали значајнијом од испитаника трећег разреда СШ, али исто тако нам уочене 

разлике говоре о релацији између две групе старијих испитаника, где трећи разред СШ ову 

тврдњу сматра мање значајном од својих старијих другара. 

            е) Процене значајности тврдње у односу на узраст приметне су и код схватања да: 

Допринос вероучитеља зависи од  његових позитивних особина личности  F (442) = 3,109, 

p = 0,026. Разлике су уочене у средњим вредностима прве групе (AS = 3,08; SD = 1,328) и 

треће групе (AS = 3,58; SD = 1,432). Другим речима, старији испитаници сматрају личност 

вероучитеља битнијим фактором за морални развој него млађи. 

            ж) Код схватања да: Допринос вероучитеља зависи од познавања садржаја које 

преноси својим  ученицима, уочена је статистички значајна разлика међу различитим 

групама, F (441) = 3,213, p = 0,023. Овога пута, значајност је само између испитаника 

приближно истих година, између ученика 1. и 2. групе (p = 0,024). Просечне оцене наводе 

нас на закључак да испитаници осмог разреда (AS = 3,64; SD = 1,089) сматрају теолошко 

образовање вероучитеља значајним за морално узрастање, за разлику од испитаника из 

седмог разреда (AS = 3,16; SD = 1,119). 

            з) Анализе показују да постоје разлике у схватању значаја педагошких 

компетенција наставника у односу на узраст. То се увуђа код тврдње: Допринос 

вероучитеља зависи од интересантности начина представљања верских садржаја F (440) 

= 3,440, p = 0,017. Релације између групе 2. и 4. (p = 0,011) се огледају у следећем. Старији 

испитаници, у овом случају из четвртог разреда средњих школа (AS = 3,50; SD = 1,210), 

педагошке компетенције наставника сматрају битнијим и придају им већи значај за 

морално изграђивање њихових личности него што је то случај код млађег нараштаја, 

испитаника осмог разреда основне школе (AS = 2,98; SD = 1,182). 

            и) Статистички значајна разлика уочена је код тврдње: Презентовање религиозних 

садржаја и историјских догађаја путем документарних  или анимираних филмова је начин 

наставе који доприноси моралном узрастању ученика F (434) = 6,797, p = 0,000. Разлике 
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постоје између групе 1. и групе 3. (p = 0,013), и између групе 1. и групе 4. (p = 0,01). 

Средња вредност прве групе износи 2,96 док је стандардна девијација 1,176; средња 

вредност треће групе је 3,44, а стандардна девијација је 1,284, и на крају, средња вредност 

четврте групе је 3,52 док је стандардна девијација 1,089. Из свега наведеног се закључује 

да старији испитаници, они из средњих школа, сматрају да овакав начин извођења наставе 

више доприноси моралном узрастању него што то мисле млађи испитаници. 

            ј) Последња тврдња код које је уочена статистички значајна разлика у односу на 

узраст је: Слушање духовне музике и неговање црквеног певања је начин наставе који 

доприноси моралном узрастању ученика , F (435) = 2,840, p = 0,038. Разлике постоје у 

средњим вредностима друге (AS = 3,07; SD = 1,153) и четврте групе (AS = 2,59; SD = ,982). 

Млађи испитаници, они из осмог разреда, сматрају да је овакав начин извођења наставе 

значајнији за морално узрастање, него што је то случај са старијим испитаницима. 

Из горе наведене анализе се види да су у свим тврдњама уочене мале статистички 

значајне разлике, као и да није увек случај да старији испитаници дају веће оцене 

тврдњама и да их боље процењују од млађих. Присутна је разлика код приближно истог 

узраста, али из већине резултата се може закључити да млађи испитаници више вреднују 

утицај разредног старешине, практичне методе у извођењу наставе, те имају вишу свест о 

значају учешћа у Црквеном животу и богослужењима, док старији више вреднују 

допринос вероучитеља, степен његовог теолошког образовања и интересантност начина 

презентовања верских истина.  Анализом наведених резултата трећег сегмента овог 

истраживања, може се констатовати да су утврђени фактори који доприносе моралном 

васпитању у верској настави, чиме је остварен четврти постављени задатак, а тиме је 

потврђена и општа хипотеза да ученици верске наставе имају развијену моралност. 

3.4.1.  Систем вредности и допринос верске наставе моралном формирању 

личности  

Да би се утврдила и описала јачина и смер линеране везе између одређених 

променљивих, одабрано је израчунавање Пирсоновог коефицијента корелације (р) на 

нивоу  p < 0,01. Водећи рачуна о прегледности рада, узимајући у обзир да су резултати 

корелација ајтема из упитника веома слични једни другима, одабрани су само одређени 
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ајтеми првог (да ли је и зашто је крађа грех), другог (вера у Бога) и трећег (како верска 

настава доприноси моралности код деце и младих, од чега зависи допринос верске наставе 

моралном формирању личности ученика) инструмента. 

            1) Крађа је грех јер је то кршење Божије заповести и за тај смртни грех следи 

казна Божија - корелира са:  

            а) верска настава доприноси моралности, јер нас учи да будемо добри и одговорни 

у односу према Богу, себи и ближњима - израчуната је слаба  позитивна корелација између 

те две променљиве: р = 0,263; p = 0,000; N = 439, при чему високе оцене код горе наведене 

тврдње о схватању крађе прате високе оцене дате  наведеној тврдњи о доприносу верске 

наставе (испитаници су високо вредновали обе тврдње).  

            б) верска настава доприноси моралности јер изграђује и негује у нама послушност 

према Богу, породици и друштву - израчуната је средње јака  позитивна корелација између 

те две променљиве р = 0,272; p = 0,000; N = 438, испитаници су давали високе оцене за обе 

тврдње.  

            в) допринос веронауке моралном уздизању ученика зависи од редовног и активног 

похађања верске наставе - израчуната је мала негативна корелација између те две 

променљиве р = - 0,143; p = 0,003;   N = 436, при чему високе оцене даване издвојеној 

тврдњи о крађи прате ниске оцене које су испитаници давали овде издвојеној тврдњи о 

верској настави. 

            2) Крађа је грех јер је законски преступ за који је прописана одговарајућа казна, а 

могућа је и освета по принципу «око за око, зуб за зуб»  корелира са:  

            а) верска настава доприноси моралности деце тако што нас учи, изграђује и негује 

у нама хришћанске врлине као врхунска морална начела живота са Богом, припремајући 

нас тиме за вечни Живот и Царство Небеско - израчуната је мала негативна корелација 

између те две променљиве р = - 0,138; p = 0,004;  N = 437, при чему високе оцене даване 

издвојеној тврдњи о крађи прате ниске оцене које су испитаници давали овде издвојеној 

тврдњи о верској настави. 

Код тврдње -Крађа је грех јер се тиме повређује друштвени систем и ред и права човека 

на живот, није израчуната корелација са издвојеним ајтемима из трећег инструмента. 
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            3) Крађа је грех јер тиме повређујемо наше ближње, корелира са:  

            а) верска настава друштвене односе чини квалитетнијим и толерантнијим, кроз 

поштовање Божијих заповести и државних закона- израчуната је мала негативна 

корелација између те две променљиве р = -0,168; p = 0,000; N = 437, при чему високе оцене 

даване издвојеној тврдњи о крађи прате ниске оцене које су испитаници давали овде 

издвојеној тврдњи о доприносу верске наставе.  

            б) верска настава доприноси моралности деце тако што нас учи, изграђује и негује 

у нама хришћанске врлине као врхунска морална начела живота са Богом, припремајући 

нас тиме за вечни Живот и Царство Небеско - израчуната је мала  позитивна корелација 

између те две променљиве p = 0,263; p = 0,000; N = 439, при чему високе оцене код горе 

наведене тврдње о схватању крађе прате високе оцене дате  наведеној тврдњи о доприносу 

верске наставе (испитаници су високо вредновали обе тврдње).  

            в) допринос верске наставе моралном узрастању ученика зависи од редовног 

учешћа ученика у црквеном животу и Светој Литургији - израчуната је мала  позитивна 

корелација између те две променљиве p = 0,221, p = 0,000, N = 438, испитаници су давали 

високе оцене за обе тврдње. 

            4) Крађа није грех уколико је мотивисана неким вишим моралним начелом, 

корелира са:  

            а) верска настава доприноси моралности јер нас учи да будемо добри и одговорни у 

односу према Богу, себи и ближњима- израчуната је мала негативна корелација између те 

две променљиве р = -0,135; p = 0,005; N = 433, при чему високе оцене даване издвојеној 

тврдњи о крађи прате ниске оцене које су испитаници давали овде издвојеној тврдњи о 

доприносу верске наставе моралности.  

            б) верска настава доприноси моралности јер изграђује и негује у нама послушност 

према Богу, породици и друштву- израчуната је мала негативна корелација између те две 

променљиве р = -0,148; p = 0,002; N = 432, при чему високе оцене даване издвојеној 

тврдњи о крађи прате ниске оцене које су испитаници давали овде издвојеној тврдњи о 

доприносу верске наставе.  

             в) допринос верске наставе моралном формирању ученика зависи од редовног и 

активног похађања верске наставе - израчуната је мала  позитивна корелација између те 
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две променљиве р = 0,218; p = 0,000; N = 431, при чему високе оцене код горе наведене 

тврдње о схватању крађе прате високе оцене дате наведеној тврдњи о доприносу верске 

наставе (испитаници су високо вредновали обе тврдње). 

 

3.4.2. Вера, есхатологија и допринос верске наставе моралном формирању 

личности: 

            1) Верујем у Бога који је створио свет и дао нам Божије заповести и законе, на 

основу којих ће нас наградити или казнити за наше поступке и дела у току живота, 

корелира са:  

            а) верска настава доприноси моралности тако што нас учи да будемо одговорни у 

односу према Богу, себи и ближњима - израчуната је средње јака позитивна корелација 

између те две променљиве р = 0,300; p = 0,000; N = 437, при чему високе оцене код горе 

наведене тврдње о вери у Бога прате високе оцене дате наведеној тврдњи о доприносу 

верске наставе (испитаници су високо вредновали обе твдње).  

            б) верска настава доприноси моралности тако што друштвене односе чини 

квалитетнијим и толерантнијим, кроз поштовање Божијих заповести и државних закона 

-израчуната је мала  позитивна корелација између те две променљиве р = 0,171; p = 0,000; 

N = 436, испитаници су високо вредновали обе твдње.  

            в) допринос верске наставе моралности зависи од особина личности вероучитеља- 

израчуната је мала  позитивна корелација између те две променљиве р = 0,163; p = 0,000; N 

= 436, испитаници су високо вредновали обе твдње.  

            г) допринос верске наставе моралности зависи од породичног васпитања и утицаја 

друштвене средине- израчуната је мала  позитивна корелација између те две променљиве р 

= 0,124; p = 0,000; N = 436, испитаници су високо вредновали обе твдње.  

            2) Верујем у Бога који је створио и устројио свет својим заповестима и законима, 

чијим испуњавањем ће свет и људи добро, квалитетно и срећно живети, корелира са:  

            а) верска настава доприноси моралности јер изграђује и негује у нама послушност 

према Богу, породици и друштву - израчуната је мала  позитивна корелација између те две 

променљиве р = 0,183; p = 0,000; N = 436, испитаници су високо вредновали обе тврдње.  
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            б) верска настава доприноси моралности тако што друштвене односе чини 

квалитетнијим и толерантнијим, кроз поштовање Божијих заповести и државних закона 

- израчуната је мала  позитивна корелација између те две променљиве р = 0,125; p = 0,000; 

N = 434, испитаници су високо вредновали обе тврдње.  

             3) Верујем у Бога који је створио човека по своме лику и подобију и жели да сви 

људи кроз љубав према Њему и бригу према ближњима буду добри и вољени, корелира са:  

             а) верска настава доприноси моралности јер изграђује и негује у нама послушност 

према Богу, породици и друштву - израчуната је мала позитивна корелација између те две 

променљиве р = 0,168; p = 0,000; N = 435, испитаници су давали високе оцене за обе 

тврдње. 

            б) верска настава доприноси моралности деце тако што нас учи, изграђује и негује 

у нама хришћанске врлине као врхунска морална начела живота са Богом, припремајући 

нас тиме за вечни Живот и Царство Небеско - израчуната је мала позитивна корелација 

између те две променљиве р = 0,142; p = 0,003; N = 435, испитаници су давали високе 

оцене за обе тврдње. 

            в) допринос верске наставе моралности зависи од породичног васпитања и утицаја 

друштвене средине - израчуната је мала  позитивна корелација између те две променљиве 

р = 0,168; p = 0,000; N = 436, испитаници су високо вредновали обе тврдње.  

            г) допринос верске наставе моралном узрастању ученика зависи од редовног 

учешћа ученика у црквеном животу и Светој Литургији - израчуната је мала  позитивна 

корелација између те две променљиве р = 0,157, p = 0,001; N = 435, испитаници су давали 

високе оцене за обе тврдње. 

            4) Верујем у Бога који је љубав, а људи слободом и љубављу у заједници са Њим 

обухватају и превазилазе све законе и правила понашања, заради Царства Небеског, 

корелира са:  

             а) верска настава доприноси моралности јер изграђује и негује у нама послушност 

према Богу, породици и друштву - израчуната је мала позитивна корелација између те две 

променљиве р = 0,229; p = 0,000; N = 435, испитаници су давали високе оцене за обе 

тврдње. 
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            б) допринос верске наставе моралном узрастању ученика зависи од редовног 

учешћа ученика у црквеном животу и Светој Литургији - израчуната је мала позитивна 

корелација између те две променљиве р = 0,141; p = 0,003; N = 435, испитаници су давали 

високе оцене за обе тврдње. 

            5) Не верујем у Бога, корелира са:  

             а) верска настава доприноси моралности јер нас учи да будемо добри и одговорни 

у односу према Богу, себи и ближњима - израчуната је средње јака негативна корелација 

између те две променљиве р = -0,315; p = 0,000; N = 351, при чему високе оцене даване 

издвојеној тврдњи о Богу прате ниске оцене које су испитаници давали овде издвојеној 

тврдњи о доприносу верске наставе моралности.  

            б) верска настава доприноси моралности јер изграђује и негује у нама послушност 

према Богу, породици и друштву - израчуната је мала негативна корелација између те две 

променљиве р = - 0,172; p = 0,001; N = 350, при чему високе оцене даване издвојеној 

тврдњи о Богу прате ниске оцене које су испитаници давали овде издвојеној тврдњи о 

доприносу верске наставе моралности.  

             в) допринос верске наставе моралности зависи од породичног васпитања и 

утицаја друштвене средине - израчуната је мала  негативна корелација између те две 

променљиве р = - 0,193; p = 0,000; N = 350, при чему високе оцене даване издвојеној 

тврдњи о Богу прате ниске оцене које су испитаници давали овде издвојеној тврдњи о 

доприносу верске наставе моралности.  

Детаљним прегледом и анализом издвојених тврдњи може се закључити да 

преовлађују позитивне корелације међу варијаблама, што значи да високе вредности из 

једног инструмента прате високе вредности код другог. Увиђа се, такође, да су они 

испитаници који не верују у Бога и они који сматрају да греси не постоје, ниско 

вредновали значај верске наставе и њен допринос моралном изграђивању, те су ту 

настајале негативне корелације; овакви резултати су и очекивани. На основу приказаних 

података корелације закључује се да су везе између система вредности младих и верске 

наставе (њен допринос), као и везе између есхатологије и верске наставе позитивне.  
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Ови се налази могу компарирати са мишљењем Поткоњака (Поткоњак, 2016: 68-72) 

који наводи доприносе педагогије православља - светосавља српској и свакој другој 

истинској педагогији: оптимистички став према човеку и његовим неограниченим 

могућностима развијања и васпитавања,  поштовање различитости која је садржана у 

природи човековој, поштовање човека као друштвеног бића и бића односа, став да су 

активност и самоактивност пресудни за развој човека, а васпитање мора стално прерастати 

у самоваспитање, не кроз речи већ кроз дела, док су човекове врлине садржај циља 

васпитања, а то значи остваривање смисла човековог живота, кроз слободу, љубав, 

доброту, веру, наду и смиреност... 

3.4.3. Допринос верске наставе развоју моралности (Кластер анализа) 
 

Како је један од постављених задатака посматрање доприноса верске наставе 

развоју моралности младих, потребно је да се пажња усмери ка факторима који унутар 

верске наставе утичу на моралност, у овом случају и на посебан аспект исте, односно на 

есхатолошку моралност. Кластер анализом као статистичком техником за утврђивање 

релативно хомогених група објеката, или кластера, класификовани су елементи верске 

наставе и испитаници с обзиром на њихову сличност, односно различитост према њиховим 

вредносним системима, моралним ставовима, посебно есхатолошким, и факторима који у 

верској настави доприносе истима. Дакле, посматрала се хомогеност група или кластера, с 

обзиром на поменуте варијабле, што је приказано у Прилогу 5. 

При избору методе за повезивање објеката у кластере узета је у обзир Squared 

Euclidean Distance used, као стандардна еуклидска удаљеност, односно израз мере 

удаљености класа и Average Linkage (Between Groups), (unweighted pair-group method using 

arithmetic averages) као просечна веза између група, којом је дефинисана удаљеност између 

два кластера као просек удаљености између свих парова који се могу дефинисати између 

два објекта (Прилог 5.). Ова метода узета је јер узима у обзир информације о свим 

паровима објеката између два кластера.  

У избору приступа одређивању броја кластера (хеуристички приступ, или 

формални тестови) коришћена су оба. Први приступ као најчешћи, односи се на 

субјективно постављање границе на дендрограму добијеном хијерархијском 

кластеризацијом, са основним критеријумом који се односи на смисленост или 
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интерпретабилност добијеног решења и други начин, подједнако субјективан (сличан scree 

plot тесту код факторске анализе) који се односи на анализу коефицијената (коефицијенти 

фузије) који показују сличности међу кластерима при сукцесивном спајању кластера. 

Нагло опадање (или повећање вредности код мера удаљености) указује на мању 

повезаност међу кластерима који се спајају. Нагли скок указује на спајање два релативно 

различита кластера. 

 
Посматрањем дендрограма односа система вредности, вере, есхатологије и верске 

наставе, који је приказан у Прилогу 5, на основу кога се истражује допринос верске 

наставе развоју система вредности, као и есхатолошког аспекта моралности, може се у 

првом кораку уочити да формирани кластери јасно указују да постоји 14 сетова у које су се 

посматране варијабле сврстале.  

а) Први кластер, најтешње везан, дакле са најмање дистанце, чини сет у коме се 

налазе варијабле означене бројевима: 15, 20, 10, 25 и 30, а које се односе на однос греха и 

Божијих заповести. Ту се види изражен хетерономни степен развоја моралности 

испитаника, према Пијажеовој и Колберговој теорији, који су се определили за ове 

одговоре, што је исказано ставовима да за одређени грех, који представља преступање 

Божије заповести, следи казна Божија, док се морална чистота остварује испуњавањем 

Божијих заповести.  

б) Други кластер чини сет у коме се налазе варијабле означене бројевима означене 

бројевима: 42, 63, 17, 22, 59, 71, 26, 31, 62, 36, 35, 53, 75, 66, 33, 12, а које се односе на 

допринос верске наставе и вероучитеља моралном формирању личности ученика, преко 

утицаја на верска осећања ученика, кроз интересантност садржаја које преноси, 

документарне и историјске филмове са верском садржином, што све утиче на формирање 

моралности, те представља индикатор доприноса верске наставе моралности. 

в) Трећи кластер чини сет у коме се налазе следеће варијабле број: 70, 38 и 68, и оне 

се односе на допринос верске наставе моралном формирању личности кроз редовно 

учешће ученика у богослужењима и Светој Литургији, као и кроз позитивне особине 

личности вероучитеља, што у испитаницима изграђује свест и веру у Бога као створитеља, 

законодавца и вечног судију. Из угла степена развоја моралности, у овом се кластеру увиђа 

да се испитаници још увек више налазе у оквиру хетерономне моралности, са израженим 
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првим корацима есхатолошке моралности, што је у складу са њиховим годинама живота, 

те дугим животним путем индивидуације и узрастања по лику Божијем.  

г) Четврти кластер чини сет у коме се налазе варијабле означене бројевима: 13, 18, 

23, 32, 37, 43, 40, 60, 39, 64, 72 и 28, и оне се односе на допринос верске наставе 

моралности деце и младих, кроз учење, изграђивање и неговање хришћанских врлина као 

врхунских моралних начела живота са Богом, припремањем кроз њих ученике за живот 

вечни и Царство Небеско. Вероучитељ и верска настава ту такође имају веома значајну 

улогу, кроз утицај на младе ради остваривања конкретног односа са Богом и сусретом са 

Њим у Светој литургији и Светом причешћу, као иконама Царства Небеског и Вечног 

живота који већ сада и овде, у конкретном историјском постојању почиње и бива 

присутан, што указује на развивен есхатолошки аспект моралности испитаника. 

д) Пети кластер чини сет у коме се налазе варијабле означене бројевима: 57, 77, 52 и 

61, а које се односе на важан утицај породице и породичне традиције на развијање верских 

осећања, као и компатибилност са ефектима верске наставе која учи да се буде добар и 

одговоран у односу према Богу, себи и ближњима. 

ђ) Шести кластер чини сет у коме се налазе варијабле означене бројевима: 27, 41, 

67, 73 и 74, и оне се односе на допринос вероучитеља моралном формирању личности 

ученика, који зависи од бриге за морално и верско узрастање ученика, кроз класичан начин 

поучавања о теоријским (догматским и историјским) истинама вере, што утиче на свест о 

сусрету са Богом у молитви приликом паљења свеће у Цркви.  

е) Седми кластер чини сет у коме се налазе следеће варијабле: 14, 19, 24, 34, 55, 58, 

21, 29, 11, 16, 54, 76, 69, 56 и 78, и те се варијабле односе на утицај родитеља, учитеља или 

разредног старешине на опредељење испитаника за верску наставу, те на добре ефекте и 

допринос који верска настава има на морално формирање личности кроз употребу 

информационо-комуникационих система и интернета, као и уз слушање духовне музике, 

што узрокује моралност друштвеног система према Колберговој теорији развоја 

моралности, односно, још увек недовољно развијену есхатолошку моралност код 

испитаника.  

ж) Осми кластер чини варијабла број 65, која указује на допринос верске наставе 

моралном формирању личности ученика, у зависности од особина личности  вероучитеља.  
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- Девети кластер чине варијабле број 45 и 50, и оне се односе на испуњавање Црквених 

заповести, што представља један од видова узрастања у врлинском животу и есхатолошкој 

моралности.  

з) Десети кластер чине варијабле број 47 и 3, и исте се такође односе на испуњавање 

Црквених заповести, што јесте предуслов за остварење лика Божијег у нама, остварење 

живота вечнога у будућности, те есхатолошког степена моралности.  

и) Једанаести кластер чини варијабла број 51, која означава потребу за 

испуњавањем Црквених заповести, јер су оне добар темељ система вредности младих, те 

упућују на узрастање и у осталим врлинама зарад остварења есхатолошког степена 

моралности, те живота вечнога у Царству Небеском.   

ј) Дванаести кластер чине варијабле број 4 и 2, и исте се односе на Јеванђелска 

блаженства, која наводе конкретне врлине као основ узрастања у вери, те спасења и 

остварења лика Божијег у човеку.   

к) Тринаести кластер представља варијабла број 1, која означава скромност као 

једну од важних врлина које боголика личност пројављује у контексту свога остварења у 

Царству Небеском, тј. у есхатолошком аспекту моралности.  

л) Четрнаести кластер чине варијабле број 8 и 9, и исте се односе на 

истинољубивост као важну врлину која представља предуслов задобијања Царства 

Небеског, тј. есхатолошког степена моралности. 

Посматрањем издвојених кластера (Прилог 5.) уочава се да је присутна израженост 

хетерономне моралности, у смислу Колбергових и Пијажеових развојних стадијума 

моралности. Сви горе наведени кластери су међусобно садржајно сродни и повезани, 

будући да испуњавање Црквених заповести, поштовање закона друштвеног система и 

страх од казне диктирају морално понашање, које је такође условљено и личносним 

квалитетима самог вероучитеља, те начинима преношења наставних садржаја, што све 

постепено уводи испитанике у есхатолошки аспект моралности. Интројекција још увек за 

основу има спољашњи ауторитет, док се моралне норме које су присутне у есхатолошкој 

моралности још увек се налазе на степену страха од казне Божије, као и правила и закона 

друштвеног система. Корак даље, у смислу усклађивања моралног понашања са 

очекиваном есхатолошком моралношћу значио би усклађивање понашања које у основи 
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има љубав према Богу, и љубав Бога према човеку. У складу са овим, сви кластери указују 

на есхатолошку моралност испитаника која је још увек у фази развоја и изграђивања, а у 

складу са Јанарасовом теоријом морала у контексту вечности (Јанарас, 2007). Горе 

наведени резултати одговарају на постављени задатак и утврђују да верска настава 

доприноси изградњи есхатолошке моралности младих, чиме се потврђују постављене 

општа и друга радна хипотеза. 
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ                                                                     

Будући да је верска настава у Србији прихваћена као наставни предмет у наставним 

плановима основних и средњих школа од 2001. године, њена тематика је до сада слабо 

истраживана, иако ово не важи и за друге земље у свету. Ово истраживање је због тога 

значајно јер доприноси сагледавању и уочавању веза између верске наставе и развоја 

моралности младих, а на тај начин у извесном смислу такође и даје допринос праћењу 

квалитета верске наставе на оба ступња.  

Слично томе, иако се мало аутора на нашим просторима бавило темом религијског 

образовања, за теоријску основу су могла послужити схватања о моралности познатих 

филозофа и психолога који су се бавили развојем моралности, као и педагошка схватања о 

подстицању развоја моралности, те методолошки начини проучавања моралности и 

моралног васпитања код нас и у свету. 

Филозофи, педагози и психолози су на свој начин доприносили упознавању 

моралног развоја и начина формирања моралне особе, али ипак, нису сви имали јединствен 

став нити су се сви бавили развојним ступњевима који су значајни за морално васпитање, 

и који, у једном делу, одговарају овом истраживању, него се то кроз историју мењало. 

Међутим, све то је ипак у извесном смислу само део онога чиме се бави верска настава, 

односно део који се односи на есхатолошку моралност је на известан начин индиректно 

дотицан у филозофској и психолошкој литератури. 

1. Анализом првог сегмента емпиријског истраживања присутног у овом раду, који 

је обухватао систем вредности испитаника, дошло се до закључка да је Љубав најважнија 

вредност за исправан живот, што је у складу са Химном љубави Светог апостола Павла 

(1Кор. 13, 1-9), и представља индикатор високе остварености онтолошке моралности, док 

је Поштење вредност која је по испитаницима најмање битна за исправан живот. 

Занимљиво је питање због чега је младима данас поштење најмање битно, и да ли актуелно 

стање у друштву и окружењу, где су и они сами често сведоци да је за успех понекад 

битније нешто друго, осим поштења и вредног рада, доприноси томе. Према развојној 

психологији, карактеристике периода адолесценције представљају и потребе за 
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припадањем, као и конформисањем са вршњацима.  Увиђа се да у оквиру сваке оцењене 

вредности недостаје велики број одговора, као и то да један део ученичких одговора не 

спада у моралне врлине и вредности, што се може сматрати индикатором квалитета верске 

наставе, а из методолошког угла као питање довољне мотивисаности испитаника за 

попуну упитника, односно мотивационе припреме за озбиљно приступање испитивању од 

стране вероучитеља. Из угла педагошких импликација ово би значило потребу да се више 

пажње посвети методолошком описмењавању вероучитеља, затим, упознавању истих са 

налазима овог истраживања и трагањем за начинима да се дидактичко-методички више 

посвети пажња курикулуму. Пажњу привлачи чињеница да се исте моралне вредности 

налазе међу фреквентнијим одговорима у више оцена, па се тако љубав налази и у оцени 1, 

2 и 3 међу фреквентнијима, а исти је случај и са искреношћу. Свака особа је јединствена и 

непоновљива личност, па је тако сасвим оправдано и то да иста вредност различитим 

особама није подједнако битна за самоиспуњење и самоактуелизацију, за исправан и 

праведан живот. Љубав представља највишу вредност у есхатолошкој моралности, и она је 

код неких испитаника више, а код неких мање вреднована, што говори о њиховом нивоу 

зрелости у есхатолошком смислу, или о систему вредности у којем има још простора за 

самоизграђивање, што је у складу са узрастом испитаника. 

Даље, морална тврдња система вредности са највишом просечном оценом била је: 

Блажени су чисти срцем, јер ће Бога видети. Бог се пројављује онима који су очистили 

своје срце, у складу са Христовим речима „Царство Божије унутра је у вама“ (Лк. 17; 12). 

Отуда се може да научити да се, кроз очишћење срца од сваке твари и сваког страсног 

расположења, може видети и познати Бог. Може се додати и да је тврдња са најмањом 

просечном оценом: Блажени су кротки, јер ће наследити земљу,  што говори у прилог 

томе да испитаници ово још нису добро разумели; то је виши ниво разумевања 

хришћанских врлина, па иако разумевају значење ове тврдње, односно врлине, кроз овај 

одговор они изражавају и свој став према истој, што указује да њихова есхатолошка 

моралност тражи још рада на индивидуацији, јер пут од познавања значења моралних 

норми до њихове потпуне усвојености у смислу комплетног става, дакле спремности за 

реаговање, подразумева и конативну компоненту, дакле, високи ниво усвојености, победу 

над људском природом. Овај је налаз у складу са Јунговим схватањем моралног узрастања, 
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односно са његовим схватањем принципа индивидуације, или како га Јеротић назива 

обожењем, прихватањем моралних норми до краја у смислу потпуног приближавања лику 

Божијем.  

Према мишљењу испитаника, највишу просечну оцену заслужује тврдња: Прељуба 

је грех јер се гази узвишено начело љубави и повређује се личност вољене особе у 

контексту светости брака и породице. Овај налаз се може повезати са претходним 

резултатима, јер су млади навели љубав као једну од најбитнијих вредности за правилан и 

моралан живот, дакле, постоји доследност у резултатима и њиховом мишљењу. Такође је 

приметна сагласност ставова већине испитаника са речима Светог апостола Павла, који у 

својој Посланици Ефесцима говори о светињи брака и породице (Еф. 5, 22-33). Тврдња 

која је добила најмању просечну оцену је: Прељуба није грех. Посматрано из угла 

световног тумачења развоја моралности, види се такође и подела зрелости испитаних на 

хетерономну и аутономну моралност, што је знак да један број испитаника још увек није 

превазишао стадијум моралне хетерономије. Ако се ипак и они сврстају у круг оних који  

су окренути ка есхатолошкој моралности, макар она била још увек у знаку од казне, ипак 

остаје питање ефикасности верске наставе. Наравно, мора постојати свест о греховности 

људске природе. Ипак, овде је реч о ставовима, а како изгледа понашање, остаје да се 

замисли. Ови подаци би могли да се посматрају као велики допринос моралности младих 

данас. Време у коме живе разуздало је сексуалност до мере у којој се губи димензија 

емоционалног људског односа, те их у том смислу овакви ставови враћају узвишеном 

начелу љубави и поштовања личности вољене особе, а браку и породици светост. Тврдња 

са највећом просечном оценом је: Кроз моралну чистоту се остварује Божији лик у нама. 

Овај налаз би се могао тумачити као индикатор зреле есхатолошке  моралности, а тиме и 

као озбиљан ефекат верске наставе, што је у складу са Јанарасовом теоријом остварења 

личности по лику Божијем. 

Чак 81,7% испитаника не одобрава брак између особа истог пола, 12,7%  процената 

одобрава истополни брак, док 5,6% испитаника није дало одговор на ово питање. Ово је 

показатељ високе моралне свести испитаника, засноване на хришћанском учењу о Светој 

тајни брака и породице, а у складу са речима „Зато ће оставити човек оца свога и матер 

своју, и прилепиће се уз жену своју, и биће двоје једно тело“ (1Мојс. 2, 18-25), односно 
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према посланици Светог апостола Павла Ефесцима (Еф. 5, 22-33), у којој се јасно говори о 

љубави између мужа и жене, као икони односа љубави између Господа Христа и Цркве. 

Наведени резултати несумњиво сведоче о значајном доприносу верске наставе 

формирању система вредности и моралних ставова младих, што даје одговор на први 

постављени задатак овог рада, те потврђују хипотезе да млади који похађају верску 

наставу имају развијену моралност, кроз систем вредности и позитивне ставове према 

хришћанском моралу. 

У истраживању се пошло од очекивања да се испитаници мушког и женског пола 

неће подједнако слагати и имати исто мишљење у вези са свим тврдњама, али ако узмемо у 

обзир да је Т-тестом испитивано 28 тврдњи система вредности, а уочена је статистичка 

разлика само између 3 групе (плус ета квадрат говори да су мале или умерене разлике у 

аритметичким срединама) не може се тврдити да постоји разлика између укупног система 

вредности и пола.  

Анализом горе наведених налаза увиђа се да од укупно 26 тврдњи из система 

вредности постоји статистички значајна разлика код њих 9, где су поједине вредности 

високо вредноване на селу, док су друге вредноване у граду. Ове разлике, иако су 

статистички значајне, нису у суштини толико велике да би се могло говорити о разликама 

у систему вредности испитаника са села и из града, што упућује на закључак да је верска 

настава имала позитиван утицај и на селу и у граду. Такође, могло се очекивати да постоји 

разлика у култури села и града, која би у овом случају превагнула у корист села, јер се 

може претпоставити да се религиозности придавало више пажње на селу, где је, у периоду 

владавине атеизма на овим просторима, село под утицајем јачег патријархалног васпитања 

у породици остало донекле заштићено од таласа атеизма, те је донекле очувало веру у 

вишем степену од градске средине. 

Утврђена је статистички значајна разлика код тврдње: Убиство је грех зато што је 

то кршење Божије заповести и за тај смртни грех следи казна Божија, међу старосним 

групама. Овде је видна ситуација да млађи испитаници више вреднују наведену тврдњу од 

старијих испитаника, и та разлика, иако је мала, ипак је статистички значајна, што би се 



   164 

 

могло тумачити недовољним радом вероучитеља са старијим узрастима, што захтева 

преиспитивање курикулума, као и компетенција вероучитеља.   

Такође, уочена је статистички значајна разлика код тврдње: Убиство није грех 

уколико је учињено у самоодбрани или је мотивисано неким вишим моралним начелом, 

међу старосним групама. Узимајући у обзир наведене податке, може се закључити да 

млађи испитаници мање вреднују горе наведену тврдњу (није им толико значајна, нема 

велику духовну тежину, не поклапа се са њиховим системом вредности) него старији 

испитаници. Тумачење овога податка могло би да укључи питање колико млађи 

испитаници разумеју ову тврдњу, с једне стране, а са друге, ту је питање моралне зрелости 

код старијег узраста, јер ови подаци говоре у прилог томе да су млађи испитаници 

есхатолошки зрелији од старијих, што би се такође могло подвести под потребу за дубљим 

посматрањем курикулума и кадра који га остварује. Треће питање је далеко сложеније и 

односи се на тумачење Божије заповести Не уби. 

Из свега горе наведеног се види да су само у неким тврдњама уочене разлике, као и 

да није увек случај да старији испитаници дају морално зрелије одговоре и да их боље 

процењују од млађих. Присутна је и разлика код приближно истог узраста, као и да се 

млађи испитаници не слажу да крађа и убиство нису грех уколико су учињени у 

самоодбрани, а што је прихваћено од стране старијих. 

Потврда претходних налаза нашла се и у факторској анализи, где је уочено 

изражено присуство хетерономне моралности, у смислу  Колбергових и Пијажеових 

развојних стадијума моралности. Види се из налаза факторске анализе да је први фактор 

садржајно дефинисан грехом као казном Божијом, а четврти повредом друштвеног 

система, реда и права човека. Дакле, поменути фактори су садржајно сродни, будући да 

страх од казне диктира морално понашање. Интројекција још увек за основу има 

спољашњи ауторитет. У овом случају моралне норме које су зацртане у онтолошкој 

моралности се још увек налазе на степену страха од казне Божије. Корак даље, у смислу 

усклађивања моралног понашања са очекиваном есхатолошком моралношћу значио би 

усклађивање понашања које у основи има љубав према Богу, и љубав Бога према човеку. У 

складу са овим и други фактор указује на незрелу есхатолошку моралност. 
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2. Анализом резултата другог сегмента емпиријског истраживања, који је обухватао 

сфере вере и есхатологије испитаника, уочава се да су од свих наведених тврдњи, тврдњу: 

Верујем у Бога који је створио човека по своме лику и жели да сви људи кроз љубав према 

Њему и бригу према ближњима буду добри и вољени испитаници сматрали најзначајнијом, 

док најнижу просечну оцену има тврдња Не верујем у Бога. Ово указује на то да 

испитаници појам Бога схватају и апстрактно и конкретно, те да имају развијен сазнајно-

емотивни однос према Њему: Он је творац света - конкретна Личност која се пројављује 

кроз однос са човеком, и жели да се лик Божији у нама оствари управо нашом љубављу 

према Њему, као и конкретном и делатном љубављу према ближњима, у складу са 

Христовим речима „Љуби ближњега свога као самога себе“ (Мт. 22, 39), односно „И како 

хоћете да вама чине људи, чините тако и ви њима“ (Лк. 6, 31). Међутим, одговор који је 

добио највећу просечну оцену, изражава поимање Бога који жели да човек буде добар и 

испуњен делима љубави, али у свом историјском постојању, па онда и само спасење 

човека објашњава као награду за добра дела, дакле у формативном смислу, без свести о 

превазилажењу историјског постојања вечним животом у заједници са Богом, што 

карактерише свест о есхатолошком моралу. Тиме се види да се из угла психолошког 

развоја моралности, већина испитаника налази на степену конвенционалног поимања 

морала, тј. хетерономног морала према Пијажеу, односно међусобне нормативне 

моралности (ниво 2, стадијум 3) по Колберговој теорији, или да имају изграђену 

екстринзичну религиозност према Олпорту. 

Од 4 понуђене тврдње које се односе на поимање Бога следећа је добила највећу 

просечну оцену: Бог је Господ Исус Христос који је љубављу и вољом Бога Оца присутан 

у Цркви и Светој Литургији. То би значило да су испитаници ово схватање Бога, Бога као 

живе и конкретне Личности која својим присуством у историји, у Светој Литургији као 

изображењу Царства Небеског на земљи, омогућава спасење и живот вечни, проценили 

као најбитније, тј. као оно које се подудара са њиховим поимањем есхатолошког морала 

као крајњег циља вере у Бога и односа са Њим. Ове оцене карактеришу значајно развијену 

есхатолошку моралну свест, као и развијену аутономну моралност и интринзичну 

религиозност присутну код испитаника, који виде Свету тајну причешћа као опцију 

најпотпунијег сусрета и сједињења са Богом, ради опроштаја грехова, превазилажењем 
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нашег створеног, пропадљивог и смртног постојања, заради узрастања у меру висине раста 

Христовог, и остварења вечног живота у заједници са Њим у Царству Небеском, а све у 

складу са Христовим речима: «Који једе моје тело и пије моју крв има живот вечни; и ја ћу 

га васкрснути у последњи дан...» (Јн 6, 54). 

На основу највеће просечне оцене дате тврдњи: Света Литургија је Царство 

Небеско на земљи и сусрет са Богом у Светом причешћу, узношењем душе и обожењем за 

живот вечни може се закључити да ученици верске наставе имају зрео однос према Богу и 

јасно поимање богослужења, важности учествовања у њему, лепоту Литургије, као и 

конкретну веру у Живот Вечни са Богом у Царству Небеском по другом доласку 

Христовом. Ово говори у прилог томе да верска настава, уз квалитетне наставнике верске 

наставе, али и уз подршку породице ученика, у многоме утиче и иницира интензивнији 

богослужбени живот ученика, да их упућује у правом смеру - смеру живота у заједници 

народа Божијег сабраног на богослужењима, на Светој Литургији, кроз пост и Свето 

причешће, будући да Света Литургија уводи човека у Царство Христово, показује и даје да 

„окуси и види како је добар Господ“ (Пс. 34, 8; 1Петр. 2, 3), морално васпитава и 

преображава у живе учеснике Цркве као аутентичне заједнице иконичног Царства 

Небеског, у којем се достиже и остварује есхатолошки степен моралности, припремљеног 

за све верне од постања света (Мт. 25, 34). 

Највећа просечна оцена дата тврдњи: Вечни живот је васкрсење мртвих у другом 

доласку Христовом и остварење наше узвишене моралне личности указује на високу 

есхатолошку свест, аутономну моралност и интринзичну религиозност ученика верске 

наставе, који јасно поимају врхунац узрастања у моралности остварењем узвишене 

моралне личности у вечности, а у складу са Христовим речима: „А ово је вечни живот да 

познају Тебе јединога истинитог Бога, и кога си послао Исуса Христа“ (Јн 17, 3). 

Највећа просечна оцена у случају тврдње: Вера у Бога и молитва помажу ми у 

тешким ситуацијама, сећањем на могућност добијања награде и казне говори у прилог 

томе да се највише испитаника налази на хетерономном ступњу моралне зрелости према 

Пијажеу, односно да имају развијену екстринзичну религиозност. 
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Тврдња: Опраштамо због превазилажења проблема и критике другога љубављу, а 

зарад нашег позитивног примера и жеље за моралном променом другога, најзначајнија је 

за испитанике. Ови резултати презентују висок квалитет односа и зрео став према другима, 

као непоновљивим и боголиким личностима, уз више спремности за толерантнији приступ 

мотивисан љубављу и међусобним поштовањем. Тврдња која је добила највећу просечну 

оцену изражава изграђену аутономну моралност код испитаника, утемељену на Христовим 

речима из Молитве Господње „и опрости нам грехе наше, као што и ми опраштамо 

дужницима својим“ (Лк. 11, 4). 

Најмањи духовни значај код испитаника има заповест: Сећај се дана одмора да га 

светкујеш, шест дана ради и сврши све своје послове, а седми дан је одмор Господу Богу 

твоме. Даљом анализом се закључује да су заповести у којима се директно пресликавају 

нека од најосновнијих моралних начела који се уче деца од најмлађих дана (да се не чине 

прељубе, не краде, не лаже, не осећа завист и љубомора), морална начела која су 

неопходна за културу општења, ниже оцењена и имају мању просечну оцену. Међу високо 

оцењеним заповестима су оне које се односе на породичну традицију, односе и вредности 

(Поштуј оца свога и матер своју, да ти добро буде и да дуго поживиш на земљи; Љуби 

ближњега свога као себе самога). Божија заповест која има највећи духовни значај и 

моралну тежину за испитанике је: Љуби Господа Бога свога свим срцем својим и свом 

душом својом и свим умом својим и свом снагом својом. Разлика код вредновања заповести 

уочена је и у односу на узраст, у корист старијих испитаника.  

Ниже су оцењене Божије заповести код којих је изражена когнитивна оријентација 

вођена интернализованим принципима (преовлађује прихватање моралних принципа који 

имају директнији утицај него емоције (толеранција, интелектуално сазревање, уважавање 

потреба других). Код Божијих заповести које су високо оцењене присутно је расуђивање 

које прате емоције.  

Најмање значајна за испитанике је Црквена заповест: Свадбе не чинити у време 

поста, док је најзначајнија: Молити се Богу и слушати службу Божију сваке недеље. Овде 

се види изражена висока свест испитаника о потреби редовног учешћа у богослужбеном 

животу Цркве, а посебно у Светој Литургији као икони Царства Небеског, која сваке 
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недеље и празника нуди могућност сједињења са Христом у Светој тајни причешћа, и на 

тај начин превазилажења створеног, пролазног и смртног постојања, те остварења наше 

Боголике личности, назначене за Живот Вечни. Ови резултати такође одговарају на 

постављене задатке, сведочећи да верска настава изграђује позитивне моралне ставове и 

доприноси есхатолошком узрастању младих, што потврђује постављену хипотезу о 

утицају верске наставе на есхатолошку моралност младих. 

Анализом налаза долази се такође до закључка да се испитаници из градске средине 

налазе на вишем степену узрастања у есхатолошком погледу, будући да више вреднују 

заповести које су засноване на односу човека према Богу, док они из сеоске средине више 

вреднују заповести које имају практичан значај у испуњавању моралног закона датог кроз 

Божије заповести. 

Слично резултатима који говоре о систему вредности испитаника, и у погледу 

ставова о вери и есхатологији, испитаници мушког и женског пола се не слажу и немају 

исто мишљење у вези са свим тврдњама. Узимајући у обзир да су Т-тестом испитиване 4 

тврдње другог упитника, и да је уочена статистичка разлика између све четири групе, док 

ета квадрат говори да су уочене мале разлике у аритметичким срединама, може се тврдити 

да постоји мала разлика између укупних ставова о вери и есхатологији и пола. Види се да 

се мушки испитаници налазе на хетерономном степену развоја моралности, и да углавном 

Бога доживљавају као законодавца и праведног судију, а такође им недостаје узрастање у 

погледу праштања, јер им је понос и чврстина ега битна карактерна црта, и не придају 

много значаја емоцијама, које представљају врло битан фактор у саосећању са ближњима, 

али и у поимању Бога као вољене личности. 

Даљом анализом налаза истраживања увиђа се да у све четири тврдње о вери и 

есхатологији постоји мала статистички значајна разлика, па су поједине вредности високо 

вредноване на селу, док су друге вредноване у граду. Ове разлике, иако су статистички 

значајне, нису толико велике да би се могло говорити о разликама у вери и есхатологији 

испитаника са села и из града, што упућује на закључак да је верска настава имала 

позитиван утицај и на селу и у граду. Још се уочавају мале статистички значајне разлике у 

погледу да није увек случај да старији испитаници дају веће оцене тврдњама и да их боље 
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процењују од млађих ученика. Постоји такође и разлика код приближно истог узраста, али 

се из већине резултата може закључити да се млађи испитаници налазе на нижем степену 

узрастања у есхатолошкој моралности од старијих, те да Бога поимају углавном у 

јуридичком смислу. Интересантно је још једном поменути да су старији испитаници 

тврдњу: Не верујем у Бога оценили као значајнију од млађих, што се може протумачити 

као последица психолошког стања младих у периоду адолесценције, те бунта кроз који се 

доводе у сумњу многи ауторитети. Ово би се могло посматрати и као један од ефеката 

верске наставе, јер би било логично да после дванаест година похађања верске наставе у 

школама, млади имају другачије ставове и осећања када је вера у Бога у питању, па се исто 

отвара као питање које тражи нова истраживања фокусирана на посебне елементе, као што 

је ово питање, односно на тражење разлога за овакве ставове. 

Посматрањем издвојених фактора вере и есхатологије уочава се да је први садржајно 

дефинисан извршавањем заповести Божијих као припреми за сусрет са Богом у Светој 

Литургији, други поимањем Бога као универзалног моралног начела, док пети, осми, 

девети и десети описују Бога као вечног законодавца и судију, па испуњавање заповести, 

поштовање закона и страх од казне диктирају морално понашање, а интернализација још 

увек за основу има спољашњи ауторитет. У овом случају, моралне норме које су зацртане 

у онтолошкој моралности још увек се налазе на степену страха од казне Божије. 

Усклађивање моралног понашања са очекиваном есхатолошком моралношћу би значило 

усклађивање понашања које у основи има љубав према Богу, и љубав Бога према човеку, 

па сви фактори указују на есхатолошку моралност испитаника која је још увек у фази 

развоја и изграђивања, у складу са Јанарасовом теоријом морала у контексту вечности 

(Јанарас, 2007). Горе наведени резултати одговарају на постављени задатак и утврђују да 

верска настава значајно доприноси изградњи есхатолошке моралности младих, чиме се 

потврђују постављене општа и друга радна хипотеза.  

3. Анализом трећег сегмента емпиријског истраживања посвећеног доприносу 

верске наставе моралном формирању личности, увиђа се да су се испитаници определили 

за похађање верске наставе: Због своје вере у Бога и жеље да се верски и морално образују,  

што сматрају најзначајнијим разлогом, и то указује на њихову високу свест о потреби 

изучавања овог наставног предмета, на основу своје личне, слободне воље и жеље за 
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узрастањем у интелектуалном, али и верском погледу, после чега се може придати значај 

породичној традицији, сугестији родитеља, препоруци вршњака, па и сугестији учитеља. 

Ова тврдња је и требала да представља најзначајнији разлог за опредељење ученика за 

верску наставу, па се сходно томе може констатовати да се они налазе на аутономном 

степену развоја моралности према Пијажеу и Колбергу, односно да имају развијену 

есхатолошку моралност према Јанарасу, и интринзичну религиозност према Олпорту. Ови 

налази такође говоре у прилог високом значају породичне верске традиције, као и високом 

степену поштовања према мишљењу, саветима и сугестијама родитеља, у контексту 

изграђивања свести, ставова и верских осећања, што је један од индикатора о потреби 

тесне везе између верске наставе и породице, односно укључивања родитеља у разне 

аспекте верске наставе.  

Као најзначајнији допринос верске наставе моралном формирању ученика, према 

мишљењу испитаних, издваја се следећи: Верска настава нас учи да будемо добри и 

одговорни у односу према Богу, себи и ближњима.  Ови налази говоре у прилог томе да се 

испитаници налазе на другом нивоу, односно на трећем стадијуму развоја моралности - 

конвенционалне моралности, тј. међусобне нормативне моралности према Колберговој 

теорији. Лични ставови испитаника, породично васпитање и друштвена средина према 

налазима имају пресудан утицај.  

Личност и компетенције самог наставника, у овом случају вероучитеља, круцијалне 

су. У складу са тим, желело се сазнати мишљење испитаника о доприносу вероучитеља 

верској настави и остваривању њених циљева и задатака. Највећу просечну оцену добила 

је тврдња која се односила на аспект теолошког образовања вероучитеља и она гласи: 

Допринос вероучитеља зависи од познавања садржаја које преноси ученицима.  

Према схватањима испитаника, као најзначајнији начин извођења верске наставе 

истиче се: Посета Светим храмовима и учествовање у црквеним богослужењима, уз 

тумачење смисла црквених празника и богослужбених радњи, а најмању просечну оцену 

добиле су информационо-комуникационе технологије. На основу дескриптивне статистике 

може се закључити да испитаници воле и желе да буду проактивни и субјекти васпитања и 

образовања, када је у питању верска настава. Ови резултати потврђују православне 



   171 

 

теолошке ставове по питању богослужења, која су кроз целокупну историју Цркве 

Христове била најпотпунији израз и ризница Божанског Откровења и моралног васпитања, 

не само изражавајући и представљајући спасоносне догађаје из Христовог живота, смрти, 

васкрсења и вазнесења, него остварујући и живо дарујући икону будућег вечног Царства 

Небеског. Ипак, „евхаристијски доживљај светости, који се једино остварује у Цркви, је 

највећи и најузвишенији“ (Зизјулас, 2001: 47). Црква најпотпуније себе исказује кроз свој 

молитвени живот. Молитва је њен став и њен језик према Тројичном Богу, који се 

најлепше показао кроз оваплоћеног Бога Логоса. Боголиком и богочежњивом бићу -  

човеку ништа није природније и потребније него да стално буде у метанијском 

молитвеном чезнућу за Богом, да се добровољно претвори у молитвену стрелу бесмртне 

христочежњивости... Једино вера унутар човека, вера са свим светим тајнама и врлинама, 

морално васпитава и гради у његовој души чудесну тајну и лик Богочовековог тела, Цркве. 

Притом, молитвено богословље открива ову вечну истину: „Света Евхаристија је 

свепуноћа Цркве; она је врх изнад свих врхова, пуноћа изнад сваке пуноће. Она је живи, 

свесавршени Богочовек Господ Христос, сав присутан Својом Богочовечанском 

свепуноћом у Цркви кроза све векове“ (Поповић, 1978: 258-259). Света Литургија уводи у 

Царство Христово, показује и даје „да се окуси и види како је добар Господ“ (Пс. 34, 8; 

1Петр. 2, 3), морално васпитава и преображава живе учеснике Цркве као аутентичне 

заједнице иконичног Царства Небеског, у којем се достиже и остварује есхатолошки 

степен моралности, припремљен за све верне од постања света (Мт. 25, 34) и проповедан у 

целокупном Христовом учењу. До овога се такође долази и верском наставом, која, између 

осталог подразумева не само тумачења речима, него и сликом, звуком, појмовима из 

географије, историје, што младима помаже да створе представе, као когнитивне основе за 

остале аспекте (емоциоални и конативни), односно комплетну основу за есхатолошки 

однос и аспект моралности. 

 Шта би онда требало да буде хришћанско образовање и морално васпитање младих, 

ако не увођење у живот Цркве, откривање његовог значења, његових садржаја и његове 

сврхе? И како образовање и морално васпитање може увести било кога у живот Цркве, ако 

не учествовањем у литургијским службама, са једне стране, и њиховим тумачењем, са 

друге стране? То се остварује и верском наставом, у којој је значајнан курикулум, средства 
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преношења знања, развијање емоција, као припрема и основа за учествовање у молитвама, 

за шта се подразумева да може и треба да иде заједно. „Окусите и видите како је добар 

Господ“: најпре – окусите, па онда – видите, тј. појмите. Метод литургијске катихезе је 

истински православни метод верског образовања и моралног васпитања зато што 

происходи из саме Цркве и зато што је Црква његово одредиште. У прошлости су 

оглашени (катихумени) најпре били довођени на црквено сабрање, па су им тек онда 

објашњавани значење, радост и сврха таквог сабрања, а „и шта би уопште и могло бити 

саопштено у хришћанском образовању данас, ако тумачењу не претходи искуство, све оно 

што је несвесно удахнуто и упијено чак и пре него што је разумевано?!“ (Шмеман, 

www.verujem.org). Будући да Хришћанство није „гносис“ – информација, знање о Богу, 

него искуство – заједница живота у Богу, горе презентовани резултати сведоче о високом 

степену еклисиолошке свести и есхатолошке моралности код испитаника, као и о 

педагошкој функцији Свете Литургије.  

Статистички је значајна разлика између оцена које су давали мушки и женски 

испитаници оцењујући тврдњу: Определио/ла сам се за верску наставу зато што моји 

најбољи другови и другарице из разреда похађају верску наставу. Мушки сматрају овај  

разлог за опредељење ка верској настави битнијим и значајнијим од женских. Из ових 

налаза се види да је механизам групне кохезије у периоду адолесценције јаче дошао до 

изражаја код мушких испитаника него код женских, као и да су мушки поводљивији за 

мишљењем, ставовима и поступцима вршњака, али и да имају развијенији осећај 

заједништва и припадности од женских. 

Анализом присутних налаза, такође се увиђа да у све четири тврдње о доприносу 

верске наставе моралном формирању личности постоји мала статистички значајна разлика, 

па су наведене вредности високо вредноване у граду, док су мање вредноване на селу. Ове 

разлике, иако су статистички значајне, нису толико велике да би се могло говорити о 

озбиљним разликама у мишљењу  испитаника са села и из града по питању доприноса 

верске наставе, што упућује на закључак да је верска настава имала позитиван утицај и на 

селу и у граду. Такође, могло се очекивати да постоји разлика у култури села и града, која 

би у овом случају превагнула у корист града, јер видимо да испитаници из града више 

вреднују самосталност у приступу интелектуалном и верском изграђивању и узрастању, 
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затим степен образовања вероучитеља, али имају и виши степен свести по питању значаја 

учествовања у богослужбеном животу Цркве, што говори у прилог томе да имају вишу 

еклисиолошку и есхатолошку свест од испитаника са села. 

У свим тврдњама су уочене мале статистички значајне разлике, а није увек случај 

да старији испитаници дају веће оцене тврдњама и да их боље процењују од млађих. 

Постоји и разлика код приближно истог узраста, али из већине резултата се може 

закључити да млађи испитаници више вреднују утицај разредног старешине, практичне 

методе у извођењу наставе, те имају вишу свест о значају учешћа у Црквеном животу и 

богослужењима, док старији више вреднују допринос вероучитеља, степен његовог 

теолошког образовања и интересантност начина презентовања верских истина. Анализом 

наведених резултата трећег сегмента овог истраживања, може се констатовати да су 

утврђени фактори који доприносе моралном васпитању у верској настави, чиме је остварен 

четврти постављени задатак, а тиме је потврђена и општа хипотеза да ученици верске 

наставе имају развијену моралност. Факторском анализом, као и кластер анализом, 

потврђене су и јасније наглашене констатције претходних анализа. 

Верска настава као средство савремене мисије Цркве у процесу моралног 

васпитања младих, пружа садржај вере и духовног искуства, да би се ученицима пружио 

свеобухватан поглед на свет и живот, уз заједничку одговорност више кључних чинилаца 

овог процеса. Свети архијерејски сабор, Свети архијерејски синод, Богословски факултет, 

епископ, свештеник, породица, школа, наставник верске наставе, па и сам ученик, 

заједнички утичу на очување, неговање и изграђивање верског и културног идентитета, на 

изграђивање Тела Цркве Христове, на развијање вере у Бога и зреле религиозности, на 

упознавање са садржајима вере и духовним искуствима, на оспособљавање за пун и 

потпун живот у вери и Цркви, а кроз све то на морално васпитавање младих заради 

узрастања на лествици врлинског живота по заповестима Господњим, до остварења 

есхатолошког нивоа моралности у заједници Литургијског сабрања као предокуса Царства 

Небеског, иконично присутног у нашем животном времену и простору. Верска настава је 

данас потребна у школама, не „факултативно“, него редовно, уредно, систематски, као 

редован наставни предмет, са свом дидактичком озбиљношћу наставе, стручне спреме, 

дидактичке и педагошке културе вероучитеља, уз квалификовано, стручно и педагошко 



   174 

 

презентовање наставних садржаја, са модерним методама и системима наставе, 

практичним примерима, добрим уџбеницима, визуелним и другим адекватним 

дидактичким средствима.  

Време ће показати колико ће верска настава успети да оствари своје циљеве и 

задатке у погледу моралног васпитања младих. Као помоћ у остваривању постављених 

циљева и задатака, може послужити праћење позитивних искустава, али и тешкоћа и 

недостатака у реализацији верске наставе, како би се антиципирао будући рад у овој 

области. Да би позитивни ефекти верске наставе имали што трајнији и шири домет, 

неопходно је континуирано унапређивање процеса реализације наставе овог школског 

предмета. Остваривање циља верске наставе (који је, иначе, у основи сваке вере) – да 

утиче на морални развој личности која ће поштовати себе, али и разумети и поштовати 

друге и другачије – зависи од начина и квалитета презентовања и спровођења верске 

наставе у школама, што подразумева педагошки и теолошки компетентне вероучитеље, 

чије би импликације досезале до курикулума на Богословском факултету - одсек за 

вероучитеље.   
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П  Р И Л О З И: 
ПРИЛОГ 1. – Инструменти коришћени у емпиријском истраживању 

ПРИЛОГ 1а. Инструмент I СВ (систем вредности) 

а) пол (заокружи):    мушки      женски                                                                                                                                           
б) узраст (који разред 
похађате?)_________________________________________________________________                                
в) верску наставу похађате у (уписати назив школе и место):                                                                                    
-Основнојшколи________________________________________________________________________          
-Средњој школи________________________________________________________________________ 

 

1) Изабери и напиши десет моралних врлина које су по теби најважнија морална начела за 
исправан живот, и рангирај их оценама од 1 до 10 (1=најслабија вредност; 10=највиша вредност)                        
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________                                                                                  

2) Размисли добро и оцени бројевима од 1 до 9 (упиши на цртици испред) следеће ставове, према 
духовном значају и моралној тежини који они за тебе имају:                                                                         
___ Блажени су сиромашнима духом, јер је њихово Царство Небеско.                                                                              
___ Блажени су они који плачу, јер ће се утешити.                                                                                                        
___ Блажени су кротки, јер ће наследити земљу.                                                                                                                
___ Блажени су гладни и жедни правде, јер ће се наситити.                                                                                  
___ Блажени су милостиви, јер ће бити помиловани.                                                                                         
___Блажени су они који су чистог срца, јер ће Бога видети.                                                                               
___Блажени су они који мир граде, јер ће се синови Божији назвати.                                                                       
___Блажени су прогнани правде ради, јер је њихово Царство Небеско.                                                                   
___Блажени сте ви ако вас осрамоте и прогоне и рекну за вас свакојаке рђаве речи лажући мене ради. 
Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима. 

3) Да ли је и зашто је убиство грех? (рангирај оценама од 1 до 5-упиши оцене на цртици)                                                                                                                                           
а)___ јесте, зато што је то кршење Божије заповести, и за тај смртни грех следи казна Божија.                                                                                                                 
б) ___јесте, зато што је то законски преступ, и законом је прописана одговарајућа казна, а могућа је и 
освета по принципу „око за око, зуб за зуб“.                                                                                                                                
в) ___јесте, зато што се тим чином повређују друштвени систем и ред, и права човека на живот.                            
г) ___јесте, зато што је убиство човека једнако убиству Бога, по принципу „мој ближњи је мој Бог, а 
тело човечије је храм Духа Светога“.                                                                                                                                                       
д) ___ није, уколико је учињено у самоодбрани или је мотивисано неким вишим моралним начелом 
(правде, љубави, жртвовања...нпр.еутаназија или свесно прихватање своје смрти да би спасили 
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другога).                                                                                                                                                                       
ђ)_______________________________________________________________________________________ 

4) Да ли је и зашто је крађа грех? (рангирај оценама од 1 до 5-упиши оцене на цртици)                                                                                                                                           
а)___ јесте, зато што је то кршење Божије заповести, и за тај грех следи казна Божија.                                                                                                                 
б) ___јесте, зато што је то законски преступ, и законом је прописана одговарајућа казна, а могућа је и 
освета по принципу „око за око, зуб за зуб“.                                                                                                                                
в) ___јесте, зато што се тим чином повређују друштвени систем, ред, и права човека.                                           
г) ___јесте, јер тим преступом повређујемо наше ближње (које смо покрали), а они су иконе Божије-
тим чином злоупотребљавамо љубав и слободу коју нам је даровао Бог.                                                                                                                  
д) ___ није, уколико је мотивисана неким вишим моралним начелом (правде, љубави, жртвовања и 
помоћи другоме..нпр. крађа лека за болесну мајку).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ђ)_______________________________________________________________________________________ 

5) Да ли је и зашто је прељуба грех? (рангирај оценама од 1 до 5-упиши оцене на цртици)                                                                                                                                         
а) ___јесте, зато што је то кршење Божије заповести, и за тај грех следи казна Божија.                                             
б) ___јесте, зато што је то законски преступ, и разлог је за развод брака, а могућа је и освета партнера 
по принципу „око за око, зуб за зуб“.                                                                                                                               
в) ___јесте, зато што се тим чином повређују друштвени систем и ред, брак и породица, као и 
поштовање права човека.                                                                                                                                                                            
г) ___јесте, зато што се на тај начин гази узвишено начело љубави и повређује личност вољене особе, у 
контексту светости брака и породице.                                                                                                                         
д) ___није (образложи)____________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                           

6) Зашто је морална чистота једна од седам најважнијих хришћанских врлина?                                     
(рангирај оценама од 1 до 5-упиши оцене на цртици)                                                                                               
а) ___зато што се морална чистота остварује испуњавањем Божијих заповести, и од ње зависи какав 
ћемо одговор дати на страшном суду Христовом.                                                                                                              
б) ___зато што уз поштовање Божијих заповести, кроз њу поштујемо наше дужности, друштвени ред и 
поредак.                                                                                                                                                                           
в) зато што кроз њу постајемо добри пред Богом, пред другима и пред собом, уз бригу о својим 
ближњима.                                                                                                                                                                       
г) ___зато што се кроз њу остварује Божији лик у нама, са Којим у Светој Литургији узрастамо ка 
животу вечноме у Царству Небеском.                                                                                                                                                                          
д)_______________________________________________________________________________________ 

7) Да ли одобраваш брак између особа истог пола?          да          не    (заокружи одговор)  

                                                                                                                                                                        

ПРИЛОГ 1б. Инструмент II ВЕ (вера и есхатологија) 

а) пол (заокружи):    мушки      женски                                                                                                                                           
б) узраст (који разред 
похађате?)_________________________________________________________________                                
в) верску наставу похађате у (уписати назив школе и место):                                                                                    
-Основној 
школи______________________________________________________________________________ -
Средњој 
школи_______________________________________________________________________________ 
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1) Да ли верујеш и како верујеш у Бога? (рангирај оценама од 1 до 5-упиши оцене на цртици)                                                                                               
а) ___да, верујем у Бога који је створио свет и дао нам Божије заповести и законе, на основу којих ће 
нас наградити или казнити за наше поступке и дела у току живота. 
б) ___да, верујем у Бога који је створио и устројио свет својим заповестима и законима, чијим 
испуњавањем ће свет и људи добро, квалитетно и срећно живети. 
в) ___да, верујем у Бога који је створио човека по своме лику и подобију, и жели да сви људи кроз 
љубав према Њему и бригу према ближњима буду добри и вољени. 
г) ___да, верујем у Бога који је Љубав, а људи слободом и љубављу у заједници са Њим обухватају и 
превазилазе све законе и правила понашања, заради Царства Небеског.   
д) ___не верујем у Бога, али верујем у________________________________________________________ 
 
2) Ко или шта је за тебе Бог? (рангирај оценама од 1 до 5-упиши оцене на цртици)                                                                                               
а) ___Бог је врхунско и универзално морално начело добра, правде и љубави. 
б) ___Бог је невидљива и непозната сила која се пројављује кроз узвишена морална  и религиозна 
осећања у срцу и души. 
в) ___Бог је Господ Исус Христос Који је љубављу и вољом Бога Оца присутан у Цркви и Светој 
Литургији Духом Светим, а даје нам се у Светом причешћу ради живота вечног. 
г) ___Бог је вечни створитељ, законодавац и праведни судија.  
д)_______________________________________________________________________________________ 
 
3) Како сусрећеш и познајеш Бога? (рангирај оценама од 1 до 5-упиши оцене на цртици)                                                                                               
а) ___у Цркви на Светој Литургији.  
б) ___ у Светој тајни причешћа, у којој се сједињујемо са Христом ради опроштаја наших грехова и за 
живот вечни. 
в) ___у својој души док се молим код куће. 
г) ___у Цркви када палим свећу за своје здравље, здравље својих најмилијих, или за покој душе мени 
драгих покојника. 
д)_______________________________________________________________________________________ 
 
4) Шта је за тебе Света Литургија? (рангирај оценама од 1 до 5-упиши оцене на цртици)                                                                                               
а) ___Царство Небеско на земљи и сусрет са Богом у Светом причешћу, узношењем душе и обожењем 
за живот вечни. 
б) ___свечана празнична церемонија и сусрет са ближњима. 
в) ___духовно и морално узрастање кроз молитву и слушање моралних поука у проповеди свештеника.  
г) ___слушање духовне музике и читања из Светог Писма, ради неговања пријатних религиозних 
осећања.  
д)_______________________________________________________________________________________ 
 
5) Шта је за тебе Живот Вечни? (рангирај оценама од 1 до 5-упиши оцене на цртици)                                                                                               
а) ___не верујем у живот после смрти, и сматрам да у овоземаљском животу треба да поштујем 
морална начела и друштвене законе, ради избегавања казне од ауторитета. 
б) ___васкрсење мртвих у другом доласку Христовом, и остварење наше узвишене моралне личности у 
заједници са Богом у Царству Небеском. 
в) ___награда и праведна плата за моралан живот по заповестима Божијим. 
г) ___живот после смрти кроз потомство, дела и заслуге. 
д)_______________________________________________________________________________________ 
 
6) Како ти вера у Бога и молитва помажу у животу? (рангирај оценама од 1 до 5-упиши оцене на 
цртици)                                                                                                
а) ___много ми помажу, посебно у решавању моралних дилема и доношењу праве одлуке за себе и 
друге од којих зависим. 
б) ___помажу ми у тешким ситуацијама, сећањем на могућност добијања награде и казне, а у складу са 
Божијим заповестима. 
в) ___помажу ми да изаберем прави пут и направим добар избор у контексту вршења својих обавеза и 
дужности у друштву. 
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г) ___помажу ми кроз веровање да је врлински живот по Богу и са Богом припрема за живот вечни у 
Царству Небеском. 
д) ___не помажу ми јер___________________________________________________________________ 
 
7)  Зашто опраштамо? (рангирај оценама од 1 до 5-упиши оцене на цртици)                                                                                                                                                                                                                                            
а) ___због превазилажења проблема и критике другога љубављу, а зарад нашег позитивног примера и 
жеље за моралном променом другога, буђењем савести у њему.                                                                                      
б) ___због праштања пропуста или грешке без извињења другога, али не заборављањем тога, ради 
предострожности да се исти грех не понови.                                                                                                              
в) ___због праштања након извињења и покајања починиоца преступа, уз свест о тежини почињеног 
преступа и величини чина покајања.                                                                                                                                               
г) ___опроштај без покајања нема смисла, па тако не треба никоме ништа праштати, него поступати у 
складу са изреком „око за око, зуб за зуб“.                                                                                                                                 
д)_______________________________________________________________________________________ 

8) Зашто молимо за опроштај? (рангирај оценама од 1 до 5-упиши оцене на цртици)                                                                                                                                                                                                                           
а) ___због свести о моралном преступу који је учињен, и могућим последицама тога греха.                                                      
б) ___због превазилажења своје гордости и поноса, зарад поштовања личности другога, кроз поверење 
и захвалност за разумевање наших пропуста.                                                                                                                    
в) ___због поштовања речи из Светог Писма „и опрости нам дугове наше као што и ми опраштамо 
дужницима својим“.                                                                                                                                                                            
г) ___не молим за опроштај никада никога, јер је то показатељ моје слабости и кукавичлука.                                               
д)_______________________________________________________________________________________ 

9) Размисли добро и рангирај оценама од 1 до 12 (упиши на цртици испред) следеће Божије 
заповести, према духовном значају и моралној тежини које оне за тебе имају:                                                             
а)___ Не чини прељубе.                                                                                                                                                 
б)___ Не узимај узалуд имена Господа Бога свог.                                                                                                        
в)___ Не сведочи лажно на ближњега свога.                                                                                                                  
г)___ Љуби Господа Бога свога свим срцем својим и свом душом својом и свим умом својим и свом 
снагом својом.                                                                                                                                                                          
д)___ Не пожели ништа што је туђе.                                                                                                                                        
ђ)___ Поштуј оца свога и матер своју, да ти добро буде и да дуго поживиш на земљи.                                                    
е)___ Ја сам Господ Бог твој: немој имати других богова осим мене.                                                                     
ж)___ Сећај се дана одмора да га светкујеш; шест дана ради и сврши све своје послове, а седми дан је 
одмор Господу Богу твоме.                                                                                                                                                          
з)___ Љуби ближњега свога као самога себе.                                                                                                                
и)___ Не убиј.                                                                                                                                                                      
ј)___ Не прави себи идола нити каква лика; немој им се клањати нити им служити.                                                
к)___ Не укради. 

10) Размисли добро и рангирај оценама од 1 до 8 (упиши на цртици испред) следеће Црквене 
заповести, према духовном значају и моралној тежини које оне за тебе имају:                                                                    
а)___ Свадбе не чинити у време поста.                                                                                                                               
б)___ Молити се Богу и слушати службу Божију сваке недеље и празника.                                                               
в)___ Јеретичке књиге не читати.                                                                                                                                    
г)___ Држати пост пред Рођење и Васкрсење Христово, пред празник Св. Ап. Петра и Павла, пред 
Успење Пресвете Богородице, и сваке среде и петка.                                                                                                                   
д)___ Свештена лица треба поштовати.                                                                                                                                 
ђ)___ Држати постове и молитве које заповеди Епископ у време какве невоље.                                                             
е)___ Исповедати грехе своје и причешћивати се у споменуте велике постове.                                                             
ж)___ Црквене ствари не употребљавати. 
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ПРИЛОГ 1в. Инструмент III ДВНМФЛ (Допринос верске наставе моралном формирању 
личности) 

а) пол (заокружи):    мушки      женски                                                                                                                                           
б) узраст (који разред 
похађате?)_________________________________________________________________                                
в) верску наставу похађате у (уписати назив школе и место):                                                                                    
-Основној 
школи______________________________________________________________________________ -
Средњој 
школи_______________________________________________________________________________ 

1)  Зашто сте се определили да похађате верску наставу?                                                                               
(рангирај оценама од 1 до 5-упиши оцене на цртици)                                                                                                                                                                                 
а)  ___због своје вере у Бога и жеље да се верски и морално образујем.                                                                                 
б) ___због поштовања традиције у мојој породици и друштву.                                                                                               
в) ___због сугестије родитеља.                                                                                                                                     
г) ___зато што моји најбољи другови и другарице из разреда похађају верску наставу.                                            
д) ___због препоруке учитеља или разредног старешине.     
ђ)_______________________________________________________________________________________ 

2) Ко је пробудио и развио твоја верска осећања и интересовања за Бога и религију?                            
(рангирај оценама од 1 до 5-упиши оцене на цртици)                                                                                               
а) ___родитељи и породица.                                                                                                                                                
б) ___другови и другарице.                                                                                                                                                      
в) ___вероучитељ.                                                                                                                                                                           
г) ___свештеник.                                                                                                                                                                  
д)_______________________________________________________________________________________ 

3)  Како верска настава доприноси моралности деце и младих?                                                                           
(рангирај оценама од 1 до 5-упиши оцене на цртици)                                                                                               
а) ___учи нас да будемо добри и одговорни у односу према Богу, себи и ближњима.                                                   
б) ___друштвене односе чини квалитетнијим и толерантнијим, кроз поштовање Божијих заповести и 
државних закона.                                                                                                                                                                             
в) ___изграђује и негује у нама послушност према Богу, породици и друштву.                                                           
г) ___учи нас, изграђује и негује у нама хришћанске врлине као врхунска морална начела живота са 
Богом, припремајући нас тиме за живот вечни и Царство Небеско.                                                                                       
д)_______________________________________________________________________________________ 

4)  Од чега зависи допринос верске наставе моралном формирању личности ученика?                           
(рангирај оценама од 1 до 5-упиши оцене на цртици)                                                                                               
а) ___од особина личности  вероучитеља.                                                                                                                                
б) ___од породичног васпитања и утицаја друштвене средине                                                                                     
в) ___од личног става, интелектуалног изграђивања верских истина, моралних знања и осећања 
ученика                      
г) ___од редовног учешћа ученика у црквеном животу и Светој Литургији.                                                                           
д) ___ од редовног и активног похађање верске наставе у школи.                                                                                         
ђ)_______________________________________________________________________________________ 
 
5) Од чега зависи допринос вероучитеља моралном формирању личности ученика?                                                      
(рангирај оценама од 1 до 5-упиши оцене на цртици)                                                                                               
а) ___од његових позитивних особина личности.                                                                                                            
б) ___од познавања садржаја које преноси ученицима.                                                                                             
в) ___ од интересантности начина представљања верских садржаја.                                                                       
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г) ___од бриге за морално и верско узрастање ученика.                                                                                           
д)______________________________________________________________________________________                                                                       

6)  Који начини извођења верске наставе доприносе моралном узрастању ученика?                                                        
а) ___класичан начин поучавања о теоријским (догматским и историјским) истинама вере.                                                  
б) ___презентовање религиозних садржаја и историјских догађаја путем документарних или 
анимираних филмова.                                                                                                                                                                                  
в) ___слушање духовне музике и неговање црквеног певања.                                                                                                         
г) ___посета светим храмовима и учешће у црквеним богослуженима, уз тумачење смисла црквених 
празника и богослужбених радњи.                                                                                                                                                                         
д) ___употреба информационо-комуникационих технологија (интернета) уз праћење друштвених мрежа (facebook, 
twitter) и web-site презентација црквених институција и профила црквених великодостојника.                                                         
ђ)________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИЛОГ 2а. Т-тест: Систем вредности и пол испитаника 
 
                                                                                     Group Statistics 

 Пол N Mean S D 
Std. 

Error 
Mean 

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of 
Means 

 F  
Sig. 

 
T 

 
df 

Sig. (2-
tailed) 

 

Блажени су 
сиромашни духом, 
јер је њихово 
Царство Небеско 

1 мушки 202 4.43 2.785 .196 
Equal 
variances 
assumed 

2.470 .117 -1.468 429     .143 

2 женски 229 4.81 2.615 .173 
Equal 
variances not 
assumed 

  -1.462 414.302 .144 

Блажени су они 
који плачу, јер ће 
се утешити 

1 мушки 202 4.31 2.612 .184 
Equal 
variances 
assumed 

.007 .931 -1.179 430 .239 

2 женски 230 4.61 2.611 .172 
Equal 
variances not 
assumed 

  -1.179 422.776 .239 

Блажени су кротки, 
јер ће наследити 
земљу 

1 мушки 201 4.03 2.435 .172 
Equal 
variances 
assumed 

.056 .814 -1.007 428 .315 

2 женски 229 4.27 2.427 .160 
Equal 
variances not 
assumed 

  -1.007 420.430 .315 

Блажени су гладни 
и жедни правде, јер 
ће се наситити 

1 мушки 200 4.76 2.274 .161 
Equal 
variances 
assumed 

.574 .449 -.084 428 .933 

2 женски 230 4.77 2.357 .155 
Equal 
variances not 
assumed 

  -.085 423.392 .933 

Блажени су 
милостиви, јер ће 

1 мушки 201 5.78 2.418 .171 
Equal 
variances 
assumed 

1.341 .248 1.641 428 .102 



   209 

 

бити помиловани 
2 женски 229 5.38 2.567 .170 

Equal 
variances not 
assumed 

  1.647 425.856 .100 

Блажени су они 
који су чистога 
срца, јер ће Бога 
видети 

1 мушки 200 6.47 2.565 .181 
Equal 
variances 
assumed 

2.874 .091 .737 427 .461 

2 женски 229 6.28 2.742 .181 
Equal 
variances not 
assumed 

  .741 424.953 .459 

Блажени су они 
који мир граде, јер 
ће се синовима 
Божијим назвати 

1 мушки 201 6.18 2.512 .177 
Equal 
variances 
assumed 

.005 .943 2.503 428 .013 

2 женски 229 5.58 2.478 .164 
Equal 
variances not 
assumed 

  2.501 419.238 .013 

Блажени су 
прогнани правде 
ради, јер је њихово 
Царство Небеско 

1 мушки 200 5.29 2.367 .167 
Equal 
variances 
assumed 

1.660 .198 .779 428 .436 

2 женски 230 5.10 2.531 .167 
Equal 
variances not 
assumed 

  .783 425.721 .434 

Блажени стеви ако 
вас осрамоте и 
прогоне и рекну за 
вас свакојаке рђаве 
речи лажући мене 
ради 

1 мушки 201 5.39 2.726 .192 
Equal 
variances 
assumed 

3.647 .057 1.580 429 .115 

2 женски 230 4.95 2.967 .196 

Equal 
variances not 
assumed   1.589 427.927 .113 

Убиство је грех 
зато што је то 
кршење Божије 
заповести и за 
смртни грех следи 
казнаБожија  

1 мушки 206 3.62 1.415 .099 
Equal 
variances 
assumed 

.920 .338 -1.414 439 .158 

2 женски 235 3.80 1.370 .089 

Equal 
variances not 
assumed   -1.411 427.392 .159 

Убиство је грех 
зато што је то 
законски преступ и 
законом је 
прописана 
одговарајућа казна, 
а могућа је и освета 
по принципу „око 
за око, зуб за зуб“  

1 мушки 206 2.52 1.294 .090 
Equal 
variances 
assumed 

1.308 .253 .020 438 .984 

2 женски  234 2.52 1.191 .078 

Equal 
variances not 
assumed 

  .020 419.445 .984 

Убиство је грех 
зато што се тим 

1 мушки 205 2.97 1.146 .080 
Equal 
variances 
assumed 

.653 .419 -1.439 440 .151 
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чином повређује 
друштвени систем 
и ред и права 
човека на живот  

2 женски 237 3.13 1.184 .077 

Equal 
variances not 
assumed   -1.442 434.494 .150 

Убиство је грех јер 
је убиство човека 
једнако убиству 
Бога  

1 мушки 205 3.59 1.382 .097 
Equal 
variances 
assumed 

.194 .660 .636 439 .525 

2 женски 236 3.51 1.316 .086 
Equal 
variances not 
assumed 

  .634 423.732 .527 

Убиство није грех 
уколико је учињено 
у самоодбрани или 
је мотивисано 
неким моралним 
начелом  

1 мушки 203 2.65 1.439 .101 
Equal 
variances 
assumed 

3.890 .049 4.011 436 .000 

2 женски 235 2.11 1.327 .087 

Equal 
variances not 
assumed   3.987 414.561 .000 

Крађа је грех зато 
што је то кршење 
Божије заповести и 
следи Божија казна  

1 мушки 205 3.58 1.383 .097 
Equal 
variances 
assumed 

.486 .486 -1.642 438 .101 

2 женски 235 3.80 1.362 .089 
Equal 
variances not 
assumed 

  -1.640 428.138 .102 

Крађа је грех јер је 
то законски 
преступ и законом 
је прописана 
одговарајућа казна, 
а могућа је и освета  

1 мушки 205 2.50 1.227 .086 
Equal 
variances 
assumed 

.001 .974 -.456 437 .648 

2 женски 234 2.56 1.208 .079 

Equal 
variances not 
assumed   -.456 427.534 .649 

Крађа је грех јер се 
тиме повређује 
друштвени систем, 
ред и права човека 

1 мушки 204 3.06 1.145 .080 
Equal 
variances 
assumed 

.086 .770 .194 436 .846 

2 женски 234 3.04 1.111 .073 
Equal 
variances not 
assumed 

  .194 424.069 .846 

Крађа је грех јер 
тим преступом 
повређујемо наше 
ближње, и тим 
чином 
злоупотребљавамо 
љубав и слободу 
коју нам је Бог 
даровао  

1 мушки 204 3.59 1.285 .090 
Equal 
variances 
assumed 

.761 .384 .933 437 .351 

2 женски 235 3.47 1.308 .085 

Equal 
variances not 
assumed 

  .934 430.359 .351 
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Крађа није грех 
уколико је 
мотивисана неким 
вишим моралним 
начелом  

1 мушки 202 2.47 1.533 .108 
Equal 
variances 
assumed 

6.972 .009 2.352 433 .019 

2 женски 233 2.13 1.412 .093 

Equal 
variances not 
assumed   2.338 412.291 .020 

Прељуба је грех јер 
је то кршење 
Божије заповести, 
и за тај грех следи 
Божија казна  

1 мушки 203 3.41 1.377 .097 
Equal 
variances 
assumed 

.161 .688 -1.104 434 .270 

2 женски 233 3.56 1.345 .088 

Equal 
variances not 
assumed   -1.102 422.870 .271 

Прељуба је грех 
зато што је то 
законски преступ и 
разлог за развод 
брака, а могућа је и 
освета партнера  

1 мушки  203 2.49 1.069 .075 
Equal 
variances 
assumed 

3.930 .048 -1.092 435 .275 

2 женски 234 2.61 1.182 .077 

Equal 
variances not 
assumed   -1.100 434.248 .272 

Прељуба је грех јер 
се тиме повређује 
друштвени систем 
и ред, брак и 
породица, као и 
поштовање права 
човека  

1 мушки 202 3.25 1.092 .077 
Equal 
variances 
assumed 

3.427 .065 1.238 434 .216 

2 женски 234 3.12 .992 .065 

Equal 
variances not 
assumed 

  1.229 409.994 .220 

Прељуба је грех јер 
се гази узвишено 
начело љубави и 
повређује се 
личност вољене 
особе  

1 мушки 202 3.69 1.352 .095 
Equal 
variances 
assumed 

.831 .363 -.494 433 .622 

2 женски 233 3.75 1.302 .085 

Equal 
variances not 
assumed   -.493 419.371 .623 

Прељуба није грех 

1 мушки 161 2.18 1.533 .121 
Equal 
variances 
assumed 

4.458 .035 1.809 348 .071 

2 женски 189 1.89 1.421 .103 
Equal 
variances not 
assumed 

  1.798 329.735 .073 

Морална чистота се 
остварује 
испуњавањем 
Божијих заповести  

1 мушки 200 3.24 1.334 .094 
Equal 
variances 
assumed 

.126 .723 -.760 430 .448 

2 женски 232 3.33 1.312 .086 
Equal 
variances not 
assumed 

  -.759 418.543 .448 
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Кроз моралну 
чистоту поштујемо 
Божије заповести, 
наше дужности и 
друштвени ред и 
поредак  

1 мушки 201 3.28 1.168 .082 
Equal 
variances 
assumed 

.471 .493 1.074 430 .284 

2 женски 231 3.16 1.134 .075 

Equal 
variances not 
assumed   1.071 418.064 .285 

Кроз моралну 
чистоту постајемо 
добри пред Богом, 
пред другима и 
пред собом  

1 мушки  130 3.05 1.137 .100 
Equal 
variances 
assumed 

2.412 .122 -1.388 270 .166 

2 женски 142 3.25 1.229 .103 

Equal 
variances not 
assumed 

  -1.392 269.970 .165 

Кроз моралну 
чистоту се 
остварује Божији 
лик у нама 

1 мушки 196 3.42 1.324 .095 
Equal 
variances 
assumed 

.052 .819 .257 422 .797 

2 женски 228 3.39 1.321 .088 
Equal 
variances not 
assumed 

  .257 412.241 .797 

 

ПРИЛОГ 2б. Т-тест: Систем вредности и средина обитавања испитаника 

Group Statistics 

  

Средина 
похађања 
школе 

N Mean SD Std. 
Error 
Mean 

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of 
Means 

 F Sig T df 
Sig. (2-
tailed) 

 

Блажени су 
сиромашни духом , 
јер је њихово 
Царство Небеско 

1 село 174 4.93 2.828 .214 
Equal 
variances 
assumed 

6.08
5 

.014 1.877 433 .061 

2 град 261 4.43 2.577 .159 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

1.842 
346.
748 

.066 

Блажени су они 
који плачу, јер ће 
се утешити 

1  село 174 4.82 2.631 .199 
Equal 
variances 
assumed 

.058 .810 2.468 434 .014 

2  град 262 4.19 2.577 .159 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

2.458 
365.
358 

.014 
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Блажени су кротки, 
јер ће наследити 
земљу 

1  село 173 4.72 2.497 .190 
Equal 
variances 
assumed 

7.16
6 

.008 4.158 432 .000 

 2  град 261 3.75 2.305 .143 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

4.091 
347.
688 

.000 

Блажени су гладни 
и жедни правде, јер 
ће се наситити 

1  село 173 4.84 2.451 .186 
Equal 
variances 
assumed 

3.90
4 

.049 .571 432 .568 

2  град 261 4.71 2.212 .137 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

.559 
341.
866 

.576 

Блажени су 
милостиви јер ће 
бити помиловани 

1  село 172 5.21 2.518 .192 
Equal 
variances 
assumed 

.306 .580 -2.573 432 .010 

 2  град 262 5.84 2.482 .153 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-2.566 
362.
097 

.011 

Блажени су они 
који су чистога 
срца, јер ће Бога 
видети 

1  село 172 5.94 2.795 .213 
Equal 
variances 
assumed 

8.18
3 

.004 -2.841 431 .005 

 2  град 261 6.67 2.519 .156 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-2.781 
339.
097 

.006 

Блажени су они 
који мир граде, јер 
ће се синовима 
Божијим назвати 

1  село 172 5.41 2.435 .186 
Equal 
variances 
assumed 

.270 .603 -3.130 432 .002 

 2  град 262 6.18 2.514 .155 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-3.151 
374.
106 

.002 



   214 

 

Блажени су 
прогнани правде 
ради, јер је њихово 
Царство Небеско 

1  село 173 5.02 2.512 .191 
Equal 
variances 
assumed 

1.10
3 

.294 -1.269 432 .205 

2  град 261 5.32 2.404 .149 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-1.258 
357.
226 

.209 

Блажени сте ви ако 
вас осрамоте и 
прогоне и рекну за 
вас свакојаке рђаве 
речи лажући мене 
ради 

1  село 173 5.18 2.891 .220 
Equal 
variances 
assumed 

.046 .831 .067 433 .946 

2  град 262 5.16 2.843 .176 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

.067 
363.
981 

.947 

Убиство је грех 
зато што је то 
кршење Божије 
заповести и за 
смртни грех следи 
казна Божија 

1  село 180 3.64 1.397 .104 
Equal 
variances 
assumed 

.788 .375 -.971 443 .332 

2  град 265 3.77 1.394 .086 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-.971 
383.
847 

.332 

Убиство је грех 
зато што је то 
законски преступ и 
законом је 
прописана 
одговарајућа казна 
а могућа је и освета 
по принципу „око 
за око, зуб за зуб“ 

1  село 180 2.48 1.343 .100 
Equal 
variances 
assumed 

11.2
96 

.001 -.488 442 .626 

2  град 264 2.54 1.159 .071 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-.474 
346.
245 

.635 

Убиство је грех 
зато што се тим 
чином повређује 
друштвени систем 
и ред и права 
човека 

1  село 179 2.90 1.223 .091 
Equal 
variances 
assumed 

3.07
6 

.080 -2.401 444 .017 

2  град 267 3.17 1.116 .068 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-2.358 
357.
700 

.019 
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Убиство је грех јер 
је убиство човека 
једнако убиству 
Бога 

1  село 180 3.43 1.370 .102 
Equal 
variances 
assumed 

1.97
1 

.161 -1.562 443 .119 

2  град 265 3.63 1.323 .081 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-1.551 
375.
320 

.122 

Убиство није грех 
уколико је 
учињено у 
самоодбрани или је 
мотивисано неким 
моралним начелом 

1  село 179 2.60 1.372 .103 
Equal 
variances 
assumed 

.830 .363 3.020 439 .003 

2  град 262 2.19 1.401 .087 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

3.032 
387.
794 

.003 

Крађа је грех зато 
што је то кршење 
Божије заповести и 
следи Божија казна 

1  село 179 3.54 1.367 .102 
Equal 
variances 
assumed 

.147 .701 -1.943 442 .053 

2  град 265 3.80 1.377 .085 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-1.946 
384.
021 

.052 

Крађа је грех јер је 
то законски 
преступ и законом 
је прописана 
одговарајућа казна, 
а могућа је и освета 

1  село 179 2.53 1.273 .095 
Equal 
variances 
assumed 

2.02
0 

.156 .004 441 .997 

2  град 264 2.53 1.173 .072 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

.004 
360.
872 

.997 

 Крађа је грех јер се 
повређује 
друштвени систем, 
ред и права  
Човека 

1  село 178 3.01 1.130 .085 
Equal 
variances 
assumed 

.795 .373 -.695 440 .487 

2  град 264 3.09 1.122 .069 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-.694 
378.
073 

.488 

Крађа је грех јер 
тим преступом 
повређујемо наше 

1  село 178 3.47 1.337 .100 
Equal 
variances 
assumed 

.739 .391 -.749 441 .454 
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ближње и тим 
чином 
злоупотребљавамо 
љубав и слободу 
коју нам је Бог 
даровао 

2  град 265 3.57 1.269 .078 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-.741 
366.
140 

.459 

Крађа није грех 
уколико је 
мотивисана неким 
вишим моралним 
начелом 

1  село 176 2.42 1.543 .116 
Equal 
variances 
assumed 

4.75
6 

.030 1.600 436 .110 

2  град 262 2.19 1.423 .088 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

1.575 
354.
416 

.116 

Прељуба је грех јер 
је то кршење 
Божије заповести и 
за тај грех следи 
Божија казна 

1  село 178 3.42 1.368 .103 
Equal 
variances 
assumed 

.027 .869 -.942 438 .347 

2  град 262 3.55 1.355 .084 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-.940 
377.
645 

.348 

Прељуба је грех 
зато што је то 
законски преступ и 
разлог за развод 
брака, а могућа је и 
освета партнера 

1  село 178 2.40 1.142 .086 
Equal 
variances 
assumed 

.767 .382 -2.486 439 .013 

2  град 263 2.67 1.106 .068 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-2.471 
371.
804 

.014 

Прељуба је грех јер 
се тиме повређује 
друштвени систем 
и ред, брак и 
породица као и 
поштовање права 
човека 

1  село 178 3.07 1.071 .080 
Equal 
variances 
assumed 

.841 .360 -1.947 438 .052 

2  град 262 3.26 1.011 .062 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-1.926 
365.
291 

.055 

Прељуба је грех јер 
се гази узвишено 
начело љубави и 

1  село 178 3.81 1.248 .094 
Equal 
variances 
assumed 

5.13
8 

.024 1.164 437 .245 
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повређује се 
личност вољене 
особе 

2  град 261 3.66 1.377 .085 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

1.186 
403.
542 

.236 

Прељуба није грех 

1  село 150 2.15 1.514 .124 
Equal 
variances 
assumed 

1.14
2 

.286 1.464 350 .144 

2  град 202 1.92 1.443 .102 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

1.454 
312.
494 

.147 

Морална чистота 
се остварује 
испуњавањем 
Божијих заповести 

1  село 175 3.27 1.296 .098 
Equal 
variances 
assumed 

1.59
2 

.208 -.146 434 .884 

2  град 261 3.29 1.338 .083 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-.146 
381.
200 

.884 

Кроз моралну 
чистоту поштујемо  
Божије заповести и 
наше дужности, 
друштвени ред и 
поредак 

1  село 176 3.04 1.138 .086 
Equal 
variances 
assumed 

.633 .427 -2.759 434 .006 

2  град 260 3.35 1.137 .071 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-2.759 
375.
507 

.006 

Кроз моралну 
чистоту постајемо 
добри пред Богом, 
пред другима и 
пред собом 

1  село 103 3.00 1.245 .123 
Equal 
variances 
assumed 

2.16
6 

.142 -1.700 273 .090 

2  град 172 3.25 1.140 .087 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-1.663 200.
116 .098 

Кроз моралну 
чистоту се 
остварује Божији 

1  село 173 3.50 1.297 .099 
Equal 
variances 
assumed 

.110 .740 1.166 426 .244 
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ПРИЛОГ 2в. ANOVA: Систем вредности 
 Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

Блажени су 
сиромашни духом , 
јер је њихово Царство 
Небеско 

Between Groups 13.169 3 4.390 .609 .609 
Within Groups 3076.664 427 7.205   

Total 3089.833 430    

Блажени су они који 
плачу, јер ће се 
утешити 

Between Groups 2.109 3 .703 .102 .959 
Within Groups 2942.326 428 6.875   
Total 2944.435 431    

Блажени су кротки, 
јер ће наследити 
земљу 

Between Groups 24.007 3 8.002 1.357 .255 
Within Groups 2512.339 426 5.898   
Total 2536.347 429    

Блажени су гладни и 
жедни правде, јер ће 
се наситити 

Between Groups 12.691 3 4.230 .791 .499 
Within Groups 2278.670 426 5.349   
Total 2291.360 429    

Блажени су 
милостиви, јер ће 
бити помиловани 

Between Groups 145.665 3 48.555 8.011 .000 
Within Groups 2582.114 426 6.061   
Total 2727.779 429    

Блажени су они који 
су чистог срца, јер ће 
Бога видети 

Between Groups 40.416 3 13.472 1.934 .123 
Within Groups 2959.794 425 6.964   
Total 3000.210 428    

Блажени су они који 
мир граде, јер ће се 
синовима Божијим 
звати 

Between Groups 4.651 3 1.550 .247 .864 
Within Groups 2676.765 426 6.283   

Total 2681.416 429    

Блажени су прогнани 
правде ради, јер је 
њихово Царство 
Небеско 

Between Groups 17.575 3 5.858 .982 .401 
Within Groups 2541.004 426 5.965   

Total 2558.579 429    

Блажени сте ви ако 
вас осрамоте и 
прогоне и рекну за 
вас свакојаке рђаве 
речи лажући мене 
ради 

Between Groups 75.238 3 25.079 3.120 .026 
Within Groups 3432.711 427 8.039   

Total 3507.949 430 
   

Убиство је грех зато 
што је то кршење 
Божије заповести и за 
смртни грех следи 
казна Божија 

Between Groups 21.269 3 7.090 3.722 .012 
Within Groups 832.300 437 1.905   

Total 853.569 440 
   

Убиство је грех зато 
што је то законски 

Between Groups 10.151 3 3.384 2.236 .083 
Within Groups 659.813 436 1.513   

лик у нама 

2  град 255 3.35 1.342 .084 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

1.173 377.
761 .241 
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преступ и законом је 
прописана 
одговарајућа казна, а 
могућа је и освета по 
принципу „око за око, 
зуб за зуб“ 

Total 669.964 439 

   

Убиство је грех зато 
што се тим чином 
повређује друштвени 
систем и ред и права 
човека 

Between Groups 4.202 3 1.401 1.027 .380 
Within Groups 597.384 438 1.364   

Total 601.586 441 
   

Убиство је грех јер је 
убиство човека 
једнако убиству Бога 

Between Groups 5.193 3 1.731 .960 .411 
Within Groups 787.696 437 1.803   
Total 792.889 440    

Убиство није грех 
уколико је учињено у 
самоодбрани или је 
мотивисано неким 
моралним начелом 

Between Groups 48.202 3 16.067 8.579 .000 
Within Groups 810.947 433 1.873   

Total 859.149 436 
   

Крађа је грех зато што 
је то кршење Божије 
заповести и следи 
Божија казна 

Between Groups 23.805 3 7.935 4.266 .006 
Within Groups 810.913 436 1.860   

Total 834.718 439    

Крађа је грех јер је то 
законски преступ и 
законом је прописана 
одговарајућа казна, а 
могућа је  и освета 

Between Groups 6.046 3 2.015 1.367 .252 
Within Groups 641.453 435 1.475   

Total 647.499 438 
   

Грех је јер се 
повређује друштвени 
систем, ред и права 
човека 

Between Groups 7.118 3 2.373 1.892 .130 
Within Groups 544.217 434 1.254   

Total 551.336 437    

Грех је јер тим 
преступом 
повређујемо наше 
ближње и тим чином 
злоупотребљавамо 
љубав и слободу коју 
нам је Бог даровао 

Between Groups 5.051 3 1.684 1.003 .391 
Within Groups 730.283 435 1.679   

Total 735.335 438 

   

Крађа није грех 
уколико је 
мотивисана неким 
вишим моралним 
начелом 

Between Groups 34.291 3 11.430 5.392 .001 
Within Groups 911.545 430 2.120   

Total 945.836 433 
   

Прељуба је грех јер је 
то кршење Божије 
заповести и за тај грех 
следи Божија казна 

Between Groups 6.548 3 2.183 1.187 .314 
Within Groups 794.449 432 1.839   

Total 800.998 435    

Прељуба је грех зато 
што је то законски 
преступ и разлог за 
развод брака а могућа 
је и освета партнера 

Between Groups 15.259 3 5.086 4.118 .007 
Within Groups 534.833 433 1.235   

Total 550.092 436 
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Прељуба је грех јер се 
тим повређује 
друштвени систем и 
ред, брак и породица 
као и поштовање 
права човека 

Between Groups 3.207 3 1.069 .986 .399 
Within Groups 468.114 432 1.084   

Total 471.321 435 
   

Прељуба је грех јер се 
гази узвишено начело 
љубави и повређује се 
личност вољене особе 

Between Groups 35.584 3 11.861 7.063 .000 
Within Groups 723.759 431 1.679   

Total 759.343 434    

Прељуба није грех 
Between Groups 9.190 3 3.063 1.402 .242 
Within Groups 753.578 345 2.184   
Total 762.768 348    

Морална чистота се 
остварује 
испуњавањем 
Божијих заповести 

Between Groups 14.573 3 4.858 2.831 .038 
Within Groups 734.279 428 1.716   

Total 748.852 431    

Кроз моралну чистоту 
поштујемо  Божије 
заповести и наше 
дужности, друштвени 
ред и поредак 

Between Groups 3.334 3 1.111 .846 .469 
Within Groups 562.435 428 1.314   

Total 565.769 431 
   

Кроз моралну чистоту 
постајемо добри пред 
Богом, пред другима 
и пред собом 

Between Groups 9.343 3 3.114 2.251 .083 
Within Groups 374.933 271 1.384   

Total 384.276 274    

Кроз моралну чистоту 
се остварује Божији 
лик у нама 

Between Groups 15.016 3 5.005 2.897 .035 
Within Groups 725.755 420 1.728   
Total 740.771 423    

 

ПРИЛОГ 3а. Т-Тест: Вера, есхатологија и пол 

 

 
Пол  N Mean SD Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 
 
                

 
F 

Sig 
 t df 

Sig. (2-
tailed 

Верујем у Бога који 
је створио свет и дао 
нам Божије 
заповести и законе 
на основу којих ће 
нас наградити или 
казнити  

1 мушки 205 3.46 1.405 
Equal 
variances 
assumed 

.074 .786 -.893 436 .372 

2 женски 233 3.58 1.406 

Equal 
variances not 
assumed 

    -.894 428.966 .372 

Верујем у Бога који 
је створио и устројио 

1 мушки 203 2.90 1.058 
Equal 
variances 
assumed 

.185 .667 -.882 435 .378 
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свет својим 
заповестима и 
законима, чијим 
испуњавањем ће свет 
и људи живети 
добро, квалитетно и 
срећно 

2 женски 234 2.99 1.068 

Equal 
variances not 
assumed 

    -.883 427.485 .378 

Верујем у Бога који 
је створио човека по 
своме лику и жели да 
сви људи кроз љубав 
према Њему и бригу 
према ближњима 
буду добри и вољени  

1 мушки 204 3.62 1.228 
Equal 
variances 
assumed 

.796 .373 .631 435 .528 

2 женски 233 3.55 1.174 

Equal 
variances not 
assumed 

    .629 421.627 .530 

Верујем у Бога који 
је љубав, а људи 
слободом и љубављу 
у заједници са Њим 
обухватају и 
превазилазе све 
законе и правила 
понашања, заради 
Царства Небеског  

1 мушки 204 3.31 1.243 
Equal 
variances 
assumed 

1.989 .159 .376 435 .707 

2 женски 233 3.27 1.132 

Equal 
variances not 
assumed 

    .374 413.984 .709 

Не верујем у Бога 

1 мушки  168 1.79 1.422 
Equal 
variances 
assumed 

1.615 .205 .988 349 .324 

2 женски 183 1.64 1.363 
Equal 
variances not 
assumed 

    .986 343.343 .325 

Бог је врхунско и 
универзално 
морално начело 
добра, правде и 
љубави  

1 мушки 204 3.28 1.289 
Equal 
variances 
assumed 

3.196 .075 -.198 440 .843 

2 женски 238 3.30 1.170 

Equal 
variances not 
assumed 

    -.196 414.072 .845 

Бог је невидљива и 
непозната сила која 
се појављује кроз 
узвишена морална и 
религиозна осећања 
у срцу и души  

1 мушки 202 3.02 1.207 
Equal 
variances 
assumed 

.065 .800 -.668 437 .504 

2 женски 237 3.10 1.185 

Equal 
variances not 
assumed 

    -.667 423.511 .505 



   222 

 

Бог је Господ Исус 
Христос који је 
љубављу и вољом 
Бога Оца присутан у 
Цркви у Светој 
Литургији Духом 
Светим, а даје нам се 
у Светом причешћу 
ради живота вечног  

1 мушки 202 3.56 1.410 
Equal 
variances 
assumed 

1.740 .188 -.487 437 .626 

2 женски 237 3.63 1.352 

Equal 
variances not 
assumed 

    -.486 419.839 .628 

Бог је вечни 
створитељ, 
законодавац и вечни 
судија 

1 мушки 202 3.23 1.221 

Equal 
variances 
assumed 

.333 .564 2.003 434 .046 

 2 женски 234 2.99 1.275 
Equal 
variances not 
assumed 

    2.010 429.375 .045 

Сусрећем Бога у 
Цркви на Светој 
Литургији  

1 мушки 204 3.34 1.236 
Equal 
variances 
assumed 

.911 .340 1.433 440 .153 

2 женски 238 3.17 1.317 
Equal 
variances not 
assumed 

    1.440 436.413 .151 

Сусрећем Бога у 
СВетој тајни 
причешћа у којој се 
сједињујемо са 
Христом ради 
опроштаја наших 
грехова и за живот 
вечни  

1 мушки 202 3.51 1.255 
Equal 
variances 
assumed 

.210 .647 1.057 437 .291 

2 женски 237 3.38 1.311 

Equal 
variances not 
assumed 

    1.061 431.170 .289 

Сусрећем Бога у 
својој души док се 
молим код куће  

1 мушки 203 3.11 1.293 
Equal 
variances 
assumed 

1.225 .269 -1.367 438 .172 

2 женски 237 3.28 1.308 
Equal 
variances not 
assumed 

    -1.369 429.115 .172 

Сусрећем Бога у 
Цркви када палим 
свећу за своје 
здравље, својих 
најмилијих или за 
покој душе мени 
драгих покојника  

1 мушки 202 3.06 1.272 
Equal 
variances 
assumed 

.279 .598 -.608 436 .543 

2 женски 236 3.13 1.201 

Equal 
variances not 
assumed 

    -.605 417.045 .545 
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Царство Небеско на 
земљи и сусрет са 
Богом у Светом 
причешћу  

1 мушки 205 3.88 1.407 
Equal 
variances 
assumed 

.592 .442 .339 438 .735 

2 женски  235 3.83 1.318 
Equal 
variances not 
assumed 

    .337 420.847 .736 

Свечана празнична 
церемонија и сусрет 
са ближњима  

1 мушки 205 2.75 1.201 
Equal 
variances 
assumed 

.762 .383 .136 438 .892 

2 женски 235 2.74 1.124 
Equal 
variances not 
assumed 

    .135 420.698 .893 

Духовно и морално 
узрастање кроз 
молитву и слушање 
моралних поука  

1 мушки 204 3.44 1.136 
Equal 
variances 
assumed 

.102 .749 .466 438 .641 

2 женски 236 3.39 1.137 
Equal 
variances not 
assumed 

    .466 428.920 .641 

Слушање духовне 
музике и читања из 
Светог Писма  

1 мушки 201 2.72 1.168 
Equal 
variances 
assumed 

.149 .699 .445 430 .657 

2 женски 231 2.67 1.152 
Equal 
variances not 
assumed 

    .444 420.149 .657 

Не верујем у живот 
после смрти и 
сматрам да у 
овоземаљском 
животу треба да 
поштујем морална 
начела и друштвене 
законе ради 
избегавања казне од 
ауторитета 

1 мушки 202 4.48 2.919 
Equal 
variances 
assumed 

.872 .351 1.607 428 .109 

2 женски 228 4.06 2.543 

Equal 
variances not 
assumed 

    1.593 401.494 .112 

Вечни живот је 
васкрсење мртвих у 
другом доласку 
Христовом и 
остварење наше 
узвишене моралне 
личности  

1 мушки 204 3.80 1.307 
Equal 
variances 
assumed 

.233 .630 1.182 436 .238 

2 женски 234 3.65 1.332 

Equal 
variances not 
assumed 

    1.183 429.929 .237 

Вечни живот је 
награда и праведна 

1 мушки 201 3.21 1.138 
Equal 
variances 
assumed 

1.336 .248 2.203 434 .028 
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плата за моралан 
живот по 
заповестима 
Божијим  

2 женски 235 2.97 1.119 

Equal 
variances not 
assumed 

    2.200 421.197 .028 

Живот после смрти 
кроз потомство, дела 
и заслуге  

1 мушки 199 3.21 1.173 
Equal 
variances 
assumed 

.120 .730 -.395 429 .693 

2 женски 232 3.25 1.131 
Equal 
variances not 
assumed 

    -.394 413.995 .694 

Вера и молитва ми 
помажу у решавању 
моралних дилема и у 
доношењу праве 
одлуке  

1 мушки 206 3.22 1.424 
Equal 
variances 
assumed 

4.768 .030 -.312 439 .755 

2 женски 235 3.26 1.304 

Equal 
variances not 
assumed 

    -.310 418.808 .757 

Помажу ми у 
тешким ситуацијама 
сећањем на 
могућност добијања 
награде и казне  

1 мушки 205 3.24 1.114 
Equal 
variances 
assumed 

1.933 .165 -2.586 438 .010 

2 женски 235 3.52 1.181 

Equal 
variances not 
assumed 

    -2.596 435.322 .010 

Помажу ми да 
изаберем прави пут  

1 мушки 205 3.27 1.147 
Equal 
variances 
assumed 

.006 .940 .344 437 .731 

2 женски 234 3.23 1.138 
Equal 
variances not 
assumed 

    .343 428.523 .732 

Помажу ми кроз 
веровање да је 
врлински живот по 
Богу и са Богом 
припрема за живот 
вечни  

1 мушки 195 3.30 1.413 
Equal 
variances 
assumed 

.040 .841 1.362 424 .174 

2 женски 231 3.12 1.392 

Equal 
variances not 
assumed 

    1.361 410.044 .174 

Опраштамо због 
превазилажења 
проблема и критике 
другога љубављу, а 
зарад нашег 
позитивног примера 
и жеље за моралном 
променом другога  

1 мушки 204 3.55 1.373 
Equal 
variances 
assumed 

1.916 .167 -.971 435 .332 

2 женски 233 3.68 1.298 

Equal 
variances not 
assumed 

    -.968 420.032 .334 

Опраштамо због 
праштања пропуста 

1 мушки 203 3.10 1.202 
Equal 
variances 
assumed 

.997 .319 -1.344 435 .180 
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или греха без 
извињења другога, 
али не 
заборављањем тога, 
ради 
предострожности да 
се исти грех не 
понови  

2 женски 234 3.26 1.244 

Equal 
variances not 
assumed 

    -1.347 429.940 .179 

Опраштамо због 
праштања након 
извињења и покајања 
починиоца, уз свест 
о тежини почињеног 
преступа и величини 
чина покајања  

1 мушки 203 3.46 1.096 
Equal 
variances 
assumed 

.310 .578 1.326 434 .186 

2 женски 233 3.33 1.057 

Equal 
variances not 
assumed 

    1.323 421.256 .187 

Опроштај без 
покајања нема 
смисла, па тако не 
треба никоме ништа 
праштати  

1 мушки 202 2.55 1.499 
Equal 
variances 
assumed 

5.152 .024 1.813 431 .071 

2 женски 231 2.31 1.337 

Equal 
variances not 
assumed 

    1.799 406.112 .073 

Због свести о 
моралном преступу 
који је учињен, и 
могућим 
последицама  

1 мушки 205 3.3463 
1.291

77 

Equal 
variances 
assumed 

.476 .491 -1.109 438 .268 

2 женски 235 3.4809 
1.248

36 

Equal 
variances not 
assumed 

    -1.107 425.554 .269 

Због превазилажења 
проблема и критике 
другога љубављу, а 
зарад нашег 
позитивног примера 
и жеље за моралном 
променом другога  

1 мушки 205 3.6634 
1.175

27 

Equal 
variances 
assumed 

1.044 .307 .138 439 .890 

2 женски 236 3.6483 
1.114

33 

Equal 
variances not 
assumed 

    .138 423.058 .890 

Опраштамо због 
поштовања речи из 
Светог Писма  

1 мушки 204 3.45 1.355 
Equal 
variances 
assumed 

2.776 .096 .223 438 .824 

2 женски 236 3.42 1.213 
Equal 
variances not 
assumed 

    .221 411.217 .825 
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Не молим за 
опроштај никада 
никог јер је то 
показатељ моје 
слабости и 
кукавичлука  

1 мушки 188 2.21 1.457 

Equal 
variances 
assumed 

9.066 .003 2.812 409 .005 

 2 женски 223 1.84 1.169 
Equal 
variances not 
assumed 

    2.761 356.646 .006 

 

ПРИЛОГ 3б. Т-Тест: Вера, есхатологија и средина обитавања    

 

 

средина N Mean SD    Levene's Test for        
Equality of Variances 

t-test for Equality of 
Means 

 F Sig. t df Sig. (2-
tailed 

Верујем у Бога који 
је створио свет и 
дао нам Божије 
заповести и законе 
на основу којих ће 
нас наградити или 
казнити 

1 село 178 3.39 1.451 
Equal 
variances 
assumed 

1.405 .237 
-

1.639 
439 .102 

2 град 263 3.62 1.365 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-
1.620 

364.3
27 

.106 

Верујем у Бога који 
је створио и 
устројио свет 
својим 
заповестима и 
законима чијим 
испуњавањем ће 
свет и људи 
живети добро 
квалитетно и 
срећно 

1 село 178 2.96 1.081 
Equal 
variances 
assumed 

.489 .485 .248 438 .805 

2 град 262 2.94 1.050 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

.246 
372.9

00 
.806 
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Верујем у Бога који 
је створио човека 
по своме лику и 
жели да сви људи 
кроз љубав према 
Њему и бригу 
према ближњима 
буду добри и 
вољени 

1 село 178 3.55 1.226 
Equal 
variances 
assumed 

.931 .335 -.386 438 .700 

2 град 262 3.60 1.176 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-.383 
369.5

84 
.702 

Верујем у Бога који 
је љубав а људи 
слободом и 
љубављу у 
заједници са Њим 
обухватају и 
превазилазе све 
законе и правила 
понашања, заради 
Царства Небеског 

1 село 178 3.30 1.073 
Equal 
variances 
assumed 

8.039 .005 .082 438 .935 

2 град 262 3.29 1.263 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

.085 
416.7

58 
.933 

Не верујем у Бога 

1 село 153 1.80 1.471 
Equal 
variances 
assumed 

3.499 .062 .998 350 .319 

2 град 199 1.65 1.325 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

.984 
308.5

86 
.326 

Бог је врхунско и 
универзално 
морално начело 
добра, правде и 
љубави 

1 село 180 3.28 1.237 
Equal 
variances 
assumed 

.001 .973 -.226 444 .821 

2 град 266 3.30 1.214 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-.226 
379.3

08 
.822 

Бог је невидљива и 
непозната сила 
која се појављује 

1 село 180 3.03 1.150 
Equal 
variances 
assumed 

.837 .361 -.484 441 .629 
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кроз узвишена 
морална и 
религиозна 
осећања у срцу и 
души 

2 град 263 3.08 1.223 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-.489 
399.7

49 
.625 

Бог је Господ Исус 
Христос који је 
љубављу и вољом 
Бога Оца присутан 
у Цркви и Светој 
Литургији 

1 село 179 3.54 1.458 
Equal 
variances 
assumed 

2.422 .120 -.735 441 .463 

2 град 264 3.64 1.327 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-.722 
357.6

22 
.471 

Бог је вечни 
створитељ, 
законодавац и 
вечни судија 

1 село 178 3.07 1.201 
Equal 
variances 
assumed 

2.457 .118 -.450 438 .653 

2 град 262 3.12 1.287 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-.456 
397.0

23 
.649 

Сусрећем га у 
Цркви на Светој 
Литургији 

1 село 179 3.21 1.311 
Equal 
variances 
assumed 

1.602 .206 -.462 444 .644 

2 град 267 3.27 1.266 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-.459 
372.7

43 
.646 

Сусрећем га у 
Светој тајни 
причешћа у којој се 
сједињујемо са 
Христом ради 
опроштаја наших 
грехова и за живот 
вечни 

1 село 179 3.50 1.238 
Equal 
variances 
assumed 

1.304 .254 .739 440 .460 

2 град 263 3.41 1.319 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

.748 
397.9

05 
.455 

Сусрећем га у 
својој души док се 
молим код куће 

1 село 179 3.17 1.305 
Equal 
variances 
assumed 

.031 .861 -.323 441 .747 
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2 град 264 3.21 1.302 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-.323 
381.6

67 
.747 

Сусрећем га у 
Цркви када палим 
свећу за своје 
здравље, својих 
најмилијих или за 
покој душе мени 
драгих покојника 

1 село 178 2.89 1.167 
Equal 
variances 
assumed 

6.060 .014 
-

2.919 
440 .004 

2 град 264 3.24 1.255 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-
2.960 

397.8
18 

.003 

Царство Небеско 
на земљи и сусрет 
са богом у Светом 
причешћу 

1 село 179 3.74 1.430 
Equal 
variances 
assumed 

8.562 .004 
-

1.321 
442 .187 

2 град 265 3.92 1.312 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-
1.299 

359.4
41 

.195 

Свечана 
празнична 
церемонија и 
сусрет са 
ближњима 

1 село 180 2.89 1.148 
Equal 
variances 
assumed 

.021 .884 1.943 442 .053 

2 град 264 2.67 1.174 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

1.951 
390.2

54 
.052 

Духовно и морално 
узрастање кроз 
молитву и 
слушање 
моралних поука 

1 село 179 3.31 1.086 
Equal 
variances 
assumed 

2.392 .123 
-

1.394 
442 .164 

2 град 265 3.46 1.167 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-
1.413 

399.9
24 

.158 

Слушање духовне 
музике и читање из 
Светог Писма 

1 село 177 2.63 1.156 
Equal 
variances 
assumed 

.023 .880 -.992 434 .322 
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2 град 259 2.75 1.167 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-.993 
380.5

60 
.321 

Не верујем у живот 
после смрти и 
сматрам да у 
овоземаљском 
животу треба да 
поштујем морална 
начела и 
друштвене законе 

1 село 173 4.31 2.642 
Equal 
variances 
assumed 

1.033 .310 .268 431 .789 

2 град 260 4.23 2.788 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

.271 
381.9

84 
.787 

Вечни живот је 
васкрсење мртвих 
у другом доласку 
Христовом и 
остварење наше 
узвишене моралне 
личности 

1 село 180 3.76 1.355 
Equal 
variances 
assumed 

.784 .376 .667 440 .505 

2 град 262 3.68 1.303 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

.662 
374.9

63 
.508 

Вечни живот је 
награда и 
праведна плата за 
моралан живот по 
заповестма 
Божијим 

1 село 178 3.11 1.030 
Equal 
variances 
assumed 

7.257 .007 .395 438 .693 

2 град 262 3.07 1.205 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

.407 
415.5

09 
.684 

Живот после смрти 
кроз потомство, 
дела и заслуге 

1 село 177 3.16 1.132 
Equal 
variances 
assumed 

.149 .700 
-

1.082 
433 .280 

2 град 258 3.28 1.153 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-
1.086 

382.9
33 

.278 

Помажу ми у 
решавању 
моралних дилема 

1 село 179 3.06 1.413 
Equal 
variances 
assumed 

1.491 .223 
-

2.327 
443 .020 
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и доношењу праве 
одлуке 

2 град 266 3.36 1.317 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-
2.295 

363.4
03 

.022 

Помажу ми у 
тешким 
ситуацијама,сећањ
ем на могућност 
добијања награде 
и казне 

1 село 179 3.44 1.195 
Equal 
variances 
assumed 

2.104 .148 .842 442 .400 

2 град 265 3.35 1.128 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

.833 
367.1

71 
.405 

Помажу ми да 
изаберем прави 
пут 

1 село 178 3.15 1.090 
Equal 
variances 
assumed 

8.908 .003 
-

1.586 
441 .114 

2 град 265 3.32 1.167 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-
1.607 

396.9
03 

.109 

Помажу ми кроз 
веровање да је 
врлински живот по 
Богу и са Богом 
припрема за живот 
вечни 

1 село 173 3.28 1.268 
Equal 
variances 
assumed 

14.06
5 

.000 .798 428 .425 

2 град 257 3.17 1.487 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

.823 
404.6

99 
.411 

Опраштамо због 
превазилажења 
проблема и 
критике другога 
љубављу, а зарад 
нашег позитивног 
примера и жеље 
за моралном 
променом другога 

1 село 177 3.61 1.426 
Equal 
variances 
assumed 

8.328 .004 -.144 439 .886 

2 град 264 3.63 1.263 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-.141 
345.7

56 
.888 

Опраштамо због 
праштања 
пропуста или греха 

1 село 178 3.04 1.286 
Equal 
variances 
assumed 

.120 .730 
-

1.949 
439 .052 



   232 

 

без извињења 
другога, али не 
заборављањем 
тога, ради 
предострожности 
да се исти грех не 
понови 

2 град 263 3.27 1.172 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-
1.914 

355.9
22 

.056 

Опраштамо због 
праштања након 
извињења и 
покајања 
починиоца 

1 село 178 3.32 1.091 
Equal 
variances 
assumed 

.035 .851 
-

1.063 
438 .288 

2 град 262 3.43 1.065 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-
1.058 

374.1
05 

.291 

Опроштај без 
покајања нема 
смисла, па тако не 
треба ником ништа 
праштати 

1 село 177 2.38 1.348 
Equal 
variances 
assumed 

3.362 .067 -.597 435 .551 

2 град 260 2.46 1.479 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-.607 
400.1

54 
.544 

Због свести о 
моралном 
преступу који је 
учињен и могућим 
последицама 

1 село 180 3.2556 
1.3122

6 

Equal 
variances 
assumed 

1.830 .177 
-

2.159 
442 .031 

2 град 264 3.5189 
1.2269

2 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-
2.131 

367.1
86 

.034 

Опраштамо због 
превазилажења 
проблема и 
критике другога 
љубављу, а зарад 
нашег позитивног 
примера и жеље 
за моралном 
променом другога 

1 село 180 3.5778 
1.2188

3 

Equal 
variances 
assumed 

7.062 .008 
-

1.264 
443 .207 

2 град 265 3.7170 
1.0832

3 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-
1.236 

353.5
88 

.217 
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Опраштамо због 
поштовања речи 
из  Светог Писма 

1 село  179 3.27 1.155 
Equal 
variances 
assumed 

9.177 .003 
-

2.252 
442 .025 

2 град 265 3.55 1.345 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-
2.319 

417.2
85 

.021 

Не молим за 
опроштај никада 
никог јер је то 
показатељ моје 
слабости и 
кукавичлука 

1 село 173 2.02 1.292 
Equal 
variances 
assumed 

.262 .609 .163 411 .870 

2 град 240 2.00 1.340 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

.164 
378.4

35 
.870 

           
 

 
ПРИЛОГ 3в. ANOVA: Вера и есхатологија 
 Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
F Sig. 

Верујем у Бога који је 
створио свет и дао нам 
Божије заповести и 
законе на основу којих 
ће нас наградити или 
казнити 

Between 
Groups 23.901 3 7.967 4.159 .006 

Within 
Groups 831.323 434 1.915   

Total 855.224 437    

Верујем у Бога који је 
створио и устројио свет 
својим заповестима и 
законима чијим 
испуњавањем чијим 
испуњавањем ће свет и 
људи живети добро 
квалитетно и срећно 

Between 
Groups 1.701 3 .567 .501 .682 

Within 
Groups 488.749 432 1.131   

Total 490.450 435 
   

Верујем у Бога који је 
створио човека по 
своме лику и жели да 
сви људи кроз љубав 
према Њему и бригу 
према ближњима буду 
добри и вољени 

Between 
Groups 11.591 3 3.864 2.724 .066 

Within 
Groups 612.757 432 1.418   

Total 624.349 435 
   

Верујем у Бога који је 
љубав а људи слободом 

Between 
Groups 2.645 3 .882 .621 .602 
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и љубављу у заједници 
са Њим обухватају и 
превазилазе све законе 
и правила понашања, 
заради Царства 
Небеског 

Within 
Groups 613.391 432 1.420   

Total 616.037 435 

   

Не верујем у Бога 

Between 
Groups 15.454 3 5.151 2.731 .044 

Within 
Groups 650.735 345 1.886   

Total 666.189 348    

Бог је врхунско и 
универзално морално 
начело добра, правде и 
љубави 

Between 
Groups .645 3 .215 .142 .935 

Within 
Groups 662.287 438 1.512   

Total 662.932 441    
Бог је невидљива и 
непозната сила која се 
појављује кроз 
узвишена морална и 
религиозна осећања у 
срцу и души 

Between 
Groups 5.595 3 1.865 1.313 .269 

Within 
Groups 617.744 435 1.420   

Total 623.339 438    

Бог је Господ Исус 
Христос који је 
љубављу и вољом Бога 
Оца присутан у Цркви и 
Светој Литургији 

Between 
Groups 7.088 3 2.363 1.247 .292 

Within 
Groups 824.151 435 1.895   

Total 831.239 438    

Бог је вечни створитељ, 
законодавац и вечни 
судија 

Between 
Groups 18.254 3 6.085 3.946 .009 

Within 
Groups 666.101 432 1.542   

Total 684.356 435    

Сусрећем га у Цркви на 
Светој Литургији 

Between 
Groups 9.924 3 3.308 2.029 .109 

Within 
Groups 714.196 438 1.631   

Total 724.120 441    
Сусрећем га у Светој 
тајни причешћа у којој 
се сједињујемо са 
Христом ради 
опроштаја наших 
грехова и за живот 
вечни 

Between 
Groups 3.044 3 1.015 .611 .608 

Within 
Groups 721.141 434 1.662   

Total 724.185 437 
   

Сусрећем га у својој 
души док се молим код 
куће 

Between 
Groups 7.918 3 2.639 1.560 .198 

Within 
Groups 736.009 435 1.692   
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Total 743.927 438    
Сусрећем га у Цркви 
када палим свећу за 
своје здравље, својих 
најмилијих или за покој 
душе мени драгих 
покојника 

Between 
Groups 16.440 3 5.480 3.671 .012 

Within 
Groups 647.937 434 1.493   

Total 664.377 437    

Царство Небеско на 
земљи и сусрет са 
Богом у Светом 
причешћу 

Between 
Groups 6.277 3 2.092 1.134 .335 

Within 
Groups 804.521 436 1.845   

Total 810.798 439    

Свечана празнична 
церемонија и сусрет са 
ближњима 

Between 
Groups 6.031 3 2.010 1.486 .218 

Within 
Groups 589.966 436 1.353   

Total 595.998 439    

Духовно и морално 
узрастање кроз молитву 
и слушање моралних 
поука 

Between 
Groups 6.180 3 2.060 1.595 .190 

Within 
Groups 563.011 436 1.291   

Total 569.191 439    

Слушање духовне 
музике и читање из 
Светог Писма 

Between 
Groups 8.655 3 2.885 2.143 .094 

Within 
Groups 576.224 428 1.346   

Total 584.880 431    
Не верујем у живот 
после смрти и сматрам 
да у овоземаљском 
животу треба да 
поштујем морална 
начела и друштвене 
законе 

Between 
Groups 20.794 3 6.931 .934 .424 

Within 
Groups 3152.749 425 7.418   

Total 3173.543 428 
   

Вечни живот је 
васкрсење мртвих у 
другом доласку 
Христовом и остварење 
наше узвишене моралне 
личности 

Between 
Groups 2.444 3 .815 .462 .709 

Within 
Groups 765.376 434 1.764   

Total 767.820 437    

Вечни живот је награда 
и праведна плата за 
моралан живот по 
заповестима Божијим 

Between 
Groups 11.824 3 3.941 3.084 .027 

Within 
Groups 552.036 432 1.278   

Total 563.860 435    
Живот после смрти кроз 
потомство, дела и 

Between 
Groups 11.011 3 3.670 2.817 .039 
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заслуге Within 
Groups 556.320 427 1.303   

Total 567.332 430    

Помажу ми у решавању 
моралних дилема и 
доношењу праве одлуке 

Between 
Groups 20.841 3 6.947 3.785 .011 

Within 
Groups 802.103 437 1.835   

Total 822.943 440    

Помажу ми у тешким 
ситуацијама, сећањем 
на могућност добијања 
награде и казне 

Between 
Groups 10.356 3 3.452 2.625 .050 

Within 
Groups 573.260 436 1.315   

Total 583.616 439    

Помажу ми да изаберем 
прави пут 

Between 
Groups 6.016 3 2.005 1.543 .203 

Within 
Groups 565.410 435 1.300   

Total 571.426 438    
Помажу мир кроз 
веровање да је врлински 
живот по Богу и са 
Богом припрема за 
живот вечни 

Between 
Groups 39.066 3 13.022 6.898 0,06 

Within 
Groups 798.540 423 1.888   

Total 837.607 426    
Опраштамо због 
превазилажења 
проблема и критике 
другога љубављу, а 
зарад нашех позитивног 
примера и жеље за 
моралном променом 
другога 

Between 
Groups 9.790 3 3.263 1.858 .136 

Within 
Groups 760.411 433 1.756   

Total 770.201 436 
   

Опраштамо због 
праштања пропуста или 
греха без извињења 
другога, али не 
заборављањем тога, 
ради предострожности 
да се исти грех не 
понови 

Between 
Groups 18.980 3 6.327 4.336 .005 

Within 
Groups 631.825 433 1.459   

Total 650.805 436 
   

Опраштамо због 
праштања након 
извињења и покајања 
починиоца 

Between 
Groups 3.772 3 1.257 1.089 .353 

Within 
Groups 498.785 432 1.155   

Total 502.557 435    
Опроштај без покајања 
нема смисла, па тако не 
треба ником ништа 
праштати 

Between 
Groups 9.131 3 3.044 1.492 .216 

Within 
Groups 875.109 429 2.040   
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Total 884.240 432    

Због свести о моралном 
преступу који је учињен 
и могућим последицама 

Between 
Groups 12.300 3 4.100 2.560 .055 

Within 
Groups 698.243 436 1.601   

Total 710.543 439    
Опраштамо због 
превазилажења 
проблема и критике 
другога љубављу,а 
зарад нашех позитивног 
примера и жељеза 
моралном променом 
другога 

Between 
Groups .799 3 .266 .203 .894 

Within 
Groups 573.119 437 1.311   

Total 573.918 440 
   

Опраштамо због 
поштовања речи из  
Светог Писма 

Between 
Groups 1.141 3 .380 .231 .875 

Within 
Groups 716.947 436 1.644   

Total 718.089 439    

Не молим за опроштај 
никада никог јер је то 
показатељ моје 
слабости и кукавичлука 

Between 
Groups 1.690 3 .563 .320 .811 

Within 
Groups 713.288 405 1.761   

Total 714.978 408    
 

ПРИЛОГ 3г. Дескриптивни показатељи за Божије заповести 

Descriptive Statistics 
 N Mean Std. 

Deviation 
Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. 
Error 

Statistic Std. 
Error 

Не чини прељубу 445 5.82 3.519 .200 .116 -1.176 .231 
Не узимај узалуд имена 
Господа Бога свога 447 6.24 3.215 .110 .115 -1.120 .230 

Не сведочи лажно на 
ближњега свога 446 6.16 3.341 .214 .116 -1.129 .231 

Љуби Господа Бога свога 
свим срцем својим и свом 
душом својом и свим 
умом својим и свом 
снагом својом 

446 7.49 3.846 -.196 .116 -1.459 .231 

Не пожели ништа што је 
туђе 446 5.59 3.259 .502 .116 -.733 .231 

Поштуј оца свога и матер 
своју, да ти добро буде и 
да дуго поживиш на 
земљи 

446 7.41 3.369 -.025 .116 -.603 .231 
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Ја сам Господ Бог твој, 
немој имати других 
богова осим мене 

444 7.23 3.726 -.247 .116 -1.218 .231 

Сећај се дана одмора да га 
светкујеш, шест дана ради 
и срши све своје послове, 
а седми дан је одмор 
Господу Богу твоме 

441 5.40 3.435 .381 .116 -.689 .232 

Љуби ближњега свога као 
себе самога 446 7.47 3.145 -.268 .116 -.568 .231 

Не убиј 444 7.42 3.686 -.153 .116 -.963 .231 
Не прави себи идола нити 
каква лика, немој им се 
клањати нити им служити 

442 6.53 3.441 .095 .116 -.639 .232 

Не укради 445 6.65 5.790 9.459 .116 151.604 .231 
Valid N (listwise) 427       

 

ПРИЛОГ 3д. Дескриптивни показатељи за Црквене заповести 

Descriptive Statistics 
 N Mean Std. 

Deviation 
Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. 
Error 

Statistic Std. 
Error 

Свадбе не чинити у време 
поста 440 3.91 5.311 14.019 .116 255.012 .232 

Молити се Богу и слушати 
службу Божију сваке 
недеље 

441 7.39 4.432 20.924 .116 438.870 .232 

Јеретичке књиге не читати 437 4.05 2.338 .348 .117 -.994 .233 
Држати пост пре Рођења и 
Васкрсења Христовог 
пред празник Св. Ап. 
Петра и Павла, пред 
Успење Пресвете 
Богородице, и сваке среде 
и петка 

439 5.16 2.250 -.305 .117 -.895 .233 

Свештена лица треба 
поштовати 439 4.89 2.119 .002 .117 -.642 .233 

Држати постове и молитве 
које заповеди Епископ у 
време какве невоље 

437 4.66 2.006 .028 .117 -.728 .233 

Исповедати грехе своје и 
причешћивати се у 
споменуте велике постове 

439 4.96 2.344 .055 .117 -1.093 .233 

Црквене ствари не 
употребљавати 433 4.26 2.728 .920 .117 3.643 .234 

Valid N (listwise) 430       
 

 



   239 

 

ПРИЛОГ 3ђ. Божије заповести и пол / Божије заповести и средина обитавања 

 
 t df Sig. (2-

tailed) 
t df Sig. (2-

tailed 

Не чини 
прељубу 

Equal 
variances 
assumed 

-.890 439 .374 -2.138 443 .033 

Equal 
variances 
not 
assumed 

-.887 425.234 .375 -2.085 343.810 .038 

Не 
узимај 
узалуд 
имена 
Господа 
Бога 
свога 

Equal 
variances 
assumed 

-.660 441 .510 -1.856 445 .064 

Equal 
variances 
not 
assumed 

-.658 427.921 .511 -1.824 355.749 .069 

Не 
сведочи 
лажно 
на 
ближње-
га свога 

Equal 
variances 
assumed 

1.433 440 .152 .320 444 .749 

Equal 
variances 
not 
assumed 

1.425 419.210 .155 .326 401.232 .745 

Љуби 
Господа 
Бога 
свога 
свим 
срцем 
својим и 
својом 
душом 
својом и 
свим 
умом 
својим и 
свом 
снагом 
својом 

Equal 
variances 
assumed 

.101 440 .920 -2.187 444 .029 

Equal 
variances 
not 
assumed 

.101 429.217 .920 -2.221 398.933 .027 

Не 
пожели 
ништа 
што је 
туђе 

Equal 
variances 
assumed 

1.254 440 .210 .529 444 .597 

Equal 
variances 
not 
assumed 

1.251 426.585 .212 .537 398.056 .592 

Поштуј 
оца 
свога и 

Equal 
variances 
assumed 

-1.218 440 .224 -1.768 444 .078 
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матер 
своју, да 
ти добро 
буде и 
да дуго 
поживи
ш на 
земљи 

Equal 
variances 
not 
assumed 

-1.214 424.960 .225 -1.792 393.034 .074 

Ја сам 
Господ 
Бог твој, 
немој 
имати 
других 
богова 
осим 
мене 

Equal 
variances 
assumed 

-.088 438 .930 -3.457 442 .001 

Equal 
variances 
not 
assumed 

-.088 422.389 .930 -3.506 394.708 .001 

Сећај се 
дана 
одмора 
да га 
светку-
јеш, 
шест 
дана 
ради и 
сврши 
све своје 
послове, 
а седми 
дан је 
одмор 
Господу 
Богу 
твоме 

Equal 
variances 
assumed 

.882 435 .378 5.190 439 .000 

Equal 
variances 
not 
assumed 

.878 417.755 .380 5.340 408.961 .000 

Љуби 
ближње-
га свога 
као себе 
самог 

Equal 
variances 
assumed 

.929 440 .353 -2.261 444 .024 

Equal 
variances 
not 
assumed 

.922 414.713 .357 -2.280 390.054 .023 

Не убиј 

Equal 
variances 
assumed 

1.496 438 .135 -2.507 442 .013 

Equal 
variances 
not 
assumed 

1.502 435.806 .134 -2.484 365.475 .013 

Не 
прави 
себи 

Equal 
variances 
assumed 

-.096 436 .924 1.080 440 .281 
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идола 
нити 
каква 
лика, 
немој 
им се 
клањати 
нитиим 
служити 

Equal 
variances 
not 
assumed 

-.096 422.895 .924 1.046 333.830 .296 

Не 
укради 

Equal 
variances 
assumed 

1.558 439 .120 -.634 443 .526 

Equal 
variances 
not 
assumed 

1.490 282.667 .137 -.700 438.432 .484 

 

ПРИЛОГ 3е. Црквене заповести и пол / Црквене заповести и средина 

 
 t df Sig. (2-

tailed) 
t df Sig. (2-

tailed 

Свадбе 
не 
чинити 
у време 
поста 

Equal 
variances 
assumed 

.432 435 .666 .413 438 .680 

Equal 
variances 
not assumed 

.411 246.517 .681 .474 368.610 .636 

Молити 
се Богу 
и 
слушати 
службу 
божију 
сваке 
недеље 

Equal 
variances 
assumed 

.969 436 .333 -.961 439 .337 

Equal 
variances 
not assumed 

.913 205.366 .362 -1.168 263.121 .244 

Јерети-
чке 
књиге 
не 
читати 

Equal 
variances 
assumed 

1.370 432 .171 1.352 435 .177 

Equal 
variances 
not assumed 

1.374 429.514 .170 1.343 371.518 .180 

Држати 
пост пре 
Рођења 
и Васкр-
сења 
Христо-
вог.... 

Equal 
variances 
assumed 

-.305 434 .760 -2.556 437 .011 

Equal 
variances 
not assumed 

-.306 432.200 .760 -2.555 379.849 .011 
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Свеште
на лица 
треба 
пошто-
вати 

Equal 
variances 
assumed 

-.086 434 .932 -1.851 437 .065 

Equal 
variances 
not assumed 

-.085 418.781 .932 -1.850 374.760 .065 

Држати 
постове 
и 
молитве 
које 
запове-
ди 
Епископ 
у време 
какве 
невоље 

Equal 
variances 
assumed 

-.620 432 .536 -.060 435 .952 

Equal 
variances 
not assumed 

-.616 413.268 .538 -.059 353.495 .953 

Испове-
дати 
грехе 
своје и 
приче-
шћивати 
се у 
спомен 
у те 
велике 
постове 

Equal 
variances 
assumed 

.987 434 .324 -.560 437 .576 

Equal 
variances 
not assumed 

.987 427.625 .324 -.560 381.328 .576 

Црквене 
ствари 
не 
употре-
бљавати 

Equal 
variances 
assumed 

1.607 428 .109 .268 431 .789 

Equal 
variances 
not assumed 

1.593 401.494 .112 .271 381.984 .787 

 

ПРИЛОГ 3ж. ANOVA: Божије заповести и узраст  

 
 Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
F Sig. 

Не чини прељубу 

Between 
Groups 17.890 3 5.963 .480 .696 

Within 
Groups 5427.597 437 12.420   

Total 5445.488 440    

Не узимај узалуд имена 
Господа Бога свога 

Between 
Groups 37.789 3 12.596 1.219 .302 

Within 
Groups 4537.358 439 10.336   

Total 4575.147 442    
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Не сведочи лажно на 
ближњега свога 

Between 
Groups 105.896 3 35.299 3.192 .024 

Within 
Groups 4843.690 438 11.059   

Total 4949.586 441    
Љуби Господа Бога свога 
свим срцем својим и 
својом душом и свим 
умом својим и свом 
снагом својом 

Between 
Groups 135.557 3 45.186 3.090 .027 

Within 
Groups 6404.861 438 14.623   

Total 6540.419 441    

Не пожели ништа што је 
туђе 

Between 
Groups 176.505 3 58.835 5.675 .001 

Within 
Groups 4540.898 438 10.367   

Total 4717.403 441    

Поштуј оца свога и матер 
своју, да ти добро буде и 
да дуго поживиш на 
земљи 

Between 
Groups 108.880 3 36.293 3.238 .022 

Within 
Groups 4909.039 438 11.208   

Total 5017.919 441    

Ја сам Господ Бог твој, 
немој имати других 
богова осим мене 

Between 
Groups 249.171 3 83.057 6.186 .000 

Within 
Groups 5854.420 436 13.428   

Total 6103.591 439    
Сећај се дана одмора да га 
светкујеш, шест дана ради 
и сврши све своје послове, 
а седми дан је одмор 
Господу Богу твоме 

Between 
Groups 260.586 3 86.862 7.670 .000 

Within 
Groups 4914.886 434 11.325   

Total 5175.473 437    

Љуби ближњег свога као 
себе самога 

Between 
Groups 27.914 3 9.305 .945 .419 

Within 
Groups 4313.853 438 9.849   

Total 4341.767 441    

Не убиј 

Between 
Groups 19.826 3 6.609 .484 .694 

Within 
Groups 5956.538 436 13.662   

Total 5976.364 439    

Не прави себи идола нити 
каква лика, немој им се 
клањати нити им служити 

Between 
Groups 29.550 3 9.850 .834 .476 

Within 
Groups 5127.291 434 11.814   

Total 5156.840 437    

Не укради 

Between 
Groups 180.070 3 60.023 1.788 .149 

Within 
Groups 14669.540 437 33.569   

Total 14849.610 440    
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ПРИЛОГ 3з. ANOVA: Црквене заповести и узраст 

 
 Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
F Sig. 

Свадбе не чинити у време 
поста 

Between 
Groups 168.785 3 56.262 1.991 .115 

Within 
Groups 12209.075 432 28.262   

Total 12377.860 435    

Свадбе не чинити у време 
поста 

Between 
Groups 9215.325 3 3071.775 1.356 .256 

Within 
Groups 980636.877 433 2264.750   

Total 989852.201 436    

Јеретичке књиге не читати 

Between 
Groups 10.853 3 3.618 .660 .577 

Within 
Groups 2350.926 429 5.480   

Total 2361.778 432    

Држати пост пре Рођења и 
Васкрсења Христовог.... 

Between 
Groups 2.184 3 .728 .144 .934 

Within 
Groups 2181.186 431 5.061   

Total 2183.370 434    

Свештена лица треба 
поштовати 

Between 
Groups 30.759 3 10.253 2.302 .077 

Within 
Groups 1919.784 431 4.454   

Total 1950.543 434    

Држати постове и молитве 
које заповеди Епископ у 
време какве невоље 

Between 
Groups 25.658 3 8.553 2.130 .096 

Within 
Groups 1722.379 429 4.015   

Total 1748.037 432    

Исповедати грехе своје и 
причешћивати се у 
споменуте велике постове 

Between 
Groups 9.930 3 3.310 .599 .616 

Within 
Groups 2380.405 431 5.523   

Total 2390.336 434    

Црквене ствари не 
употребљавати 

Between 
Groups 20.794 3 6.931 .934 .424 

Within 
Groups 3152.749 425 7.418   

Total 3173.543 428    
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ПРИЛОГ 4а. Т-тест Допринос верске наставе моралном формирању личности и пол  

              Group Statistics 

 

Пол  N Mean SD  
Levene's Test for 

Equality of Variances 
 t-test for Equality of Means 

 
 

 
F 

Sig. 
 t df Sig. (2-

tailed 

Верску наставу похађам 
због своје вере у Бога и 
жеље да се верски и 
морално образујем  

1 мушки 204 4.19 1.427 
Equal 
variances 
assumed 

9.375 .002 -1.779 437 .076 

2 женски 235 4.42 1.232 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.761 403.915 .079 

Због поштовања 
традиције у мојој 
породици  

1 мушки 203 3.36 1.069 
Equal 
variances 
assumed 

1.794 .181 -.909 434 .364 

2 женски 233 3.45 1.021 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.906 419.778 .365 

Због сугестије родитеља  

1 мушки 203 2.45 1.039 
Equal 
variances 
assumed 

1.079 .300 -1.471 433 .142 

2 женски 232 2.60 1.146 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.481 432.442 .139 

Зато што моји најбољи 
другови и другарице из 
разреда похађају верску 
наставу 

1 мушки 202 2.54 1.289 
Equal 
variances 
assumed 

4.737 .030 2.239 430 .026 

2 женски 230 2.27 1.222 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    2.231 415.955 .026 

Због препоруке учитеља 

1 мушки 201 2.27 1.459 
Equal 
variances 
assumed 

10.45
5 

.001 1.033 428 .302 

2 женски 229 2.14 1.227 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    1.022 392.681 .308 

Верска осећања су 
пробудили родитељи и 
породица  

1 мушки 204 3.80 1.400 
Equal 
variances 
assumed 

.002 .966 -.658 434 .511 

2 женски 232 3.89 1.396 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.658 426.560 .511 
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Верска осећања су 
пробудили другови и 
другарице  

1 мушки 201 2.25 1.085 
Equal 
variances 
assumed 

.013 .908 -.618 430 .537 

2 женски 231 2.31 1.029 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.616 414.655 .538 

Верска осећања је 
пробудио вероучитељ  

1 мушки 202 3.38 1.069 
Equal 
variances 
assumed 

1.731 .189 1.508 432 .132 

2 женски 232 3.23 1.038 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    1.505 420.130 .133 

Верска осећања је 
пробудио свештеник  

1 мушки 201 3.28 1.192 
Equal 
variances 
assumed 

2.631 .106 -1.155 429 .249 

2 женски  230 3.40 1.068 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.146 404.972 .252 

Верска настава нас учи 
да будемо добри и 
одговорни у односу 
према Богу, себи и 
ближњима  

1 мушки 206 3.73 1.356 
Equal 
variances 
assumed 

1.893 .170 -.703 438 .483 

2 женски 234 3.82 1.272 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.700 422.592 .484 

Друштвене односе чини 
квалитетнијим и 
толерантнијим кроз 
поштовање Божијих 
заповести  

1 мушки 206 2.80 1.047 
Equal 
variances 
assumed 

.137 .711 -.263 436 .792 

2 женски 232 2.83 1.063 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.264 431.321 .792 

Изграђује и негује у 
нама послушност према 
Богу, породици и 
друштву  

1 muški 206 3.27 1.162 
Equal 
variances 
assumed 

.357 .550 .290 437 .772 

2 женски 233 3.24 1.111 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .289 425.030 .772 

Учи нас, изграђује и 
негује и нама 
хришћанске врлине као 
врхунска морална 
начела са Богом, 
припремајући нас тиме 
за живот вечни и 
Царство Небеско  

1 мушки 206 3.23 1.337 
Equal 
variances 
assumed 

.304 .581 -.141 436 .888 

2 женски  232 3.25 2.345 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.145 374.507 .884 
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Допринос верске 
наставе зависи од 
особина личности 
вероучитеља  

1 мушки 205 3.00 1.467 
Equal 
variances 
assumed 

.040 .841 .940 439 .348 

2 женски 236 2.86 1.446 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .939 428.662 .348 

Од породичног 
васпитања и утицаја 
друштвене средине  

1 мушки 205 3.30 1.278 
Equal 
variances 
assumed 

.002 .968 -1.245 438 .214 

2 женски 235 3.46 1.291 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.246 431.088 .214 

Од личног става, 
интелектуалног 
изграђивања верских 
истина, моралних знања 
и осећања ученика  

1 мушки 204 3.35 1.283 
Equal 
variances 
assumed 

3.055 .081 -.305 437 .760 

2 женски 235 3.39 1.389 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.307 435.310 .759 

Од редовног учешћа 
ученика у црквеном 
животу и Светој 
Литургији  

1 мушки 204 3.14 1.352 
Equal 
variances 
assumed 

.010 .921 -.641 438 .522 

2 женски 236 3.22 1.339 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.641 427.615 .522 

Од редовног похађања 
верске наставе у школи  

1 мушки 203 2.37 1.399 
Equal 
variances 
assumed 

.615 .433 .540 435 .590 

2 женски 234 2.30 1.345 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .538 421.054 .591 

Допринос вероучитеља 
зависи од његових 
позитивних особина 
личности  

1 мушки 206 3.41 1.368 
Equal 
variances 
assumed 

.046 .829 1.541 440 .124 

2 женски 236 3.21 1.357 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    1.540 431.005 .124 

Од познавања садржаја 
који преноси ученицима  

1 мушки 205 3.26 1.098 
Equal 
variances 
assumed 

1.693 .194 -1.260 439 .208 

2 женски 236 3.40 1.142 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.263 434.523 .207 

Од интересантности 
начина представљања 

1 мушки 205 3.23 1.238 
Equal 
variances 
assumed 

1.187 .277 -.223 438 .824 
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верских садржаја  
2 женски 235 3.26 1.157 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.222 420.438 .825 

Од бриге за морално и 
верско узрастање 
ученика  

1 мушки 204 3.23 1.358 
Equal 
variances 
assumed 

1.904 .168 1.772 437 .077 

2 женски 235 3.00 1.312 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    1.768 423.916 .078 

Класичан начин 
поучавања о теоријским 
истинама вере  

1 мушки 202 2.96 1.492 
Equal 
variances 
assumed 

.084 .773 .232 433 .817 

2 женски 233 2.93 1.503 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .232 425.082 .817 

Презентовање 
религиозних садржаја и 
историјских догађаја 
путем  

1 мушки 202 3.18 1.242 
Equal 
variances 
assumed 

1.987 .159 -1.110 432 .267 

2 женски 232 3.31 1.143 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.104 411.780 .270 

Слушање духовне 
музике и неговање 
црквеног певања  

1 мушки 202 2.75 1.356 
Equal 
variances 
assumed 

8.736 .003 .012 433 .991 

2 женски 233 2.75 1.117 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .012 390.114 .991 

Посета светим 
храмовима и учешће у 
црквеним 
богослужењима, уз 
тумачење смисла 
црквених празника и 
богослужбених радњи   

1 мушки 201 3.74 1.390 
Equal 
variances 
assumed 

.004 .952 .056 432 .955 

2 женски 233 3.73 1.348 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .056 418.592 .955 

Употреба 
информационо-
комуникационих 
технологија уз праћење 
друштвених мрежа  

1 мушки 196 2.41 1.474 
Equal 
variances 
assumed 

7.751 .006 .273 425 .785 

2 женски 231 2.37 1.602 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .275 422.190 .783 
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ПРИЛОГ 4б.  Т-Тест: Допринос верске наставе моралном формирању личности и 
средина обитавања  

 

 

Средина  N Mean SD Levene's Test for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of 
Means 

 F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Због своје вере у 
Бога и жеље да се 
верски и морално 
образујем 

1 село 179 4.21 1.390 
Equal variances 
assumed 

2.845 .092 -1.261 441 .208 

2 град 264 4.38 1.293 
Equal variances 
not assumed 

  
-1.243 

363.50
7 

.215 

Због поштовања 
традиције у мојој 
породици 

1 село 179 3.35 1.067 
Equal variances 
assumed 

.835 .361 -.838 438 .403 

2 град 261 3.44 1.027 
Equal variances 
not assumed 

  
-.832 

372.84
7 

.406 

Због сугестије  1 село 177 2.54 1.034 
Equal variances 
assumed 

2.189 .140 -.084 437 .933 

родитеља 2 град 262 2.55 1.150 
Equal variances 
not assumed 

  
-.086 

403.21
5 

.931 

Зато што моји 
најбољи другови 
и другарице из 
разреда похађају 
верску наставу 

1 село 177 2.49 1.257 
Equal variances 
assumed 

.078 .780 1.064 434 .288 

2 град 259 2.36 1.260 
Equal variances 
not assumed 

  

1.065 
378.69

7 
.288 

Због препоруке 
учитеља 

1 село 176 2.13 1.346 
Equal variances 
assumed 

.036 .850 -.938 432 .349 

2 град 258 2.25 1.338 
Equal variances 
not assumed 

  
-.937 

374.48
7 

.349 

Осећања су 
пробудили 
родитељи и 
породица 

1 село 179 3.70 1.421 
Equal variances 
assumed 

4.883 .028 -1.879 438 .061 

2 град 261 3.96 1.374 
Equal variances 
not assumed 

  
-1.867 

374.10
2 

.063 

Осећања су 
пробудили 
другови и 
другарице 

1 село 179 2.34 1.076 
Equal variances 
assumed 

1.501 .221 1.048 434 .295 

2 град 257 2.23 1.035 
Equal variances 
not assumed 

  
1.041 

373.30
3 

.299 
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Осећања је 
пробудио 
вероучитељ 

1 село 178 3.30 1.051 
Equal variances 
assumed 

.042 .839 .059 435 .953 

2 град 259 3.30 1.053 
Equal variances 
not assumed 

  
.059 

380.99
2 

.953 

Осећања је 
продубио 
свештеник 

1 село 176 3.38 1.150 
Equal variances 
assumed 

.702 .402 .500 432 .617 

2 град 258 3.33 1.110 
Equal variances 
not assumed 

  
.497 

367.11
5 

.619 

Учи нас да 
будемо добри и 
одговорни у 
односу према 
Богу, себи и 
ближњима 

1 село 179 3.64 1.424 
Equal variances 
assumed 

17.678 .000 -1.726 442 .085 

2 град 265 3.86 1.218 
Equal variances 
not assumed 

  

-1.675 
341.21

2 
.095 

Друштвене 
односе чини 
квалитетнијим и 
толерантнијим 
кроз поштовање 
Божијих 
заповести 

1 село 178 2.79 1.052 
Equal variances 
assumed 

.811 .368 -.496 440 .620 

2 град 264 2.84 1.054 
Equal variances 
not assumed 

  

-.496 
380.32

1 
.620 

Изграђује и 
негује у нама 
послушност 
према Богу, 
породици и 
друштву 

1 село 178 3.28 .980 
Equal variances 
assumed 

12.632 .000 .289 441 .773 

2 град 265 3.25 1.230 
Equal variances 
not assumed 

  

.302 
428.31

1 
.763 

Учи нас, 
изграђује и негује 
у нама 
хришћанске 
врлине као 
врхунска морална 
начела са Богом 
припремајући нас 
тиме за живот 
вечни и Царство 
Небеско 

1 село 178 3.37 2.610 
Equal variances 
assumed 

2.797 .095 1.211 440 .227 

2 град 264 3.14 1.288 
Equal variances 
not assumed 

  

1.075 
235.66

3 
.284 
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Зависи од 
особина личности 
вероучитеља 

1 село 179 2.99 1.432 
Equal variances 
assumed 

1.177 .279 .847 442 .398 

2 град 265 2.88 1.465 
Equal variances 
not assumed 

  
.850 

387.98
9 

.396 

Од породичног 
васпитања и 
утицаја 
друштвене 
средине 

1 село 179 3.41 1.239 
Equal variances 
assumed 

2.011 .157 .442 442 .659 

2 град 265 3.36 1.316 
Equal variances 
not assumed 

  

.447 
397.01

3 
.655 

Од личног става, 
интелектуалног 
изграђивања 
верских истина, 
моралних знања и 
осећања ученика 

1 село 179 3.09 1.401 
Equal variances 
assumed 

1.271 .260 -3.758 441 .000 

2 град 264 3.58 1.264 
Equal variances 
not assumed 

  

-3.685 
355.51

4 
.000 

Од редовног 
учешћа ученика у 
црквеном животу 
и Светој 
Литургији 

1 село 178 3.22 1.285 
Equal variances 
assumed 

1.384 .240 .440 442 .660 

2 град 266 3.16 1.387 
Equal variances 
not assumed 

  

.447 
398.68

8 
.655 

Од редовног и 
активног 
похађања верске 
наставе у школи 

1 село 177 2.36 1.415 
Equal variances 
assumed 

.134 .714 .284 439 .777 

2 град 264 2.32 1.336 
Equal variances 
not assumed 

  
.281 

362.46
7 

.779 

Допринос 
вероучитеља 
зависи од 
његових 
позитивних 
особина личности 

1 село 180 3.42 1.324 
Equal variances 
assumed 

1.810 .179 1.670 444 .096 

2 град 266 3.20 1.383 
Equal variances 
not assumed 

  

1.684 
395.32

6 
.093 

Од познавања 
садржаја који 
преноси 
ученицима 

1 село  180 3.16 1.108 
Equal variances 
assumed 

1.892 .170 -2.874 443 .004 

2 град 265 3.46 1.114 
Equal variances 
not assumed 

  
-2.877 

386.03
1 

.004 

Од 
интересовантност

1 село 180 3.29 1.289 
Equal variances 
assumed 

5.651 .018 .582 442 .561 
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и начина 
представљања 
верских садржаја 

2 град 264 3.23 1.124 
Equal variances 
not assumed 

  

.567 
348.93

4 
.571 

Од бриге за 
морално и верско 
узрастање 
ученика 

1 село 180 2.91 1.239 
Equal variances 
assumed 

5.631 .018 -2.702 441 .007 

2 град 263 3.26 1.388 
Equal variances 
not assumed 

  
-2.760 

411.27
1 

.006 

Класичан начин 
поучавања о 
теоријским 
истинама вера 

1 село 177 2.90 1.567 
Equal variances 
assumed 

8.461 .004 -.515 436 .607 

2 град 261 2.97 1.440 
Equal variances 
not assumed 

  
-.507 

356.14
5 

.612 

Презентовање 
религиозних 
садржаја и 
историјских 
догађаја путем 
докумнтарних 
или анимираних 
филмова 

1 село 177 3.28 1.147 
Equal variances 
assumed 

.729 .394 .438 436 .661 

2 град 261 3.23 1.218 
Equal variances 
not assumed 

  

.443 
392.70

5 
.658 

Слушање 
духовне музике и 
неговање 
црквеног певања 

1 село 177 2.68 1.084 
Equal variances 
assumed 

5.257 .022 -.933 437 .351 

2 град 262 2.79 1.327 
Equal variances 
not assumed 

  
-.970 

421.50
0 

.332 

Посета светим 
храмовима и 
учешће у 
црквеним 
богослужењима, 
уз тумачење 
смисла црквених 
празника и 
богослужбених 
радњи 

1 село 178 3.56 1.406 
Equal variances 
assumed 

8.167 .004 -2.458 436 .014 

2 град 260 3.88 1.323 
Equal variances 
not assumed 

  

-2.430 
364.95

1 
.016 

Употреба 
информационо-

1 село 177 2.50 1.519 
Equal variances 
assumed 

.081 .776 1.156 429 .248 
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комуникационих 
технологија уз 
праћење 
друштвених 
мрежа 

2 град 254 2.32 1.555 
Equal variances 
not assumed 

  

1.161 
384.24

5 
.246 

 

ПРИЛОГ 4в. ANOVA: Допринос верске наставе моралном формирању 
личности 
 Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

Због своје вере у Бога 
и жеље да се верски и 
морално образујем 

Between 
Groups 

16.618 3 5.539 3.157 .025 

 Within 
Groups 

763.249 435 1.755 
  

 Total 779.868 438    
Због поштовања 
традиције у мојој 
породици 

Between 
Groups 

17.516 3 5.839 5.563 .001 

 Within 
Groups 

453.438 432 1.050 
  

 Total 470.954 435    
Због сугестије 
родитеља 

Between 
Groups 

21.281 3 7.094 5.985 .001 

 Within 
Groups 

510.843 431 1.185 
  

 Total 532.124 434    

Зато што моји 
најбољи другови и 
другарице из разреда 
похађају верску 
наставу 

Between 
Groups 

2.840 3 .947 .595 .619 

Within 
Groups 

681.639 428 1.593 
  

Total 684.479 431    
Због препоруке 
учитеља 

Between 
Groups 

20.456 3 6.819 3.885 .009 

 Within 
Groups 

747.742 426 1.755 
  

 Total 768.198 429    



   254 

 

Због препоруке 
учитеља 

Between 
Groups 

6.490 3 2.163 1.114 .343 

Within 
Groups 

838.527 432 1.941 
  

Total 845.016 435    

Осећања су 
пробудили другови и 
другарице 

Between 
Groups 

4.263 3 1.421 1.284 .279 

Within 
Groups 

473.506 428 1.106 
  

Total 477.769 431    

Осећања је пробудио 
вероучитељ 

Between 
Groups 

1.187 3 .396 .354 .786 

Within 
Groups 

479.783 429 1.118 
  

Total 480.970 432    

Осећања је продубио 
свештеник 

Between 
Groups 

8.955 3 2.985 2.402 .067 

Within 
Groups 

529.473 426 1.243 
  

Total 538.428 429    

Учи нас да будемо 
добри и одговорни у 
односу према Богу, 
себи и ближњима 

Between 
Groups 

7.880 3 2.627 1.550 .201 

Within 
Groups 

738.845 436 1.695 
  

Total 746.725 439    

Друштвене односе 
чини квалитетнијим и 
толерантнијим кроз 
поштовање Божијих 
заповести 

Between 
Groups 

1.882 3 .627 .566 .638 

Within 
Groups 

481.390 434 1.109 
  

Total 483.272 437    

Изграђује и негује у 
нама послушност 
према Богу породици 
и друштву 

Between 
Groups 

1.929 3 .643 .496 .685 

Within 
Groups 

563.984 435 1.297 
  

Total 565.913 438    
Учи нас, изграђује и 
негује у нама 

Between 
Groups 

20.913 3 6.971 1.865 .135 
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хришћанске врлине 
као врхунска морална 
начела са Богом 
припремајући нас 
тиме за живот вечни и 
Царство Небеско 

Within 
Groups 

1621.948 434 3.737 
  

Total 1642.861 437 

   

Зависи од особина 
личности 
вероучитеља 

Between 
Groups 

2.689 3 .896 .421 .738 

Within 
Groups 

927.836 436 2.128 
  

Total 930.525 439    

Од породичног 
васпитања и утицаја 
друштвене средине 

Between 
Groups 

12.899 3 4.300 2.650 
.05 

8 
Within 
Groups 

707.419 436 1.623 
  

Total 720.318 439    
Од личног става, 
интелектуалног 
изграђивања верских 
истина, моралних 
знања и осећања 
ученика 

Between 
Groups 

52.102 3 17.367 10.298 .000 

 Within 
Groups 

733.607 435 1.686 
  

 Total 785.708 438    
Од редовног учешћа 
ученика у црквеном 
животу и Светој 
Литургији 

Between 
Groups 

28.046 3 9.349 5.298 .001 

 Within 
Groups 

769.409 436 1.765 
  

 Total 797.455 439    

Од редовног и 
активног похађања 
верске наставе у 
школи 

Between 
Groups 

7.336 3 2.445 1.321 .267 

Within 
Groups 

801.214 433 1.850 
  

Total 808.549 436    



   256 

 

Допринос 
вероучитеља зависи 
од његових 
позитивних особина 
личности 

Between 
Groups 

17.091 3 5.697 3.109 .026 

 Within 
Groups 

802.559 438 1.832 
  

 Total 819.649 441    
Од познавања 
садржаја који преноси 
ученицима 

Between 
Groups 

12.008 3 4.003 3.213 .023 

 Within 
Groups 

544.323 437 1.246 
  

 Total 556.331 440    
Од 
интересовантности 
начина представљања 
верских садржаја 

Between 
Groups 

14.496 3 4.832 3.440 .017 

 Within 
Groups 

612.447 436 1.405 
  

 Total 626.943 439    

Од бриге за морално 
и верско узрастање 
ученика 

Between 
Groups 

6.935 3 2.312 1.298 .274 

Within 
Groups 

774.423 435 1.780 
  

Total 781.358 438    

Класичан начин 
поучавања о 
теоријским истинама 
вера 

Between 
Groups 

13.289 3 4.430 2.000 .113 

Within 
Groups 

952.492 430 2.215 
  

Total 965.781 433    
Презентовање 
религиозних садржаја 
и историјских 
догађаја путем 
документарних или 
анимираних филмова 

Between 
Groups 

27.758 3 9.253 6.797 .000 
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 Within 
Groups 

585.321 430 1.361 
  

 Total 613.078 433    
Слушање духовне 
музике и неговање 
црквеног певања 

Between 
Groups 

12.883 3 4.294 2.840 .038 

 Within 
Groups 

651.793 431 1.512 
  

 Total 664.676 434    
Посета светим 
храмовима и учешће 
у црквеним 
богослужењима, уз 
тумачење смисла 
црквених празника и 
богослужбених радњи 

Between 
Groups 

12.016 3 4.005 2.181 .090 

Within 
Groups 

789.580 430 1.836 
  

Total 801.597 433 
   

Употреба 
информационо-
комуникационих 
технологија уз 
праћење друштвених 
мрежа 

Between 
Groups 

6.882 3 2.294 .974 .405 

Within 
Groups 

996.584 423 2.356 
  

Total 1003.466 426 
   

 

ПРИЛОГ 5. 

Кластер анализа: Допринос верске наставе моралном формирању личности 

Case Processing Summarya,b 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

200 44,5 249 55,5 449 100,0 

a.  Squared Euclidean Distance used 

b. Average Linkage (Between Groups) 
  

Agglomeration Schedule 

Stage Cluster Combined Coefficients Stage Cluster First Appears Next Stage 
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Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 15 20 181,000 0 0 2 

2 10 15 219,500 0 1 14 

3 21 29 221,000 0 0 6 

4 17 22 246,000 0 0 12 

5 55 58 250,000 0 0 20 

6 11 21 275,500 0 3 8 

7 53 75 279,000 0 0 19 

8 11 16 280,333 6 0 18 

9 31 62 297,000 0 0 21 

10 59 71 306,000 0 0 12 

11 13 18 319,000 0 0 33 

12 17 59 322,000 4 10 16 

13 42 63 325,000 0 0 28 

14 10 25 326,667 2 0 24 

15 37 43 331,000 0 0 32 

16 17 26 336,000 12 0 26 

17 40 60 348,000 0 0 27 

18 11 54 348,250 8 0 20 

19 53 66 353,500 7 0 31 

20 11 55 364,600 18 5 35 

21 31 36 365,500 9 0 26 

22 14 19 368,000 0 0 55 

23 64 72 371,000 0 0 37 

24 10 30 373,000 14 0 49 

25 23 32 379,000 0 0 33 

26 17 31 382,400 16 21 28 

27 39 40 397,000 0 17 32 

28 17 42 398,250 26 13 30 

29 57 77 400,000 0 0 40 

30 17 35 409,900 28 0 38 

31 33 53 410,333 0 19 38 

32 37 39 412,500 15 27 41 

33 13 23 416,500 11 25 46 

34 52 61 421,000 0 0 40 

35 11 76 425,286 20 0 42 

36 24 34 426,000 0 0 54 

37 28 64 431,500 0 23 41 

38 17 33 435,386 30 31 44 
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39 27 41 439,000 0 0 47 

40 52 57 444,500 34 29 56 

41 28 37 448,400 37 32 46 

42 11 69 454,125 35 0 43 

43 11 56 458,333 42 0 51 

44 12 17 459,000 0 38 48 

45 38 68 473,000 0 0 52 

46 13 28 481,063 33 41 52 

47 27 67 481,500 39 0 50 

48 12 70 503,188 44 0 49 

49 10 12 513,518 24 48 53 

50 27 73 522,667 47 0 57 

51 11 78 523,300 43 0 54 

52 13 38 526,167 46 45 53 

53 10 13 534,052 49 52 56 

54 11 24 543,545 51 36 55 

55 11 14 557,692 54 22 59 

56 10 52 578,361 53 40 58 

57 27 74 602,500 50 0 58 

58 10 27 644,355 56 57 60 

59 11 65 683,133 55 0 60 

60 10 11 845,588 58 59 61 

61 10 45 1282,361 60 0 62 

62 10 50 1328,839 61 0 64 

63 46 48 1373,000 0 0 71 

64 10 47 1429,937 62 0 65 

65 3 10 1506,250 0 64 67 

66 5 49 1530,000 0 0 70 

67 3 51 1593,892 65 0 68 

68 3 4 1722,652 67 0 69 

69 2 3 1780,149 0 68 73 

70 5 7 1807,000 66 0 71 

71 5 46 1881,500 70 63 75 

72 8 9 1910,000 0 0 74 

73 1 2 1949,206 0 69 74 

74 1 8 2128,072 73 72 75 

 75 1 5 2163,845 74 71 77 

76 6 44 3847,000 0 0 77 

77 1 6 3972,934 75 76 0 
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називи за ајтеме из дендограма: 
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називи за ајтеме из дендограма: 
 
15 - крађа грех је зато што је то кршење Божије заповести, и за тај грех следи казна Божија; 
20 - прељуба грех је грех, зато што је то кршење Божије заповести, и за тај грех следи казна Божија; 
10 - убиство је грех, зато што је то кршење Божије заповести, и за тај смртни грех следи казна Божија; 
25 – морална чистота се остварује испуњавањем Божијих заповести; 
30 - вера у Бога и молитва помажу у животу, посебно у решавању моралних дилема и доношењу праве 
одлуке за себе и друге од којих зависим; 
42 - сусрећемо и познајемо Бога у Цркви када палимо свећу за своје здравље, здравље својих најмилијих, или 
за покој душе мени драгих покојника; 
63 - верска настава доприноси моралности деце и младих тако што изграђује и негује у нама послушност 
према Богу, породици и друштву; 
17 - крађа је грех зато што се тим чином повређују друштвени систем, ред, и права човека;  
22 - прељуба је грех зато што се тим чином повређују друштвени систем и ред, брак и породица, као и 
поштовање права човека; 
59 - верска осећања и интересовања за Бога и религију развио је вероучитељ;  
71 - вероучитеља доприноси моралном формирању личности ученика познавањем садржаја које преноси 
ученицима; 
26 – кроз моралну чистоту уз поштовање Божијих заповести, кроз њу поштујемо наше дужности, друштвени 
ред и поредак; 
31 - верујем у Бога који је створио и устројио свет својим заповестима и законима, чијим испуњавањем ће 
свет и људи добро, квалитетно и срећно живети; 
62 - верска настава доприноси моралности деце и младих тако што друштвене односе чини квалитетнијим и 
толерантнијим, кроз поштовање Божијих заповести и државних закона; 
36 - Бог је створио и устројио свет својим заповестима и законима, чијим испуњавањем ће свет и људи 
добро, квалитетно и срећно живети; 
35 - Бог је створио свет и дао нам Божије заповести и законе, на основу којих ће нас наградити или казнити 
за наше поступке и дела у току живота; 
53 - определили смо се да похађамо верску наставу због поштовања традиције у породици и друштву; 
75 - презентовање религиозних садржаја и историјских догађаја путем документарних или анимираних 
филмова; 
66 - допринос верске наставе моралном формирању личности ученика зависи од породичног васпитања и 
утицаја друштвене средине;                                                                                      
33 - вера у Бога и молитва помажу у животу помажу кроз веровање да је врлински живот по Богу и са Богом 
припрема за живот вечни у Царству Небеском; 
12 - убиство је грех зато што се тим чином повређују друштвени систем и ред, и права човека на живот; 
70 - вероучитељ доприноси моралном формирању личности ученика својим позитивним особинама 
личности; 
38 – Бог је вечни створитељ, законодавац и праведни судија; 
68 - допринос верске наставе моралном формирању личности ученика зависи од редовног учешћа ученика у 
црквеном животу и Светој Литургији; 
13 – убиство је грех зато што је убиство човека једнако убиству Бога, по принципу „мој ближњи је мој Бог, а 
тело човечије је храм Духа Светога“;  
18 - крађа је грех јер тим преступом повређујемо наше ближње (које смо покрали), а они су иконе Божије-
тим чином злоупотребљавамо љубав и слободу коју нам је даровао Бог; 
23 - прељуба је грех зато што се на тај начин гази узвишено начело љубави и повређује личност вољене 
особе, у контексту светости брака и породице; 
32 - вера у Бога и молитва помажу у животу да изаберемо прави пут и направимо добар избор у контексту 
вршења својих обавеза и дужности у друштву; 
37 – Бог је Господ Исус Христос Који је љубављу и вољом Бога Оца присутан у Цркви и Светој Литургији 
Духом Светим, а даје нам се у Светом причешћу ради живота вечног; 
43 - Света Литургија је Царство Небеско на земљи и сусрет са Богом у Светом причешћу, узношењем душе и 
обожењем за живот вечни; 
40 - сусрећем и познајем Бога у Цркви на Светој Литургији; 
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60 - верска осећања и интересовања за Бога и религију развио је свештеник; 
39 - сусрећем и познајем Бога у Светој тајни причешћа, у којој се сједињујемо са Христом ради опроштаја 
наших грехова и за живот вечни; 
64 - верска настава доприноси моралности деце и младих, учи, изграђује и негује хришћанске врлине као 
врхунска морална начела живота са Богом, припремајући тиме за живот вечни и Царство Небеско; 
72 - допринос вероучитеља моралном формирању личности ученика зависи од интересантности начина 
представљања верских садржаја; 
28 – кроз моралну чистоту се остварује Божији лик у нама, са Којим у Светој Литургији узрастамо ка животу 
вечноме у Царству Небеском; 
57 - верска осећања и интересовања за Бога и религију развили су родитељи и породица; 
77 - посета светим храмовима и учешће у црквеним богослуженима, уз тумачење смисла црквених празника 
и богослужбених радњи; 
52 - због своје вере у Бога и жеље да се верски и морално образујем; 
61 – верска настава учи да будемо добри и одговорни у односу према Богу, себи и ближњима; 
27 – кроз моралну чистоту постајемо добри пред Богом, пред другима и пред собом, уз бригу о својим 
ближњима; 
41 - сусрећем и познајем Бога у својој души док се молим код куће; 
67 - допринос верске наставе моралном формирању личности ученика зависи од личног става, 
интелектуалног изграђивања верских истина, моралних знања и осећања ученика;                      
73 - допринос вероучитеља моралном формирању личности ученика зависи од бриге за морално и верско 
узрастање ученика; 
74 - класичан начин поучавања о теоријским (догматским и историјским) истинама вере; 
14 - убиство није грех уколико је учињено у самоодбрани или је мотивисано неким вишим моралним 
начелом (правде, љубави, жртвовања...нпр.еутаназија или свесно прихватање своје смрти да би спасили 
другога);                       
19 - крађа није грех уколико је мотивисана неким вишим моралним начелом (правде, љубави, жртвовања и 
помоћи другоме... нпр. крађа лека за болесну мајку);                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
24 - прељуба није грех; 
34 - вера у Бога и молитва не помажу у животу; 
55 - зато што моји најбољи другови и другарице из разреда похађају верску наставу; 
58 - верска осећања и интересовања за Бога и религију пробудили су другови и другарице; 
21 – прељуба је грех зато што је то законски преступ, и разлог је за развод брака, а могућа је и освета 
партнера по принципу „око за око, зуб за зуб“;                                                                                                                                
29 – брак између особа истог пола; 
11 – убиство је грех зато што је то законски преступ, и законом је прописана одговарајућа казна, а могућа је 
и освета по принципу „око за око, зуб за зуб“;                                                                                                                                 
16 - крађа је грех зато што је то законски преступ, и законом је прописана одговарајућа казна, а могућа је и 
освета по принципу „око за око, зуб за зуб“;                                                                                                                                 
54 – за верску наставу сам се определио због сугестије родитеља; 
76 - слушање духовне музике и неговање црквеног певања; 
69 - допринос верске наставе моралном формирању личности ученика зависи од редовног и активног 
похађање верске наставе у школи; 
56 – за верску наставу сам се определио због препоруке учитеља или разредног старешине; 
78 - употреба информационо-комуникационих технологија (интернета) уз праћење друштвених мрежа 
(facebook, twitter) и web-site презентација црквених институција и профила црквених великодостојника; 
65 - допринос в ерске наставе моралном формирању личности ученика зависи од особина личности  
вероучитеља; 
45 - свадбе не чинити у време поста; 
50 - држати постове и молитве које заповеди Епископ у време какве невоље; 
47 - јеретичке књиге не читати; 
3 - блажени су кротки, јер ће наследити земљу; 
51 - Црквене ствари не употребљавати; 
4 - блажени су гладни и жедни правде, јер ће се наситити; 
2 - блажени су они који плачу, јер ће се утешити; 
1 - блажени су сиромашнима духом, јер је њихово Царство Небеско; 
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8 - блажени су прогнани правде ради, јер је њихово Царство Небеско; 
9 - блажени сте ви ако вас осрамоте и прогоне и рекну за вас свакојаке рђаве речи лажући мене ради. Радујте 
се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима; 
46 - молити се Богу и слушати службу Божију сваке недеље и празника. 
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 О аутору: 

Нинослав Качарић је рођен 13. децембра 1977. године у 
Зрењанину. Основну школу „Вук Стефановић Караџић“ је 
завршио 1992. године са одличним успехом, добивши 
Вукову диплому. Нижу музичку школу „Јосиф 
Маринковић“ у Зрењанину, одсек хармоника, похађао је 
у периоду од 1986-1992. године, завршивши је са 
одличним успехом, док је за време школовања освојио 
низ награда на покрајинским и републичким музичким 
такмичењима. Зрењанинску Гимназију завршава 1996. 
године са одличним успехом, такође добивши Вукову 
диплому. Исте године (1996.) са благословом и 

стипендијом тадашњег Епископа банатског Хризостома уписује Богословски факултет 
Српске православне цркве у Београду, који завршава 2002. године дипломским радом 
из наставног предмета Свето писмо Старог завета, под насловом „Музика у Старом 
Завету“. За време студирања у Београду је завршио Нижу музичку школу „Коста 
Манојловић“ у Земуну и похађао Средњу музичку школу „Јосип Славенски“ у Београду, 
одсек соло-певање, те је у периоду од 1998-2001. године радио као вокални солиста 
Уметничког ансамбла Војске Југославије / Србије и Црне Горе „Станислав Бинички“, као 
и вокални солиста многих професионалних и аматерских хорова у Београду, Новом Саду 
и родном Зрењанину. Увођењем верске наставе у школе предаје веронауку у средњим 
школама у Зрењанину у школској 2001/2002. години. 1. септембра 2002. године бива 
постављен на дужност Секретара Епископа банатског, и до данас је на тој функцији, уз 
вршење дужности Секретара Епархијског управног одбора и Координатора за верску 
наставу Епархије банатске, као и Главног и одговорног уредника часописа Епархије 
банатске „Банатски Весник“. У чин чтеца рукопроизведен је храму Ваведења Пресвете 
Богородице у Зрењанину 4. децембра 1996. године. У чин ђакона рукоположен је у 
храму Ваведења Пресвете Богородице у Зрењанину 1. августа 2003. године. У чин 
презвитера рукоположен је у храму Вазнесења Господњег у Манастиру Жичи 20. јануара 
2004. године. Звање протонамесника је добио 26. августа 2006. године, док је у чин 
протојереја произведен 20. октобра 2013. године. Парох је при храму Светог 
свештеномученика Теодора Вршачког у Вршцу од 2004. године до данас. 
Постдипломске студије на Православном Богословском факултету „Свети Василије 
Острошки“ у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, педагошко-психолошки смер, 
уписује са благословом Његовог Преосвештенства Епископа банатског Господина 
Никанора 2008. године. Магистарски рад под насловом „Мисија Цркве кроз верску 
наставу у државним школама Републике Србије у 21. веку“, уз менторски надзор 
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протојереја професора др Љубивоја Стојановића, успешно је одбранио на 
Православном Богословском факултету „Свети Василије Острошки“ у Фочи, 
Универзитета у Источном Сарајеву, 23. маја 2014. године, стекавши при том академско 
звање Магистра богословских наука. Докторску дисертацију под насловом „Допринос 
верске наставе моралности младих“, уз менторски надзор професора др Радована 
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