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Богословље
1. Која од наведених књига није део Мојсијевог Петокњижја?
а) Књига Левитска
б) Књига Постања
в) Књига Поновљених закона
г) Књига о Судијама
д) Књига Изласка
2. Избаци уљеза:
а) Посланица Римљанима
б) Посланица Титу
в) Посланица Јеврејима
г) Посланица Ефесцима
д) Посланица Смирњанима
3. Својим страдањем и васкрсењем Христос је искупио:
а) све православне хришћане
б) све хришћане
в) све људе
г) сав живи свет
д) целокупну твар
4. Који је завршни чин Христове земаљске мисије спасења?
а) Тајна вечера
б) Васкрсење

в) Исцељење губавог
г) Вазнесење
д) Силазак Светог Духа на Апостоле
5. Када кажемо да Црква има четири основна обележја, то су:
а) једна, света, свеукупна и апостолска
б) једна, света, саборна и апостолска
в) саборна, света, свеукупна и апостолска
г) једна, спасоносна, саборна и апостолска
д) светска, света, универзална и светитељска
6. На Сабору у Халкидону:
а) Састављен је други део Символа вере
б) Христос је дефинисан као оваплоћена Реч Божија
в) Истакнута је важност светих икона
г) Христос је дефинисан као савршени Бог и савршени човек у једној
Личности
д) Потврђена је Христова људска природа и наглашена стварност Његове
људске
воље и дејства
7. На другом Сабору у Никеји:
а) Христос је дефинисан као савршени Бог и савршени човек у једној
Личности
б) Пресвета Дјева Марија је дефинисана као Богородица
в) Истакнута је важност светих икона
г) Састављен је други део Символа вере
д) Пресвета Дјева Марија је дефинисана као Христородица

8. Неке од Светих Отаца називамо апологетама:
а) зато што су само усмено проповедали Јеванђеље
б) зато што су бранили хришћанско учење пред онима изван Цркве
в) зато што су били ученици Апостола
г) зато што су били мученици
д) зато што су били мистици
9. Од наведених, коју јерес сврставамо у христолошке јереси?
а) аријанство
б) пелагијанство
в) духоборство
г) филиоквизам
д) теопасхизам
10. На црквени празник Успења празнује се:
а) успињање Христа на гору Тавор
б) Христово узлажење к Оцу
в) улазак у Храм пресвете Богородице
г) Христов улазак у Храм
д) упокојење Пресвете Богородице
11. Наведите три основна јерархијска чина у Православној Цркви:
а) ипођакон, јерођакон, јеромонах
б) ђакон, презвитер, епископ
в) чтец, протођакон, протојереј
г) монах, презвитер, мирјанин
д) искушеник, монах, игуман
12. Спасовдан је празник Цркве који слави успомену на:

а) Силазак Господа у Ад
б) Вазнесење Господа
в) Силазак Светог Духа на апостоле
г) Улазак Господа у Јерусалим
д) Тајну Вечеру Господа са апостолима
13. Грех изворно означава:
а) морални преступ
б) законски прекршај
в) лаж, обману
г) промашај циља
д) прекорачење правила
14. Који од побројаних израза означава једно од дневних богослужења?
а) евхаристија
б) вечерње
в) петохлебница
г) освећење мира
д) бденије
15. Шта од наведеног није део свештеничких одежди?
а) стихар
б) надбедреник
в) антидор
г) епитрахиљ
д) наруквице
16. Света Литургија почиње речима:
а) У име Оца и Сина и Светога Духа.

б) Благословен Бог наш свагда, сада и у векове векова.
в) Нека је благословено име Господње од сада и до века.
г) Боже благослови нас, смилуј се на нас и помилуј нас.
д) Благословено Царство Оца и Сина и Светога Духа сада и увек и у векове
векова.
17. Колико посланица се налази у Новом Завету?
а) 19
б) 20
в) 21
г) 22
д) 23
18. Припадници монашког покрета који су практиковали стално
изговарање Исусове молитве називају се:
а) месалијанци
б) киновити
в) македонијевци
г) исихасти
д) анабаптисти
19. Представа Христа која се најчешће слика у куполи цркве назива се:
а) Пантократор
б) Емануил
в) Син Божји
г) Судија васељене
д) Креатор
20. На празник Света Три Јерарха Православна Црква прославља:

а) Светог Атанасија Великог, Светог Василија Великог и Светог Григорија
Богослова
б) Светог Василија Великог, Светог Григорија Богослова и Светог Григорија
Ниског
в) Светог Григорија Богослова, Светог Григорија Ниског и Светог Григорија
Паламу
г) Светог Василија Великог, Светог Григорија Богослова и Светог Кирила
Александријског
д) Светог Василија Великог, Светог Григорија Богослова и Светог Јована
Златоустог

