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А 

(8) 

1. Шта добијамо миропомазањем?          (1) 

_______________________________________________________________________________________ 
2. Ко нам после крштења постаје ОТАЦ?         (1) 

_______________________________________________________________________________________ 
3. У какав однос са Богом Оцем улазимо крштењем, ако знамо да смо тако слични његовом 
јединородном Сину?           (1) 

_______________________________________________________________________________________ 
4. Шта нам дарује Дух Свети?          (1) 

_______________________________________________________________________________________ 
5. У име кога бивамо крштени приликом уласка у Цркву?      (1) 

_______________________________________________________________________________________ 
6. Зашто се приликом крштења окрећемо ка истоку?       (1) 

_______________________________________________________________________________________ 

7. Допуни речи апостола Павла: „Слово _____________, а Дух ________________”.   (1) 

8. Допуни речи Св. псалмопојца Давида: „Рече Господ _______ мојему, седи мени  

с __________ стране, док положим _______________ твоје за подножје _____________ твојим”. (1) 

Б 

(14) 

1. На кога се односе речи (Пс 110, 4): „Ти си свештеник довека по чину Мелхиседекову”?  (1) 

_______________________________________________________________________________________ 
2. Откуд човеку право да се рве са Богом, као што имамо примере у Старом завету?  (1) 

_______________________________________________________________________________________ 
3. Са којим догађајима (светим тајнама) можемо повезати поредак описивања стварања света у 
Светом писму, према коме: 

а) Бог ствара свет — ______________________________________________________________________ (1) 

б) „Дух Божји дизаше се над водом” — ____________________________________________________ (1) 

в) „И рече Бог: Нека буде светлост” — _____________________________________________________ (1) 

г) У контексту овога, који је циљ стварања света?       (1) 

_______________________________________________________________________________________ 
6. Према богословљу Цркве: 

а) Нужност се поистовећује са ______________________.  (1) 



б) Слобода се поистовећује са _______________________.   (1) 

7. Погледај икону: 

 

а) Који је старозаветни светитељ на икони?        (1) 

_______________________________________________________________________________________ 
б) Кога он држи у руци?           (2) 

_______________________________________________________________________________________ 
в) Наведи старозаветне речи на основу којих је настала ова икона     (3) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
В 

(10) 
1. У чему је разлика између слободе Бога и слободе човека?      (2) 

_______________________________________________________________________________________ 
2. Да ли крштењем улазимо у Божје царство?        (1) 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Да ли бивамо спасени учешћем на Литургији? _________________________________________ (1) 

4. Протумачи речи 110. псалма, тј. повежи их са новозаветним догађајима спасења: 

а) „У дан рата твога, —____________________________________________________________________ (1) 

б) народ је твој је спреман у светој красоти. —_______________________________________________ (1) 

в) Као роса зори из утробе, —______________________________________________________________ (1) 

г) таква је у тебе младост твоја.“ —_________________________________________________________ (1) 

д) Да ли речи под в) и под г) показују да је Нови завет био тајанствено присутан у Старом завету, 
као догађај који ће се десити, или да су Стари и Нови завет суштински одвојене стварности? (2) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



Г 

(8) 

1. Ко је представљен на икони?          (1) 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

б) Шта представља икона?           (1) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

в) Ко је средишња личност?_____________________________________________________________ (1) 

г) У ком догађају Цркве се појављује трон на коме седи?      (1) 

_______________________________________________________________________________________ 

д) Ко у Цркви седи на том трону? _______________________________________________________ (1) 

ђ) Ко су бића која стоје одмах иза њега на икони?       (1) 

_______________________________________________________________________________________ 
е) Које се две личности посебно истичу међу људима?       (2) 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Д 

Шта значи то да личност претходи природи у Богу? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 


