
ОДБОР ЗА ПРОСВЕТУ И КУЛТУРУ ЕПАРХИЈЕ БРАНИЧЕВСКЕ
Пето епархијско такмичење у познавању Православног катихизиса 8 ра

зр
ед

- А -
1. Шта су јелински философи подразумевали када су говорили о Богу као личности?  

Да ли су под тиме подразумевали једно конкретно и слободно биће?  (4 поена)

2. У контексту претходног питања протумачи наредни дијалог који је одломак из старе 
трагедије Оковани Прометеј, коју је написао Есхил. Као што знаш, Прометеј је лик из античке 
књижевности који је украо ватру од богова и дао је људима, због чега су га богови казнили: 

Прометеј: … Вештина нема снаге против нужности.
Хоровођа: А ко то управља корманом нужности?
Прометеј: Три Судиље и, уз њих, Срде памтиље.
Хоровођа: Па, од њих, дакле, зар је Зевс немоћнији?
Прометеј: Од судбине ни он утећи не може.       (6)

3. Какво је библијско схватање Бога?        (2)

4. Сажми у једној реченици хришћанско схватање Бога, тј. ко је хришћански Бог?   (1)

5. Упореди хришћанско схватање Божјег постојања са описом постојања Зевса у горе наведеном 
одломку.            (5)
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6. Како се одражава постојање Бога (онако како хришћани схватају то постојање), у постојању нас 
људи?            (7)

- Б -
1. Објасни појам „орос“.          (4)

2. Наведи назив неког ороса за који си чуо?       (2)

3. Објасни појмове „тип“ и „прототип“.        (5)

4. Може се рећи да је свети апостол Петар у једној реченици изразио први и најкраћи Символ 
вере. Како гласи? Протумачи га.        (5)

5. Објасни појам „Црква“.          (4)
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- В -
1. У свом уџбенику, могао си прочитати један догађај из живота Светог Макарија. Наиме, овај 

свети старац је ходајући кроз пустињу наишао на лобању мртвог човека, која му је описала 
пакао у коме се налази следећим речима:

„(У паклу) се нико не може видети лицем у лице, већ је лице свакога заклоњено леђима другога. А када 
се молиш за нас, тада се мало види лице другога…“

Протумачи наведени опис!                (10) 
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2. Школски предмет из кога се управо такмичиш, назива се Веронаука, тачније Православни 
катихизис. Објасни појам катихизис. 

Име и презиме ученика:  

Назив и место школе:  

поени:


