
СПИСАК ПИТАЊА ЗА ТЕСТ БР. 1 

ПАТРОЛОГИЈА 2 

 

1. За Евтиха, Христос је: 

а. у две природе после оваплоћења, али из једне природе пре оваплоћења   

б. из две природе, али једна природа после оваплоћења  

в. из једне природе и једна природа после оваплоћења 

2. Блажени Теодорит Кирски је рођен у: 

а. Антиохији  б. Александрији в. Киру 

3. Наведите наслове четири дела чији је аутор Теодорит Кирски. 

4. Када је рођен Блажени Теодорит Кирски? 

5. Блажени Теодорит Кирски тврдио да је на крсту пострадао: 

а. Бог Логос б. Христос 

Зашто? 

6. Избаци уљеза: 

Теодор Мопсуестијски    

Кирило Александријски   

Ива Едески   

Теодорит Кирски 

7. Шта је теопасхитизам? 

8. Посланица (Томос) којег епископа је представљао основу за састављење Ороса 

Халкидонског сабора? 

9. На Халкидонском сабору усвојена је формулација да за Христа важи да је: 

а. једна природа Бога Логоса оваплоћена б. једна ипостас у две природе 

в. једна ипостас из две природе 

10. После Халкидонског сабора, према Јовану Мајендорфу, можемо разликовати које четири 

богословске струје? 

11. Наведите три нехалкидонска богослова шестог века. 

12. Ко је творац синтагме „једна сложена природа Исуса Христа“? 

13. Халкидонски сабор одржан је: 



а. 441. б. 451. в. 449. 

14. Који богослов је рехабилитован на Халкидонском сабору? 

а. Евтих б. Теодор Мопсуестијски в. Теодорит Кирски 

15. Севир Антиохијски је прихватао разликовање две природе у Христу: 

а. у збиљи б. само у теорији/мишљењу в. није га уопште прихватао 

16. На ком васељенском сабору је осуђен оригенизам? 

17. Наброј три елемента оригенистичког учења које је Црква анатемисала. 

18. На предлог ког византијског цара је Црква осудила Оригена? 

19. Шта је био повод за настанак Другог оригенистичког спора? 

20. Колико анатема против оригенизма је усвојено на Петом васељенском сабору? 

21. Који богослови су осуђени на Петом васељенском сабору? 

22. Ко је творац израза „уипостазираност“ и шта он означава? 

23. Шта су флорилегији? 

24. Аутор који је написао Corpus Areopagiticum рођен је: 

а. 476. у Александрији  б. 533. у Антиохији в. није познато 

25. Који списи чине Corpus Areopagiticum? 

26. У ком периоду су настали списи Дионисија Ареопагита? 

27. Који израз из Четвртог писма Гају Дионисија Ареопагита је био предмет спора у 

монотелитском спору? 

28. У ком спису Дионисија Ареопагита се говори о два богословска метода: апофатици и 

катафатици? 

29. Катафатика је, према Дионисију Ареопагиту, богословски метод у коме о Богу говоримо у: 

а. потврдним исказима б. одричним исказима 

30. Апофатика је, према Дионисију Ареопагиту, богословски метод у коме о Богу говоримо у: 

а. потврдним исказима б. одричним исказима 

31. Избаци уљеза: 

О божанским именима 

О небеској јерархији 

О символичкој теологији 

О црквеној јерархији 

32. Које је најпознатије дело Светог Дијадоха Фотичког? 

33. Када је живео Свети Григорије Велики? 



34. Свети Григорије Велики је био епископ: 

а. Кесарије б. Цариграда в. Рима 

35. У ком веку је живео Свети Исак Сирин? 

36. Која три степена у духовном развоју разликује Свети Исак Сирин? 

37. Који римски папа је исповедао једну христолошку јерес? 

38. Где је Преподобни Јован Лествичник провео највећи део свог живота? 

39. Које је најпознатије дело Преподобног Јована Лествничника? 

40. За време ког византијског цара је избио монотелитски спор? 

41. Када је живео Свети Максим  Исповедник? 

42. Према Светом Максиму Исповеднику Христос има: 

а. једну ипостас, две воље и енергије б. једну ипостас, једну енергију и две воље 

в. једну ипостас, једну енергију и вољу в. две ипостаси, воље и енергије 

43. Наведите наслове четири дела Светог Максима Исповедника. 

44. Свети Максим Исповедник разликује: 

а. природну и гномичку вољу б. логосну и ноетичку вољу в. ипостасну и природну вољу 

45. Коју врсту воље, према Светом Максиму Исповеднику, Христос није имао? 

46. У ком спису је Свети Максим Исповедник изложио тумачење Свете литургије? 

47. Шта је моноенергизам? 

48. Шта су логоси бића, према Светом Максиму Исповеднику? 

49. Према Светом Максиму Исповеднику кретање творевине је: 

а. последица пада б. последица стварања  

50. Када је одржан Латерански сабор? 

51. Када је одржан Шести васељенски сабор? 

52. Наведите два позната заступника монотелитиства. 

53. Избаци уљеза: 

Мистагогија 

Расправа са Пиром 

О мистичкој теологији 

400 глава о љубави 

54. Монотелитство је учење да Христос има: 

а. једну природу б. једну енергију в. једну вољу 


