
ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ИСТОРИЈЕ РЕЛИГИЈЕ

1. Kада је рођен Мухамед?
2. Када је Мухамед почео своју проповед?
3. Када је Мухамед прешао из Меке у Медину?
4. Када је умро Мухамед?
5. Како се зову прва 4 калифа?
6. По ком основу су се поделили шиити и сунити?
7. Кога има више, шиита или сунита? У којим земљама су шиити доминантни?
8. Која религија је била доминантна међу арапима пре Мухамеда?
9. Како се зове света књига ислама?
10. Како се називају поглавља и стихови у Курану?
11. Како је Мухамед примао откривење?
12. Шта значи реч ислам?
13. Како се назива исламско право?
14. Шта су хадиси?
15. Наведи „5 стубова ислама“
16. Шта значи Алахово име ар-Рахман?
17. Припадници којих религија су од стране ислама толерисани, а који нису?
18. Који важан догађај о Христовом животу Куран/ислам не признају?
19. Ко је формулисао термин хиндуизам и шта се под тим подразумевало?
20. Шта значи појам dharma?
21. Које су 3 данас најзначајније хиндуистичке религије?
22. Како се називају најстарији хиндуистички свети списи?
23. Шта значи реч веде, колико их има и којих?
24. Шта су упанишаде?
25. Како се назива свети спис који описује Кришнин живот, и како се преводи његов 

наслов?
26. Како се назива свети језик хиндуиста?
27. Шта је карма?
28. Како се зове племе најзначајније за развој хиндуистичких религија и културе?
29. Када су Аријевци продрли на индијско тле?
30. Које касте постоје у Индији?
31. Из које касте се бира свештенство?
32. Како се зове хиндуистички реформатор оснивач ђаинизма?
33. Следбеници ког апостола су по предању први хришћани на територији Индије?
34. Шта је то jiva?
35. Ако прихватимо поделу религија на мистичне и пророчке, које познате религије би 

спадале у прву групу, а које у другу?
36. Ко/шта су деве?
37. Чије је Кришна оваплоћење и које по реду?
38. Како се према најстаријим индијским светим списима зове бог створитељ?
39. Шта су брахман и атман?
40. Шта је учење о реинкарнацији?
41. Које су „карактерне“ разлике између Вишнуа и Шиве?
42. Какав пут ослобођења је пут мајмуна, а какав пут мачке?
43. Која су 3 главна приступа спасењу у хиндуистичким традицијама?
44. Колико ритуала пред Богом се изводи у кућном богослужењу хиндуса? Наведи неке од 

њих
45. Колико животних стадијума има код хиндуса, и који су то?
46. Који одломак из Јеванђеља је посебно привлачан хиндуистима?
47. Шта је то јога и шта значи сам тај појам?
48. Које је Будино „световно“ име?
49. Шта значи реч буда?
50. Када је живео Буда?
51. Када је отпочео своју проповед и где?



52. Којим је језиком проповедао Буда?
53. На ком језику су настали најстарији свети списи будизма?
54. Како се називају најстарији свети списи будизма и од чега се састоје?
55. Које су основне 4 Будине истине?
56. Шта значи реч нирвана?
57. Како је према предању зачет Буда?
58. Како је буда окончао овоземаљски живот и у ком старосном добу?
59. Шта је то sangha?
60. Којих су 5 „заповести“ обавезне етичке норме за све будисте?
61. Од чега живи/издржава се будистичка монашка заједница?
62. Ко је Ашока, када је живео и по чему је значајан?
63. Шта је theravada будизам и где се распростире?
64. Да ли је допуштено „монашење“ жена у будизму?
65. По чему је термин shravakayana будизам бољи од hinayana?
66. Шта је mahayana будизам и зашто се тако зове?
67. Зашто је споран/контроверзан тантризам?
68. Како се зове доминантна форма будизма у Јапану, и која је главна метода коју он 

користи?
69. Шта је будизам вере?
70. Ко је Амида буда?


