
6 Статус предмета изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава (вежбе, 

ДОН, студијски 

истражива-чки 

рад)
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Садржај предмета
Православно хришћанско сагледавање и поимање човека

првенствено потиче из самог факта Божанског Откривења.

Хришћанска антропологија се заснива на библијском

Откривењу. Човек је биће Откривења, јер је створен по слици

Бога Откривења. Човек је створен по икони и подобију Божијем,

односно по живом лику Живога Бога. То је првенствено

карактер човека, личност човека. По библијској антропологији

ништа друго није тако битно као тај лик човека, односно та

боголикост, сличност човека са Богом. Основна поставка

православне библијске антропологије јесте да је образ Божији

или икона Божија или слика Божија основна карактеристика

човека. Постоји једно језгро у библијској антропологији а оно је

управо икона Божија у нама, која истовремено представља

људску личност, а то је све резултат Божије љубави односно

Божијег стварања и последица Божијег Откривења.
 На вежбама се обрађују исте тематске целине у апликативном аспекту, 

уз оспособљавање за продуктивно коришћење литературе. 

Литература

Јанарас Христо, Метафизика тела, Беседа, Нови Сад 2005,

9-37.                       
Јевтић Атанасије, Књига Постања (превод и схолије),

Београд 2004.

Поседовање развијених академских компетенција у домену 

антропологије и пратећих апликативних способности уз помоћ 

објективних истраживачких метода и техника.

Назив предмета Библијска антропологија

Наставник (за предавања) др Дражен Перић

Наставник/сарадник (за вежбе) др Дражен Перић

Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ

Уписан први семестар мастер академских студија
Циљ предмета је омогућавање основних увида у проблематику

приступа библијским текстовима и упознавање студената са

основним елементима библијске антропологије. Са посебним

освртом на персонално постављено промишљање о људском

постојању које се заснива на библијско-теолошком схватању и

разумевању човека као иконе Божије.

Врста и ниво студија Мастер академске студије

Спецификација предмета
Студијски програм Мастер програм 

Изборно подручје (модул) Систематско-историјски модул
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4
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Предавања Вежбе ДОН

Студијски 

истраживачки рад Остали часови

2 1
Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

10 усмени испит 70

                   

10

Предиспитне обавезе

активност у току 

практична настава

колоквијуми

семинари

Оцена знања (максимални број поена 100)

Кубат Родољуб, Схватање загробног живота кроз

старозаветну историју, Богословље 1-2, Београд 1999, 9-36.

Кубат Родољуб, Основе старосавезне антропологије

(теолошка перспектива), Београд/Нови Сад 2008.

Перић Дражен, Релациони карактер Библијске старозаветне

антропологије, Српска теологија данас 2014 (Православни

богословски факултет, 14. децембар 2013), Београд 2014,

311-321.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Вербално - текстуалне, илустративно - демонстративне.


