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Садржај:
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.
Циљ:
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.
Предуслови:
Уписане дипломске (мастер) академске студије.
Облик наставе:
Предавања.

Обавезе студената:
Студенти су, обавезни да похађају наставу, да долазе редовно на
предавања, да активно учествују у настави и да долазе на
појединачне консултације са професором. Вреднује се рад
студента током читавог семестра и тражи се што активније
учешће, залагање и ангажованост студената
Начин оцењивања рада и резултата:
Начин оцењивања рада и резултата: Активно учешће на настави
доноси 30% оцене. Осталих 70% оцене студенту ће донети
завршни усмени испит.

План курса/предмета
1. недеља
Уводно предавање
2. недеља
Основне поставке библијске антропологије
3. недеља
Старозаветна вера у стварање човека
4. недеља
Анализа текста Књиге Постања о стварању човека
5. недеља
Стварање човека по икони и подобију Божјем
6. недеља
Целовитост човекове личности у Старом завету
7. недеља
Основни појмови старозаветне антропологије
8. недеља
Створеност и грешност човекова у Старом завету

9. недеља
Човеков пад и грех у Старом завету
10. недеља
Дрво познања добра и зла
11. недеља
Схватање живота и смрти у Старом завету
12. недеља
Идеја о бесмртности душе у Мудросним књигама
13. недеља
Схватање загробног живота у Старом завету
14. недеља
Човек као биће завета/заједнице у Старом завету
15. недеља
Христос Алфа и Омега библијске антропологије
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