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Садржај:
Православно хришћанско сагледавање и поимање тајне човека
итекако се тиче есхатологије. Есхатолошка антропологија жели
да покаже да је есхатон као васкрсење мртвих и као будуће
Царство Божије једина истина постојања. Основна поставка
есхатолошке антропологије јесте да се овај будући догађај
остварује и пројављује већ сада делатношћу Духа Светога у
историји као стварање заједнице у Христу. То је пројављивање
есхатона сада и овде у Тајни Христовој – у Цркви, на Светој
Евхаристији. Евхаристија тако представља икону Есхатона, што
и сама њена структура то показује. Евхаристијска заједница
људи са Христом и међу собом јесте основ за истинско
постојање човека као личности и за постојање целокупне
творевине. Не постоји истинско биће без васкрсења и не постоји
васкрсење мртвих без заједничарења са Христом и Духом
Светим, што уједно представља и саму есхатолошку реалност.
Циљ:
Циљ предмета је омогућавање основних увида у проблематику
есхатолошке антропологије. Са посебним освртом на
персонално постављено промишљање о људском постојању које
се заснива на библијско-теолошком схватању и разумевању
човековог бића као есхатолошке заједнице.
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 есхатолошке антропологије
3. недеља
Појам τό ἔσχατον, τά ἔσχατα
4. недеља
Појам ὁ Ἔσχατος
5. недеља
Обожење човека
6. недеља
Христолошки аспект обожења
7. недеља
Пневматолошки аспект обожења
8. недеља
Христолошко-пневматолошко-еклисиолошки аспект
обожења

9. недеља
Света Евхаристија као икона Есхатона
10. недеља
Оригенова есхатологија
11. недеља
Схватање есхатона у делима Отаца Цркве
12. недеља
Поимање есхатологије код западних хришћана
13. недеља
Есхатологија и проблем смрти
14. недеља
Тајна слободе у обоженом човеку
15. недеља
Биће као есхатолошка заједница
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