ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Силабуси
доц. др Раде Кисић
Теолошки мастер програм, Систематско историјски модул
Предмет: Савремена протестантска теологија
Група: Систематска
Фонд часова: II (летњи) семестар (2+1)
ЕСПБ: 6
Испит: усмени

Циљ предмета: Стицање теоријских знања о протестантској
теолошкој мисли у XX / XXI веку, односно о најважнијим
теолозима и теолошким правцима тог времена. Упознавање са
кључним теолошким темама и проблемима који су актуелни у
протестантским црквама и верским заједницама као и
сагледавање перспектива и изазова који им предстоје у
будућности. Овладавање умењем активног и продуктивног
коришћења научне литературе.
Исход предмета: Поседовање развијених стручних академских
компетенција у домену савремене протестантске теологије и
пратећих апликативних способности непосредне анализе
протестантске теолошке мисли уз помоћ објективних
истраживачких метода и техника.
Предуслови: Уписане мастер студије.
Облик наставе: Интерактивна предавања, вежбе, консултације.
Обавезе студената: Похађање наставе, учешће у групним
облицима рада (заједничким пројектима).
Начин оцењивања рада и резултата: активно учешће у
настави ‒ 30 поена; завршни испит ‒ 70 поена.
План курса/предмета

1. недеља
Уводне напомене. Излагање циља, исхода и садржаја предмета
2. недеља
Протестантска теологија: Континуитет или дисконтинуитет?

3. недеља
Дијалектичка теологија. Карл Барт
4. недеља
Егзистенцијална теологија. Рудолф Бултман.
5. недеља
Теологија кулуре. Паул Тилих

6. недеља
„Хришћанство у пунолетном свету“. Дитрих Бонхефер
7. недеља
Оскар Кулман и Волфхарт Паненберг – теологија,
откривење, историја
8. недеља
Повратак есхатологије. Јирген Молтман
9. недеља
Политичка теологија
10. недеља
Протестантска теологија у друштвено-културном
контексту. Етичке и социјалне импликације
протестантске теологије.
11. недеља
Протестантска теологија и религијски плурализам.
12. недеља
Савремени еклисиолошки концепти у протестантској
теологији
13. недеља
Учешће протестантских цркава у екуменском покрету
14. недеља
Проблем одређивања „протестантског идентитета“

15. недеља
Протестантизам у свету данас и његова будућност: „Мора ли
протестантизам умрети?“
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