
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Докторске студије теологије 
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија  
Назив предмета Есхатологија и историја 
Наставник (за предавања) Мидић Ч. Добривоје-Игнатије 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 15 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 
Услов  

Циљ 
предмета 

Стицање теоријских знања о односу есхатологије и историје као онтолошком питању; њиховом 
појмовно-категоријалном апаратуи методологији, оспособљавање за просуђивање различитих 
есхатолошких праваца и њихових односа са философским изазовима новог разумевања историје у 
20. веку; оспособљавање за компетентну самосталну анализу овог сложеног односа у савременој 
православној мисли и философији. 

Исход 
предмета 

Поседовање највиших научно – стручних академских компетенција у домену испитивања односа 
историје и есхатологије и пратећих апликативних способности аналитичког приступа догматским 
разликама хришћанских деноминација у домену упоредне есхатологије, уз помоћ објективних 
истраживачких метода и техника. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1. Појам есхатологије у савременој православној мисли; 2. Појам есхатологије у савременој 
западној хришћанској мисли. 3. Есхатологија и историја у делу О. Кулмана 4. Есхатологија и 
историја у делу Ј. Молтмана. 5. Есхатологија и историја у делу Ј. Рацингера. 6. Есхатологија и 
историја у мисли митр. Јована пергамског. 7. Есхатологија – онтологија. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)  
Литература 

1 И. Мидић, Биће као есхатолошка заједница, Пожаревац 2008 
2 G. Florovsky, The Predicament of the Christian Historian: Christianity and Culture, New York 1959 
3 – Eshatology in the Patristic Age: The Greek Orthodox Theological Review, 1956 
4 J. Zizioulas, Being as Communion, New York 1985 
5 И. Мидић, Биће као есхатолошка заједница, Одбор за просвету и културу Епархије браничевске, 

Пожаревац 2008 
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

10        
Методе 
извођења 
наставе вербално-текстуалне 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 20 писмени испит 60 
практична настава  усмени испит  
колоквијуми      



семинари 20     
 


