
Спецификација предмета
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Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија Основне академске студије
Назив предмета Егзегеза Новог Завета
Наставник (за предавања) др Владан Таталовић
Наставник/сарадник (за вежбе) др Владан Таталовић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Вербално - текстуалне, илустративно - демонстративне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

15 писмени испит
практична настава усмени испит 70
колоквијуми
семинари 15

Циљ
Предмета

Упознавање појмовно-категоријалног и методолошког апарата новозаветне егзегезе, 
овладавање умењима тумачења новозаветних садржина кроз компетентан самостални 
синхронијски/дијахронијски рад на (одабраним) текстовима, коначно осмишљен 
оспособљавањем кандидатâ за ефектну апликацију новозаветних порука. 

Исход
Предмета

Разумевање историјског развоја и поседовање основних појмова новозаветне егзегезе, 
oвладавање принципима патристичке и историјско-критичке егзегезе, као и оспособљавање за 
самосталне егзегетске синтезе у циљу ефектне актуализације новозаветног текста. 

Теоријска
Настава

1. Увод у новозаветну егзегезу: теолошка аргументација; 2. историјски развој новозаветне 
егзегезе са посебним освртом на доприносе српских егзегетских традиција; 3. егзегетска 
анализа одабраних одељака историјских текстова новозаветне литературе: Марк. 1:21-28; Мат. 
1-2; 3:1-17; 5:1-10; 6:9-13; 12:22-32; 17:1-9; 26:17-36; 26:37-27:66; Лук. 15:11-32; 18:9-14; Јов. 1:1-
18; 2:1-11; 5:1-18; 20-21; Дела ап. 2; 4. егзегетска анализа одабраних одељака новозаветне 
епистолографије: 1 Кор. 13:1-13; Еф. 5:23-33; Откр. 1-21. 

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

Обрада истих тематских целина са апликативног аспекта, са инсистирањем на умењима 
анализе и тумачења одабраних новозаветних текстова , као и оспособљавање за активно и 
продуктивно коришћење литературе путем израде превода са страног језика, представљањем 
егзегетских тема и проблема у оквирима вежби или самосталног семинарског рада.
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