
Статус предмета (обавезни/изборни)

Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

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

1

2
3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад
2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит

15 писмени испит
усмени испит

15

Библијско-патристички
Академске студије – Дипломске (мастер) студије
NOVUM TESTAMENTUM PATRISTICUM  

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

др Драган Радић, доцентНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Вербално-текстуалне, илустративно-демонстративне.

Литература
Тeodoret Cirski, Izabrani spisi,  Split 2003. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

C. Kannengiesser, Handbook of Patristic Exegesis: The Bible in Ancient Christianity , Brill-Leiden: 
Boston 2004.  
F. Young, Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture , Cambridge, University Press 
1997.

Д. Радић, „Теодор Мопсуестијски као тумач Светог Писма“, Српска теологија данас,  књ. 
2: Зборник радова Другог годишњег симпосиона (ПБФ Београд, 28-29. мај 2010), уред. Б. 
Шијаковић, Београд: Институт за теолошка истраживања ПБФ 2010, 216-229.

Јован Златоусти, Сабрана дела,  Ниш 2018. 

Дипломске мастер студије

Уписане дипломске (мастер) академске на библијско-патристичком модулу 

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљавање кандидата за самостални рад на библијским текстовима и патристичким 
тумачењима Светог Писма у циљу изналажења начина и путева рецепције библијских 
текстова Новога Завета.

Обрада истих тематских целина са апликативног аспекта, уз инсистирање на 
самосталном умећу читања и разумевања одабраних патристичких коментара, као и 
практично оспособљавање кандидатâ за продуктивно коришћење изворâ/литературе - 
представљањем егзегетских тема и проблема у оквирима вежби или самосталним 
семинарским радом.

Стицање теоријских знања о патристичкој егзегези и методама тумачењâ Отаца са 
посебним акцентом на антиохијској егзегетској традицији, као и могућност апликације 
светоотачког егзегетског наслеђа у савременој православној егзегези.

Садржај предмета
1. Теолошке претпоставке и методолошке карактеристике патристичке егзегезе 
2.  Критичка издања светоотачких егзегетских дела 
3. Егзегеза Светог Писма у раној патристици
4. Свето Писмо у теологији Светих Отаца: приступи, методе, појмови 
5. Антиохијска школа: приступ и методе
6. Теодор Мопсуестијски као тумач Светог Писма
7. Јован Златоусти – највећи и најзначајнији егзегета Цркве
8. Теодорит Кирски као представник критичко-текстуалне егзегезе
9. Рекапитуалација градива 


