
15 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит 60
усмени испит 40

докторске студије
Символично богословље

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Литература
Символ и спасење (Савремени егзистенцијални одрази сотириолошких начела древне Цркве), 
Београд, 2010.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

"Символични аспекти гносеологије природних догађаја", Саборност, X, Пожаревац, 2016. 17-39.
"Небески символи Старог Завета у божанском домостроју спасења", Саборност, X, Пожаревац, 
2016. 51-76.

"Богослужбени аспекти хришћанског символизма", Богословље, 1, Београд, 2008. 43-54.

Богословље божанских имена (Есхатолошко-историјски приступи божанском откривењу, 
богоименовању и богопознању), Пожаревац, 2014

теологија

уписана прва или друга година докторских студија

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Символично богословље отвара студентима докторских студија могућност спознаје не само 
божанског порекла појединачних символа постојања, већ и многодимензионални, многозначни, 
али и јединствени домострој спасења у Тајни Христовој

Стицање знања о символичном начину постојања света, како би студенти докторских студија имали 
прилике да стекну увид у реалност и важност символичног приступа божанској творевини.

Садржај предмета

Теоријска настава овухвата наставне јединице: Символ (појам и значај), Основе хришћанског 
символизма, Основе старозаветног символизма: I час: Библијски језик и символи, II час: 
Старозаветни космолошки символизам, III час: Старозаветни антрополошки символизам; 
Космолошки символизам и првородни грех, Символизам старозаветног домостроја спасења: I час: 
Символизам предзаконске епохе, II час: Символизам Мојсијевог закона, III час: Символизам 
пророчких списа, IV час: Старозаветни Месијански символизам; Символизам Новог Завета: I час: 
Символизам св. Тајне Оваплоћења Сина Божијег, II час: Однос старозаветне сенке и символа у 
Тајни Христовој, III час: Сотириолошка природа символа у Тајни Христовој, IV час: Есхатолошко-
историјска пројекција символа Тајне Христове; Еклисиолошке претпоставке хришћанског 
символизма, Символизам црквених служби.  


