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Cilj ili svrha
kolegija

Sposobnost razumijevanja naravi i dinamike kršćanske Objave i vjere;
poznavanje procesa prenošenja Božje objave.

Preduvjeti za upis

Kompetencije koje se stječu u kolegiju Uvod u misterij Krista i povijest
spasenja, te osobito u kolegiju Teološka epistemologija.

Ishodi učenja

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:
1. Analizirati i opisati stvarnost Božje objave (SZ i NZ), kršćanske vjere
i povijesti spasenja.
2. Argumentirati jedincatost Isusa Krista i obrazložiti njegovu ulogu u
povijesti spasenja.
3. Opravdati posebnost kršćanske objave i vjere (Kristova patnja,
smrt i uskrsnuće).
4. Staviti u odnos događaj Objave i njezino prenošenje, Pismo i Predaju, Objavu i vjeru, povijest i spasenje.
5. Oblikovati suvremenu kulturu i ozračje, s poštovanjem i u skladu
sa kršćanskim uvjerenjima.
6. Vrjednovati kršćansku objavu i vjeru u međureligijskom kontekstu.
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Kompetencije koje
se stječu

Poznavanje i razumijevanje teološkog pojma objave i događaja Božje
objave kao temeljne pretpostavke za razumijevanje ostalih teoloških
traktata.
Sposobnost opisati povijesna razdoblja Božjega samo-objavljivanja
čovjeku, imajući u vidu osobu i djelo Isusa Krista kao punine Božje
objave, te uočiti bitne značajke i posebnosti kršćanske objave.
Razumijevanje dinamike koja se rađa u susretu Boga objavitelja i čovjeka koji je pozvan vjerovati, odnosno vjerom odgovoriti Bogu.
Sposobnost interpretiranja aktualnog nauka o Objavi u svjetlu teološke predaje i crkvenih dokumenata.
Osposobljenost za otvorenost, objektivni pristup i dijalog s nekršćanskim religijama, raznim modernim (a)religioznim fenomenima i suvremenim svijetom kao takvim.

Sadržaj

Predmet obrađuje temeljne značajke pojma objave i njegove važnosti u fundamentalnoj teologiji. Polazište je Bog objavitelj i čovjek primatelj Božje Objave, pozvan na odgovor vjere. Otvorenost čovjekova
duha prema Bogu. Bog traži čovjeka – čovjek traži Boga. Objavljena
istina o Bogu i o čovjeku.
Cilj je prikazati biblijske periode i svetopisamske temelje Božje Objave. Božja objava u stvaranju i u Starom zavjetu; kozmička i povijesna
Božja objava. Riječ (dabar, logos) kao temeljni medij Božje objave.
Božja objava i povijest spasenja se ostvaruje kroz riječi i djela. Vrhunac Božje objave jest u Isusu Kristu, koji je posrednik i punina čitave Objave. U središtu Kristovog poslanja jesu patnja (kenosis), smrt i
uskrsnuće kao Božja konačna objava. Izlaže se Božje samoočitovanje
u događaju Isusa Krista, objavitelja Oca i donositelja Kraljevstva Božjeg.
Isus iz Nazareta kao povijesna osoba. Biblijska i izvanbiblijska svjedočanstva o Isusu iz Nazareta. Povijesni značaj Evanđelja. Isus kao
universale concretum. Isusova prisutnost i pojava, riječi i djela, znaci i
čudesa, a osobito smrt i uskrsnuće kao punina Objave. Uskrsnuće kao
središte kršćanske vjere. 'Znakovi' uskrsnog događaja: prazan grob i
Isusova ukazanja/uprisutnjenja. Kristološki naslovi: Mesija-Krist, Sin
Božji, Sin Čovječji, Gospodin-Kyrios.
Prenošenje i tumačenje Objave. Značenje i uloga predaje/tradicije.
Živa predaja Crkve. Odnos između Pisma i Predaje.
Pitanje božanskog nadahnuća i istinitosti Svetog pisma, te tumačenja
i uloge Pisma u Crkvi.
Kršćanska vjera jest odgovor Bogu objavitelju te predstavlja sastavni
dio događaja Objave.
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Razumijevanje Božje objave u povijesti teologije. Uvid u modernističku krizu i novo shvaćanje kršćanske Objave. I. vatikanski sabor (Dei
Filius) i reakcije Učiteljstva. Posebno se tumači produbljeno shvaćanje kršćanske objave na II. vatikanskom saboru (Dei verbum) i iznose
teološki kriteriji za prosuđivanje njezine vjerodostojnosti. Struktura i
glavne poruke konstitucije Dei Verbum.
Pitanje odnosa kršćanstva i nekršćanskih religija. Isus Krist, punina
Božje objave u povijesti i jedini posrednik između Boga i ljudi.
Cilj je obraditi pitanje sadržaja kršćanske Objave (Pismo, Predaja), njezina prenošenja, tumačenja i svjedočenja u zajednici Crkve (crkveno
učiteljstvo) imajući pritom u vidu sadašnji kontekst dijaloga sa religijama i suvremenim svijetom.
Obvezna literatura

DRUGI VATIKANSKI SABOR, Dogmatska konstitucija o božanskoj objavi
»Dei Verbum«, KS, Zagreb, 1993., str. 391.-416.; A. SCHNEIDER, Putovi
Božje objave, FTI, Zagreb, 2008., str. 1.-144.; J. DANIÉLOU, Bog i mi, KS,
Zagreb, 2012., str. 1.-229.; MEÐUNARODNO TEOLOŠKO POVJERENSTVO, Kršćanstvo i religije, KS, Zagreb, 1999., str. 1.-76.; W. KERN, F.
NIEMANN, Nauka o teološkoj spoznaji, KS, Zagreb, 1994., str. 51.-118.

Preporučena
literatura

W. KASPER, Bog Isusa Krista. Tajna trojedinog Boga, UPT, Ðakovo, 1994.;
T. IVANČIĆ, Isus iz Nazareta povijesna osoba, Teovizija, Zagreb, 2000.; J.
RATZINGER, Teološki nauk o principima. Elementi fundamentalne teologije, Ex libris, Rijeka, 2010.; J. B. METZ, Memoria passionis. Provokativni spomen u pluralističkom društvu, KS, Zagreb, 2009.; C. DOTOLO,
Moguće kršćanstvo. Između postmoderniteta i religioznog traganja, KS,
Zagreb, 2011.; J. RATZINGER, Vjera – istina – tolerancija. Kršćanstvo i
svjetske religije, KS, Zagreb, 2004.; W. KNOCH, Bog traži čovjeka. Objava,
Pismo, Predaja, KS, Zagreb, 2001.; A. REBIĆ, Isusovo uskrsnuće. Izvješća,
vjera, činjenice, KS, Zagreb, 1972.; A. KRESINA, LJ. RUPČIĆ, A. ŠKRINJAR,
Dogmatska konstitucija o božanskoj objavi Dei Verbum, FTI, Zagreb,
1981.; A. WEISER, Središnje teme Novoga zavjeta, KS, Zagreb, 1981.;
W. KASPER, Isus Krist, CuS, Split, 1995..; K. VIŠATICKI, Dabar – Logos
– Riječ, u: VÐSB 119 (1991.)4, str. 63.-65.; B FORTE, Na putovima Jednog. Metafizika i teologija, KS, Zagreb;H. WALDENFELS, Kontekstualna
fundamentalna teologija, UPT, Ðakovo, 2005.; N.A. ANČIĆ I N. BIŽACA
(prir.), Objava, objave, ukazanja, zbornik, CuS, Split, 2007.; S. PIE-NINOT, La teologia fondamentale, Queriniana, Brescia, 2002.

Oblici provođenja
nastave

Predavanja i razgovor o zadanim temama vezanim uz predavanja.

Način provjere
znanja i polaganja
ispita

Pismeni/usmeni ispit.

2017. / 2018.

Jezik poduke
i mogućnosti
praćenja na drugim
jezicima

Hrvatski jezik.

Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i/ili
modula

Anketna propitivanja i mogućnost usmenog ili pismenog osvrta nakon predavanja ili/i ispita.
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