
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

 

Назив предмета: Филозофија религије 

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Кинђић Б.Зоран 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студенти упознају са различитим проблемима 

филозофије религије, као што су однос вере и знања, умног и надумног, теологије и 

мистике, као и о начинима на које религија и филозофија одговарају на тзв. вечна питања о 

прапочетку света и смислу живота. Разматрањем различитих начина доказивања постојања 

Бога, као и проблема откривене истине, теодикеје, есхатологије итд. студенти треба да 

стекну продубљена знања како о историјски варирајућем односу филозофије и религије, 

тако и о суштини и различитим облицима религије.  

Исход предмета: Филозофским тематизовањем феномена религије и упознавањем са 

њеном суштином студенти ће бити оспособљени за боље разумевање различитих облика и 

манифестација религије. Поред тога, стећи ће увид у сличности и разлике религијског и 

филозофског приступа стварности.  

Садржај предмета: 

1. Основни појмови и питања филозофије религије. 

2. Теорије о настанку и функцији религије. Просветитељска критика религије. 

3. Персонални Бог и аперсонално божанство. Учење о Светој Тројици. Катафатичко и 

апофатичко богословље. 

4. Докази за постојање Бога: онтолошки, космолошки, телеолошки, морални. 

5. Однос религије и морала 

6. Однос мистике и теологије. Проблем откривене истине. 

7. Судбина душе после смрти. Учења о васкрсењу и реинкарнацији. 

8. Проблем теодикеје. Учење о предодређености и слободи воље. 

9. Сотириологија. Фигуре пророка, месије, аватара и Христа. 

10. Учења о преображењу, просветљењу и обожењу. 

11. Есхатологија. Линеарно и циклично схватање времена. Судбина и Промисао. 

12. Верска толеранција и фанатизам. Идеја ненасиља. Верски синкретизам. 

 

Препоручена литература: 

Лешек Колаковски, Религија, Београд 1992. 

Андрија Крешић, Филозофија религије, Загреб 1981. 

Richard Schaeffler, Religionsphilosophie, Freiburg – München 2002. 

Brian Davies, Uvod u filozofiju religije, Zagreb 1998. 

Rudolf Otto, Sveto, Sarajevo 1983. 

Hans Küng, Postoji li Bog?, Zagreb 1987. 

John D. Caputo, On religion, London – New York 2001. 

Епископ Атанасије, Философија и теологија, Требиње – Врњачка Бања 2004. 

Ендрју Лаут, Извори хришћанског мистичког предања, Београд – Карловац 2009. 

Број часова  активне 

наставе 

предавања: 4 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе 
Предавања, дискусије, консултације, израда истраживачког рада 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Истраживачки рад – 10 поена, колоквијум – 40 поена, завршни део испита – 50 поена 

 


