
1.  OPIS PREDMETA - OPĆE INFORMACIJE 
1.1. Nositelj predmeta doc. dr. sc. Tomislav Kovač 1.6. Godina studija Prva 
1.2. Naziv predmeta  Temelji kršćanske vjere 1.7. Broj bodova po ECTS sustavu 2 
1.3. Suradnici dr. sc. Branko Murić 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P + V + S + e-učenje) 20 
1.4. Studijski program 

(preddiplomski, diplomski, 
integrirani) 

Program cjeloživotnog obrazovanja 1.9. Očekivani broj studenata na predmetu 40 

1.5. Status predmeta obvezni predmet 1.10. Razina primjene e-učenja (1., 2., 3. razina), postotak 
izvođenja predmeta on line (maksimalno 20%)       

2. OPIS PREDMETA   

2.1. Ciljevi 
predmeta 

Uvodno prikazati nastanak kršćanske teologije temeljene na Božjoj riječi ili objavi te kako se teologija razvija kao kršćansko znanje vjere. Pažnja se 
posvećuje pitanju čovjekove otvorenosti za Boga kroz čežnju za Bogom, kroz temeljno iskustvo Boga i jezik kojim se izražava te čežnja i temeljno 
iskustvo. Središte kršćanske teologije jest Božje samopriopćivanje koje u sebi uključuje povijesnospasenjsku dimenziju: Bog čovjeka uključuje u 
plan spasenja. Problematizira se posebnost i obilježja kršćanskog poimanja objave. Čovjek kao biće koje sudjeluje u Božjoj samoobjavi odgovara 
poslušnom vjerom. Stoga se u četvrtoj cjelini obrađuje pitanje spoznaje i znanja vjere. Ističu se tri temeljna obilježja čina vjere: slobodan čin, 
inteligentni čin i darovana prenošenost. U petoj cjelini se promišlja o razlozima kršćanske vjere osobito se usredotočujući na svjedočenje i 
prenošenje vjere u Crkvi.  
Kroz susrete, razgovore, osobni rad i predloženu literaturu, polaznici programa će se upoznati s izvorima koji proučavaju temelje kršćanske vjere 
te će ih se osposobiti da prepoznaju određene specifične problematike vezane uz središnje pojmove kršćanske teologije: samoobjava Boga, vjera 
kao čin i sadržaj, svjedočenje i prenošenje vjere. 
U zadnjoj, tj. šestoj cjelini, promatra se kršćanstvo u kontekstu suvremenog religijskog pluralizma. Želi se istaknuti posebnost kršćanske vjere u 
odnosu na druge religijske tradicije svijeta te prikazati stav Katoličke crkve prema međureligijskom dijalogu.  

2.2. Uvjeti za upis predmeta ili ulazne kompetencije koje su potrebne za 
predmet  

2.3. Ishodi učenja na razini 
programa kojima predmet 
pridonosi 

- polaznik će biti upoznat s temeljnim pojmovima kršćanske teologije te će ih moći dalje razvijati i primjenjivati  
- polaznike će se poticati na samostano i kritičko promišljanje 
- polaznik će se osposobljavati za dijalogiziranje u kontekstu pluralističkog društva i kulture 
- polaznik će sam moći dalje istraživati, služiti se literaturom i primjenjivati stečene vještine u studiju i životu 

2.4. Očekivani ishodi učenja na 
razini predmeta (3-10 
ishoda učenja)  

- opažati i moći kritički pristupati pojmu vjere, objave i vjerodostojnosti kršćanske vjere 
- razvijati i primijeniti stečena znanja i vještine  
- prepoznati koja su temeljna obilježja kršćanske vjere  
- povezati kategoriju svjedočenja s drugim pojmovima i teološkim pojmovima 
- primijenjenost teološkog znanja i pojmova za praktičan život 
- dijalogizirati s drugim kršćanskim denominacijama u ekumenskom dijalogu te dijalogizirati s pripadnicima drugih religijskih 
tradicija 
- upotrebljavati ponuđenu literaturu za daljnji studij 

2.5. Sadržaj predmeta  1. Teologija kao znanje vjere Crkve – 1 sata 



a. Riječ Božja i ljudske riječi 
b. Kršćansko znanje vjere 

2. Čovjekova otvorenost za Boga – 3 sata 
a. Čovjekova čežnja za Bogom 
b. Čovjekovo iskustvo kao temelj otvorenosti 
c. Čovjekov jezik kao mogućnost otvorenosti 

3. Božje samopriopćavanje: Bog pristupa čovjeku – 5 sati 
a. Razvoj pojma objave: povijesnost objave 
b. Objava kao Božje djelovanje i riječ 
c. Osobno obilježje objave 
d. Novost kao trajno obilježje objave 
e. Osobno obilježje objave: otajstvo Božje ljubavi i spasonosnog čina 

4. Kršćanska vjera kao spoznaja i znanje – 3 sata 
a. Vjera kao slobodni čin čovjeka 
b. Vjera kao inteligentni čin čovjeka 
c. Vjera kao darovanost i prenošenje 

5. Razlozi kršćanske vjere – 2 sata 
a. Ispovijedanje, prenošenje i svjedočenje vjere 
b. Tumačenje poklada vjere 
c. Crkva kao razlog i mjesto vjere u Isusa 

6. Kršćanstvo i izazov religijskog pluralizma – 6 sati 
a. Kratki pregled svjetskih religija 
b. Kriteriologija za kršćansko vrednovanje drugih religija 
c. Crkva i međureligijski dijalog 

2.6. Vrste izvođenja nastave: 

 predavanja 
 seminari i radionice   
 vježbe   
 on line u cijelosti 
 mješovito e-učenje 
 terenska nastava 

 samostalni zadaci   
 multimedija i mreža   
 laboratorij 
 mentorski rad 
       (ostalo upisati) 

2.7. Komentari: 

      

2.8. Obveze studenata Prisutnost na predavanjima, čitanje literature, rasprava. 

2.9. Praćenje rada studenata  

Pohađanje nastave DA NE Projekt DA NE Pismeni ispit DA NE 
Eksperimentalni rad DA NE Istraživanje DA NE Usmeni ispit DA NE 
Esej DA NE Referat DA NE  (ostalo upisati) DA NE 
Kolokvij DA NE Seminarski rad DA NE  (ostalo upisati) DA NE 

 DA NE Praktični rad DA NE  Broj bodova po ECTS 
sustavu (ukupno) 2 



2.10. Obvezna literatura 
(dostupna u knjižnici i/ili na 
drugi način) 

Naslov Dostupnost u 
knjižnici 

Dostupnost putem 
ostalih medija 

Adriano FABRIS, Teologija i filozofija, Zagreb, 2011. [odabrane stranice]   
Rino FISICHELLA, Uvod u fundamentalnu teologiju, Zagreb, 2015. [odabrane stranice]   
René LATOURELLE, Kršćansko svjedočenje, Đakovo, 1990.    
Karl RAHNER, Temelji kršćanske vjere: uvod u pojam kršćanstva, Rijeka 2007. [odabrane 
stranice]   

Joseph RATZINGER, Vjera – Istina – Tolerancija, Zagreb, 2004. [odabrane stranice]   
DRUGI VATIKANSKI KONCIL, Dogmatska konstitucija o božanskoj objavi Dei Verbum   
IVAN PAVAO II., Enciklika Fides et ratio, Zagreb, 1999.   
Deklaracija Nostra aetate o odnosu Crkve prema nekršćanskim religijama (28.X.1965.), u: 
DRUGI VATIKANSKI KONCIL, Dokumenti, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 72008.   

Nikola DOGAN, Pristup religijskoj problematici na temelju saborskih smjernica i 
današnjega razvoja, u: Bogoslovska smotra, 75 (2006.) 3, 875-903.   

KEMP, Hugh P., Praktični vodič za svjetske religije, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2015.   

2.11. Dopunska literatura 
(navesti naslov) 

Hans Urs von BALTHASAR, Istina je simfonična, Zagreb, 2010. 
Carmelo DOTOLO, Moguće kršćanstvo, Zagreb, 2011.  
Joseph PIEPER, O vjeri. Filozofska rasprava, Zagreb, 2012. 
Dennis GIRA, S onu strane tolerancije: susret religija, Zagreb, AGM, 2008. 

 


