ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Силабуси

основне студије богословља
Предмет: Библијска ерминевтика
Група: Библистика
Фонд часова: 2+1
Испит:
Назив курса: Библијска ерминевтика

Садржај: На курсу се обрађују теме: увод у библијску ерминевтику и
теолошки смисао библијске ерминевтике, настанак библијских текстова и
библијска егзегеза у позном јудаизму, новозаветна егзегеза и егзегеза ране
Цркве и обликовање канона, начелно светоотачка егзегеза, основне поставке
философске херменеутике и ерминевтички процес у савременој православној
теологији, однос читалац – текст и историјско-критичка метода, текстуална и
литерарна критика и критика облика, предâња и редâкција, н ова литерарна
критика и историја учинка, канонски, догматски и литургички приступ
тексту. Обрађују се такође теме као што су аскетски и психолошки приступ
тексту, социолошко-антрополошки и контекстуални приступ тексту,
литерарни смисао, књижевне врсте и стилске фигуре, дубљи икономијски
смисао, алегорија и типологија, научна излагања у прошлости и савремена
научна излагања, актуализација и инкултурација библијског текста и
литургијско изношење библијског смисла.
Циљ: Циљ предмета је омогућавање основних увида у проблематику приступа
библијским текстовима, упознавање с основним ерминевтичким начелима и
методама, као и подстрек на теолошки профилисано читање библијских
текстова.
Предуслови: Одслушан курс из Увода у Нови Завет
Облик наставе: Предавања и вежбе
Обавезе студената: Положен испит из Увода у Нови Завет, семинарска вежба
Начин оцењивања рада и резултата: Предиспитне обавезе и усмени испит
(15+15+70=100)

План курса/предмета

ПРВИ СЕМЕСТАР
1. недеља
Ерминевтика као дисциплина духовних наука, увод у основна
питања и проблеме ерминевтике као нучне дисциплине

2. недеља
Библијска ерминевтика: кратак историјат (антика и
патристички период)

3. недеља
Библијска ерминевтика: кратак историјат (савремени развој,
модерно и постмодерно доба)

4. недеља
Тумачење Старога Завета у Новом Завету: Исус Христос
(Еванђеља)

5. недеља
Тумачење Старога Завета у Новом Завету: апостол Павле и
његово наслеђе

6. недеља
Свето Писмо у патристичком периоду 2. века: Апостолски Оци

7. недеља
Тумачење Библије у александријском духовном контекту:
Александријска школа

8. недеља
Тумачење Библије у антиохијском духовном контексту:
Антиохијска школа

9. недеља
Тумачење Библије кроз Предање: рани Средњи век

10. недеља
Тумачење Библије у Средњем веку: књижевне врсте, западни и
источни контексти

11. недеља
Библија у доба Реформације: издвајање Писма из предањског
наслеђа Цркве, кључне ерминевтичке поставке

12. недеља
Успон рационализма, Библија после Просветитељства,
историјски критицизам

13. недеља
Библија у 19. веку, либерална теологија, повратак ка изворима

14. недеља
Библија у 20. веку: историјско-критичка метода и наслеђе
Модерне

15. недеља
Постмодерне поставке: утицај постмодерних интелектуалних
превирања на тумачење библијског текста

ДРУГИ СЕМЕСТАР
16. недеља
Идејне поставке савременог православног приступа
библијском тексту

17. недеља
Теолошка интерпретација Библије данас, питање приступа и
методологије

18. недеља
Теолошка интерпретација Светог Писма у Цркви

19. недеља
Значај патристичке егзегезе и ерминевтике за православно
разумевање Светог Писма

20. недеља
Однос систематске теологије према библијској егзегези

21. недеља
Однос пастирске теологије према библијској егзегези

22. недеља

Однос литургијске теологије према библијској егзегези

23. недеља
Историјско-критичка метода: идејне поставке и практично
извођење 1

24. недеља
Историјско-критичка метода: идејне поставке и практично
извођење 2

25. недеља
Савремени приступи библијском тексту и њихово теолошко
вредновање

26. недеља
Библија у светлу контекстуалне ерминевтике: пример
постколонијалне ерминевтике у пракси тумачења библијских
текстова

27. недеља
Библијска ерминевтика у Православљу данас: стање и будући
задаци

28. недеља
Могућности теоријског утемељења православне библијске
ерминевтике, синтеза историјског критицизма и патристичких
достигнућа

29. недеља
Рекапитулација градива

30. недеља
Рекапитулација градива
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