Основни подаци о предмету
Назив предмета

Контекстуална херменеутика Новога завета

Назив предмета на
енглеском језику

Contextual Hermeneutics of the New Testament

Тип предмета
Година и семестар студија
Број ЕСПБ бодова
Име професора

Изборни

Циљ предмета са

Циљ предмета је упознавање са тумачењем Новога завета у
различитим животним контекстима (“life context”) широм света, са
нарочитим акцентом на рецепцију библијског текста у православној
Цркви. Очекивани исход предмета је оспособљавање кандидата да
открива потенцијале библијског текста и да га актуализује у
различитим животним контекстима.
Солидно познавање новозаветног грчког језика

очекиваним исходима

Предуслови за похађање
предмета
Садржај предмета (до
100 речи)

Препоручена литература (до
10 референци)

15
Предраг Драгутиновић

У традиционалним Црквама, нарочито на Западу, Библија се дуго
читала и проучавала апстрактно, ван реалног животног контекста. Ова
околност допринела је томе да се заборави да је смисао Библије
суштински укорењен у личној и социјалној ситуацији не само
првобитног, већ и актуелног читаоца. Гласови који су стизали и стижу
из Латинске Америке, Африке и Азије подсећају на читање и
разумевање Библије из срца свакодневног живота, као и на
херменеутичку улогу животног контекста у тумачењу Писма. Смисао
библијских текстова не остаје заробљен у прошлости, него бива увек
изнова продукован од стране верујућих појединаца и верујуће
заједнице. Православне Цркве имају једну турбулентну историју
односа према Библији. Већина дели заједничку судбину у погледу
политичких, економских, културолошких фактора, тј. животног
контекста који се суштински одразио на сагледавање улоге Библије у
црквеном животу и теологији.
П. Драгутиновић, „Има ли смисла трагати за првобитним смислом?
Теолошки значај историјско-критичке методе“, Саборност:
теолошки годишњак, год. III (2009) 1-17; исти, „Смисао или
смислови библијског текста? Прилог за један херменеутички
нацрт”, Српска теологија данас, књ. 2: Зборник радова Другог
годишњег симпосиона, Институт за теолошка истраживања ПБФ
Београд 2010, 21–25; исти, „Intentio auctoris. Смисао који аутор даје
једном библијском тексту: првобитни или један?“, Српска
теологија данас, књ. 3: Зборник радова Трећег годишњег
симпосиона, Институт за теолошка истраживања, Београд 2012,
11–18; G. Gutierrez, Teologija oslobodjenja, Zagreb 1989; W.
Dietrich/U. Luz (прир.), The Bible in a World Context, Grand Rapids
2002; Daniel Patte (прир.) Global Bible Commentary, Nashville 2004.

Методе извођења наставе

Предавања и вежбе. Индивидуалне и групне консултације

Начин провере знања и
оцењивања

Активност у настави и усмени испит: различити приступи
(контекстуализације) одабраном библијском тексту

