EKSEGEZA Evangelijev
Zimski semester 2019 / 2020

P r e d a v a n j a
(Lk 10,26)

Aktivna prisotnost

- Obvezna je vsaj 2/3 prisotnost
na predavanjih in vajah;
- O morebitnih spremembah
tega pravila se je potrebno
dogovoriti na začetku
semestra;
- Med predavanji ni dovoljena
uporaba mobilnih telefonov!
2.10.2019

M. Matjaž, Eksegezo evangelijev

2

V a j e
(Lk 10,26)

Aktivna prisotnost
Vaje

- Vaje so sestavni del vsake posamezne
študijske enote.
- Pričakuje se sprotno pripravljanje vaj.
- Vaje boste oddali preko el-naslova:
maksimilijan.matjaz@teof.uni-lj.si.
Med predavanji bo občasno potekalo
tudi ustno preverjanje in utrjevanje
vaj
- Oddane in (pozitivno) opravljene vaje
so pogoj za pristop k izpitu.
- Izpit je sestavljen iz dveh pisnih
kolokvijev in zaključnega izpita
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Namen predmeta
(Lk 10,26)

Namen

- Uvesti v branje in teološko uporabo
evangelijev.
- Osvojiti primerjavo osnovnih
zgodovinskih in literarnih značilnosti
posameznih evangelijev ter njihove
temeljne teološke poudarke.
- Osvojiti postopke glavnih eksegetskih
metod in se izuriti v njihovi uporabi.
- Prepoznavati različne oblike biblične
govorice in način bibličnega
razmišljanja ter osvojiti način
bibličnega argumentiranja.
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C i l j
(Lk 10,26)

Namen
Cilj

- Študent spozna vsebino treh
sinoptičnih evangelijev, njihovo
strukturo in posebnosti.
- Študent zmore strokovno-metodološko
analizirati biblično besedilo in
argumentirano predstaviti določeno
biblično-teološko temo.
- Študent mora znati na pamet navajati
ključne izjave posameznih evangelijev
in glavna mesta osrednjih tem.
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V s e b i n a
(Lk 10,26)

Namen
Cilj
Vsebina
- Markov evangelij

Študij besedila, strukture in
teologije treh kanoničnih
evangelijev:
- razodevanje Jezusove identitete in
narave učenčevstva kot vodilni temi
Markovega evangelija,
- narativna analiza evangelija kot
celote;
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V s e b i n a
(Lk 10,26)

Namen
Cilj
Vsebina
- Markov evangelij
- Matejev evangelij

2.10.2019

- analiza literarne zgradbe, bibličnih
motivov ter posameznih enot
Matejevega evangelija,
- primerjalni študij osrednjih tem:
nebeško kraljestvo, blagri, večja
pravičnost;
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V s e b i n a
(Lk 10,26)

Namen
Cilj
Vsebina
- Markov evangelij
- Matejev evangelij
- Lukov evangelij

2.10.2019

- Lukova predstavitev Jezusovega
oznanila o odrešenju in o Božjem
usmiljenju,
- literarno-teološka analiza ključnih
odlomkov in prilik;
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V s e b i n a in n a č i n
(Lk 10,26)

Lk 10,25-37

Tedaj je vstal neki učitelj postave, in da
bi ga preizkušal, mu je rekel: »Učitelj, kaj
naj storim, da dosežem večno življenje?«
On pa mu je dejal: »Kaj je pisano v
postavi? Kako bereš?«
Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda, svojega

Boga, iz vsega srca, z vso dušo, z vso
močjo in z vsem mišljenjem, in svojega
bližnjega kakor samega sebe.«

»Prav si odgovoril,« mu je rekel, »to delaj
in boš živel.«
Ta pa je hotel sebe opravičiti in je rekel
Jezusu: »In kdo je moj bližnji?« “
2.10.2019
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1. V a j a: Vstop v Markov evangeliji
(Lk 10,26)

- Pozorno preberi

Markov evangelij!

- Ime in nazivi za
Jezusa ter kraji

2.10.2019

 1.1 Nekajkrat pozorno preberi
Markov evangelij in poskušaj
obnoviti temeljno zgodbo po
poglavjih na pamet! Zapiši kratke
povzetke po poglavjih!
 1.2. Podčrtaj vsa imena in nazive za
Jezusa: npr. Sin človekov (2,10.28
…), Kristus (1,1; 8,29…), Ljubljeni
Sin (1,11…) ter topografske
elemente (puščava, gora, Kafarnaum
ipd.).
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Literatura
(Lk 10,26)

o Benedikt XVI – Joseph Ratzinger, Jezus iz
Nazareta I-III, Ljubljana 2007-2012.
o Brown, R., Uvod v Novo zavezo, Celje 2008.
o Fausti, S., Zapomni si in pripoveduj evangelij.
Markova pripovedna kateheza, Celje 2005.
o Fausti, S., Skupnost bere Matejev evangelij,
Celje: Mohorjeva družba, 2008.
o Galizzi, M., Evangelij po Mateju. Eksegetskoduhovni komentar, Maribor 2010.
o Matjaž, M., Eksegeza Nove zaveze. „Kaj pa vi
pravite, kdo sem?“. Priročniki Teof 25, Ljubljana
2017.
o Stock, K., Jezus, veselo oznanilo. Razmišljanja
ob Markovem evangeliju, Maribor 2000.
o Na spletu http://www.eksegeza.net
o http://www.biblija.net/biblija.cgi
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