Εξεταστέα ύλη Σεπτεμβρίου 2020 – Ι. Μούρτζιος
Γ΄ εξάμ. Ερμηνεία των Ιστορικών βιβλίων της Π.Δ. από το κείμενο των Ο΄- Εγχειρίδιο: Ι.
Μούρτζιου, Παλαιά Διαθήκη, Διάγραμμα περιεχομένου των ιστορικών βιβλίων.
Βασικά να γνωρίζετε τι περιέχουν τα ιστορικά βιβλία με λεπτομέρειες.
Ειδικότερα οι ενότητες: Ο χαρακτήρας των ιστορικών βιβλίων, Προϋποθέσεις ορθόδοξης
ερμηνευτικής, Η αυθεντικότητα του κειμένου, Μύθος και ιστορία, ερμηνευτική διαδικασία,
Δευτερονομιστική

παράδοση,

Χρονικογράφος,

πολυπολιτισμικότητα

και

Π.

Διαθήκη,

θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις στον βιβλικό Ισραήλ, η παράδοση για τον Δαβίδ, η προφητεία του
Νάθαν, βασιλική ιδεολογία και μεσσιανική ελπίδα, η έξοδος (η θεολογική σημασία του γογγυσμού
και της διαμαρτυρίας), η έννοια της σκληροκαρδίας, η σημασία της ερήμου και η νέα έξοδος στην
Καινή Διαθήκη, προφήτες στην Πεντάτευχο, προφήτες στη δευτερονομιστική παράδοση,
Σαμουήλ Σαούλ βασιλεία και οι ερωτήσεις-απαντήσεις στο τέλος του εγχειριδίου.

Δ΄ εξάμ. Ερμηνεία των προφητικών και ποιητικών βιβλίων της Π.Δ. από το κείμενο των Ο΄ Εγχειρίδιο: Ι. Μούρτζιου, Προφητεία και προφήτες στον βιβλικό Ισραήλ. Ειδικότερα οι ενότητες
1,2,3,4,8,9,10,11,12,15,16. Και επίσης τα θέματα: κτίση και δημιουργία στους προφήτες, το
προφητικό φαινόμενο, τρόπος εκφοράς του προφητικού λόγου, κλήση των προφητών, ο δισταγμός
προφητών στην κλήση τους, ημέρα Κυρίου, μεσσιανισμός, έσχατα και σωτηρία, εξατομίκευση
της θρησκείας, Ψαλμοί 2,92. Επίσης, τα βασικά θέματα-ερωτήματα του προφητικού κηρύγματος
σελ. 441 εξ. Τέλος, τα σχετικά PDF που λάβατε τον Ιούνιο μέσω της πλατφόρμας του e-learning.

Ζ΄ εξάμ. Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης – Εγχειρίδιο: H.D. Preuss, Θεολογία της Παλαιάς
Διαθήκης, επιμέλεια - μετάφραση Ι. Μούρτζιου. Σελίδες: 66-105.131-154.252-272.273-424. 595619. 865-1086.

Ιστορία του βιβλικού Ισραήλ (χειμερινό επιλεγόμενο) – Εγχειρίδιο: Gunneweg, A., Η Ιστορία
του Ισραήλ έως την εξέγερση του Βαρ-Κοχβά, μετάφραση Ι. Μούρτζιου,

εκδ. Πουρναρά,

Θεσσαλονίκη 1997, Σελίδες: 123-259.
Προϊστορία του βιβλικού Ισραήλ (εαρινό επιλεγόμενο) – Εγχειρίδιο: Lemche, N. P., Η
Προϊστορία του Βιβλικού Ισραήλ. Από τις αρχές έως το τέλος του 13ου αι. π.Χ., μετάφραση Ι.
Μούρτζιου, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1998, Σελίδες: 15-84, 121-146, 180-345.

