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Motivația pentru curs
Cursul informează studenții despre definiția, istoria și regulile exegezei și hermeneuticii în comunicare,
în mod special în comunicarea mesajului textului biblic. Studiul practic, de seminar și laborator
hermeneutic, include texte reprezentative din VT și NT și caută să conducă spre a. intelegerea
subiectului expus; b. capacitatea de a evalua informatiile, de a formula si argumenta idei privitoare la
subiect; c. capacitatea de prezentare sistematica, organizata a subiectului; d. capacitatea de gasi
aplicatii relevante in viata crestina, a invataturilor biblice. O bună hermeneutică a textelor biblice
conduce spre o interpretare echilibrată și spre o aplicare benefică a mesajului lor în viață.
Conținutul
1. Obiectivele cursului:
1. Cunoaşterea teoriilor de comunicare și interpretare, a metodelor de analiză a textelor biblice.
2. Dezvoltarea capacității de analiză, comunicare și aplicare a principiilor unui text biblic.
3. Dezvoltarea unui plan și a unei rutine de studiu biblic personal, a capacității de recunoaștere și
integrare a cunoașterii biblice în cultura contemporană.
2. Temele principale (sem 2): Cursul se ocupă cu înțelegerea nevoiei de a interpreta Biblia, cu
descrierea relației între exegeză și hermeneutică, cu istoria interpretării biblice, cu noțiunile
fundamentale ale științei comunicării și cu exerciții practice – la curs și la seminar – de analiză a
textelor biblice în funcție de genul lor literar (poetic, sapiențial, istoric, argumentativ, profetic,
apocaliptic).
3. Metodologia de predare
În afară de introducere și concluzii, cursul are trei părți principale și trei seminarii de discuții și
dezbateri in extenso a temelor adiacente. El folosește tehnici de predare diferite, orientare în
literatură, studii de caz, dezbatere. Se folosesc prezentari ppt și documente share. Vor avea loc
întâlniri săptămânale și discuții pe platforma Zoom. Se vor aloca pe Zoom 3x4 ore pentru curs.

4. Materiale pentru curs
Bibliografie obligatorie
O. Baban, Hermeneutica, suport de curs, 2020.
Walter Kaiser, Jr. şi Moises Silva, Principii de hermeneutică. În căutarea înţelesului, Emanuel Conţac (trad)
(Cluj-Napoca: Logos, 2006)
Fee, G. D., Stuart, D., Biblia ca literatură, (tr. Adrian Pastor, Cluj-Napoca: Logos, 1995).
Bibliografie optionala
Fee, G. D., Exegeza Noului Testament. Un manual pentru studenţi şi pastori,
trad. E. Conţac (Cluj: Logos, 2006), 21-22).
I. Pânzaru, Practici ale interpretării de text (Iaşi: Polirom, 1999)
Stott, John Să înţelegem Biblia, RomAF, 1993,
Bălănescu, O., Texte şi pre-texte. Introducere în pragmatică (Bucureşti: Ariadna 98, 2005).
Carson, D. A., Probleme exegetice (tr. Alina Giurgiu, Sibiu: Betania, 1998).
Materiale alternative de tipul media (filme, power point, etc) pe care studenții să le poată accesa si
folosi – pe site obinfonet.ro la cursul Hermeneutica NT și la cursul Exegeza NT.
Evaluarea
1. Structura modului de evaluare
Evaluarea constă dintr-un eseu științific lung și dintr-o mapă de seminar.
Mapa de seminar cuprinde trei lucrări de seminar, corespunzător celor trei seminarii semestriale, care
reflectă discuția tematică a seminarului și tratează o problemă specifică din cele prezentate la seminar.
Eseul final participă la notare cu o pondere de 40%, iar mapa de seminar cu 60% (participare la seminar
– 15%, iar lucrările de seminar 3x15=45%).
2. Examinarea finala
Eseul lung (2000 cuvinte) se alege dintr-o serie de trei titluri - subiecte alternative. Subiectele sunt
subiecte de sinteză, şi se referă la materia tratată în semestrul respectiv. Se va nota structura logică,
argumentele, concluziile, stilul prezentării. Lucrările de seminar vor fi de 1000 cuvinte fiecare și vor
avea forma unor rapoarte de cercetare / evaluare a temei respective.
Structura semestrului
Curs

Metode de predare

Curs 1 Introducere: definiţii, metodologie

Definitii pentru hermeneutica
Demeterio, iii, Introducere in hermeneutica

Curs 2 Scurtă istorie a analizei de text

Istoric antic-medieval
Longman, A Historical Survey
Klein, The History of Interpretation

Observaţii

Curs 3 Elemente de teoria comunicării

V. Tran, introducerea din Teoria comunicarii, 2001
C. Lesenciuc, Teorii ale comunicarii, 2017, ch2
Semn - semnificatie
Thiselton, "What is a text? Shifting paradigms of
textuality" in New Horizons in Hermeneutics

Curs 4. Spirala hermeneutică, înțelesurile și sensul unui text Ricoeur, "Ce este un text?", Egger, "Teoria textului"
Kaiser, ch2. (a) Cei trei jucatori ai hermeneuticii
biblic
moderne
Kaiser, Ce inseamna de fapt, intelesul?

Curs 5 Seminar: Nivele înțelesului, Gen.1, Psa. 23.

Tema seminar. Vechiul Testament: Prezentati succint
cele 4 sensuri ale intelesului in Geneza 1-2; sau in Iov
1-2, 42; (1000 cuvinte).
Tema seminar Noul Testament: Prezentati succint cele
4 sensuri ale intelesului in 1 Corinteni 13 (1000
cuvinte)

Curs 6 Coduri literare: scrieri poetice

Kaiser, Intelesul poeziei si al literaturii sapientiale
Longman, Genul literar al cartilor, interpretari la
Cantarea Cantarilor

Curs 7 Coduri literare: scrieri sapiențiale

O. Baban, Contextul initial al Genezei 1-2. Vezi Mitul
creatiei la egipteni . Vezi si Mitul babilonian al
creatiei si Cosmogonia
O. Baban, Semnificatii contemporane pentru
spiritualitatea personala, pentru Geneza 1-2
O. Baban, Semnificatii contemporane pentru
spiritualitatea personala, pentru Iov 1-2, 42

Curs 8 Coduri literare: scrieri istorice VT, NT

Kaiser si Silva, Interpretarea naratiunilor (ch.4) .
Kaiser si Silva, Interpretarea evangheliilor (ch.6) .

Curs 9 Seminar: istorie și înțelepciune

Naratiune VT: Identificati scenele si dialogurile din 1
Sam 27-31. Comparati cele doua intelesuri - exegetic si
hermeneutic ptr 1 Sam 27-31 (1000 cuvinte)
Naratiune NT: Identificati scenele si dialogurile din
Ioan 11. Semnificația contemporana a pasajului Ioan 11
in contextul evangheliei după Ioan (1000 cuvinte).

Curs 10 Coduri literare: scrieri argumentative

Epistole: Galateni 4:21-31, a. Ce loc are Galateni 4:2131 in argumentul epistolei? Ce semnificatie au relatiile
Isaac-Sarah, Ismael-Agar, si Isaac-Ismael pentru
crestini?
1 Timotei 6:11-16. Cine este „omul lui Dumnezeu„ in
v. 11? Semnificația expresiei„frumoasa marturisire” din
vv. 12 si 13.
Discuția argumentului cărții Ecclesiastul și al cărții Iov.

Curs 11 Coduri literare: scrieri profetice, VT, NT

VT: Isaia, Ieremia, Habacuc.

Curs 12 Coduri literare: scrieri apocaliptice

VT: Daniel, Isaia, Ezechiel. NT: Apocalipsa, 1-2
Tesaloniceni, Romani, Marcu 13-15.

Curs 13 Seminar: argumente logice și viziuni în scrierile Logica explicațiilor, a narațiunilor și a succesiunilor de
viziuni din Apocalipsa.
apocaliptice
Comunicare: decodificare și re-codificarea culturală
Curs 14 Concluzii

