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Motivația pentru curs
Cursul informează studenții despre istoria scrierii NT și despre principalele noțiuni legate de conținutul
și mesajul său, pregătindu-i pentru cunoașterea teologiei creștine și aplicarea principiilor creștine de
viață.
Conținutul
1. Obiectivele cursului:
1. Cunoaşterea contextului şi a istoricului scrierii NT, a structurii și conținutului teologic general.
2. Dezvoltarea cunoașterii și respectului față de NT, ca fundament cultural şi spiritual european.
3. Dezvoltarea unei capacităţi de analiză istorică, literară și teologică a cărților NT.
2. Temele principale (sem 2): prezentarea contextului istoric și analiza literaturii epistolare a NT
(epistolele pauline, epistolele generale și Apocalipsa). În afară de introducere (viața lui Pavel, probleme
sociale și teologice ale bisericilor tinere, gândirea apocaliptică), și de concluzii (importanța NT), cursul
are trei părți principale și trei seminarii de discuții și dezbateri in extenso a temelor adiacente.
3. Metodologia de predare
În afară de introducere (obiect, metodologie, context), și de concluzii (importanța NT), cursul are trei
părți principale : epistolele apostolului Pavel (Romani, 1-2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni,
Coloseni, 1-2 Tesaloniceni, 1-2 Timotei, Tit, Filimon), epistolele generale (Epistola către Evrei, Epistolele
generale (1-2-3 Ioan,1-2 Petru, Iacov, Iuda), și studiul Apocalipsei. De asemenea, cursul include 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, Scrisori în mişcare. O introducere exegetică în studiul epistolelor pauline, Bucureşti: Ed. Universitară,
2009
O. Baban, Scrisori pentru toti crestinii. Epistolele generale ale NT, Bucureşti: Editura Universitară, 2009
D.A. Carson, D.J. Moo, şi L. Morris, Introducere în Noul Testament, Dinu Moga (trad.), Oradea: Făclia, 2007
(An Introduction to the New Testament, Grand Rapids: Zondervan, 1992).
Bibliografie optionala
É. Charpentier, Să citim Noul Testament, C. Cărăbaş-Olaru (trad), Bucureşti: Editura Arhiescopiei RC
Bucureşti, 1999.
J.-P. Bagot şi J.-C. Dubs, Cum să citim Biblia, T. Şerban (trad), Bucureşti: Arhiepiscopia Romană-Catolică de
Bucureşti, 1994 (fr. Pour lire la Bible, Paris: Les Bergers et les Mages, 1983).
Materiale alternative de tipul media (filme, power point, etc) pe care studenții să le poată accesa si
folosi – pot fi găsite pe site-ul obinfonet.ro la cursul de Introducere în Noul Testament
Evaluarea
1. Modul 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
Resurse și metode de predare
Curs
Observaţii
Viata
lui
Pavel
si
scrisorile
sale
1.Introducere: Genul epistolar, viața lui Pavel.
2.Curs: Romani, 1-2 Corinteni: Galateni, probleme teologice în Romani. Ca ajutor, puteti consulta si
Ghid de lectura: Romani. O buna introd.
sec. 1 (partea 1)
are Marshall, Romans, in Exploring the
New Testament. Si aici, 1-2Corinteni.
Vezi Marshall, 1-2 Corinthians,
in Exploring the New Testament.

3.Curs: Romani, 1-2 Corinteni: Galateni, probleme teologice în Galateni Vezi si Marshall, Galatians,
in Exploring the New Testament.
sec. 1 (partea 2a)
4.Curs: 1-2 Tesaloniceni, Efeseni-Coloseni, Filimon: probleme Probleme sociale, partea 1.
sociale în sec. 1
5.Curs: Filipeni, 1-2 Timotei, Tit: probleme pastorale în sec. 1 Probleme sociale, partea 2.
6. Seminar: Probleme teologice, sociale și pastorale din bisericile din

sec. 1
7.Curs: Evrei, Iacov – desprinderea de iudaism
8.Curs: 1-2 Petru, Iuda, Iacov – confruntari cu imoralitatea
9.Curs: 1-2-3 Ioan – identitate creștină și falșii profeți
10. Seminar: Formarea noilor comunități creștine în lumea păgână
11.Curs: Apocalipsa: gen literar, structura, simboluri
12. Curs: Apocalipsa – teologie, narațiune, mesaj
13. Seminar: Genul apocaliptic în NT și problemele social-politice din
imperiul roman
14. Concluzie: Importanta NT in intelegerea crestinismului

Evrei , vezi si Galateni
1-2Petru si Iuda, Iacov.
1-2-3 Ioan.

Genul literar, istoric, caracteristici. Vezi
si Datare si autor. Structura cartii
Interpretarile Apocalipsei. Teme majore
si mesajul cartii

