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Motivația pentru curs 

Cursul de Introducere în Studiul TBNT urmărește o mai bună înţelegere a caracteristicilor teologice ale 
gândirii fiecărui autor biblic din NT, adică a temelor lor specifice și a conținutului teologic specific. De 
asemenea, cursul urmărește plasarea  în perspectivă istorică și filosofică a gândirii lor, în contextul 
primelor două secole AD. TBNT reprezintă o bază importantă, intermediară, pentru înțelegerea 
mesajului global al teologiei VT și NT. 

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):  După prezentarea obiectului și metodei TBNT, în introducere, cursul 
adoptă o metodă mixtă bazată pe autor și tematică și conține trei părți majore: hristologie și 
antropologie biblică (partea I), pneumatologie biblică – evanghelii și Luca-Fapte (partea II) și 
pneumatologie biblică – corpusul paulin și epistolele generale și Apocalipsa (partea III). Concluziile 
cursului subliniază liniile generale ale gândirii autorilor NT (Marcu, Matei, Luca, Ioan, Pavel, Petru, 
Iuda, Iacov). În afară de aceste trei părți principale, introducere și concluzii, cursul include și trei 
seminarii de discuții și dezbateri in extenso a temelor adiacente. 
 
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, Teme şi accente teologice în Noul Testament. O introducere în teologia biblică a Noului Testament (vol.1: 
hristologie, pneumatologie, elemente de antropologie biblică, Bucureşti: Ars Docendi, 2014 
Bibliografie optionala 
 
X. Léon-Dufour et. al., (ed), Vocabular de Teologie Biblică, M. Broşteanu (trad) F. Băltăceanu, Bucureşti: Arhiepiscopia 
Romano-Catolică Bucureşti, 2001 (Vocabulaire de théologie biblique, Paris: Cerf, 1991 (1970)). 
J. F. Tipei, Duhul Sfânt. O teologie biblică din perspectivă penticostală, Oradea: Metanoia, 2003; 
T.R. Schreiner, Pavel. Apostolul gloriei lui Dumnezeu în Cristos. O teologie paulină  trad. S. Sabou, Braşov: Ema, 2006; 
H.C. Thiessen, Prelegeri de Teologie Sistematică, rev. V.D. Doerksen, SMR: 1986 (Lectures in Systematic Theology, Grand 
Rapids, MI: Eerdmans, 1979). 
M. J. Erickson, Teologie Crestină, vols. 1-3, E. Jorj (trad.), Oradea: Cartea Crestină, 1998. 
 
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 TBNT. 
  
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 cerute.  
    
Structura semestrului 
 

Curs Resurse și metode de predare  Observaţii  

1.Introducere: definiţie, relația cu exegeza şi teologia sistematică. Link pentru definitii TBNT si istoria TBNT.  

2. Metode de abordare a TBNT Link pentru metodologia TBNT  

3.Hristologie: titlurile lui Isus, Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu Link pentru studiul titlurilor Fiul Omului si 

Fiul lui Dumnezeu. 
 

4.Antropologie biblică și hamartiologie Antropologia NT in evanghelii, și în 

epistolele NT. Vezi umanitatea lui Isus 

Hristos si Caird, Sin in NT in tratatul sau de 

TBNT. 

 

5. Seminar: Hristos și revelația biblică despre natura și destinul omului   

6. Pneumatologie: conceptele VT, conceptele NT, pneumatologia 
autorilor sinoptici 

Link pentru conceptele VT, conceptele NT, și 
autorii sinoptici (Matei, Marcu, Luca)  

 

7. Pneumatologie: Luca-Fapte Link pentru pneumatologia în Luca-Fapte. 

Vezi Guthrie, BTNT: The Spirit in Acts. 
 

8. Pneumatologie: corpusul Ioanin Link pentru pneumatologia ioanină: Ioan, 1-2-

3 Ioan si Apocalipsa. Vezi Guthrie, 

BTNT: The Spirit in Johannine Literature. 

 

9. Seminar: Duhul Sfânt, misiunea și mărturia creștină   

10. Pneumatologie: corpusul Paulin Link pentru pneumatologie paulină, partea I: 

termenii specifici. 
 

http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/tbnt-definitie.pdf
http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/tbnt-istoric.pdf
http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/tbnt-metoda.pdf
http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/tbnt-xlogy-divine-human.pdf
http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/tbnt-xlogy-divine-human.pdf
http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/tbnt-antropologie-evanghelii.pdf
http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/tbnt-antropologie-epistole.pdf
http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/tbnt-antropologie-epistole.pdf
http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/tbnt-umanitate-hamartia-xc.pdf
http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/caird-tbnt-hamartiology.pdf
http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/tbnt-pneumatology-3ev-sin.pdf
http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/tbnt-pneumatology-3ev-sin.pdf
http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/guthrie-spirit-in-acts.pdf
http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/tbnt-pneumatology-luca-fapte.pdf
http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/tbnt-pneumatologie-ioan.pdf
http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/tbnt-pneumatologie-ioan.pdf
http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/guthrie-johannine-spirit.pdf
http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/tbnt-pneumatology-pavel-1.pdf
http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/tbnt-pneumatology-pavel-1.pdf


 
11. Pneumatologie: corpusul Paulin Link pentru pneumatologie paulină, partea II: 

scrisorile pauline. 
 

12. Pneumatologie: Evrei și epistolele generale Link pentru pneumatologia epistolelor 

generale 
 

13. Seminar: lucrarea interioară a Duhului Sfânt   

14. Concluzii: potretele teologice ale autorilor NT   

 

http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/tbnt-pneumatology-pavel-2.pdf
http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/tbnt-pneumatology-pavel-2.pdf
http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/tbnt-pneumatology-epgenerale.pdf
http://obinfonet.ro/docs/tbnt/tbnt-curs/tbnt-pneumatology-epgenerale.pdf
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