FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Teologie Ortodoxă
Teologie
Licenţă
Teologie Ortodoxă Pastorală

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Teologia Vechiului Testament
2.2 Titularul activităţilor de curs
Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, ioanchirila62@gmail.com
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Asist. univ. dr. Paula Bud, paulabud_ot@yahoo.fr
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DOB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
58
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Numărul de credite
4

1
14
ore
18
16
20
2
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Isagogia Vechiului Testament
 Hermeneutica Vechiului Testament
 Exegeza Vechiului Testament
 Recomandat: parcurgerea cursurilor opţionale: Ebraică biblică şi
Antropogeneza – exegeză iudaică şi creştină.
4.2 de competenţe
 Informaţii fundamentale despre conţinutul Vechiului Testament şi
despre viziunea ortodoxă asupra scopului interpretării Sfintei Scripturi.
 Cunoaşterea şi capacitatea de a aplicare a principiilor de interpretare
patristice, iudaice, moderne pe textul Sfintei Scripturi.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a



Prezenţa minim 75%, cu materialele didactice specifice (Sfânta

cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului



Scriptură, alte resurse indicate)
Pentru predarea cu întârziere a portofoliului de seminar, acesta va fi
depunctat cu 0.5 pct./zi de întârziere.

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Să demonstreze o bună cunoaştere a principiilor hermeneutice patristice, iudaice şi
moderne.
 Să dispună de competenţe exegetice fundamentate pe tradiţia interpretării patristice a
Sfintei Scripturi
 Să demonstreze competenţe reale de actualizare a mesajului biblic în vederea transmiterii
lui înspre contemporani.
 Să dispună de aptitudini dialogic irenice.
 Să demonstreze capacitatea practică de sistematizare şi sinteză.
Competenţe
transversale





Să demonstreze capacitatea de conexare a cunoştinţelor dobândite în cadrul cursului cu
ansamblul disciplinelor studiate, precum şi cu activitatea profesională pe care urmează să o
desfăşoare.
Să demonstreze capacitatea de conexare a afirmaţiilor de teologie biblică pentru realizarea
dialogului interreligios.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei








7.2 Obiectivele specifice



introducerea studentului în sfera hermeneuticii aplicate pe textul
Scripturii.
cunoaşterea şi aplicarea tradiţiei exegetice patristice, a principiilor
moderne de hermeneutică
însuşirea normelor fundamentale de interpretare şi redare a
conţinutului dogmatic a textului
identificarea temeiurilor învăţăturilor dogmatice şi moral-religioase
din textele Sfintei Scripturi
exersarea aptitudinilor exegetice specifice exegezei biblice
dezvoltarea capacităţilor de realizare şi conducere a unui dialog
interconfesional, ecumenic şi interreligios.
Să sprijine studentul în identificarea modalităţilor de aplicare a
principiilor interpretative şi a modalităţilor de actualizare a
conţinutului Scripturii pentru contemporaneitate.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare
prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

Observaţii
1 prelegere

Revelaţia divină – prezentare generală a revelaţiei în prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă
Vechiul Testament.

4 prelegeri

Introducere în teologia Vechiului Testament:
precizări conceptuale, direcţii de dezvoltare,
orientare tematică şi bibliografică.

 Receptarea vizuală şi auriculară a revelaţiei
divine: experienţa patriarhului Avraam (Fac.
18); experienţa lui Moise cu Divinul (Ieş. 3,
24; 33); receptarea auriculară a numelui divin.
 Revelarea publică a divinului: revelarea de

pe muntele Sinai (Exod 20); a doua experienţă
a lui Moise cu divinul; experienţa proorocului
Ilie ( I Regi 17-22; II Regi 1-2)
 Experienţa
iluminare

cu

divinul

prin

extaz

şi
prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

3 prelegeri

Dumnezeu sfânt, sfinţenie şi sfinţire în Vechiul
Testament

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

Antropologia Vechiul Testament

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă
prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă
prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă
prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă
prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

Învăţătura despre Dumnezeu: Dumnezeul Cel Viu
(Chai Yahwe)
 Manifestări ale Dumnezeului Celui viu: Faţă,
Slavă, Nume
 Dumnezeu creator şi proniator

Anghelologia Vechiului Testament. Îngerul
Domnului (Malakh Yahwe)
Eshatologia Vechiului Testament
Prefigurări trinitare în Vechiul Testament
Concluzii formale

1 prelegere
1 prelegere
1 prelegere
1 prelegere

Bibliografie
Resurse patristice:
1. Sf. Athanasie al Alexandrie, Despre întruparea Cuvântului, în „PSB”, vol. 21, trad. de Dumitru
Stăniloae, Bucureşti, EIBMO, 1987.
2. Sf. Grigorie de Nyssa, Crearea omului, în „PSB”, vol. 30, trad. de Teodor Bdogae, EIBMO,
Bucureşti, 1998.
3. Sf. Grigorie de Nyssa, Despre viaţa lui Moise, în „PSB”, vol. 29, trad. de Dumitru Stăniloae şi
Ioan Buga, EIBMO, Bucureşti, 1982.
4. Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambigua., în „PSB”, vol. 80, trad. de Dumitru Stăniloae, EIBMO,
Bucureşti, 1983.
Lucrări de referinţă, comentarii biblice, lucrări de teologie biblică, studii:
5. Chialda, Mircea, Sacrificiile Vechiului Testament, Tipografia Diecezană, Caransebeş, 1941.
6. Chirilă, Ioan, „Cunoaşterea lui Dumnezeu în Vechiul Testament prin teofanie şi anghelofanie”, în
Anuarul Institutului Teologic Universitar Ortodox Român Cluj-Napoca, Tomul I, 1990 – 1992,
pp. 87- 105.
7. Chirilă, Ioan, „Teologia cărţii Osea”, în Glasul Bisericii, 1999.
8. Chirilă, Ioan, „The Knowledge of God in the Thinking of the Prophets and its Reflection in the
New Testament”, Sacra Scripta - Review of the Center for Biblical Studies, nr. 1 (V)/2007, pp.
37 – 43.
9. Chirilă, Ioan, Cartea profetului Osea, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2005.
10. Jacob, Ed., Theologie de l'Ancien Testament, Neuchatel, 1968.
11. Moltmann, Jurgen, Dumnezeu în creaţie, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2007.
12. Negoiţă, Athanase, Teologia biblică a Vechiului Testament, Ed. Credinţa noastră, Bucureşti,
1992, 220 p.
13. Semen, Petre, Experienţa umanului cu divinul după Sfânta Scriptură-teologie biblică, Ed.
Performantica, Iaşi, 2007, 295 p.

14. Semen, Petre, Învăţătura despre Sfânt şi sfinţenie în cărţile Vechiului Testament (teză de
doctorat), Editura Trinitas, Iaşi, 1993.
15. Von Rad, Gerhard, Old Testament Theology, 2 vol. London 1996.
16. Westermann, C., Théologie de l'Ancien Testament, Geneva, 1985.
8.2 Seminar
Introducere în teologia biblică a Vechiului Testament
– finalitate, scop, instrumente specifice.
Dumnezeu sfânt, sfinţenie şi sfinţire în Vechiul
Testament - identificarea textelor-suport, analiză şi
sinteză teologică.
Gradualitatea sfinţeniei în Vechiul Testament:
sfinţenia spaţiului, sfinţenia timpului, sfinţenia vieţii –
identificarea textelor-suport, analiză şi sinteză
teologică.
Abordare exegetică şi sinteză teologică a unui text din
zona tematică studiată.
Concluzii tematice
Bibliografie

Metode de predare
expozitivă, discuţie
colectivă
expozitivă, discuţie
colectivă, fişe de
lucru, analiză pe text
expozitivă, discuţie
colectivă, fişe de
lucru, analiză pe text

Observaţii
1 seminar

lucru individual
asistat
discuţie colectivă

2 seminarii

5 seminarii

5 seminarii

1 seminarii

1.
2.
3.
4.

Chirilă, Ioan, Cartea profetului Osea, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2005.
Jacob, Ed., Theologie de l'Ancien Testament, Neuchatel, 1968.
Moltmann, Jurgen, Dumnezeu în creaţie, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2007.
Negoiţă, Athanase, Teologia biblică a Vechiului Testament, Ed. Credinţa noastră, Bucureşti, 1992, 220
p.
5. Von Rad, Gerhard, Old Testament Theology, 2 vol. London 1996.
6. Westermann, C., Théologie de l'Ancien Testament, Geneva, 1985.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinuturile unităţilor de învăţare au fost elaborate în urma consultării specialiştilor pe disciplină
din facultăţile de profil, pe baza Programei analitice aprobate la nivelul Patriarhiei Române. În egală
măsură, au fost luate în calcul aşteptările principalilor angajatori ai absolvenţilor acestei specializări:
structurile eclesiale, structurile de asistenţă socială, structurile din domeniul educaţional.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

 Competenţe exegetice şi
de sinteză teologică a
textului Vechiului
Testament
 Flexibilitate în aplicarea
principiilor de
interpretare şi coerenţă în
abordarea exegeticteologică a unui text
vechitetamentar.

Examen scris/oral,
condiţionat la de predarea
portofoliului de fişe de lucru
propuse în cadrul orelor de
seminar.

10.3 Pondere din
nota finală
80%

 Competenţe de
actualizare a mesajului
Scripturii pentru
contemporaneitate.
Prezentarea unui portofoliu 20%
 Înţelegerea şi însuşirea
care constă din 10 fişe de
problematicii tratate la
lucru, completate pe
curs şi seminar.
parcursul semestrului.
 Capacitatea de a integra
Portofoliul se predă în
într-un discurs
seminarul din penultima
interpretativ propriu
săptămână de activitate
temele teologice
didactică.
discutate.
 Flexibilitate în abordarea
exerciţiilor tematice
propuse, coerenţă în
abordarea exegeticteologică, atingerea unui
nivel al gândirii şi al
exprimării sintetice.
10.6 Standard minim de performanţă
 Competenţe exegetice şi de sinteză minimale în cel puţin una din zonele tematice propuse în cadrul
orelor de curs şi seminar.
 Competenţe organizaţionale pentru dialogul interreligios şi interconfesional.
10.5 Seminar/laborator

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

..........................

...............................

...................................

Data avizării în departament
...........................................

Semnătura directorului de departament
…............................

