Restanța Exegeza VT1
Se dă textul din GENEZA 34.
1.
Demonstrează că textul primit este o narațiune cu referire la criteriile lui Dawson.
2.
Justifică marginile textului ales cu referire la mărcile disjunctive textuale, precum și la
elementele de conținut.
3.
Explică chestiunile de context socio-cultural și istoric (cel puțin trei, maxim cinci).
4.
Discută cele mai importante categorii de diferențe în traducere evidențiate studiul
comparativ dintre Carol2 (1938), NTR3 (2017), LXX-CNE-Polirom (2004) (nu mai mult de
cinci).
5.
Identifică și marchează corespunzător perechile adiacente.
6.
Identifică și explică zece figuri artistice diferite folosite în text (se identifică toate
exemplele acestor zece tipuri).
7.
Alege eroul dintre personajele narațiunii, justifică alegerea. Formulează misiunea
eroului și identifică obstacolele.
8.
Desenează profilul intrigii și marcați pe schemă toate momentele subiectului.
9.
Extrage mesajul central al pericopei.
10.
Discută alte texte din VT unde se prelucrează acest mesaj (narațiuni, oracole
profetice, texte sapiențiale).
Restanța Exegeza VT2
Se dă textul din MICA 3.
1.
Demonstrează că textul primit este o profeție cu referire la criteriile lui Dawson.
2.
Justifică marginile textului ales cu referire la mărcile disjunctive textuale, precum și la
elementele de conținut.
3.
Explică chestiunile de context socio-cultural și istoric (cel puțin trei, maxim cinci).
4.
Discută cele mai importante categorii de diferențe în traducere evidențiate studiul
comparativ dintre Carol2 (1938), NTR3 (2017), LXX-CNE-Polirom (2004) (nu mai mult de
cinci).
5.
Împarte textul pe linii poetice, asociază-le pe versuri și strofe, marchează-le
corespunzător și semnalează tipul de paralelism existent între liniile corespondente (minim
șapte versete).
6.
Specifică elementele de coeziune ale discursului profetic.
7.
Identifică și explică zece figuri artistice diferite folosite în text (se identifică toate
exemplele acestor zece tipuri).
8.
Oferă profilul predicției.
9.
Extrage mesajul central al pericopei.
10.
Discută contribuția pericopei la nivelul VT și identifică maxim două direcții de
prelucrare a temei în NT.
Ca bibliografie, pe lângă manual, se pot folosi comentarii și monografii exegetice la cartea
Isaia, articole de specialitate, dicționare și enciclopedii, cu respectarea regimului de citare
conform prevederilor metodologice ale I.T.P. București. Referatul se salvează cu extensia
DOC și cu Numele studentului_SVT4. Pot fi oferite și materiale în formate PPT.
Restanța TVT 1
Scrieți un referat de 3000-3500 cuvinte pe următoarea temă:
Folosindu-vă de argumentarea lui Christopher J.H. Wright din lucrarea "Misiunea lui
Dumnezeu: înțelegerea metanarațiunii Bibliei", urmăriți progresul manierei autorizate de

Dumnezeu în care poporul ales trebuia să se raporteze la idoli și la idolatri în următoarele
trei perioade: epoca patriarhilor, epoca Exodului și sec. VIII (mai ales la Isaia).
Termen de predare: 8 septembrie, orele 10.
Restanța TVT2
Scrieți un referat de 3000-3500 cuvinte pe următoarea temă:
Folosind triunghiul etic propus de Christopher J.H. Wright în lucrarea "Etica Vechiului
Testament pentru comunitatea creștină", (1) identificați efectele Căderii asupra muncii și (2)
cum reglementează Legea lui Moise contribuția fiecărui participant (Dumnezeu, Israel, Țara)
la o experiență satisfăcătoare.
Termen de predare: 8 septembrie, orele 10.

