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A tanegység céljai: 
 A szeminárium ízelítőt kíván adni az Újszövetség tágabb kontextusából. 
 A  kurzus  során  sajátos  szempontból  tekintünk  rá  egyes  újszövetségi  szakaszokra,

melyeknek feltárjuk ószövetségi hátterét, ill. a targumok (az Ószövetség arámi fordítása),
valamint más posztbiblikus és rabbinikus írások (pl. Misna, Talmud, midrások stb.) által
megőrzött hagyományok közti kapcsolatát.

 A kurzusnak célja továbbá a targumi és a rabbinikus irodalom közelebbi megismertetése
annak  áttekintő  bemutatásán  túl  néhány  konkrét  szövegen  keresztül  (a  szövegeket
elsősorban fordításban olvassuk).

A  gyakorlaton  való  részvételhez  előnyt  jelenthet  az  újszövetségi  bevezető  tanegységek  korábbi
elvégzése, ugyanakkor anélkül is elvégezhető. 
Mivel a kurzust online formában tartjuk, nappalis és estis hallgatók egyaránt csatlakozhatnak. 

A  hallgató  fejlesztendő  kompetenciái:  Ismeri  a  rabbinikus  és  a  targumi  irodalom,  ill.
hagyomány  fogalmát,  főbb  képviselőit.  Képes  az  Újszövetség  szövegeit  tágabb  kontextusukban
szemlélni,  annak  fényében  értelmezni.  Képes  a  szakirodalom  értő,  kritikai  olvasására,
használatára.  Elkötelezett  az  Újszövetség  tágabb  világának,  és  így  a  körülvevő  világgal
összefüggésben feltáruló üzenetének megismerése iránt.

Követelmény:  A  szemináriumi  alkalmakon  való  aktív  részvétel;  a  szemináriumi  alkalmakra
kiadott szövegek otthoni elolvasása; egy újszövetségi szakasz elemző bemutatása a szemináriumi
alkalmak keretein belül  vagy egy újszövetségi szakaszról írt szemináriumi dolgozat benyújtása.
Félév végén ezek alapján gyakorlati jegy.

Ajánlott irodalom: 
LEVINE,  AMY-JILL ‒  BRETTLER,  MARC ZVI (eds.):  The  Jewish  Annotated  New  Testament, Oxford

University Press, Oxford, 2017.

A részletes  irodalomjegyzéket  a  kurzus  során  a  konkrét  témákhoz kapcsolva ismerteti  és  teszi
elérhetővé a hallgatók számára a gyakorlatvezető. 

Tervezett időpont: csütörtökön vagy pénteken a késő délutáni, esti órákban egyeztetés alapján. 
Első alkalom és óramegbeszélés: szeptember 8. (szerda), 17 óra
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