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A tantárgy célja, hogy az alapozó félévhez kapcsolódóan a hallgatók betekintést
nyerjenek a negyedik evangélium további fejezeteibe. Egy szemeszter időkerettel
számolva csak egyes kiválasztott fejezetek írásmagyarázata tervezhető
ismeretanyagként. Közelebbről a 9., 11., 12. és a 20-21. fejezettel foglalkozunk a
szeminárium keretében. Ezek a fejezetek Jézus életének csak János evangéliumában
megörökített részleteiről szólnak, és ugyanakkor fontos eseményeket örökítenek meg a
Jézus-történet megértése szempontjából.
János evangéliuma
Szemináriumról lévén szó, a hallgatókat bevonva történik a szövegelemzés, illetve az
eszmei mondanivaló kifejtése. Kérés, hogy azok a hallgatók, akik az újszövetségi görög
nyelvet is felvették szabadon választható tárgyként, hozzák magukkal görög Bibliájukat.
Olyan feladatokat is kapnak egyes hallgatók, hogy a kötelező vagy ajánlott irodalomban
olvassák el előre a soron következő fejezethez tartozó írásmagyarázatot.
A számonkérés módja: A gyakorlati jegy két részből tevődik össze. Egyrészt a hallgatók
közös munkában tanúsított aktivitásának kell tükröződnie az osztályzatban, másrészt a
tanulmányozott fejezetek mindegyikéről készíteniük kell a hallgatóknak egy minimum fél
oldalas szubjektív megközelítésű összegzést ezen a címen: Milyen új ismeretet közölt
nekem ez a fejezet és milyen személyes mondanivalót közvetített?
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