Uue Testamendi kirja seletus, VKTJ.06.12
(3 EAP, sellest 18 ak tundi kontaktõpet ja 60 ak tundi iseseisvat tööd)
Kursuse õppejõud – Margus Kask (MA), margus.kask@kogudused.ee,
5561 3311
Õpiväljundid
Õppeaine lõpuks üliõpilane:
• mõistab vaadeldava kirja sisu ja eripärasid;
• oskab leida teksti üldiseid seoseid ja üksiktähendusi ning saab aru teksti
mõttest;
• saab aru konteksti mõjust konkreetse teksti tähendusele ja arvestab sellega;
• eksegeesib jutlustamiseks vajalikul tasemel UT kirja tekste.
Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
Hindamismeetodid

1. 1Jh struktuuri kirjeldus
koos selgitustega.
2. Piibliõppe lühimaterjal
1Jh tähenduse kohta.

Tähtaeg

Kas
Hindamiskriteeriumid
eristav
(E) või
mitteeristav
(ME)
11.06.2021 ME
Struktuuri kirjeldus arvestab
1Jh sisu ja liigendustega ning
toob esile kirja eripärasid.
11.06.2021 ME
Lühimaterjalis on kasutatud
eksegeetilisi võtteid, materjal
selgitab 1Jh teksti peamisi
võtmemõisteid, loob
tekstisiseseid ja -väliseid
seoseid, toob esile kirja
praktilise tähenduse.

Lõpphinde kujunemine – kursuse lõpphinne on mitteeristav (ME); aine
sooritamiseks peavad olema hindamismeetodid täidetud, arvestades
hindamiskriteeriumitega.
Õppeprotsessi kirjeldus koos kuupäevadega
Aeg

Kontakttunnid (sh
hindamismeetodid)
05.05.21 1Jh praktiline kasutus, kirja
2 ak
taust ja kontekst – loengud ja
tundi
praktikumid.
06.05.21 1Jh taust ja kontekst, kirja
8 ak
peamised mõisted ja seletus –
tundi
loengud ja praktikumid
07.05.21 1Jh seletus – loengud,
praktikumid.

Aeg

Iseseisev töö (sh
hindamismeetodid)

4 ak
tundi
16.06.21 Kokkuvõte 1Jh kirjast,
4 ak
tagasiside üliõpilaste tööde
tundi
põhjal – loeng, seminar.

11.06.21 1Jh struktuuri kirjeldus
koos selgitustega
11.06.21 Piibliõppe lühimaterjal

Kohustuslik kirjandus
1. 1Jh.
2. Peeter Roosimaa Johannese kirjad. (Tallinn: Kõrgem Usuteaduslik Seminar,
2020).
3. Colin Brown (toim) The New international Dictionary of New Testament
Theology. (Grand Rapids: Zondervan, 1986) – 1Jh-ga seotud artiklid mõistete
kohta.
4. David Noel Freedman (toim) The Anchor Bible Dictionary – 1Jh-ga seotud
artiklid kirja kohta üldiselt.
Inglise keelsete sõnaraamatute asemel võib kasutada ka eestikeelseid
sõnaraamatuid või leksikone, nt Fritz Rienecker Suur piiblileksikon. (Tallinn:
Logos, 2011).
Soovituslik kirjandus
1. John R. Stott Johannese kirjad. (Tallinn: Logos, 2002).
2. Frederick Fyvie Bruce Uue Testamendi ajalugu. (Tallinn: Logos, 2000).
3. Karl Martin Fischer Algkristlus. (Tallinn: Logos, 1995).
4. Kalle Kasemaa (toim) Apostlikud isad. (Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002).
5. Eduard Lohse Uue Testamendi tekkelugu. (Tartu: Eesti Üliõpilaste Seltsi
Kirjastus, 1994).

