
Úvod do teologie a Bible 
 

Rozsah:  2/0  

3 kredity 

Ukončení: zkouška 

Metody hodnocení: ústní zkouška 

 

 

Cíle předmětu: 

Cílem předmětu je představit teologii jako disciplínu hledající odpovědi na otázky po člověku 

a Bohu. Hlavní zdroj teologie - Bible - bude představen ve druhé části předmětu. Na základě 

předložených témat jsou studenti pozváni k samostatnému teologickému přemýšlení. Předmět 

Úvod do teologie a Bible je vstupním teologickým předmětem a předpokladem pro další 

studium teologie. Jádrem je uvedení do křesťanské teologie jako reflexe Božího zjevení a 

křesťanské víry. Studenti se v předmětu mimo jiné seznámí s prameny teologického poznání, 

charakterem teologického jazyka a metodami v teologii. Obsahem biblické části kurzu je 

obecné uvedení do biblické literatury a do otázek s touto literaturou souvisejících. Cílem je 

seznámit studenty s tím, jaké texty v Bibli jsou, kdy a jak vznikaly, a jak se dnes používají 

v křesťanských církvích. 

 

 

Osnova: 

Témata teologické části: 

 Co je teologie? 

 Víra a zjevení 

 Zdroje teologie 

 Otázka autority  

 Povaha náboženského jazyka 

 Metody v teologii 

 

Témata biblické části: 

 Co je Bible? 

 Vznik biblických knih 

 Jazyky Bible (od původních verzí k překladům) 

 Literární žánry v Bibli 

 Spojitost Starého a Nového zákona 

 Bible v církevním roce 
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