
Biblistika I 
 

Rozsah:  2/0  

2 kredity 

Ukončení:  

1) 3 stránková esej na starozákonní nebo novozákonní téma, aktualizované na dnešní dobu a 

souvisící se sociální prací;  

2) povinná četba jedné z knih v seznamu literatury;  

3) ústní zkouška z probrané látky; jejím předmětem bude rovněž otázka na přečtenou knihu.  

 

 

Cíle předmětu: 

V první polovině semestru probereme Starý zákon, jeho kulturně-historický kontext a obsah; 

jednotlivé fáze starozákonního příběhu Boha s lidmi; ukázky textů vybraných knih. Ve druhé 

polovině se budeme věnovat Novému zákonu s hlavním zaměřením na evangelia, jejich obsah 

a teologii; zmíníme se rovněž o hlavních tématech apoštola Pavla a knihy Zjevení. 

 

 

Osnova: 

 Pradějiny (2 zprávy o stvoření, první hřích a jeho rozšíření).                           

 Doba patriarchů, egyptské otroctví a exodus (Abraham, Josef, Mojžíš).         

 Smlouva a obsazení Kanaánu.                                                                           

 Saul, David, Šalomoun. 

 Babylonské vyhnanství a návrat. 

 Makabejské povstání a období po něm. 

 Vznik evangelií a synoptická otázka. 

 Markovo evangelium. 

 Matoušovo evangelium. 

 Lukášovo evangelium. 

 Janovo evangelium. 

 Pavel a jeho listy. 

 Zjevení sv. Jana.                                                           
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