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Sväté písmo Starého aj Nového zákona je zbierkou kníh, ktoré zachytávajú Božie 

pôsobenie uprostred ľudí a ich odpoveď na tieto Božie vstupy do ľudských dejín. 

V jednom fascinujúcom oblúku stretania Boha a človeka v jednotlivých udalostiach 

možno spoznať tajomstvo Božej lásky k nám a šťastie človeka, ktorý spoznáva, aká je 

jeho dôstojnosť, v čom je pravá sloboda, aký je zmysel aj cieľ života na zemi. 

Starý zákon je možné plne pochopiť až v Novom zákone a Nový sa už skrýva v Starom. 

Trojročný kurz praktických prednášok zo Starého zákona poskytne kompetentný 

sprievod poslucháčov cez jednotlivé obdobia dejín spásy, oboznámi ich 

s najdôležitejšími osobnosťami a udalosťami Starej zmluvy a pomôže objaviť dynamiku 

dejín od najstarších čias až k ich plnosti 

 

V prvom roku štúdia témy (1-7) možno chápať ako uvedenie do biblickej problematiky. 

Jej cieľom je oboznámenie sa s biblickou terminológiou a metodológiou skúmania 

Písma. Jednotlivé témy sa budú preberať nie v striktne teoretickom duchu, ale názorne 

prakticky, pomocou príkladov. Cieľom je dosiahnuť solídnu východiskovú pozíciu pre 

nadobudnutie primeranej kompetencie v porozumení biblických textov. 

Druhých sedem tém (8-14) sú témy z Pentateuchu (5 Mojžišových kníh). Preberať sa 

budú s jednoduchým úvodom (členenie a štruktúra) a dôraz sa položí na teologických 

ťažiskách a spirituálnej aplikácii. 

 

V druhom roku štúdia Starého zákona budú najskôr dokončené prednášky 

z historických kníh a plynule sa prejde na preberanie profetizmu. Prorocké hnutie je 

jedinečný jav v dejinách spásy. Má svoju históriu, svojich predstaviteľov, metodológiu 

a konkrétne spisy, ktoré zohrali kľúčovú úlohu vo výchove Božieho ľudu. Dôraz bude 

kladený najmä na mesiášske miesta v prorockých spisoch. 

 

Tretí ročník štúdia Starého zákona sa zameria na oboznámenie sa s najhlavnejšou 

knihou tejto sekcie biblických kníh, s Knihou žalmov. Podobne veľká pozornosť bude 

venovaná aj Knihe Jób a ostatným didaktickým knihám Starého zákona. V záverečnom 

semestri sa poslucháči oboznámia s biblickou teológiou. Jednotlivé témy bude možné 

adaptovať. Uvedené témy korešpondujú s dokumentom Pápežskej biblickej komisie 

s názvom „Hebrejský ľud a jeho Sväté písma v kresťanskej Biblii (2001). 

Účastníci 

K zápisu na starozákonný kurz nie je potrebné mať ukončený novozákonný kurz 

prednášok z biblických vied. Tento starozákonný kurz je samostatný, zapísať sa môže 

ktokoľvek. 


