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Садржај предмета
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Циљ
Предмета

Стицање теоријских знања о старозаветној теологији, њеном појмовно-
категоријалном апарату и методологији, као и овладавање умењима 
анализе библијског текста у теолошком контексту. 

Исход
Предмета

Поседовање базичних академских компетенција у домену старозаветне 
теологије и пратећих апликативних способности уз помоћ објективних 
истраживачких метода и техника.

Теоријска
Настава

1. Стицање увида у основна теолошка питања старозаветне теологије у 
изворном контексту, као и у контексту новозаветне и патристичке 
теолошке мисли / 2. Покушај осавремењења библијских теолошких 
идеја и њихова теолошка и еклесијална актуализација / 3. Упознавање 
са теолошким идејама скривеним иза библијских текстова, и уопште 
библијско-теолошко сагледавање историје изабраног народа / 4. 
Основне теолошке идеје заступљене у старозаветним текстовима: 
Савез Бога и Израила, монотеизам, Јахве једини Бог, месијанизам – 
ишчекивање велике будућности, библијска антропологија, ангелологија 
и демонологија. / 5. Културолошки аспекти: схватање жене, слободе, 
друштвеног живота, љубави, закона итд / 6. Социјални карактер 
староизраилске религијске свести, као и новозаветно и хришћанско 
читање Старог Завета. 

Практична 
настава (вежбе, 
ДОН, студијски 
истражива-чки 
рад)

На вежбама се обрађују исте тематске целине у апликативном аспекту 
(са инсистирањем на умењима анализе и тумачења текстова Старог 
Завета), као и оспособљавање за активно и продуктивно коришћење 
литературе из области старозаветне теологије (путем израде превода 
са страног језика, представљањем тема и проблема старозаветне 
теологије кроз мишљења релевантних аутора у оквиру часова вежбе 
или израде самосталног семинарског рада).

Р. Кубат, Траговима Писма: Стари Савез – теологија и херменеутика, 
Крагујевац 2012.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предавања Вежбе ДОН Остали часови
2 1

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

15 писмени испит 70
практична настава 15 усмени испит
колоквијуми                    
семинари

Р. Кубат, Схватање загробног живота кроз старозаветну историју, 
Богословље 1-2, Београд 1999, 9-35

Студијски 
истраживачки рад

Методе
извођења
наставе Вербално - текстуалне, илустративно - демонстративне.

активност у току 
предавања


