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Ks. dr Andrzej Dańczak, Teologia stworzenia. 

Wiara w Boga-Stworzyciela „rzeczy widzialnych i niewidzialnych” należy do fundamentu przekazu 
chrześcijańskiego. Spotkania mają na celu przybliżenie rozumienia szerokiej tematyki stworzenia 
i natury (przyrody) m.in. w kontekście objawienia biblijnego i na tle współczesnej wiedzy. Bóg-
Stwórca i Jego dzieło fascynują a jednocześnie rodzą pytania dotyczące relacji Boga do świata, 
działania Boga jako stwórcy (m.in. procesu ewolucji, stworzenia człowieka), wartości natury 
zarówno nieożywionej jak i ożywionej (w tym świata zwierząt), doświadczenia zła w świecie, 
istnienia świata aniołów i złych duchów. 

Ks. dr Mirosław Piskozub, 
Herosi i karły w Biblii – psychologia rozwoju „Bożego podobieństwa” w człowieku.   

Jestem stworzony na Boży obraz i podobieństwo – im lepiej poznaję Boga, tym bardziej odkrywam 
najgłębszą prawdę o sobie, a im bardziej poznaję siebie, tym bardziej otwieram się na Stwórcę. 
Psychologia zgłębia tajemnice ludzkiej duszy, aby wspierać człowieka w jego rozwoju, w radzeniu 
sobie z życiem oraz w świadomym realizowaniu własnego człowieczeństwa. Bohaterowie Biblii to 
nie papierowe postacie, ale ludzie doświadczający wszystkich możliwych przeżyć i dramatów, 
ludzie zmagający się z samymi sobą w dążeniu do realizowania woli Pana Boga – dlatego stanowią 
bogate źródło wiedzy o człowieku. Biblia objawia nie tylko prawdę o Bogu, ale także prawdę 
o duszy ludzkiej – prawdę nie zredukowaną jedynie do wymiaru psychologicznego i społecznego, 
ale otwartą na perspektywę nadprzyrodzoną. Dusza ludzka nie stanowi jedynie funkcji ludzkiego 
mózgu, ale jest wielowymiarowa – zawiera także ten niezwykle ważny wymiar duchowy, gdzie 
przebywa Duch Święty. I tu psychologia zamyka swoje możliwości, a otwiera się przestrzeń dla 
wiary religijnej.  
Spojrzenie na treści biblijne pozwala odkrywać prawdę o sobie, nie tylko o człowieku w ogóle, ale 
także o własnej indywidualnej drodze do zrealizowania siebie – gdzie realizacja siebie oznacza nie 
tylko spełnienie pragnień o szczęściu doczesnym (psychologia pozytywna, selfizm), ale przede 
wszystkim aktualizację „boskiego” potencjału, który Bóg zaszczepił w mojej duszy – ten potencjał 
to moje osobiste powołanie do świętości – stać się tym, kim tylko ja mogę być (humanizm 
Maslowa), ale także stać się tym, kim Bóg chce mnie uczynić – otworzyć się na działanie Boga 
w moim życiu (psychologia połączona z wiarą – rozwój osobowości ku dojrzałości połączony 
z rozwojem duchowym – dodatkowo pojawiają się tematy dotyczące relacji psychologii i wiary 
w wyjaśnianiu wielu zjawisk).  
Droga do realizacji siebie poprzez naśladowanie Chrystusa w Jego człowieczeństwie – tu potrzebna 
jest z jednej strony współpraca człowieka z łaską Bożą, a z drugiej pomocą może być psychologia, 
która daje wiedzę i narzędzia do poznania siebie oraz do pracy nad sobą. Człowieczeństwo Jezusa 
i innych postaci biblijnych może stanowić model do kształtowania właściwych postaw życiowych – 
postaw wobec siebie, wobec innych ludzi, wobec Boga, wobec cierpienia, śmierci, wieczności itd. 
Konfrontacja własnego życia, własnych postaw, z nauką zawartą w Piśmie świętym, stanowi 
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doskonałą formę weryfikacji prawdy o sobie i tym samym możliwość zmiany myślenia i zmiany 
kierunku. Historie biblijne mogą pełnić także funkcję terapeutyczną – emocjonalne katharsis, 
uwolnienie z nienawiści, z lęku, z neurotycznego poczucia winy, odkrywanie miłości Boga może 
wzmacniać poczucie własnej wartości i godności, budować akceptację siebie (z własną słabością 
i grzechem), wspomagać proces leczenia zranień spowodowanych doznaną krzywdą, własnym 
grzechem, uzależnieniami, toksycznym otoczeniem itd.   


