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Wykłady w pierwszym semestrze roku akademickiego 2017/2018: 

 
 

1. PIĘCIOKSIĄG – ks. Krzysztof Kinowski 

 Pięcioksiąg, czyli pierwsze pięć ksiąg Pisma Świętego (Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt), jest jedną  

z najczęściej studiowanych i komentowanych części Biblii, a dla wyznawców judaizmu jest 

tym, czym dla chrześcijan są cztery Ewangelie. Pięcioksiąg zawiera jedne z najważniejszych  

i najbardziej znanych opowiadań zachodniej cywilizacji: od Adama i Ewy w ogrodzie Eden, 

Arki Noego, rozdzielenia wód Morza Czerwonego przez Mojżesza do jego śmierci na stepach 

Moabu. Studium pierwszych pięciu ksiąg Pisma Świętego nie jest łatwe, gdyż dotyczy wielu 

zagadnień historyczno-krytycznych, które są niekiedy przeszkodą nie do pokonania dla 

początkujących badaczy Biblii. Dlatego lekturę Pięcioksięgu zaczniemy od studium 

synchronicznego, czyli od narracyjnej analizy tekstu bez wnikania w skomplikowaną historię 

jego powstania, aby na koniec pochylić się również nad tym zagadnieniem. Ostatnim krokiem 

będzie aktualizacja przesłania Pięcioksięgu do epoki nam współczesnej. 

 

2. DZIEŁO ŚWIĘTEGO ŁUKASZA: Ewangelia i Dzieje - ks. Krzysztof Grzemski, 

 W II połowie I wieku posłanie o Jezusie Chrystusie jako Panu i Zbawicielu zaczęło się 

rozprzestrzeniać wśród różnych ludów ówczesnego Cesarstwa Rzymskiego. Gdy Jezusa 

fizycznie nie było już na ziemi kilkadziesiąt lat, a pierwsze pokolenie apostołów również 

powoli odchodziło do wieczności, pojawiła się potrzeba spisania Dobrej Nowiny przyniesionej 

przez Mistrza z Nazaretu. Jako że ważną treść na ogół najłatwiej przekazać w formie 

opowiadania-historii, zaczęły powstawać takie właśnie historie o Jezusie. Autorem jednej  

z nich, wcale nie pierwszej, był wykształcony, prawdopodobnie pochodzący spośród pogan  

i świetnie władający greką uczeń. Mając w pamięci wcześniejsze opowieści, które słyszał lub 

czytał, postawił on sobie za cel, aby swego czytelnika „przekonać o całkowitej pewności co do 

nauk, których mu udzielono”. W ten sposób powstały dwie księgi rozbudowanego dzieła, 

znane dziś jako „Ewangelia według św. Łukasza” oraz „Dzieje Apostolskie”. 

Niniejszy wykład pragnie przybliżyć dzieło świętego Łukasza, obejmujące trzecią Ewangelię 

kanoniczną oraz Dzieje. Perspektywa teologiczna autora oraz jego pragnienie zakotwiczenia 

opowiadanych treści w historii powszechnej całego świata będą wyznaczać podstawowe 

założenia przy analizie treści tychże ksiąg. Po zaprezentowaniu podstawowych wiadomości 

na temat okoliczności powstania Łk i Dz, ich struktury oraz teologicznej specyfiki, zostanie 

zaproponowany spacer po wybranych fragmentach obu ksiąg. 

3. INSTYTUCJE BIBLIJNE – ks. Piotr Przyborek 

Pismo Święte to księga, która powstawała w przeciągu tysiąca lat. Zanim dotarła do czytelnika 

przeszła przez tradycję przekazywaną ustnie, następnie została spisana i zredagowana. 

Wszystko to miało miejsce w zupełnie innej tradycji, kulturze czy klimacie niż ten, w którym 

dzisiaj żyjemy. Aby więc zrozumieć rzeczywistość świętego tekstu i przyswoić sobie Słowo 

Boże, które objawiło się poprzez swoistą inkulturację, należy poznać środowisko, zwyczaje, 

kulturę danego regionu i czasu. Mówiąc krótko, należy zgłębić to wszystko, co nazywamy 
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instytucjami biblijnymi. Są to formy życia społecznego, jak o tym pisze znawca tematu, ojciec 

Roland de Vaux, które dany lud przyjmuje zwyczajowo, jakie sobie nadaje przez wolny wybór 

czy otrzymuje od władzy. Omawiając zatem biblijne instytucje, pochylimy się nad zwyczajami 

rodzinnymi, nad życiem codziennym, świętowaniem czy też relacjami panującymi  

w społeczeństwie. 

Dzięki temu będziemy w stanie jeszcze głębiej wniknąć w Boże objawienie przekazane nam  

w Biblii. 

 


