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Wykłady w pierwszym semestrze roku akademickiego 2017/2018:

1. HISTORIA ZBAWIENIA
„Stworzył ich Bóg na swoje podobieństwo”. Tymi słowami Księga Rodzaju opisuje powstanie
człowieka. I za chwilę dwukrotnie powtarza: „A widział Bóg, że to, co stworzył, było dobre
(a nawet bardzo dobre)”. Taki właśnie był zamiar Boży. Dobroć, piękno, miłość i wolność. Niestety,
człowiek użył darowaną mu wolność do tego, by Bogu powiedzieć: NIE. To pierwsze „nie”
zaprzepaściło cudowny plan Boga względem Jego stworzenia. Wszystko się popsuło.
Na szczęście jednak Bóg nie pozostawia człowieka, zmuszonego do opuszczenia rajskiego ogrodu,
samemu sobie, ale zaczyna go ratować. Ta skuteczna Boża pomoc, szczegółowo opisana na kartach
Pisma Świętego, nazywa się historią zbawienia i pokazuje, jak Bóg, na początku powołując
proroków, wybierając naród Izraela, a ostatecznie posyłając na świat swojego Syna, przywraca
człowiekowi dziecięctwo Boże i otwiera mu drogę do nieba.
Historia zbawienia związana jest z konkretnym miejscem, narodem, kulturą, które są przez Boga
wybrane. Dlatego zakres naszego przedmiotu obejmuje, oprócz poszczególnych etapów objawiania
się Boga człowiekowi, poznanie zwyczajów, instytucji religijnych oraz położenia Ziemi Świętej
i sąsiednich krajów. W tym celu, oprócz historii, pomocne będą: geografia i archeologia. Dzięki
nim będzie można nakreślić jak najszerszy kontekst wydarzeń opisanych w Piśmie Świętym.

2. EWANGELIA JANOWA
Czwarta Ewangelia od pierwszych wieków chrześcijaństwa budziła żywe zainteresowanie
i fascynację. Unikalne połączenie prostego, niewyszukanego języka z teologiczną głębią przesłania
sprawiło, że przez wieki przyciągała ludzi szukających Boga, uczonych i prostych, heretyków
i doktorów Kościoła, mistyków i świętych. W wielu rysach odmienna od powstałych nieco
wcześniej trzech Ewangelii synoptycznych niesie oryginalne objawienie tego samego Boga. Jezus,
wcielone odwieczne Słowo, przedstawia tego Boga jako swego Ojca. Jest On zarazem Bogiem
i Ojcem dla każdego z nas (por. J 20,17).
Niniejszy wykład ma na celu przybliżenie podstawowego przesłania Ewangelii Janowej, a także
wyposażenie słuchaczy w wiedzę i narzędzia, które mogą okazać się pomocne w jej samodzielnej
lekturze. Studiowanie zasadniczych wątków Czwartej Ewangelii (Jezus posłany jako Objawiciel
Ojca, motyw "godziny Jezusa", wywyższenie i chwała Jezusa, konflikt między wiarą a niewiarą,
uczniowie i Umiłowany Uczeń, Paraklet, wspólnota jako miejsce rozpoznania obecności
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3. OJCOWIE KOŚCIOŁA W SKARBCU PISMA ŚWIĘTEGO (MT 13,52)
Teologia Ojców jest mostem łączącym nauczanie Chrystusa i Apostołów z właściwym odczytem
Słowa Bożego w życiu wspólnoty Kościoła. Czas ich działalności to około siedem wieków po
Chrystusie. To właśnie Ojcowie słuchali nauczania Dwunastu świadków ziemskiego życia Jezusa
i przekazywali jego treść po całym świecie, z pokolenia na pokolenie. Im to zawdzięczamy
umiejętność odczytu prawd objawionych na sposób nowotestamentowy. Ojcowie Kościoła
dostrzegali wypełnienie się wszelkich Pism i Proroctw w Chrystusie, a ich teologia stanowi dla
podstawę życia Słowem Bożym, które rozbrzmiewało w narodzie Bożego wybrania, a pełnię
odnalazło w Chrystusowym Kościele.
Wykład przybliży pierwotne postrzeganie Pisma Świętego w kształtującej się wspólnocie
ochrzczonych, a także sposób jego odczytywania i przekazu ludowi wiernemu. Kontakt z tekstami
świętych autorów pozwoli sięgnąć źródeł, z których ciągle możemy czerpać najczystszą wodę,
nawet w dwudziestym pierwszym wieku po Chrystusie.
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