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na podstawie zaliczenia pisemnego sprawdzianu z materialnej znajomości
Dziejów Apostolskich i Listu do Hebrajczyków oraz na podstawie obecności na
zajęciach, zaś w przypadku dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności
weryfikacji w formie ustnej lektury jednej z pozycji podanych w literaturze
uzupełniającej
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ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ
Znaczenie terminów „kapłan” i „kapłaństwo” wydawało się oczywiste w głównych
nurtach chrześcijaństwa aż do rozłamu w Kościele zachodnim. W latach Soboru
Watykańskiego Drugiego polemika post-reformacyjna ustąpiła pozytywnej refleksji
teologicznej nad istotą kapłaństwa chrześcijan i nad jego relacją do kapłaństwa
Chrystusa oraz urzędów i charyzmatów w Kościele. Nowe kontrowersje wokół tych
zagadnień są wywoływane przez przeciwstaw(ia)ne tendencje: wzrost roli wiernych
świeckich w ruchach i parafiach, renesans liturgii (teologii) trydenckiej,
demokratyzacja życia, miejsce kobiet, relacja między charyzmatem a urzędem. Samo
studium teologii kapłaństwa w Nowym Testamencie nie rozwiąże wymienionych
problemów, ale powinno pomóc rozróżnić między rzeczywistym powrotem do źródeł
a nostalgią za wyidealizowaną przeszłością. Zagadnienia omawiane na wykładzie:
znaczenie terminów „kapłan” i „ofiara” w Starym Testamencie; rola kapłaństwa w
judaizmie okresu Drugiej Świątyni; kwestia obecności wymiaru kapłańskiego w
działalności Jezusa według Ewangelii i Dziejów Apostolskich; obraz Jezusa jako
kapłana i Jego ofiary w listach (zwłaszcza w Liście do Hebrajczyków). Odpowiedź na
pytanie i jej uzasadnienie: Kto jeszcze w Kościele według Nowego Testamentu może
być nazwany kapłanem?
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lektura Dziejów Apostolskich i Listu do Hebrajczyków oraz praca ze wskazaną
literaturą obowiązkową poszerzającą wiedzę z wykładów
Malina A., Dwa wymiary kapłaństwa Chrystusa według Listu do Hebrajczyków, w: Od
Melchizedeka do Jezusa – Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie, red. D. Dziadosz, Lublin
2010, s. 209-223.
Vanhoye A., Jezus Chrystus, nasz Arcykapłan, Pelplin 2009.
Kasiłowski P., Kapłaństwo Chrystusa według Listu do Hebrajczyków, w: Kapłaństwo
służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Sympozjum Naukowe z okazji 50-lecia
święceń kapłańskich Jana Pawła II, red. J. Szczurek, Kraków 1997, s. 161-168.
Sicari A., Kapłaństwo Chrystusa, w: Kolekcja Communio 3 (1988): Kapłaństwo, s. 1522.
Vanhoye A., Kapłaństwo Chrystusa i kapłaństwo chrześcijan, Ruch Biblijny i Liturgiczny
44 (1991), s. 4-18.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
sprawdzian pisemny
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wymagania
Znajomość materialna tekstu Dziejów Apostolskich i Listu do Hebrajczyków
merytoryczne
kryteria oceny
Ocenie będzie podlegała materialna znajomość Listu do Hebrajczyków oraz – w
przypadku niezaliczenia sprawdzianu w terminie wyznaczonym jako pierwszy –
także znajomość wybranej lektury uzupełniającej.
przebieg procesu
Dla formy pisemnej: Student otrzymuje pięć fragmentów do zidentyfikowania
weryfikacji
miejsca ich występowania.
Dla formy ustnej: Student otrzymuje dwa pytania związane z tematem wybranej
lektury uzupełniającej.
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