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Tytuł wykładu: Tajemnice ziemskiego życia Jezusa – historia i teologia
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ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ
2014/2015
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stacjonarne
na podstawie zaliczenia pisemnego sprawdzianu z materialnej znajomości
Ewangelii Marka 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
Prezentacja w zarysie głównych kierunków badań nad Jezusem historycznym oraz
teologii tzw. tajemnic ziemskiego życia Jezusa: chrztu, kuszenia, przemienienia, agonii
w ogrodzie i wołania z krzyża. Rozważa także kwestie: Jego świadomości mesjańskiej i
synowskiej, wiedzy i niewiedzy, Jego modlitwy i wiary w Boga, Jego wolności i
posłuszeństwa Ojcu.
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lektura Ewangelii Marka oraz praca ze wskazaną literaturą obowiązkową poszerzającą
wiedzę z wykładów
Kręcidło J., Aktualny stan badań nad historycznym Jezusem, w: Przybliżyło się
królestwo Boże. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Romana Bartnickiego w 65.
rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2008, s. 258-282.
Malina A., Ewangelia według św. Marka, część 1: 1, 1 – 8, 26. Wstęp – przekład z
oryginału – komentarz, Częstochowa 2013, s. 34-110.
Meier J.P., Jezus, w: Katolicki Komentarz Biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E.
Murphy, Warszawa 2001, s. 2035-2053.
Malina A., Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach. Studium narracji i teologii,
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Katowice 2007.
Malina A., Mistagogiczny i pedagogiczny charakter przemienienia w narracji Marka
(9,2-13), w: Mistagogia a duchowość, red. A. Żądło, Katowice 2004, s. 170-181.
Malina A., Opuszczenie Jezusa wydanego na śmierć w Ewangelii Marka, Śląskie Studia
adres strony
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Historyczno-Teologiczne 43,1 (2010), s. 5-20.
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sprawdzian pisemny
Materialna znajomość tekstu Ewangelii Marka

kod
MF_w_1

Ocenie będzie podlegała materialna znajomość Ewangelii Marka oraz – w
przypadku niezaliczenia sprawdzianu w terminie wyznaczonym jako pierwszy –
także znajomość wybranej lektury uzupełniającej.
Dla formy pisemnej: Student otrzymuje pięć fragmentów do zidentyfikowania
miejsca ich występowania.
Dla formy ustnej: Student otrzymuje dwa pytania związane z tematem wybranej
lektury uzupełniającej.

