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Kierunek i poziom studiów: teologia, studia jednolite magisterskie

Sylabus modułu: Teologia biblijna (11-TS-12-TB)
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ks. dr hab. Artur Malina
Przedstawienie przedmiotu teologii biblijnej, jej relacji do rezultatów egzegezy
poszczególnych tekstów biblijnych, jej stosunku do teologii systematycznej oraz teologii
praktycznej.
Problem (nie)obecności nauki o Bogu Ojcu w teologii biblijnej.
Tendencje ebionickie i marcjonistyczne w teologii biblijnej.
Paterologia implikowana i wyraźna w Nowym Testamencie.
Różnice między i treści wspólne obrazu Boga Ojca w Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza
Konsekwencje paterologii dla teologii systematycznej i praktycznej.
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1. Malina A, Obraz Boga Ojca, w: Teologia Nowego Testamentu, t. 1: Ewangelie synoptyczne i
Dzieje Apostolskie, red. M. Rosik, Wrocław 2008, s. 11-80
1. Brown R.E., Donahue J.R., Senior D., Collins A.Y., Zarys teologii Nowego Testamentu, w:
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Katolicki Komentarz Biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa 2001, s.
2092-2131.
2. Gnilka J., Teologia Nowego Testamentu, Kraków 2002.
3. McKenzie J.L., Zarys teologii Starego Testamentu, w: Katolicki Komentarz Biblijny, red. R.E.
Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa 2001, s. 1990-2034.
4. Papieska Komisja Biblijna: Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej,
Kielce 2002.
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Ukierunkowana na osiągnięcie celów zgodnych z indywidualnymi potrzebami.

Zależna od wyznaczonych celów.
jw.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
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Wiedza nabytej w czasie wykładów oraz w ramach zadanej i / lub wybranej lektury
Do zaliczenia egzaminu należy uzyskać średnią 3/5 punktów.
Czas trwania: 30 min.

