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ks. dr Tomasz Kusz
Przedstawienie przedmiotu teologii biblijnej, jej relacji do rezultatów egzegezy
poszczególnych tekstów biblijnych, jej stosunku do teologii systematycznej oraz teologii
praktycznej. Temat planowany od roku akademickiego 2009/2010: Bóg uzdrowiciel w Starym
Testamencie i Jezus lekarz w Nowym Testamencie.
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15

35
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1. Kusz T., Oburzenie czy litość? Postawa Jezusa wobec trędowatego (Mk 1, 41), w: Omnia
tempus habent. Miscellanea theologica Vincentio Myszor quafragesimum annum laboris
scientifici celebranti ab amicis, sodalibus discipulisque oblata, red. A. REGINEK, G.
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STRZELCZYK, A. ŻĄDŁO, Katowice 2009, s. 230-236.
2. Kusz T., Trąd w żydowskich tekstach pozabiblijnych, w: Więcej szczęścia jest w dawaniu
aniżeli braniu. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60.
rocznicę urodzin, red. B. Strzałkowska, t. 2, Warszawa 2011, s. 985-995.
1. Brown R.E., Donahue J.R., Senior D., Collins A.Y., Zarys teologii Nowego Testamentu, w:
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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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.

