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ks. dr hab., prof. UŚ Artur Malina
„Odrzucenie Starego Testamentu w II. wieku (jak uczynił to Marcjon) było błędem,
który Wielki Kościół słusznie potępił. Zachowanie go w XVI wieku było czymś fatalnym,
ale reformacja nie zdołała się jeszcze z tego oswobodzić. Jednak od XIX wieku
utrzymanie go w protestantyzmie jako dokumentu kanonicznego o wartości równej
Nowemu Testamentowi jest konsekwencją religijnego i kościelnego bezwładu”.
Ten bardzo negatywny sąd o pierwszej części Biblii, wyrażony przez jednego z
najwybitniejszych znawców historii teologii, dzisiaj jest przyjmowany również przez
wielu katolickich teologów i duszpasterzy. Wielu z nich bowiem rzadko odwołuje się
do Starego Testamentu w homiliach i katechezie.
Jakie jest znaczenie tekstów Starego Testamentu – zwłaszcza tych nieprzystających dla
współczesnej mentalności i wrażliwości? Wykład monograficzny oferuje uczestnikom
odpowiedzi na to pytanie i powiązane z nim kwestie.
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lektura Księgi Rodzaju oraz praca ze wskazaną literaturą obowiązkową poszerzającą
wiedzę z wykładów
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Papieska Komisja Biblijna, Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej,
tłum. R. Rubinkiewicz, Kielce 2002.
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Znajomość materialna tekstu Księgi Rodzaju.
Ocenie będzie podlegała materialna znajomość tekstu Księgi Rodzaju oraz – w
przypadku niezaliczenia sprawdzianu w terminie wyznaczonym jako pierwszy –
także znajomość wybranej lektury uzupełniającej.
Dla formy pisemnej: Student otrzymuje pięć lub dziesięć fragmentów do
zidentyfikowania miejsca ich występowania.
Dla formy ustnej: Student otrzymuje dwa pytania związane z tematem wybranej
lektury uzupełniającej.

