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Wstęp do Pisma Świętego – zagadnienia szczegółowe (rok akad. 2017/2018)
Nazwy i podział Pisma Świętego
1. Skąd bierze się określenie Pisma Świętego terminem „biblia”?
2. Jakie jest uzasadnienie używania w odniesieniu do dwóch części Biblii wyrażeń „Stare
Przymierze” i „Nowe Przymierze”?
3. Co kryje się za terminem „Tanak”? Z czego składa się Tanak?
4. Jakie księgi biblijne są określane mianem „deuterokanonicznych” i dlaczego?
Chronologia biblijna
5. Jakie były konsekwencje podbicia Izraela przez Asyrię w 722?
6. Co kryje się pod datą 586?
7. W jakim okresie sytuuje się dominacja Asyrii, Babilonii i Persji na Bliskim Wschodzie
(Palestynie)?
8. Kiedy zaczyna się dominacja Rzymian w Palestynie?
Powstanie Starego Testamentu
9. Omów krótko teorię czterech dokumentów tłumaczących powstanie Pięcioksięgu.
10. Wyjaśnij, dlaczego jest nie do przyjęcia stanowisko, iż Pięcioksiąg od początku istniał w formie
spisanej?
11. Z jakiego czasu i z jakich kręgów pochodzi dokument kapłański?
12. Co kryje się za pojęciem „kanonizacja Tory”?
13. Co rozumie się przez określenie „prorocy starsi” w kontekście Biblii Hebrajskiej?
14. Co charakteryzuje tzw. dzieło kronikarskie (Kronikarza)?
15. Jak wyglądał proces powstania księgi prorockiej?
16. Kiedy miał miejsce rozwój literatury mądrościowej w Izraelu? Jakie są świadectwa tego
rozwoju?
Powstanie Nowego Testamentu
17. Na podstawie Łk 1,1-4 wskaż główne etapy powstania Ewangelii
18. Co stanowiło treść pierwszego przepowiadania apostołów?
19. Jakie słowa Jezusa były spisywane jako pierwsze?
20. Podaj krótką charakterystykę poszczególnych Ewangelii.
21. Co to są listy deutero-Pawłowe?
22. Jakie teksty Nowego Testamentu kryją się za pojęciem „listy katolickie”? Jakie są próby
wyjaśnienia użycia w tym kontekście przymiotnika „katolickie”?
Kanon biblijny
23. Jaki jest źródłosłów terminu „kanon”?
24. Jakie zachodzą różnice między kanonem Kościoła katolickiego a kanonem wspólnoty
żydowskiej?
25. Jakie zachodzą różnice między kanonem Kościoła katolickiego a kanonem Kościołów
protestanckich?
26. Co rozumieć przez pojęcie „świadomości kanonicznej”?
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27. Wyjaśnij, dlaczego za świadectwo „świadomości kanonicznej” w Starym Testamencie można
uznać następujące wydarzenia: znalezienie zwoju Tory w świątyni jerozolimskiej w 622 r. przed
Chr.; publiczną lektura Tory opisaną w Ne 8; prolog do Księgi Syracha?
28. Jaki tekst z Ewangelii wg św. Łukasza i z Apokalipsy można uznać za świadectwo
„świadomości kanonicznej”?
29. Jaki wpływ na kształtowanie się kanonu Nowego Testamentu miała „sukcesja apostolska”?
30. Jakie czynniki miały wpływ na wątpliwości w III i IV wieku co do kanoniczności niektórych
ksiąg Nowego Testamentu?
Natchnienie Pisma Świętego
31. Jak w Kościele starożytnym rozumiano natchnienie biblijne?
32. Jak natchnienie biblijne rozumiał św. Tomasz?
33. Do trzech nazwisk teologów przypisz wysuwaną przez nich koncepcję natchnienia biblijnego.
Domingo Banez – Leonard Lessius – Johann Baptista Franzelin
dyktando – aprobata – rozróżnienie autora odpowiedzialnego za stronę materialną i formalną
34. Dlaczego wcześniejsze rozwiązania w kwestii rozumienia natchnienia biblijnego były
niewystarczające w XX wieku?
35. W jakim dokumencie Soboru Watykańskiego II znajdujemy opis natchnienia biblijnego? Co w
tym opisie zostało zachowane z tradycyjnych stwierdzeń dotyczących natchnienia biblijnego? Jakie
zmiany zaszły w stosunku do wcześniejszych, tradycyjnych ujęć autorstwa Boga i człowieka?
36. Wyjaśnij dynamikę natchnienia biblijnego proponowaną przez Pierre’a Benoit (trzy rodzaje
natchnienia).
Prawda Pisma Świętego
37. Jak na przestrzeni historii zmieniało się w Kościele rozumienie prawdziwości Pisma Świętego
(okres dogmatyczny – apologetyczny – hermeneutyczny)?
38. Jak brzmią zasady literacka i teologiczna niezbędne w odkrywaniu prawdy Pisma Świętego?
39. Jakie są zasady szczegółowe w interpretacji Pisma Świętego w kontekście nauk
przyrodniczych?
40. Czym różni się historiografia biblijna od historiografii ludów starożytnego Bliskiego Wschodu?
41. Czym różni się historiografia biblijna od współczesnej historiografii?
42. Jakie historiografie znajdujemy w Starym Testamencie?
43. Na przykładzie Joz 10 wyjaśnij, że cechą charakterystyczną historiografii biblijnej jest
poszukiwanie znaczenia teologicznego wydarzeń historycznych.
Świętość Pisma Świętego
44. Co przez świętość – moralną szlachetność – Biblii rozumie ks. prof. Józef Kudasiewicz?
45. Jakie są cechy starotestamentalnej pedagogii Boga w ujęciu ks. prof. Kudasiewicza?
46. Wyjaśnij w oparciu o 2 Tm 3,160-17 zdanie: „Słowo Pisma Świętego ma charakter
sakramentalny, gdyż jako spisane jest natchnione Duchem Świętym i jako czytane jest tchnące
Duchem Świętym”.
Języki biblijne
47. Jakimi językami posługiwali się Żydzi w czasach biblijnych? Doprecyzuj okres, w którym
dominował w użyciu dany język.
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48. Jakie teksty w Starym Testamencie są napisane w języku aramejskim?
49. Jakie księgi Starego Testamentu zostały napisane bezpośrednio w języku greckim?
50. Jakie greckie uzupełnienia pojawiają się w Księdze Daniela?
51. Jakie księgi Starego Testamentu zostały napisane pierwotnie w języku hebrajskim, lecz później
zostały zastąpione całkowicie przez grecki przekład?
52. Dlaczego język hebrajski jest uważany za język prosty składniowo i ubogi pod względem
słownictwa?
53. Co to jest greka koine?
Historia przekazu tekstu biblijnego
54. Kiedy nastąpiło ustalenie jednolitego tekstu spółgłoskowego Biblii hebrajskiej?
55. Kiedy nastąpiła wokalizacja tekstu hebrajskiego? Jaki rodzaj wokalizacji przyjął się
powszechnie?
56. Co to jest masora?
57. Jakie znaczenie dla studiów nad tekstami Biblii hebrajskiej ma Kodeks Leningradzki?
58. Na jakiej podstawie można twierdzić, iż nie ma na świecie tekstu literackiego, który byłby lepiej
udokumentowany niż tekst Pisma Świętego?
59. Jak nazywa się dziedzina biblistyki, która zajmuje się krytycznym ustaleniem tekstu biblijnego?
Przekłady Pisma Świętego
60. Co o powstaniu Septuaginty mówi List Arystesza do Filokratesa?
61. Jakie są przyczyny powstania przekładu greckiego Biblii hebrajskiej w diasporze żydowskiej w
Egipcie?
62. Dlaczego Septuaginta jest nazywana „Biblią pierwszego Kościoła”?
63. Jakie zadanie otrzymał Hieronim od papieża Damazego?
64. Jakie znaczenie dla prac Hieronima nad przekładem Biblii miało osiedlenie się w Betlejem w
385 r.?
65. Dlaczego mówi się, że przekład Hieronima ma charakter apologetyczny?
66. W jakich okolicznościach (kiedy) doszło do powstania pierwszej standardowej Biblii łacińskiej
nazywanej Wulgatą?
67. Co to jest Biblia Brzeska?
68. Co o przekładzie Jakuba Wujka można dowiedzieć się z tytułu jego tłumaczenia Biblii?
69. Jakie zarzuty wobec przekładu Jakuba Wujka wysuwał jego przełożony zakonny ks. Stanisław
Grodzicki?
Metody i dyscypliny współczesnej biblistyki
70. Czym różni się podejście synchroniczne od diachronicznego do Pisma Świętego?
Hermeneutyka biblijna
71. Wyjaśnij trzy zasady teologiczne interpretacji Pisma Świętego: jedność Pisma Świętego, żywa
Tradycja całego Kościoła i analogia wiary.
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