
1 

PIĘCIOKSIĄG  – ĆWICZENIA 

IV ROK, WSD PELPLIN 

SEMESTR I, ROK AKADEMICKI 2019/2020 

 

1. Materiały wykorzystywane na ćwiczeniach zawarte są w książce: W. PIKOR, Czytamy Stary Testament. 

Ćwiczenia do wykładów z biblistyki (Biblia – Katecheza – Życie 1), Kielce: Jedność 2007.  

Poza tym ćwiczenia przewidziane na styczeń 2020 r. będą bazowały na materiałach dostępnych w internecie. 

 

2. Tematyka ćwiczeń 

Temat zostaje poprzedzony terminem ćwiczenia; strony odnoszą się do książki Czytamy Stary Testament. 

W przypadku ćwiczeń styczniowych ich opis znajduje się w punkcie 5. 

 

28.10. Biblijna teologia stworzenia a ewolucja (s. 15) 

4.11. Elementy mityczne w Rdz 1-11 ich funkcja (s. 27) 

18.11. Analiza narracyjna cyklu o Abrahamie (s. 44) 

25.11. Dynamika wiary Abrahama w Rdz 22 (s. 51) 

2.12. Dorastanie ku braterstwu Józefa i jego braci (s. 58) 

9.12. Mojżesz jako sługa Boga (s. 63) 

16.12. Pascha – geneza, rytuał, teologia (s. 66) 

13.01. Czy szatan jest „rzeczywistością symboliczną”?   

20.01. Jak mówić dzisiaj o grzechu pierworodnym? 

27.01. Czy Pan Bóg stworzył orientację seksualną? 

 

3. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń przygotowują się do zajęć w oparciu o konspekty zawarte w książce.  

W przypadku tematów styczniowych, proszę o podzielenie się na trzy grupy i w ich ramach podzielenie się 

trzema tematami. 

 

4. Praca pisemna 

Efektem styczniowych ćwiczeń ma być praca pisemna na minimum 7 tysięcy znaków ze spacjami (ok. 

trzech stron). Każdy ze studentów pracujący w danej grupie przygotuje pracę indywidualnie. Prace będą 

ocenianie pod kątem formalnym (struktura pracy, stronę językowa) i treściowym. Te ostatnie wiążą się z 

tematem danego ćwiczenia i problemami przedstawionymi w ich opisie. Ważne jest podejście „autorskie” do 

problemu. Prace winny zwierać bibliografię. 

 

5. Tematyka ćwiczeń w styczniu 2020 r. oraz prac pisemnych 

 

Czy szatan jest „rzeczywistością symboliczną”?  (termin ćwiczeń 13.01.2020) 

 

Arturo Sosa SJ, przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego, w wypowiedzi z 21 sierpnia 2019 r. 

stwierdził m.in., iż szatan jest „rzeczywistością symboliczną”. Wypowiedź ta wywołała burzę komentarzy, 

łącznie ze sprostowaniem ze strony Towarzystwa Jezusowego. Stwierdzenie generała jezuitów wymaga 

przyjrzenia się bliżej na wykładach z Pięcioksięgu, gdyż szatan jest łączony z postacią węża w Rdz 3.  

 

Jako punkt wyjścia do dyskusji proponuję lekturę wypowiedzi o. Sosy i kilka innych tekstów, które były 

swoistą obroną ze strony jezuitów, jak również teksty ks. Strzelczyka i prof. Krasickiego, które podnoszą 
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kwestię tożsamości szatana (zła). Oprócz tego zachęcam do własnych  poszukiwań, by móc wejść w 

krytyczny dialog z tezami wysuwanymi przez tych różnych autorów. Nie zapomnijmy też o Katechizmie 

Kościoła Katolickiego. 

 

A. Sosa, Szatan jest „rzeczywistością symboliczną” 

https://deon.pl/kosciol/general-jezuitow-szatan-jest-rzeczywistoscia-symboliczna,538944 

 

Spór egzorcystów z generałem jezuitów o diabła 

https://deon.pl/kosciol/spor-egzorcystow-z-generalem-jezuitow-o-diabla,540516 

 

M. Blaza, Czy szatan jest osobą? 

https://deon.pl/kosciol/komentarze/czy-szatan-jest-osoba,564383 

 

J. Siepsiak, Diabłem w generała jezuitów 

https://deon.pl/kosciol/general-jezuitow-szatan-jest-rzeczywistoscia-symboliczna,538944 

 

G. Strzelczyk, Szatan nie został stworzony jako zły 

http://wiez.com.pl/2018/10/29/ks-strzelczyk-szatan-nie-zostal-stworzony-jako-zly/ 

 

J. Krasicki, Eschatologiczne uwikłanie zła osobowego 

https://teologiapolityczna.pl/prof-jan-krasicki-eschatologiczne-uwiklania-zla-osobowego 

 

Podczas ćwiczenia należy przedstawić tezy jednej i drugiej strony, argumenty podnoszone w dyskusji. 

Należy odnieść się również do Magisterium Kościoła. Mając na uwadze tezę generała jezuitów o szatanie 

jako „rzeczywistości symbolicznej”, proszę również podnieść kwestię tożsamości węża z opowiadania w 

Rdz 3. Punktem dojścia ma być propozycja mówienia dzisiaj o szatanie, z jednej strony wobec tendencji 

absolutyzowania działania szatana w świecie, z drugiej zaś strony banalizowania go i ubierania go w 

„zabawowe” szaty. 

 

Jak mówić dzisiaj o grzechu pierworodnym? (termin ćwiczeń 20.01.2020) 

 

Jedną z prawd wiary, który wciąż rodzi pytania, jest problem grzechu pierworodnego. Przykładem jest tekst 

Alvert Janna, który sprowadza grzech pierworodny do kategorii mitu. Zakwestionowanie grzechu 

pierworodnego będzie w istocie zakwestionowaniem potrzeby chrztu świętego.  

 

Proszę zapoznać się z tezami wysuwanymi przez Janna i krytycznie się ustosunkować wobec nich. 

Równocześnie proszę podjąć pytanie o to, jak dzisiaj mówić np. na katechezie o grzechu pierworodnym. W 

tym kontekście proszę zapoznać się z czterema katechezami dostępnymi w internecie: o. Szustaka, 

ReligiaTV, 3MC, Dominikański Ośrodek Liturgiczny. 

 

A. Jann, Podręczniki do religii. Grzech pierworodny 

http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/podreczniki-do-religii-grzech-pierworodny/ 

 

A. Szustak, Grzech pierworodny 

https://www.youtube.com/watch?v=WzApoEb9xt0 

https://deon.pl/kosciol/general-jezuitow-szatan-jest-rzeczywistoscia-symboliczna,538944
https://deon.pl/kosciol/spor-egzorcystow-z-generalem-jezuitow-o-diabla,540516
https://deon.pl/kosciol/komentarze/czy-szatan-jest-osoba,564383
https://deon.pl/kosciol/general-jezuitow-szatan-jest-rzeczywistoscia-symboliczna,538944
http://wiez.com.pl/2018/10/29/ks-strzelczyk-szatan-nie-zostal-stworzony-jako-zly/
https://teologiapolityczna.pl/prof-jan-krasicki-eschatologiczne-uwiklania-zla-osobowego
http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/podreczniki-do-religii-grzech-pierworodny/
https://www.youtube.com/watch?v=WzApoEb9xt0
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3MC, Co to jest upadek człowieka i grzech pierworodny? 

https://www.youtube.com/watch?v=l4y37RXn4FE 

 

ReligiaTV, Lekcja religii: Grzech pierworodny 

https://www.youtube.com/watch?v=hKHyF9Lyh-Y 

 

Dominikanie, 5. Lekcja religii dla dorosłych: O grzechu pierworodnym 

https://www.youtube.com/watch?v=sfSJ8W7Xmmw 

 

Zapoznać się z katechezami umieszczonymi w internecie, proszę ocenić jakość wyjaśnienia w nich istoty 

grzechu pierworodnego, ukazania jego skutków w życiu człowieka i drogi wyzwolenia człowieka z grzechu 

pierworodnego. Ostatecznie celem będzie zaproponowanie konspektu katechezy dla młodzieży 

przygotowującej się do bierzmowania, w której tekstem biblijnym bazowym dla wyjaśnienia natury grzechu 

pierworodnego będzie Rdz 3. 

 

Czy Pan Bóg stworzył orientację seksualną? (ćwiczenia 27.01.2020) 

 

W ostatnich latach jest kwestionowana coraz częściej płeć rozumiana biologicznie, w miejsce której 

proponuje się kulturowe rozumienie płci. Ofensywa środowisk LBGT spotyka się z reakcją różnych 

środowisk, które upominają się o respektowanie tożsamości seksualnej biologicznej jako wpisanej w ludzką 

naturę i poświadczonej przez Pismo Święte. Problem jest na tyle poważny, iż w 11 czerwca 2019 r. ukazał 

się dokument Kongregacji Edukacji Katolickiej, Mężczyzną i kobietą ich stworzył. Z myślą o drodze dialogu 

o kwestii gender w edukacji. 

 

By zasygnalizować tylko problem, proszę zapoznać się z dwoma poniższymi tekstami, które kwestionują 

antropologię biblijną i nauczanie Kościoła, opowiadając się za kulturowym rozumieniem płci. 

 

J. Kurczewski, Nie ma rady na różnice płci 

https://www.rp.pl/artykul/1080331-Nie-ma-rady-na-roznice-plci.html 

 

M. Bojanowski, Bóg nie stworzył ani kobiety, ani mężczyzny 

https://chidusz.com/ideologia-gender-bog-nie-stworzyl-ani-kobiety-ani-mezczyzny/ 

 

W tym kontekście proszę zapoznać się z dokumentem Kongregacji Edukacji Katolickiej oraz z informacją na 

temat stosunku Watykanu wobec ideologii LGBT: 

 

Watykan: Ideologia gender jest groźna 

https://www.deon.pl/kosciol/watykan-ideologia-gender-jest-grozna,206619 

 

Kongregacja Edukacji Katolickiej, Mężczyzną i kobietą ich stworzył. Z myślą o drodze dialogu o kwestii 

gender w edukacji, Watykan 11.06.2019 

tekst: https://papiez.wiara.pl/doc/5692359.Watykan-o-gender-Mezczyzna-i-kobieta-ich-stworzyl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l4y37RXn4FE
https://www.youtube.com/watch?v=hKHyF9Lyh-Y
https://www.youtube.com/watch?v=sfSJ8W7Xmmw
https://www.rp.pl/artykul/1080331-Nie-ma-rady-na-roznice-plci.html
https://chidusz.com/ideologia-gender-bog-nie-stworzyl-ani-kobiety-ani-mezczyzny/
https://www.deon.pl/kosciol/watykan-ideologia-gender-jest-grozna,206619
https://papiez.wiara.pl/doc/5692359.Watykan-o-gender-Mezczyzna-i-kobieta-ich-stworzyl
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Proszę zestawić tezy stawiane przez środowiska LGBT w kwestii płci kulturowej, ich argumenty, a następnie 

odnieść się do nich krytycznie, wykorzystując m.in. dokument Kongregacji Edukacji Katolickiej. Co 

przemawia za płcią biologiczną? Co sądzić o zmienianiu płci? Czy Księga Rodzaju mówi o stworzeniu 

hermafrodyty? 

 

5. W ramach ćwiczeń przewiduje się dwa kolokwia sprawdzające znajomość wybranych tekstów 

Pięcioksięgu. Poniżej zostają podane terminy oraz zakres kolokwium: 

 

I kolokwium: 9.12.2019 

Rdz 12-51 

relacje wewnątrz rodzin patriarchów 

motyw przymierza 

rola kobiet w historii patriarchów 

Wj 1–24; 32–34 

rola Mojżesza podczas Wyjścia 

epizody buntu 

motyw przymierza 

 

II kolokwium: 13.01.2020 

Kpł 1–7; 16 

rodzaje ofiar 

rytuał Dnia Przebłagania 

Lb 9-25 

epizody buntu, nieposłuszeństwa na pustyni 

Balaam 

Pwt 5–11; 15–19  

status Izraela 

miłość Boga 

lekcja pustyni dla Izraelitów 

święta w Izraelu 

prawa dotyczące króla, kapłana i proroka 

 

7. Na ocenę końcową z ćwiczeń złożą się następujące elementy: 

a) ocena aktywności uczestników ćwiczeń (5 pkt); 

b) ocena pracy pisemnej (10 pkt); 

c) ocena z kolokwium (10 pkt). 

 

Punktacja:   

3 (13-15 pkt)  3+ (16-17 pkt)  4 (18-20 pkt)  4+ (21-22 pkt)  5 (23-25 pkt) 

 

8. Literatura podana w sylabusie. 

Proszę nie zapomnieć o: 

OSTAŃSKI, P., Bibliografia biblistyki polskiej. I-II. 1945-1999 (Poznań 2002), III-IV. 2000-2009 (Poznań 

2010), V. 2010-2014 (Poznań 2015). 


