TEOLOGIA BIBLIJNA – ANTROPOLOGIA BIBLIJNA (II SEM. ROKU AKAD. 2020/2021)
WT UMK rok IV
Wykład z teologii biblijnej stanowi zwieńczenie wykładów z Pisma Świętego. Dotychczasowe –
punktowe – spojrzenie na teksty biblijne (w ramach danej księgi lub bloku tekstów) zostaje
zastąpione całościowym (holistycznym, kanonicznym) spojrzeniem na Biblię. Temu służy wybór
jednego tylko tematu – człowieka jako bytu relacyjnego. Celem wykładu będzie zatem próba
uchwycenia kluczowych dla antropologii biblijnej struktur teologicznych. Podstawą wykładu będzie
dokument Papieskiej Komisji Biblijnej „Czym jest człowiek?” (Ps 8,5). Zarys antropologii biblijnej
(Watykan 2019) [dalej przywoływany skrótem CJC].
Kryteria oceny
Na ocenę złożą się następujące elementy:
1) kolokwium (50%)
2) praca semestralna (50%)
Praca semestralna
Dokument „Czym jest człowiek?” (Ps 8,5) nie jest jedynym dokumentem Kościoła powszechnego,
który w ostatnim czasie podejmuje istotne kwestie antropologiczne. W ramach studium własnego
proszę o podjęcie jednego z trzech tematów:
• Problem homoseksualizmu w dokumencie „Czym jest człowiek?” w kontekście stanowiska
Kościoła w tej kwestii.
[kwestia homoseksualizmu w CJC: nr 185-195]
• Kwestia rozwodów w ujęciu adhortacji Amoris laetitia i dokumentu PKB „Czym jest człowiek?”
(Ps 8,5).
[kwestia rozwodów w CJC: nr 175-180; w Amoris laetitia: w różnych miejscach]
• Obraz Boga w człowieku w ujęciu dokumentów Papieskiej Komisji Biblijnej: Biblia a moralność.
Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego oraz „Czym jest człowiek?” (Ps 8,5). Zarys
antropologii biblijnej.
[obraz Boga w człowieku w CJC: nr 45-53; w Biblia a moralność: nr 8-13]
Objętość pracy między 9-11 tysięcy znaków ze spacjami – stanowi to mniej więcej 4-5 stron przy
marginesie 2,5 cm, odstępie 1,5 pt. i czcionce Times New Roman 12 pt.
Ocenie będzie podlegać: umiejętność zaprezentowania postawionej kwestii (3 pkt), podejście
„autorskie” do danego problemu (1,5 pkt) oraz strona literacka pracy (stylistyka, interpunkcja itd.)
(0,5 pkt). Maksymalna ocena to 5 pkt.
Termin oddania pracy: 28.05.2021
Omówienie prac na zajęciach w dniu 4 i 11 czerwca 2021.
Kolokwium
Przedmiot kolokwium będą fragmenty rozdz. III dokumentu „Czym jest człowiek?” (Ps 8,5), w
których podjęta jest kwestia „miłości między mężczyzną i kobietą” oraz „Miłości między rodzicami
i dziećmi” (nr 150-235).
Termin kolokwium: 16.04.2021.
W przypadku niezaliczenia poprawka na kolejnych zajęciach.
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