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PYTANIE NR 1 

 

Tekst do analizy: 

 

„(10) Gdy podejdziesz do jakiegoś miasta, aby przeciw niemu walczyć, obwieścisz mu 

pokój. (11) Jeżeli odpowie ci pokojem i otworzy ci swoje bramy, to cały lud znajdujący się w 

nim stanie się twoim hołdownikiem i będzie ci służył. (12) Lecz jeżeli nie zawrze z tobą 

pokoju i rozpocznie z tobą wojnę, to je oblegniesz, (13) i gdy Pan, Bóg twój, wyda je w twoje 

ręce, wybijesz wszystkich jego mężczyzn mieczem. (14) Tylko kobiety i dzieci oraz bydło i 

wszystko, co będzie w tym mieście, cały łup z niego weźmiesz sobie jako zdobycz i będziesz 

korzystał z łupu twoich nieprzyjaciół, których dał ci Pan, Bóg twój. (15) Tak postąpisz ze 

wszystkimi miastami, bardzo oddalonymi od ciebie, które nie należą do miast tych 

narodów. (16) Jednakże z miast tych ludów, które daje ci Pan, Bóg twój, w dziedziczne 

posiadanie, nie zachowasz przy życiu żadnej żywej istoty, (17) gdyż obłożysz je klątwą, 

mianowicie: Chetejczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzyjczyków, 

Chiwwijczyków i Jebuzejczyków, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, (18) aby nie uczyli was 

czynić tych wszystkich obrzydliwości, jakie oni czynią swoim bogom, i abyście nie zgrzeszyli 

wobec Pana, Boga waszego”. 

 

Księga Powtórzonego Prawa 20,10-18 (Biblia warszawska) 

 

Pytanie: 

 

Jak rozumiana jest w dziele deuteronomisty kwestia obłożenia zdobywanych przez Izraela 

miast klątwą (cherem) podczas podboju Ziemi Obiecanej (np. Joz 6,21.24; 7,11-12; 11; 8,26; 

11,18-42)? Jak oceniasz te działania w świetle Biblii? 

 

Sugerowana literatura: 

 

De Vaux R., Instytucje Starego Testamentu. Poznań 2004, s. 274-283 

Bright J., Historia Izraela. Warszawa 1984, s. 137-144 
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PYTANIE NR 2 

 

Tekst do analizy: 

 

„[...] przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego. Ona to bowiem, według nas, 

stanowi pierwsze i przyrodzone dobro oraz punkt wyjścia wszelkiego wyboru i unikania; do 

niej w końcu powracamy, gdy odwołujemy się do czucia jako kryterium wszelkiego dobra. I 

właśnie dlatego, że jest ona dobrem pierwszym i przyrodzonym, nie uganiamy się bynajmniej 

za wszelką przyjemnością, lecz nieraz rezygnujemy z wielu; postępujemy tak zwłaszcza 

wtedy, gdy spodziewamy się z ich powodu doznać więcej  przykrości. A bywa i tak, że wiele 

przykrości stawiamy wyżej od przyjemności, co zachodzi wówczas, gdy po przeżyciu 

długotrwałych boleści spodziewamy się doznać większej przyjemności. Dlatego też wszelka 

przyjemność ze względu na swoją naturę jest dobra, ale nie każda jest godna wyboru; i 

podobnie, wszelki ból jest złem, ale nie każdego bólu należy unikać. W każdym wypadku 

trzeba wszystko dokładnie zbadać pod kątem pożyteczności i szkodliwości, bo zdarza się 

czasem, że dobro bierzemy za zło i, na odwrót, zło za dobro. [...]  

Gdy przeto twierdzimy, że przyjemność jest naszym celem najwyższym, to bynajmniej nie 

mamy na myśli przyjemności płynącej z rozpusty ani przyjemności zmysłowych, jak twierdzą 

ci, którzy nie znają naszej nauki albo się z nią nie zgadzają, czy wreszcie źle ją interpretują. 

Przyjemność, którą mamy na myśli charakteryzuje nieobecność cierpień fizycznych i brak 

niepokojów duszy. Nie pijatyki i hulanki, nie obcowanie z pięknymi chłopcami i kobietami; 

nie ryby i inne smakołyki, jakich dostarcza zbytkowny stół, czynią życie przyjemnym, ale 

trzeźwy rozum, dociekający przyczyn wszelkiego wyboru i unikania, odrzucający czcze 

domysły, owo źródło największych utrapień duszy. [...] nie można żyć przyjemnie, jeśli się 

nie żyje mądrze, pięknie i sprawiedliwie, i na odwrót, [...] nie można żyć mądrze, pięknie i 

sprawiedliwie, jeśli się nie żyje przyjemnie. Wszak cnoty tworzą wraz z przyjemnym życiem 

naturalną jedność i życie przyjemne jest od nich nieodłączne”. 

 

Epikur, List do Menoikeusa. W: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów. 

Warszawa 1988, s. 647-648. 

 

Pytanie: 

 

Czy przyjemność jest dobrem najwyższym i ostatecznym celem życia człowieka? Przedstaw i 

krytycznie rozważ stanowisko Epikura w tej kwestii oraz zaprezentuj Twoje własne.  

 

Sugerowana literatura: 

 

Biesaga T., Spór o dobro moralne: hedonizm – eudajmonizm – personalizm. W: Spór o 

dobro. Red. A. Maryniarczyk. Lublin 2012, s. 291-307 http://biesaga.info/wp-

content/uploads/2009/12/Biesaga-T.-Hedonizm-eudajmonizm-personalizm-KUL-2012.pdf 

[dostęp: 19.11.2018] 

 

Galarowicz J., Wprowadzenie do antropologii filozoficznej. Kęty 2017, Rozdz. XXVI. Homo 

patiens, s. 395-409 
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PYTANIE NR 3 

 

Tekst do analizy: 

 

„Istnienie Boga można udowodnić pięcioma sposobami czy drogami.  

 

Pierwsza droga, nad inne wyrazistością górująca, wiedzie ze zjawiska ruchu. Faktem bowiem 

niezaprzeczalnym, świadkiem nasze zmysły, jest że na tym świecie niektóre rzeczy są w 

ruchu. Wszystko zaś, co jest w ruchu, wprawione jest w ruch przez coś innego. […] Tak więc: 

cokolwiek jest poruszane, musi otrzymać ruch od kogoś innego, a jeśli i ten, kto w ruch 

wprawia, sam jest poruszany, to i on musi otrzymać ruch od kogoś innego; ów zaś jeszcze od 

innego. Nie można zaś tu iść w nieskończoność, bo w ten sposób nie będzie pierwszego 

poruszyciela, a co za tym idzie i drugiego, i dalszego, i w ogóle żadnego, gdyż motory 

podrzędne czy pośrednie o tyle w ruch wprawiają, o ile same są w ruch wprawiane przez 

pierwszego poruszyciela. Toć i kij o tyle jest w ruchu, o ile nim ręka wywija. Ostatecznie 

więc w rozumieniu naszym musimy dojść do jakiegoś pierwszego poruszyciela, który już 

przez nikogo nie jest w ruch wprawiany, i właśnie, w mniemaniu wszystkich, jest nim Bóg.  

 

Druga droga nawiązuje do przyczyny sprawczej. Stwierdzamy bowiem w świecie zjawisk 

zmysłowych łańcuch podporządkowanych przyczyn sprawczych. Nigdzie jednak nie 

spotykamy, bo i to niemożliwe, by coś było przyczyną sprawczą siebie samego; istniałoby 

przecież wcześniej od siebie samego, co jest niemożliwe. Ciąg zaś przyczyn sprawczych nie 

może iść w nieskończoność. W łańcuchu bowiem podporządkowanych przyczyn sprawczych, 

pierwsze ogniwo jest przyczyną sprawczą pośredniego, a pośrednie ostatniego: czy tych 

pośrednich będzie więcej, czy tylko jedno. Usunąwszy zaś przyczynę, ginie skutek. Jeśli 

przeto w łańcuchu przyczyn sprawczych nie istnieje pierwsze ogniwo, nie będzie i 

pośredniego, no i ostatniego; gdyby więc łańcuch przyczyn sprawczych szedł w 

nieskończoność, nie byłoby pierwszej przyczyny sprawczej, a co za tym idzie, nie byłoby i 

pośrednich przyczyn sprawczych, nie byłoby i skutku ostatniego: co jest jaskrawym fałszem. 

A więc musimy przyjąć istnienie jakiejś pierwszej przyczyny sprawczej, którą wszyscy 

nazywają: Bóg.  

 

Trzecią drogę wskazuje byt przygodny i konieczny. Oto ona: Stwierdzamy na świecie rzeczy, 

które mogą być i nie być. Widzimy, jak jedne powstają, a inne zanikają, co świadczy o tym, 

że mogą być i nie być. Otóż nie do pomyślenia jest, by wszystkie takiego typu rzeczy zawsze 

istniały. Czemu? Bo co może nie istnieć, niekiedy faktycznie nie istnieje; jeśli przeto 

wszystko może nie istnieć, to ongiś nic nie istniało ze świata; a jeśli to prawda, to i dziś nic by 

nie istniało; co bowiem nie istnieje, nie zacznie istnieć inaczej, jak tylko dzięki temu, co już 

jest; gdyby więc nic nie istniało, zaistnienie czegokolwiek byłoby niemożliwe; w takim razie i 

dziś nic by nie istniało, co jest oczywistym fałszem. Nie wszystkie więc jestestwa są bytami 

przygodnymi, ale między nimi musi istnieć byt konieczny. Wszelki zaś byt konieczny albo 

ma przyczynę swojej konieczności skądinąd, albo nie ma; nie do pomyślenia jest, by ten 

łańcuch bytów koniecznych, mających przyczynę swojej konieczności skądinąd, ciągnął się w 

nieskończoność, podobnie zresztą jak i łańcuch przyczyn sprawczych, co wyżej 

udowodniono. Musimy więc uznać istnienie czegoś, co jest konieczne samo w sobie, nie ma 

przyczyny swej konieczności gdzie indziej, a jest przyczyną konieczności dla innych, a to 

wszyscy nazywają Bogiem.  

 

Czwarta droga prowadzi z różnych poziomów czy stopni [doskonałości] rzeczy; stwierdzamy 

bowiem w rzeczach coś więcej lub mniej dobrego, prawdziwego, szlachetnego itd. Otóż 
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‘więcej’ i ‘mniej’ orzekają o różnych rzeczach zależnie od rozmaitego stopnia ich zbliżenia 

się do tego, co jest [lub ma daną doskonałość] najwięcej; np. tym więcej jest coś ciepłe, im 

bliżej znajduje się tego, co jest najwięcej ciepłe. Istnieje więc coś, co jest najwięcej 

prawdziwe, dobre, szlachetne, a tym samym, co jest najwięcej bytem, bo jak mówi 

Arystoteles, co jest w najwyższym stopniu prawdziwe, jest zarazem bytem najwyższego 

stopnia. Co więcej: Cokolwiek w obrębie danej wartości ziszcza w sobie w najwyższym 

stopniu tę wartość, jest zarazem przyczyną tego wszystkiego, co ma cząstkę tej wartości i jest 

w jej obrębie; np. ogień, który przecież jest w najwyższym stopniu gorący, jest, jak tamże 

powiedziano, przyczyną wszystkich rzeczy gorących. Istnieje więc coś, co dla wszystkich 

bytów jest przyczyną: istnienia, dobra i wszelkiej doskonałości; i to właśnie zwie się: Bóg.  

 

Piątą drogę wskazuje fakt kierownictwa wszystkim rzeczami na świecie. Widzimy bowiem 

jak rzeczy pozbawione [wszelkiego] poznania, mianowicie ciała naturalne, działają celowo. 

Objawia się to w tym, że zawsze lub bardzo często działają jednakowo, a działają po to, by 

dopiąć tego, co dla nich najlepsze. Jasne więc, że nie dochodzą do celu mocą przypadku, ale 

w sposób zamierzony. Otóż rzeczy pozbawione [wszelkiego] poznania o tyle dążą do celu, o 

ile są skierowane ku niemu przez kogoś obdarzonego zdolnością poznania i myślenia, tak jak 

strzała przez łucznika. A więc istnieje ktoś myślący, kto kieruje wszystkimi naturalnymi 

rzeczami ku celowi - i jego to zwiemy Bogiem”. 

 

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Londyn 1962, tom 1, zagadnienie 2, artykuł 3, s. 47-49, 

http://katedra.uksw.edu.pl/suma/suma_1.pdf [dostęp: 07.12.2018] 

 

Pytanie: 

 

Przedstaw 5 dowodów św. Tomasza z Akwinu na istnienie Boga. Czy mogą one mieć jakieś 

zastosowanie we współczesnej apologetyce? Który z tych dowodów przemawia do Ciebie 

najbardziej i dlaczego? 

 

Sugerowana literatura: 

 

Zdybicka Z. J., Dowody na istnienie Boga, http://www.ptta.pl/pef/pdf/d/dowodynai.pdf 

[dostęp: 07.12.2018] 
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PYTANIE NR 4 

Tekst do analizy: 

„Oprócz duchownych, którzy doznali przeżycia zielonoświątkowego na Azusa Street, 

przebudzenie w Los Angeles wywarło pośredni wpływ na tysiące innych. Był pośród nich 

metodystyczny pastor z Norwegii, Thomas Ball Barratt, który zasłynął jako zielonoświątkowy 

apostoł Europy zachodniej. 

Po przeżyciu chrztu w Duchu Świętym i otrzymaniu daru języków w 1906 roku w 

Nowym Jorku powrócił do Oslo, gdzie w grudniu 1906 roku poprowadził pierwsze 

zielonoświątkowe nabożeństwa w Europie. Z Norwegii wyruszył do Szwecji, Anglii, Francji i 

Niemiec, dając początek kolejnym narodowym ruchom zielonoświątkowym. Dzięki jego 

służbie do ruchu przyłączyli się tacy przywódcy jak: Lewi Pethrus ze Szwecji, Jonathan Paul 

z Niemiec i Alexander Boddy z Anglii. 

Z Chicago dzięki działalności Williama Durhama pentekostalizm szybko 

rozprzestrzenił się po Kanadzie, Włoszech i Ameryce Południowej. Po 1908 roku dwaj 

włoscy emigranci z Chicago, Luigi Francescon i Giacomo Lombardy, dali początek 

dynamicznie rozwijającemu się ruchowi zielonoświątkowemu wśród włoskich społeczności w 

Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Argentynie, a także w samych Włoszech. 

Niedaleko Chicago, w South Bend w stanie Indiana, dwaj szwedzcy emigranci będący 

baptystami, Daniel Berg i Gunnar Vingren, doznali przeżycia zielonoświątkowego. Na 

podstawie wygłoszonego proroctwa nabrali przekonania, że zostali powołani do Brazylii i w 

1910 roku wyruszyli w podróż misyjną, która zaowocowała utworzeniem brazylijskich 

Assembleia de Deus. Denominacja ta stała się największym narodowym ruchem 

zielonoświątkowym na świecie. Razem z innymi brazylijskimi odłamami 

zielonoświątkowymi liczyła w 2000 roku około trzydzieści milionów członków. 

Z Chicago pochodził również Willis C. Hoover, metodystyczny misjonarz w Chile, 

który w 1909 roku stanął na czele zielonoświątkowego przebudzenia w chilijskim La Iglesia 

Metodista Episcopal. Usunięty z tego Kościoła, wraz ze swoimi trzydziestoma siedmioma 

zwolennikami utworzył La Iglesia Metodista Pentecostal, który ma obecnie w Chile półtora 

miliona wyznawców.” 

H. V. Synan, Historia ruchu zielonoświątkowego i charyzmatycznego. Stulecie Ducha 

Świętego 1901 – 2001. Szczecin – Kraków 2006 

 

Pytanie: 

Omów na czym polegał fenomen „misjonarzy z biletem w jedną stronę” w pierwszych latach 

przebudzenia zielonoświątkowego. Wymień trzech takich misjonarzy w Polsce i krótko opisz 

jednego z nich. 

Sugerowana literatura: 

Kamiński M., Kościół Zielonoświątkowy w Polsce w latach 1988-2008: Studium historyczno-

ustrojowe. Warszawa 2012, rozdział 1, s. 17-77 
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PYTANIE NR 5 

 

Tekst do analizy: 

 

Nowy Testament 

 Mt 9, 9-13 Mk 2, 13-17 Łk 5, 27-32 

 I wyszedł znów nad morze, i 

wszystek lud przychodził do 

niego, a On ich nauczał.  

A potem wyszedł  

I odchodząc stamtąd,  A gdy przechodził,   

ujrzał Jezus człowieka, 

siedzącego przy cle, 

imieniem Mateusz, 

ujrzał Lewiego, syna 

Alfeusza, siedzącego przy 

cle, 

i ujrzał celnika, imieniem 

Lewi, siedzącego przy cle. 

i rzekł do niego: Pójdź za 

mną. A on wstał i poszedł za 

nim. 

i rzekł mu: Pójdź za mną. I 

wstał, i poszedł za nim. 

I rzekł do niego: Pójdź za 

mną. I pozostawiwszy 

wszystko, wstał i poszedł za 

nim.  

A gdy Jezus siedział w 

domu za stołem, wielu 

celników i grzeszników 

przyszło, i przysiedli się do 

Jezusa i uczniów jego.  

A kiedy potem siedział przy 

stole w domu jego, siedziało 

z Jezusem i jego uczniami 

wielu celników i 

grzeszników, bo wielu ich 

było, którzy chodzili za nim.  

A Lewi wyprawił wielkie 

przyjęcie dla niego w domu 

swoim. I była liczna rzesza 

celników oraz innych, którzy 

zasiedli wraz z nimi do 

stołu. 

Co widząc faryzeusze,  A gdy uczeni w Piśmie 

spośród faryzeuszów 

widzieli, że je z 

grzesznikami i celnikami, 

I szemrali faryzeusze i ich 

uczeni w Piśmie, 

mówili do uczniów jego: 

Dlaczego Nauczyciel wasz 

jada z celnikami i 

grzesznikami? 

rzekli do uczniów jego: 

Czemu je z celnikami i 

grzesznikami?  

mówiąc do uczniów jego: 

Dlaczego z celnikami i 

grzesznikami jecie i pijecie?  

A gdy [Jezus] to usłyszał,  A Jezus, usłyszawszy to,  A Jezus odpowiadając, 

rzekł: Nie potrzebują zdrowi 

lekarza, lecz ci, co się źle 

mają.  

rzekł im: Nie potrzebują 

zdrowi lekarza, lecz ci, co 

się źle mają;  

rzekł do nich: Nie potrzebują 

zdrowi lekarza, lecz ci, 

którzy się źle mają.  

Idźcie i nauczcie się, co to 

znaczy: Miłosierdzia chcę, a 

nie ofiary.  

  

Nie przyszedłem bowiem 

wzywać sprawiedliwych, 

lecz grzeszników. 

nie przyszedłem wzywać do 

upamiętania 

sprawiedliwych, lecz 

grzeszników. 

Nie przyszedłem wzywać do 

upamiętania 

sprawiedliwych, lecz 

grzesznych 

 

 

Pytanie: 

 

Omów podobieństwa i różnice pomiędzy powyższymi opisami oraz przedstaw, w jaki sposób 

bibliści wyjaśniają charakter relacji między tekstami Ewangelii synoptycznych. Która z 

koncepcji proponowanych przez biblistów przekonuje Cię najbardziej i dlaczego? 
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Sugerowana literatura: 

 

Bartnicki R., Ewangelie synoptyczne. Warszawa 2003, s. 67-88 

Kowalczyk A., Problem synoptyczny. Pelplin 2009, s. 11-18 

Kudasiewicz J., Ewangelie synoptyczne dzisiaj. Warszawa 1986, s.75-85 
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PYTANIE NR 6 
 

Tekst do analizy: 

Na początek historia jaka przydarzyła się jednemu z pastorów jednego z Kościołów 

ewangelikalnych: 

Pastor X dostał wezwanie do sądu na rozprawę w sprawie rozwodu osób będących w jego 

Wspólnocie. Jedna ze stron chciała, aby zeznawał w charakterze świadka. W momencie, gdy 

sędzia prowadząca proces chciała powołać go na świadka, pastor X stwierdził, że nie może 

być świadkiem, gdyż musiałby złamać tajemnicę spowiedzi, dlatego że fakty, których 

dotyczyły pytania, były przedmiotem rozmów duszpasterskich. Sędzia na to odpowiedział, że 

w Kościele, do którego należeli podsądni i pastor, nie ma takiej instytucji jak spowiedź. Tyle 

historii. 

Pytanie: 

Jakie jest Twoje rozumienie tajemnicy spowiedzi? Jak należy postąpić, gdy penitent ujawnia 

przestępstwo? Czy pastor X mógł odmówić zeznań i jaka byłaby dla tego podstawa prawna? 

Sugerowana literatura: 

Wolność myśli, sumienia i wyznania – poradnik prawny. Red. A. Mikulska. Warszawa 2004,  

s. 54 i 63-67 
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PYTANIE NR 7  

 

Tekst do analizy:  

 

PARĘ WYZNAŃ WIARY O WŁADZTWIE BOGA NAD HISTORIĄ 

 

Wierzę, że Bóg może i chce wyłaniać dobro zewsząd, również i z tego, co najbardziej 

złowrogie. Trzeba mu na to ludzi, którzy wszystkiemu pozwolą służyć najlepiej. Wierzę, że 

Bóg chcę dać nam w każdym nieszczęściu tyle sił oporu, ile ich potrzebujemy. Ale nie mamy 

ich w zapasie, bo wtedy polegalibyśmy na sobie samych, a mamy polegać na Nim wyłącznie. 

W tej wierze musimy przezwyciężyć wszelką bojaźń przed przyszłością. Wierzę, że także i 

nasze ułomności nie są bezskuteczne, że Bogu nie będzie trudniej ich użyć niż naszych 

domniemanych czynów dobrych. Wierzę, że Bóg to nie fatum pozaczasowe — na szczere 

prośby i odpowiedzialne czyny Bóg czeka i odpowiada. 

 

D. Bonhoeffer, Wybór pism. Warszawa 1970, s. 221-222. 

 

Pytanie:  

 

John de Gruchy nazywał pogląd Bonhoeffera na suwerenność Boga i wolność człowieka jako 

„dialogiczny model opatrzności Bożej”, według której Bóg zaprasza człowieka do 

współpracy. Według Ciebie, na ile ten model, wyrażony w skrócie w krótkim tekście 

Bonhoeffera o władztwie Boga nad historią, daje wierzącym zarówno biblijne jak i 

praktyczne wskazówki, jak zaangażować się w sprawie rozwoju Królestwie Bożego na 

świecie? Czy może stanowić podstawę skutecznej rady duszpasterskiej dla chrześcijanina, 

który stara się stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata?    

 

Sugerowana literatura:  

 

Bonhoeffer D., Po dziesięciu latach. W: Wybór pism. Red. Anna Morawska. Warszawa 1970, 

s. 213-227 

 

Leibniz G., Teodycea o dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła. W: 

Praeceptores. Teologia języka niemieckiego. Red. E. Piotrowski, T.W. Węcławski. Poznań 

2005, s. 113-116 

 

Luter M., O wolności chrześcijańskiej. W: Praeceptores. Teologia języka niemieckiego. Red. 

E. Piotrowski, T.W. Węcławski. Poznań 2005, s. 60-64 

 

 


