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1. Imię i nazwisko 
 

Wojciech Maciej Stabryła 
 

2. Wykształcenie, posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miej-
sca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 
 
 W latach 1984-1992 uczyłem się w Szkole Podstawowej nr 15 im. Władysława Broniew-
skiego w Toruniu. Od roku 1990 rozpocząłem pobieranie prywatnych lekcji gry na gitarze kla-
sycznej i lekcji śpiewu. Po ukończeniu szkoły podstawowej, w latach 1992-1996 swoją naukę 
kontynuowałem w X Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Chcąc jednocześnie rozwijać 
swoją edukację muzyczną w latach 1993-1996 uczyłem się na Wydziale Instrumentalnym Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Toruniu w klasie gitary 
klasycznej. 
 Studia magisterskie odbyłem w latach 1996-2000 na Wydziale Teologii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego kończąc je, rok przed przewidzianym w programie studiów termi-
nem, z dwoma wyróżnieniami: za całość studiów oraz za pracę magisterską. Tytuł zawodowy 
magistra teologii wraz z przygotowaniem pedagogicznym uzyskałem dnia 26 czerwca 2000 roku 
na podstawie pracy magisterskiej pt. Któż jak Ty… JHWH? Analiza filologiczno-egzegetyczno-teolo-
giczna Wj 15, 1b-19. 21 – promotor dr hab. Urszula Szwarc, recenzent ks. prof. dr hab. Ryszard 
Rubinkiewicz. 
 W latach 2000-2003 odbyłem studia doktoranckie z biblistyki w Instytucie Nauk Biblijnych 
KUL. W roku 2002 (dyplom z dnia 7 października 2002 roku), na podstawie egzaminu licencjac-
kiego oraz pracy magisterskiej uznanej za licencjacką, uzyskałem licencjat z teologii biblijnej z wy-
nikiem summa cum laude. 
 Stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie biblistyki uzyskałem z wyróż-
nieniem dnia 24 czerwca 2003 roku na podstawie pracy napisanej w Katedrze Filologii Biblijnej 
INB KUL pt. Któż taki jak JHWH? Analiza porównawcza tekstów Wj 15 i Ps 77 – promotor 
dr hab. Urszula Szwarc; recenzenci: ks. prof. dr hab. Stanisław Potocki, ks. prof. dr hab. Jan Łach 
(praca została opublikowana: Któż taki jak JHWH? Analiza porównawcza tekstów Wj 15 i Ps 77 
[Series Biblica Paulina 3], Częstochowa 2007). 
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 Po obronie doktoratu, w roku 2003, korzystając ze stypendium Fundacji Renovabis, wyje-
chałem na specjalistyczne studia biblijne i archeologiczne do Izraela. W trakcie tychże studiów 
rozpocząłem formację zakonną w Opactwie Zaśnięcia NMP na Syjonie w Jerozolimie (Dormition 
Abbey). Po jej zakończeniu, w roku 2009 uzyskałem w Studium Biblicum Franciscanum licencjat nauk 
biblijnych i archeologicznych na podstawie pracy pt. Waiting for a New Exodus. A Literary, Historical 
and Exegetical Study of Ps 77 napisanej pod kierunkiem o. prof. Alviero Niccacci’ego (dyplom z dnia 
2 czerwca 2009 roku).  
 W latach 2001 i 2002, otrzymawszy stypendium Fundacji Renovabis, odbyłem intensywne 
kursy języka angielskiego w Londynie w International School of English (9.07-31.08.2001) oraz 
w Elite College (8.07-13.09.2002). Korzystając ze wsparcia Finansowego OO. Franciszkanów 
w roku 2004 pogłębiałem swoją znajomość języka włoskiego odbywając intensywny kurs tego ję-
zyka na Università per Stranieri di Siena (14.07-10.09.2004). W roku 2006 rozpocząłem naukę ję-
zyka niemieckiego, którą zakończyłem  w roku 2012, odbywszy serię kursów w Goethe-Institut 
Israel. W roku 2004, w Milah – The Jerusalem Institute for Education, rozpocząłem naukę języka 
hebrajskiego współczesnego, którą kontynuowałem uczestnicząc w intensywnych kursach konwer-
sacji na Ulpanie Or (15.07-20.09.2012) oraz ponownie kursach prowadzonych w Milah – The Je-
rusalem Institute for Education (lata 2016-2017). Jednocześnie, korzystając ze stypendium prywat-
nego ze Stanów Zjednoczonych, doskonaliłem swoją znajomość języka hebrajskiego współcze-
snego na indywidualnych zajęciach prowadzonych przez lektorkę Uniwersytetu Hebrajskiego w Je-
rozolimie (70 godzin). 
 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 
 
 Moją działalność naukową rozpocząłem bezpośrednio po obronie pracy magisterskiej wy-
jeżdżając w dniach 8-22 lipca 2000 roku do Jerozolimy, w celu zbierania materiałów do badań 
statutowych Instytutu Nauk Biblijnych KUL nt. Uniwersalizm zbawczy w Pięcioksięgu. 
 W latach 2001-2003, jako doktorant stypendysta, prowadziłem zajęcia z języka hebrajskiego 
biblijnego dla studentów studiów doktoranckich Instytutu Nauk Biblijnych KUL. 
 W latach 2002-2003 oraz 2009-2010 wykładałem język hebrajski biblijny i Stary Testament 
w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Księży Marianów w Lublinie. 
 W okresie od 1 października 2010 do 31 stycznia 2011 roku zatrudniony byłem jako asy-
stent w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii Publicznej na Wy-
dziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL JP II w Tomaszowie Lubelskim. 

Od 1 lutego 2011 roku do 30 września 2011 roku pracowałem jako asystent, zaś w okresie 
od 1 października 2011 do 30 września 2013 jako adiunkt w Katedrze Cywilizacji Bliskiego 
Wschodu na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL JP II w Tomaszo-
wie Lubelskim. 

W roku akademickim 2014/2015 byłem prefektem Theologisches Studienjahr Jerusalem – 
Abbatia Dormitionis B.M.V, Theologische Fakultät Pontificium Athenaeum Sant’ Anselmo – Rom 
w Jerozolimie, w Izraelu. 

Od 2016 roku, ze względu na biegłą znajomość języka hebrajskiego współczesnego, odpo-
wiedzialny jestem za dialog międzyreligijny i międzykulturowy Opactwa Zaśnięcia NMP w Jerozo-
limie (Dormition Abbey) ze stroną żydowską oraz oficjalne kontakty Opactwa ze stroną izraelską.  



	 3 

4. Wskazanie osiągniecia naukowego wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w za-
kresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.) 

 
Jako osiągnięcie naukowe, będące podstawą do postępowania habilitacyjnego, zostaje 

przedstawiony cykl artykułów powiązanych tematycznie, zatytułowany: Maryja w kontekście wcielenia 
i narodzin Syna Bożego. Chrystologiczno-soteriologiczne aspekty biblijnych prawd mariologicznych. Obejmuje on 
7 artykułów naukowych. W niniejszej prezentacji nie zostaną one przedstawione według daty ich 
publikacji. Za słuszniejsze uznałem ułożenie ich w kluczu tematycznym odwołującym się do 
chronologii wydarzeń biblijnych, do których się one odnoszą, oraz pytań teologicznych, które 
opisane przez hagiografów wydarzenia stawiają przed biblistą czy teologiem w ogóle. W pierw-
szych czterech artykułach za punkt wyjścia prowadzonych przeze mnie analiz przyjąłem Ewan-
gelie Dzieciństwa, kolejno według św. Mateusza i św. Łukasza. Artykuł piąty stanowi przejście 
do zagadnień teologicznych, wiążących się z tematyką Maryi w kontekście wcielenia i narodzin 
Syna Bożego, gdyż w sposób bezpośredni podejmuje chrystologiczno-mariologiczne pytanie 
o Łukaszowe rozumienie Bożego macierzyństwa Maryi. Kolejny artykuł zajmuje się biblijną teo-
logią wcielenia, zwłaszcza zaś objawieniową rolą ciała przyjętego przez Jezusa z Jego Matki. 
Ostatni należący do cyklu artykuł dotyczy biblijnych aspektów wniebowzięcia Maryi, przedsta-
wianego w teologii jako konsekwencja obdarzenia przez Nią ciałem Syna Bożego. Na cykl ten 
składają się następujące artykuły: 

 
1. „Z niej został zrodzony Jezus, zwany Chrystusem” (Mt 1, 16). Rola Maryi w Mateuszowej 

genealogii Jezusa, Salvatoris Mater 9 (2007) nr 1-2, 24-48. 
2. „I poczęła z Ducha Świętego”. Mateuszowe opowiadanie o narodzeniu Emmanuela 

(Mt 1, 18-25), Salvatoris Mater 10 (2008) nr 4, 61-76. 
3. „[…] moc Najwyższego osłoni Cię” (Łk 1, 35). Maryja trwająca w Szekinie, Salvatoris Ma-

ter 10 (2008) nr 2, 11-30. 
4. „Raduję się w Bogu.” Hymn Anny (1 Sm 2, 1b-10) hymnem Maryi (Łk 1, 46b-55), Salva-

toris Mater 8 (2006) nr 3-4, 38-49. 
5. „Matka Pana” (Łk 1, 43) w świetle krytyki historyczno-literackiej. Czy św. Łukasz wyznaje 

Boże macierzyństwo Maryi?, Salvatoris Mater 10 (2008) nr 4, 23-41. 
6. „Initiavit nobis viam […] per velamen, id est carnem suam” (Hbr 10, 20). Ciało przyjęte 

z Maryi objawieniem bóstwa, Salvatoris Mater 9 (2007) nr 1-2, 72-86. 
7. „Assumpta est Maria in caelum.” Wniebowzięcie w śmierci?, Salvatoris Mater 8 (2006) 

nr 1-2, 81-101. 
 
Ekumeniczny i międzyreligijny kontekst mojej pracy i działalności, stanowiący konsekwen-

cję życia w Jerozolimie, poskutkował zajęciem się tematyką mariologii. Postrzeganie roli Maryi 
w dziejach zbawienia może równie mocno łączyć, co dzielić, w zależności od tego, z jakiego śro-
dowiska religijnego wywodzi się ten, kto pochyla się nad tą tematyką. Codzienne kontakty z chrze-
ścijanami różnych wyznań (katoliccy i protestanccy studenci ekumenicznego programu studiów 
Theologisches Studienjahr Jerusalem – Abbatia Dormitionis B.M.V, Theologische Fakultät Ponti-
ficium Athenaeum Sant’ Anselmo – Rom, rzesze nawiedzających Dormition Abbey wiernych Ko-
ścioła Zachodniego i Kościołów Wschodnich), a także intensywne, wielopłaszczyznowe kontakty 
z islamem, judaizmem i żydami mesjanistycznymi, skłoniły mnie do zajęcia się tematyką mariologii 
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w aspekcie biblijnym. Biblia jest bowiem wspólnym źródłem, akceptowanym w dialogu pomiędzy 
wszystkimi wyznaniami chrześcijańskimi. Chociaż wyznawcy judaizmu – inaczej niż żydzi mesjani-
styczni – za swoją świętą księgę uznają wyłącznie Stary Testament, to odwołanie się do pewnych 
obecnych w tematyce mariologicznej tekstów starotestamentalnych (choćby niektóre proroctwa 
mesjańskie) może zaowocować wejściem z nimi w dyskusję (jeśli nie teologiczną, to przynajmniej 
historyczną i kulturową). Także wzmianki o Maryi w Koranie i szacunek, którym jest Ona otaczana 
w islamie, przemawiają za tym, że Jej osoba może być punktem wyjścia do wspólnej refleksji mię-
dzyreligijnej. Oczywiście judaizm i islam inaczej rozumieją Jej postać niż chrześcijaństwo. Mając to 
wszystko na uwadze, postanowiłem zająć się tematyką wiążącą się z Maryją w kontekście wcielenia 
i narodzin Syna Bożego w ujęciu biblijnym.  Tak postrzegana jest ona bardzo mocno przesiąknięta 
aspektem chrystologicznym i soteriologicznym, pod kątem których przeprowadziłem analizę tek-
stów biblijnych, będących przedmiotem opublikowanej przeze mnie serii artykułów. 

Postać Maryi nie jest wyeksponowana w jakiś szczególny sposób w Nowym Testamencie, 
jeśli mamy na myśli ilość wzmianek o Niej. W najstarzej ewangelii, Ewangelii według św. Marka, 
jest Ona wspominana jedynie w dwóch tekstach (Mk 3, 31-35 i 6, 3), które nie wiążą się z wciele-
niem i narodzinami Jezusa. W Ewangeliach według św. Mateusza i św. Łukasza, zwłaszcza zaś 
w tzw. Ewangeliach Dzieciństwa, widoczna jest wyraźna ewolucja – obraz Maryi ubogaca się i, co 
nie bez znaczenia, pogłębia chrystologicznie. Obaj autorzy wprowadzają zakorzeniony w judaizmie 
biblijnym model prezentacji wydarzeń związanych z Jej rolą w historii zbawienia (model midra-
szowo-hagadyczny). Jego cechą charakterystyczną jest odwołanie się do starotestamentalnych cy-
tatów lub odniesień przy prezentacji opisywanych wydarzeń. Ewangelie Dzieciństwa, wychodząc 
od faktu dziewiczego macierzyństwa Maryi, wprowadzają czytelników w zagadnienia chrystolo-
giczne i soteriologiczne, które się z nim bezpośrednio wiążą. Bowiem nie sama mariologia jest w ich 
centrum – ona sama jest raczej na ich marginesie. W centrum jest Jezus Chrystus, Syn Boży, który 
z Maryi przyjmuje ciało dla zbawienia ludzi i odnowienia całego stworzenia. 

Mariologia, chrystologia i soteriologia, trzy dyscypliny teologiczne, które pojawiają się w pod-
jętej przeze mnie tematyce badawczej, są bardzo ściśle ze sobą powiązane. Nie można prowadzić 
właściwej refleksji mariologicznej w oderwaniu od chrystologii i soteriologii. Także zagadnienia chry-
stologiczne i soteriologiczne są ze sobą tak mocno związane, że wielu teologów (np. W. Kasper, 
H. Kessler, A. Nossol, Cz. Bartnik), opowiadając się za radykalną jednością osoby i działań zbaw-
czych Jezusa, mówi o chrystologii integralnej. Teologia zachodnia bardzo mocno skupia się na odku-
pieńczej śmierci Jezusa na krzyżu (soteriologia staurologiczna), teologia wschodnia podkreśla nato-
miast znaczenie wcielenia, które prowadzić ma człowieka do przebóstwienia (soteriologia inkarna-
cyjna). W związku z tym, że prezentowany przeze mnie cykl artykułów dotyczy Maryi w kontekście 
wcielenia i narodzin Syna Bożego, na pierwszy plan wysuwają się w nim wątki inkarnacyjne. 

 
Dwa pierwsze artykuły, składające się na omawiany cykl, koncentrują się na Mateuszowej 

Ewangelii  Dzieciństwa (Mt 1–2). To bowiem ona, otwierając Nowy Testament, już w pierwszym 
zdaniu wprowadza czytelnika Biblii w misterium wcielenia. Ewangelię rozpoczyna rodowód Jezusa, 
który jest czymś więcej niż zwykłym wyliczeniem Jego przodków. Analizując rolę Maryi w tejże 
genealogii starałem się jednocześnie zbadać, czy i na ile komponującemu ten tekst autorowi przy-
świecał cel chrystologiczny. Artykuł Z niej został zrodzony Jezus, zwany Chrystusem (Mt 1, 16). Rola 
Maryi w Mateuszowej genealogii Jezusa (Salvatoris Mater 9 [2007] nr 1-2, 24-48) składa się z trzech 
części. W pierwszej z nich zająłem się prezentacją budowy Ewangelii Dzieciństwa i stylizacji, któ-
rymi posłużył się autor natchniony dla wyrażenia swojej chrystologii. Każda z sześciu perykop, 
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które tworzą Ewangelię Dzieciństwa (Mt 1, 1-17; 1, 18-25; 2, 1-12; 2, 13-15; 2, 16-18; 2, 19-23), 
posiada wyraźnie zarysowaną myśl chrystologiczną. Dwie pierwsze perykopy, językiem obrazów 
biblijnych, wyrażają prawdę, którą w 451 r. Sobór Chalcedoński zawarł w sformułowaniu nauki 
o unii hipostatycznej. Mt 1, 1-17 ukazuje bowiem Jezusa jako prawdziwego człowieka, Syna Da-
wida, zaś Mt 1, 18-25 – Syna Bożego. W ten sposób, pierwszy rozdział Ewangelii Dzieciństwa 
kreśli obraz Jezusa z Nazaretu jako narodzonego z Dziewicy Mesjasza (tj. Chrystusa), będącego 
Bogiem-Człowiekiem. 

 
Analizując rozdział 2 Ewangelii według św. Mateusza ukazałem stylizacje, które, przy uży-

ciu starotestamentalnych cytatów i aluzji, zaprzągł autor w służbę swojej chrystologii. I tak w Mt 2, 
1-12, kontynuując myśl rozdziału 1, widzi on w Jezusie nowego Dawida, który realizując proroctwo 
Micheasza (Mi 5, 1nn), zaktualizowane o myśl z 2 Sm 5, 1-2 i Ez 34, 23-34; 37, 24, będzie pasterzem 
swojego ludu. W Mt 2, 13-15 autor Ewangelii widzi nowego Mojżesza, który, podobnie jak ten 
pierwszy, doświadczy odrzucenia przez naród, kuszenia oraz żądania znaku. W Mt 2, 16-18 widzi 
on nowego Jeremiasza, którego posłannictwo, podobnie jak misja pierwowzoru, spotka się z rady-
kalnym sprzeciwem, a On sam będzie musiał wiele wycierpieć z powodu głoszonej nauki, stając się 
w ten sposób cierpiącym prorokiem nowego przymierza. W Mt 2, 19-23 widzi zaś nowego Sam-
sona, który ma moc, aby wybawić swój lud. Chrystologia Ewangelii Dzieciństwa ukazuje życie Je-
zusa-Dziecka jako mikrokosmos historii Izraela, gdyż przeżywa On dzieje narodu na nowo, a nowa 
historia rozpoczyna się wraz z Jego narodzeniem. 

W części drugiej w sposób szczegółowy zająłem się pierwszą z Mateuszowych perykop, 
tj. zawartą w Mt 1, 1-17 genealogią. Omówiwszy różne rodzaje biblijnych genealogii zestawiłem ją 
synoptycznie z wykorzystanymi przez autora natchnionego tekstami Starego Testamentu 
(Rt 4, 18b-22; 1 Krn 1, 34-42; 2, 1-15; 3, 1-16; 3, 17-24), aby ukazać dokonane przez niego zabiegi 
redakcyjne, służące prezentacji przyświecającego mu celu chrystologicznego, i wyjaśnić ich funkcję 
w tekście. Już na samym początku swojego dzieła, w genealogii właśnie, autor Ewangelii według 
św. Mateusza ukazuje Jezusa jako nowego Dawida, co później rozwija na jej kartach, przywiązując 
w niej dużą wagę do tytułu „Syn Dawida”. 

W ostatniej części artykułu zająłem się omówieniem roli kobiet w rodowodzie Jezusa, 
w sposób szczególny koncentrując się na postaci Maryi. Chociaż już św. Hieronim (PL 26, 21), 
co podjęli później różni badacze, widział w nich – poza Maryją oczywiście – grzesznice przeciw-
stawione Jej jako bezgrzesznej, z której narodził się Zbawiciel, wyzwalający ludzkość z niewoli 
grzechów, to w moim przekonaniu nie jest to wyjaśnienie wystarczające. Za niedostateczne wytłu-
maczenie uznałem również to, które widzi w owych kobietach cudzoziemki. W artykule przychyli-
łem się do opinii, iż w życiu wymienionych w genealogii: Tamar, Rachab, Rut, „dawnej żony Uria-
sza” zaznaczają się pewna irregularitas i wyjątkowość w ich dziejach. Bóg działa wobec nich, tak jak 
w przypadku Maryi, przełamując utarte schematy, w sposób zaskakujący i nieoczekiwany. Przy 
czym w Matce Jezusa realizują się najdonioślejsze proroctwa starotestamentalne, zapowiadające 
narodziny Mesjasza. 

Na zakończenie artykułu, odwołując się do krytyki tekstu i istniejących wariantów Mt 
1, 16, ukazałem, że zawarte w analizowanej perykopie prawdy chrystologiczne i mariologiczne, 
były trudne do przyjęcia dla pierwszych chrześcijan, którzy w różny sposób starali się je (re)in-
terpretować. Maryja, jako dawczyni cielesności, nie zważając na swoje dobre imię, włączyła się 
w korowód tych postaci Starego Testamentu, które Bogu powierzyły się całkowicie, oddając 
Mu wszystko to, czym były.  
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Drugi tekst dotyczący misterium wcielenia i narodzin Syna Bożego w Mateuszowej Ewan-
gelii Dzieciństwa stanowi przedmiot badań w artykule „I poczęła z Ducha Świętego”. Mateuszowe opo-
wiadanie o narodzeniu Emmanuela (Mt 1, 18-25) (Salvatoris Mater 10 [2008] nr 4, 61-76). Na początku 
usiłowałem w nim przybliżyć obecne w judaizmie biblijnym zwyczaje związane z zaręczynami i ce-
remoniami weselnymi, a także wynikającą z nich relację istniejącą pomiędzy Maryją a Józefem oraz 
wyjaśnić frazę pri.n h' sunelqei/n auvtou.j z uwzględnianiem odwołania się tak do filologii, jak i kontekstu 
kulturowego oraz zwyczajów panujących w Galilei w I w. po Chr. 

Następnie skoncentrowałem się na Łukaszowym tekście mówiącym o tym, iż Maryja zna-
lazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego, i związanymi z tym wątpliwościami, budzącymi 
się w Józefie. Pomimo tego, że wielu egzegetów starało się ominąć problem pojawiających się u Jó-
zefa podejrzeń Maryi o niewierność, nie wykluczam ich, przeciwnie – widzę ich znaczenie progra-
mowe w tekście, gdyż dzięki nim, na płaszczyźnie literackiej, sam Józef daje świadectwo tego, że nie 
jest on biologicznym ojcem Dziecka. To właśnie Józefowi, inaczej niż w myśl opowiadania Łuka-
szowego, objawia się anioł, który tłumaczy tak jemu, jak i czytelnikom, sens zachodzących wyda-
rzeń. Mateusz podkreśla, poprzez zwieńczenie całej sceny cytatem z Iz 7, 14 w tłumaczeniu Sep-
tuaginty, że Jezus jest prawdziwym Emmanuelem, Synem Bożym. 

W kolejnej części artykułu podjąłem się wyjaśnienia zdania „nie zbliżał się do Niej, aż po-
rodziła”, zwłaszcza zaś, odwołując się do badań filologicznych tekstu greckiego, dążyłem do udzie-
lenia odpowiedzi na pytanie o to, jak należy rozumieć greckie e[wj i jaka jest jego funkcja w tekście. 
W swoich analizach uwzględniłem także hipotetyczny tekst aramejski Ur-Mt (z zastrzeżeniem, 
że w tym przypadku bada się tekst, który w rzeczywistości nie istnieje, w związku z czym wymagana 
jest szczególna ostrożność przy wyciąganiu wniosków) oraz tekst hebrajski Mt, znajdujący się 
w czternastowiecznym traktacie Even Bohan (!xwb !ba), który zdaje się być nie tyle własnym tłuma-
czeniem Szem-Toba ben Izaaka, autora traktatu, co tekstem przejętym przez niego od wcześniej-
szych skrybów żydowskich. Konkludując przeprowadzone studium stwierdziłem, że na podstawie 
analizowanego wyrażenia nie można (jak chcą niektórzy) negować dziewictwa Maryi post partum. 
Mateuszowa Ewangelia Dzieciństwa jest bowiem dogłębnie chrystologiczna, a nie mariologiczna. 
W związku z tym jej autor wcale nie podejmuje pytania o to, co wydarzyło się po narodzeniu Jezusa. 
Interesuje go bowiem postać Jezusa i to, co wydarzyło się przed Jego narodzeniem, tj. ukazanie, 
że Józef z całą pewnością nie jest biologicznym ojcem Jezusa. 

W ostatniej części artykułu zająłem się – zaczerpniętym przez autora natchnionego z grec-
kiego przekładu Iz 7 14 – cytatem refleksyjnym, dzięki któremu tłumaczy on tak zaistniałe wyda-
rzenie wcielenia, jak i ukazuje, iż było ono zaplanowane przez Boga oraz zapowiedziane przez 
proroka. Dzięki temu zabiegowi w tekście, poza Mateuszem-narratorem, mamy aż trzech świadków 
potwierdzających historię dziewiczego poczęcia i narodzenia Jezusa (Józef, anioł, Izajasz), a w pra-
wie starotestamentalnym już świadectwo dwóch świadków wypadało uznać za wiążące. W związku 
z tym, według autora opowiadania, historię o dziewiczym poczęciu i narodzeniu Jezusa czytelnik 
powinien uznać za prawdziwą. 

 
W przeciwieństwie do Mateuszowej Ewangelii Dzieciństwa, w której wydarzenia zwią-

zane z wcieleniem i narodzeniem Jezusa opisane są w ciemnych, smutnych barwach, jako doko-
nujące się w atmosferze niepewności i zagrożenia, Ewangelia według św. Łukasza koncentruje 
się na klimacie radości, modlitwy i pokoju. W trzech moich opracowaniach podjąłem się studium 
zawartej w niej problematyki: „[…] moc Najwyższego osłoni Cię” [Łk 1, 35]. Maryja trwająca w Szeki-
nie, Salvatoris Mater 10 (2008) nr 2, 11-30; „Raduję się w Bogu.” Hymn Anny (1 Sm 2, 1b-10) hymnem 
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Maryi (Łk 1, 46b-55), Salvatoris Mater 8 (2006) nr 3-4, 38-49; „Matka Pana” (Łk 1, 43) w świetle 
krytyki historyczno-literackiej. Czy św. Łukasz wyznaje Boże macierzyństwo Maryi?, Salvatoris Mater 10 
(2008) nr 4, 23-41. Pierwszy z nich, to przyglądnięcie się tajemnicy wcielenia, odwołujące się do 
zakorzenionej w Starym Testamencie, ale rozwiniętej w judaizmie pobiblijnym, teologii Obecno-
ści Boga (Szekina). Ukazałem w nim Maryję jako otwartą na wezwanie Boga i zjednoczoną z Nim 
w szczególny sposób, dzięki czemu wchodzi On w dzieje świata, aby w zbawczy sposób prze-
kształcić je od wewnątrz. Maryja, we własnym życiu, w szczególny sposób doświadczyła Obecności 
Boga-Zbawcy. 

Na wstępie usiłowałem przybliżyć teologię Obecności Boga w judaizmie, ukazując soterio-
logiczny wymiar tej Obecności. Nie jest ona bowiem wynikiem abstrakcyjnych rozumowań i roz-
ważań, przeciwnie – bazuje na opisanym w Biblii historycznym doświadczeniu zbawczego wejścia 
Boga w historię swojego ludu. Nie tylko prorok Izajasz woła: „On sam przyjdzie, aby was zbawić” 
(Iz 35, 4), ale już pierwsza w kanonie ksiąg biblijnych Księga Rodzaju wielokrotnie ukazuje zbawczą 
obecność Boga w świecie i życiu poszczególnych ludzi (por. Rdz 6, 13-14; 18, 10). Tematykę tę 
rozwijają kolejne księgi Biblii, zwłaszcza Księga Wyjścia, która opisuje największą starotestamen-
talną interwencję zbawczą Boga w dziejach. Także judaizm pobiblijny, kontynuując myśl starote-
stamentalną, zagłębia się w zagadnienie zbawczej Obecności Boga, zamykając ją w teologicznej 
kategorii Szekiny. Poprzez nią Bóg obecny jest w sposób immanentny w świecie, niejako wciela się 
w niego (w judaizmie mówi się o cimcum, swoistej kenozie Boga). Wejście Boga w historię jest bo-
wiem swoistym ograniczeniem się Nieskończonego w skończoności. Podobnie wcielenie Boga uj-
muje chrześcijaństwo, gdyż „zamknięcie się” Boga w łonie Kobiety, jest Jego ograniczeniem się, 
kenozą (por. Flp 2, 6-11). 

W następnej części artykułu podjąłem się ukazania struktury literackiej perykopy o zwia-
stowaniu Maryi (Łk 1, 26-38) z uwzględnieniem jej związków z opowiadaniem o powołaniu Moj-
żesza (Wj 3, 1-12) oraz tzw. zwiastowaniem Gedeonowi (Sdz 6, 11-24) a także analizą tych jej 
wersetów, które stanowią zapowiedź narodzin Syna Bożego (ww. 34-35). Ukazawszy łączność te-
matyczną perykopy o zwiastowaniu (Łk 1, 26-38) z perykopą o przemienieniu Jezusa (Łk 9, 28-36), 
skoncentrowałem się na tych jej aspektach, które – zgodnie z wyobrażeniami starotestamentalnymi 
– ukazują zbawcze wejście Boga w historię. 

Następnie, posługując się obrazem Bożej Obecności, zarysowałem Łukaszową teologię 
przedstawiającą Maryję jako Arkę Przymierza, w której zamieszkało zbawcze Słowo Boga. W ostat-
niej części, zatytułowanej „Bóg ‘zamknięty’ w świecie”, ukazałem, że choć Szekina rozumiana jest 
w judaizmie jako immanencja Boga w świecie, to poprzez wcielenie Bóg stał się radykalnie imma-
nentny, gdyż w sposób cielesny wkroczył w historię jako Syn Boży narodzony z Maryi.  Jego rozpięte 
pomiędzy narodzinami i śmiercią życie jest ostateczną teofanią, która stała się zbawczym centrum 
historii. Maryja stała się więc dla Niego Bramą zbawczego i odnawiającego wejścia w świat. 

 
Analizą tekstu Magnificat (Łk 1, 46b-55) i jego związkami z hymnem Anny (1 Sm 2, 1b-10) 

zająłem się w opracowaniu „Raduję się w Bogu.” Hymn Anny (1 Sm 2, 1b-10) hymnem Maryi (Łk 1, 46b-
55) (Salvatoris Mater 8 [2006] nr 3-4, 38-49). Artykuł ten stanowi swoisty pomost w prezentowa-
nym przeze mnie cyklu publikacji, gdyż jest przejściem od tematów związanych z wydarzeniami 
historycznymi, opisanymi w narracji Ewangelii Dzieciństwa, do rodzących się w związku z nimi 
pytań teologicznych. I tak w przypisanym Maryi hymnie wyśpiewuje Ona chwałę Boga, podkreśla-
jąc soteriologiczny aspekt przeżywanych przez siebie wydarzeń, które staną się udziałem wszyst-
kich ludzi. Nieprzedstawione dotąd kolejne trzy artykuły – w tym miejscu jedynie to zasygnalizuję 
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– podejmują tematykę Bożego macierzyństwa Maryi, rozumienia samego wcielenia i jego teologicz-
nych aspektów oraz końca Jej ziemskiego życia, jako konsekwencji obdarzenia Syna Bożego ciałem. 
Tak więc, osadzony w Łukaszowej narracji hymn, otwiera niejako pole teologicznych analiz, wy-
wołanych pytaniem o miejsce i rolę Maryi w kontekście wcielenia i narodzin Syna Bożego. 

Po zaprezentowaniu tłumaczeń hebrajskiego oryginału i greckiej wersji hymnu Anny oraz 
greckiego teksty hymnu Maryi, synoptycznie zestawionych, wyodrębniłem w obu tekstach pięć 
wspólnych bloków tematycznych, w kluczu których przeprowadziłem dalsze analizy egzegetyczne 
i teologiczne (1. Radość i uwielbienie; 2. Świętość Boga; 3. Sąd Boga nad pysznymi; 4. Boża rewo-
lucja; 5. Bóg zwycięzcą). 

Oba teksty rozpoczyna radosne wyznanie dotyczące wielbienia Boga, który okazał się wy-
bawcą (h['Wvy>, LXX h` swthri,a, NT o` swth,r). Powodem takiego usposobienia obu postaci jest dar 
dziecka, które w późniejszej historii zbawienia odegra szczególną rolę. Poprzez wprowadzenie 
w Łk 1, 46b-55 tematyki służebnicy Pańskiej (dosł. służebnica Jego, żeńska forma starotestamen-
talnego tytułu „Sługa Pański”), autor tekstu postawił Maryję na równi z wybitnymi postaciami Sta-
rego Testamentu, które wniosły znaczący wkład w dzieje zbawienia. Co więcej, zbawczy aspekt 
interwencji Bożej na rzecz Maryi, został podkreślony przez użycie określenia „wielkie rzeczy”. Au-
tor tekstu greckiego odwołuje się w ten sposób do bardzo nośnego teologicznie hebrajskiego ter-
minu tAlAdG>, który w Starym Testamencie oznacza nadzwyczajne interwencje zbawcze Boga, włą-
czając w to exodus. 

Bóg określony o` dunato,j, tj. Mocny, to Bóg stwarzający jak i dokonujący zbawienia w historii 
narodu wybranego. Jest On święty oraz miłosierny jak nikt inny. Okazuje się sędzią pysznych, który 
dokonuje osądu ludzkiego postępowania. Odmienia ludzkie losy, dokonując zbawienia, gdyż On 
jest prawdziwym zwycięzcą. To, czego w swoim życiu doświadczyły Anna i Maryja, staje się zapo-
wiedzią tego, czego beneficjentami stały się związane z nimi społeczności, z tym że zbawienie wy-
chwalane przez Maryję nie ogranicza się do Izraela. 

 
Ostatnim pozostałym do omówienia moim artykułem, który bezpośrednio dotyczy 

Ewangelii według św. Łukasza, jest artykuł zatytułowany: „Matka Pana” (Łk 1, 43) w świetle krytyki 
historyczno-literackiej. Czy św. Łukasz wyznaje Boże macierzyństwo Maryi? (Salvatoris Mater 10 [2008] 
nr 4, 23-41). Już na samym jego początku, stawiając pytanie o to, czy Łukasz wyznaje Boże macie-
rzyństwo Maryi, podkreśliłem, że „prawidłowo ukształtowana mariologia nie jest nigdy, i być nie 
może, oderwana od chrystologii. To właśnie chrystologia jest jej sercem i to ona nadaje jej właściwy 
sens”. W związku z tym, udzielając odpowiedzi na postawione w tytule artykułu pytanie, uznałem, 
że nie jest wystarczające studium, które ograniczy się tylko do tych kilku miejsc Ewangelii według 
św. Łukasza, w których pojawia się postać Matki Jezusa. Podkreślając, że prawda o macierzyństwie 
Maryi należy do pierwszych „prawd mariologicznych” Nowego Testamentu, podjąłem się zbadania 
tego, w jaki sposób rozumie ją św. Łukasz. 

Postawione przed sobą zadanie rozpocząłem od studium samego Dzieła Łukaszowego, 
ukazując związki pomiędzy Ewangelią i Dziejami Apostolskimi oraz podejmując zagadnienie jego 
autora, adresatów i czasu powstania. To osadzenie czasowe Dzieła uznałem za szczególnie ważne, 
gdyż dzięki temu mogłem podjąć próbę odpowiedzi na to, które teksty Nowego Testamentu mogą 
mieć – jeśli w ogóle miały – wpływ na jego autora. Za zasadne uznałem twierdzenie, iż Dzieło 
Łukaszowe powstało pomiędzy 70 a 95 r. po Chr. i jego autorem jest rzeczywiście św. Łukasz, 
pochodzący z Antiochii Syryjskiej, towarzysz św. Pawła. 
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W związku z tymi, iż przyznałem, że św. Łukasz miał rzeczywiście kontakt ze św. Pawłem, 
za konieczne uznałem ukazanie, w jakim okresie miał on miejsce. Odwołując się do chronologii 
działalności św. Pawła, zbadałem, które jego pisma i myśli teologiczne mogły być znane św. Łuka-
szowi. Biorąc pod uwagę poczynione ustalenia, za prawdopodobne uznałem, że św. Łukaszowi nie 
mogła być obca myśl zawarta w dwóch ważnych chrystologicznych pismach Pawłowych – Liście 
do Filipian i Liście do Kolosan. Uznałem to za istotne, gdyż oba zawierają nośne teologicznie 
hymny chrystologiczne, których omówieniem zająłem się, dążąc do dania odpowiedzi na posta-
wione w tytule artykułu pytanie. Data powstania obu listów każe przyjąć, że na długo przed po-
wstaniem Łk-Dz chrześcijanie wyznawali w Jezusie Syna Bożego, który wcielił się dla zbawienia 
człowieka. 

Kolejnym krokiem w moich analizach było zbadanie rysów chrystologicznych Ewangelii 
według św. Marka, gdyż była ona jednym ze źródeł dla św. Łukasza. Już sam jej początek (Mk 1, 1), 
jak i wyznanie św. Piotra umieszczone w jej centrum (Mk 8, 29), poświadczają, że w zamierzeniu 
autora była ona dobrą nowiną o Jezusie, Synu Bożym. W związku z tym, uznałem za zasadne prze-
prowadzenie studium określenia ~yhil{a/h' !B, (= Syn Boży) w Starym Testamencie, którego nauka 
była niewątpliwie inspiracją dla św. Marka oraz teologii wczesnochrześcijańskiej. Stary Testament 
nadawał ten tytuł aniołom, Izraelowi, pobożnym członkom narodu wybranego, jego wodzom 
i królom, a także oczekiwanemu Mesjaszowi. W żadnym jednak ze starotestamentalnych użyć oma-
wianego określenia nie chodzi o synostwo naturalne ani o podkreślenie boskości tego, do kogo ten 
tytuł zastosowano. Kościół pierwotny natomiast odniósł ten tytuł Jezusa nie w sensie przenośnym, 
lecz dosłownym. Chrystologiczne rozumienie tego tytułu widoczne jest także w Ewangelii według 
św. Marka. Jej autor nie tylko bowiem posługuje się nim, ale uzasadnia takie jego rozumienie. 
Na bazie poczynionych ustaleń uznałem, że tak Pawłowa, jak i Markowa chrystologia, musiały być 
znane św. Łukaszowi. 

W ostatniej części artykułu zająłem się przeprowadzeniem analizy chrystologicznej Ewan-
gelii według św. Łukasza właśnie pod kontem odkrycia, w jaki sposób postrzega on postać Jezusa, 
i jak ujmuje rolę Jego Matki w odniesieniu do Niego. Św. Łukasz bowiem nie tylko nazywa Jezusa 
Synem Bożym (ui`o.j qeou/) już w opisie zwiastowania (Łk 1, 35), ale bardzo wyraźnie podkreśla Jego 
misję soteriologiczną, gdy aż cztery razy (Łk 1, 47; 2, 11; Dz 5, 31; 13, 23) używa całkowicie nieo-
becnego u Mt i Mk terminu swth.r (= zbawiciel). Głównym jego terminem chrystologicznym jest 
jednak tytuł ku,rioj (= Pan), będący odwołaniem do hebrajskiego terminu yn"doa], oznaczającego sa-
mego Boga. Posługuje się nim w swoim Dziele aż 210 razy, co przewyższa łączne użycie 
u Mk (18 razy), Mt (80 razy) i J (52 razy). W Ewangelii Dzieciństwa i w opicie męki św. Łukasz 
posługuje się tym terminem w znaczeniu ściśle chrystologicznym, uznając bóstwo Jezusa. 

Konkludując przeprowadzone badania stwierdziłem, że prawda o Bożym macierzyństwie, 
w takim ujęciu, w jakim – sięgając korzeniami Soboru Efeskiego w 431 r. – rozumie ją współczesna 
teologia (Qeoto,koj), nie była jeszcze w pełni obecna w myśli Łukaszowej i przypisywanie mu jej 
byłoby anachronizmem. Św. Łukasz, wyznając bóstwo Jezusa i ukazując Maryję jako Matkę (w sen-
sie tytułu), podkreśla dwa wiążące się z tym elementy – poczęcie i rodzenie. Uznaje więc on macie-
rzyński aspekt relacji Maryi względem Jezusa, Syna Bożego, ale nie ucieka się do spekulacji dogma-
tycznych charakterystycznych dla pobiblijnej teologii. Dopiero konieczność zareagowania na sze-
rzące się herezje chrystologiczne zmusiła Kościół do wyraźniejszego sformułowania obecnej już 
w zarodku w Nowym Testamencie prawdy o Bożym macierzyństwie Maryi. 
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W centrum kolejnego, wchodzącego do prezentowanego cyklu, artykułu, zatytułowanego 
„Initiavit nobis viam […] per velamen, id est carnem suam” (Hbr 10, 20). Ciało przyjęte z Maryi objawieniem 
bóstwa (Salvatoris Mater 9 [2007] nr 1-2, 72-86), stoi tajemnica wcielenia rozpatrywana w świetle 
chrystologii i mariologii biblijnej. Postawiłem w nim sobie za zadanie ukazanie objawieniowej roli 
ciała, które Jezus przyjął z Maryi. Mając na uwadze to, że refleksja chrystologiczna autorów No-
wego Testamentu zakorzeniona jest w pismach Starego Testamentu, najpierw zająłem się przed-
stawieniem tego, jak kształtowało się w łonie judaizmu biblijnego rozumienie Mądrości personifi-
kowanej, aby w Chrystusie stała się ona Mądrością Wcieloną. Tę analizę starotestamentalnego przy-
gotowania do wyrażenia tajemnicy wcielenia w Nowym Testamencie oparłem na tekstach biblij-
nych ksiąg: Ksiąg Przysłów, Hioba, Syracha, Barucha, Daniela oraz etiopskiej wersji apokryfu 
Księgi Henocha. Zwróciłem w niej uwagę na to, iż utożsamienie Mądrości i Prawa stało się pod-
stawą do połączenia dwóch ważnych tradycji – tradycji mądrościowej (dzieło stworzenia) i tradycji 
przymierza (historia zbawienia), co w kontekście wcielenia podkreśla jego aspekt historiozbawczy. 
W swoich analizach istniejącej w judaizmie biblijnym refleksji na temat Mądrości personifikowanej 
wykazałem, że zaznacza się w nim schemat inkarnacyjno-asumpcjonistyczny. Uznałem, że w łonie 
judaizmu biblijnego Madrość uosobiona przedstawiana jest jako: Sapientia preexistenta, Sapientia in-
carnata oraz Sapientia assumpta. 

Kolejnym krokiem moich analiz było pochylenie się nad historycznym zagadnieniem 
wcielenia, z uwzględnieniem roli Ducha Świętego i soteriologicznych konsekwencji przyjęcia 
przez Jezusa ciała z Maryi. Poprzez fakt wcielenia Bóg całym sobą wszedł w historię, aby stać się 
zbawcą od wewnątrz. Myśl nowotestamentalna dotycząca wcielenia kształtowała się stopniowo. 
Choć prawda o dziewiczym poczęciu i narodzeniu Jezusa nieobecna jest w pismach św. Pawła, 
w Ewangelii według św. Marka oraz późniejszej od nich Ewangelii według św. Jana, to wyraźnie 
obecna jest w Ewangeliach według św. Mateusza i według św. Łukasza. Fakt ten wskazuje na to, 
że pierwsi chrześcijanie używali różnych dróg teologicznych, aby opisać tajemnicę wcielenia. Po-
przez przyjęcie przez Jezusa ciała z Maryi cielesność została przemieniona i przywrócona została 
jej pierwotna godność i harmonia. Odwołując się do Hbr 10, 5-7 ukazałem ekspiacyjny i ablu-
cyjny wymiar wcielenia, podkreślając wagę ciała w tym zbawczym wydarzeniu. Jezus bowiem, 
poprzez wejście w rzeczywistość świata i cielesności, został poddany władzy śmierci, aby na zaw-
sze wybawić z niej całe stworzenie. 

Następnie przeszedłem do przedstawienia tajemnicy wcielenia wyrażonego językiem teo-
logii św. Jana. Ukazuje on bowiem Jezusa jako prawdziwą świątynię. Bóg, który na różne sposoby 
obecny jest  w historii ludzkości, w szczególny sposób związał się z kolejnymi sanktuariami Izra-
ela, wpierw Namiotem Spotkania, później zaś Pierwszą i Drugą Świątynią. Poprzez wcielenie zaś, 
jak to ujmuje św. Jan, sam „rozbił Namiot (evskh,nwsen) wśród nas” (J 1, 14a). W myśl Janowej 
teologii w wyniku wcielenia rozpoczął się czas nowej świątyni, którą ewangelista utożsamia on 
z samym Jezusem. 

Ostatnim elementem opracowania teologii wcielenia w omawianym artykule było podję-
cie przeze mnie tematyki związanej z objawieniową rolą ciała. Odwołując się do Hbr 10, 20 
zwróciłem uwagę na to, że w myśli autora tego listu „to, co w swoim zamyśle miało zakrywać 
Bóstwo (zasłona/ciało), staje się jego objawieniem”. Jezus, prawdziwy arcykapłan, nie tylko wcho-
dzi do Świętego Świętych, ale poprzez to swoje wejście zapoczątkował dla całej ludzkości trwały 
do niego przystęp. W tym miejscu narracji, w którym synoptycy umieszczają scenę rozdarcia za-
słony świątyni (Mt 27, 50-51a; Mk 15, 37-38; Łk 23, 45-46), Ewangelia według św. Jana umieszcza 
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scenę przebicia boku Jezusa. Dla autora jest ona bowiem tożsama z rozdarciem zasłony, co w Ja-
nowej soteriologii oznacza otwarcie wszystkim przystępu do Świętego Świętych, do Jezusa-Zbawi-
ciela. W konsekwencji ciało Jezusa, które w trakcie Jego ziemskiego życia „przysłaniało” Boga, 
staje się Jego objawieniem. Co więcej, wcielenie (a w jego konsekwencji całą działalność Jezusa 
wraz z Jego śmiercią krzyżową i zmartwychwstaniem) należy uznać za ostateczne i najdoskonalsze 
objawienie Boga. Przekracza ono wszystkie objawienia prorockie, gdyż jest to objawienie totalne. 

 
Cykl publikacji, stanowiących osiągnięcie naukowe będące podstawą do postępowania 

habilitacyjnego, zamyka artykuł „Assumpta est Maria in caelum.” Wniebowzięcie w śmierci? ( Salvatoris 
Mater 8 [2006] nr 1-2, 81-101). Już teologia wczesnochrześcijańska (np. św. Jan Damasceński 
[† ok. 754], św. Andrzej z Krety [† 767]) uznała, że w tajemnicy wcielenia w bezpośredni sposób 
zapodmiotowane są dwie ważne prawdy maryjne: Boże macierzyństwo i wniebowzięcie. Ojco-
wie Kościoła bardzo mocno łączyli prawdę o wniebowzięciu z tym, że Jezus przyjął ciało z Ma-
ryi. Uważali oni, że łaska wniebowzięcia została Jej dana jako dar ściśle związany z tym, iż stała 
się Ona narzędziem wcielenia i narodzin Zbawiciela. Pisarze wczesnochrześcijańscy podkre-
ślali, że na skutek jedynej w historii zbawienia funkcji Maryi, Jej ciało zostało zachowane 
„od rozsypania się w proch” (por. św. German z Konstantynopola [† 733]). Również późniejsza 
teologia w takiej optyce postrzegała wniebowzięcie Maryi. 

W związku z tym uznałem za zasadne, aby zajmując się zagadnieniem Maryi w kontek-
ście wcielenia i narodzin Syna Bożego, podjąć się próby biblijnego spojrzenia na tę nieobecną 
w Biblii prawdę, aby wydobyć te jej biblijne aspekty, które ona w sobie zawiera. Łączy bowiem 
ona w sobie dwa aspekty, które stały się przedmiotem mojego zainteresowania: chrystologiczny 
i soteriologiczny. Wniebowzięcie bowiem, którego, ze względu na stanie się matką Mesjasza, 
doświadczyła Maryja (aspekt chrystologiczny), jest w gruncie rzeczy w pełni zrealizowanym 
zbawieniem, które jako dar przeznaczone jest dla każdego z ludzi (aspekt soteriologiczny). 

Przystępując do realizacji postawionego przed sobą zadania, na początku artykułu 
przedstawiłem rozwój prawdy o wniebowzięciu Maryi. Wyszedłem od wzmianek dotyczących 
tzw. transitus Mariae w grupie apokryfów asumpcjonistycznych, które choć same pochodzą 
z V/VI w., to swoimi korzeniami sięgają istniejącej już na przełomie II/III w. tradycji judeo-
chrześcijańskiej. Następnie prześledziłem nauczanie najważniejszych pisarzy wczesnochrześci-
jańskich i średniowiecznych, którzy swoimi pismami stworzyli podwaliny pod przyjęcie 1 listo-
pada 1950 r. dogmatu o wniebowzięciu Maryi. 

W związku z tym, że zagadnienie wniebowzięcia łączy się z tematyką śmierci, podjąłem się 
także zwięzłego studium biblijnego, którego celem było udzielenie odpowiedzi na to, czy teksty 
biblijne uznają człowieka za śmiertelnego, czy też nieśmiertelnego (w gruncie rzeczy właściwsze 
jest mówienie o nieumieralności, gdyż teologiczne pojęcie nieśmiertelności wykracza poza ramy 
życia ziemskiego, a śmierć jako taka dotyczy tylko doczesności). Odwołując się do egzegezy wer-
setów z Rdz 1-3 i Mdr 1-3 uznałem, że w ujęciu biblijnym człowiek ze swej natury jest śmiertelny, 
ale powołany do nieśmiertelności, która jako taka zawsze jest dla niego darem. 

W ostatniej części – po zaprezentowaniu czasu jako rzeczywistości w pełni skierowanej ku 
Wydarzeniu Chrystusa (wcielenie, życie, śmierć i zmartwychwstanie), w którym to Wydarzeniu spo-
tykają się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość (chrystocentryczna orientacja historii) – uznałem 
śmierć i zmartwychwstanie za jedność (model eschatologiczny), która dokonuje się w Chrystusie. 
Podejmując wcześniej poczynione analizy dotyczące biblijnego rozumienia śmierci, stwierdziłem, 
że w pierwotnym zamiarze Boga, zaplanowana została ona jako łagodne przejście do pełni życia 



	 12 

z Nim. Dopiero grzech naznaczył ją swoistym dramatem, który wymagał odkupienia. Maryja, 
ze względu na swój udział w poczęciu i narodzeniu Syna Bożego, zachowana została od tego bo-
lesnego jej wymiaru i jako pierwsza (w naszej rzeczywistości) doświadczyła pełni zbawienia przy-
niesionego światu przez Jezusa Chrystusa. Ten doświadczony przez Nią soteriologiczny owoc wcie-
lenia, jest zapowiedzią i obietnicą powołania, którym Bóg obdarzył każdego człowieka. 

 
Przeprowadzone przeze mnie badania koncentrują się na trzech aspektach biblijnej tema-

tyki związanej z wcieleniem i narodzinami Syna Bożego: aspekcie mariologicznym, chrystologicz-
nym i soteriologicznym. Ich wyniki są przyczynkiem, który znaleźć może swoje zastosowanie tak 
na gruncie dogmatyki, jak i historii kształtowania się i rozumienia studiowanych zagadnień teolo-
gicznych. Ze względu na ekumeniczne ujęcie problematyki ich wyniki mogą być wykorzystane nie 
tylko w ramach dalszych studiów biblijnych, ale także w teologii ekumenicznej oraz dialogu mię-
dzyreligijnym i międzykulturowym.  

 
5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

 
 W mojej pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej zaznacza się kilka nurtów. Można je 
dostrzec tak w moich publikacjach, jak i prowadzonych na przestrzeni lat wykładach. W pierwszym 
rzędzie są to języki biblijne, zwłaszcza język hebrajski. Długoletnie studium języka hebrajskiego tak 
biblijnego, jak i współczesnego, a także doświadczenie nauczania tego języka, poskutkowało tym, 
że w swoich badaniach zawsze stawiam na pierwszym miejscu tekst biblijny, postrzegany przez 
pryzmat badań filologicznych i egzegetycznych, które są dla mnie bazą dla podejmowanych studiów 
i analiz. Okresem historycznym, którego w większości dotyczą moje studia tekstów Starego Testa-
mentu, jest niewola babilońska wraz z wydarzeniami ją poprzedzającymi i następującymi po niej. 
  

5.1. Publikacje naukowe 
 

5.1.1. Studia nad Szkołą Asafa 
 

Już na początku mojej pracy naukowo-badawczej w kręgu mojego szczególnego zaintere-
sowania znalazła się Szkoła Asafa i tematyka związana ze wznowieniem kultu świątynnego po po-
wrocie z niewoli babilońskiej. Spuścizną Szkoły Asafa w Starym Testamencie jest przede wszystkim 
kolekcja Psalmów Asafowych (Ps 50; 73–83), jednakże ślady oddziaływania tej Szkoły dostrzec 
można w redakcyjnych warstwach Pięcioksięgu. 

W swoim doktoracie (opublikowany przez Edycję Świętego Pawła: Któż taki jak JHWH? 
Analiza porównawcza tekstów Wj 15 i Ps 77 [Series Biblica Paulina 3], Częstochowa 2007) podjąłem 
się spojrzenia na dwa poetyckie teksty Starego Testamentu – wywodzący się z kolekcji Psalmów 
Asafowych Ps 77 i tzw. Pieśń Mojżesza (Wj 15) – które, wykorzystując wątek exodusu, opowiadają 
współczesną sobie historię. Teksty te, choć pochodzą z dwóch różnych ksiąg, posiadają pewne 
cechy wspólne, co ukazałem w mojej pracy, nie zapominając o zaznaczeniu istniejących pomiędzy 
nimi różnic. 

W studium tych tekstów przyświecały mi dwa główne cele, jeden o charakterze teologicz-
nym i drugi – historyczno-literackim. Cel teologiczny wyrażony został w pierwszej części tytułu 
„Któż taki jak JHWH”. Szło w tym przypadku o ukazanie tego, jak twórcy dwóch wymienionych 
wyżej starotestamentalnych tekstów wyrazili prawdę o nieporównywalnej, jedynej w swoim rodzaju 
wielkości JHWH oraz określeniu w czym, według nich, się ona przejawiała. Nie mniej ważnym na 
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tym etapie badań było przedstawienie tego, w jaki sposób wykorzystany przez nich został wątek 
exodusu. Cel historyczno-literacki, ujęty został w drugiej części tytułu „Analiza porównawcza tek-
stów Wj 15 i Ps 77”. Tym razem chodziło o odnalezienie wspólnych elementów obu tekstów i ist-
niejących pomiędzy nimi różnić, a także o zweryfikowanie stawianej w literaturze przedmiotu su-
gestii, że Pieśń Mojżesza wykazuje pewne związki z grupą Psalmów Asafowych. W swoim studim 
starałem się również zbadać, czy możliwe jest, by oba teksty wywodziły się z tego samego środo-
wiska i powstały mniej więcej w tym samym czasie. 

Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział I (Badania literacko-historyczne tekstów Wj 15 
i Ps 77) podejmuje zagadnienia związane z kontekstem obu tekstów, ich strukturą, gatunkiem 
literackim oraz autorem, adresatami i czasem powstania. W celu zachowania jak największej 
obiektywności na poszczególnych etapach badań podjętych w tym rozdziale każdy tekst został 
w nim najpierw rozpatrzony osobno a dopiero później, na zakończenie danych paragrafów, do-
konane zostało zestawienie wyników. Duży nacisk w swoim studium położyłem na odkrycie 
struktury literackiej obu tekstów, dostrzegając w nich bardzo precyzyjnie zaplanowane układy 
koncentryczne, które podkreślają zawartą w nich główną myśl teologiczną. Równie ważne były 
dla mnie analizy związane z datowaniem omawianych tekstów, co pozwoliło mi nawet na posta-
wienie hipotezy, dotyczącej formowania się Pieśni Mojżesza. A mianowicie, że utwór ten składa 
się z dwu niezależnych hymnów: „Hymnu o wyjściu z Egiptu” i „Hymnu o zajmowaniu ziemi”, 
oraz (wraz z kilkoma łączącymi je dodatkami) stanowiącego najstarszy element poematu 
tzw. „Pieśń Miriam” (Wj 15, 21). 

Mając na uwadze kryteria filologiczne oraz tematy zaznaczające się w tekście, umieszczam 
dla „Pieśni Mojżesza” datę powstania (a raczej ostatecznej redakcji dokonanej przez Szkołę Asafa) 
pomiędzy rokiem 515 (poświęcenie świątyni Zorobabela) a 444 (odbudowanie murów Jerozolimy), 
skłaniając się ku rokowi 515. Za ostatecznego redaktora tekstu uznaję Izraelitę, który sam był na 
wygnaniu, zaś w momencie komponowania tekstu przebywał już w Jerozolimie i zachęcał pozo-
stających jeszcze w Babilonii do powrotu. 

W odniesieniu do Ps 77 przyjąłem, że powstał on u schyłku istnienia Imperium Neoba-
bilońskiego w latach 550-539, mniej więcej w okresie, w którym Cyrus II (559-529) rozpoczął 
podbój Azji Mniejszej. Tak więc autor tekstu byłby współczesny Deutero-Izajaszowi wieszczą-
cemu nowy exodus. 

Za prawdopodobne uznałem, że oba teksty wywodzą się z tej samej szkoły nazwanej 
„Szkołą Asafową / Szkołą Asafa”. Pochodzący z Królestwa Północnego Asafici, którzy dwa razy 
przeżyli upadek swojej ojczyzny (rok 721 i 586), podjęli głęboką refleksję nad przyczynami tego 
wydarzenia i już w niewoli zaczęli wzywać do wierności i zaufania Bogu, a wykorzystując motyw 
exodusu chcieli tchnąć w naród nadzieję na wybawienie. 

W Rozdziale II (Analiza filologiczno-egzegetyczna tekstów Wj 15 i Ps 77) zająłem się porówna-
niem korpusu obu tekstów na płaszczyźnie trzech wyodrębnionych pól semantycznych: 1. pola 
semantycznego postawy hagiografa, 2. pola semantycznego dzieł JHWH, 3. pola semantycznego 
reakcji stworzenia. W tym kluczu dokonałem następnie egzegezy odnośnych wersetów, zaś na za-
kończenie paragrafów oraz w ramach podsumowania rozdziału dokonałem zestawienia i omówie-
nia funkcji poszczególnych pól semantycznych. 

Patrząc całościowo na pola semantyczne każdego tekstu można stwierdzić, iż w Wj 15 
polem wiodącym jest pole dzieł JHWH. To ono bowiem wywołuje pole semantyczne postawy 
hagiografa oraz pole semantyczne reakcji stworzenia. Inaczej rzecz się ma w Ps 77, w którym polem 
wiodącym jest pole semantyczne postawy hagiografa, doprowadzające do zaistnienia pola dzieł 
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JHWH i pola reakcji stworzenia. To zaś dlatego, że psalmista poprzez wspominanie dzieł JHWH 
w czasie wyjścia z Egiptu i reakcji stworzenia, jaka temu towarzyszyła, oraz rozmyślanie nad tym 
wszystkim, chce niejako sprowokować Boga do działania. 

W Rozdziale III (Sens teologiczny tekstów Wj 15 i Ps 77) wyodrębniłem trzy paragrafy, które 
korespondują z przeanalizowanymi w poprzednim rozdziale polami semantycznymi, 
a jednocześnie są ujęciem tytułowego zagadnienia pracy „Któż taki jak JHWH?” pod trzema 
rozmaitymi kątami. W pierwszym paragrafie omówiłem temat obecności JHWH, która przejawia 
się w Wj 15, oraz zagadnienie Jego nieobecności, wybrzmiewające w Ps 77. W paragrafie drugim 
podjąłem temat świętości JHWH, którą należy rozumieć dynamicznie jako świętość w działaniu. 
Zaś ostatni paragraf skoncentrowałem się na wielkości JHWH. W przeciwieństwie do świętości 
Boga, która objawia się zestawieniu z pogańskimi bóstwami, wielkość Boga ujawnia się w teofanii 
doświadczanej przez naturę i społeczności. Bóg poprzez teofanię wkracza w dzieje i przemienia je. 
Naród może doświadczać tego poprzez dar zbawienia, którym jest tu nowy exodus. 

 
Kontynuację studiów nad Szkołą Asafa stanowi artykuł Asafici – śpiewacy świątynni doby 

powygnaniowej, (Studia Pastoralne 12 [2016] 121-130), który w oparciu o poczynione w doktoracie 
ustalenia, dotyczące jedności Kolekcji Asafowej i samej Szkoły jako takiej, koncentruje się na roli, 
jaką Asafici odegrali w organizacji kultu w Drugiej Świątyni po powrocie z niewoli babilońskiej. 
Okazali się oni strażnikami tradycji, gdyż po upadku Królestwa Północnego w 721 r. przed Chr., 
z którego się wywodzili, przenieśli się do Jerozolimy, przynosząc wraz z sobą kolekcję tekstów 
religijnych, które pierwotnie używane były w (schizmatyckich z późniejszego punktu widzenia) 
sanktuariach północnych. Teksty te zostały przeredagowane przez nich i wprowadzone do kultu 
w świątyni jerozolimskiej. Gdy na skutek najazdu Babilończyków w 586 r. przed Chr. zniszczone 
zostały tak świątynia jerozolimska jak i samo miasto, dzieląc los dużej grupy elit jerozolimskich, 
zostali przesiedleni do Babilonii, gdzie nie zaprzestali swojej działalności, będąc niosącymi nadzieję 
świadkami lub spadkobiercami świadków dwóch etapów narodowej tragedii. Starali się podtrzymać 
ducha w narodzie wierząc, iż Bóg pozostał wierny zawartemu z Izraelem przymierzu, choć go 
ukarał i może On uwolnić go z niewoli w Babilonie, tak jak kiedyś wyprowadził go z Egiptu. 
To właśnie im odnowiona po powrocie z niewoli babilońskiej liturgia w dużej mierze zawdzięczała 
swój kształt. Na nowo podjęli się oni redakcji tekstów wykorzystywanych w kulcie. 
Ich doświadczenie okazało się szczególne, gdyż pomimo serii narodowych nieszczęść nie utracili 
zaufania do Boga i stali się twórczymi świadkami tradycji, którą uczyniono odrodzenia religijnego 
po powrocie z niewoli. 

 
Na kolejny tekst, dotyczący kolekcji Psalmów Asafowych („Ślady Twe nie były widoczne” 

[Ps 77, 20c]. Teofania w Psalmie 77, Collectanea Theologica 79 [2009] nr 1, 5-19), składają się zebrane 
w jednym artykule materiały i badania przeprowadzone w doktoracie w odniesieniu do 
koncentrujących się na teofanii ww. 17-20, które zostały wykorzystane w Ps 77 z wcześniejszego, 
być może pozabiblijnego źródła (najprawdopodobniej ugaryckiego). 

 
W związku z tym, że w wyniku swoich badań nad Szkołą Asafa, skłaniam się ku stanowisku, 

iż Asafici byli ostatecznymi redaktorami Pieśni Mojżesza, także studia dotyczące tego starego 
w swoim rdzeniu poematu należą do tego nurtu moich badań. Jestem autorem trzech artykułów 
naukowych badających teologię Pieśni Mojżesza (Wj 15). 
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Pierwszy z nich (Bóg sławny w świętości. Teologia Pieśni Mojżesza [Wj 15, 1b-19.21], Ateneum 
Kapłańskie 149 [2007] nr 1, 43-54) koncentruje się na konfrontacji Boga Izraela z pogańskimi 
bóstwami (Baalem, Elem, Mardukiem, Neith). W ujęciu hagiografa JHWH przewyższa wszystkie 
bóstwa oraz jest panem natury, czasu i historii. Co więcej, jest On wierny swojemu przymierzu 
i bezpiecznie, jak pasterz, wiedzie swój lud do celu i sam rozprawia się z jego wrogami. Izrael 
natomiast okazuje bierny. 

Drugi artykuł (Bóg straszliwy w czynach. Teologia Pieśni Mojżesza [Wj 15, 1b-19.21] – cz. 2, 
Ateneum Kapłańskie 149 [2007] nr 2, 312-322) dotyczy potęgi Boga, która ujawnia się w Jego 
konfrontacji z historycznymi sąsiadami Izraela (Edomitami, Moabitami, Filistynami, 
Kananejczykami i Egipcjanami). Omówiłem w nim starotestamentalną koncepcję zbawienia 
i nakreśliłem wizerunek Boga-Zbawcy uzupełniony o Jego obraz jako pasterza i wojownika. Pieśń 
Mojżesza akcentuje, iż Bóg Izraela jest jedynym prawdziwym zbawcą, który zawsze działa dla dobra 
swojego ludu. 

W ostatnim studium teologii Pieśni Mojżesza (Bóg działający cuda. Teologia Pieśni Mojżesza 
[Wj 15, 1b-19.21] – cz. 3, Ateneum Kapłańskie 149 [2007] nr 3, 516-525), po przedstawieniu 
biblijnego rozumienia cudu, zająłem się prezentacją konstytutywnego dla Izraela „cudu 
podstawowego”, jakim był exodus. To bowiem w jego świetle hagiograf postrzega współczesną 
sobie sytuację narodu. Choć bowiem w toku narracji Księgi Wyjścia mowa jest o wyjściu z Egiptu, 
to dzięki zabiegom redakcyjnym Szkoły Asafa Pieśń Mojżesza zawiera odniesienia do nowego 
wyjścia, tym razem z Babilonii. 

 
Moje badania Szkoły Asafowej potwierdziły nie tylko jedność kolekcji Psalmów Asafowych 

(Ps 50; 73–83), ale także istniejące związki redakcyjne (niejako ślady redakcyjne) między nią 
a Pięcioksięgiem. Sprawa tych związków wymaga jeszcze pogłębionych i oddzielnych badań. 
Drugim zagadnieniem, które wymaga opracowania, jest studium przedstawienia historii, 
dochodzącej do głosu w samej kolekcji, gdyż w wielu miejscach różni się ona od „klasycznej” 
historii znanej z innych ksiąg biblijnych. Zagadnienie to jest przedmiotem moich obecnych badań. 

 
5.1.2. Studia nad Księgą Jonasza 
 
W swoich badaniach zająłem się także powstałą po niewoli babilońskiej Księgą Jonasza 

i wiążącym się z nią zagadnieniem sprzeciwu wobec mocno zaznaczajączego się w tym okresie 
ekskluzywizmu zbawczego. Tematyce tej poświęciłem trzy artykuły. 

W pierwszym z nich (Orędzie prorockie w Księdze Jonasza, w: Jak Śmierć Potężna Jest Miłość. Księga 
Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Juliana Warzechy SAC [1944-2009], red. W. Chrostowski, Ząbki 
2009, 394-418) zwróciłem uwagę na to, iż Księga Jonasza nie zawiera orędzia prorockiego 
porównywalnego z tym, które znajduje się w innych księgach prorockich, gdyż jest ona w dużej 
mierze opowieścią o proroku i jego ucieczce przed Bogiem, zakończonej ostatecznie podjęciem 
przezeń Bożej misji. Pomimo to w Jon 1, 2; 3, 2.4 znaduje się „właściwe” orędzie prorockie, na 
którym skoncentrowałem się w swoich badaniach. Po omówieniu kontektu historyczno-
społecznego Księgi Jonasza, prezentacji Niniwy jako adresata Bożego orędzia i Jonasza jako 
zwiastuna tegoż orędzia, zająłem się studium jego samego. Jonasz okazuje się być „prorokiem 
minimalistą”, który, gdy nie mógł już uciec przed Bogiem, próbował przynajmniej ograniczyć 
zakres oddziaływania przyniesionego przez siebie orędzia zbawczego. Samo orędzie, wbrew temu, 
na co wskazywać może powierzchowna interpretacja składających się na nie pięciu słów, nie jest 
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orędziem zapowiadającym nieszczęście. Przeprowadzona przeze mnie analiza filologiczno-
egzegetyczna powierzonego Jonaszowi orędzia ukazała, że od odczytania kluczowego w nim, 
dwuznacznego czasownika wywodzącego się od rdzenia הפך, zależy jego interpretacja. 
W ostateczności to postawa adresatów orędzia decyduje o tym, jaką niesie im ono treść. 

W drugim moim artykule dotyczącym Księgi Jonasza (Przebaczenie w Księdze Jonasza, 
Ateneum Kapłańskie 156 [2011] nr 1, 15-24) uzmysławiam, że miłosierdzie, które JHWH 
wyświadczył grzesznej Niniwie, stało się także udziałem samego Jonasza. Studium to koncentruje 
się  na różnych aspektach przebaczenia, dających się zauważyć w Księdze Jonasza. I tak 
w pierwszej kolejności przeanalizowałem stosunek Boga do Niniwy i Jonasza, bo choć na 
pierwszy rzut oka wydawać się może, iż to asyryjskie miasto było adresatem Bożego orędzia, to 
w rzeczywistości okazuje się  nim sam posłaniec. Następnie zająłem się postawą Jonasza wobec 
Niniwy i Boga, wskazując źródło jego buntu. Zaś na koniec podjąłem tematykę związaną 
z chrześcijańskim rozumieniem przebaczenia i funkcją buntu wobec Boga w kontekście nauki 
płynącej z Księgi Jonasza. 

Artykuł zatytułowany Skontrastowanie postaci w Księdze Jonasza (w: „Niewiastę dzielną któż 
znajdzie? […] Otwiera usta z mądrością, na języku jej miłe nauki” [Prz 31,10. 27]. Księga pamiątkowa ku 
czci Pani Prof. Urszuli Szwarc w 60. rocznicę urodzin, red. J. Ząbczyk-Plajzer, M. Gęsikowski, Świdnica 
2013, 175-183) stanowi studium teologii Księgi Jonasza zbudowane w kluczu zestawienia postawy 
proroka z pozostałymi bohaterami opowiadania (marynarzami, Niniwitami, Bogiem). Jonasz, dla 
zaspokojenia własnego poczucia sprawiedliwości, chciał zniszczenia całego miasta, zaś marynarze 
ryzykowali własne życie dla ocalenia jednego człowieka. Oni się modlili, gdy prorok milczał; w nich 
dokonało się nawrócenie, gdy on utwierdzał się w swojej zatwardziałości. Pomimo skróconego 
przez Jonasza do minimum głoszenia Bożego orędzia Niniwici nawrócili się. Tymczasem on, 
przeciwnie, wbrew wielokrotnym próbom ukazania mu przez Boga jak ważną rolę pełni 
miłosierdzie, niezmiennie pragnął zagłady grzeszników, a nie ich nawrócenia. Pogrążony 
w duchowej ślepocie nie przyjął żadnej z lekcji udzielonych mu przez Boga. JHWH jest tym, który 
napomina, a nie karze. On troszczy się o grzeszników, tak Niniwitów jak i Jonasza. Studium 
napięcia między ekskluzywizmem a inkluzywizmem zbawczym przeprowadzone w artykule 
pokazuje, że nie zawsze odstępstwo od „wiary ojców” (dominująca po niewoli babilońskiej myśl 
ekskluzywistyczna), rzeczywiście nim jest. Czasami jest ono bowiem nową, głębszą refleksją nad 
tym, co w rzeczywistości stanowi przekaz „wiary ojców”, ale jest jedynie jej cząstkowym 
rozumieniem, w którym ludzie starają się wyznaczyć Bogu granice i sposoby działania. 

 
5.1.3. Życie codzienne w czasach biblijnych 
 
Tematykce dotyczącej zagadnień życia codziennego poświęciłem w szczególności trzy moje 

opracowania. Dwa z nich dotyczą kwestii związanych z medycyną, jedno zaś zagadnienia natury 
religijnej, a mianowicie, rodzącej się wiary w zmartwychwstanie. 

W pierwszym studium (Zdrowie i choroba w starożytnym Izraelu, w: Więcej szczęścia jest w dawaniu 
aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin 
[Ad Multos Annos, t. 15], t. 3, red. Barbara Strzałkowska, Warszawa 2011, 1313-1334), w oparciu 
o analizę tekstów, ustaliłem „biblijną listę chorób” nękających starożytnych Izraelitów, którą 
zweryfikowałem, odwołując się do danych dostarczonych przez paleopatologię. Ta dziedzina 
archeologii pozwala bowiem, dzięki mikrobiologicznej analizie materiałów znalezionych na 
stanowiskach archeologicznych, na doprecyzowanie informacji biblijnych. W wyniku zestawienia 
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tych dwóch źródeł informacji, można mieć wgląd w stan zdrowia mieszkanócw starożytnego 
Izraela. Dzięki takiemu ujęciu można wykazać choćby to, iż „biblijny trąd” (t[;r;c') nie oznaczał 
dzisiejszego trądu (lepra). Należy raczej przyjąć, że jest to ogólna nazwą różnych chorób skórnych. 
W artykule zająłem się także lekarzem jako takim i stosowanymi w czasach biblijnych środkami 
medycznymi, sposobami leczenia i zapobiegania chorobom (przepisy czystości rytualnej, regulacje 
żywieniowe, kwarantanna, zagadnienia związane z higieną itp.).  

Na samej postaci lekarza skoncentrowałem się w artykule: „Najlepszego nawet lekarza czeka 
Gehenna”. Lekarz w starożytnym Izraelu (Ateneum Kapłańskie 160 [2013] nr 1, 7-13), w którym 
podjąłem kwestię istniejącego w starożytnym Izraelu napięcia w ocenie działalności lekarzy 
i stosowanych przez nich remediów. Zjawisko to wynikało z bardzo ścisłego w świecie starożytnym 
związku medycyny z magią. Choć w ujęciu pisarzy biblijnych za głównego (i długo wyłącznego) 
lekarza uchodził Bóg, to można na kartach ich pism dostrzec rozwój postrzegania lekarza: od 
negacji ku afirmacji. 

Ostatnią publikację, dotyczącą zagadnień życia codziennego, a ściślej – religijnego, stanowi 
przeprowadzone przeze mnie studium rodzącej się w okresie po niewoli babilońskiej wiary 
w zmartwychwstanie.  Jego przedmiotem jest tzw. Apokalipsa Izajasza (Iz 24-27), zwłaszcza 
wersety Iz 26, 14-19 („Ziemia urodzi umarłych”. Idea zmartwychwstania w Apokalipsie Izajasza [Iz 24-26], 
w: „Potrzeba by On wzrastał, a ja się umniejszał” [J 3, 30]. Księga pamiątkowa ku czci śp. Księdza Profesora 
Józefa Homerskiego, red. G.P. Pindurowie, Tarnów 2008, 180-195). W oparciu o strukturę tekstu 
i analizę zawartych w nim metafor i obrazów skłoniłem się ku dwupłaszczyznowemu jego 
wyjaśnieniu. W pierwszym rzędzie, podobnie jak u Ez 37, 1-14, mowa jest w nim 
o zmartwychwstaniu jako odnowieniu państwowości Izraela, w drugim zaś, można widzieć – 
niewyraźną jeszcze wprawdzie – zapowiedź zmartwychwstania umarłych. W wyniku 
przeprowadzonych analiz zajmujący mnie tekst uznałem za swoisty pomost pomiędzy 
metaforycznym a dosłownym rozumieniem zmartwychwstania. 

 
5.1.4. Miejsca biblijne 
 
Trzy moje opracowania dotyczą konkretnych biblijnych miejsc świętych. Dwa z nich 

stanowią hasła encyklopedyczne, odpowiednio nt. Synaju i Wieczernika (Synaj. I. W Biblii, 
Encyklopedia Katolicka, t. XVIII, red. E. Giglewicz, Lublin 2013, 1326-1327; Wieczernik, 
Encyklopedia Katolicka, t. XX, red. E. Giglewicz, Lublin 2014, 472-474), zaś jeden artykuł 
w periodyku naukowym (Golgota – miejsce śmierci i zmartwychwstania Jezusa, Scripturae lumen 3 [2011] 
157-170). Ten ostatni, po studium biblijnych wzmianek dotyczących Golgoty, zestawia je z danymi 
dostarczonymi w trakcie wykopalisk archeologicznych i dąży do graficznej rekonstrukcji Kalwarii 
w momencie ukrzyżowania. 

 
5.1.5. Manipulacja Biblią 
 
Tematyka związana z manipulacją Biblią podjęta została w książce pod moją redakcją 

(Manipulacja Biblią, red. W.M. Stabryła, Tychy 2011). Pomysł takiego opracowania zrodził się jako 
odpowiedź na ujawniające się zapotrzebowanie różnych środowisk. Jest to pierwsza (i do tej pory 
chyba jedyna) pozycja na rynku polskim, jedna z niewielu pozycji na rynku światowym, która, 
posługując się gruntowną wiedzą biblijną, omawiając problematykę  manipulacji Biblią, swoimi 
zagadnieniami wykracza poza ramy biblistyki. Ze względu na swoją interdyscyplinarność (do pracy 
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poza teologami zaprosiłem także polonistów, anglistów i pedagogów) pozycja ta skierowana jest 
do szerokiego kręgu odbiorców. Moja praca jako redaktora tej książki polegała na zaplanowaniu jej 
w całości, ułożeniu jej struktury, doborze autorów tekstów, napisaniu wstępu a także redakcji 
nadesłanych artykułów i not o autorach. 

W części pierwszej tej publikacji przedstawione zostały katolickie zasady interpretacji Biblii 
oraz zagrożenia wynikające z ich ignorowania. Dzięki temu każdyjej czytelnik, zagłębiający się 
w trudne zagadnienie manipulacji, ma możliwość zdobycia podstawowych narzędzi prawidłowej 
pracy z tekstem biblijnym. Część druga książki przedstawia przykłady [nad]użycia Biblii w kulturze, 
zaś trzecia – w religii. Dosyć schematyczny podział na kulturę i religię zastosowany został celowo, 
gdyż chodziło w nim o wyakcentowanie aspektu świeckiego i religijnego [nad]użycia Biblii. 
Również celowo w tytułach rozdziałów użyłem wyrazu „[nad]użycie”, z ujętym w nawias 
przedrostkiem „nad”, gdyż nie każdy z przedstawionych przykładów zaliczyć trzeba do sfery 
manipulacji czy też nadużycia. Ze względu na swoje szerokie oddziaływanie niektóre aplikacje 
tekstów biblijnych są ich „użyciem”, „wykorzystaniem” uzasadnionym chociażby w sztuce, 
jednakże (często) obcym przesłaniu Biblii jako takiej. 

Książka spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, wchodząc na listę lektur rozszerzających 
wiedzę z zakresu przedmiotów wykładanych na różnych kierunkach studiów, poza teologią choćby 
na dziennikarstwie i pedagogice. Praca otrzymała także bardzo dobre recenzje, dostrzegające jej 
przydatność i oryginalność (zob. choćby recenzje prof. dr hab. Eugeniusza Sakowicza w Ateneum 
Kapłańskie 157 [2011] nr 3, 613-617 czy ks. prof. dra hab. Romana Bogusława Sieronia, Między 
interpretacją a manipulacją, Społeczeństwo i Rodzina 28 [2011] nr 3, 134-136). 

 
Dwa artykuły mojego autorstwa weszły do korpusu tejże książki. Pierwszy z nich (Biblijna 

obietnica ziemi a syjonizm, czyli o manipulacji Biblią w polityce, w: Manipulacja Biblią, red. W.M. Stabryła, 
Tychy 2011, 53-70) poświęcony został użyciu argumentacji biblijnej (biblijna obietnica ziemi) 
w syjonizmie, który z owej teologicznej obietnicy uczynił „syjonistyczne prawo do ziemi” 
wykorzystywane w sposób bardzo instrumentalny. Takie sprzeczne z duchem Biblii wykorzystanie 
„biblijnej obietnicy ziemi” spotkać musiało się ze sprzeciwem w łonie samego judaizmu, co zostało 
zasygnalizowane w artykule. Artykuł bardzo wyraźnie rozróżnia „prawo do ziemi”, które wynika 
z przepisów prawa międzynarodowego, od kategorii teologicznej wykorzystywanej do osiągnięcia 
doraźnych celów. 

 
Drugi mój artykuł (Między interpretacją a manipulacją. Unarzędziowienie Biblii u Świadków Jehowy, 

w: Manipulacja Biblią, red. W.M. Stabryła, Tychy 2011, 199-216) stanowi studium manipulacji 
i zafałszowań biblijnych u Świadków Jehowy. Po omówieniu historycznego i doktrynalnego rysu 
ruchu jehowickiego przeszedłem do ukazania manipulacji na etapie samego „tłumaczenia” tekstu 
Biblii w „Chrześcijańskich Pismach Greckich w Przekładzie Nowego Świata” oraż użycia go 
w argumentacji teologicznej. 

 
5.1.6. Varia 
 
Jeden tekst mojego autorstwa (Rdz 18, 9a świadectwem wczesnochrześcijańskiej interpretacji 

trynitarnej Rdz 18, 1-15, Teologia w Polsce 21 [2003] nr 72, 23-25) dotyka problematyki związanej 
z krytyką tekstu. A mianowicie, stara się wyjaśnić powód zastosowania przez skrybów (soferim) 
tzw. punktów nadzwyczajnych (puncta extraordinaria, nequdoth) w Rdz 18, 9a, nad niestwarzającą 
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żadnych problemów gramatycznych, pojawiającą się ponad 900 razy na kartach hebrajskiego tekstu 
biblijnego, frazą. Zaproponowane przeze mnie rozwiązanie skłania się ku dostrzeżeniu przez 
skrybów niebezpieczeństwa niewłaściwej interpretacji tekstu, która mogłaby zostać wykorzystana 
przez chrześcijan w argumentacji przemawiającej za istnieniem Trójcy Świętej. 

 
Tematyce bezdomności poświęcony jest mój artykuł Oblicza bezdomności w Biblii (Ateneum 

Kapłańskie 169 [2017] nr 2, 219-233). W pierwszej jego części zająłem się „bezdomnością 
teologiczną”. Przebadałem w niej kilka najważniejszych tekstów biblijnych, w których problem 
bezdomność posiada funkcję programową (teologiczną). Idzie o posługiwanie się przez autorów 
biblijnych kategorią bezdomności celem ukazania pewnych aspektów relacji człowieka z Bogiem, 
które stały się kategoriami uniwersalnymi. W drugiej części artykułu uwagę skoncentrowałem na 
„bezdomności psychologicznej”, tj. subiektywnym poczuciu bezdomności, wyobcowania, 
niedopasowania, które nie oznacza rzeczywistej bezdomności. Na koniec omówiłem bezdomność 
socjologiczną, zaznaczając, że kategoria ta nie do końca przystaje do struktury społecznej 
starożytnego Izraela. 

 
Ostatni artykuł naukowy, prezentowany w wykazie mojego dorobku – choć pierwszy mój 

artykuł naukowy opublikowany po doktoracie – zatytułowany Judasz – sprawiedliwy Starego 
Testamentu, ukazał się tak w Collectanea Theologica jak i w Ruchu Biblijnym i Liturgicznym 
(Collectanea Theologica 77 [2007] nr 1, 57-68; Ruch Biblijny i Liturgiczny 60 [2007] nr 2, 85-95). 
Stanowi on studium postaci Judasza w Ewangelii wg św. Mateusza przeprowadzone w świetle 
starotestamentalnych: tekstów i moralności. Artykuł porusza, między innymi, zagadnienie 
samobójstwa w Starym Testamencie. Autor Ewangelii wg św. Mateusza zdaje się dostrzegać dramat 
Judasza i jego wewnętrzną przemianę wraz z dążeniem do naprawy wyrządzonego zła. Na skutek 
niemożności odwrócenia biegu rzeczy, Judasz aplikuje do siebie dwa starotestamentalne prawa 
(Pwt 19, 16-19 i 21, 22-23) i wymierza sobie karę, na jaką w swoim mniemaniu, zgodnie z owymi 
przepisami, zasłużył. 

Tekst ten spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem ze strony ks. prof. dra hab. Józefa 
Kudasiewicza, który bardzo szeroko omawia go w dwóch swoich pracach (Próby nowego spojrzenia na 
winę i karę Judasza, Obecni w Religii, Społeczeństwie, Kulturze 2 [2008] nr 18, 71-78 oraz Powołanie 
do służby. Szkice z teologii i duchowości biblijnej, Lublin 2011, 232-244). Swoje echo znalazł on także 
choćby w artykule S. Radziszewskiego (Judasz kot [marksizujący kusiciel Nikosa Kazantzakisa], 
Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education [2014] 
nr 3[7], 119-138, zwł. 122) oraz monografii E. Drzewieckiej (Śmierć Judasza w Biblii i Tradycji 
chrześcijańskiej [Biblioteka Słowa Krzyża 2], Warszawa 2012, zwł. 58). 

 
5.2. Sprawozdania 
 
Jestem autorem pięciu sprawozdań z konferencji biblijnych w Izraelu. Trzy z nich dotyczą 

cyklicznego Corso di Aggiornamento Biblico-Teologico organizowanego przez Studium Biblicum Franci-
scanum, zaś dwa są prezentacją wyboru różnych konferencji i wykładów o tematyce biblijnej, które 
odbyły się w Ziemi Świętej. Wszystkie te sprawozdania opublikowane zostały w periodyku “Scrip-
turae lumen” (zob. Załącznik 4, pkt II F). 
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5.3. Wykłady i zajęcia 
 
W trakcie swojej działalności naukowo-dydaktycznej przeprowadziłem szereg wykładów, 

zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. W swoim dorobku mam wykłady naukowe, zajęcia 
i spotkania przeprowadzone w języku polskim, angielskim, niemieckim i hebrajskim dla następują-
cych uczelni i instytucji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wyższe Seminarium Du-
chowne Zgromadzenia Księży Marianów, Uniwersytet Gdański, Nowicjat OO. Dominikanów, 
Theologisches Studienjahr Jerusalem – Abbatia Dormitionis B.M.V, Theologische Fakultät Ponti-
ficium Athenaeum Sant’ Anselmo – Rom, Dormition Abbey (pełną listę wykładów naukowych 
zawiera Załącznik 5, pkt I-II). Ponadto przeprowadziłem ponad 70 wykładów popularnonauko-
wych i formacyjnych (zob. Załącznik 5, pkt III). 

Tematyka prowadzonych przeze mnie wykładów koncentruje się generalnie na Starym Te-
stamencie (wykładałem zagadania związane z wprowadzeniem do większości Ksiąg Starego Testa-
mentu) oraz wybranych zagadnieniach związanych z Nowym Testamentem czy wstępem ogólnym 
do Pisma Świętego. Bardzo mocno obecne są w nich: aspekt historyczny (historia tak biblijnego 
jak i współczesnego Izraela czy Bliskiego Wschodu, albo – obejmująca inne grupy krajów – historia 
krajów basenu Morza Śródziemnego czy też krajów arabskich) i polityczny oraz zagadnienia z za-
kresu stosunków międzynarodowych na starożytnym i współczesnym Bliskim Wschodzie. 

Nie mniej wyraźnie zaznacza się blok wykładów związanych z archeologią i topografią bi-
blijną oraz sztuką i architekturą starożytnego Bliskiego Wschodu. W ramach działalności dydak-
tycznej zajmowałem się także tematyką związane z etnologią krajów biblijnych i judaizmem. 

Język hebrajski (starożytny i współczesny) stanowił zawsze ważny temat moich studiów, 
co znalazło odzwierciedlenie także w prowadzonych przeze mnie zajęciach z jego zakresu dla dok-
torantów i studentów studiów magisterskich. Poza tym wprowadzałem studentów w zagadnienia 
związane z komunikacją jako taką, w ramach wykładów z retoryki i erystyki. 

 
5.4. Konferencje 
 
Byłem organizatorem trzech konferencji naukowych: 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

Rozumieć słowo. Interpretacja – nadużycie – manipulacja; 2. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja 
Naukowa „[…] w kłamstwo je obróciło kłamliwe pióro […]” (Jr 8,8). Unarzędziowienie Biblii; 3. Rozumieć 
świat – Budzenie i pogłębianie świadomości obywatelskiej. W trzech konferencjach uczestniczyłem wygła-
szając wykłady pt. 1. Zdrowie i choroba w starożytnym Izraelu, 2. Syjonistyczne prawo do ziemi a biblijna 
obietnica ziemi, 3. „[…] gdy Najwyższy […] ludom wytyczał granice […]” (Pwt 32,8). Argumentacja biblijna 
w syjonizmie, a w jednej prowadziłem sesję i panel dyskusyjny (zob. Załącznik 4, pkt III i V). Ponadto 
bez referatu uczestniczyłem w prawie 30 konferencjach naukowych i wykładach otwartych w Pol-
sce i Izraelu (dokładny wykaz konferencji zob. Załącznik 5, pkt V). 

 
5.5. Wyjazdy studyjne 
 
W ramach ciągłego dokształcania się w topografii biblijnej, archeologii, etnografii i te-

matyce związanej z Bliskim Wschodem, judaizmem, islamem i monastycyzmem wczesnochrze-
ścijańskim uczestniczyłem w 27 wyjazdach studyjnych w Polsce, Izraelu, Jordanii i Egipcie or-
ganizowanych przez następujące jednostki: Theologisches Studienjahr Jerusalem Laurentius-
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Klein-Lehrstuhl für Biblische und Ökumenische Theologie, Katedra Cywilizacji Bliskiego 
Wschodu WZNPiE KUL, École Biblique et Archéologique Française, Dormition Abbey 
(zob. Załącznik 5, pkt VI). 

 
5.6. Dialog z judaizmem 
 
Bardzo ważny aspekt mojej działalności stanowi dialog z judaizmem, głównie na płaszczyź-

nie kulturowej, ale i religijnej. W jego ramach, przede wszystkim przy współpracy z The Jerusalem 
Intercultural Center ( תרבותי לירושלים-מרכז הבין ), Jerusalem Centre for Jewish-Christian Relations 
-wspól ,(מכינה קדם צבאית) a także w ramach Mechina Kdam-Tzvait (מרכז ירושלים ליחסי יהודים ונוצרים)
nego programu edukacyjnego Ministerstwa Edukacji Izraela, Ministerstwa Obrony Izraela oraz Sił 
Obronnych Izraela, do chwili obecnej odbyłem w Izraelu kilkadziesiąt spotkań tak po hebrajsku 
jak i angielsku (zob. Załącznik 5, pkt IV).  Spotkania te skierowane są do bardzo różnych grup 
społeczności izraelskiej, tak religijnych jak i świeckich, a także do grup żydowskich żyjących poza 
Izraelem. W ich trakcie miałem okazję spotykać się choćby ze studentami czy też pracownikami 
Uniwersytetu Hebrajskiego, Uniwersytetu w Hajfie, żydowsko-muzułmańską grupą z Van Leer Je-
rusalem Institute, oficerami armii izraelskiej czy też inżynierami Negev Nuclear Reaserch Center 
( נגב –קריה למחקר גרעיני  ). W spotkaniach tych obecny jest aspekt edukacyjny (spotkania dla uczniów 
szkół, uczestników programu przygotowawczego do służby wojskowej, żołnierzy), którego celem 
jest wzajemne poznanie się, przełamywanie barier i istniejących uprzedzeń oraz odkrywanie czy też 
budowanie płaszczyzn porozumienia. Za szczególnie ważne wypada uznać spotkania z grupami 
przewodników izraelskich w ramach ich corocznych kursów dokształcających, gdyż do pewnego 
stopnia wpływają one na to, w jakim świetle przedstawiać będą oni chrześcijaństwo rzeszom opro-
wadzanych przez siebie Izraelczyków i turystów z całego świata. 

W ramach mojej działalności ukierunkowanej na wzajemne poznanie się i dialog z judai-
zmem udzieliłem dwóch wywiadów w języku hebrajskim dla telewizji izraelskiej dotyczących relacji 
żydowsko chrześcijańskich i pojednania: dnia 15 lipca 2018 roku dla Channel 10 (ערוץ עשר) i dnia 
24 lipca 2018 roku dla programu נקודת מפנה (Channel KAN 11 [11 ערוץ כאן]). 

Od roku 2018 jestem koordynatorem Mount Zion Award, przyznawanej przez Mount Zion 
Fundation we współpracy z Institut für Jüdisch-Christliche Forschungen Uniwersytetu w Lucernie 
oraz Dormition Abbey w Jerozolimie. Nagroda ta przyznawana jest przedstawicielom judaizmu, 
chrześcijaństwa lub islamu, którzy wnieśli znaczący wkład do dialogu żydowsko-chrześcijańskiego 
lub wzrostu zrozumienia i porozumienia trzech religii Abrahamowych: judaizmu, chrześcijaństwa 
i islamu w Izraelu. 

 
5.7. Współpraca z periodykami i członkostwo w towarzystwach naukowych 
 
Od roku 2008 stale współpracuję z kwartalnikiem „Salvatoris Mater”, zaś od roku 2015 

jestem członkiem rady naukowej tegoż kwartalnika. Od roku 2014 jestem członkiem rady nau-
kowej rocznika Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Studia Pasto-
ralne”, zaś od roku 2017 – redaktorem tematycznym kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina” 
(zob. Załącznik 4, pkt VII). 

Od roku 2008 jestem członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich, zaś od roku 2013 
członkiem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. W tymże roku dołączyłem także do grona 




