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nym i, nabranie odw agi do przebaczenia innym. Zapowiedziano dalsze badania nad w p ły
w em  uczestnictw a w rekolekcjach ignacjańskich na proces integracji osobow ości.
14. Renata Stefańska-Klar (Sosnowiec) -  O religijnych aspektach potocznych koncep
cji nadziei

N adzieję często  się spostrzega w ścisłym  związku z religijnym  aspektem funkcjono
wania człow ieka. Prelegentka zainteresowała się tym, czy tak jest rzeczyw iście.

W  psychologii nadzieję rozpatruje się za Lazarusem jako em ocję lub za Snyderem  jako  
proces poznaw czy, który w zm acnia działanie, generowanie celów  i ich realizację. M ożna  
jednak przyjąć potoczną definicję nadziei jako procesu podtrzym ującego oraz przywraca
jącego , a czasem  rów nież generującego ukierunkowanie naszego życia  na różnych jeg o  
poziom ach. Proces ten jest dynam iczny i ma swój aspekt sem antyczny i energetyczny. 
R óżne m ogą być typy nadziei: nadzieja ze w zględu na co ś (wartości pozytyw ne) lub na
dzieja pom im o czegoś (wartość negatywna). M ożna m ów ić o nadziei na zm ianę stanu 
rzeczy (cel: aby było  lepiej) lub o nadziei na trwanie dobrego stanu rzeczy (cel: żeby nie 
było gorzej). Tak rozumiana nadzieja opiera się wewnętrznych i zew nętrznych m ożliw o
ściach oraz zasobach, a także na w yuczonych strategiach i sprawnościach podmiotu.

Obrady podsum ował Ks. Prof. Dr hab. W ładysław Prężyna. Zastanawiając się, jaka bę
dzie psychologia X X I wieku, stwierdził, że nie powinna odrywać się od dotychczasowych  
osiągnięć. W  kręgu zainteresowania psychologów  religii znajdzie się człow iek  św iadom ie 
odnoszący się do B oga, do Kościoła. Pojawi się też w iększe zainteresowanie psychologią  
tajemnicy. Więcej będzie się zwracało uwagę na przedmiotową stronę religii, na treść tego, 
w co człow iek  wierzy. Potrzebna jest bow iem  refleksja nad tym, czym  naprawdę się zajmuje 
psychologia religii. Pozostaje natomiast otwarte pytanie: czy psychologia religii powinna 
być całkow icie sam odzielna, czy powinna korzystać z filozofii, teologii czy historii religii?

W  ramach sesji plakatowych Maria M ańkowska i Małgorzata Tatala (KUL) podjęły te
mat: Uczucia religijne dzieci przedszkolnych w  św ietle ich w łasnych w ypow iedzi oraz p e r 
cepcji matek. M aciej Sekerdej (UJ) zaprezentował om ów ienie związku indywidualnej orien
tacji religijnej i temperamentu. Natomiast Paweł M. Socha (UJ) przedstawił plakat pt: Skala 
religijnego fundam entalizm u i je j  korelacyjne zw iązki ze skalami orientacji religijnych.

Kolejny N aukowy Zjazd Psychologów  planowany jest za trzy lata. M ożna ufać, że pro
blematyka religijna zostanie podjęta przez uczestników w jeszcze w iększym  wymiarze.

ks. A ndrzej Jag iełło

XL Sympozjum Biblistów Polskich (18-20IX 2002)

Tegoroczne, czterdzieste już, Sym pozjum  B iblistów  Polskich odbyło się w Lublinie 
w dniach 18-20 w rześnia 2002  r. P ośw ięcone było zagadnieniom  zw iązanym  z w ydanym  
w 2001 roku dokum entem  Papieskiej K om isji Biblijnej N aród  żydow ski i je g o  Św ięte P i
sm a w  B ib lii chrześcijańskiej.

W  sym pozjum  w zię ło  udział ponad 120 biblistów -  w ykładow ców  Pism a Św iętego  
w w yższych  uczelniach Polski. W  tym roku wśród uczestników  obecni byli bibliści: ks.bp 
Kraszewski (który przew odniczył M szy św. dnia 19 IX), ks. bp prof. dr hab. G ołębiow ski
-  któremu bibliści w ręczyli k sięgę pamiątkową; koncelebrowanej M szy św. w drugim dniu 
sym pozjum  przew odniczył sufragan lubelski, ks. bp dr M ieczysław  Cisło.
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Sym pozjum  otworzył Prezes Stowarzyszenia B iblistów  Polskich, ks. prof. dr hab. Ry
szard R ubinkiew icz, on też -  jako członek Papieskiej Komisji Biblijnej i współautor doku
mentu -  przedstawił pierwszy referat zatytułowany Główne linie dokumentu P apiesk iej 
K om isji B iblijnej „N aród żydow ski i je g o  Święte P ism a w B iblii chrześcijańskiej”. M ów ca  
zaznaczył, że dokument ma charakter religijny, że ukazuje związki pom iędzy ST i NT, ich 
w zajem ne uzupełnianie się i wyjaśnianie; dokument podkreśla, że dla chrześcijanina B i
blia stanowi całość, że dla wierzących w Chrystusa jest jedno przymierze. Jednakże m ię
dzy Testamentami jest ciągłość, rów nocześnie nieciągłość i postęp N ow ego w zględem  ST.

Drugi referat Ż ydzi w czw artej Ewangelii w ygłosił ks. dr M irosław Wróbel. Prelegent 
skupił się na zagadnieniach: Interpretacja tem atu Żydzi w czw artej E w angelii, Ż ydzi Jano
wi w  kontekście literatury chrześcijańskiej (IV Ewangelia pokazuje kolejny etap rozdźwięku  
m iędzy chrześcijanami i żydami), Synagoga i żydzi. Ostatecznie m ów iący stwierdził, że. 
pojęcie „żyd” jest w IV Ewangelii złożone, nie jest monolitem; kontekst IV Ewangelii jest 
judaistyczny.

Kolejny referat ks. prof. dr. hab. Henryka W itczyka pt. Stare i N owe P rzym ierze , w yka
zał różnice, ale i w spólne elem enty Przymierzy, wskazał na występującą w nich ciągłość  
(która dotyczy relacji m iłości między Bogiem  a ludźmi), brak ciągłości (która odnosi się  
do osób i instytucji -  do kapłaństwa, ofiar, sposobu spotykania się z B ogiem ) i postęp  
(w idoczny w nowej podstawie Przymierza, jakim jest dzieło Jezusa Chrystusa, w iększej 
głębi dla realizacji m iłości i wspólnoty, w iększego zakresu tej wspólnoty). Dokum ent PKB  
stawia obydw a Przymierza na linii planu zbaw czego Boga.

Drugi dzień obrad rozpoczął referat ks. prof. dr. hab.Waldemara C hrostowskiego Żydzi 
a K ośció ł. Prelegent przedstawił zagadnienie Izraela biblijnego i pobiblijnego (istniejące
go od końca I w. po Chrystusie), relację chrześcijan i K ościoła do ST i biblijnego Izraela, 
stosunek synagogi do Kościoła. Podkreślił, że pierwszymi, którzy uwierzyli Bogu, byli 
Żydzi, jednakże w  judaizm ie zauważa się jakiś brak -  który w chrześcijaństwie jest uzu
pełniany. Przymierze ST było „pod warunkiem”; ze strony ludzi przymierze to uległo za
chwianiu. O becnie stosunek Kościoła do Synagogi określa wzgląd na M iłosierdzie B oże.

Kolejny prelegent, ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas, om ów ił zagadnienie K ult w Sta
rym i N ow ym  Testam encie , skupiając się na zagadnieniu modlitwy, ofiary, kapłaństwa, 
św iątyni i świąt, wykazując poszerzenie ich zakresu i pogłębienie ich treści w NT.

Ks. dr Janusz Lemański zatrzymał się nas problemem Ż ydzi w oczach E w angelisty  
M ateusza , a ks. prof. dr hab. Antoni Tronina poruszył temat Judaizm i chrześcijaństw o  
w Iw . p o  C hrystusie  (saduceusze, eseńczycy, faryzeusze, samarytanie i chrześcijanie).

Sym pozjum  zakończyła w ypowiedź ks. dra Artura Maliny Jedność B ożego planu zb a 
w ien ia , ukazująca elem enty B ożego planu, stanowiące o ciągłości i wzajemnej zależności 
obu Przymierzy -  Starego i N ow ego.

Sym pozjum  odbyw ało się w gościnnym  M etropolitalnym W yższym  Seminarium D u
chow nym  w Lublinie. W ykładom towarzyszył kiermasz książek (głów nie o tem atyce b i
blijnej) wydawnictw: lubelskich, warszawskich, krakowskich. D la chętnych, zorganizo
wano dwa wyjścia do miasta: zwiedzanie dawnej dzielnicy żydowskiej i kirkutu (po obiedzie 
pierw szego dnia), oraz zw iedzenie katedry lubelskiej (w ieczorem  pierw szego dnia).
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