
- 1 - 

 

AKADEMIA  BIBLIJNA 

przy Kościele Zielonoświątkowym w Koszalinie, u. Jutrzenki 5 
 

MISJA 

Misją Akademii Biblijnej jest prezentowanie Biblii jako księgi ważnej, ciekawej, 

aktualnej i praktycznej tak, aby współczesny człowiek mógł usłyszeć to, co Bóg 

do niego mówi, a słysząc Słowo Boże mógł doświadczyć jego mocy we własnym 

życiu. 

 

CELE 

Celem Akademii Biblijnej jest: 

 wspólne poznawanie duchowego bogactwa ksiąg biblijnych; 

 pomoc w zrozumieniu znaczenia tekstu biblijnego; 

 odkrywanie przesłania ksiąg biblijnych; 

 poszukiwanie sposobów zastosowania tekstów biblijnych we 

współczesności; 

 rozróżnianie gatunków literackich występujących w Biblii; 

 poznawanie geograficznego, kulturowego, historycznego i społecznego tła 

Biblii. 

 

METODA 

Zajęcia Akademii Biblijnej będą miały charakter interaktywny, tzn. będą 

połączeniem wykładu z pytaniami i dyskusją, pracy osobistej i zespołowej, słowa 

mówionego z obrazem i dźwiękiem. 

Uczestniczący w zajęciach Akademii w miarę potrzeb i możliwości będą 

otrzymywać skrypty i inne materiały związane z omawianymi tematami.  

W przerwie zapewniamy poczęstunek. 

Uczestnictwo w zajęciach Akademia jest dobrowolne i bezpłatne. Nie trzeba 

zapisywać się ani uczestniczyć we wszystkich spotkaniach. Nie stosuje się ocen 

ani prac domowych a jednym wymogiem jest przyniesienie z sobą Biblii.  
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PROGRAM 

W ramach spotkań Akademii Biblijnej omawiane będą następujące tematy (plan 

na okres styczeń-czerwiec 2015 roku): 

1. Skąd wzięła się Biblia? – wprowadzenie do historii powstawania ksiąg 

biblijnych od etapu przekazu ustnego, poprzez proces spisywania  

i redakcji, do powstania księgi i umiejscowienia jej w kanonie Biblii. 

 

2. Podróż z Biblią przez wieki. – zarys historii przekazu testów biblijnych 

od II wieku po Chr. po czasy współczesne z uwzględnieniem odkryć 

archeologicznych, historii przekładów na różne języki świata, w tym 

polski. 

 

3. Biblia nieczytana, źle rozumiana i niepraktyczna? – temat poświęcony 

najczęstszym błędom w podejściu do Biblii, sposobach jej czytania i 

stosowania w życiu. Na tym tle przedstawione zostaną wskazówki jak 

korzystać z Biblii, aby była ona ważna, ciekawa i stosowana w życiu. 

 

4. Dlaczego nauka przeczy Biblii? – lektura, interpretacja i znaczenie 

tekstów biblijnych dotyczących powstawania świata, pochodzenia życia i 

człowieka. Celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy człowiek 

rzeczywiście musi wybierać pomiędzy Biblią a nauką, między wiarą  

a rozumem. 

 

5. Jak Bóg wykorzystał historię do dzieła zbawienia? – przegląd 

kontekstów historyczno-społecznych w których powstawały teksty 

biblijne. Celem jest poznanie i zrozumienie okoliczności w jakich Bóg 

objawiał się i działał wśród ludzi na przestrzeni wieków. 

 

6. Jak Bóg wykorzystał geografię do dzieła zbawiania? – poznanie 

geografii krajów biblijnych, przyrody i warunków życia ludzi opisanych  

w Biblii. Zagadnienia te mają kluczowe znaczenie zarówno dla właściwego 

zrozumienia Bożych obietnic, jak i przypowieści, przysłów i pieśni 

biblijnych. 

 

Kolejne tematy, realizowane po przerwie wakacyjnej, od września 2015 roku, 

zostaną podane w terminie późniejszym. 
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TERMINY 

Spotkania Akademii Biblijnej będą odbywać się raz w miesiącu, najczęściej  

w sobotę w godz. 16.00-19.0. W roku 2015 zaplanowane są następujące terminy:  

 6 styczeń (wtorek, Święto Objawienia Pańskiego) 

 14 lutego (sobota) 

 7 marca (sobota) 

 12 kwietnia (sobota) 

 16 maja (sobota) 

 13 czerwca (sobota) 

 

ADRES I KONTAKT 

Akademia Biblijna przy Kościele Zielonoświątkowym w Koszalinie 

ul. Jutrzenki 5; 75-580 Koszalin 

tel. 94 342 66 75; 608 572 272 

www.koszalin.kz.pl 

zbor@koszalin.kz.pl 

a także na Facebooku 

 

Z A P R A S Z A M Y ! 

 

Całe Pismo przez Boga jest natchnione  

i pożyteczne do nauki,  

do wykrywania błędów, do poprawy,  

do wychowywania w sprawiedliwości, 

aby człowiek Boży był doskonały,  

do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. 

(2 Tym 3,16-17) 

http://www.koszalin.kz.pl/
mailto:zbor@koszalin.kz.pl

