Birželio 14 d.
AR / KODĖL NUOBODŽIAUJAME SKAITYDAMI
PENKIAKNYGĘ?
14.00 Atvykimas, įsikūrimas, kava
15.00-16.00 I konferencija: Kaip atsirado Penkiaknygė ir kodėl ji
tokia svarbi?
16.15-17.15
II konferencija: Penkiaknygė – literatūrinis ir teologinis šedevras, I
17.30 Vakarinė
18.15-19.15
III konferencija: Penkiaknygė – literatūrinis ir teologinis šedevras, II
19.30 Vakarienė
20.30 Naktinė
Birželio 15 d.
SANTYKIO „KAINA“. NUO PAMATINIŲ PASAKOJIMŲ IKI
DIDŽIOJO PESACHO
7.15
Rytmetinė
8.30 Pusryčiai
10.00 Šv. Mišios su trečiąja liturgine valanda
11.00-12.00 IV konferencija: Pradžios knygos 1–11 sk. Pamatiniai pasakojimai?
13.00 Šeštoji liturginė valanda
13.30 Pietūs
14.30 Kava
15.00-16.00 V konferencija: Dievo paveikslas ir žmogaus paveikslas – Penkiaknygės
interesų gijos
16.15-17.15
VI konferencija: Išėjimo knyga – lūžis Penkiaknygės
naratyve
17.30 Vakarinė
18.15-19.15
VII konferencija: Didžiojo pesacho įvykiai: Išėjimo
knygos 12–13 sk. apie tai, su „kuo valgoma“ laisvė
19.30 Vakarienė
20.30 Naktinė
Birželio 16 d.
TORA – KOKIA RAIDĖ, KOKIA DVASIA?
7.15
Rytmetinė
8.30 Pusryčiai
10.00 Šv. Mišios su trečiąja liturgine valanda
11.00-12.00 VIII konferencija: Įstatymas – Penkiaknygės
„plaučiai“
13.00 Šeštoji liturginė valanda
13.30 Pietūs
14.30 Kava
15.00-16.00 IX konferencija: Kaip Laiške romiečiams įstatymo
prasmę „atrakina“ apaštalas Paulius?  
16.15-17.15
Apibendrinimas
17.30 Vakarinė
18.00-19.15 Švč. Sakramento adoracija

Tora arba, kaip labiau įpratę krikščioniškojoje tradicijoje, Penkiaknygė – tai pirmos penkios hebrajų ir krikščionių Biblijos knygos.
Jų parašymo istorija aprėpia ilgus šimtmečius, o čia fiksuojamos
įžvalgos šaukte šaukia apie tokias Biblijos žmogaus patirtis, kurios
kiekvienai dabarčiai turi ką pasakyti apie prasmę. Toroje sutelkti
didieji pasakojimai byloja apie neišsenkančią Dievo ir žmogaus,
žmogaus ir žmogaus abipusiškumo svajonę, apie jų pastangas surasti vienas kitą ir kurti žmogaus prigimčiai savą bendrabūvį.
***
Šiose studijų dienose mąstysime ir kalbėsimės apie tai:
• Kaip suprasti Penkiaknygę kaip literatūrinę ir teologinę visumą?
• Kaip atsirado Penkiaknygė – kas ir kada ją parašė?
• Kodėl Pradžios knygos 1–11 sk. vadinami pamatiniais pasakojimais?
• Kodėl Penkiaknygėje tiek daug dėmesio skiriama žmonių tarpusavio santykių „duobėms“?
• Kodėl įstatymas – visai ne „raidės“ reikalas?
• Kodėl, skaitantiems Bibliją, svarbu atsakingai perskaityti Penkiaknygę?
***
INGRIDA GUDAUSKIENĖ (g. 1972) – Šventosios Teologijos
(biblistikos specializacija) daktarė; 1990–1995 studijavo Katalikų
Teologijos fakultete Vytauto Didžiojo universitete, Biblijos studijų
srityje specializavosi ir mokslo laipsnius įgijo Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje (1996–2007). Nuo 2004-ųjų biblistiką
dėsto Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje, periodiškai ir kitose
Lietuvos mokslo institucijose. Mokslinių biblinių straipsnių autorė
ir bendraautorė, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos mokslinės
serijos Bibliotheca Sancti Josephi sudarytoja ir redaktorė. Organizavo ir dalyvavo daugelyje mokslinių konferencijų, reguliariai veda
kvalifikacinius seminarus religijos pedagogams, dirba ekspertinį ir
švietėjišką darbą, veda rekolekcijas, savanoriauja siekdama prisidėti prie Biblijos pažinimo ir jos kultūros puoselėjimo Lietuvoje. Su
vyru Andriumi augina du sūnus – Andrių ir Karolį.  
***
KAINA (su maitinimu ir apgyvendinimu) :
- 120 Eur vienviečiame kambaryje svečių namuose;
- 80 Eur jurtose kaimo turizmo sodyboje.

ORGANIZATORIAI:

Turite klausimų? Susisiekite: info@pamegincius.lt; +370 630 60475

