CIEKAWE POSTACIE!
W tej zakładce będziemy
przedstawiać osoby, które
chcemy abyście poznali.
W pierwszej kolejności
NASI ABSOLWENCI!

Maria Miduch uczyła się w naszym Liceum
a obecnie jest dr judaistyki i hermeneutyki
biblijnej, mgr teologii, mgr studiów
bliskowschodnich, wykładowcą języka
hebrajskiego i Starego Testamentu.
(Seminarium Salezjanów Kraków).
Jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów
Polskich. Liderką we wspólnocie Głos na
Pustyni. Zakochana w podróżach –
szczególnie tych do Ziemi Świętej.

„Byłam już na studiach doktoranckich, miałam za sobą
doświadczenie Odnowy w Duchu Świętym, studiów
teologicznych i wielokrotnych spotkań z osobami żyjącymi
wiarą na co dzień. A jednak to właśnie gdy tego dnia
słuchałam nauczania katolickiego księdza i protestanckiego
pastora, dotarła do mnie prawda, która wywróciła moje
dotychczasowe życie do góry nogami. Duch dał mi się
poznać jako ten, który daje mi zupełną wolność! Czyni mnie
całkowicie wolną i… na tym wcale nie kończy. Prowadzi
do czegoś jeszcze: do bycia córką Boga (por. Rz 8,14-16).
To On sprawia, że mogę odebrać to, co należy do mnie!

Zdałam sobie wtedy sprawę, że do tej pory moje modlitwy,

Nie jestem też niewolnikiem, któremu za zbiegnięcie z domu

moje zachowanie były obrazem tego, że czułam się

pana w najlepszym wypadku wypalano znamię na czole,

niewolnikiem. Błagałam Boga o łaski, w przestrzeni

ale jestem córką, którą Ojciec wita zawsze z otwartymi

duchowej poruszałam się jakby na palcach, ostrożnie,

ramionami, nawet jeśli roztrwoniłam cały majątek

ze strachem, by nie przekroczyć żadnej granicy, zupełnie

i upadłam tak nisko, by jeść razem ze świniami (por. Łk

nie zdając sobie sprawy z tego, że wszystko, co jest Boga,

15,11-32). Bóg woli mieć upadające, ale wolne dzieci niż

należy też do mnie, bo jestem Jego córką, dziedziczką

niewolników, którzy ze strachu przed złamaniem prawa

wszelkich dóbr duchowych i materialnych, które

zrzekają się daru wolności. Gdyby tak nie było,

są własnością mojego niebieskiego Taty. To właśnie Duch

nie obdarowałby nas wolnością ani Duchem!

uzdalnia mnie do zawołania: „Abba! Tatusiu!” (por. Ga 4,6-7).
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Biografia Boga Ojca
To nie przypadek, że Bóg chce, byśmy widzieli w Nim
Ojca. To nie przypadek, że chce, abyśmy wołali do
Niego: Tato!
Bóg jest zawsze kimś więcej, niż umiemy to sobie
wyobrazić. Zawsze jest lepszy, niż możemy
przypuszczać, zawsze kocha bardziej, niż w naszych
najśmielszych wyobrażeniach. To, jaki jest Bóg, ma
też wpływ na ciebie. Odkrywając Jego ojcowskie
serce, odkrywasz także swoją tożsamość jako Jego
dziecka. Ojcze nasz, kim jesteś?
Biografia Syna Bożego
Jaka jest DROGA do poznania Jezusa? PRAWDA
o Synu Bożym to więcej niż teologiczne dogmaty
i historyczne dowody. Najważniejsza postać w historii
świata zawsze wymyka się naszym wyobrażeniom
i opisom. ŻYCIE Jezusa jest historią, która trwa.
Autorka tej biografii od wielu lat podąża za swoim
Bohaterem. Szukała Jego śladów w Ziemi Świętej,
księgach Starego i Nowego Testamentu, naukowych
opracowaniach, ale przede wszystkim w swoich
codziennych doświadczeniach.

Biografia Ducha Świętego
To niewykonalne. Jak opisać życie Kogoś, kto jest bez
początku i bez końca? Jak to zmieścić w książce?
„Nie taki jest mój cel. Chcę, by Ten, o którym piszę,
stał się bliższy Tobie, byś skupił się na Jego działaniu,
doświadczył tego, kim On jest i jak może zmienić
Twoje życie. Chcę, żebyś spojrzał na Ducha
z perspektywy swojej biografii, żebyś Go w niej
odnalazł i zaprosił, by pisał ją dalej z Tobą”.

Kobiety, które kochał Bóg
Oddech Boga. Modlitwa ludzi Biblii
Pismo Święte uczy o modlitwie obejmującej istotę całego
człowieka. Nie tylko twoja dusza spotyka się z Bogiem –
spotykasz się z Nim ciałem, intelektem i emocjami.
Wszystkim, co ciebie stanowi. Otwierasz się na działanie
Boga, wyczekującego niecierpliwie twojej odpowiedzi. Z tego
spotkania rodzi się poznanie i wsłuchanie w Tego, w Którego
wierzysz.
Maria Miduch zaprasza do modlitwy, która łączyła Dawida,
Jonasza, Jeremiasza i apostołów.
Naucz się modlić jak ludzie Biblii.

Dlaczego w drzewie genealogicznym Jezusa znajdziemy
imiona Tamar, Rachab czy Batszeby, mimo że tradycyjne
rodowody raczej pomijały kobiety? Dlaczego wbrew
starożytnym obyczajom to właśnie one miały często
decydujący wpływ na losy Izraela?
Maria Miduch pisze o kobiecości z nowej perspektywy.
Bohaterki jej książki nie są idealne, są słabe, grzeszne ale
równocześnie piękne, wybrane i święte. Ich życiorysy są
opowieścią o odwadze, sile i zaufaniu Bogu.
Ewa i Sara – życie
Anna i Estera – droga
Miriam i Rut – odwaga
Judyta i Batszeba – zranienie

Hagar i Tamar – samotność
Sefora i Rachab – sprawiedliwość
Debora i Jael – moc
Elżbieta i Miriam – obietnica

