CO TO SĄ
WARSZTATY BIBLIJNE…
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Warsztaty biblijne to przestrzeń, w której spotykamy Jezusa żywego i prawdziwego w Jego
Słowie. Od blisko 20 lat pracujemy metodą, która nam w tym pomaga. Opieramy się na tekście
greckim bądź hebrajskim. Języki, w jakich powstawała Biblia mają o wiele mniej słów niż
języki współczesne, dlatego zakres semantyczny pojedynczych słów jest o wiele szerszy.
Przykładowo św. Jan w całej Ewangelii używa tylko 1011 słów. Tłumacz zatem staje
przed trudnym wyborem ekwiwalentu, który najpełniej oddaje oryginał. Jego wybór
jest ograniczony mentalnością, wiedzą, osobistą kulturą słowa, ale też sposobem rozumienia
tekstu, który jest właściwy danej epoce, w jakiej przyszło mu żyć. Dlatego tradurre
nieomal zawsze znaczy tyle co tradire.
Sięgamy więc do oryginału, aby poznać zakres znaczeniowy poszczególnych słów
bez obciążenia, że musimy dokonywać takiego wyboru. Możemy zagłębiać się we wszystkie
znaczenia, co rzuca nowe światło na czytany fragment, jak i na nasze życie, które w nim
przeglądamy. Szukamy poszczególnych słów rozsianych po całej Biblii i widzimy
jak funkcjonują one w różnych kontekstach. Widzimy, że często są tłumaczone kilkoma
różnymi odpowiednikami polskimi. Odkrywamy, że Biblia tłumaczy samą siebie.
Czasem ktoś odkrywa, że dany fragment całe życie rozumiał inaczej, albo, że padają w nim
słowa, których nigdy dotąd nie słyszał, choć daną Ewangelię wydawało się, że znał na wylot.
Słowo Boże nieustannie nas zadziwia swoim bogactwem, nowością i aktualnością. Widzimy jak
tłumaczy nam nasze życie, jak jego słuchanie w tej formie i przez lata leczy nasze rany,
odsłania miłosierne Oblicze Ojca. Powoli, powoli nawet ci najbardziej poranieni, pozamykani,
nieufni, najeżeni otwierają się na Bożą miłość. I widzimy, ile to zmienia. Kiedy po latach
przebiegam wzrokiem po niektórych twarzach, widzę jak wygładzają się rysy, choć czas
przecież się nie cofa, jak łagodnieją charaktery, bo po prostu zaczynamy czuć się kochani.
Widzimy wreszcie, że nie jesteśmy sami. Spędzamy razem dwa dni nad jednym krótkim
fragmentem, czasem jest to tylko kilka wersów. Zawiązuje się wspólnota między ludźmi,
którzy wcześniej niewiele bądź nic nie mieli ze sobą wspólnego. Wszystko to jest dziełem
żywego Słowa - Jezusa, który wychodzi nam na spotkanie, by niestrudzenie przekonywać
nas o miłości Boga.
Maria (Margola)
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OPINIE
O WARSZTATACH
BIBLIJNYCH…
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W rekolekcjach biblijnych, które potocznie nazywamy „warsztatami” uczestniczę od 2009 roku.
Wszystko co można powiedzieć o Słowie Bożym wydaje mi się banalne, a jednak to słuchanie Słowa
i działanie tego Słowa w życiu każdego człowieka jest faktem niezaprzeczalnym. To, że nie zawsze
to widzimy nie znaczy, że tak nie jest. Przekonałam się o tym osobiście.
Kiedy pierwszy raz zostałam zaproszona na rekolekcje biblijne prowadzone metodą warsztatową,
nie przypuszczałam, że będzie to tak silne (mocne) doświadczenie żywej obecności
Osoby. Od tego czasu brałam udział w kilkunastu sesjach tego typu rekolekcji. Teraz jadąc
na warsztaty już wiem, że jadę na spotkanie z żywym, działającym Bogiem w Jego Słowie.
Perykopa (fragment Biblii) który jest rozważany na tych warsztatach, to kilka lub kilkanaście wersetów
ze Starego lub z Nowego Testamentu. Prowadzący odnoszą się do tekstów oryginalnych,
pokazują różne tłumaczenia. Przez weekend jest pracujemy nad egzegezą tekstu. Do tego są dodawane
komentarze prowadzących osób. Bardzo, bardzo ważnym momentami tych rekolekcji są Eucharystie
i indywidualne, samotne nocne adoracje Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jest możliwość
skorzystania z Sakramentu Pojednania, czy osobistej rozmowy z księdzem.
Wszystko to byłoby zwykłym spotkaniem osób zaciekawionych Biblią, gdyby nie obecność Pana,
której tam można doświadczyć. Tak naprawdę są to bardzo głębokie rekolekcje adresowane
do każdego: do osób regularnie czytających Biblię i do tych, którzy nie sięgają do Biblii, bo jest ona dla
nich niezrozumiała.
Przekonuję się za każdym razem, że Słowo Boga jest żywe i zawsze aktualne do mojej sytuacji
w danym momencie. W Biblii znajduję wytłumaczenie mojego dotychczasowego życia i zmienia się
moje spojrzenie na wydarzenia z przeszłości i widzę fakty z mojego życia w innym świetle.
Czasem mam wrażenie, że Pan Bóg cofnął czas i wydarzenie, które były trudne, a stały się momentami
błogosławionymi
Słowo Boże pomaga mi w codziennym życiu, zawsze przychodzi o czasie i niesie pokrzepienie
w sytuacjach po ludzku beznadziejnych,
Słowo Boże w jednym momencie mnie oskarża i od razu pokazuje miłosierdzie Pana Boga,
Słowo Boże rani moje serce o od razu je leczy,
Słowo Boże zabiera strach, który się wkrada do mojego serca,
Słowo Boże pokazuje perspektywę, której nie widzę w tym świecie,
Słowo Boże daje nadzieję tam gdzie jej po ludzku nie ma,
Słowo Boże jest jak piękna muzyka, której można słuchać w nieskończoność, ale też Słowo Boże
przynagla do czynów.
Wszystko co powiem o Słowie Bożym wydaje mi się banalne... Słowo Boże jest żywe i dopiero osobiste
doświadczenie działania Pana Boga w Jego Słowie może dać zrozumienie tego o czym mówię.

Jednego jestem pewna, że miałam łaskę, że usłyszałam to zaproszenie na słuchanie
Słowa Bożego i miałam następną łaskę, że posłuchałam tego wezwania i mam następną laskę,
że mogę codzienne słuchać Jego Słowa.
Wszystko jest darem - darem, który można wziąć lub ten dar odrzucić.

Jagoda
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O organizowaniu warsztatów dowiedziałam się będąc na spotkaniu w Kościele. Zapisałam się
i pojechałam. Nie było to pierwsze moje zetkniecie się z czytaniem Biblii w grupie. Sama czytałam
i czytam regularnie. Jako dziecko poszukując pobudzających wyobraźnię opowieści o losach bohaterów
biblijnych (Józef, Rut, Judyta, Absalom itd.). Jako człowiek dorosły - poszukując i oczekując,
że znajdę odpowiedź na konkretne sytuacje mojego życia.
Na warsztatach - poprzez to, że zaczynaliśmy od zadawania pytań, jakie powstały u uczestników
po przeczytaniu tekstu - odczułam dojmująco to, że ten sam tekst porusza w każdym człowieku
coś innego. Komentarze prowadzących, zarówno te spontaniczne jak i te, które pokazywały wiele pracy
włożonej w przygotowanie warsztatów – oparte na tekstach źródłowych, na odniesieniach do wielu
innych miejsc w Biblii zachwyciły mnie. Ukazały mi bowiem coś, o czym nie miałam pojęcia.
Po pierwsze, że tekst, który przeczytam „z marszu” w kilkanaście sekund, można omawiać, analizować
bez znużenia przez wiele godzin (myślę, że uzbierałoby się około 10 h). Po drugie: że są ludzie
(czyt. brat prowadzący i Maria), którzy mają taką wiedzę o tekstach i odkrywają w nich tyle odniesień.
To nie tylko wiedza przemawiała, ale widoczne było zaprzyjaźnienie się prowadzących z biblijnym
tekstem. Po trzecie: że sama Biblia ukrywa w sobie tyle bogactwa. Życia nie starczy, aby odkryć
to wszystko, co Bóg zostawił nam w tej Księdze.
Była też nocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Pierwszy raz miałam taką okazję, aby w nocy i sam
na sam zostać z Jezusem w kaplicy. Usiadłam sobie w ostatniej ławce pod ścianą (mając swoje powody)
myśląc: posiedzę sobie z Tobą Panie Jezu, bo nie miałam planu jak spędzę ten czas.
A potem…. przesiadłam się do pierwszej ławki. I tyle.
Bardzo chętnie wezmę jeszcze raz udział w takich warsztatach.

Nina
Na Krąg Biblijny trafiłam dzięki mojej siostrze i Jagodzie. Jak to niedawno sobie uzmysłowiłam,
to Jagoda jest dla mnie takim dobrym duchem, który prowadzi mnie na spotkanie z Bogiem i w tym jest
też moja siostra.
Cotygodniowe spotkania Kręgu Biblijnego u Księży Kapucynów prowadzone przez br. Radosława są
dla mnie bardzo cenne. Choć nie mam blisko to nie ma znaczenia, przyjeżdżam. Czekam na te spotkania.
To co słyszę trafia do mojego serca. Słucham co Jezus chce powiedzieć do mnie w Ewangelii.
Choć raczej nie zabieram głosu to słyszę odpowiedzi na szereg nurtujących mnie pytań. To czas,
gdzie zaczynam więcej wierzyć i rozumieć. Gdzie spotykam ludzi mądrych życzliwych i otwartych.
Dzięki tym spotkaniom jestem przygotowana na niedzielne słowo. Widzę też jakim bogactwem
jest Ewangelia. Jak to rozważane słowo możemy różnie rozumieć, rozważać i jak trafia do każdego
z nas inaczej przez pryzmat naszych doświadczeń i nas samych.
Na głębsze wsłuchanie się w Słowo są Warsztaty Biblijne w Gorzędzieju. Rozważamy wybrany fragment
Ewangelii i szukamy odniesień każdego słowa w innych miejscach Pisma Świętego i w nas samych.
To co poruszyło mnie podczas ostatnich warsztatów: "Chrystus pokazał nam jak się słucha, jak słyszysz
to realizuj. Słuchaj, a będziesz kochał". Dziękuję za spotkania ze Słowem Bożym. To jest Wartość.

Wiesia
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Z tej formy słuchania Słowa Bożego korzystam już od ok. 10 lat. Pierwsze warsztaty były dla mnie
pewnego rodzaju objawieniem. To co usłyszałam „pracowało” we mnie. Nadal pamiętam odczucia jakich
doświadczyłam podczas trwania i po tamtych warsztatach. Przekonałam się, że Słowo zawarte w Biblii
żyje. Do tego momentu, gdy słuchałam czytań w kościele lub sama próbowałam czytać Pismo Święte były
to dla mnie historie innych ludzi. Często nie zrozumiałe.
Na tych pierwszych warsztatach doświadczyłam, że to co jest zawarte w Piśmie Świętym
to moje życie, odkryłam, że są tam zawarte moje losy. Potem za każdym razem,
gdy te rekolekcje były organizowane, korzystałam z nich i za każdym razem wracałam z nich
odmieniona. Poruszane tematy odnosiły się do tego co się dokonuje w moim życiu, do moich problemów,
smutków, ale też radości i dawały nowe światło na moją sytuację. Tam zaczęłam otrzymywać odpowiedzi
na pytania które mnie nurtowały.
Niektóre z warsztatów tak bardzo mnie dotknęły, że zachowałam je w pamięci do tej pory np.:
o Jonaszu – dla mnie były to rekolekcje nawrócenia, nie zapomnę jak na niedzielnej Eucharystii
byliśmy tak poruszeni Słowem, że płakaliśmy wszyscy, łącznie z Kapłanem,
o Ojcu Miłosiernym - wtedy ujrzałam tą wielką miłość Boga do mnie,
Jezus w Ogrójcu, gdy zobaczyłam trwogę Boga-Człowieka, ale też jak wielkie umocnienie jakie
daje Bóg w trudnych momentach mojego życia i to że każde cierpienie ma sens,
Jezus chodzący po wodzie - jak to jest, gdy taki słaby człowiek jak ja może „chodzić” po swoich
grzechach,
I ostatnie „Szema Izrael” - jak bardzo ważne jest słuchanie Słowa Bożego, gdy chce się
podążać za Jezusem. I jak bardzo jest mi potrzebne słowo Boże, żeby w życiu czuć się szczęśliwą
i spełnioną.
Wyjątkowa jest forma w jakiej prowadzone są warsztaty. Jest nas niewielu do 25 osób. Tak małe
grono powoduje, że na tych kilka dni tworzy się wspólnota. W czasie rozważania Słowa mogę
prowadzącym zadawać pytania, prosić o wyjaśnienie.
Istotną rolę spełniają osoby prowadzące te spotkania: o. Radosław, Margola, o. Adam. Ich Duch
oraz wiedza którą posiadają mają niebagatelny wpływ na przekazanie i wyjaśnianie nam Słowa.
Zawsze z niecierpliwością i ciekawością czekam na kolejne spotkanie ze Słowem.

Marysia
Czasowe
wyłączenie
się
z
gonitwy
dnia
codziennego,
studiowanie
wersetów
pod kierunkiem życzliwych i zaangażowanych nauczycieli – okazało się bezcenną
do pogłębienia osobistych relacji z Bogiem, do przystanięcia i zastanowienia się
nad relacjami z bliźnimi i otaczającym światem. Serdeczne Bóg zapłać.

Biblii
drogą
także

Renata

Strona | 6

Byliśmy tam z mężem 4 razy. Po raz pierwszy z ciekawością, ale i niepokojem jak się tam odnajdziemy
wśród osób, które się znają, spotykają regularnie na Kręgu Biblijnym w Gdańsku, w naszym przekonaniu
na pewno z dużo większą od nas wiedzą na temat Pisma Świętego itd. Niepokój szybko się rozwiał,
a pozostało poczucie, że jesteśmy we właściwym miejscu i czasie. Samo miejsce ma dla mnie w sobie coś
szczególnego. Śmialiśmy się z mężem, że od razu została nam ustawiona właściwa perspektywa
- dostaliśmy pokój z widokiem na cmentarz!
Doświadczyliśmy spokoju, szczególnego skupienia zarówno w czasie Mszy Świętej w maleńkiej kaplicy,
w tak ścisłym gronie, ale też i w czasie nocnej adoracji. A może przede wszystkim wtedy. Myślę,
że te nocne spotkania z Jezusem zmieniły moje podejście do wiary. Może wcześniej słyszałam
o osobistej relacji z Bogiem ale niewiele z tego rozumiałam. Teraz zaczynam rozumieć i czuć w czym
rzecz.
A z samych warsztatów wynikła… po pierwsze ogromna wiedza osób prowadzących – ojca Radka i osoby
współprowadzącej, ale nie tylko wiedza. To co robi największe wrażenie to siła wiary, przekonania,
że to wszystko co mówią to czysta prawda i miłość, w którą głęboko wierzą i tak starają się żyć
oraz przyjęcie drugiego człowieka takim jakim jest, danie mu też wolności w dochodzeniu do prawdy.
Pokazywanie jak spójna jest nauka Chrystusa, jak jedno z drugiego wynika i nie ma tam sprzeczności,
jeśli uczymy się słuchać i rozumieć wg właściwego klucza.
Podobało mi się określenie z ostatnich warsztatów z listopada 2017: „uważaj, kto ci interpretuje
rzeczywistość!” i z pierwszych „trzeba opróżnić głowę, ty opróżnisz, On nalewa”.
Ważne było także przypomnienie rangi Słowa, którym teraz wszyscy szastamy, że Słowo oczyszcza,
stawia w prawdzie. Bunt człowieka wobec Boga i jego prawd nie pozwała usłyszeć tego,
co najważniejsze. Słyszymy naprawdę tylko wtedy, kiedy realizujemy to co słyszymy. Być zasłuchanym
to właściwa postawa i kierunek, bo nie ogranicza nas do siebie samego, do własnego „ja”.
Jeszcze mocne słowa św. Pawła z ostatniego spotkania, które były dla mnie kropką nad i w kwestii
odpłacania dobrem za zło „Gdy dobrem odpłacasz za zło to węgle żarzące gromadzisz na głowie tego
człowieka!” To przecież prawda! Tylko dobro, którym reagujesz na zło jest w stanie zmienić człowieka,
jest to tak po ludzku dziwne i trudne że nie można pozostać wobec tego obojętnym, wyrzucić tego
z głowy, zapomnieć.
Tych zdań, myśli, które głęboko zapadły w nasze głowy i, mam nadzieję, serca było dużo więcej,
nie sposób napisać o wszystkim.
Wartością dodaną tych warsztatów jest także spotkanie z mądrymi, dobrymi ludźmi, od których można
się uczyć, czerpać, próbować rozumieć, nabierać sił…
Jesteśmy bardzo wdzięczni Hani i Wojtkowi, że powiedzieli nam o tym miejscu, że mogliśmy poznać
brata Radka, że zechciał dzielić się z nami swoją mądrością i pokazywać nam swoją wiarę,
za jego cierpliwość, uważność i życzliwość, i cóż…czekamy na wiosenne spotkanie!

Mirka i Mietek
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Na warsztaty jeżdżę z małymi przerwami od 4-5 lat. Za każdym razem otrzymuję solidną dawkę wiedzy
na temat kontekstu rozważanego fragmentu Biblii, jak również dostaję konkretną pomoc, w jaki sposób
dany tekst odczytywać w moim osobistym życiu. Co zrobić, żeby widzieć, że Słowo naprawdę działa
i to z mocą, jednym słowem jak być uważną na działanie Boga w codzienności. Każdy temat warsztatu
pomaga mi w podejmowaniu jakichś postanowień, za każdym razem innych.
Chciałabym napisać, że dzięki warsztatom idę naprzód, czuję, że jestem bliżej Boga.
Niestety, nic z tych rzeczy, to nie jest jeszcze moje doświadczenie. Wiem, podpowiada mi to rozum
i Słowo, które czytam, że Bóg jest blisko, bo jest ze mną i we mnie, ale tego nie doświadczam.
Mój poziom wiedzy jest znacznie wyższy od poziomu posłuszeństwa. Słyszałam kiedyś, że droga
od rozumu do serca jest najdłuższą drogą, jaką w życiu duchowym musimy pokonać, no to jestem
w drodze… i to jest pocieszające. Ufam, że dzięki łasce zbliżę się do Boga, nie kiedyś, w mniej
lub bardziej odległej przyszłości, ale już tu na ziemi, a najbardziej chciałabym, żeby stało się to właśnie
w tej chwili, bo po co czekać.
Póki co jestem w drodze, próbuję praktykować wiarę, wyswobadzać ją, używać jej, by mogła we mnie
wzrastać i warsztaty pomagają mi, tak jak Izraelitom manna na pustyni, przetrwać i ciągle iść.

Elżbietka
Warsztaty biblijne są dla mnie spojrzeniem do głębi Bożego Serca. Dopuszczaniem mnie do Bożej
Tajemnicy bez żadnej zasługi. A tam jest Dom i Radość, i Pokój. Miłość.
Pismo Święte, Słowo Boga i pochylenie nad nim w skupieniu sprawia, że wychodzę z zamknięcia
i samotności na zewnątrz, wchodzę w Jego obecność. Oddycham głęboko, Duch Święty jest w Słowie,
otwieram się na Nie i jestem Nim przeniknięta. Nie pamiętam żadnych innych rekolekcji, które dawały
mi tak wielkie przekonanie, że Bóg Jest.
Szema Izrael, Adonaj elohenu Adonai ehad! To po ostatnich warsztatach również moja modlitwa.
Uwierzyłam, że On nie pozostawia mnie samej ani na chwilę, że jest przy mnie w każdym moim
poruszeniu ciała, serca i rozumu. Że wszystko to jest bardzo ważne. Przez Słowa Pisma odmienia moje
Serce i już nie dopatruję się zła, podstępu, kłamstwa – widzę, że to Bóg prowadzi nas więc kierunek
jest dobry.
Słabość dalej mi towarzyszy, nienasycenie Bogiem i słabe wybory jeśli chodzi o czas z Nim spędzony
i czas przeznaczany na sprawy i spotkania, które mnie do Niego przybliżają. Jednak czasu z Jezusem
jest stopniowo coraz więcej, choć Bóg przemienia mnie powoli, miłosiernie, jak to On.
Widzę też, że sam udział w warsztatach nie jest moja zasługą – nie wiem dlaczego czasem mogę na nich
być, a innym razem naprawdę nie mogę.
Dziękuję za Warsztaty – Bratu Radkowi, Margoli, Bratu Adamowi.
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Doświadczyłam wzruszenia miłością Kochającego Ojca…
Zgłębiając poszczególne warstwy tekstu, dane nam było zobaczyć, jak bardzo bulwersujące były słowa
Jezusa i ukazana przez Niego osoba Ojca, dla Jemu współczesnych. Mogłyśmy także zobaczyć
i doświadczyć w swoim sercu, jak bardzo ta historia jest aktualna w naszym życiu. Jak bardzo,
jako ludzie obdarowani ponad miarę, potrafimy narzekać, i jak dotknęła nas ślepota na przejawy miłości
Ojca w życiu codziennym. Mogłyśmy kolejny raz uradować się faktem, że to Chrystus czyni nas godnymi
i żaden grzech nie zmieni faktu, że każda z nas jest ukochanym dzieckiem Boga, naszego Ojca.
Zostało nam pokazane, jak bardzo czuła i uprzedzająca miłość Ojca jest niezrozumiana i odrzucana,
a Bóg przebaczający grzechy odbierany jest jako niesprawiedliwy. Miałam okazję uświadomić sobie,
że i ja nie raz służę jak starszy syn, który nie czuje się synem, ale niewolnikiem. Szczególnym
momentem była nocna Adoracja, podczas której twarzą w twarz z Chrystusem Eucharystycznym
mogłam trwać przy Jego Sercu z tym wszystkim, co obudziło we mnie to głębokie warsztatowe lectio.
Doświadczyłam wzruszenia miłością Kochającego Ojca, zobaczyłam, że Bóg pragnie mojego piękna,
piękna mojej duszy. W trosce o mnie wychodzi mi naprzeciw i przyobleka w białą szatę. Mogłam
wpatrywać się w Niego, ukrytego w Najświętszym Sakramencie, spotykać w Sakramentach i w drugim
człowieku. Jestem wdzięczna za ten warsztatowy czas.
Warsztaty biblijne były dla mnie spotkaniem z Żywym Słowem, a przede wszystkim z Miłosiernym
Ojcem, który wychodzi w moją stronę, aby mnie odnaleźć. Był to czas, który bardzo dotknął głębin
mojego serca, który choć odrobinę „wyprostował mój obraz Boga. Był to również czas pięknych spotkań
i rozmów z Siostrami, za które jestem wdzięczna Bogu.
Spotkanie ze Słowem wywołało we mnie dużo radości. Zobaczyłam, że młodszy syn ułożył sobie swój
„scenariusz” powrotu do Ojca, mówiąc: „Nie jestem godny nazywać się Twoim synem”. Ojciec natomiast
nakłada na niego białą szatę i zaprasza do radowania, wiecznej radości z Ojcem.
Zrozumiałam, że również ja jestem zapraszana do nieustannego przebywania z Ojcem, do wiecznego
wesela – tu i teraz. Wystarczy pozwolić sobie na wejście do „domu radości”, być blisko serca Boga.
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Spotkania Biblijne u Kapucynów

Jak to zwykle u mnie bywa, nie chciałem ulec naleganiu mojej Żony i pójść na Kółko Biblijne
(pierwsze wyjazdowe w Matemblewie). Pierwsze spotkanie, podany tekst z Pisma Świętego
i pierwsza myśl moja, o czym będziemy mówić przez trzy dni, jeśli czytany fragment jest taki
krótki.
Jakież było moje zdziwienie, że ledwo starczyło nam czasu. Już po pierwszym spotkaniu, wiedziałem,
że to jest to czego szukam. Do następnych spotkań, szczególnie tych wyjazdowych (w Gorzędzieju)
nie trzeba mnie namawiać. Czytanie Nowego Testamentu i Starego, otworzyło mi dopiero oczy.
Kiedyś czytałem Pismo Święte, jak Historię z Życia Chrystusa. Dzisiaj czytam jak Żywe Słowo,
które do mnie mówi Chrystus. Dzisiaj się zastanawiam nad słowami, wyrazami i zastanawiam się
co Stwórca chce mi powiedzieć. Czy wszystko rozumiem, oczywiście, że nie. Ale wiem,
że słowo skierowane jest do mnie. Myślę, że każdy miał lub ma „problem” ze Starym Testamentem,
ja go miałem zawsze, nigdy nie mogłem się tak porządnie za Niego zabrać i dzisiaj mam opory
teraz dopiero widzę jak wiele mają wspólnego te Dwie Wielkie Księgi.

Inną sprawą jest sposób prowadzenia zajęć. To jest coś ci powinien posłuchać każdy wierzący.
Myślę, że trochę winy leży po stronie osób konsekrowanych, niestety duża większość
nie potrafi nam na niedzielnych Homiliach to Słowo pokazać. Ojciec Adam, Radosław, Margola
są Tymi, którym Bóg dał dar Mówienia. Takie spotkania biblijne, powinny być obowiązkowe
dla wszystkich Kapłanów raz w miesiącu, może wtedy każdy z Nich, zobaczył jak wielkie
zadanie mają do zrobienia tutaj na ziemi.
Byłem już na wielu spotkaniach czwartkowych u Kapucynów i wielu na wyjazdowych i ani razu nie miałem
myśli co ja tutaj robię. Do tego dochodzi jeszcze atmosfera wśród słuchaczy, prawie jak Rodzina.

Właśnie chęć poznania SŁOWA, wyzwoliła u mojej Żony i u mnie chęć pogłębiania dalszej
wiedzy, szukania sensu tego co słyszę i postanowiliśmy zapisać się do Szkoły Biblijnej przy
Archidiecezji Gdańskiej. Na razie jestem szczęśliwy, że to zrobiliśmy.
Bez tego Początku nie szlibyśmy tą Drogą, żebym jeszcze tylko chciał słuchać i realizować to co mi
wskazuje Chrystus, a z tym jest czasami ciężko, jestem jak Uczniowie, którzy mieli Pana na
wyciągnięcie ręki a ciągle Go nie rozumieli, ale i Oni zostali Oświeceni Duchem Świętym, więc czekam
pokornie na swoje Oświecenie.

Ojcze Adamie, Radosławie i Margolo, dziękuję Wam, że jesteście i nie zmieniajcie się
ani na jotę.
PS. Jagoda i Tobie należą się podziękowania, Twoje Apostołowanie, namawianie, dzielenie powoduje, ż
e trochę Duszyczek już przyszło posłuchać SŁOWA.

Wojtek Stankiewicz
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