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Kiedy Pan Bóg powiedział mi o misji, a było to 3 lata temu, wiedziałam, że muszę szukać
odpowiednich połączeń i ludzi, z którymi stanie się to możliwe. Od tamtej pory wszystko,
co robiłam w tej kwestii, było niesamowicie błogosławione. Dlaczego Uganda? Bo Pan tak
chciał :) Pamietam, jak raz modliłam się i usłyszałam cichy głos „To moja misja, a żebyś
była pewna na 100%, to pokażę Ci, że ja za nią zapłacę”. Ufałam Mu z całego serca w tej
kwestii i dokładnie na tydzień przed odlotem, otrzymałam wszystkie pieniądze, które były
potrzebne, aby to stało się możliwe.

W  Ugandzie  wszystko  jest
inne.  Jeśli  szukasz  jakiegoś
odniesienia  do  Polski,  to  się
bardzo  zdziwisz,  bo  nawet
trawa  jest  tutaj  inna  i  każdy
ptak  i  roślinka  wygląda
zupełnie inaczej. To wszystko
jest  bardzo  niesamowite  i
pokazuje  piękno  Boga.
Jednak  noce  są  tak  ciemne,
że nie widać nic na centymetr.

Od  samego  poczatku  Pan
Bóg  błogosławił  ten  wyjazd.
Ugandyjczycy to bardzo mili i
gościnni  ludzie.  Jednak

największe wrażenie wywarło na mnie to, jak bardzo Bóg tam działa. 



Kiedy pojechałam do sierocińca,  to  byłam mile  zaskoczona tym,  w jaki  sposób dzieci
wielbią Boga. Do tej pory miałam inne pojęcie o sierocińcach, bo czasami w Polsce tam
bywałam, ale tu było inaczej. Wszystkie dzieci z uśmiechniętymi buźkami przybiegały do
nas, kiedy tylko pojawialiśmy się w sierocińcu. Te dzieci bardzo kochają Pana Jezusa i
naprawdę widać, że są szczęśliwe, że Go znają. 

W  szkole  „Gate  of  Hope”,  gdzie  przebywają  dziewczyny  uczące  się  zawodu,  miałam
również  wspaniały  czas.  Podczas  nabożeństwa  oraz  na  wspólnie  zorganizowanych
spotkaniach modlitewnych wielbiliśmy Boga i modliliśmy się się o uzdrowienie i chrzest
Duchem Świętym. Byłam naprawdę zdziwiona tym, jak szybciutko odpowiadał na nasze
modlitwy Pan Jezus. 

Pamiętam jedną  dziewczynę,  która
przyszła  prosić  o  modlitwę,
ponieważ  bardzo  bolał  ją  żołądek,
nie  zdążyliśmy jeszcze  położyć  na
nią  rąk,  aby  się  pomodlić  o
uzdrowienie,  a  ona  już  zaczęła
skakać  i  dziękować  Bogu  za
uzdrowienie.  Popatrzyłam  na  nią
zdziwiona i pytam, dlaczego skacze,
a ona mówi, że już ją nic nie boli i że
jest całkowicie uzdrowiona. To było
dla  mnie  coś  nowego,  bo  często
wcześniej  modliliśmy  się  o  ludzi,
nakładając na nich ręce i nakazując
chorobie odejść. Tu było zupełnie inaczej – choroba po prostu odeszła bez nakładania rąk.



Bóg jest dobry! Rozciąga nas w naszym myśleniu. Podczas mego pobytu widziałam wiele
uzdrowień i wiele chrztów w Duchu Świętym.

Uczyłam też młode mamy ze schroniska
„Agape”, jak uczyć swoje dzieci modlitwy
o chorych. 

Przeprowadziłam  kilka  szkoleń  dla
uczennic  z  „Gate  of  Hope”  na  temat
realizacji  swoich  planów  z  Panem
Bogiem. 

Wiele  z  nich  po  tym  szkoleniu  było
bardzo  wdzięcznych  i  przyszły  nam
podziękować  i  błogosławić  nas  w
modlitwie.



Mam w Ugandzie  adoptowanego chłopczyka  Samuela  w ramach  projektu  „Adopcji  na
odległość”,  któremu sponsoruję edukację.  Podczas mojego pobytu pojechałam do jego
domu. Ten chłopczyk mieszka z mamą w lepiance w skrajnej biedzie. W domu nie ma tam
drzwi, a zamiast podłogi jest ziemia. Gdy spytałam, czy mają co jeść, jego mama wskazała
na worek pod ścianą, w którym było 2-3 kg posho. Rozpłakałam się w tej lepiance, bo



przypomniałam sobie, ile razy wyrzucałam w swoim życiu jedzenie, a tu taka bieda. Na
koniec mojej wizyty Samuel przyniósł mi jedno jajko z kurnika, a jego mama podarowała
mi koguta na obiad. Wzruszyłam się bardzo, bo widziałam, że ta rodzina żyje w skrajnej
biedzie i zdałam sobie sprawę, że oddali mi swój obiad przynajmniej na trzy dni. Chciałam
jakoś pomóc tej małej rodzinie bez szans na jakikolwiek dochód. Dlatego wykupiłam na
miesiąc dla nich i dla dwóch małych zagłodzonych piesków mleko u sąsiada. Wsparłam
ich też finansowo. To nie były jakieś duże pieniądze: moje cztery dniówki. Dziś właśnie
dostałam zdjęcia i informacje, że ta rodzinka ma się dobrze, a za pieniądze które otrzymali
ode  mnie,  mama  otworzyła  wiejski  sklep.  Jestem  niesamowicie  szczęśliwa,  że  Bóg
postawił mnie na ich drodze, to tylko dzięki Niemu rzeczy stają się lepsze.

Drogi  Czytelniku,  jeśli  Bóg  powie
Ci: „jedź do Ugandy”, to nie wahaj
się ani chwili. 

On wie, co robi i nigdy się nie myli.
Wrócisz stamtąd bogaty w znaki  i
cuda  oraz  ubłogosławiony
tamtejszymi ludźmi.

Dziękuję  Honi  Wąsowskiej  za
zaufanie i za to, że jest. Dzięki niej
nauczyłam  się,  że  posłuszeństwo
jednego człowieka dla Pana, może
zmieniać  życia  setki  ludzi.
Błogosławię  Cię  Honiu  i  pracę,
którą wykonujesz. Niech Bóg da Ci

to wszystko, czego potrzebujesz, bo to jest wspaniałe dzieło i dziękuję, że moge również
jakkolwiek w nim uczestniczyć.


