
Często jest tak, że przed wyjazdem na krótkoterminowe wyjazdy do obcego kraju mamy
oczekiwania odnośnie pobytu, chcemy czegoś doświadczyć, poznać obcą kulturę, wyrwać
się ze swojej dość monotonnej codzienności. 

W  moim  wydaniu  takie  wyjazdy  misyjne  były  zawsze  w  pewnym  sensie  ładowaniem
akumulatorów, skupianiu się na Bogu i szukaniu kierunku od Niego na najbliższe miesiące.

W  przypadku  Ugandy  myślałam  podobnie,  a  jednak  Bóg  nakierował  mnie  bardzo
konkretnie  tuż  przed wylotem i  dał  mi  do  czytania  List  do  Efezjan  podczas pobytu  w
Ugandzie. O pierwszej rzeczy o jakiej  Bóg zaczął do mnie mówić: to moja tożsamość.
Moja sfera komfortu to bezkonfliktowość, zazwyczaj wybieram kompromis i nie jestem za
bardzo asertywna.  Natomiast jeśli  ktoś znajdzie sposób, aby mnie zranić,  to cierpię w
milczeniu  i  w  buncie.  Bóg  bardzo  mocno  poruszył  tą  sferę  w  moim życiu  właśnie  w
Ugandzie podczas współpracy z ludźmi, zderzeniu się z obcą kulturą i wyzwaniami, przed
którymi w Polsce bardzo łatwo można się wymigać. 

Jednym z takich wyzwań było przemawianie publiczne. Jestem wdzięczna Bogu, że zaczął
delikatnie szturchać moją sferę komfortu i czyni to dalej. Po za tym miałam masę czasu na
zagłębieniu się w moje serce i w zmienianiu go. Wierzę, że każdy z nas ma moc zmienić
swoje serce. Można między innymi przyczynić się do tego po przez medytację nad prawdą
zawartą w Bożym Słowie. 

Ja właśnie to robiłam tam! Dlaczego musiałam jechać aż do Ugandy? Jest wiele powodów.
Może właśnie też po to by zobaczyć Boga w działaniu jak kolejne osoby spotykają się z
Nim po raz pierwszy, jak Jego dzieci spotykają się razem pod płachtą podpartą pięcioma
belkami i uwielbiają Go głośno tak, że okoliczni mieszkańcy przychodząc doświadczają
Bożej obecności i przyłączają się. 

Bóg daje nowe spojrzenie, nowe doświadczenie Jego osoby tym którzy pragną w swoim
sercu. Ważne by pilnować aby to pragnienie wzrastało a serce przemieniało się dzięki
Prawdzie Bożego Słowa. A Uganda to bardzo dobre miejsce na praktykowanie tego :) 




