
W  lipcu  2018  roku  na  grillu  u
znajomych  poznaliśmy  misjonarzy
Honoratę  i  Piotra  Wąsowskich.
Pojechaliśmy tam głównie ze względu
na  moją  żonę,  ponieważ
wiedzieliśmy, że Honorata z Piotrem
prowadzą  służbę  w  Afryce,  a  serce
mojej żony od lat biło dla tej właśnie
części  świata.  Podczas  spotkania
mogliśmy troszkę posłuchać na temat
potrzeb,  a  także  działalności
prowadzonej w Ugandzie, co jeszcze
bardziej rozpaliło serce mojej żony. I
na  luźną  propozycję  wyjazdu  do
Ugandy powiedziała: „tak, jedziemy”.

Wyjazd  miał  się  odbyć  na  początku
2019 roku więc z perspektywy czasu
wszystko  było  takie  łatwe  i
przyjemne,  cieszyliśmy  się,
rozmawialiśmy o wyjeździe i mimo to,
że zgodziłem się na wyjazd,  (bo tak
naprawdę  zrobiłem  to  tylko  po,  aby
moja  żona  mogła  spełnić  swoje
marzenie),  sam  zacząłem  mieć
pewne  oczekiwania  co  do  tego
wyjazdu. Moja służba tutaj w Polsce
to głównie ewangelizowanie na ulicy,
pomoc  bezdomnym  i  modlitwa  o
uzdrowienie  chorych.  I  właśnie
oczekiwania które zaczęły się rodzić,

dotyczyły  modlitwy  o  uzdrowienie  chorych.  Od  zawsze  wiedziałem,  że  w  Afryce  panuje
zupełnie inne podejście do świata duchowego i do mocy, i że tak naprawdę jest o wiele mniej
barier do przełamania, niż w krajach cywilizowanych,  gdzie nawet w wielu kościołach nie
wierzy się w uzdrowienie i demony, nie mówiąc już o ich wypędzaniu. Stwierdziłem więc:
„jadę tam zobaczyć wielkie uzdrowienia”.

Wyjazd  zbliżał  się  szybko,  a  po
świętach  Bożego  Narodzenia
pojechaliśmy  na  szkolenie  dla
wolontariuszy  do  Kalisza.  Tam
wziąłem  do  siebie  głównie  te
negatywne  aspekty  wyjazdu  do
tego  kraju  i  zauważyłem,  że  tak
naprawdę już niebawem lecimy. 

Pojawiła  się  presja  –  załatwianie
biletów,  pakowanie  bagaży  i  im
bliżej  było  wyjazdu,  tym  presja  i
zniechęcenie było większe. Miałem
tam także prowadzić szkolenie dla
grupy  ewangelistów  na  temat
Bożego  uzdrowienia,  więc
przygotowałem sobie materiały w tym całym zamieszaniu.

Nadal mając mieszane uczucia, przyszedł pierwszy marca, czyli dzień wyjazdu do Berlina i
lot do Ugandy – moje pierwsze duże wyzwanie, ponieważ nigdy nie latałem samolotami, a tu
nagle muszę lecieć około 11 godzin.  Jednak zmęczenie wzięło górę i  kiedy już byłem w



powietrzu,  nawet  nie  miałem  siły  się  bać.  Na  miejscu,  kiedy  dojechaliśmy  wreszcie  do
Kaihury  i  do  domu,  w  którym  mieliśmy  spędzić  nasz  pobyt,  zostaliśmy  bardzo  ciepło
przywitani przez Piotra i Honię, i to z nimi mieszkaliśmy całe dwa tygodnie.

Nasz standardowy dzień wyglądał tak, że rano z Honią lub Piotrem jeździliśmy do szkół,
kościołów,  czy  na  spotkania  z  różnymi  ludźmi,  a  potem  wracaliśmy,  jedliśmy  obiad,  a
następnie wyruszaliśmy z Piotrem bardzo często na motorach boda-boda zdobywać dusze z
okolicznych wiosek dla Pana Jezusa. Głosiliśmy Ewangelię,  chodząc od domu do domu.
Pierwszy dom do jakiego trafiliśmy, to był dom szamanki, gdzie już z daleka jej córka rzucała
w nas wielkimi grudami ziemi, jednak kiedy odważnie podeszliśmy bliżej, aby przejść obok
niej, odwróciła się tyłem do nas i nawet nie spojrzała. To pokazało mi, że jako chrześcijanie
jesteśmy rozpoznawalni w duchowym świecie. Kolejny dom był to dom muzułmanów, gdzie
jedna  z  dziewczyn  została  uzdrowiona  z  bólu  kręgosłupa  i  urosła  jej  noga  o  kilka
centymetrów, a także oddała życie Jezusowi. Z kolei następnego dnia jej siostra przyszła do
szkoły „Gate Of Hope”, szukając możliwości nauki, bo wcześniej żyła, nie mając perspektyw
na  naukę  z  powodu  biedy.  Kolejne  dni  upływały  nam  w  ewangelizacjach  i  modlitwie  o
chorych, a ludzie nawracali się i nie było dnia, aby Bóg nie uzdrawiał przez nasze ręce ludzi.



Bóg uzdrawiał  różnego rodzaju  bóle  np.  w  nogach,  kręgosłupie,  kolanach.  Został  nawet
uzdrowiony bolący ząb, który powodował uporczywy ból głowy. Ludzie, który otwierali serca
na Pana Jezusa,  przyjmowali  też dar Ducha Świętego,  a następnie zachęcaliśmy ich do
modlitwy o członków swoich rodzin, którzy także byli uzdrawiani w Imię Jezusa.

W Ugandzie mamy także dwie osoby, które sponsorujemy od pewnego czasu – Precious
oraz Mosesa. Do tej pory moja świadomość istoty pomocy im kończyła się na zatwierdzaniu
przelewu co miesiąc. Tam jednak zobaczyłem, że dając im na polskie realia tak niewiele, tam
na  miejscu  zmieniamy  ich  świat  –  dajemy  im  nadzieję  na  lepsze  życie.  Mój  pobyt
zainspirował mnie także do podjęcia kroków, aby pomnożyć moje zarobki w Polsce, aby móc
więcej pomagać innym. Mieliśmy także okazję odwiedzić dom naszej Precious.

Jadąc tam myślałem, że będzie to zmarnowany czas, ponieważ moglibyśmy w tym czasie
gdzieś głosić Ewangelię, a po drodze dodatkowo zawisł nam samochód na nierówności, więc
dodatkowo  straciliśmy  trochę  czasu.  Powiedziałem  więc  do  siebie:  „to  jest  zmarnowany
dzień”. Na miejscu jednak okazało się, że kiedy moja żona zaczęła głosić o Bogu do dzieci,
nagle zebrał się wokół niej wielki tłum. I wszystkie te małe oczy były w nią wpatrzone, a uszy
wsłuchane. Następnie usiedliśmy z babcią naszej Precious oraz jej rodziną przy ich domu.
Po krótkiej rozmowie zapytaliśmy o potrzeby modlitewne i zaczęło się!

Babcia Precious miała od kilku lat problemy ze wzrokiem: czuła, jakby ktoś jej wsypał piasek
do oczu i cały czas jej oczy były podrażniane i bolały. Pomodliliśmy się o te oczy dwa razy i
ból ustał! Następnie inne bóle opuściły ciało cioci Precious, która nie była chrześcijanką, ale
wyznawcą  lokalnego  kultu  Bisaki,  a  jednak  Jezus  w  swej  miłości  ją  uzdrowił.  Potem
przypatrujący się ludzie zaczęli przyprowadzać do nas inne chore osoby. Modliliśmy się na
przykład o niesłyszącego chłopaka, który po modlitwie zaczął słyszeć najmniejszy szept! Jak
wracaliśmy potem do domu, przeprosiłem Boga za moje myśli sprzed tej wizyty.

Ostatniego dnia naszego pobytu trafiliśmy do domu, z którego podczas dzielenia się Bożym
Słowem wyszła starsza kobieta – na moje oko miała około 90 lat. Miała duże problemy z



chodzeniem oraz skrzywione plecy. Podeszliśmy do niej z żoną i zaczęliśmy się modlić o nią.
Nie mieliśmy w tamtej chwili tłumacza przy sobie, ale widzieliśmy, jak jej ciało zaczyna się
prostować, a na jej utrudzonej twarzy pojawił się głęboki i szczery uśmiech, który był nie do
opisania. Kiedy odchodziliśmy stamtąd, to ona tańczyła: skakała i podnosiła ręce ku Niebu.

Podczas naszego pobytu byliśmy także na całonocnej modlitwie od godziny 21:00 do 5:00
rano. Modlitwa odbywała się na wolnym powietrzu, a sprzęt którym dysponowaliśmy, to były
tylko 4 bębny. Zebrało się tam około 50 pełnych pasji dla Jezusa wierzących z misji Honi i
Piotra. Modliliśmy się razem, słuchaliśmy Słowa Bożego i uwielbialiśmy Jezusa. Z okolicy
poschodzili się ludzie, aby zobaczyć, co się dzieje. Tam mogłem zaobserwować również, co
ugandyjscy chrześcijanie robią, gdy manifestują się złe duchy w ludziach. Było to dla nich jak
wygonienie z domu nieproszonego gościa. 

Jeździliśmy  także  do  szkół,  jak  wspomniałem  na  początku,  a  także  byliśmy  na
nabożeństwach.  Wszędzie  prosili  nas,  aby  coś  powiedzieć.  Poza  szkoleniem  z  Bożego
uzdrowienia (na które zabrakło nam czasu na miejscu), nie miałem nic przygotowanego, a
jednak za każdym razem modliłem się w Duchu i Bóg wkładał słowa w moje usta, które tylko
otwierałem. Za każdym razem kiedy nas poproszono, mieliśmy coś do powiedzenia prosto z
Ducha. Nie mówię że przygotowywanie sobie czegoś jest złe, ale widzę że tutaj Bóg chciał
nauczyć nas pełnego zaufania.

Pewnego dnia jadąc na ewangelizację poczułem się strasznie słabo i zaczęło kręcić mi się w
głowie.  Myślałem, że było to spowodowane upałem, dużą wilgotnością i  też nieco innym
żywieniem,  niż  to  do  którego  jestem  przyzwyczajony  (jedliśmy  tam  głównie  warzywa  i
owoce).  W pewnym  momencie  pomyślałem:  „no  fajnie,  ja  nawet  nie  dam rady  wyjść  z
samochodu, taki czuję słaby”. Ale zacząłem modlić się w Duchu i przyszła siła. Wysiadłem  z
auta i mogłem głosić Ewangelię razem z całym zespołem potem przez kilka godzin.

Każdego dnia wchodząc do domów o różnym standardzie (ubogie lepianki, czy murowane
domy z klepiskiem zamiast podłogi) łamałem swoją cielesność. Czasami czułem, że coś po



mnie skacze, ale nie robiło to na mnie większego wrażenia, nawet swojej żonie mówiłem,
żeby się nie martwiła, że to tylko pot kapie :)

Bóg także otworzył  moje serce na obce dzieci. Mam córkę, którą bardzo mocno kocham,
jednak nigdy nie pałałem jakąś większą sympatią i miłością do innych dzieci. W Ugandzie
jednak dzieci  do mnie lgnęły,  co jest  spowodowane ogromnym deficytem ojcostwa w ich
życiu. Ja brałem te dzieci na ręce i tuliłem z taką prawdziwą ojcowską miłością.

Wyjazd ten postawił mnie w zupełnie innym miejscu, jeżeli chodzi o wiarę. Widzę że „paliki
mojego namiotu” są przesunięte dużo dalej, aniżeli były wbite przed wyjazdem. Od powrotu z
Ugandy  podczas  służby  ludziom  w  Polsce  widzę,  że  przełomy  podczas  modlitwy  o
uwolnienie i uzdrowienie przychodzą dużo szybciej niż przed wyjazdem.

Jestem  też  wdzięczny  Bogu  za  mądrość  i  doświadczenie  które  mogliśmy  czerpać  od
Honoraty i Piotra podczas wspólnego mieszkania z nimi.

Po powrocie zaczęliśmy z żoną już planować kolejny wyjazd do Ugandy. Zakochałem się w
tym miejscu i mimo, że nie widzę się tam na stałe, to jednak moim pragnieniem jest jeździć
do Ugandy raz w roku i służyć tam przez miesiąc.


