
Przed wyjazdem do Ugandy nie poświęcałam dużo czasu na to, aby wyobrażać
sobie jak tam będzie, ponieważ miałam świadomość, że nie da się wyobrazić jak
to może być, to po prostu trzeba przeżyć. Wiedziałam jakie są moje możliwości,
talenty, dary i byłam ciekawa jak Bóg ich użyje. Ciekawa byłam też tego, jak Bóg
uzupełni moje słabości, ograniczenia i braki. Moim jedynym oczekiwaniem było,
aby  zbliżyć  się  do  Boga  i  rozciągnąć  swoją  wiarę,  aby  stanąć  w  miejscu
całkowitego  uzależnienia  od  Boga,  aby  w  praktyce  polegać  tylko  na  Nim.
Wiedziałam, że to będzie przepiękny czas.

Czy  bałam  się  czegoś?  Niczego  się  nie  bałam,  bo  wiedziałam,  że  sam
NAJPOTĘŻNIEJSZY  Bóg  jest  ze  mną!  Mój  mąż  bał  się  lotu  samolotem,
powtarzałam mu:  "Krzysiu,  samolot  nie  może  spaść,  ponieważ  ja  jestem na
pokładzie! Nie wiem jak jest u ciebie, ale ja jestem PEWNA, że ze wzgledu na
mnie wszyscy bezpiecznie  wylądują,  i  nie  dlatego,  że  boje się odejść z tego
świata, ale dlatego, że mam tu jeszcze robotę do zrobienia i chcę ją wykonać!"

Czy czas przed wyjazdem był dla nas łatwy? Nie, nie był łatwy. Napiszę tak:
decyzję o wyjeździe z mężem podjęliśmy w wielkiej łatwości i dumnie; natomiast
kiedy  czas  wylotu  przybliżył  się  już  bardzo  mocno,  zaczęliśmy  odczuwać
naprawdę duży stres z przeróżnych powodów, duże napięcie, niewygodę, opór -
dla  mnie  wręcz  nie  do  zniesienia.  Nieprzyjaciel  dał  o  sobie  znać,  próbując
uprzykszyć nam te przygotowania do wyjazdu. 



Ale czy było warto?  OH! Jak wielkiej rozkoszy w przeżyciach, spotkaniach z
ludźmi i Bogiem oraz zachwytu doświadczyłam na miejscu!

Kiedy  wróciliśmy
do  Polski,  bardzo
często  ludzie
mówili do nas:  "No
i  co..  ale  tam jest
bieda,  nie?  Nie
przygniotło  was
to?" Biedą dla mnie
jest, kiedy człowiek
żyje  bez  Jezusa!
To  jest  prawdziwa
bieda!  Nie
przygniotło  mnie
ubóstwo  ludzi  na
miejscu,  ponieważ  jechałam tam po to,  aby głosić  ludziom Słowo Boże,  aby
zanieść im najcenniejszą WARTOŚĆ jaką może posiąść człowiek. Nie jechałam
tam po to, aby cokolwiek mnie przygniatało,  ale aby podnieść tych,  którzy są
przygnieceni!



Czy na miejscu było ciężko? Nie, nie było nam ciężko. Nie doświadczyliśmy
żadnych  niedogodności,  które  byłyby  nam ciężarem bądź  uprzykrzyłyby  nam
pobyt.  Wręcz  przeciwnie,  Bóg  poprzez  Honoratę  i  Piotra  ugościł  nas  po
królewsku,  a  w  niektórych  momentach  było  mi  aż  głupio,  że  mamy  się  tak
dobrze. 

Cennych  momentów było  naprawdę  wiele.  Dosłownie  każdego dnia  Bóg  nas
zaskakiwał, obdarowywał oraz objawiał swoją moc. Każdego dnia spływała do
naszego życia Jego mądrość i miłość, ale szczególny dla nas z mężem, był czas
ewangelizacji.  Był  to  czas,  w którym chodziliśmy w niewielkiej  grupce osób i
szukaliśmy domów, w których mogliśmy głosić Ewangelię. Ludzie oddawali swoje
życie Jezusowi, Bóg ich uzdrawiał, uwalniał i wyposażał!

W tym też czasie Bóg bardzo mnie rozciągnął i dziś wiem, że choć jeszcze wiele
muszę się nauczyć,  to jestem gotowa,  aby zdobywać ziemię dla Pana Boga.
Przed wyjazdem poruszałam się mniej więcej w takiej świadomości: żeby usiąść
na rower i zacząć uczyć się na nim jeździć, to najpierw muszę dokładnie poznać
jego budowę i nauczyć się o każdej części, jakie ma zadanie.

Natomiast w Ugandzie podczas ewangelizacji  Bóg poprostu posadził  mnie na
rower  i  powiedział  -  "No  JEDŹ dziecko".  Dziś  wiem,  że  jestem gotowa,  nie



dlatego,  że  tak  dobrze  się  przygotowałam,  ale  dlatego,  że  Jezus  jest
przygotowany WYSTARCZAJĄCO. Moja gotowość jest  w Jego gotowości.  Ja
mogę, dlatego że On może! 



Minęło już troszke czasu od powrotu z Ugandy i cieszy mnie to, że entuzjazm nie
był chwilowy, ale dokonały się we mnie trwałe zmiany. Jestem nauczycielem w
kościele dziecięcym i kiedy to ja mówię kazanie do dzieci, zawsze przygotowuję
sobie je wcześniej w domu. Po powrocie z Ugandy powiedziałam do męża: "Tym
razem wyjdę na środek  nieprzygotowana,  za  to  zostawię  miejsce  dla  Ducha
Świętego i zdam się zupełnie na Niego". Wiecie, ja jeszcze nigdy nie głosiłam w
takim  wydaniu.  Nigdy  wcześniej  nie  poprowadziłam  dzieci  w  takiej  gorliwej
modlitwie  o  przyjęcie  Jezusa,  jak  wtedy,  gdy  zdałam  się  tylko  na  Ducha
Świętego. Oh, nie da się opisać słowami! Duch Święty jest niedopodrobienia. 

Wspomnę jescze o jednej rzeczy, choć mogłabym tak pisać i pisać.. :) 

Czas spędzony w towarzystwie Honoraty i Piotra był przepięknym prezentem dla
nas  od  Boga!  Mądrość  Piotra  i  jego  sposób  życia  z  Bogiem  na  każdej
płaszczyźnie poruszył nas tak mocno, że nie chcemy już z mężem żyć jak do tej
pory. To, co zobaczyliśmy w Honi i w Piotrze, mając możliwość mieszkać z nimi
przez dwa tygodnie spowodowało, że dziś czujemy, iż ich sposób życia mocno
konfrontuje nasz sposób życia z Bogiem; na tyle  mocno, że jest nam bardzo
niewygodnie.  Jesteśmy  za  to  Bogu  niesamowicie  wdzięczni,  dlatego  że
przesunęło  nas to  do  przodu i  jest  mocnym motywatorem oraz zachętą,  aby
oddać Bogu jeszcze więcej...


