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Po powrocie z Ugandy w 2019 roku zaczęliśmy wraz z żoną planować kolejny wyjazd do
tego niesamowitego miejsca. Postanowiliśmy, że będziemy latać do Ugandy raz w roku. 

Wiedzieliśmy, że kolejny wyjazd odbędzie się mniej więcej za rok, ale nie wiedzieliśmy, ile w
trakcie  tego roku wydarzy  się  w naszym życiu  i  z  jakimi  wyzwaniami  przyjdzie  nam się
zmierzyć.

Dwie  takie  kluczowe  rzeczy,  które się  wydarzyły,  to  moja decyzja  o rezygnacji  z  dobrze
płatnej  pracy  i  założenie  własnej  działalności  gospodarczej  (można  powiedzieć,  że
zaczynaliśmy  zupełnie  od  zera)  oraz  dowiedzieliśmy  się,  że  żona  jest  w  ciąży  a  termin
porodu wypada mniej więcej na czas wyjazdu do Afryki.

Działalność gospodarczą rozpocząłem w lipcu i pierwsze dwa miesiące musiałem dopłacać
do  interesu,  natomiast  w  głowie  cały  czas  była  perspektywa  zakupu  biletu,  odłożenia
pieniędzy  na  codzienne  życie  na  miejscu  i  koszty  związane  z  wyjazdem,  nie  pomijając
świadomości o ciąży żony i prawdopodobnym rozwiązaniu w czasie, kiedy ja będę w Afryce. 

Jednak  wspólnie  z  żoną  podjęliśmy  decyzję,  że  pomimo  przeciwności  nie  zrezygnuję  z
wyjazdu. Każdego dnia, w czasie modlitwy ogłaszałem w imieniu Jezusa Chrystusa, że bilety
lotnicze  oraz  pobyt  mam opłacony.  Nikt  inny  poza  żoną,  ani  Bogiem,  nie  wiedział  o  tej
potrzebie. Mimo, że funduszy w danej chwili nie było, a jak już wspomniałem, pierwsze dwa
miesiące  były  na minusie,  to  kiedy  ktoś  pytał  o  wyjazd  do Afryki  –  odpowiadałem mam
pieniądze na wszystko. 

Kiedy przychodziło zwątpienie, ucinałem złe myśli w chwili kiedy znów się pojawiały. Trwało
to mniej więcej do września, kiedy zaczęły się zlecenia i z zarabianych pieniędzy mogłem
opłacić  wyjazd do Ugandy,  a także bez kredytu zakupić sprzęt potrzeby do prowadzenia
działalności na tamten moment.



Tak  naprawdę  natłok  pracy  spowodował,  że  nawet  nie  zauważyłem,  kiedy  skończył  się
styczeń i trzeba było pojechać na lotnisko na lot do Entebbe.

Jeżeli chodzi o same oczekiwania co do wyjazdu, to oczywiście pewne miałem. Jechałem
tam, by głosić Ewangelię, chodząc od domu do domu, a także modlić się o chorych. 

Moje  oczekiwania  w  trakcie  pobytu  zostały  nie  tylko  zaspokojone,  ale  widziałem  takie
działanie Boże, jakie myślałem, że będę oglądał dopiero za kilka bądź kilkanaście lat. Nie
było wyjścia ewangelizacyjnego, na którym ludzie nie byli uzdrawiani, bądź uwalniani. 

Zdecydowana większość modlitw, to były to modlitwy skuteczne, a ludzie byli uzdrawiani z
przeróżnych chorób. Widzieliśmy między innymi jak kobieta, która nie potrafiła wstać z łóżka
po kilkudziesięciu sekundach, wstała i chodziła, i nie miała żadnego bólu w ciele. 

Byliśmy  także  u  muzułmanina,  który  w  zeszłym  roku  nie  był  do  nas  zbyt  przychylnie
nastawiony, ale w tym roku przyjął nas do domu i kiedy jego żona została uzdrowiona, to on
zapowiedział, że powierzy swe życie Panu Jezusowi.

Jedną z nowych rzeczy była dla mnie modlitwa o ludzi w kościele podczas nabożeństwa,
gdzie nie było  czasu,  aby każdego taktować indywidualnie,  ale trzeba było  po prostu na
każdego  nałożyć  ręce  i  uwolnić  życie  do  ich  ciała.  Po  takiej  „ekspresowej”  modlitwie,
kilkanaście osób podniosło ręce, że zostało uzdrowionych, co było niesamowicie budujące
dla mnie. 

Podczas pobytu miałem okazję spotkać się z dziewczyną, której naukę zawodu wspieraliśmy
wraz z żoną w „Gate of Hope”. Dowiedziałem się, że krótko po zakończeniu szkoły znalazła
pracę, co było dla mnie bardzo zachęcające.



Mogłem także odwiedzić rodzinę chłopca – Mosesa, którego naukę wspieramy. Tam też po
krótkiej modlitwie dziadek Mosesa został uzdrowiony.

Większość  wyjść  ewangelizacyjnych,  to  były  wyjścia  z  Piotrem  Wąsowskim  i  młodym
pastorem Josephem, którego serce i zapał były dla mnie ogromną zachętą.



W domku w Bwenzi mieszkaliśmy z Honoratą, Piotrem, ich dziećmi, a także Krysią, Tatianą i
jej córką oraz Asią. Każdego wieczoru po ciężkim dniu mogliśmy usiąść i odpocząć w dobrej
atmosferze, pełnej życzliwości i dobrego humoru, a także każdego dnia uczyć się od siebie
nawzajem.

Dzisiaj, kiedy piszę to świadectwo, na świecie jest ogłoszona pandemia, a wszyscy boją się
kryzysu  gospodarczego.  Jednak  ja  i  moja  rodzina  mamy  pokój.  Widzieliśmy  wspaniałe
działanie Boże w naszym życiu i pod naszymi rękami, więc wiemy że coś takiego nie może
nam zagrozić. 

A  co  do  kryzysu
gospodarczego,  którym
wszyscy  straszą,  widzę
w  nim  same  szanse,
natomiast  żadnego
zagrożenia. 

Pamiętajcie,  jeżeli
wierzycie,  to  jesteście
ukryci w krwi Jezusa i nic
Wam nie grozi i to nie są
puste slogany.


