
Kochani Siostry i Bracia! 
 
Mam na imię Magda i mieszkam w Polsce, w Rzeszowie. W Dublinie miałam okazję być dwa razy – jakieś 

7 i 4 lata temu – będąc w kilkudniowych odwiedzinach u mojego brata. Nie jest to nic nadzwyczajnego 

gdyby nie to, że właśnie w Dublinie podczas drugiego, 4-dniowego pobytu nastąpił mój przełom w wierze i 

początek nawrócenia. 
 
Chcę się z Wami tym podzielić, bo mam nadzieję, że moje świadectwo przyczyni się do zmiany myślenia 

niektórych ludzi na temat innych ludzi, ale przede wszystkim spowoduje, że zechcecie żyć w pełni w 

Chrystusie naszym najukochańszym Panu i służyć mu całym sobą! 
 
Ale od początku…. 
 
Mam 36 lat, wychowywałam się w rodzinie katolickiej a rodzice starali się zawsze dawać nam przykład i 

naukę, że warto być blisko Boga i Maryi. Jak to w życiu było sporo wzlotów i upadków, ale wiara była 

zawsze dobrym tłem do tego życia. Sakramenty, religijność, tradycja – wszystko jak na katolika przystało. 

Nawet w wieku nastoletnim należałam do oazy i udzielałam się w parafii. Nie było się (prawie), czego 

przyczepić. 
 
I tak żyłam w tej tradycji i religijności (nie za przesadnej oczywiście) przez wiele, wiele lat. Do czasu aż 

zdałam sobie sprawę, iż mając wszystko, czyli dom, rodzinę, zdrowie i spokojny byt materialny jest jednak 

we mnie ogromna pustka i tęsknota nie wiedzieć, za czym. Miałam wrażenie, że żyję na jakimś rozdrożu i 

nie wiem, w którą stronę pójść. I wtedy trafiłam przypadkiem (przypadkiem, bo sytuacja zmusiła mnie by 

pójść na mszę do innej parafii niż zazwyczaj) podczas Niedzieli Palmowej na rekolekcje. Nauka o 

Miłosiernym Bogu tak mnie zafascynowała, że postanowiłam kontynuować uczestnictwo w rekolekcjach 

przez kolejne dni. Przez 3 dni słuchałam tylko o tym, że Bóg jest! Że mnie kocha! Że jestem jego 

umiłowanym dzieckiem i że pragnie dla mnie tylko dobra! Nie mogłam nasycić się tym słowem. Było jak 

ukojenie! Świadomość, że nie jestem sama i że On nade mną czuwa i kocha mnie całym sobą. Cudowne 

wypełnienie serca! Bóg mnie kocha ☺ 
 
Po rekolekcjach i po świętach szybko nastał zwyczajny czas. Życie na nowo wypełniła rutyna, codzienne 
obowiązki, wychowywanie dwójki dzieci a co za tym idzie pośpiech, nerwowość itp. 
 
Niespełna rok później dostałam zaproszenie od brata do Irlandii. Odwiedziny te były jednak podszyte 

niesmakiem, bo kilka miesięcy wcześniej brat i jego żona oznajmili, że zmienili wyznanie na protestanckie. 

Był to ogromny cios dla naszej rodziny, ale również dla rodziny bratowej, której rodzice należeli w 

katolickim kościele do jednej ze wspólnot. Nie mogliśmy pojąć jak mogli zdecydować się na taki krok. 

Mimo wszystko zarezerwowałam lot do Dublina. Miałam tam spędzić 5 dni. 
 
Dwa tygodnie przed wylotem dowiedziałam się, że w czasie mojego pobytu w Dublinie, w ich kościele 

będzie gościnnie nauczał znany w Polsce pastor. Wiedziałam, że ani brat ani bratowa nie odpuszczą okazji 

by uczestniczyć w tej konferencji. Jak tylko dotarłam do Irlandii i spotkałam się z bratem, pierwsze, co 

zrobiłam to zaatakowałam go, że mam nadzieję, że skoro jestem tu raz na kilka lat to poświęcą czas mi a nie 

jakiemuś tam kaznodziei! Brat oczywiście uspokoił mnie, że jeśli już to na pewno nie zostawią mnie samej 

tylko najwyżej najpierw jedno z nich pojedzie a potem drugie – tak abym nie czuła się ignorowana. Nie 

muszę chyba dodawać, że mimo wszystko byłam wściekła! 
 
No i nastał ten „cudowny” dzień 16 lutego 2013 roku Pańskiego. Kotłowały się we mnie różne uczucia. Z 

jednej strony nie rozumiałam decyzji brata o zmianie wyznania a z drugiej wiedziałam, że jest okazja by w 

końcu zobaczyć, czym się tak zachłysnął. W związku z tym, że spotkanie miało być konferencją a nie 

nabożeństwem postanowiłam się tam wybrać. 
 
Ledwo weszłam do budynku, w którym znajduje się ich kościół, otoczyło mnie kilka osób witając z radością 

i serdecznym uśmiechem, a co najdziwniejsze z uściskami! W końcu widzieli mnie pierwszy raz, więc 

totalnie nie rozumiałam ich entuzjazmu. Przecież normalny człowiek tak się nie cieszy na innego i to jeszcze 

nieznajomego człowieka!? Chwilę później zaproszono mnie do sali, w której miała odbyć się konferencja. 

Towarzystwo zapodało gitarę, bębenki i ….Zaczęło się!!! Kilkadziesiąt osób wzniosło wysoko ręce w górę i 



zaczęło wielbić radosną pieśnią Boga! Na całe gardło, z całą mocą, przeplatając przy tym okrzyki: Jezus, 

Jezus! BYŁAM W TOTALNYM SZOKU!!!!!!! Matko! To sekta! Jak można tak się zachowywać! Oni nie 

mają ogłady! Szacunku dla wiary! To jakiś koszmar! Co ten mój brat wyprawia!  
 
Poryczałam się jak bóbr….Wyszłam stamtąd….To był dla mnie szok…. Było to nie do zniesienia… 
Przecież to nie ma nic wspólnego z kościołem! 
 

 

Magda



Mimo wszystko wróciłam na konferencję. Na podstawie Pisma Świętego analizowaliśmy werset dotyczący 

pychy. Chyba któryś List. Nie pamiętam…Nauka w sumie dla każdego. Dokładnie interpretowałam każde 

słowo pastora uważając czy nie ma w jego słowach czegoś „podejrzanego”, co mogłoby mnie sprowadzić na 

złą drogę zmierzającą do zmiany wyznania. Nie było. Konkrety o nas, o naszym postępowaniu 

przesiąkniętym niejednokrotnie pychą i o tym jak to wszystko ma się w stosunku do Boga. Potem była 

przerwa na obiad gdzieś tam w mieście. Na szczęście udaliśmy się wtedy na spacer w gronie rodzinnym z 

dala od pozostałej ekipy, obiad zaliczając w ostatniej chwili. Nabrałam dystansu, wyciszyłam się. Potem 

wróciliśmy na drugą część konferencji, którą wysłuchałam ze spokojem. Ale z czasem konferencja dobiegła 

końca. Pastor zaproponował modlitwę wspólną, ale też gdyby ktoś chciał indywidualną. Było to tak jak 

poprzednio uwielbienie pieśnią. Ale tym razem byłam przygotowana na to, co mnie czeka i z zaciśniętą 

szczęką i pięściami obserwowałam tych dziwnych ludzi… I wtedy pacząc jak Oni wielbią naszego jakby nie 

było wspólnego Boga, jak Jemu ufają, jak oddają Mu chwałę, jaka radość i miłość ich wypełnia poczułam 

głęboką zazdrość i żal. Dlaczego ja tak nie kocham? Dlaczego ja tak nie ufam? Dlaczego nie oddaję całej 

siebie wielbiąc radośnie Pana? Pustka wypełniała moje serce. Pragnęłam Jego miłości! Pragnęłam spokoju 

w sercu, w życiu, w rodzinie. Łzy same toczyły się po mojej twarzy. Byłam taka samotna! Tak bardzo 

pragnęłam miłości! Wprawdzie brat przytulał mnie do siebie i zapewniał – siostra kocham Cię! Ale ja nadal 

pragnęłam. I postawiłam wszystko na jedną kartę. Poszłam do Pastora i jego żony, aby pomodlili się za 

mnie. Zapytali, o co chcę się modlić. Odparłam: o spokój w sercu, miłość w rodzinie i o to by w końcu 

przestać przeklinać (przysłowiowy szewc przegrałby ze mną w konkurach!). Oni nałożyli na mnie ręce i 

modlili się za mnie. A ja wypłakując cały swój żal przyjmowałam błogosławieństwo i uwolnienie od 

naszego Pana… 
 
To doświadczenie było początkiem mojego nawrócenia. Pan uwolnił mnie od grzechu przeklinania. Nawyk 

ten zniknął bezpowrotnie, mimo iż minęło już trzy lata. Ale co najważniejsze zasiał w moim sercu małe 

ziarno, które cały czas kiełkuje i mam nadzieję, że wzrośnie do kolosalnych rozmiarów na Jego chwałę. 

Brat, mimo że mieszkał w Irlandii poświęcił zdalnie swój czas by znaleźć w Rzeszowie wspólnotę Odnowy 

w Duchu Świętym oczywiście w kościele katolickim, bo do innego się nie wybieram; -) Nie przeszkadzało 

mu to, że on będąc w innym wyznaniu, kieruje mnie do wspólnot katolickich. Znalazł mi kościół blisko 

domu i nawet sprawdził, kiedy są msze i spotkania. Wprawdzie ziarno zostało zasiane, ale nie wiedziałam 

jak go pielęgnować. Brat wydzwaniał do mnie, zachęcał do czytania Pisma Świętego, opowiadał o swojej 

bliskości z Bogiem. To sprawiło, że po dwóch latach od pamiętnego czasu w Dublinie, po wielu 

poszukiwaniach, próbach i błędach znalazłam się we Wspólnocie Miriam Odnowa w Duchu Świętym. 

Znowu kolejnym „przypadkiem” trafiłam na 7-tygodniowe Seminarium Odnowy Wiary. Uczestniczyłam w 

nim wytrwale i zostałam na stałe we wspólnocie ☺ 
 
A co najciekawsze nagle zdałam sobie sprawę, że w moim kościele, kościele katolickim nie musi być 

sztywno, smutno, z utrapieniem na twarzy. Bóg tego od nas nie oczekuje! I od prawie trzech lat uczestniczę 

w różnych spotkaniach i patrzę na następujący obraz: 
 
…Towarzystwo zapodaje gitarę, keyboard i ….Zaczyna się!!! Kilkadziesiąt osób wznosi wysoko ręce w 

górę i zaczyna wielbić radosną pieśnią Boga! Na całe gardło, z całą mocą, przeplatając przy tym okrzyki: 

Jezus, Jezus! JESTEM W PEŁNI ODDANA PANU!!!!!!! Matko! To wspaniałe! Nie wyobrażam sobie by 

NIE można było się tak zachowywać!;-) 
 
To, co mi się przydarzyło świadczy tylko o jednym – nie szukajmy różnic, ale wzmacniajmy się i dzielmy 

tym, co dobre. 
 
Bracia katolicy i Bracia protestanci - Nie narzucajcie sobie Waszych przekonań, lecz połączcie 
siły i dawajcie świadectwo swoim życiem w Jezusie Chrystusie! Tyle ludzi pragnie Boga! Tyle 
osób szuka Prawdy! 
 
Połączcie siły chociażby w ewangelizacji! Wyjdźcie razem do ludzi! 
 
Dzielcie się tym Chlebem z innymi! Dzielcie się Miłością! 



 
I nie zapominajcie jak nauczał Jezus: 

 

„Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.” 
 
(J 13,34) 
 
Niech Bóg Was prowadzi swoją drogą! 
 
Szczęść Boże ☺ MAGDA 


