
Czytałam Wasze piękne świadectwa i pomyślałam, że podzielę się swoim z perspektywy 

osoby organizującej i współprowadzącej warsztaty. 
 

Czuję ogromną radość i wdzięczność Bogu, że powołał mnie do ich organizacji. Czuję, że 

robienie takich rzeczy jest moją pasją. Ale jednocześnie, i to jest najważniejsze, widziałam 

namacalnie jak Bóg sam prowadzi i układa te warsztaty. Mój pomysł i plan był w niektórych 

rzeczach całkiem inny niż Jego. Niektóre sprawy nie układały się tak jak bym chciała, ale 

dzięki temu On uzdrawiał moje wnętrze z perfekcjonizmu. Pokazał mi, że nie musi być 

idealnie, żeby było dobrze. Wszystko co według mnie zostało niedopilnowane i nie zrobione, 

zrobił On. Nie wiem jakim cudem, ale było zrobione.  

Dzięki Kindze, która na samym początku warsztatów powiedziała mi  jedną z zasad SNE, 

że „jeśli czegoś wyraźnie nie powiedziałaś, to nie możesz później tego wymagać, że nie 

jest zrobione” przez cały czas warsztatów nikomu nie zwróciłam uwagi, że coś zostało nie 

dopilnowane. To pierwsze uzdrowienie mojego serca. Dawniej wytknęłabym każdy nawet 

najdrobniejszy błąd. 
 

Osobom, które posługiwały w organizacji warsztatów mówiłam: „Pamiętajcie, że Bóg 

posługujących uzdrawia poza kolejnością”. Potwierdzam, że tak się właśnie stało w moim 

przypadku. Nie uczestniczyłam w żadnych zajęciach warsztatowych, niewiele też słuchałam 

konferencji, a Bóg w swojej miłości dał mi więcej niż oczekiwałam. 
 

Drugie uzdrowienie dokonało się w trakcie adoracji i modlitwy uzdrowienia wewnętrznego. 

Bóg pokazał mi sytuację z dzieciństwa, kiedy jako 7 letnie dziecko zostałam wyszydzona i 

wyśmiana przez rówieśników, pokazał mi jakie uczucia wtedy we mnie się zrodziły. Nagle 

zrozumiałam, że to są właśnie te same uczucia, które rodzą się we mnie teraz w różnych 

sytuacjach z ludźmi, kiedy wydaje mi się, że ze mnie szydzą i mnie wyśmiewają. Gdy to 

zobaczyłam, poczułam jak ogarnia mnie lekkość i pokój, tak jakby opuściło mnie jakieś 

zniewolenie. 
 

Zdaję sobie sprawę, że wiele osób myśli, że adoracja i modlitwa uzdrowienia wewnętrznego 

była przygotowana wcześniej, opracowana w punktach i ułożona. Chcę Was zapewnić, że 

całą adorację poprowadził Bóg.  

My jako Wspólnota nigdy nie przygotowujemy adoracji, nie ustalamy tematów, nie 

opracowujemy punktów. Diakonia uwielbienia nigdy nie wie, jaką pieśń będzie śpiewać. Tym 

razem było tak samo.  

Gdy weszłam na scenę i usiadłam na krześle, poczułam wszeogarniającą pustkę w sobie, 

żadnego planu, konceptu, a nawet pomysłu, co będziemy robić i mówić.  

Pomyślałam, że może Jacek będzie miał jakiś kierunek, ale on (jak mi później powiedział) też 

nic nie miał.  

Bóg poprzez obrazy i Słowa z Pisma Świętego, które opisywaliśmy na głos i omawialiśmy je, 

tworzył całą modlitwę. Czułam, że każdej osobie z proroków po kolei daje jakiś obraz i 

natchnienie, a cała modlitwa ułożyła się w uzdrowienie począwszy od poczęcia aż do 

doczesności. Wierzę, że gdybyśmy przygotowali punkty tej adoracji, nie otworzylibyśmy się 

na natchnienia Ducha Świętego i to co nam pokazywał. Trzymalibyśmy się kurczowo naszych 

planów. A dzięki temu, że my nie mieliśmy nic, On mógł zrobić wszystko. 

Najciekawsze w tym wszystkich jest to, że w książce "Ocalić co zginęło" jest opisane 

uzdrowienie wewnętrzne do poczęcia poprzez kolejne etapy życia, ale ani ja ani Jacek nie 

skojarzyliśmy tego. 
 



A kiedy zobaczyłam obraz Jezusa, który stoi pośrodku diakonii uwielbienia i jak dyrygent 

układa wszystko, wiedziałam, że to On zorganizował te warsztaty, On wybrał posługujących, 

On wybrał wszystkich uczestników.  
 

Tym świadectwem chcę oddać Chwałę Bogu i pokazać, w jaki sposób On działa w naszym 

życiu. Amen.  
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