
Wiele można myśleć, wiele się też zastanawiać, ale najwięcej można zrobić działając. 

Szukałem czegoś ostatnimi czasy i znalazłem to w ciągu dwóch dni spędzonych w Taborze, 

na warsztatach organizowanych przez wspólnotę Miriam. Kiedy otrzymałem maila  

z informacją, że takie warsztaty będą organizowane, od razu wiedziałem, że muszę w nich 

uczestniczyć. Od kilku miesięcy przymierzałem się do posługi modlitwą wstawienniczą  

i modlitwą o uzdrowienie. Niemniej jednak brakowało mi w tej kwestii nakreślenia jakiegoś 

kierunku i przede wszystkim wiedzy. Ale dzisiaj mi go już nie brakuje. Dzisiaj wiem, że chcę 

posługiwać w ten sposób na rzecz innych. Nie jest to łatwe, ale pragnieniem moim od dawna 

jest być sługą Boga i drugiego człowieka. Do tej pory nie miałem żadnej wiedzy na te tematy. 

Szukałem po Internecie informacji. Coś udało mi się znaleźć, ale nie wyczerpywało to tematu 

w ogóle. I szukałem dalej.  

 

Muszę przyznać, że to, że znalazłem się na nich nie było przypadkiem. Było to spełnienie 

woli Ojca, który mnie tutaj przysłał, bo chciał po raz któryś z rzędu podziałać w moim życiu i 

zmieniać je na lepsze. Oczywiście Mu się to udało. Otworzyłem swoje serce na tyle, że Jego 

łaska znalazła się we wnętrzu mojej duszy. Nie wszystko byłem w stanie zapamiętać z tych 

warsztatów, ale tez nie poszedłem tam, aby zostać ekspertem w tej kwestii. Nie zależało mi na 

zapamiętaniu nawet większości. Duch Święty w taki sposób pokierował moimi myślami, aby 

wyłapały te informacje, którymi On posłuży się w mojej dalszej pracy na rzecz bliźnich i tak 

się tez stało. W sobotę na zakończenie było uwielbienia. Musze przyznać, że nie spotkałem 

się jeszcze z tak cudowną formą, jaka została zastosowana w trakcie tego uwielbienia. Nigdy 

nie uczestniczyłem w modlitwie o uwolnienie od zranień od poczęcia. Widziałem, jak osoby 

wokół mnie płaczą. Moje serce również dotknęła łaska Pana. Nie potrzebowałem fajerwerków 

w stylu specjalnych odczuć, bo to nie o to chodzi. Czułem tylko i wyłącznie spokój i błogość. 

Pan już wiedział, co w tym momencie uleczyć w moim sercu i jakie zranienia z dzieciństwa 

wymazać z mojej pamięci. Ale to nie koniec łask, które otrzymałem. W niedziele w trakcie 

warsztatów modlitwy o uzdrowienie poczułem w moim wnętrzu ciepło. Poczułem, jakby ktoś 

był obecny. W lewym barku dało się odczuć dziwne ukłucia, potem przerwę, potem znowu 

niewielki ból. Wydawało mi się, że ktoś coś tam jakby naprawiał. Potem poruszyłem ręką  

i nie czułem żadnego bólu. Oddałem Bogu za to chwałę. Po powrocie do domu ból częściowo 

powrócił. Ale największym cudem jest to, że mogłem w nocy na lewym boku spać normalnie. 

Wcześniej to nie było możliwe. Odczuwałem duży dyskomfort związany z zerwanym 

mięśniem, który nieraz w nocy, gdy miały być jakieś zmiany pogodowe, albo mięśnie były 

naciągnięte po całym dniu pracy, doprowadzał mnie do bezsenności. Nie mogłem zdjąć 

swetra. Dzisiejszej nocy śpię na lewym boku bez problemu, pomimo, że odczuwam jeszcze 

niewielki ból, ale ufam Panu, że proces uzdrowienia zapoczątkowany w niedzielę postępuje  

i w momencie odpowiednim, zgodnym z Jego wolą nastąpi całkowite uzdrowienie. Mogę 

tylko w tej chwili powiedzieć "Chwała Panu". 

 

Przez cały okres warsztatów czułem fizycznie obecność Ducha Świętego w drugim 

człowieku, w napotkanych osobach, w uwielbieniu, w śpiewanych wspólnie pieśniach, ale 

przede wszystkim w atmosferze panującej w trakcie warsztatów, w atmosferze związanej  

z radością i pokojem serca, poczuciem przynależności do wspólnoty Miriam, radością 

pojawiającą się na buzi każdego, szczerym uśmiechu, ale przede wszystkim z tym, że czułem 

się tam jak w rodzinie, jakby to był właśnie w tym momencie mój dom. Bóg chciał, abym tak 

się czuł, bo w przeciwnym momencie zamknąłbym swoje serce na Niego i w ogóle nie 

skorzystałbym z tych warsztatów. Swoje serce można otworzyć najbardziej tylko  

w momencie, gdy czuję się jak ryba w wodzie i tak właśnie było w tym przypadku. Powiem 

tutaj jeszcze o jednej wspaniałej rzeczy, która się wydarzyła. Jakiś czas temu prosiłem go  

o to, aby na mojej drodze podstawił osobę, która pomoże mi w prowadzeniu zajęć dla 



bezdomnych, z którymi pracuję. Tak się tez stało. We wrześniu pojawiła się jedna osoba, 

która zadeklarowała pomoc, natomiast na warsztatach podeszła do mnie kobieta, która 

oświadczyła, że usłyszała głos wewnętrzny wzywający ją do posługi na rzecz 

najbiedniejszych, a środowiskiem do którego ją Pan skierował są właśnie bezdomni. Bardzo 

ucieszyła mnie ta informacja. Potwierdza się tylko w ten sposób, że mój udział w warsztatach 

był zaproszeniem od Ducha Świętego, zaplanowanym już dawno, a owocem tych warsztatów 

poza uzdrowieniami fizycznymi, duchowymi, uwolnieniami od zranień i złych duchów, jest 

przede wszystkim wypełnienie Woli Boga związanej z posługą na rzecz potrzebujących. 

Chwała Panu.  

 

 

Robert 

 

 
 


