
Cieszę się że taka inicjatywa zaistniała, ponieważ można zobaczyć jak wygląda posługa w 
innych wspólnotach oraz zdobyć nowe doświadczenia. Całe warsztaty były profesjonalnie 
przygotowane. Co do doświadczeń podczas samych warsztatów mogę zaświadczyć, że 
silnie przeżyłem modlitwę o dar wiary. Oprócz swoich przeżyć wewnętrznych miałem 
obraz gołębicy, która unosiła się nad uczestnikami w niesamowitym świetle. Jeszcze raz 
Bóg zapłać. Piotr 
 
Dziękujemy za bardzo owocne Warsztaty, miłą atmosferę i znakomitą organizacje, dzięki 
której mimo krótkiego czasu przekazaliście nam ogromną i cenną wiedzę. Pozdrawiamy. 
Z Panem Bogiem. W imieniu Wspólnoty Marana-tha Anna 
 

Dziękujemy za wasza posługę, bez was nie byłoby tego wszystkiego. Niech Bóg wam 

błogosławi. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Anna 

Mam nadzieje, że jest to rozpoczęcie owocnej współpracy i wzajemnego obdarowywania 
się. Pozdrawiam i dziękuję za posługę. Mieczysław 

To ja Wam dziękuje, że Pan Bóg dał mi możliwość uczestnictwa, że mnie zaprosił, dziękuję 
za Was, jesteście wspaniali. Chwała Panu że ma TAKIE CUDOWNE NARZĘDZIA. Katarzyna 

Wam również niech dobry Bóg  błogosławi, to był wspaniały czas, serce sie raduje na to, 
co Pan poprzez wasza posługę nam przygotował. DOBRA ROBOTA. Zostańcie z Bogiem. 
Agnieszka 

Bardzo dziękujemy za miłe słowo jak i za całe przygotowanie wspaniałych warsztatów. 
Nasze odczucia, co do jedności są identyczne, wspaniale, że Pan Bóg wybiera zupełnie 
nieznajome sobie osoby i tworzy z nimi tak mocną więź, jakby jedno ciało w Chrystusie. 
Niech Bóg błogosławi waszej wspólnocie:) cieszę się że mogłam was poznać. Anka 

Również dziękuję za WASZ TRUD I WSPANIAŁĄ ORGANIZACJE WARSZTATÓW. Z PANEM 
BOGIEM.  Grażyna 

Też dziękuje, BÓG działa w WAS i przez WAS. Cudowne konferencje. Dziś podczas 
uwielbienia widziałam Jezusa w śnieżnobiałej szacie przyszedł i przytulił mnie. Tak błogie 
uczucie, aż łzy same płynęły ze szczęścia. Niech Bóg obficie Wam błogosławi i prowadzi w 
posłudze charyzmatycznej. Było cudownie, pozdrawiam. Zosia 

To ja dziękuje za wspaniałe warsztaty. Dziękuję za wszystkich prowadzących wykłady i 
animujących modlitwy. To był czas dobrze spędzony, napełnił mnie wiarą, że Dobry Bóg 
może działać przez każdego, nawet przeze mnie. Szczególnie dzisiejsze wykład -
świadectwa pokazały, że Bóg posługuje się różnymi osobami, nie tylko tymi 
elokwentnymi. Chwała Panu. Bogumiła 

Ja również dziękuje za podzielenie się wiedzą i praktyczne przygotowanie nas kursantów 
do posługi. To były dobrze przygotowane warsztaty. Pozdrawiam. Lidia 



Bóg Wam zapłać za wspaniały, błogosławiony czas warsztatów i za wszystko, czym przez 
Waszą posługę, Pan nas obdarował. Alina ze Wsp. Animus 

Dziękuję za dobre słowa, za świetnie zorganizowane warsztaty. Była to wspaniała uczta 
Słowa, którą przygotował Pan. Jezus był z nami, dotykał naszych serc i pozostanie z nami 
w każdy czas, zwłaszcza w posłudze prorockiej. Szczęść Boże. Anna 

Dziękuję za miłe słowa a przede wszystkim za zorganizowanie tych warsztatów. Dużo 
wiedzy praktycznej, modlitwa. Czuć było wzajemną sympatię i jedność. To cieszy i buduje. 
Ela 

Chciałam podziękować z całego serca za to, że mogłam uczestniczyć w Warsztatach, że 
mogłam posługiwać  uzyskałam więcej niż mogłam sobie wyobrazić :) Nasz Bóg jest 
wielki!!! Dziękuję! 

    
A tyle się działo w styczniu, że przegapiłam swoją rocznicę, to już rok w Miriam :) nie 
wiem jak ja mogłam bez Was wszystkich żyć  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 
Również ja chcę podziękować za zorganizowane warsztaty. Wszystkie konferencje w jakiś 
sposób mi pomogły, a podczas modlitwy otrzymałam pouczenie i potwierdzenie słów 
otrzymanych wcześniej. Chcę dodać, że mnie również ogarnia panika, gdy mam coś 
powiedzieć do większej liczby ludzi i dziękuję za świadectwa osób, które podzieliły się z 
nami swoimi odczuciami w tej kwestii, bo bardzo mnie to pocieszyło. Chwała Panu. Sabina 
 


