
Witajcie! 

 

od dnia warsztatów prorockich upłynęła już chwila..Moje świadectwo będzie wiec 

potwierdzeniem, ze u Boga czasu nie ma, a ja doświadczam Jego prowadzenia i poruszeń 

tak mocnych, że postanowiłam się z Wami podzielić. Kiedy mieliśmy się połączyć w pary z 

osobami dla nas nieznanymi, modliliśmy się o to, aby Duch Święty przyszedł do nas 

ze Słowem, obrazem lub poznaniem. Osoba modląca się nade mną miała obraz studni z 

której przez szczeliny wyciekała woda. Obok studni stało puste wiadro i głaz. Przekazała 

mi ten obraz bez specjalnego zrozumienia twierdząc, ze nie jest pewna czy on pochodzi 

od niej samej czy od Ducha Świętego. Ja od razu odrzuciłam ten obraz czując, ze 

w ogóle nie pasuje do mojej rzeczywistości. Nie wracałam już do tego. Jednak na 

drugi dzień, podczas mojej codziennej osobistej modlitwy Pan przyszedł ze Słowem 

z księgi Sędziów, w której potwierdził mi wcześniejszy obraz kobiety modlącej się nade 

mną. Była tam mowa o tym, jak Bóg rozwarł szczelinę tak, że wyszła z niej woda. Ten, 

który się jej napił ożył i wróciły mu siły". Okazało się, ze w swym egoizmie nie 

przyjęłam tego co Bóg chciał mi zakomunikować wcześniej..Zaczęłam się zastanawiać 

nad tym co Bóg chce mi powiedzieć? Usłyszałam w sercu: "nie czerpiesz wystarczająco 

ze źródła wody żywej, woda wylewa się szczelinami a wiadro stoi puste..nie używasz 

go.." 

Zaczęłam zastanawiać się nad symboliką wody, studni, głazu..Bóg wyraźnie pokazał mi 

moje szczeliny, z których jeszcze uchodzi moje życie, a On wciąż obdarowuje mnie 

mocą Ducha Świętego..Dzięki tej mocy przemieniam się i otrzymuję siły do tego co czeka 

mnie w przyszłości..poczułam jak Bóg mówi o tym, że wszystko co uczynię w 

mocy Ducha Świętego będzie udane, jeśli tylko zaczerpnę tak, aby woda się 

nie rozlewała..idź!, głos!, śpiewaj!, pisz!, opowiadaj!, realizuj pragnienia i mów o tym jak 

wielkie rzeczy uczynił ci Pan..a Ja spełnię pragnienia twego serca! 

 Podsumowując myślę ze ten obraz jest taką próbą opisania, tego co się we mnie 

dokonuje, obraz ciągłego nawracania i przemiany, to fascynujące doświadczenie!. 

Spotkanie żywego Boga pokazało mi, że relacje z Nim mogą być coraz głębsze, ze jestem 

zdolna do wyjścia Bogu na przeciw, to spotkanie to jedyna, właściwa, i 

prawdziwa odpowiedz na samotność ukrytą gdzieś w głębi mnie, tam gdzie nikt 

nie możne dotrzeć tylko On.. z pozdrowieniami.  

 Ela Sz. 


