
Mam na imię Ania i chciałam podzielić się z wami tym wszystkim, co Jezus z działał w moim 

sercu w czasie warsztatów. Na początku to powiem, że tak atrakcyjnego we wszelkie atrakcje 

weekendu to jeszcze w moim życiu nie było. Miałam jechać do Łagiewnik, w parafii obok 

były bardzo dobre rekolekcje ewangelizacyjne, miałam zaplanowane szkolenie zawodowe w 

Jaśle, mój lekarz umówił mnie na zabieg usuwania żylaków nogi i jeszcze do tego warsztaty 

w Rzeszowie:) Był taki moment, że myślałam, że oszaleje, co wybrać złościłam się, że nie 

potrafię rozeznać...Ale w sumie pomyślałam, że jestem w diakoni wstawienniczej  

i warsztatów mi brak i od dłuższego czasu szukałam, to trudno jadę. Odwołałam co się dało  

a mój lekarz stwierdził że z Bilem Gejtsem (nie jestem pewna czy tak się pisze) łatwiej się 

umówić na zabieg. Ale Bóg ma wielki plan. Warsztaty okazały się świetnie przygotowane. Na 

każdy rodzaj modlitwy otwierałam się jak mogłam najbardziej, ale gdy doszliśmy do 

modlitwy 5 kluczy to normalnie takie zamieszanie, co do czego. Byłam pierwszą omadlaną 

osobą i ku mojemu zdziwieniu sprawy z mojego dzieciństwa zaczęły mnie znowu dotykać. 

Łzy płynęły jak oszalałe. Przerobiłam te sprawy kilka razy na rekolekcjach z modlitwą  

o uwolnienie a także z książką i z kierownikiem duchowym, przebaczyłam  już wszystkim a 

tu taki strzał. Znowu wróciły uczucia z tamtego okresu, ale widziane jak by oczami osoby 

stojącej obok. Lęk ogromny żal i ja klęcząca przed obrazkiem Jezusa cieniem 

ukoronowanego. Pamiętam ten stan z przed lat jak się czułam. Prosiłam Boga, żeby zabrał 

mnie jako 4-ro może 5-cio letnie dziecko. Nie zgadzałam się na życie w tej rodzinie. Byłam 

najmłodszym 8-smym dzieckiem, ojciec alkoholik, ciągle awantury, przemoc, strach tak 

paraliżujący, że miałam stany utraty świadomości. To wszystko miało już być zamknięte, a tu 

wraca. Oczywiście czas nas bardzo gonił więc jeszcze raz wybaczyłam rodzicom  

i rodzeństwu. I dalej następna osoba była omadlana. W sumie poczułam ulgę, że łzy przestały 

kąpać jak szalone. Ale gdy wróciłam na miejsce i diakonia muzyczna zaczęła śpiewać, łzy 

zaczęły płynąć jeszcze szybciej i Bóg pokazał mi, że ja mam żal  do Boga. W tamtym 

momencie u małej dziewczynki zakłamał się we mnie Obraz Boga. Nigdy to nie przyszło mi 

do głowy, żeby świadomie obwiniać Pana, ale serce dziecka jest bardzo proste i dobrze! My 

często ubieramy w piękne słowa a dziecko jest szczere...Oddałam to wszystko Bogu i Bóg 

wlał w moje serce tak wielką wdzięczność i miłość. Pozdrawiam bardzo serdecznie  

i dziękuję wam również:)  
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