
Oaza Modlitwy, która odbyła się w dniach 22-24 kwietnia w Glotowie, rozpoczęła się 

dla mnie w momencie kiedy Renata i Bogdan zapragnęli zorganizować te rekolekcje. 

Zastanawiałam się nad tym, dlaczego chcą prowadzić kolejną OM – przecież nie było jej w 

naszych planach tegorocznych. Duch Święty, jednak wiedział dlaczego przygotował dla 

naszej wspólnoty ten czas i zaprosił nas na OM – „Małżeństwo w mocy Ducha Świętego”. W 

Domowym Kościele w tym roku formacyjnym przeżywamy rok W mocy Ducha Świętego, 

więc OM doskonale wpasowała się w temat obecnego roku. W grudniu dostaliśmy 

zaproszenie, żeby włączyć się w przygotowania do posługi, którą podejmiemy podczas Oazy. 

W Domowym Kościele się nie odmawia, więc ochoczo przystąpiliśmy do przygotowań. I tak 

rozpoczął się nasz nowy rozdział życia, w którym zbliżaliśmy się do Ducha Świętego. Zawsze 

dla mnie ważny był Duch Święty i zwracałam się do niego w wielu sytuacjach mojego życia, 

jednak teraz nastała nowa jakość. Przyzywanie Ducha Świętego zaczęło zmieniać przede 

wszystkim mój namiot spotkania, który powoli zaczynał wyglądać jak namiot spotkania. 

Zmieniała się tez nasza modlitwa małżeńska, która potrafiła trwać pół godziny, a my nie 

odczuwaliśmy upływu czasu, tylko wielbiliśmy Boga. Dialog małżeński też zyskał na jakości. 

Odczułam chyba po raz pierwszy w życiu tak naprawdę, że jestem umiłowanym dzieckiem 

Boga, wtedy, kiedy Pan sam przemówił przez moje usta. Przez kolejne dwa tygodnie 

unosiłam się metr nad ziemią i promieniałam na wszystkich wokół mocą Ducha Świętego. W 

modlitwie wstawienniczej nad nami Pan Bóg zapewnił nas pięciokrotnie w słowie, które nam 

dał, Ja Jestem. To pokazało mi jakim jestem niedowiarkiem, skoro sam Bóg tyle razy w kilku 

zdaniach musi mnie zapewniać o Sobie.  

Pan przemieniał mnie każdego dnia. Na początku kwietnia mogłam uczestniczyć w 

rekolekcjach ewangelizacyjnych, w trakcie których doznałam oczyszczenia i w pełni oddałam 

się Bogu, nie pozostawiając pod swoim władaniem żadnej sfery mojego życia.  

Wreszcie nadszedł czas upragnionej Oazy Modlitwy. Pan dał nam czas spotkania na 

modlitwie małżeńskiej przed swym świętym obliczem. Przemieniał mój namiot spotkania, 

dzięki wskazówkom i ćwiczeniom, które mogłam wykonywać na rekolekcjach. Dokonywał 

dalszego oczyszczenia mojej duszy we łzach, które jak dla mnie za często spływały z moich 

oczu. Pozwolił mi służyć innym małżeństwom darem modlitwy wstawienniczej. Posłużył się 

mną jako swoim narzędziem i użył moich ust do wypowiadania proroctwa i oczu do 

zobaczenia obrazu.  

Najbardziej jednak czekałam na moment naszej modlitwy wstawienniczej. Miałam 

dwie sprawy do załatwienia i właśnie na tej modlitwie chciałam dostać gotową odpowiedź. 

Wierzyłam, że właśnie tak będzie. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy Pan milczał. Ukazał 



się tylko obraz i rozeznanie, że jesteśmy na dobrej drodze. Zaufałam Panu w pełni i 

wierzyłam, że pomoże nam w inny sposób rozeznać. Moja dusza pragnęła uwielbiać Pana 

podczas wieczoru uwielbienia.  

W niedzielny poranek szukałam odpowiedzi w słowie Bożym podczas namiotu 

spotkania, jednak nic nie mogłam odczytać. I znowu pojawiły się łzy oczyszczenia. Ogromna 

wdzięczność do Jezusa Chrystusa za Jego bezinteresowną miłość wobec mnie. Nadszedł czas 

kontemplacji, której nigdy wcześniej w moim życiu myślę, że nie doświadczyłam. I właśnie 

tu, podczas tej modlitwy Pan Bóg przyszedł do mnie, przytulił mnie mocno i trwaliśmy w 

uścisku miłości. A później powiedział mi co mam czynić. Odwołał się do proroctwa, które 

otrzymałam trzy lata temu na REO, a którego nie potrafiłam zrozumieć. Teraz wszystko jest 

jasne. „Tylko mi zaufaj, a Ja Cię poprowadzę”. Tym razem już tradycyjnie pojawiły się łzy 

wdzięczności. Pan pokazał mi jak bardzo mnie kocha. Przyszedł do mnie osobiście. Nie 

powiedział nic na modlitwie wstawienniczej, po to, żeby mógł powiedzieć mi to wszystko 

twarzą w twarz.  

Przygotowanie do tej Oazy Modlitwy, przeżycie Oazy Modlitwy rozpoczęło nową 

relację z Bogiem w Chrystusie Jezusie przez Ducha Świętego. Zaczynam „Nowe Życie” w 

mocy Ducha Świętego. Niech On wiedzie mnie po ścieżkach mojego życia zgodnie z wolą 

Bożą.           

Chwałą Panu! 

 Ania 


