
Świadectwo z Oazy Modlitwy 22-24 kwietnia 2016 

 

Wraz z mężem oraz całym naszym kręgiem uczestniczyliśmy w Oazie Modlitwy w Głotowie w 

dniach 22-24 kwietnia.  

Bardzo pragnęłam spotkać się z Panem Bogiem na modlitwie, a szczególnie na namiocie 

spotkania, gdyż to „zobowiązanie” dość opornie realizowałam.  Od dawna miałam z tym 

problem: nie organizowałam właściwie czasu w ciągu dnia, by pomodlić się Słowem Bożym i 

go rozważyć, zawsze to było nocą.  Niełatwo było mi się skupić, troski doczesne i zmęczenie 

powodowało, że ciężko mi było wytrwać w Pana obecności te kilkanaście minut. Zniechęcało 

mnie też to, że „nic” Pan Bóg do mnie nie mówił, nie miałam żadnych poruszeń i oprócz paru 

wyjątków trwało to latami. 

Na OM zrozumiałam, że rzadko wcześniej zdawałam sobie sprawę, przed Kim „stoję”, z kim 

spotykam się twarzą w Twarz. Dlatego, że nie wierzyłam do końca, że Bóg jest tuż przede 

mną, że On przychodzi, jak go się zaprasza. Zbyt wiele spraw życia codziennego, jak cierni 

wyrastało podczas modlitwy, że nie mogłam skupić się na Panu Jezusie. Też moje wezwania 

do Ducha Świętego były bardziej mechaniczne niż wypływające z serca. 

Na namiocie spotkania w czasie OM doświadczyłam obecności Pana Jezusa w mojej duszy. 

Podobnej żywej obecności doświadczyłam podczas modlitwy wstawienniczej, gdy Kapłan 

zadając jedno pytanie trafił w samo sedno mojego serca, które nawet przed Panem Jezusem 

chciałam skryć.  Teraz już wiem, ze Pan Jezus żyje, chce być obecny w mojej duszy, chce mi 

pomóc prostując ścieżki mojego życia, że On to za mnie robi, jeśli choć odrobiną woli mu na 

to pozwolę. 

CHWALA PANU! 

Magda 

 

Dla mnie namiot spotkania na OM był momentem, w którym poczułem Bożą Obecność. 

Objawiło się to głębokim pokojem i wyciszeniem, jakiego nigdy nie doświadczyłem. 

Wcześniej traktowałem to „zobowiązanie” jakby instrumentalnie, nie przykładałem do niego 

zbyt wielkiej wagi. Zmieniło się to diametralnie po OM. Staram się codziennie znajdywać 

czas, szczególnie o poranku na namiot spotkania i poświęcam na niego dużo więcej czasu. 

Nauczyłem się radzić z rozproszeniami. 

CHWALA PANU! 

Piotr 


