
 Świadectwo z seminarium odnowy wiary w Elblągu 

Nazywam się Magdalena. Pragnąc ożywić  wiarę i pogłębić relację z Panem Bogiem, zdecydowałam 

się wziąć udział w kilkutygodniowym seminarium odnowy wiary.  

Spotkania odbywały się raz w tygodniu przez 9 kolejnych.  Modliliśmy się wspólnie uwielbiając Pana 

Boga, dziękując mu za wszelkie łaski. Spotykaliśmy się także w mniejszych grupach i dzieliliśmy się 

pracą nad Słowem Bożym, jak w ciągu całego tygodnia  wyglądała nasza relacja z Panem Bogiem na 

Namiocie Spotkania z przygotowanych na dany tydzień fragmentów Pisma Św. Za każdym razem 

słuchaliśmy również  konferencji księdza Piotra oraz świadectwa małżonka lub małżeństwa z DK.  

Zapisując się na to seminarium nie wiedziałam, ze będzie ono tak bogate w treści, ale przede 

wszystkim w łaski jakimi po kolei obdarował mnie Pan Bóg. 

Pierwszą rzeczą jaka mnie poruszyła podczas tego seminarium było to, ze Pan Bóg mnie bardzo 

kocha. Wiedziałam o tym od dawna, nie raz tego doświadczyłam, ale teraz w zupełnie inny sposób. 

Pan Bóg pokazał mi ze GRZECH TO ŚMIERĆ, to nicość, czarna dziura i coś najokropniejszego, i 

najważniejsze, że PAN BÓG NIE CHCE MOJEJ ŚMIERCI.  

Wiele łask doświadczyłam po modlitwie o uzdrowienie. Pan Bóg dał mi nowe spojrzenie na 

rzeczywistość, pokazał mi jakby nowy świat, piękniejszy, radośniejszy, inny. Miałam wrażenie, ze coś 

mi  ZASŁANIAŁO wcześniej oczy fizyczne i duchowe, a teraz Pan Bóg mi je otworzył. Mimo iż do tej 

pory uważałam się za osobę dość spełniona w życiu, szczęśliwą, a także pogodną, to jednak dopiero 

po modlitwie poczułam, ze jeszcze wiele radości na mnie czeka już tu na ziemi i Pan Bóg mi pokazuje 

jak to wszystko cudownie stworzył.  Zmieniło się moje spojrzenie na drugiego człowieka,  w którym 

widzę najpierw dobro i się nim cieszę. Inaczej też patrzę na samą siebie, wiele rzeczy nie 

akceptowałam w swoim wyglądzie i nieraz czułam się nieatrakcyjna… Teraz także w sobie widzę 

piękno, a wady które są i też je dostrzegam,  nie wydają się takie olbrzymie jak kiedyś, nie poświęcam 

tyle czasu martwieniem się „jak ja wyglądam” (w domyśle: źle). Jestem tak samo piękna jak ludzie, 

których spotykam i w których podziwiam to piękno, które jest dziełem Pana Boga. 

Razem z odkrywaniem piękna i radości, zniknął „od zawsze” towarzyszący mi WSTYD w zwykłych, 

normalnych kontaktach z mężczyznami. Mimo iż nie jestem nieśmiała, zawsze w towarzystwie 

mężczyzn czułam się gorsza lub nienaturalnie (wewnętrznie) zawstydzona i raczej nie miało to nic 

wspólnego z cnotą wstydliwości. Teraz jestem wolna od tych uczuć i zupełnie swobodnie przebywam 

w ich towarzystwie i dzięki temu nie mam oporów by przy NICH być aktywną osobą, zabierać głos, 

wyrażać inne zdanie, itp. Wcześniej też to robiłam, ale o wiele więcej musiałam się wewnętrznie 

„przełamywać”. 

Pan Bóg udzielił mi wiele ODPOWIEDZI na nurtujące mnie przez kilka dni pytania, wątpliwości, 

zmagania (np. na Namiocie Spotkania) poprzez osoby z grupy dzielenia. Czasem wystarczyło jedno, 

pierwsze zdanie osoby dzielącej się przebiegiem tygodniowego rozważania Słowa Bożego, aby 

„ciemności” duszy się rozproszyły, abym usłyszała odpowiedź na moje: „dlaczego”. 

Pan Bóg wiele łask przygotował dla mnie także na końcu seminarium, w czasie modlitwy o wylanie 

darów Ducha Świętego.  Najpierw oczyścił moje serce i umysł z egoistycznych oczekiwań, następnie 

usunął lęk przed byciem obdarowaną i wylał na mnie Swego Ducha. Wierzę, że z Boża pomocą i ku 

Jego chwale będę mogła  tymi darami służyć. Chwała Panu! 


