
Birma/Laos 
Brat Eckhard E. Bubenzer z Niemiec relacjonuje 20. czerwca 2016 r.: 
 
„A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych 
cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi 
gruncie” (1. List Piotra 5,10 
 
Po wielu latach surowej dyktatury militarnej klimat polityczny w Birmie nieco złagodniał. Nadal 
jednak obowiązuje zakaz prowadzenia misji chrześcijańskich w buddyjskich częściach kraju. 
Buddyzm jest swego rodzaju religią państwową. Niemniej jednak w tym wielonarodowościowym 
państwie, zamieszkałym przez około dwadzieścia różnych plemion, w zacofanych cywilizacyjnie 
rejonach górskich żyje nadal wielu animistów (animizm to pogląd, że zwierzęta, rośliny, 
przedmioty i żywioły posiadają duszę; duchom tym oddaje się cześć), którzy są wolni od wpływów 
buddyzmu. To właśnie tam leżą nasze obszary misyjne, a Pan błogosławi obficie usilne starania 
naszych braci, bardzo aktywnych w dziele ewangelii. 
Zwłaszcza brat Timothy Eng, na ile tylko pozwala mu na to jego praca w największym mieście 
Birmy, Rangunie, często udaje się do tych odległych górskich wiosek, aby zwiastować tu 
ewangelię. Niedawno udało mu się osiągnąć pięć kolejnych wsi. Okazuje się, że coraz częściej 
tereny te odwiedzane są przez reprezentantów różnych chrześcijańskich (często charyzmatycznych) 
denominacji. Niestety, zauważalny jest wpływ głoszonych przez nich fałszywych nauk i praktyk.  
Żyjący w północno-wschodniej części kraju wierzący docierają z ewangelią do Laosu, gdzie rząd 
nastawiony jest bardzo wrogo do chrześcijańskiego poselstwa. Stąd otrzymaliśmy 16. czerwca 
smutną wiadomość, że nasz brat Acaw z plemienia Akha, w stanie ciężkiej choroby i w śpiączce,  
został przewieziony do szpitalu w Tajlandii. 
 
 
 
 

   
 
Dzień później dowiedzieliśmy się, że Pan wziął go do siebie. To ciężki cios dla jego młodej rodziny 
oraz dla dzieła Pana w Laosie. Nasi bracia Jacob Ngun Uk i Timothy Eng przeprowadzili pogrzeb. 
Ponad dwieście mieszkańców okolicznych wsi, obecnych na pogrzebie, poświadczyło, że zmarły 
brat przyprowadził ich do Pana! Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy wesprzeć rodzinę materialnie, 
ale powinniśmy pamiętać w modlitwie o wdowie z czwórką małych dzieci oraz o konieczności, aby 
Pan powołał innych pracowników do pracy w Jego dziele. Żniwo jest jak zwykle wielkie, ale 



robotników mało. Młode dzieło Pana w Laosie potrzebuje szczególnie wsparcia. 

 
 
W samej Birmie, w południowym obszarze prowincji Czin, we wsi Chitsaw, wybuchł pożar, który 
zamienił w popiół domy czterech wierzących rodzin. Cieszymy się, że i tu mogliśmy pomóc 
finansowo. Taka forma chrześcijańskiej miłości bliźniego jest potężnym świadectwem dla  
pogańskiego otoczenia. 
 

  
 
W graniczącej od północy prowincji Sagaing ewangelia dalej rozpowszechniana jest po wsiach. 
Tutaj brat Jacob Uk ma liczne kontakty. 
Możecie dalej polecać Panu pracę w dwóch domach sierot, w Tachileik oraz w Rangunie. Niektóre 
z dorastających starszych dzieci, sprawiają wiele radości widocznym duchowym wzrostem oraz 
życzeniem współdziałania w krzewieniu ewangelii. 
Zwłaszcza w północno-wschodniej części kraju odczuwalne jest to, że wierzący bardziej umocnieni 
są w ewangelii niż w nauce. Potrzebują pouczenia i powinniśmy prosić Pana, aby pomnożył ich 
duchowe zrozumienie co do zasad zgromadzania się do Jego imienia. 
W obliczu licznych duchowych oraz administracyjnych potrzeb (zarządzanie finansami itp.) 
ustaliliśmy z bratem Jean-Pierre Chevalley z Szwajcarii oraz moim synem Danielem, że należy 
skorzystać z wielokrotnych zaproszeń braci i z Bożą pomocą sprostać w bliskiej przyszłości 
naglącej potrzebie odwiedzin. 
Z serdecznymi pozdrowieniami w Panu Jezusie, 
Eckard E. Bubenzer  
 
 
 
Demokratyczna Republika Kongo 
 
(W tym kraju dzieło Pana rozrosło się ogromnie w ostatnich kilkudziesięciu latach. Dzisiaj jest tam 
dobrze ponad dwieście zgromadzeń, z którymi mamy praktyczną społeczność w łamaniu chleba.) 
 



Relacja brata Johna Redekop z Kanady po odbyciu podróży do Mputu w lutym 2016 r.: 
 
„O gł ębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie 
wyśledzone drogi jego! Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą jego?” (Rzym. 11,33-34) 
 
Wersety te były w moim sercu, gdy wsiadłem w Mambasie na pokład sześcioosobowego samolotu i 
chwilę później mogłem spojrzeć w dół na liczne chaty i małe wioski. Po raz kolejny uświadomiłem 
sobie, jak wielkie jest to, co Pan czyni ku swojej wiecznej chwale, gdy zbawia ludzi na całym 
świecie, by mieć dla siebie lud na własność.  
Każda z tych podróży do Kongo przynosi ze sobą wiele przemyśleń. Za każdym razem zbieram 
nowe doświadczenia. Informacje odnośnie nowego centrum konferencyjnego w Mputu chciałbym 
podzielić wiadomości na dwie części: po pierwsze istotne zmiany zewnętrzne, a po drugie 
widoczny duchowy wzrost, zarówno liczebny, jak i duchowy.  
Gdy wracam myślami do czasu, kiedy planowaliśmy budowę budynku konferencyjnego, 
przypominam sobie, że miałem wtedy pytania: „Po co tak poważna inwestycja w środku dżungli? 
Czy to naprawdę konieczne? Czy to rzeczywiście wola Pana?”. Podczas gdy my zadawaliśmy 
pytania, Pan musiał udzielić nam lekcji: „O, małowierni...”. Mimo naszej słabości prowadzi nas 
zgodnie ze swoją wolą – praca postępuje naprzód. Pan postawił nas przed wyzwaniem, aby 
zainwestować finansowo w centrum konferencyjne, które ma stać się miejscem, na którym będzie 
zwiastowana ewangelia i nauczane będzie Słowo Boże; gdzie spotykać się będą młodzi ludzie 
podczas obozów młodzieżowych i rodzinnych.  
 
 
W samym sercu dżungli niczym oaza wyrasta dzisiaj centrum konferencyjne – z pokojami 
sypialnymi, kuchnią, domem gościnnym dla odwiedzających z zagranicy oraz budynkiem 
przeznaczonym na magazynowanie sprzętu i narzędzi. 
Na pierwszym zdjęciu przedstawiona jest bardzo prosta konstrukcja z tyczek bambusowych. Tutaj 
wierzący zgromadzają się na wspólne rozważanie Słowa Bożego. 

 
 
 
Na następnych zdjęciach widoczne są ujęcia z kolejnych faz budowy centrum konferencyjnego: 
najpierw z karczowania lasu, a później z różnych etapów budowy, aż do pokrycia dachu. 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
Zdjęcie zrobione z samolotu pokazuje, jak miejsce to wygląda dzisiaj.  



 
 
Tyle na temat materialnej strony dzieła. Pan wyraźnie zatroszczył się o wszystko – również o 
zebranie niezbędnych finansów. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego Pan błogosławi taki 
projekt. Z całą pewnością nie dla ziemskich korzyści, lecz wiecznych, „ku uwielbieniu chwalebnej 
łaski swojej”. Jeszcze dzisiaj zajmuje się budową swojego Zgromadzenia i nie tylko powołuje ludzi 
z każdego plemienia i narodu, ale troszczy się również o ich wzrost w najświętszej wierze, aby 
mogli stawić opór w dniu złym i składać świadectwo o Jego bezgranicznej miłości i łasce. 
Możecie wyobrazić sobie, jaka to radość, przywitać siedemset wierzących, zgromadzonych na 
trzydniowej konferencji! Bez centrum konferencyjnego byłoby to niemożliwe. Wierzący z 
najróżniejszych plemion i wsi mogą zgromadzać się, by cieszyć się jednością w Panu i 
społecznością. Czy nie jest to dokładnie to, czego pragnie Pan? Pamiętajmy o pierwszych 
chrześcijanach, którzy „trwali w nauce apostolskiej, w społeczności, w łamaniu chleba i 
modlitwach” (Dz. Ap. 2,42).   
Temat konferencji brzmiał: „Służyć Panu – jako małżeństwo i rodzina, jako dzieci, młodzież i 
słudzy Pańscy”. Jest to zawsze aktualny temat, bo niezależnie od wieku i etapu życia, Pan zawsze 
szuka takich, którzy są Mu wierni w powierzonych im zadaniach. Przyglądaliśmy się różnym 
przykładom z życia Abrahama i Jokebed, Elkany i Anny, małych dzieci jak Samuel i służąca 
Naamana oraz młodzieńców jak Dawid i gorliwych sług jak Paweł czy Tymoteusz.  
Módlcie się proszę nieustannie za drogimi wierzącymi w Kongo. Mają wiele potrzeb duchowej i 
praktycznej natury – kłopoty w rodzinach, potrzeby zdrowotne przy niewielkim wsparciu 
medycznym, bezrobocie bez perspektywy zatrudnienia. Co do duchowych potrzeb, nie powinniśmy 
zapominać, że tam, gdzie Pan działa, wróg nie śpi! Proście o stabilność i wierność. Módlcie się, aby 
wierzący karmili się Słowem Bożym i potrafili przezwyciężyć wrodzoną wrogość między 
plemionami przez zrozumienie, że w Chrystusie jesteśmy jedno. Módlcie się, aby zostali 
pochwyceni przez Chrystusa, aby świat i to, co ma do zaoferowania, nie posiadał dla nich uroku.  

John Redekop 
 

Na koniec jeszcze krótki fragment z późniejszej relacji braci Siegfried Nick i Frank Ulrich z 
Niemiec: 
 
„Wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci (…), aby zobaczyć, jak im się powodzi” (Dz. Ap. 15,36). 
 
Pomimo kłopotów z otrzymaniem wizy oraz dolegliwości zdrowotnych Siegfrieda Pan podarował 
łaskę dla odbycia tej podróży. Jemu niech będą za to dzięki. 
 
W dzień naszego przybycia do Kongo polecieliśmy dalej do Mbuji Mazi. Tutaj odbyło się spotkanie 
z tutejszymi braćmi służącymi w zgromadzeniach w Kongo. Podczas tego rodzaju spotkań bracia z 
zagranicy przeprowadzają studium biblijne z miejscowymi braćmi, na których spoczywa ciężar 
odpowiedzialności za dzieło Pana w ich kraju. Nie dało się przeoczyć radości zgromadzonych tam 
braci z powodu ponownego spotkania z Frankiem, który po raz drugi odwiedził ten kraj. Dla 



Siegrieda (który od wielu lat odwiedza Kongo) tego rodzaju spotkania z braćmi odwiedzającymi 
zgromadzenia (tym razem około stu) stanowią ważną sposobność, aby porozmawiać z każdym z 
osobna o jego potrzebach w służbie. Pan podarował Frankowi wiele łaski i siły, tak że był w stanie 
przejąć większą część studium Listu do Hebrajczyków. Dzięki temu Siegfried mógł poświęcić się 
rozmowom.  
Przez tego rodzaju kontakt można mieć nieco wglądu w osobiste zmartwienia braci odwiedzających 
zgromadzenia oraz trudności odwiedzanych przez nich wierzących. Sytuacja polityczna i 
gospodarcza jest bardzo trudna z powodu przesunięcia wyborów prezydenckich. Niektórzy 
zatrudnieni czekają już od miesięcy na wynagrodzenie, a uiszczenie opłat za edukację dzieci jest dla 
wielu rodzin niemożliwe. Wielu młodych wierzących studentów, którzy z powodzeniem mogli 
zakończyć kilka semestrów, z powodu braku finansów stoi przed decyzją przerwania studiów. 
Proszą o pomoc. Co robić? 
Pan dał w Mbuji Mayi ożywione rozważanie Listu do Hebrajczyków (zadawano wiele pytań). 
Niektóre wątpliwości, wynikające zwłaszcza z kontaktów z chrześcijańskim otoczeniem, mogły 
zostać rozwiane. Niektórzy bracia zadają pytania tylko dlatego, że im samym zostały one 
postawione i chcą upewnić się, czy dobrze na nie odpowiedzieli. To dobra okazja, aby pracować 
nad wspólnymi przekonaniami i praktyką.  

Siegfried i Frank 
 


