
MADAGASKAR 

 

Jean-Claude i Brigitte Kouassit relacjonują 4. marca 2017 roku z Antananarywy:  

 

„...którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice; przyjęli oni Słowo z całą 

gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają. Wielu też z nich uwierzyło...” 

Dzieje Apostolskie 17,11-12 

 

Drodzy bracia i siostry, 

tu, na Madagaskarze, mamy codziennie przed oczami piękne dzieło łaski Bożej: otwarte drzwi dla 

ewangelii (która głoszona jest przez radio, ustnie w osobistych kontaktach i w formie pisemnej), 

wierzące serca, zbawione dusze, rosnących duchowo wierzących i nowe zgromadzenia. 

 

 
 



Ewangelizacja 
Abyście mogli wyobrazić sobie rozmiar tego dzieła łaski, chcielibyśmy poinformować Was, że w 

2016 r. dotarliśmy z ewangelią do około trzystu wiosek. Bracia zatrzymywali się w każdej wsi i 

przez megafon głosili Chrystusa. Wielu przyszło przez to do wiary. Aby nie brakowało im 

codziennego pokarmu, rozdaliśmy w tych wioskach około 9 000 Biblii.  

Na tym miejscu chcielibyśmy podziękować Wam za Wasze modlitwy i wszelkiego rodzaju 

wsparcie, np. za bardzo wytrzymałego Land Rovera. To niezwykle ważne narzędzie pracy, 

umożliwiające dotrzeć nam do bardzo odizolowanych i trudnych do osiągnięcia wsi. Jak to wygląda 

w praktyce? Wyobraźcie sobie, że jednego dnia nasi wierzący przyjaciele byli cały dzień w 

podróży, a pokonali tylko 40 km. Tym większa jest radość, gdy ludność schodzi się tłumnie i 

przyjmuje zwiastunów pokoju: „A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O 

jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny!” (Rzym. 10,15).  

 

 
Ewangelizacja po wsiach 
 

Rozpowszechnianie Biblii  
W tym roku chcielibyśmy pozyskać w celu rozdawania 60 000 egzemplarzy malgaskich Biblii oraz 

3 000 francuskich i angielskich. 100 000 egzemplarzy Nowego Testamentu już się rozeszło i 

spodziewamy się na ten rok kolejnych 50 000. 

 

Nowe zgromadzenia  
W ubiegłym roku powstało szereg nowych zgromadzeń. Prawie cały miesiąc byłem w podróży, aby 

odwiedzić kilka z nich, znajdujących się na północy kraju. Jaka to radość widzieć ciągle to nowe 

twarze! Głęboko porusza nas ich żywe życzenie, aby poznawać Chrystusa. Nowe życie, które 

otrzymali od Boga, bardzo wyraźnie odczuwa głód duchowego pokarmu! Tym bardziej szkoda 

nam, że pośród tutejszych wierzących nie ma jeszcze wystarczającej liczby utwierdzonych braci, 



którzy mogliby pouczać świeżo nawróconych. Jest to także powód, dla którego często w tych 

zgromadzeniach głoszenie Słowa Bożego wygląda tak, że po łamaniu chleba jeden z braci 

odczytuje jedynie na głos fragment Słowa bez jakiegokolwiek komentarza. Rozmawialiśmy w tej 

sprawie z małżeństwem Jean-Marc i Annie-Claire Damien i zachęcaliśmy ich, aby stali się swego 

rodzaju „wędrownymi kaznodziejami”, odwiedzającymi nowe zgromadzenia. Bardzo leży nam to 

na sercu, aby nasi nowi bracia i siostry zostali ugruntowani w Słowie, tak by mogli duchowo 

wzrastać. 

 

 
 

 
 



Nowe biblioteki 
Obydwie nowe biblioteki w Fianarantsoa (500 km od stolicy Antananarywy) oraz w Tulear (1000 

km dalej na południe) są dla nas powodem wielkiej radości. Są mocno uczęszczane, a co jest o 

wiele ważniejsze: ciągle słyszymy o tym, że ktoś z odwiedzających przyszedł do Pana – czy to 

przez czytanie literatury, czy też przez rozmowy z pracownikami biblioteki. Tutaj organizowane są 

także konferencje dla zbudowania dzieci Bożych; tu można otrzymać także kursy biblijne i kupić 

Biblię. 

 

Nam powodzi się dobrze. Dziękujemy Wam za wszystko. 

Złączeni w Nim, 

Jean-Claude, Brigitte i nasze córki Ophelia i Astrid 

 

UKRAINA 

 

21. kwietnia 2017 roku Andreas i Francoise Kringe z Frankenberg w Niemczech zdają relacją z 

podróży odbytej do Ukrainy: 

 

Początek podróży – zachodnia Ukraina 
Pierwszy etap naszej podróży zakończył się w Mukaczewie. Tutaj zgromadza się jeszcze około 

piętnastu wierzących. Po kilku burzliwych latach idą dalej w pokoju ścieżką wiary. Za dnia 

odwiedzaliśmy wierzących po domach, a wieczorami kontynuowaliśmy rozważanie 1. Listu do 

Koryntian. W wykładach brali także udział bracia i siostry z pobliskiego zgromadzenia w 

Uzhhorod (…). Podczas odwiedzin wierzący stawiali różne praktyczne pytania odnośnie drogi 

zgromadzania się i życia rodzinnego. Niestety wróg także nie drzemie. Dla młodych dorosłych 

poważnym problemem okazuje się znalezienie pracy, małżonka czy mieszkania. To prowadzi z 

kolei do różnych pokus. Niestety niejeden odszedł do świata. W Uzhhorod także mogliśmy 

odwiedzić jedną rodzinę. Tutaj zgromadza się dziewięcioro wierzących. 

 

Odwiedziny we wschodniej Ukrainie 
Po pięciu dniach spędzonych na zachodzie kraju udaliśmy się w dalszą podróż do dwóch świadectw 

Zgromadzenia na wschodzie Ukrainy (…). Najpierw odwiedziliśmy grupę wierzących niedaleko 

miasta Pyatykhatky, zgromadzających się po domach na spotkania przy Słowie Bożym. Większość 

z nich to imigranci z Węgrzech. Mężczyźni nie mają stałego zatrudnienia, a niektórzy z nich są 

analfabetami. Zanim wierzący przygotowali nam kolację, zadawali różne pytania odnośnie Słowa 

Bożego, które zrodziły się w przeciągu roku podczas wspólnych rozważań. Jedna siostra spośród 

nich, matka pięciorga dzieci, sama nie potrafiąca czytać, uczy swoich dzieci duchowych pieśni, 

ucząc się ich najpierw na pamięć w internecie. Jej trzyletni synek sprawia wrażenie chorowitego. 

Właściwie potrzebowałby operacji dróg żółciowych, ale na to rodzina nie ma pieniędzy. Jedna ze 

starszych sióstr złamała sobie rękę. Ta źle się zrosła, tak że niemal wcale nie może jej używać. 

Również w tym przypadku brakuje finansów na operację. 

 



 
 

W niedzielę wierzący zgromadzają się w Pyatykhatky na łamanie chleba i głoszenie Słowa. Gdy 

się zgromadziliśmy, obecnych było około 80 osób, zadziwiająco dużo sióstr i dzieci, ale pośród 

nich tylko pięciu mężczyzn w społeczności. Wielu mężów jest albo niewierzących, albo prowadzi 

bardzo niestabilne, nieporządne życie i rzadko przychodzi na zgromadzenia. Wieczorami 

rozważaliśmy działalność Pana opisaną w ewangeliach. Jak to dobrze widzieć, że Pan znał potrzeby 

i stan każdego serca i reagował na nie zawsze we właściwy sposób! On do dzisiaj jest ten sam (…). 

Wierzący tutaj żyją w bardzo skromnych warunkach, częściowo bez bieżącej wody i urządzeń 

elektrycznych jak kuchenka, zmywarka czy odkurzacz. Mężczyźni zarabiają na pracach 

dorywczych, a rodziny żyją z plonów zebranych we własnych ogródkach. Jeden brat przyznał się 

nam, że nie ma pieniędzy, by kupić nasiona (…). Podczas odwiedzin wyszły na jaw różne potrzeby 

i to nie tylko materialne. Dla przykładu siostra Olga, która jest w ciąży z czwartym dzieckiem, ma 

niewierzącego męża, który jest alkoholikiem, bije żonę oraz dzieci i często miesiącami nie wraca do 

domu. Olga wiernie idzie za Panem i próbuje wychowywać dla Niego swoje dzieci, co często nie 

jest łatwe.  

W zgromadzeniu niemal cała odpowiedzialność spoczywa na bracie Alec. Brat ten od 29. roku 

życia siedzi na wózku inwalidzkim i ma sparaliżowane obie kończyny dolne. Od jakiegoś czasu ma 

także poważne problemy z kręgosłupem. Znajdując się w ośrodku dla niepełnosprawnych, przez 

kontakt z różnymi wierzącymi przyszedł do żywej wiary w Pana Jezusa, któremu służy od tego 

czasu całym sercem. Z oddaniem opiekuje się nim siostra Ludmiła, była pielęgniarka, która także 

nawróciła się jakiś czas temu. Zgromadzenia odbywają się w jego domu, który leży nieco na 

uboczu, co dla wielu wierzących oznacza 40 minut drogi pieszej. Brat Alec jest prawdziwym 

pasterzem zgromadzenia i wierzący bardzo go cenią. Niemniej jego stan zdrowia jest czasem tak 

słaby, że należy liczyć się z jego odejściem. Sam brat Alec tak się wyraził na ten temat: „Gotów 

jestem odejść, ale jeśli Pan chce mnie tu jeszcze używać, chciałbym dalej Mu służyć”. Koszty 

pampersów stanowią dla niego znaczne finansowe obciążenie. Inny brat o imieniu Alexij wykonuje 

cenną pracę w więzieniach i szpitalach. Także i on prosi o nasze wsparcie w modlitwach. 

 



 
 

We wsi Squivka niestety nie odbywają się już zgromadzenia. Jeden brat odszedł, a drugi pracuje w 

Polsce. Na miejscu zostały tylko siostry i dzieci. 

Niedaleko wielkiego miasta Dnipropetrovsk znajduje się zgromadzenie w Zaporizhia. Tutaj 

zgromadza się około 20 wierzących.  

Wszyscy wierzący wyrażali swoją wdzięczność i bardzo prosili o ponowne odwiedziny. Pragną 

wzmocnienia we wierze i bardzo potrzebują naszych modlitw. Przesyłają także serdeczne 

pozdrowienia w naszym wspólnym Panu. Również i my dziękujemy Wam za zainteresowanie 

powodzeniem naszych braci i sióstr w Ukrainie. 

Andreas i Francoise 


