
TURCJA 

 

Od jakiegoś czasu pewien brat ma kontakt z grupą wierzących w Turcji. W sierpniu 

minionego roku pisał na ten temat: 

 

Nawiązałem kontakt z grupą wierzących w Turcji, którzy stosunkowo niedawno przyszli do wiary. 

Brat, na którym w znaczącej mierze spoczywa odpowiedzialność za duchowe prowadzenie tych 

chrześcijan, nawrócił się jakieś dwa, trzy lata temu. Od dnia swojego nawrócenia z wielkim 

zapałem odwiedzał chrześcijańskie kościoły, ale wciąż na nowo z rozczarowaniem musiał 

stwierdzić, że praktyki, z którymi się tam spotykał, nie zgadzały się z tym, czego nauczył się przez 

czytanie Pisma Świętego. 

 

Dla przykładu pewnego razu zawitał w Kościele Zielonoświątkowym i zauważył, że w centrum 

nabożeństw stoją żywa muzyka i taniec. Zdziwiony udał się do pastora z pytaniem, dlaczego 

wierzący tańczą podczas zgromadzeń. W odpowiedzi usłyszał, że Dawid w Starym Testamencie 

także tańczył. Nasz brat podzielił się z nim spostrzeżeniem, że apostołowie tego nie czynili i że w 

całym Nowym Testamencie nie spotkał się z czymś podobnym, natomiast sam Dawid tańczył tylko 

raz przy szczególnej okazji, jaką było sprowadzenie Skrzyni Przymierza. Powiedział także, że do 

zboru przychodzi po to, aby uwielbić Pana Jezusa, a taniec odbiera temu należną wzniosłość i 

powagę. Niemniej pastor tego zboru nie myślał zmieniać swojego sposobu „uwielbienia”, więc ów 

młody chrześcijanin opuścił to miejsce. W innych zborach zaobserwował praktykę zatrudniania i 

opłacania pastorów lub nauczania przez kobiety. 

Rozczarowany tymi doświadczeniami postanowił sam spotykać się z wierzącymi. Grupa liczy już 

sześćdziesiąt osób. Są to wierzący tureckiego lub irańskiego pochodzenia, którzy niedawno przyszli 

do wiary i odczuwają potrzebę regularnego spotykania się w celu otrzymywania biblijnych 

pouczeń. 

Spędziłem wśród nich około tygodnia. Podczas wieczornych zejść omawialiśmy podstawowe 

tematy dotyczące chrześcijańskiej wiary, jak np. Słowo Boże i jego wartość. Mówiliśmy o tym, że 

ma ono Boży autorytet, że jest zupełnie jednoznaczne, że nie można do niego nic dodawać ani z 

niego nic ujmować, że stanowi pokarm wierzącego itd. Zajmowaliśmy się także osobą Pana Jezusa, 

Jego bóstwem i człowieczeństwem. Rozważaliśmy tematy łaski, grzechu, przebaczenia grzechów, 

życia wiecznego, pewności zbawienia i inne. Oprócz ostatniego wieczoru codziennie obecnych było 

około dwudziestu wierzących.  

Krótki czas wcześniej nasz brat był tak zniechęcony, że chciał poddać się rezygnacji. W całej Turcji 

nie znał bowiem kościoła czy zboru, który by podzielał jego myślenie odnośnie Bożych spraw. Gdy 

powiedziałem mu, że prowadzona przez niego grupa przypomina mi miejscowy zbór, w którym się 

zgromadzam i że na całym świecie jest wiele podobnych zgromadzeń, był niezwykle uradowany. 

Uznał, że Bóg chciał utwierdzić go przez to w przekonaniu, że myśli, które go zajmują, są słuszne.  

Byłem naprawdę pod wrażeniem działania Pana w tym bracie. To niezwykłe, że przez samo 

czytanie Biblii bez jakiejkolwiek ludzkiej pomocy rozpoznał tak wiele decydujących myśli Słowa 

Bożego. Niezależnie od tego wierzący ci koniecznie potrzebują pouczenia.  

Co więcej, mają oni także inne potrzeby. Niektórzy z tych młodych wierzących mają ciężką 

sytuację rodzinną. Dla przykładu poznałem tam siostrę, która jest wdową, samotnie wychowującą 

dzieci. Wśród nich są bezrobotni bracia z wyższym wykształceniem albo tacy, którzy wykonują 

pracę na znacznie niższym poziomie niż by pozwalał na to poziom ich edukacji.  

Módlmy się usilnie za tą grupą wierzących. Jakie niesamowite byłoby to, gdyby w Turcji znowu 

powstały zgromadzenia oparte na biblijnym gruncie zgromadzania się!  

 

Filipiny 

„Gdy tam [Barnaba] przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym 

sercem trwali przy Panu” 

Dzieje Apostolskie 11,23 



 

Filipiny są ciekawym krajem: składają się z ponad siedmiu tysięcy wysp, z których tylko jakieś 

dziesięć procent jest zamieszkanych. Siostra dr Dorothy Gardiner, panna pochodząca z Bahamów, 

mieszkająca obecnie na filipińskiej wyspie Bohol, od wielu lat z niesamowitym zaangażowaniem 

rozpowszechnia tam chrześcijańską literaturę. Czyni to właściwie całkowicie w pojedynkę, z 

niezwykłą wiernością i wytrwałością, chociaż jej stan zdrowia pozostawia wiele do życzenia. 

Często całymi dniami znajduje się w samotnej podróży i odwiedza wsie i szkoły tego katolickiego 

kraju. Z radością wykonuje tę pracę dla Pana, chociaż podróżowanie jest uciążliwe, ponieważ kraj 

podzielony jest na wiele wysp. Oprócz angielskiego mieszkańcy tego kraju używają także języka 

filipińskiego (znanego także jako tagalog); niektórzy władają też hiszpańskim.  

 

 
Siostra Dorothy Gardiner rozdaje ewangelizacyjne broszurki w szkole. 

 

W San Pablo, mieście liczącym około 250 tysięcy mieszkańców, od dwudziestu pięciu lat jest 

zgromadzenie, które w ostatnich latach było regularnie odwiedzane zwłaszcza przez braci z 

Australii i Szwajcarii, m.in. Hansruedi Graafa. W połowie 2017 r. także w mieście Binangonan 

(miasto podobnej wielkości do San Pablo) rozpoczęto łamanie chleba, tak że na dwóch miejscach w 

tym kraju wierzący zgromadzają się regularnie w oparciu o pouczenia Słowa Bożego.  

Niedawno Pan położył na serce Manuelowi i Manueli Dietermann ze zgromadzenia w Ingolstadt w 

Niemczech, by przyłożyć rękę do tego dzieła. Mają zamiar przeprowadzić się w tym celu na 

Filipiny. Manuel w towarzystwie innych braci był tam już kilkakrotnie. 

Manuel i Manuela mają czworo dzieci w wieku od jedenastu do dwóch lat. Na nowym miejscu 

zamieszkania będą uczęszczały prawdopodobnie do szkoły prowadzonej w języku angielskim.  

Nasz brat i siostra cieszą się, że będą mogli wesprzeć te dwa zgromadzenia. Na sercu leży im 

zwłaszcza młodzież. Również w zakresie rozpowszechniania ewangelii są duże potrzeby – wielu 

ludzi, których słyszało Słowo Boże, potrzebuje osobistego kontaktu i pogłębiających temat 

rozmów. Rodzina Dietermann chciałaby w tym celu podjąć współpracę z siostrą Dorothy.  

W lutym Manuel po raz pierwszy udał się z żoną na Filipiny, aby pogłębić więzi z tamtejszymi 

wierzącymi oraz wyjaśnić kilka praktycznych kwestii jak mieszkanie i szkoła, do której będą 



uczęszczać ich dzieci. Już teraz muszą rozpocząć naukę języka tagalog. Sam angielski na dłuższą 

metę nie wystarczy. 

Rodzina Dietermann chciałaby opuścić Niemcy w sierpniu tego roku, jeśli Pan utoruje im drogę. 

Bardzo cieszymy się, że słabe i młode świadectwa na Filipinach otrzymają duchowe wsparcie. 

Módlmy się o prowadzenie dla rodziny Dietermann i o błogosławieństwo dla ich pracy misyjnej, 

jak też o praktyczną pomoc we wszystkich przygotowaniach, aby z radością mogli przystąpić do 

dzieła, jakie powierzył im Pan. 

 

 
Konferencja rodzinna na Filipinach. Z tyłu po prawej widoczny jest brat Manuel Dietermann. 


