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Witajcie
W połowie kwietnia mieliśmy kolejne ostatnie już spotkanie z nauczycielami szkół podstawowych i przedszkoli, z którymi współpracujemy w Ugandzie w ramach chrześcijańskiej
edukacji. Zwykle przychodzi sześciu nauczycieli ze szkoły „High Hope” w Kaihurze i czworo ze
szkoły „King David” („Król David”) w Kasiinie. Przyjeżdża też Ela, która zajmuje się przedszkolakami w Kasiinie. Współpracujemy też z nauczycielami z przedszkola i szkoły podstawowej „New Day” w Kenjojo, prowadzonej przez Annet Busobozi, ale z powodu braku miejsca
i finansów nie zapraszaliśmy ich na te szkolenia.

Spotkania z nauczycielami
To ostatnie spotkanie z nauczycielami podobnie jak poprzednie odbyło się w domu,
w którym obecnie mieszkamy. Każdego razu gotowaliśmy obiad, gdyż taka jest kultura Ugandy,
że ważne spotkania odbywają się przy posiłku.
W trakcie tych spotkań rozmawiamy zwykle
o tym, co dzieje się w szkołach oraz dzielimy się
świadectwami Bożego działania. Nauczyciele
opowiadają o tym, jak wprowadzają treści związane z wiarą w Boga w szkole i na każdej lekcji.
Na przykład w Kaihurze nauczyciele wprowadzili
coś, co nazwali „God’s message” („wiadomość od
Ugandyjska kultura sugeruje odbywać
Boga”). W każdej klasie na tablicy codziennie
ważne spotkania przy posiłku,
spotkanie dla nauczycieli
wypisywany jest pewien werset z Biblii, który
dzieci powtarzają, gdy nauczyciel nawiązuje do tego później, prowadząc lekcję. Dzieci bardzo to
lubią i jeśli zdarzy się, że nauczyciel z powodu pośpiechu zapomni o tym, uczniowie przypominają: „proszę pani, a jaka jest dziś wiadomość od Pana Boga dla nas?” Przed lekcjami jest krótka
www.uganda.info.pl
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modlitwa, a w czwartki jest godzinne nabożeństwo prowadzone przez dzieci jednak z pomocą nauczycieli. Uczniowie wybierają pieśni,
które będą śpiewane, a nawet przygotowują
krótkie kazanie.

Dziewczynka złapana
na kradzieży
Ostatnio, gdy odwiedzaliśmy szkołę
w Kaihurze, miała miejsce ciekawa sytuacja.
Jedna dziewczynka z domu dziecka, została
po raz kolejny przyłapana na kradzieży jedzenia. Zwykle w takich okolicznościach dzieci
dostają tu wielkie lanie, nawet w szkołach!
Tym razem dyrektor rozmawiał z tą dziewczynką, starając się dociec, co jest przyczyną
jej zachowania. Okazało się, że dziewczynka
nie chce kraść, ale w jakiś sposób stale znajduje siebie w takiej sytuacji, że nie potrafi nie
skorzystać z okazji. W czasie rozmowy wyznała, że jej mama, która ją porzuciła, też kradła.
Dyrektor zaproponował modlitwę. Modliliśmy się o uwolnienie dziewczynki od presji
demonicznej.

Dyrektor szkoły w Kaihurze modli się
z uczennicą przyłapaną na kradzieży
jedzenia
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W szkole świeckiej w Europie prawdopodobnie najbardziej skupiono by się na pomocy psychologicznej, zupełnie ignorując
sferę duchową. W Afryce z kolei skupiono by
się na karaniu cielesnym. W obu przypadkach oznaczałoby to tylko przyłożenie opatrunku do niegojącej się rany. Moglibyśmy
walczyć z „krwią i ciałem” (Ef 6, 12), gdy tak
naprawdę w tym przypadku potrzebna była
przede wszystkim pomoc duchowa.

Tematy spotkań
z nauczycielami
W czasie tych sobotnich spotkań z nauczycielami zazwyczaj jedno z nas miało wykład na jakiś podstawowy temat związany
z edukacją chrześcijańską lub ze wzrostem
w wierze. Na przykład pewnego razu mówiliśmy na temat wizji edukacji chrześcijańskiej,
którą jest integracja Słowa Bożego z każdym
nauczanym przedmiotem szkolnym oraz wypełnianie biblijnego przykazania, aby nauczać dzieci o Bogu i wychowywać je w bojaźni Bożej.
Innym razem Duch Święty poprowadził nas do tego, byśmy porozmawiali o praktycznej stronie zbroi Bożej na podstawie szóstego rozdziału listu do Efezjan (Ef 6, 10-18).
Miała bowiem miejsce dziwna sytuacja. Mianowicie na następny dzień po naszym wspólnym spotkaniu wcześniej większość nauczycieli rozchorowało się i nie było komu prowadzić lekcji. Z Biblii i z doświadczenia wiemy,
że zawsze gdy Bóg zasiewa Słowo Boże w naszych sercach, niedługo potem pojawia się
diabeł, który na różne sposoby chce wyrwać
to Słowo, np. odwracając nasza uwagę od zasianego Słowa poprzez angażowanie nas innymi sprawami (por. Mk 4, 3-20). Zbroja
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Boża pozwala nam uniknąć niepotrzebnych
problemów, które mogą się pojawić, gdy chodzimy bez niej, będąc „duchowo nadzy” i bezbronni. Diabeł jako istota duchowa oczywiście to widzi i „poluje” na tych chrześcijan,
którzy nie chodzą w zbroi Bożej. Paweł Apostoł nas ostrzega: „przywdziejcie całą zbroję
Bożą, abyście się mogli ostać przed zasadzkami diabelskimi” (Ef 6, 11) i „baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, wykorzystując czas,
gdyż dni są złe” (Ef 5, 15-16).
W czasie spotkań z nauczycielami dzielimy się też przykładami życia z Bogiem
z własnego doświadczenia i zachęcamy do
wsłuchiwania się w to, co ma do powiedzenia
Bóg, pokazując praktyczne sposoby prowadzenia Ducha Świętego. W ciągu kilku godzin
na tych spotkaniach staramy się jak najbardziej zmotywować nauczycieli, by chcieli być
jak najbliżej Boga i Jego Słowa, tak aby mieli
co przekazać dzieciom, które uczą w szkole.
Jesteśmy zadziwieni jak wiele Bóg może
zdziałać podczas takiego kilkugodzinnego
spotkania. Efekty są czasami natychmiastowe i widać, że dla niektórych nauczycieli ten
czas jest bardzo ważny. Cieszymy się z tego
i modlimy się, aby efekty były trwałe i o to,
by te spotkania przerodziły się w grupy biblijne po naszym wyjeździe.

Podręczniki
Z wielką radością mieliśmy okazję parę
tygodni temu rozdać podręczniki do nauki języka angielskiego na poziomie podstawowym
uczniom w naszych szkołach. Podręczniki zostały przysłane do Ugandy dzięki uprzejmości reprezentantów fundacji „Bread of Life”.
Są to obecnie jedyne podręczniki jakie mają
www.uganda.info.pl

uczniowie w tych szkołach. Przy okazji ich
rozdawania, zachęcaliśmy dzieci do wdzięczności Bogu za ten wspaniały dar oraz mogliśmy im przekazać nauczanie dotyczące Bożej
miłości.

Podręczniki przysłane przez „Bread of
Life” cieszą dzieci w szkole w Kasiinie

Język angielski jest językiem urzędowym w Ugandzie, ale poziom nauczania
w większości szkołach jest na niskim poziomie i zdarza się, że chociaż od czwartej klasy
dzieci powinny uczyć się po angielsku, to nie
znają wystarczająco tego języka, by rozumieć,
czego uczy nauczyciel. Dzieci z domów dziecka w Kasiinie i w Kaihurze na zakończenie
poprzedniego roku szkolnego miały bardzo
słabe świadectwa. Większość dzieci miała
(w przełożeniu na polską skalę) tróje z minusem. Kilkoro tylko miało lepsze wyniki.
Chcemy, by w naszych szkołach uczniowie
mieli lepszy dostęp do nauczycieli dzięki
mniejszej liczbie dzieci w klasach (w szkołach
publicznych w klasie uczy się ok. 50-100
dzieci) oraz lepsze warunki do zdobywania
wiedzy m.in. poprzez zaopatrzenie w podręczniki. Poza tym ma to być też oczywiście
miejsce, gdzie dzieci uczą się o Panu Bogu
i gdzie wprowadzamy elementy edukacji
chrześcijańskiej.
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Otrzymaliśmy też z „Bread of Life”
znaczną ilość podręczników do nauki języka
angielskiego na poziomie zaawansowanym.
Niestety z tego powodu nie mogliśmy ich
przekazać uczniom w naszych szkołach. Długo zastanawialiśmy się, do jakiej szkoły oddać te książki. W Kaihurze znajduje się szkoła średnia, w której uczy się część dzieci
z domu dziecka „Home Again”. To jest szkoła
prywatna, a jej profil nie jest chrześcijański.
Nam natomiast zależało, żeby taki był profil
szkoły, do której te książki oddamy. Wiele
razy w ciągu ostatnich tygodni przechodziliśmy obok tej szkoły, modląc się krótko za nauczycieli i uczniów. Pewnego dnia Simon, jeden z pielęgniarzy z przychodni przy „Bringing Hope To the Family”, poinformował
nas, że rozpoczął właśnie w tej szkole spotkania ewangelizacyjne z uczniami. Zdecydowaliśmy, że właśnie tam przekażemy podręczniki.
Wybraliśmy się więc na początku
kwietnia na spotkanie z dyrektorem tej szkoły, Stevenem, przedstawiając się jako misjonarze współpracujący ze szkołami chrześcijańskimi. Opowiedzieliśmy krótko o tym, co
robimy w Ugandzie oraz o tym, że chcemy
przekazać podręczniki do jego szkoły. Poprosiliśmy też o spotkanie z uczniami, gdyż
chcieliśmy skorzystać z okazji i podzielić się
z nimi świadectwem naszego nawrócenia
i życia z Bogiem. Dyrektor bardzo chętnie na
to przystał. Mieliśmy przyjść z podręcznikami za kilka dni. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że na ostatnim spotkaniu ewangelizacyjnym w tej szkole ów dyrektor szkoły oddał życie Panu Jezusowi Chrystusowi. Zrobił
to na trzy dni przed naszą wizytą, na której
zaoferowaliśmy mu podręczniki. Wiedzieliśmy, że to Pan Bóg przygotował go na spowww.uganda.info.pl

tkanie z nami. Spotkanie z młodzieżą było
bardzo udane. Zakończyło się burzą okrzyków i oklasków dla Jezusa. Wszyscy byliśmy
bardzo zadowoleni z działania Bożego, a podręczniki wypełniły jedną z licznych pustych
półek w szkolnej bibliotece. Podobnie jak
w naszych szkołach podstawowych, podręczniki nie zostały przekazane indywidualnie
uczniom, ale szkolnym bibliotekom, z których są brane na lekcje, a po lekcjach odnoszone z powrotem na miejsce. To gwarantuje
wykorzystanie tych podręczników przez
uczniów w kolejnych latach.

Podarowane podręczniki stanowią
pokaźną część skromnej biblioteki
szkolnej, przydałyby się pozycje literatury
chrześcijańskiej

W szkołach, gdzie przekazaliśmy podręczniki, uczniowie i nauczyciele ogromnie
się cieszyli z tego daru. Dziękujemy wraz
z nimi fundacji „Bread of Life” za tę darowiznę. Niech Pan Bóg pomnoży owoc Waszego
trudu dla Jego chwały.

Mała Sara
W marcu do domu dziecka „Home
Again” została przyniesiona przez policję
trzymiesięczna wychudzona dziewczynka
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o imieniu Sara. Dziecko było wygłodzone celowo przez jej matkę, aby umarło. Matka trafiła do więzienia. Widok tak wyniszczonego,
mieszczącego się w dłoni dziecka, naprawdę
chwyta za serce. Niestety nie jest to jedyne
dziecko, które trafiło tu, do „Home Again”
z powodu wygłodzenia. Innym takim dzieckiem jest mała Bridget (czyt. Bridżit), którą
opiekował się podeszły w latach dziadek. Jej
rodzice zmarli na AIDS. Dziewczynka ma
dwa latka, ale wygląda na znacznie młodszą
i nie chodzi, ani nie mówi. Pasują na nią
ubranka półrocznych dzieci. W takich okolicznościach dziękujemy Bogu za chrześcijańskie domy dziecka w Ugandzie, które mogą
zaopiekować się takimi dziećmi.

spóźniał się, skorzystała z okazji, by pojechać
tam z kimś, kto oferował jej pomoc. Z powodu tej zmiany nie wzięła ze sobą Sary. Trzy
godziny później dziewczynka zmarła. Była
pierwszym dzieckiem, które umarło w domu
dziecka od początku jego działalności. Nie
dowiemy się, czy mała Sara by przeżyła, gdyby pojechała tego dnia do szpitala w dużym
mieście. Powyższą historię Eva opowiedziała
na pogrzebie swojej na krótko przybranej
córki. Pogrzeb odbył się w Wielki Czwartek.

Pogrzeb małej Sary – Eva opowiada
ostatnie godziny życia
swojej przybranej córki

Mała Sara tuż po przybyciu do domu
Home Again miesiąc temu

Niestety mała Sara zmarła w Wielką
Środę. Choć otrzymywała specjalny, bardzo
drogi pokarm dla niedożywionych dzieci, jej
stan był zmienny. Tego dnia Eva, jedna
z opiekunek maluchów w domu, wybierała
się z piątką chorych na AIDS dzieci na kontrolne badania do odległego o 50 km miasta
Fort Portal. Mimo, że nic nie wskazywało, by
dziecko miało się źle, w sercu czuła, że powinna na badanie wziąć również malutką
Sarę. Gdy kierowca mający ich tam zawieźć,
www.uganda.info.pl

Faith Kunihira opowiedziała natomiast, jak pojechała do więzienia, aby powiadomić matkę Sary o jej śmierci. Była bardzo
przejęta obojętnością tej kobiety, która nawet
nie drgnęła na tę wiadomość. Faith pytała
więc o jej historię rodzinną. Okazało się, że ta
kobieta przeszła w życiu tak wiele tragedii, że
prawdopodobnie dlatego stała się nieczuła,
nawet na śmierć własnego dziecka. Faith
obiecała sobie, że stanie się dla niej członkiem rodziny, której ona nie ma, aby przynieść jej pocieszenie i nadzieję. Na pożegnanie Faith powiedziała do niej: „ty potrzebujesz Jezusa Chrystusa”. A ta kobieta odpowiedziała: „ostatnio byli tu w więzieniu luHonorata i Piotr Wąsowscy ● dnia 10.5.2011 ● strona 5 z 21

dzie, którzy głosili dobrą nowinę o zbawieniu
w Jezusie. Może powinnam pójść na następne spotkanie.” Tylko Bóg jest w stanie odbudować jej życie i dać nadzieję.
Faith mówiła także, że jej matka byłaby zaskoczona widząc, ile osób przyszło na
pogrzeb jej córki. Byli bowiem obecni pracownicy „Bringing Hope” oraz dzieci z domu
dziecka. Razem ponad sto osób. Był kiedyś
taki film w telewizji o Matce Teresie z Kalkuty, która mówiła, że wie, że niektórych bezdomnych chorych, branych do ich szpitala
z ulicy, nie da się uratować, ale przynajmniej
umrą godnie, otoczeni miłością. To też są
osoby, które kocha Bóg. Jeśli my chrześcijanie nie będziemy znakiem miłości Bożej
w tym świecie, jeśli schowMałe brzdące z
Home Again z modelowymi uśmiechamiamy
nasze światło pod korcem naszych domów i
społeczności, to kto zaniesie im Ewangelię?
„Wy jesteście światłością świata. Nie
może się ukryć miasto położone na górze.
Nie zapala się też światła i nie stawia pod
korcem, ale na świeczniku, aby świeciło
wszystkim, którzy są w domu. Tak niech
świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 14-16).

Śmierć i zmartwychwstanie
Wielki Czwartek był także dniem kończącym pierwszy semestr naszej szkoły podstawowej w Kaihurze, gdzie uczy się większość z około siedemdziesięciorga przybranych braciszków i sióstr małej Sary. Okazało
się, że temat śmierci i zmartwychwstania,
mający miejsce w naszych przemówienia na
zakończenie, okazał się z tego powodu barwww.uganda.info.pl

dziej interesujący dla słuchaczy. Opowiedzieliśmy im o tym, że Jezus Chrystus przyszedł
na świat, abyśmy mieli życie wieczne. „Tak
bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat
po to, aby świat potępił, ale po to, by świat
został przez Niego zbawiony. Kto wierzy
w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie
wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył
w imię Jednorodzonego Syna Bożego” (J 3,
16-18). W związku z tym, gdy będziemy
umierać, mamy tę pewność, że nie będziemy
po śmierci sądzeni za nasze popełnione grzechy, gdy uwierzymy w Jezusa i Jego zbawcze
dzieło. Zadaliśmy dzieciom krótkie zadanie
matematyczne: jeśli przed osobistym przyjęciem zbawienia w Jezusie Chrystusie mieliśmy jakąś ilość grzechów, to po tym, gdy On
je wszystkie odkupił swoją śmiercią na krzyżu, za ile grzechów jesteśmy nadal odpowiedzialni? Parę bystrych dzieciaków śmiało odpowiedziało, że zero! I to jest właśnie dobra
nowina o zbawieniu przez krzyż! Krew Pana
Jezusa Chrystusa obmyła nas z wszystkich
grzechów. „W Nim (Jezusie) mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski” (Ef 1, 7).
Jezus Chrystus „ani nie przez krew kozłów
i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz
na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy
wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew
kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi
skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają
oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew
Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych
uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu” (Hbr 9, 12-14). „Jeżeli zaś chodzimy
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w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego,
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu” (1J 1, 7).

człowiek jest starszy, tym trudniej przyjąć
mu prawdę o zbawieniu z łaski przez wiarę
w Jezusa Chrystusa.

Wyznając ze skruchą Bogu nasze grzechy, mamy pewność ich odpuszczenia ze
względu na doskonałą ofiarę Pana Jezusa na
krzyżu. Otrzymujemy Jego sprawiedliwość,
z której nie możemy się chlubić, bo nie jest to
nasza sprawiedliwość, ale Jego, wynikająca
z Jego sprawiedliwego życia, a nie naszego.
Pięknie wyraził to Paweł Apostoł: „I owszem,
nawet wszystko uznaję za stratę ze względu
na najwyższą wartość poznania Chrystusa
Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się
ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym
pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim – nie
mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej
z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość
pochodzącą od Boga, opartą na wierze –
przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego
zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach – w nadziei, że upodabniając się do
Jego śmierci, dojdę do pełnego powstania
z martwych” (Flp 3, 8-11).

Post

Śmierć Sary uzmysłowiła nam, jak
ważne jest to, by dzieciom przekazać żywą
wiarę w Jezusa Chrystusa Zbawiciela, Mesjasza i Pana. Życie ludzkie jest bardzo kruche,
szczególnie w Afryce, i nigdy nie wiemy, czy
głosząc dzisiaj Ewangelię 8-letniej dziewczynce chorej na AIDS, nie ratujemy jej życia
w perspektywie wiecznej. Świadectwo o Jezusie wypowiadane do dzieci w szkole ma
znaczenie większe, niż nauka poszczególnych
przedmiotów. W szczególności, gdy okazuje
się, że dzieci są najbardziej otwarte na Ewangelię z wszystkich grup wiekowych i że czym
www.uganda.info.pl

W Wielki Piątek dyrektorka „Bringing
Hope” Faith Kunihira zaproponowała post
dla wszystkich dzieci domu dziecka i pracowników organizacji. Faith poprosiła nas, aby
z tej okazji usłużyć Słowem Bożym niejako na
pożegnanie z dziećmi i innymi wierzącymi.
Mottem dnia postu było słowo „posłuszeństwo”. Piotr mówił o posłuszeństwie aż do
śmierci Jezusa Chrystusa (Flp 2, 5-11). Także
o posłuszeństwie Abrahama wobec tego, co
usłyszał od Boga, aby porzucić wiarę swoich
ojców, a potem nawet złożyć w ofierze swojego syna, którego wcześniej przecież Bóg mu
obiecał. Mówiliśmy też o związku miłości do
Jezusa z naszym posłuszeństwem. Jezus sam
powtórzył tuż przed swoją śmiercią, że kto
Go miłuje będzie wykonywał Jego przykazania (J 14, 15.21.23), a potem jeszcze czwarty
raz dodał: „kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega” (J 14, 24).

Wykład Piotra o posłuszeństwie Bogu
w czasie modlitwy i postu w Kaihurze
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Ofiary z dzieci
Święta Wielkanocne znacznie różnią
się w Ugandzie od naszego polskiego sposobu świętowania. Oczywiście zebraliśmy się
wszyscy w kościele. My mieliśmy też możliwość pożegnania się tam z wierzącymi. Oczywiście jak zwykle skorzystaliśmy z okazji, by
krótko opowiedzieć o tym, co ostatnio Bóg
położył nam na sercu. Odnieśliśmy się do
praktyki poświęcania w ofierze dzieci
w Ugandzie przez szamanów. Ludzie robią
to, aby osiągnąć pewne korzyści w swoim życiu jak np. dobrobyt materialny czy zdrowie.
Myśląc o tym ostatnio, uzmysłowiliśmy sobie, że dzieje się tak dlatego, że diabeł kopiuje wszystko, co czyni Bóg i przeinacza to, aby
siać zniszczenie. Diabeł widzi, że jest moc
w doskonałej ofierze Jezusa Chrystusa, więc
dla siebie samego żąda doskonałych ofiar
z ludzi. Najczęściej więc składane są w ofierze dzieci. Nawet w Biblii o tym czytamy, że
ludy pogańskie stosowały podobne praktyki.
W pobliskim mieście Kyenjojo miała miejsce
dwa lata temu wstrząsająca sytuacja. Pewien
człowiek poszedł do szamana, aby on złożył
w ofierze jakieś dziecko, aby tamten miał powodzenie w swoim biznesie. Szaman porwał
małego chłopca i złożył go na ofiarę. Niestety
jak się okazało po kilku dniach, był to syn
tego biznesmana, o czym on dowiedział się
później. Oczywiście wpadł w gniew i rozpacz,
i stąd sprawa wyszła na jaw, bo szaman został aresztowany. To jednak ukazuje w praktyczny sposób, jak diabeł przychodzi, aby
„kraść, zabijać i niszczyć” (J 10, 10). A Jezus
Chrystus „objawił się, aby zniszczyć dzieła
diabła” (1J 3, 8). Dlatego tak ważne jest głoszenie Ewangelii w Afryce, gdzie są praktykowane kanibalizm i składanie ofiar z ludzi.
Głosimy tu, że próżna jest nadzieja pokładawww.uganda.info.pl

na w takich ofiarach, gdyż dwa tysiące lat
temu została złożona doskonała ofiara Jezusa
Chrystusa. Nie ma już lepszej, czystszej i bardziej doskonałej ofiary niż Jego ofiara.
Ludzie, oddając życie Panu Jezusowi,
dziedziczą błogosławieństwo. „Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił –
stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono
na drzewie – aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem
pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha” (Ga 3, 13-14). „Kto zaś pilnie
rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności,
i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem
skłonnym do zapominania, ale wykonawcą
dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo” (Jk 1, 25).

Głoście dobrą nowinę...
Po swoim zmartwychwstaniu Jezus
spędził ze swoimi uczniami jeszcze 40 dni
nauczając ich i dając ostateczne wskazówki,
co robić po Jego odejściu. Jego ostatnie przykazanie przed samym wstąpieniem do Ojca
brzmiało: „idźcie na cały świat i głoście dobrą
nowinę wszystkim narodom” (gr. ethnos –
grupy etniczne). W tym momencie Jezus rozesłał swoich izraelskich uczniów do pogan,
aby przez nich błogosławieństwo obiecane
Abrahamowi rozlało się na wszystkie narody,
dokładnie tak jak się miało stać według
obietnicy danej Abramowi w 12 rozdziale
księgi Rodzaju, że Bóg będzie błogosławi
Abrama i jego potomstwo (czyli naród Izraela) i przez niego będą błogosławione wszystkie narody (rodziny, klany, grupy etniczne).
W Dziejach Apostolskich widzimy jak Apostołowie ochotnie głosili Ewangelię wśród
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Żydów oraz jak bardzo niechętnie i z oporami zabierali się do głoszenia tej Ewangelii innym narodom. Nawet Apostoł Piotr zanim
poszedł do pierwszego pogańskiego domu
musiał być przekonywany przez Boga potrójnie powtarzaną wizją i słyszalnym głosem
Bożym z nieba. Widzimy, że mimo to na początku Ewangelię poganom, których w tamtym czasie było około 500 mln, głosiło w zasadzie dwóch apostołów Paweł i Barnaba,
podczas gdy do Izraela (około 3 mln) oddelegowało się wszystkich jedenastu apostołów
Pana Jezusa plus Maciej. Cóż za wielka dysproporcja. Niestety nie jesteśmy lepsi od
Apostołów, gdy też tak wiele wymówek wymyślamy, gdy nie chce nam się jechać w zbyt
odległe miejsce, po to by nauczać Biblii lub
wesprzeć potrzebującego porady duchowej
brata czy siostrę. W zamian za to łatwo nam
„przykleić nos do telewizora”, ostatecznie nie
przekazując wiary nawet najbliższym w rodzinie, nie wspominając o najbliższych sąsiadach.
My wierzymy, że zostaliśmy przysłani
do Ugandy, aby głosić Ewangelię, głównie
w domach dziecka i w szkołach, które wspieramy. Patrząc wstecz wiemy, że nie zrobiliśmy wszystkiego, co było w naszym zasięgu.
To, co zrobiliśmy, nie zbliża nas do nieba ani
od niego nie oddala, bo jak pisaliśmy wyżej
zbawienie mamy z łaski Bożej. Jednak to co
robimy, powoduje, że z każdym dniem jesteśmy bliżej w relacji z Jezusem, poprzez miłość okazywaną Jemu w posłuszeństwie Jego
przykazaniu głoszenia Ewangelii. Gdy robimy to, co nam przykazał, oddajemy Mu
chwałę i spełniamy się w naszym życiu. Do
tego przecież zostaliśmy stworzeni, aby oddawać Mu chwałę przez wszystko, co robimy.
Zbliżający się koniec pobytu w Ugandzie
www.uganda.info.pl

skłania nas do refleksji nad tym, czy ten czas
dobrze wykorzystaliśmy. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkiego dojrzeć z naszej
krótkiej ziemskiej perspektywy, dlatego modlimy się do Ojca, by zmienił nasze patrzenie
na Jego sposób.
Niech Bóg błogosławi Was wszystkich,
czytających te słowa. Niech błogosławi Was,
którzy przyłączyliście się do głoszenia Ewangelii w Ugandzie i pomocy potrzebującym
w jakikolwiek sposób, duchowo czy materialnie. Jesteśmy bardzo wdzięczni Jezusowi
Chrystusowi za wszystko, co było naszym
udziałem w ostatnim czasie. „Mamy właśnie
ufność, że Ten, który zapoczątkował w <nas
wszystkich> dobre dzieło, dokończy go do
dnia <powrotu> Chrystusa Jezusa” (Flp 1, 6).
Serdecznie pozdrawiamy.
Honorata i Piotr Wąsowscy
e-mail: misje@wse.org.pl
www.uganda.info.pl

Honia i Piotr w domu dziecka New Hope
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W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SIĘ
ZAANGAŻOWAĆ:

Więcej zdjęć

1. Módl się:
o trwałe owoce służby w Ugandzie
 o Boże prowadzenie w czasie pobytu
w Polsce
 o właściwy rozwój chrześcijańskich
szkół, które wspierają Polacy
 o Elę, aby jej pobyt w Ugandzie był radosnym doświadczeniem bliskości Boga
 aby Pan Bóg otworzył możliwości dla
biznesów pomiędzy Polską a Ugandą
 o cokolwiek innego, co Pan Bóg położy
na sercu


Bridget w koszulce z napisem 'mały
pomocnik tatusia'

2. Wesprzyj finansowo projekty pomocy:
wsparcia dla domów dziecka „Mama
Martyna Home”, „New Hope Orphanage”
i „Home Again”
 adopcji na odległość poszczególnych
dzieci z wymienionych wyżej domów
dziecka
 wsparcia edukacji dzieci i młodzieży
w Ugandzie (czesne, materiały szkolne)
 pensji i szkoleń dla nauczycieli w szkołach chrześcijańskich w Kaihurze i w Kasiinie (dla jednego nauczyciela pensja to
300-400 zł miesięcznie)
 budowy domu dziecka „New Hope Orphanage” w Kyenjojo (brakuje jeszcze
7000 zł)
 zakupu ziemi pod uprawę warzyw dla
organizacji opiekującej się sierotami „Burden Bearers” (3000 zł)
 zakup kilku drzwi do szkoły "King David" w Kasiinie (600 zł)
 zakup szyb do okien w szkole "King David" w Kasiinie (800 zł)
 zobacz też inne projekty pomocy sierotom i wdowom w Ugandzie na naszej stronie: www.uganda.info.pl


3. Przyjedź tu jako wolontariusz!
www.uganda.info.pl

Bridget – mały pomocnik tatusia –
delektuje się gazowanym napojem

Brzdące z Kaihury tylko czekają, aż ktoś
im pozwoli wejść sobie na głowę
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Chłopczyk, którego buzia została
zaatakowana przez raka – lekarze mówią,
że operacja za ok. 1500 zł może pomóc

Chory na raka 8-letni Ronald z Home
Again, ale wierzymy w jego uzdrowienie

Dwie takie narośle na ciele Maureen
powodują wielki ból – operacja kosztuje
ok. 2000 zł

www.uganda.info.pl

Dzieci ze szkoły w Kaihurze – niektóre
z nich chore na AIDS
mogą nie dożyć 7 klasy
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Część dzieci z Home Again zostało
zaproszonych na Wielkanoc do domów
pracowników BHTF – na zdjęciu
pozostałe dzieci i Faith Kunihira

Duża biała twarz z twarzą małą czarną

Dzieci słuchają świadectwa
ostrzegającego przed uzależnieniami,
a także o uwalniającej z nich mocy Jezusa

Ela, Honia i dzieci, Kasiina
Od lewej Tiki Tiki – nawrócony ćpun,
teraz tworzy, śpiewa i gra chrześcijańską
muzykę reage
www.uganda.info.pl
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Początki szkoły New Day w Kyenjojo

Lekcja w szkole w Kasiinie

Budowa drewnianej szkoły w Kyenjojo
chwilowo się zatrzymała z powodu
choroby kierownika budowy

Ela, jako nauczycielka w przedszkolu też
przyjeżdża na spotkania z nauczycielami

Mimo niedokończonego budynku szkoły
w Kyenjojo, lekcje są prowadzone

Ela wraz z Lillian prowadzą zajęcia
w przedszkolu w Kasiinie

www.uganda.info.pl
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Spotkanie dla nauczycieli – wykład Piotra

Grace – sekretarka vicedyrektora BHTF wykształcona dzięki wsparciu Polaków

Wspólne posiłki to stały punkt programu
spotkań z nauczycielami

Uczniowie i nauczyciele ze szkoły
w Kasiinie

Eva, opiekunka w Home Again z Honią

Lekcja w szkole w Kasiinie

www.uganda.info.pl
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Szkoła w Kaihurze – w tle tymczasowo
wynajęty budynek szkolny

Skromne początki szkoły na wiosce
u znajomej Gorrett w Misandika

Nauczycielie z Kaihury i Kasiiny –
modlimy się, aby budynek nowej szkoły
w Kaihurze został zbudowany na
widocznym za nami wzgórzu

Z Gorret i nauczycielami przy szkole
w Misandica

Zajęcia w klasie w Kasiinie, nauczyciel
w koszulce z prezydentem Ugandy

W jednej z klas w szkole w Misandika

www.uganda.info.pl
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Szacowne grono pedagogiczne szkoły
w Kaihurze

Podręczniki przysłane przez „Bread of
Life” cieszą dzieci w szkole w Kasiinie

„Wiadomość od Boga” ma stałe miejsce na
lekcjach w Kaihurze

W szkole w Kasiinie lekcja angielskiego
przebiega sprawniej dzięki nowym
podręcznikom

Szczęśliwi uczniowie oglądają podręczniki

Szkoła średnia w Kaihurze – zadowolony
dyrektor i 260 uczniów świętuje otrzymanie
nowych podręczników, chwała Jezusowi!

www.uganda.info.pl

Honorata i Piotr Wąsowscy ● dnia 10.5.2011 ● strona 16 z 21

Przybory szkolne z Polski dla szkoły
w Kaihurze

Victor z domu dziecka odbiera świadectwo
najlepszego ucznia w swojej klasie

Zakończenie roku szkolnego w szkole
Króla Davida

Szkoła w Kaihurze – słuchanie
przemówień na zakończenie roku

Uczniowie ze szkoły w Kasiinie ze swoimi
świadectwami

www.uganda.info.pl
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Niebieskie mundurki to znak
charakterystyczny dzieci ze szkoły
w Kaihurze

Modlitwa na zakończenie semestru
w Kaihurze

Oto jak dzieci szkolne witają gości

Oglądamy świadectwa dzieci z domu
dziecka
P. David opowiada świadectwa
nawrócenia dzieci

www.uganda.info.pl
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Pogrzeb Sary odbył się w Wielki Czwartek

Dzieci z domu dziecka żegnają
siostrzyczkę Sarę rzucając płatki kwiatów
na jej trumnę

Na pogrzebie Sary było wiele dzieci
z domu dziecka

W środku małego człowieczka słychać
bijące serduszko
Trumnę z ciałem Sary złożono
w grobowcu niedaleko domu dziecka

www.uganda.info.pl
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W Kasiinie została już tylko Ela

Luka myje naczynia – Kasiina

Tzw. soda – gazowany napój – to
rzadkość w domu dziecka – Wielkanoc

Honia i mała kochana przylepa – Favor

Małe brzdące z Home Again
z modelowymi uśmiechami

www.uganda.info.pl
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Polscy sponsorzy małego Daniela
podarowali całej rodzinie domu dziecka
krowę

W Kasiinie została już tylko Ela

W końcu polskie śniadanie...
Na tym motorze oprócz szafki jechało
jeszcze dwóch jej właścicieli

Wielkanocny obiad wśród dzieci
pozostających w Home Again
www.uganda.info.pl
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