
Kilka miesięcy temu pastorzy trzech 
kościołów w zachodniej części Kenii, 
niedaleko Jeziora Wiktorii, nawiązali z nami 
kontakt. Kościół pastora Davida liczy 
ponad 200 osób zgromadzonych w trzech 
miejscowościach i prowadzi dom dziecka, 
w którym jest 29 dzieci.

Kościół pastora Samsona liczy 60 osób i opiekuje się 23 dziećmi. Pastorzy zaczęli słuchać 
naszych kazań i transmisji ze spotkań. Zależało im nie tylko na otrzymaniu wsparcia, ale 
na zbudowaniu prawdziwej wspólnoty opartej na relacji pomiędzy ojcem a synem du-
chowym. Po kilku miesiącach nasi przedstawiciele pojechali do Kenii, aby odwiedzić te 
placówki i porozmawiać z pastorami m.in. o wizji budowania i funkcjonowania apostolskiego 
kościoła. 
Dziś oglądamy pierwsze owoce naszej wizyty! Oprócz świadectw działania Ducha Świętego, 
które otrzymujemy, widzimy, że zawiązała się współpraca pomiędzy kościołami pastora 
Freda i Samsona. Dzieci otrzymują także regularną pomoc finansową.

Drogi Przyjacielu, dzięki tobie dzieci z Kenii wiedzą, że mogą liczyć na pomoc braci i sióstr z Polski!

Chcemy ci krótko opowiedzieć o tym, co dzieje się w programie „Misja w Kenii”. 
Działamy nieprzerwanie. Wspieramy kościoły comiesięcznymi przelewami. 

Pastorzy mają z nami kontakt i słuchają naszych nabożeństw.

Przeczytaj, jak rozpoczęła się nasza współpraca. Zobacz zdjęcia 
pełne dziecięcych uśmiechów. Posłuchaj wspaniałych 

wieści z kenijskich kościołów!

Misja w Kenii

Raport 
z kościoła pastora Samsona 
„Nie możemy się oficjalnie spotykać w kościele. Widujemy się prywat-
nie w naszych domach.  Modlimy się i uczymy ludzi, jak postępować 
w sytuacji kryzysu. Chcemy, aby ta sytuacja przybliżyła członków naszej 
społeczności  do Jezusa. Tak, aby wszyscy mogli być lepiej przygotowani 
na nadchodzące wyzwania. Stan budynku naszego kościoła znacznie 
się pogorszył w związku z silnymi opadami deszczu. Musieliśmy 
użyć dodatkowych wzmocnień, które uchronią go przed zawaleniem. 
Razem z liderami i członkami kościoła planujemy w sierpniu/wrześniu 
rozpocząć przebudowę budynku i jego powiększenie”. 
Dziękujemy wam za pomoc finansową, dzięki niej dzieci mogą stale 
otrzymywać posiłki i inne potrzebne produkty, szczególnie w tym 
pełnym wyzwań czasie. Pastorzy i członkowie kościołów w Kenii modlą 
się o to, aby Bóg was chronił (Psalm 91) i przesyłają wyrazy ogromnej 
wdzięczności, życząc wam Bożego błogosławieństwa!
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   Marysia, koordynatorka Misji w Kenii podczas wizyty w jednym z kościołów



Świadectwo uzdrowienia nogi dziewczynki, o którą 
modliła się Maria (koordynatorka misji) podczas 
swojej wizyty w kościele pastora Dawida

Mam na imię Hyaline, jestem niezmiernie wdzięczna Bogu za 
to, że uzdrowił moją córeczkę. Jak pamiętacie, jej kolano było 
od miesiąca opuchnięte i bardzo bolesne. Lekarze skierowali 
mnie na specjalistyczną terapię w Nairobi. Nie miałam pieniędzy 
ani na podróż, ani na leczenie, więc nie pojechałyśmy. Dzięki 
Bogu przyszłam do kościoła i pomodliłaś się o moją córkę, 
a ona natychmiast odczuła ulgę i ból odszedł. Od tej pory może 
poruszać się bez problemów. Gdy się modliłaś, poczułam Bożą 
obecność i pokój oraz błogość. Dziękuję Mario, niech Bóg cię 
błogosławi!

„Ze względu na zagrożenie koronawirusem szkoły są wciąż zamknięte, nie możemy się spotykać, 
wielu ludzi straciło pracę. W szczególnie trudnej sytuacji są małe firmy.  W związku z podniesieniem 
ilości zachorowań w regionie, sytuacja żywnościowa jest zła. Firmy ucierpiały, wiele z nich zamknięto. 
A pozostała część stara się zaspokoić rosnące potrzeby ludności. Dostęp do towarów jest utrudn-
iony, co spowodowało wzrost cen prawie wszystkich artykułów. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że możemy 
utrzymywać dzieci w domu dziecka i posiadamy podstawowe produkty. Dzieci z rodzin mieszkających 
w dzielnicach nędzy oraz dzieci bezdomne przychodzą do nas na codzienny posiłek. Nie mogą już 
liczyć na otrzymywanie resztek jedzenia z zamkniętych restauracji hotelowych. Modlimy się, aby mieć 
wystarczająco dużo produktów dla każdego potrzebującego, na chwałę Boga! Wierzymy Bogu o przełom 
finansowy. Dzięki temu będziemy mogli kupić zarówno żywność, jak i środki czystości. 

Raport z kościoła Pastora Dawida z Kissi

Nasz budynek powinien spełnić wymogi 
sanitarne, a nasi podopieczni muszą 
częściej myć ręce. Razem z pastorem 
Fredem pracujemy nad planem prze-
ciwdziałania skutkom koronawirusa 
wśród mieszkańców.
Chcemy dotrzeć do ludzi z informacjami, 
jak uniknąć zarażenia wirusem. Modlimy 
się o to, aby móc zapewnić wszystkim 
ludziom w naszym kościele maseczki. 
Wierzymy, że wirus nie będzie rządził 
i jesteśmy wolni w imieniu Jezusa od 
jego wpływu! 

Pastor Fred głosił niedawno w naszej 
szkółce dziecięcej. Mówił dzieciom, że 
Bóg wzbudza w nich nieustępliwego du-
cha. Powiedział również, że wśród nich 
są osoby, które będą szczególnie wrażliwe 
na Ducha Świętego. I już w młodym wieku 
zaczną usługiwać w cudach! Jestem 
wdzięczny Bogu za usługę pastora Freda, 
ponieważ utwierdził nas w tym, że trzeba 
wychowywać dzieci, widząc proroczo ich 
przeznaczenie. Modlimy się o to, aby po 
odmrożeniu ograniczeń w podróżowaniu 
po kraju, dzieci z innych regionów mogły 
usłyszeć takie nauczanie”.

   Hyaline wraz z córką, która może 
bez bólu poruszać nóżką

Projekt „Misja w Kenii” pozwala na zabezpieczenie potrzeb materialnych i edukacyjnych dzieci w dwóch 
domach dziecka oraz wspiera pastorów kościołów w budowaniu silnych apostolskich ośrodków, które 
wyposażają wierzących do życia pełnego zwycięstw. To połączenie pomocy duchowej i materialnej pow-
oduje, że w unikalny sposób możemy razem z tobą prowadzić działania misyjne w Kenii.
Dzięki twojej pomocy, dzieci otrzymują żywność oraz mogą kontynuować edukację. Cieszymy się, że 
możesz być z nami w zabezpieczaniu potrzeb tych dzieci. Miesięczny koszt wyżywienia jednego dziecka 
to 80 zł. Pokrycie kosztów wyżywienie oraz edukacji to 160 zł. 
Jak pomóc? Wystarczy, że wejdziesz na stronę, gdzie znajduje się formularz udziału w programie. Gdy 
zadeklarujesz swoją pomoc, nawet najmniejszą, którą możesz wpłacić – jednorazowo lub regularnie, 
darowizna od ciebie będzie przekazywana dzieciom w Kenii.
Pomożesz?  https://www.kosciolchwaly.pl/misje-formularz/

Marcin Podżorski             
Pastor Kościoła Chwały

Maria Brzezińska
Koordynator misji 

Możesz
pomóc!

Strona programu Misja w Kenii: 
www.kosciolchwaly.pl/misje/
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