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BOŻA HISTORIA1

„Dzieci Bungomy dla Jezusa! Dzieci Bungomy dla Jezusa!” – sły-
chać było w całym mieście Bungoma w Kenii. Ponad dwa tysiące 
dzieci wyszło na ulice. Śpiewały, tańczyły i maszerowały, nio-
sąc transparenty obwieszczające, że Bungoma należy do Jezusa.

Działo się coś wielkiego. Niebo się otworzyło i wszędzie tam, 
gdzie Bóg dotknął miasta, zdarzały się cuda. Zmieniały się szpi-
tale, więzienia, kościoły i firmy. Najbardziej niesamowite było 
jednak to, że Bóg sprowadził niebo na ziemię dzięki swoim naj-
mniejszym dzieciom!

1 Tą historią podzieliła się Jennifer Toledo. Brała ona udział w szkoleniu  
i prowadzeniu grupy dzieci, które przemieniły Bungomę w Kenii.
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Jak do tego doszło? Zaledwie rok przed tym wyjątkowym 
świętowaniem sytuacja w Bungomie wyglądała zupełnie inaczej. 
Wielu pastorów nie pomyślałoby nawet, że Bóg mógłby działać za 
pośrednictwem dzieci w tak wspaniały sposób. Uważali wręcz, 
że można przyjąć zbawienie dopiero, gdy się dorośnie!

Pan jednak zaczął mówić do chrześcijańskich przywódców 
o najmłodszym pokoleniu. Chciał, aby patrzyli na Jego dzieci jak 
na drogocenny skarb i aby tak je traktowali. Pragnieniem Bożego 
serca było, aby dzieci mogły dorastać w Jego obecności, miłości 
i mocy, by były używane w potężny sposób. Przywódcy okaza-
li Bogu posłuszeństwo i zaprosili do Bungomy liderów różnych 
służb dziecięcych, a także dzieci z kościołów, sierocińców i ulic.

Gdy najmniejsi przyjęli miłość Ojca i uwierzyli w Jego Słowo, 
zaczęli używać Bożej mocy. Wydarzyło się wtedy wiele cudów. 
Przywódcy poradzili dzieciom, żeby po prostu słuchały Boga 
i były posłuszne temu, co mówi Jezus. 

Jedna grupa najmłodszych poszła do szpitala. Było tam wielu 
smutnych, chorych i cierpiących ludzi, którzy wcale nie ucieszyli 
się na widok małych gości. W czasie modlitwy któryś z chłopców 
powiedział: „Czuję, że Bóg chce, abym zaśpiewał”. Uniósł więc 
ręce i zaśpiewał piosenkę uwielbienia, a Boża obecność wypełniła 
całą salę. Nagle Bóg zaczął dotykać chorych, a oni odczuli tęsk-
notę za Panem. Ludzie płakali i prosili, żeby dzieci podchodziły 
do nich i pomogły im przyjąć Jezusa. To był wspaniały dzień!

Te wydarzenia sprawiły, że dzieci zapragnęły robić z Bogiem 
coraz więcej nowych rzeczy. Nie chciały czekać, aż dorosną. 
Widząc, że On może działać przez nie już teraz, zaczęły modlić 
się o całe miasto. Wtedy do Pana przyszło wielu ludzi. Zostali 
uzdrowieni z różnych dolegliwości. Coraz więcej dzieci zbierało 
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się i modliło, aby Bóg potężnie działał w Bungomie. Po jakimś 
czasie spotkania modlitewne odbywały się już w całym mieście. 
Wtedy Bóg dał dzieciom plan.

PLAN
W Bungomie przywódcy kościołów nie współpracowali ze sobą 
i nie łączyły ich zbyt przyjazne relacje. Ale dzieci na to nie zwa-
żały. Lubiły się i razem modliły. Zaczęły więc pomagać i służyć 
pastorom w całym mieście. Tą postawą chwyciły ich za serce. Ża-
łowali oni swojego złego nastawienia i prosili o przebaczenie. Bóg 
zaczął uzdrawiać kościoły, a dzieci wskazywały wszystkim drogę!

Pan chciał, aby dzieci maszerowały po mieście przez siedem 
dni, organizując w tym czasie specjalne spotkania. Dzień przed 
pierwszym marszem pastorzy spotkali się z dziećmi. Prosili je 
o wybaczenie, że wcześniej nie patrzyli na nie tak jak Bóg, czyli 
jak na cenne skarby, które mogą Go znać i dzięki którym On 
może działać w potężny sposób. Pobłogosławili dzieci i podaro-
wali im wielki klucz – dowód, że już zrozumieli, jak wielką moc 
do robienia ważnych rzeczy dał dzieciom Bóg!

Przez następnych siedem dni dzieci opowiadały o Bożej mocy 
i miłości w całym mieście. Wielu ludzi zostało wtedy zbawio-
nych i oglądało niesamowite cuda. W pewnym szpitalu ponad 
sto osób zostało uzdrowionych w ciągu jednego dnia i wszyscy 
wrócili do swoich domów! Jakiś czas potem dzieci modliły się 
o uzdrowienia również w innym szpitalu – zostało tam uzdro-
wionych tak wielu chorych, którzy nawet nie zaczęli jeszcze 
leczenia, że postanowiono zamknąć szpital! Do dzisiaj budynek 
służy jako biurowiec.

Dzieci codziennie prowadziły naprawdę niezwykłe spotka-
nia. Głosiły kazania, prowadziły uwielbienie i dotykały wielu 
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ludzi Bożą mocą. Coraz częściej pastorzy dostrzegali, że dzieci 
są ważne, mają moc i że Bóg chce przez nie działać.

To, co wydarzyło się w sierpniu 2002 roku w ciągu tych sied-
miu dni, było tylko początkiem! Dzieci stale otrzymują zapro-
szenia z całej Kenii, a w wielu częściach kraju pojawiły się inne 
podobne grupy. Dzieci z Bungomy odwiedzają sierocińce, rozdają 
jedzenie i odzież oraz służą w wioskach i szpitalach. Ludzie zaj-
mujący kierownicze stanowiska w szkołach, w biznesie i w rzą-
dzie, a nawet przedstawiciele innych religii zebrali się, by uznać 
i pobłogosławić to, co robią ci najmłodsi. Pastorzy z tego okręgu 
również jednoczą się, by pomagać dzieciom ulicy. Znajdują im 
miejsce w chrześcijańskich domach, gdzie pozbawione bliskich 
sieroty otacza się opieką i opowiada im o Bogu.

Gdy mieszkańcy Bungomy zobaczyli Boże serce względem 
dzieci, pokochali je i docenili. Bóg wie, że są one pełne mocy 
i potęgi, że mogą sprowadzić na ziemię Jego Królestwo.

JEZUS KOCHA DZIECI
To niesamowita i ważna historia! Niezwykła opowieść o silnych 
w Bogu dzieciach, które zmieniają całe miasto! Może nam się to 
wydawać niewiarygodne, ale w Bożych oczach te dzieci zrobiły 
coś całkiem zwykłego. Pokazywanie Bożej miłości i dokony-
wanie wielkich rzeczy – takich jak cuda – jest czymś z u p e ł -
n i e  n o r m a l n y m.

Moc pojawia się wtedy, gdy ludzie odkrywają, kim jest Ojciec 
i jak bardzo ich kocha. Cuda dzieją się wtedy, gdy ludzie zaczynają 
pojmować, że mają Jego moc i pochodzącą od niego władzę. Zda-
rza się, że ludzie sięgają do nieba, zwłaszcza tacy młodzi jak ty!

Bóg nie chce, żeby dzieci sprowadzały niebo na ziemię tylko 
w Afryce. On pragnie, by działo się to na całej Ziemi. Chce, żebyś 
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i ty pokazał ludziom, co On potrafi, byś pokazał Jego chwałę, 
miłość i moc. Bóg cię kocha i patrzy na ciebie jak na wyjątkowy 
skarb. Widzi, że możesz robić wielkie rzeczy. Widzi, jak zmie-
niasz świat!

Ta książka to zaproszenie. Zostałeś zaproszony w podróż. 
Będzie to fascynująca przygoda, która potrwa przez resztę two-
jego życia.

Twój niebiański Ojciec chce ci powiedzieć tak wiele o tym,

Kim jest,

jak wielka jest Jego miłość do ciebie,

kim ty jesteś,

co możesz zrobić.

Może również wiele ci dać:

niezwykłą przygodę, 

wszystko, co potrzebne na całą drogę,

to, co sprawi, że niebo zstąpi na ziemię!


