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Kazanie wygłoszone przez członkini ę kuratorium stowarzyszenia „Znaki 

Nadziei” bp Helg ę Trösken z Ko ścioła Ewangelickiego Hesji-Nassau 

 

Kościół ewangelicko-reformowany w Warszawie, 6 wrze śnia 2009 r. 

 

Tekst niemiecki i tłumaczenie na język polski 

 

Predigt am 6. September 2009 in der evang.-reformie rten Kirche in Warschau 

Predigttext: Micha 4,1-5 

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Bruder 

Jesus Christus. Amen. 

Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, 

 

in den letzten Wochen gab es im deutschen Fernsehen viele Sendungen, die sich mit dem 

Beginn des 2. Weltkriegs, dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen beschäftigten. 

Viele Informationen über den 1. und 2. September 1939 wurden gezeigt, die bis jetzt nicht so 

bekannt waren, vor allem, wie brutal gleich in den ersten Kriegstagen Menschen verschleppt, 

vertrieben und ermordet wurden. Die Verbrechen der deutschen Wehrmacht sind ja erst in 

den letzten Jahren wirklich erforscht worden. Dabei kamen dann auch die willigen Helfer in 

den Blick, die es in ganz Europa gab. 

Was mich bei all dem aber immer wieder stark berührt: Es muss damals unglaublich schönes 

Sommerwetter gewesen sein! So zeigen es die alten Filme. Die Strände an der Ostsee sind 

bevölkert von fröhlichen Menschen, die Erholung suchen. In den Dörfern wird geerntet, auch 

in Polen, während gleichzeitig Panzer und schwere Waffen die Erde und die Menschen und 

Dörfer und Städte zerstören und Flugzeuge auch über Ostseestrände donnern. 

Die Propaganda zeigt Bilder vom tiefsten Frieden. Die Menschen diesseits und jenseits der 

Grenzen erleben die Vorbereitung zum Krieg, beobachten meist gleichgültig Verfolgung und 

Deportation der Menschen jüdischen Glaubens, von Sinti und Roma, von politisch 

Verdächtigen. 

Wie ging das zusammen, damals? 

Wie geht das heute zusammen? Wir leben seit Jahrzehnten im Frieden, während in anderen 

Teilen der Welt Krieg ist. Die Bilder werden uns täglich ins Haus geliefert – aus Kabul und 

Bagdad, aus Somalia oder Indonesien, aus Kolumbien oder dem Kaukasus, aus Israel. 

Wir haben uns daran gewöhnt – 70 Jahre nach dem Beginn des 2. Weltkriegs – dass der 

Schwur von 1945 längst vergessen ist: Nie wieder Krieg! 
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Wir haben auch vergessen, was der Ökumenische Rat der Kirchen 1948 bei seiner 

Gründungsversammlung in Amsterdam für alle Kirchen festgestellt hat: Krieg darf nach 

Gottes Willen nicht sein. 

Wir haben uns an das Auf und Ab von Krieg und Frieden gewöhnt, ebenso wie an alltägliche 

Gewalt oder Streit sogar unter Christenmenschen. 

Ja, wir haben uns daran gewöhnt: Unsere Welt ist nicht heil, ist krank vor Gewalt und 

Unrecht – und gleichzeitig leben wir wie die Menschen vor 70 Jahren voller Freude über 

schönes Sommerwetter, als sei überall tiefster Frieden. 

 

In der Bibel beim Propheten Micha lesen wir (4,1-5): 

 

Und es wird geschehen am Ende der Tage: 

Da wird der Berg des Hauses Gottes 

fest gegründet als der Höchste der Berge, erhabener als die Hügel sein. 

Und strömen werden zu ihm Nationen, 

und viele Völker werden gehen und sagen: 

„Auf! Wir wollen hinaufziehen zum Berg Adonajs 

und zum Haus von Jakobs Gott, 

dass wir in Gottes Wegen unterwiesen werden 

und auf Gottes Pfaden wandeln!“ 

Denn vom Zion geht Weisung aus und das Wort Adonajs von Jerusalem. 

Und Gott wird schlichten zwischen vielen Nationen 

und starken Völkern Recht sprechen bis in ferne Länder. 

Und sie werden ihre Schwerter umschmieden zu Pflugscharen 

und ihre Speere zu Winzermessern. 

Kein Volk wird mehr gegen das andere das Schwert erheben, 

und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. 

Und alle werden unter ihrem Weinstock wohnen 

und unter ihrem Feigenbaum – und niemand wird sie aufschrecken. 

Denn der Mund Gottes der Himmelsmächte hat geredet. 

Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, 

aber wir wandeln im Namen Adonajs, unseres Gottes immer und ewig! 

 

Die Botschaft des Propheten Micha trifft uns in einer Situation, die der seinen ähnlich ist: Ein 

Auf und Ab von Krieg und Frieden, von Deportationen, Vergewaltigungen und ethnischen 
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Säuberungen, Gewalt als alltägliche Wirklichkeit auf der Straße, in Schulen und Familien. 

Gleichzeitig leben Menschen in Frieden mit nie zuvor gekannter Freiheit. 

 

Damals vor gut 3000 Jahren klangen die Friedensverheißungen des Micha wie eine 

Provokation in den Ohren der Menschen, denn sie lebten auch noch in politisch instabilen 

Verhältnissen: Schwerter sollen zu Pflugscharen geschmiedet werden, Lanzen zu 

Winzermessern, und niemand übt mehr für den Krieg. Die Vertreibung von Menschen soll ein 

Ende haben. Die vom Blut der gefallenen Soldaten und der geschändeten Zivilisten 

getränkte Erde soll den hungernden Menschen wieder Nahrung bringen. Kinder müssen 

nicht mehr das Morden lernen. Alle können unbehelligt an ihren Weinstöcken arbeiten. Die 

Heimatlosen sollen wieder ein Dach über dem Kopf haben, ja, mehr noch, sie sollen unter 

ihrem eigenen Feigenbaum sitzen und nicht mehr nur geduldete Fremde sein. 

 

„Schwerter zu Pflugscharen“ – vor bald dreißig Jahren wurde das Wort zum Leitmotiv der 

Friedensbewegung in der damaligen DDR und zum Leitbild durch einen kleinen runden 

Aufnäher aus Stoff. 

Das Original, eine Skulptur von Jewgeni Wutschetitsch, wurde am 4. Dezember 1959 vor 

dem UN – Gebäude in New York aufgestellt, ein Geschenk der damaligen Sowjetunion. Ein 

muskulöser Heros aus Bronze, der ein Schwert umschmiedet – ganz im Sinn der 

Rüstungskonversion: Waffen werden zu nützlichen Gegenständen für den Alltag 

umgearbeitet. 

Am Buß- und Bettag 1980, zum Ende der ersten kirchlichen Friedensdekade in der DDR, 

machte Harald Brettschneider, damals Jugendpfarrer in Sachsen, den Vorschlag, mit diesem 

Bild und der Umschrift „Schwerter zu Pflugscharen“ ein Lesezeichen zu gestalten. Er erzählt, 

dass es aussichtslos war, dafür eine Druckgenehmigung und Papier zu bekommen. So kam 

er auf die Idee, das Bild auf Stoff drucken zu lassen. Dafür brauchte man keine 

Genehmigung, denn das galt als „Textiloberflächenveredelung“. 

So wurden zunächst 120.000 Stück, später noch einmal 100.000 auf Vlies gedruckt in der 

Druckerei der Brüdergemeine in Herrnhut. 

Die Staatsorgane der DDR reagierten brutal, obwohl das Stück Stoff eine Skulptur zeigte, die 

die Sowjetunion den Vereinten Nationen geschenkt hatte, obwohl das Bild in offiziellen 

Schulbüchern und Zeitschriften abgedruckt war. 

Soldaten rissen die Aufnäher von Jackenärmeln. Polizisten beschlagnahmten die Jacken 

oder zerschnitten die Ärmel. Ihre Träger und Trägerinnen wurden von der Oberschule 

verwiesen. Man verweigerte ihnen die Zulassung zum Studium. 
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Doch das kleine Stück Stoff blieb ein Symbol dafür, dass keine Gewalt eine gewaltlose 

Friedensbewegung zerstören kann. Manche nähten sich einfach nur weiße Stoffteile auf den 

Ärmel, andere schrieben darauf: „Ich war ein Schwert“. Und immer wieder setzten sich 

Jugendliche zusammen, um den biblischen Ursprung, den Text des Propheten Micha, zu 

lesen, zu studieren, zu meditieren und zu verstehen. Ja, es wird erzählt, dass manche fast 

verzweifelt nach einer Bibel bei Großeltern oder Nachbarn gesucht hätten. 

Der Aufnäher „Schwerter zu Pflugscharen“ brachte ganz und gar dem Glauben ferne 

Menschen zum Glauben, zur Gemeinde, zum christlichen Engagement. 

 

Die Hoffnung unseres Predigttextes ist allerdings noch viel größer. Nicht nur ein paar wenige 

sollen zu Gott kommen, sondern alle Welt wird zum Berg Gottes pilgern, um dort das 

lebendige, kräftige und scharfe Wort Gottes zu hören und nach diesem Wort zu leben, zu 

arbeiten, zu handeln. 

Eine Hoffnung, die größer ist, als wir überhaupt zu denken wagen: Gott ordnet die 

Verhältnisse aller Völker und aller Menschen, und zwar so, dass die Gewalt von der Erde 

verschwindet, die Ungerechtigkeit, aller Schrecken, alle Angst: „ Kein Volk wird mehr gegen 

das andere das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Und alle 

werden unter ihrem Weinstock wohnen und unter ihrem Feigenbaum – und niemand wird sie 

aufschrecken“. 

Also nie wieder Krieg! Denn Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein! 

Wir sollen ihn nicht mehr lernen müssen. 

Die biblische Botschaft des Propheten Micha, seine Vision macht uns Mut, die kleinen, die 

unscheinbaren Schritte zum Frieden einzuüben. Denn nicht Völker und Nationen, nicht die 

Mächtigsten und Stärksten sind die Garanten des Friedens. Allein Gott, der Schöpfer und 

Erhalter der Welt, ist in der Lage, Frieden zu versprechen und dieses Versprechen auch 

einzulösen. Er wird uns die Wege zum Frieden zeigen, denn „von Zion wird Weisung 

ausgehen und Gottes Wort von Jerusalem“. 

Da beginnt dann unsere Aufgabe. Die Vision braucht Hand und Fuß. Deshalb ruft der 

Prophet zum Aufbruch auf den Weg des Friedens: „Kommt, lasst uns zum Berg Gottes 

gehen“. 

Frieden ist uns verheißen, aber er fällt nicht vom Himmel. Die Vision gibt Mut zum Handeln. 

Frieden schaffen ist harte Arbeit: Um – schmieden, um – denken, um – lernen. 

Neues Denken gegen mächtige Widerstände, vor allem derer, die an Rüstung und 

Rüstungsexport verdienen. Neues Denken statt der alten Feindbilder. 
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Als Christen und Christinnen glauben wir darüber hinaus an den Frieden Gottes, der all 

unser Denken übersteigt, der uns mit dem Kreuz und der Auferstehung Jesu verheißen ist. 

Als wir 1977 die Aktion „Zeichen der Hoffnung – Znaki nadziei“, eine evangelische Initiative 

für eine bessere Zukunft von Polen und Deutschen, gründeten, haben wir nicht zu hoffen 

gewagt, dass wir eines Tages gemeinsam an das so schreckliche Datum des Kriegsbeginns 

am 1. September 1939 erinnern könnten. Wir haben allerdings in all den Jahren immer 

wieder erleben dürfen, wie durch persönliche Begegnungen, durch Erzählen der jeweiligen 

Lebensgeschichten auch Versöhnung möglich wurde, ganz besonders dort, wo wir 

miteinander Gottesdienst gefeiert haben. 

 

70 Jahre nach dem deutschen Überfall auf Polen werden Sportler und Sportlerinnen aus der 

ganzen Welt bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Berlin bejubelt – und ganz 

selbstverständlich auch Polen. Für mich ist das auch ein Teil des Friedens, den Michas 

Vision beschreibt. 

Nie wieder – Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein!  

Gemeinsam gehen wir den mühsamen Weg des Friedens. Gemeinsam werden wir ermutigt 

und getragen von der biblischen Friedensvision: Schwerter zu Pflugscharen. 

Möge der Frieden, der von Gott kommt und der alles Denken übersteigt, uns bewahren 

heute und alle Zeit! Amen. 

 

 

************************************ 

 

 

Kazanie wygłoszone 6 wrze śnia 2009 w ko ściele ewangelicko-reformowanym 

w Warszawie 

Tekst kazalny: Ksi ęga Micheasza 4,1-5 

 

Łaska i pokój Boga, naszego Ojca i Pana i Brata Jezusa Chrystusa niech będą z wami 

wszystkimi. Amen. 

Drodzy Bracia i Siostry, drodzy Parafianie, 

 

w ciągu ostatnich dwóch tygodni w telewizji niemieckiej pojawiło się wiele programów 

związanych z początkiem drugiej wojny światowej i napadem niemieckiego Wermachtu na 

Polskę. Przedstawiono mnóstwo, nieznanych dotąd informacji dotyczących 1 i 2 września 

1939 roku, a przede wszystkim mówiono o tym, w jak bardzo brutalny sposób w ciągu tych 
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pierwszych wojennych dni wyciągano ludzi z domów, wypędzano i mordowano. 

Przestępstwa niemieckiego Wehrmachtu były na przestrzeni ostatnich lat naprawdę 

przedmiotem powaŜnych badań. Przy okazji na scenie pojawiło się, wielu chętnych 

pomocników obecnych wtedy w całej Europie.  

W tym wszystkim poruszyła mnie niezmiernie jedna myśl: jak piękne lato musiało być 

tamtego roku! Widać to na starych filmach. Bałtyckie plaŜę pełne były radosnych ludzi 

szukających wypoczynku. Wszędzie odbywały się Ŝniwa, takŜe w Polsce, gdy tymczasem 

czołgi i cięŜka broń zabijały ludzi, pustoszyły ziemię, miasta i wsie a samoloty grzmiały nad 

bałtycką plaŜą. 

Propaganda ukazuje obrazy pełne sielskiego spokoju. Ludzie po obu stronach granicy 

obserwują przygotowania do wojny, obojętnie przyglądają się prześladowaniom i 

deportacjom osób wyznania mojŜeszowego, Cyganów i politycznie podejrzanych. 

Jak to było wtedy moŜliwe? 

A jak dzieje się to dzisiaj? Od paru dziesięcioleci Ŝyjemy w pokoju, podczas gdy na świecie 

toczą się wojny? Codziennie w naszych domach odbieramy obrazy z Kabulu i Bagdadu, z 

Somalii czy Indonezji, z Kolumbii, z Kaukazu, z Izraela. 

Po 70 latach od wybuchu wojny przyzwyczajeni jesteśmy do hasła: Nigdy więcej wojny! 

Zapomnieliśmy takŜe o tym, co Światowa Rada Kościołów oświadczyła w Amsterdamie, w 

roku 1948, podczas zgromadzenia załoŜycielskiego: Wojna nie moŜe być wolą Boga. 

Przyzwyczailiśmy się do meandrów wojen i pokoju, jak równieŜ do codziennej przemocy czy 

sporów nawet wśród chrześcijan. 

Tak, przyzwyczailiśmy się; nasz świat nie jest idealny, jest chory od przemocy i krzywdy a 

jednocześnie Ŝyjemy sobie tak jak ci ludzie sprzed siedemdziesięciu lat, urzeczenie 

wspaniałą letnią pogodą, jak gdyby dookoła panował absolutny pokój. 

 

Prorok Micheasz w rozdziale 4,1-5 mówi:  

 

I stanie się w dniach ostatecznych, Ŝe góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako 

najwyŜsza z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a ludy tłumnie będą do niej zdąŜać. 

I pójdzie wiele narodów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana i do świątyni Boga 

Jakuba, i będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić jego ścieŜkami, gdyŜ z 

Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana z Jeruzalemu! 

Wtedy rozsądzać będzie liczne ludy i rozstrzygać sprawy wielu narodów. I przekują swoje 

miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. śaden naród nie podniesie miecza 

przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się juŜ uczyć sztuki wojennej. 
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I będzie siedział kaŜdy pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym, i nikt nie 

będzie szerzył popłochu. Zaiste, usta Pana Zastępów to powiedziały. 

Niech wszystkie ludy, kaŜdy z nich postępuje w imieniu swojego boga, lecz my będziemy 

postępowali w imieniu Pana, naszego Boga, po wiek wieków1. 

 

Posłanie proroka Micheasza dosięga nas w sytuacji podobnej do tej, w której on sam się 

znajdował – raz pokój, raz wojna, deportacje, gwałty i czystki etniczne, przemoc na ulicy, w 

szkole w rodzinach jako codzienność. A jednocześnie ludzie Ŝyją w pokoju ciesząc się 

nieznaną dotąd wolnością.   

 

Wtedy, dobre 3000 lat temu obietnice pokoju głoszone przez Micheasza w uszach mu 

współczesnych brzmiały jak prowokacja, bo przecieŜ Ŝyli oni w bardzo niepewnych 

warunkach: miecze przekuć na lemiesze, włócznie na sierpy i Ŝadnych wojen więcej. 

Wreszcie koniec wszelkim wypędzeniom. Ziemia nasączona krwią poległych Ŝołnierzy i 

zhańbionych cywili ma znowu przynosić poŜywienie wygłodniałym masom. Dzieci nie muszą 

juŜ uczyć się mordowania. Wszyscy mogą w spokoju pracować w winnicach. Bezdomni będą 

mieli dach nad głową, ba, będą siedzieli pod własnym drzewem figowym i nie będzie 

traktowany jak obcy.  

 

„Miecze na lemiesze“ – zaledwie przed trzydziestu laty słowa stały się leitmotivem ruchu na 

rzecz pokoju w ówczesnej NRD jak równieŜ znalazły się na niewielkich, okrągłych 

naszywkach z materiału. 

Oryginał, rzeźba Jewgienija Wutschetitscha, umieszczona została przed budynkiem ONZ w 

Nowym Jorku  4 grudnia 1959, był to dar ówczesnego Związku Radzieckiego. Muskularny 

heros z brązu, który przekuwa miecz, jasna wykładnia odwrotu od polityki zbrojeń -  broń 

zamieniana jest na przedmioty codziennego uŜytku. 

W Dniu Pokuty i Modlitwy w roku 1980, na zakończenie Dekady Pokoju w NRD,  Harald 

Brettschneider, ówczesny pastor młodzieŜy w Saksonii rzucił pomysł zaprojektowania 

czytelnego symbolu z uŜyciem ilustracji tej rzeźby i hasła "Miecze na lemiesze“. Jak sam 

opowiada, zdobycie zezwolenia na druk i papieru było właściwie niemoŜliwe. W końcu 

przyszło mu do głowy, Ŝeby obrazek ten drukować na materiale. Na to nie trzeba było 

Ŝadnego zezwolenia, poniewaŜ w nomenklaturze oznaczało to „uszlachetnianie powierzchni 

                                                        

1 według przekładu: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy Przekład, 

Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1975 
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tekstylnych“. I tak najpierw wyprodukowano 120.000 naszywek, potem jeszcze 100.000 

wydrukowanych na filcu w drukarni Wspólnoty Braterskiej z Herrnhut. 

Organy państwowe NRD zareagowały z furią, chociaŜ na materiale widniała rzeźba, którą 

Związek Radziecki podarował ONZ, chociaŜ funkcjonował on w podręcznikach szkolnych i 

czasopismach przed trzydziestu laty. 

śołnierze zrywali naszywki z rękawów, policja, rekwirowała okrycia lub cięła rękawy ubrań. 

Ich właściciele wydalani byli ze szkół. Odmawiano im przyjęcia na studia.  

A jednak maleńki kawałek materiału stał się symbolem ruchu pokojowego, którego nie 

zwycięŜy Ŝadna przemoc. Niektórzy przyszywali sobie po prostu białe łatki na rękawy, inni 

pisali na nich „Byłem mieczem“ MłodzieŜ spotykała się ciągle, by razem czytać tekst proroka 

Micheasza, by go studiować, medytować nad nim i zrozumieć go. Mówi się nawet, ze 

niektórzy szukali rozpaczliwie Biblii u dziadków lub sąsiadów.  

Naszywka „Miecze na lemiesze“ doprowadzała oddalonych o lata świetlne ludzi do wiary, do 

wspólnoty, do chrześcijańskiej aktywności. 

 

JednakŜe nadzieja, jaką daje nam ten tekst jest znacznie większa. Nie tylko kilku ma dojść 

do Boga, ale cały świat ma pielgrzymować na górę Boga, by tam słuchać Jego Ŝywych, 

mocnych i surowych słów, by pracować, by działać. 

Nadzieja, która, którą ledwie waŜymy się do siebie dopuszczać: to bóg ustala relację 

pomiędzy wszystkimi narodami i wszystkimi ludźmi, a mianowicie tak, by przemoc zniknęła z 

powierzchni ziemi, tak jak niesprawiedliwość, panika i strach: „śaden naród nie podniesie 

miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą juŜ uczyć się sztuki wojennej. I będzie 

siedział kaŜdy pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym, i nikt nie będzie 

szerzył popłochu“. 

A więc nigdy więcej wojny! Wojna nie moŜe być z woli Boga!  

Nie powinniśmy musieć się jej juŜ nigdy więcej uczyć.  

Biblijne posłanie proroka Micheasza, jego wizja dodaje nam odwagi do podejmowania 

małych, niepozornych kroków w dąŜeniu do pokoju. PoniewaŜ to nie ludy ani narody, nie ci 

którzy dzierŜą władzę i są najsilniejsi są gwarantami pokoju. Tylko Bóg, Stwórca świata jest 

w stanie obiecać pokój i dotrzymać tego przyrzeczenia. To on wskaŜe nam drogę do pokoju, 

poniewaŜ „ z Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana z Jeruzalem“. 

 

I tu zaczyna się nasze zadanie. Ta wizja potrzebuje formy, dlatego prorok nawołuje nas na 

wstąpienie na drogę pokoju: „Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana“. 
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Obiecano nam pokój, ale on nie spada tak zwyczajnie, z nieba.  Wizja wymaga odwagi i 

działania. Budowanie pokoju to cięŜka harówka – ciągle trzeba zmieniać miecze, zmieniać 

myślenie, zmieniać sposób uczenia się. 

Nowy sposób myślenia kontra silny sprzeciw, szczególnie tych, którzy zarabiają na 

zbrojeniach i eksporcie broni. Nowy sposób myślenia zamiast starych stereotypów wroga.  

 

Jako chrześcijanie wierzymy w pokój BoŜy, który przewyŜsza nasze umysły, który obiecany 

jest nam przez KrzyŜ i Zmartwychwstanie. 

Kiedy w roku 1977 zaczynaliśmy akcję „Zeichen der Hoffnung – Znaki nadziei“, ewangelicką 

inicjatywę na rzecz lepszej przyszłości Polaków i Niemców, nie śmieliśmy marzyć o tym, ze 

kiedyś razem wspominać będziemy tę przeraŜającą datę 1 września 1939 roku. 

A jednak podczas wszystkich tych lat mogliśmy ciągle od nowa doświadczać tego, jak 

poprzez osobiste kontakty, przez opowiadanie sobie róŜnych historii z Ŝycia pojednanie 

okazywało się realne, a szczególnie tam, gdzie razem uczestniczyliśmy w naboŜeństwach.   

 

70 lat po niemieckim napadzie na Polskę sportowcy z całego świata oklaskiwani są w 

Berlinie podczas Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce, a wśród nich, oczywiście i Polacy. To 

właśnie jest dla mnie cząstka pokoju, który opisuje Micheasz. 

Nigdy więcej wojny – wojna nie jest z woli BoŜej!  

Wspólnie podąŜamy niełatwą i Ŝmudną drogą pokoju. Biblijna wizja pokoju “Miecze na 

lemiesze“ dodaje nam odwagi i prowadzi nas. 

Niech pokój, który przychodzi od Boga i przewyŜsza wszelki umysł strzeŜe nas dzisiaj i po 

wszystkie czasy! Amen. 

 

tłum. Monika Polkowska 


