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| Od prezesa BSM

Tadeusz Recman

Abyśmy nigdy nie ustawali…
„(…) zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo
osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu, patrząc
na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej
mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy
tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw
wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się
w waszych umysłach i nie ustawali”. (Hbr 12,1b–3)
Za nami kolejny rok. Dla jednych pełen
niepewności i oczekiwania na pracę, dla
innych bardzo pracowity. Doświadczaliśmy wielu zmian, często byliśmy zaskakiwani okolicznościami. Mając świadomość
powierzonego nam szafarstwa, z tęsknotą
zwracajmy wzrok na Jezusa wyczekiwanego przez tyle tysięcy lat, wyczekiwanego
także – szczególnie – teraz.
Drodzy Czytelnicy, pragnę podzielić się
ważnymi dla Biblijnego Stowarzyszenia
Misyjnego zmianami. Wraz z 2022 rokiem

Redakcja: Robert Bylicki, Jerzy Marcol,
Alicja Cieślar, Natalia Cieślar
Współpraca: Anna Marcol, Nela Kłapa,

stanowisko dyrektora Wycliffe Polska
objęła Agnieszka Domagała, a Jerzy Marcol
pozostaje dyrektorem BSM w niepełnym
wymiarze godzin.
Jesteśmy wdzięczni Jurkowi za wiele lat
pracy. Agnieszce życzymy wielu nowych
pomysłów oraz mądrości, a nam wszystkim, zaangażowanym misyjnie, abyśmy
nie poddając się zniechęceniu, nigdy
nie ustawali!
Wasz Prezes
Tadeusz Recman

Adres: Biblijne Stowarzyszenie Misyjne,
ul. Cieszyńska 47, skr. poczt. 39, 43-450 Ustroń,
tel. (33) 8544311, biuro@bsm.org.pl, bsm.org.pl

Korekta: Dominika Czyż-Kufel
Skład: Natalia Cieślar
Druk: Ośrodek Wydawniczy Augustana
Nakład: 1100 szt.
Zdjęcie na okładce: kobieta z dzieckiem,
Bangladesz, fot. Marc Ewell
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Roczny koszt druku i wysyłki kwartalnika
„Idźcie” wynosi 30 zł.
ING Bank Śląski o/Ustroń
32 1050 1096 1000 0001 0178 4874
z dopiskiem: biuletyn „Idźcie”

| Od dyrektora Wycliffe polska

Agnieszka Domagała

Szklanka do połowy pusta…
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, (…) przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja (…) na ziemi. (Mt 6,9–10)
A dzisiejsze czasy…? Czy czasy, w których
przyszło nam żyć, są lepsze od minionych?
Łatwiejsze czy trudniejsze? Jak to oceniamy? I czy ocena powstrzymuje nas przed
zaangażowaniem, czy też do niego zachęca?
Ważne, że to, co dzieje się teraz, jest częścią
naszego życia i naszej historii – my ją tworzymy, i to razem z Bogiem.
Co tworzymy, co i jak budujemy, jak
z Nim współpracujemy? Czy czuję się
częścią Kościoła (nieważne jaką ma nazwę
czy etykietkę) z tego czy innego „skrzydła”
chrześcijaństwa? Wiemy też, że żniwo
ciągle wielkie (Mt 9,37). Ciągle jeszcze
sytuacja na świecie – przynajmniej w sferze
tłumaczeń Biblii – wygląda jak szklanka
do połowy pełna i do połowy pusta.

Gdy się modlimy tymi słowami, jaki obraz
staje nam przed oczami? Co rysuje się
w naszej wyobraźni? Dokąd biegną nasze
myśli? Czego oczekujemy? Czego się spodziewamy? O czym marzymy?
Jakie Królestwo chcemy budować? Jak
chcemy budować? Jak chcielibyśmy się
w to dzieło włączyć? Jak widzimy siebie
w realizacji tych słów?
Czy to JA mam się włączyć w to dzieło,
czy też słowa te odbieram bezosobowo
(czyli: coś ma się wydarzyć) lub może dotyczą one osoby obok mnie – mojego sąsiada,
brata, siostry (generalnie kogoś innego niż
ja)? Ale jeśli jest to osobiste wezwanie, to
co JA właściwie mogę? Jakie zadanie stawia
przede mną mój Pan, Jezus Chrystus?
Ilość języków (według
kontynentów), które
są na tyle żywotne,
że można by podjąć
się tłumaczenia
na nie przynajmniej
części Biblii, ale prace
tłumaczeniowe nie
zostały rozpoczęte,
bo ciągle czekają
w kolejce na „ręce
do pracy”.
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Azja
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59

728

Afryka

604
Razem

1 907

Pacyfik

394

Mogę rozmawiać z Bogiem, Królem i Panem żniwa. Rozmawiać o Jego planach, zadaniach, misji,
a potem… wspierać ją ze wszystkich sił. Módlmy
się osobiście, w naszych domach, w małych grupach, na nabożeństwach i spotkaniach Kościoła.
Czy On pośle mnie do tej, czy do innej pracy? Do jakiej…? To temat do dalszej i głębszej
z Nim rozmowy.
Proście Pana żniwa, aby posłał robotników
na żniwo swoje (Mt 9,38). ¶
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Wszystkie języki świata – 7376
Zakończone tłumaczenia Biblii
lub jej części – 3524
Prace tłumaczeniowe w toku
(niektóre języki się powtarzają) – 2845
Języki, w których można
by rozpocząć tłumaczenie – 1907

Fot. KOBU Agency, www.unsplash.com

Żniwo ciągle wielkie,
a robotników mało, więc co ja mogę?!
Mogę się modlić.

| OD byłego DYREKTORA BSM

Jerzy Marcol

Zmiany, zmiany, zmiany
Już ponad rok temu osiągnąłem wiek emerytalny,
ale w służbie dla Pana podobno nie ma emerytów.
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Z jednej strony przeszedłem na emeryturę, a z drugiej – wykorzystuję możliwości prawne, by pracować w BSM i nadal
angażować się w misję. W 2021 roku
pracowałem na ¾ etatu, a obecnie pracuję
w niepełnym wymiarze czasu, co oznacza
powolne wycofywanie się z tej intensywności działań, do jakiej przywykłem.
Poszukiwanie osoby na stanowisko
dyrektora trwało kilka lat. Zarząd nie
chciał powierzyć tej służby misjonarzowi
zaangażowanemu w pracę poza granicami
Polski, aby nie przyśpieszać zakończenia
jego zagranicznej służby. Jednak wydarzenia pandemiczne i polityczne sprawiły, że
Agnieszka Domagała, która przez wiele
lat wraz z mężem służyła w Rosji i doskonale poznała realia służby misyjnej, była
dostępna. Tak więc ze spokojem przyjmuję do wiadomości, że od początku tego
roku obowiązki dyrektora Wycliffe Polska
zostały powierzone właśnie jej, która ma
wieloletnie doświadczenie w służbie związanej z tłumaczeniem Biblii dla małych
narodów. Ja z kolei, dopóki Pan Bóg daje
mi siły i zdrowie, chciałbym się skupić na
służbie wśród Romów, o czym piszę w dalszej części tego tekstu.
Przed Agnieszką wiele wyzwań związanych z organizowaniem i realizowaniem
pracy w rzeczywistości innej niż ta, która
była w latach 90. ubiegłego wieku, kiedy powstało BSM. Mamy inną sytuację duchową,
ekonomiczną, technologiczną, polityczną
itd. W tamtych czasach ludzie mieli do dyspozycji jedynie Biblię i literaturę chrześci-

jańską. Dzisiaj poprzez Internet są zalewani
wykładami na najróżniejsze tematy, co
z jednej strony może być dobre, ale z drugiej
– wiąże się z ryzykiem odstawienia Biblii na
bok i uczenia się teologii w oparciu o filmy
na Youtube czy dyskusje na Facebooku. Ponadto pandemia sprawiła, że z obawy przed
zakażeniem wiele osób przestało uczestniczyć w nabożeństwach, ograniczając swoje
życie duchowe do wędrówek po internecie.
Niesie to za sobą pewne zagrożenia, gdyż
media internetowe często deformują obraz
rzeczywistości duchowej czy misyjnej,
nagłaśniając nie zawsze prawdziwe tematy
– co trudno zweryfikować. Nowa rzeczywistość stanowi wyzwanie dla organizatorów
pracy misyjnej, aby znaleźć sposób w dotarciu do ludzi – zarówno w Kościołach, jak i w
internecie – z informacją, która przedstawia
właściwy obraz rzeczywistości.
Przed nami także są wyzwania: dotyczące
służby wśród Romów na Słowacji, w Polsce
i Ukrainie. Pandemia na jakiś czas ograniczyła nam możliwość wyjazdów do nich, ale
stworzyliśmy trzyosobowy zespół (Iza Karpienia, Łukasz Bujok i ja), którego celem jest
opracowanie nowej strategii służby związanej
z ewangelizacją, organizacją edukacji i pomocy humanitarnej oraz rozpowszechnianiem
wśród Romów Słowa Bożego i zachęcaniem
ich do czytania. W każdym z wymienionych
krajów sytuacja Romów jest inna, a w związku z tym służba wymaga różnego podejścia. W celu skuteczniejszego działania Iza
przeprowadziła się z Gdańska do Ustronia, co
w jej życiu oznacza olbrzymią zmianę!

U góry po prawej
stronie: budowa
szkoły w Luczkach.
Na dole po prawej
stronie: szkoła
w Luczkach.
Fot. Jerzy Marcol
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Czekają nas także nowe zadania związane
z promowaniem pracy misyjnej. Sytuacja
technologiczna bardzo szybko się zmienia.
Kiedy powstało BSM, dopiero rodziły się
takie „rzeczy” jak Internet czy telefonia
komórkowa. Promocja misji odbywała się
głównie poprzez odwiedziny w zborach
i materiały drukowane. Obecnie wiele dzieje
się w internecie, szczególnie w mediach społecznościowych, zatem właściwa umiejętność
posługiwania się tymi narzędziami w docieraniu do ludzi jest bardzo ważna. Kiedy starsze
pokolenie woli materiały drukowane, jak np.
czasopismo „Idźcie”, zaś młodsze pokolenie –
informacje udostępnianie na Facebooku czy
Youtube. Przyznam się, że nie nadążam za
tymi zmianami. Potrzebujemy wolontariuszy,
którzy chcieliby nam pomóc w aktualizacji
wiadomości podawanych w internecie.
Mamy nową sytuację polityczną.
W moim przekonaniu – w porównaniu do
tego, co wydaje się nieść nam przyszłość –
lata 90. XX wieku i pierwsze dwie dekady
XXI wieku były bezpieczniejsze, jeśli chodzi
o podróżowanie i przebywanie na terytoriach różnych państw. Obecnie pojawiły się
nowe zagrożenia konfliktami zbrojnymi, nie
tylko na poziomie międzynarodowym. My
jednak możemy dziękować Bogu, że przez
ponad dwadzieścia sześć lat pracy BSM nie
wystąpiła żadna sytuacja zagrażająca życiu
naszych misjonarzy. Oby tak pozostało
przez wszystkie lata działania BSM!

Za nami i przed nami wiele zmian. Nie
wiemy, co przyniesie jutro, ale możemy
ufać, że Bóg nadal siedzi na tronie, że Jemu
nic nie wymyka się spod kontroli, że stale
realizuje swój plan względem narodów,
aby przedstawiciele wszystkich ludów,
stanęli kiedyś przed Jego tronem i zaśpiewali hymn chwały: Zbawienie jest u Boga
naszego, który siedzi na tronie i u Baranka
(Ap 7,10).
A do tego czasu: czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć
będziemy bez znużenia (BW) bądź w innym
przekładzie: Czynienie dobra nie powinno
nas znużyć, gdyż we właściwym czasie żąć
będziemy, jeśli nie omdlejemy (Ga 6,9). ¶

| Wielkanoc 2022

Jerzy Marcol

Ze względu na przedłożoną
mu radość wycierpiał krzyż
Drodzy Czytelnicy „Idźcie”, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy
Wam serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa w życiu i w służbie oraz radości
na każdy dzień i w każdym doświadczeniu
w biegu życia.
Autor Listu do Hebrajczyków porównuje życie człowieka do biegu i zachęca nas,
abyśmy biegli wytrwale w wyścigu, który jest
przed nami, zrzucając z siebie wszelki ciężar
i wszelki grzech. W tym biegu mamy stale
skupiać swój wzrok na Jezusie, który jest
sprawcą i dokończycielem wiary. W następnym zwrocie autor listu opisuje motywacje, którymi kierował się Pan Jezus, idąc na
krzyż. W Biblii Warszawskiej ten fragment
został przetłumaczony następująco: [Jezus],
który zamiast doznać należytej mu radości,
wycierpiał krzyż, jednakże w kilku innych
przekładach na polski oraz inne języki
został przetłumaczony inaczej: [Jezus]
ze względu na przedłożoną mu radość wycierpiał krzyż.

Sens cierpienia Jezusa
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Co było tą radością, która została przedłożona Jezusowi, i kto mu ją przedłożył?
Patrząc na sens Jego śmierci, którą zapłacił
karę za grzech człowieka, możemy śmiało
wnioskować, że Jego radością byli ludzie,
którzy mieli uwierzyć, że zostali wykupieni od kary za grzechy, i przez to stać się
dziećmi Bożymi i mieszkańcami Królestwa
Niebios. Tym, który przedłożył mu tę
radość, był Bóg Ojciec, o czym świadczy
arcykapłańska modlitwa Jezusa zapisana
w Ewangelii św. Jana 17. Jezus wielokrotnie

wstawia się w niej za tymi, których dał
mu Ojciec.
Ja za nimi proszę, nie za światem proszę,
lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni
są twoi (17,9).
I już nie jestem na świecie, lecz oni są
na świecie, a Ja do ciebie idę. Ojcze święty,
zachowaj w imieniu twoim tych, których mi
dałeś, aby byli jedno, jak my (17,11).
Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu twoim tych, których mi
dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął,
prócz syna zatracenia, by się wypełniło Pismo
(17,12).
Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli
ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę
moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie
przed założeniem świata (17,24).
Kiedy werset z Listu do Hebrajczyków
12,2 przetłumaczymy w ten sposób – ze
względu na przedłożoną mu radość wycierpiał krzyż – wtedy odkrywamy niesamowitą motywację, którą kierował się Jezus. On
przyjął czekające Go cierpienie, aby nabyć
na własność ludzi, których dał mu Ojciec,
z każdego narodu i z każdego języka.

Sens naszego cierpienia
Za sprawą cierpienia Jezusa Bóg Ojciec
osiągnął coś, co ma wieczną wartość – doskonałą, niepowtarzalną i jedyną ofiarę, na
podstawie której grzeszny człowiek może
zostać pojednany z Bogiem. Jednocześnie
każdy człowiek również przechodzi przez
różne cierpienia. Nie mają one charakteru
odkupieńczego, a jednak kształtują w nas
coś, co przed Bogiem ma wieczną war-
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możemy – podobnie jak Jezus – patrzeć dalej, poza cierpienie, na to, co poprzez nie Bóg
chce w nas ukształtować. Wtedy też możemy powiedzieć, że ze względu na przedłożoną nam chwałę, która ma wieczną wartość,
z Bożą pomocą możemy przejść przez wszelkie doświadczenia – czego każdemu z Was
życzę. Jeśli Pan pozwoli, więcej na ten temat
napiszę w następnym numerze. ¶

Fot. Eberhard Grossgasteiger, www.unsplash.com

tość. Apostoł Paweł pisze, że Nieznaczny
chwilowy ucisk wywołuje w nas przeogromną obfitość wiekuistej chwały (2 Kor 4,17).
Słowa te są echem sensu cierpienia Jezusa
– ze względu na przedłożoną mu radość,
wycierpiał krzyż.
My natomiast mamy mieć świadomość,
że przez różne uciski Bóg kształtuje w nas
coś, co ma wieczną wartość. Jeśli to wiemy,

| Służba pośród Romów

Jerzy Marcol

Co nowego u

Romów ?

Okres pandemii ograniczył nasze możliwości podróżowania do Romów,
jednak nadal miałem z nimi kontakt, głównie przez media społecznościowe.
Pastorzy romscy informowali mnie o tym, co się u nich dzieje, jak ludzie
chorują na COVID-19 i inne choroby, jak pogarsza się ich sytuacja
materialna w związku z brakiem pracy, oraz wspominali o tragediach,
które się wśród nich wydarzyły.
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Modlitwa o pokój dla Ukrainy

Problemy z przetrwaniem

Pastorzy z Ukrainy w pierwszej kolejności
prosili o modlitwę o Ukrainę, o ustanie działań wojennych i pokój. W tym celu w wielu
lokalnych Kościołach organizowane są specjalne spotkania modlitewne. Pastor Misza
z Mukaczewa powiedział, że jedyną nadzieją
na pokój dla Ukrainy jest Boża interwencja.
W powstrzymaniu agresji Rosjan na
Ukrainę Pan Bóg może posłużyć się politykami bądź ponadnaturalnymi wydarzeniami, ale w ostateczności musimy sobie
uświadomić, że serce króla w ręku Pana jest
jak strumienie wód; On je kieruje, dokąd chce
(Prz 21,1).
Taka ponadnaturalna Boża interwencja
jest możliwa, o czym świadczy działanie
Boga wobec zamiarów asyryjskiego króla
Sancheryba, dotyczących Jerozolimy, opisane w księdze proroka Izajasza:
I wyszedł anioł Pana, i pozbawił życia
w obozie asyryjskim sto osiemdziesiąt pięć tysięcy mężów. Oto następnego dnia rano wszyscy byli nie żywi, same trupy. Toteż Sancheryb,
król asyryjski, zwinął obóz i wyruszywszy
wrócił do swojej ziemi, i zamieszkał w Niniwie.
A gdy oddawał pokłon w świątyni Nisrocha,
swojego boga, zabili go mieczem Adrammelek
i Sareser, jego synowie, po czym uszli do ziemi
Ararat. Władzę zaś królewską objął po nim
jego syn Asarhaddon (Iz 37,36–38).

Pandemia i zagrożenie wojną pogorszyły
ogólną sytuację życiową w Ukrainie,
a w szczególności wśród Romów. Wielu
z nich ma problemy z przetrwaniem – ceny
żywności, elektryczności i gazu poszły
mocno w górę, natomiast zmniejszyły się
możliwości pracy, nawet tej dorywczej.
Jeden z pastorów powiedział, że spodziewa się, iż wkrótce odłączą im gaz i prąd
w Domu Modlitwy, ponieważ nie są w stanie opłacić rachunków. Ludzie nie zarabiają i ofiarność podczas nabożeństw spadła
prawie do zera. Ponieważ nie byli w stanie
zapłacić za prąd i gaz, zawiesili działalność
przedszkola, które zostało wybudowane
obok Domu Modlitwy. Groźba odcięcia
prądu i gazu wisi nad wieloma osadami
romskimi, gdyż ludzie nie mają pieniędzy,
aby opłacić zaległe rachunki.
Pastor Misza opowiadał, że jednej niedzieli, kiedy miało zacząć się nabożeństwo,
zgasło światło w całej dzielnicy romskiej.
Nabożeństwa odbywają się tam wieczorem, więc w Domu Modlitwy nie było
światła. Niektórzy włączyli latarki w telefonach komórkowych i w takich warunkach,
bez nagłośnienia, uwielbiali Pana i głosili
Słowo. Kiedy Misza opowiadał mi o tym,
przypomniałem sobie mój pierwszy wyjazd
do Romów w Mukaczewie w kwietniu

2000 roku i udział w spotkaniu grupy domowej przy blasku świecy – w całej osadzie
romskiej też nie było prądu, co jednak nie
przeszkadzało ludziom w uwielbianiu Pana
przy dźwiękach gitary. Wygląda na to, że
wracają stare czasy.

Brak pomocy humanitarnej
Pastor Misza wspomniał o innym problemie
– obecnie nie dociera do nich żadna pomoc
humanitarna z zagranicy, a w najbiedniejszych rodzinach brakuje butów, odzieży
i żywności. Jeśli ktoś chciałby coś przewieźć
do Ukrainy, to prawdopodobnie nie napotka problemów na granicy, jeśli będą to niewielkie ilości odzieży. Jednak w przypadku
przewożenia większych ilości rzeczy należy
dostosować się do przepisów i procedur,
które są dosyć skomplikowane i utrudniają
udzielanie pomocy humanitarnej.
Misza prosił mnie również o pomoc dla
jednego z pastorów, który przeszedł operację i chemioterapię z powodu nowotworu, a teraz potrzebuje środków na zakup
lekarstw nie tylko dla siebie, ale i dla żony,
która również zmaga się z chorobą.

Zniszczone domy

Spalony dach.
Fot. Nikołaj
Kalmanowich Bałog
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Dwóch pastorów opowiedziało mi o innych
tragediach. Jednemu z nich
spaliła się część domu –
musiał rozebrać cały dach
i wykonać remont tego, co
ocalało. Brakło mu środków na wykończenie całości, więc okres zimowy jest dla jego rodziny bardzo trudny.
Inny pastor prosił o pomoc dla trzypokoleniowej rodziny (około piętnastu osób),
w której domu zawaliły się dwie ściany. Był
on wybudowany z wałków, czyli z cegieł
z niewypalanej gliny, a zacinające deszcze
są wrogiem numer jeden dla tego typu
budynków. Ojciec rodziny choruje na gruźlicę, ma tylko jedni płuco i nie jest w stanie

pracować. Pastor powiedział, że bracia z Kościoła
są w stanie wybudować te
ściany – pod warunkiem,
że będą mieć za co kupić
potrzebne materiały.
Dla mnie takie telefony są bardzo trudne.
Chcielibyśmy nieść pomoc tym ludziom, ale nie
stać nas na to, aby pomóc
wszystkim, którzy tego
Zawalona ściana.
Fot. Igor Timoka
potrzebują. Lista potrzeb
jest długa: brak żywności, odzieży, butów
czy środków na zakup lekarstw; konieczność odbudowania domów zniszczonych
przez ogień bądź deszcz lub śnieg.
Drodzy Czytelnicy „Idźcie”, w miarę
otrzymywania od Was środków na służbę
wśród Romów staramy się odpowiedzieć na
prośby tych ludzi, jednak potrzeby niejednokrotnie przekraczają nasze możliwości. Gdyby ktoś chciał wesprzeć tę służbę, prosimy
o przekazanie daru na konto BSM z zaznaczeniem: Służba wśród Romów na Ukrainie.

Tragedia w Zabrzu
i nawrócenie po romsku
15 lutego br. zadzwonił do mnie pastor
Czesław Bassara z Kościoła Wolnych
Chrześcijan z prośbą o przesłanie mu
tekstów biblijnych w języku bergitka, których chciał użyć następnego dnia podczas
nabożeństwa pogrzebowego w Zabrzu.
Przesłałem mu je, ale w trakcie rozmowy
nabrałem przekonania, że powinienem
pojechać na ten pogrzeb i być z Romami
w chwili, kiedy mieli żegnać dwudziestodziewięcioletnią kobietę, matkę pięciorga
dzieci: dwunasto-, dziewięcio-, siedmioi czterolatka, a najmłodsze z nich, gdy
pisałem te słowa, miało jeden miesiąc
i przebywało jeszcze w inkubatorze w szpitalu. Kobieta będąc w siódmym miesiącu
ciąży, zaczęła odczuwać silne bóle brzu-

| Służba pośród Romów

Pogrzeb w Zabrzu.
Fot. Jerzy Marcol
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cha. Lekarze zrobili jej badania i okazało
się, że ma raka żołądka z przerzutami.
Chcąc ratować dziecko, musiano wykonać
cesarskie cięcie. Kiedy lekarze powiedzieli,
że już nie są w stanie zrobić nic więcej, by
pomóc tej kobiecie, rodzina zabrała ją do
domu, żeby ostatnie dni i godziny swojego
życia mogła spędzić wśród najbliższych –
ze swoją mamą, dziećmi, z rodzeństwem
i kuzynostwem.
Najważniejsza w tym wszystkim była
jej prośba – chciała, aby ktoś przyszedł do
niej i opowiedział jej o Jezusie, o którym
słyszała jako mała dziewczynka, kiedy
uczęszczała do świetlicy romskiej w Zabrzu. Później, jako nastolatka, zdecydowała
się żyć według wartości tego świata. Kiedy
jednak zrozumiała, że jej życie się kończy,
przypomniała sobie o Bogu i zapragnęła
dowiedzieć się więcej o Jezusie. W odpowiedzi na jej prośbę odwiedziło ją pewne
małżeństwo romskie z Zabrza, które
opowiedziało jej o Jezusie i Jego śmierci na
krzyżu, a następnie modliło się z nią, by
Bóg przebaczył jej grzechy. Po tym spotkaniu kobieta poprosiła, aby odwiedziły ją
osoby, które kiedyś skrzywdziła i zraniła
– chciała je przeprosić i prosić o przebaczenie. Dzięki temu w ostatnich dniach życia
pojednała się z Bogiem i ludźmi.
Kobieta urodziła pięcioro dzieci, które
miała z trzema mężczyznami. Każdy z nich
miał konflikt z prawem i odsiadywał/

odsiaduje wyrok w więzieniu (tylko jeden
z nich jest już na wolności i wziął udział
w pogrzebie).
Podczas uroczystości pogrzebowej na
cmentarzu teksty biblijne czytał Andrzej
Mirga z Szaflar. Przyjechał on specjalnie
na ten pogrzeb, chcąc usłużyć Romom
poprzez czytanie Słowa Bożego, które
razem z żoną przetłumaczył na język
bergitka. Większość Romów obecnych na
cmentarzu po raz pierwszy w życiu usłyszała Je w swoim języku. Kazanie wygłosił
wspomniany już pastor Bassara, a mnie
przypadł przywilej rozpoczęcia nabożeństwa modlitwą o pocieszenie dla rodziny
oraz o zgromadzony tłum – aby Pan Bóg
otworzył ich serca na przyjęcie czytanego
i głoszonego im Słowa.
Wielu zada sobie pytania: Co się stanie
teraz z dziećmi? Kto będzie je wychowywał? Kto będzie się nimi opiekował? Skąd
wezmą środki potrzebne do życia…? Na
chwilę obecną dziećmi chce opiekować się
babcia, mama zmarłej, w czym ma jej pomagać liczna rodzina. (Tak zazwyczaj dzieje się wśród Romów, że kiedy dzieci zostają
bez rodziców, opiekę nad nimi przejmuje
najbliższa rodzina). Gdyby ktoś chciał im
pomóc jednorazowym bądź systematycznym darem, prosimy o kontakt.
Brałem już udział w romskich uroczystościach pogrzebowych w Ukrainie i wiedziałem, że mogę się spodziewać otwartej
trumny, niezwykle emocjonalnych pożegnań członków rodziny ze zmarłą, płaczu
a nawet omdleń… Nie chcę i nie potrafię
tego opisać. Wielu z nich smuciło się jak
ci, którzy nie mają nadziei, którzy myślą,
że ludzka egzystencja kończy się z chwilą śmierci i złożenia do grobu. Niewielu
z uczestników uroczystości pogrzebowej
zdawało sobie sprawę z wagi tego, co zrobiła ta kobieta na kilka dni przed odejściem
– że oddała swoje życie Jezusowi, że prosiła
Go o przebaczenie i prosiła o przebaczenie
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tych, których skrzywdziła. Umierała
w przekonaniu, że Bóg jej wybaczył
i odchodzi do nieba – nawet pytała
o to, jak tam jest.
Kiedy umiera osoba, która pojednała się z Bogiem, mamy się smucić, ale
nie jak ci, którzy nie mają nadziei, ale
jak ci, którzy mają nadzieję na życie
wieczne, zmartwychwstanie i przebywanie w obecności Jezusa; którzy
smucąc się, mają pocieszać innych,
mówiąc, że na zawsze będziemy z Panem, o czym pisze Paweł:
A nie chcemy, bracia, abyście byli
w niepewności co do tych, którzy zasnęli,
abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy
nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał,
tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa
przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.
A to Wam mówimy na podstawie Słowa
Pana, że my, którzy pozostaniemy przy
życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam
Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy
najpierw powstaną ci, którzy umarli
w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani
będziemy w obłokach w powietrze, na
spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy
z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy (1 Tes 4,13–18).
Uroczystość pogrzebowa uświadomiła mi, że jeśli Pan Bóg pozwoli mi
na kontynuację służby wśród Romów,
to w swoim zwiastowaniu powinienem w szczególny sposób skupić się
na ogłaszaniu im pociechy wynikającej
z tego, że jeśli uwierzymy w Jezusa,
to będziemy z Nim na zawsze. Będę
wdzięczny za Wasze modlitwy, aby
Pan Bóg otworzył nam drzwi do głoszenia Romom na Słowacji, w Polsce
i Ukrainie. ¶

| Misje Lokalne

Łukasz Bujok

Jeśli kto chce iść za Mną… – część II
Jakie jeszcze lekcje wynikają z Dziejów Apostolskich?
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Czynić uczniami – wymaga to czasu i poświęcenia. Paweł zatrzymywał się w danym
mieście i umacniał wierzących. W Efezie był
3 lata, w Koryncie 1,5 roku, w Rzymie 2 lata.
O uczniach Jezusa mówiono „naśladowcy
Drogi”. Liczyła się wytrwałość w podróży,
a nie jednorazowa decyzja mająca niewielki
wpływ na codzienne życie. Każdego dnia
w świątyni i po domach nie przestawali nauczać ludzi i głosić im Dobrej Nowiny o Chrystusie Jezusie (Dz 5,42). Biorąc pod uwagę czas,
powinniśmy dorastać do wymiarów pełni
Chrystusowej. Przypominać Jezusa zarówno
charakterem, jak i usługiwaniem Kościołowi.
To nie oznacza, że wszyscy zdawali ten
egzamin dojrzałości. Przykładowo Szymon
w Samarii uwierzył, został ochrzczony,
trzymał się ewangelisty Filipa, widział wielkie
znaki i przejawy mocy, ale pewnego dnia
spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez
wkładanie rąk apostołów, przyniósł więc im
pieniądze i powiedział: dajcie i mnie tę władzę, aby ten, na kogo włożę ręce, otrzymywał
Ducha Świętego (Dz 8,18). Podobnie Ananiasz
z Safirą, którzy zatrzymali część pieniędzy dla
siebie, a w Kościele chcieli sprawiać wrażenie
hojnych. Jest to bardzo prawdziwe i życiowe.
Dojrzałość w Chrystusie to lata poddania i wierności. Często jest to droga przez
krzyż i cierpienie. Chodzi o śmierć naszego
ego. Kiedy znajdowałem się w nepalskim
więzieniu, czułem się upokorzony i upodlony, jak najgorszy przestępca. Myślałem
wtedy: „nie wrócę do Polski jak spełniony
misjonarz”. Największą pociechą była
wtedy dla mnie świadomość, że Jezusa też
zaliczono do grona przestępców.

Bolesne lekcje zbliżają i upodabniają
nas do Chrystusa bardziej niż cokolwiek
innego. Stawanie się uczniem Jezusa to lata
ociosywania nas z naszej niezależności,
chęci kontroli, dominacji i pychy. Na przykład Paweł z Barnabą – wracali do miast,
w których głosili Słowo Boże, odwiedzali
braci i sprawdzali, jak się mają. Zawsze
chodziło o dorastanie do wymiarów pełni
Chrystusowej, aby nie być dziećmi, rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy
powiew ludzkiego oszustwa (Ef 4,14).
Przez lata naszej służby widzieliśmy
sens i dobre owoce małych grup domowych. Pomagaliśmy, szkoliliśmy liderów
i sami byliśmy częścią grup domowych
Kościołów Chrystusowych w Warszawie.
Niedzielne nabożeństwa są ważne, ale
– zwłaszcza w dużych społecznościach –
nie zastąpią szczerych, otwartych relacji
w mniejszych grupach.
Zakładać Kościoły – w Dziejach widzimy,
jak z grupek wierzących osób powstawały
Kościoły. Działo się tak przy udziale apostołów, ewangelistów, proroków i nauczycieli.
Przykładowo po śmierci Szczepana w Jerozolimie – z powodu prześladowań – wierzący rozproszyli się w różne strony i dotarli
do Fenicji, na Cypr i do Antiochii. Gdy
w Jerozolimie dowiedziano się, że w Antiochii powstała grupa wierzących, wysłano
tam Barnabę. Ten, gdy przybył na miejsce
i przekonał się, że Bóg okazał im łaskę, ucieszył
się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem
trzymali się Pana. Był on dobrym człowiekiem,
pełnym Ducha Świętego i wiary. Barnaba udał
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Powoływać starszych – powtarza się
to w Dziejach Apostolskich 14,23: Gdy
z ich udziałem wybrali po kościołach
starszych, w modlitwie połączonej z postami polecili ich Panu, któremu zaufali.
Było to niezwykle ważne, ponieważ
różnego rodzaju fałszywe nauki rodem
z pogaństwa czy greckiej filozofii były
bardzo powszechne. Apostołowie byli
do bólu realistami. Kiedy Paweł żegnał
się ze starszymi w Efezie ostrzegał ich:
Miejcie pieczę o samych siebie i o całą
trzodę (…). Po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne (Dz 20,28–29).
Zamęt przychodził z zewnątrz i od
wewnątrz!

Fot. Priscilla du Preez, www.unsplash.com

się również do Tarsu w poszukiwaniu
Saula. Znalazł go tam, sprowadził do
Antiochii i przez cały rok przebywali
razem w kościele. W tym czasie objęli
nauczaniem znaczną liczbę osób. To
w Antiochii po raz pierwszy nazwano
uczniów chrześcijanami (Dz 11,23–26).
Zdrowe Kościoły rodzą Kościoły. Zbór w Antiochii zrodził kolejne
zbory. Każdy zdrowy organizm osiąga
wiek rozrodczy i wydaje potomstwo.
W duchowej rzeczywistości jest
podobnie. Warto zaznaczyć w tym
miejscu, że w przyrodzie jest miejsce
dla słoni, tygrysów i królików. Podobnie w Bożym Królestwie jest miejsce
dla różnych rozmiarów społeczności.
Kościoły domowe, średnie i duże, mają
swoje miejsce w Bożym Królestwie –
ale najważniejsze jest DNA pomnożenia, czynienia uczniami i posyłania ich
do zakładania Kościołów w nowych
lokalizacjach, nasycając w ten sposób miasta i kraj Ewangelią. Czyńcie
uczniami moimi wszystkie narody –
powiedział Jezus. Najlepszym, Bożym
środowiskiem do budowania uczniów
jest Kościół lokalny.

Dzisiaj też tak jest. Do tego dochodzi
jeszcze ogromny natłok informacji i dezinformacji. Szatan jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Do końca swoich policzonych dni
będzie siał zamęt. Tu nie chodzi o to, że szatan będzie tylko kłamał. On będzie to robił
w sposób subtelny i zakamuflowany. Często
użyje do swych celów marionetkowych
polityków, których usta pełne są sloganów
w stylu: „pokój, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój”. Będą to wilki w owczej
skórze, przybierające pozór pobożności.
Dlatego zwróćmy uwagę na to, że apostoł Paweł powierzył starszych Bogu oraz
Słowu Bożemu, które jest zdolne budować.
Wiernych ludzi cechuje miłość i szacunek
do Słowa Bożego. Starsi mieli być ludźmi
wypróbowanymi. Ich przekonania muszą
być mocno ugruntowane w Słowie Bożym.
Nie powiem, ile razy należy przeczytać
Biblię od deski do deski – ale Słowo jest
mieczem Ducha, to główny duchowy oręż
w zachęcaniu, pouczaniu, korygowaniu.
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Podążać dalej – jest coś takiego w naturze
Królestwa, że jest bardziej dynamiczne niż
statyczne. Jest ono ciągle w drodze. Przykładowo w Antiochii Paweł spędził jakiś czas,
potem jednak wyprawił się stamtąd i przemierzał kolejno Galację i Frygię. Po drodze
utwierdzał wszystkich napotkanych uczniów
(Dz 18,23). Królestwo „zaczynało” w Jerozolimie, a zawędrowało do Rzymu.
Każda główna religia ma swoje stałe centrum na ziemi: judaizm ma Jerozolimę, islam
ma Mekkę, hinduizm – Indie, buddyzm –
Tybet, a katolicyzm – Rzym. Królestwo Jezusa nie jest z tego świata. Jest wciąż w drodze.
Najczęściej migruje, gdy nadchodzi władza
(polityka), pragnąca je sobie podporządkować. Dokąd? Tam, gdzie są pokorne,
skruszone serca, prześladowanie, ucisk.
Tam, gdzie ludzie świadomi są swojej nędzy.
Dzieje zaczynają i kończą się tekstami
o Królestwie: [Pan Jezus] po swojej męce

przedstawił się jako żywy. Dał na to wiele
przekonywających dowodów. Ukazywał się
(…) przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Bożym (Dz 1,3); Paweł przebywał
w Rzymie (…) w wynajętym przez siebie
mieszkaniu i przyjmował wszystkich (…),
głosił im Królestwo Boże i otwarcie, z odwagą, nauczał o Panu Jezusie (Dz 28,30–31).
Jeśli mamy żyć misją, potrzebujemy skupić
się na Królestwie Bożym, a nie osobistych
ambicjach. Życie misją to świadomość, że
każdy z nas jest posłany. Jesteśmy naśladowcami Drogi. Ważne, że nie zatrzymujemy się w tej drodze. Wszędzie, gdzie
koncentrujemy nasze myśli i zaangażowanie, mamy na uwadze panowanie Jezusa.
Rodzina, praca, kościół, służba… – priorytetem jest zawsze Królestwo, którego
mamy szukać w pierwszej kolejności.
Każdy chrześcijanin mógłby mieć takie
motto: „Po pierwsze Królestwo”. Jeśli tak
jest, to uwidocznią się przynajmniej dwie
cechy: będziemy cieszyć się ekspansją Królestwa u siebie i w każdym innym miejscu na
ziemi. Będziemy cieszyć się tym, nawet gdy
Bóg powoła do tego dzieła innych wykonawców. Szyld organizacji nie będzie najważniejszy. Nie będzie myślenia typu „mój Kościół”,
„mój biznes”, „mój sukces”. Bardzo ważne,
że będziemy chcieli się w to zaangażować
i być tego częścią jako wspólnoty, ponieważ
zdrowy Kościół to misyjny Kościół.
Sundar Singh, który głosił Ewangelię
w Tybecie, został zaproszony do kilku Kościołów w Anglii. Wywołał szok, bo chodził
boso. Kiedy powrócił do Indii i opisywał
życie w Anglii, zapytano go: „Po co właściwie przyjmować misjonarzy z zachodu?
Nie znają naszego języka, kultury…”. Sundar odpowiedział: „Należy ich przyjmować,
bo inaczej tamtejsze zbory umrą. Zbory
bez misyjnego wpływu umierają, ponieważ
misja to życiodajna krew tłoczona z Bożego serca”. ¶

| Alfabetyzacja w Etiopii

Izabela Karpienia

…a co dzieje się

w etiopii ?

Tłumaczenie Nowego Testamentu
na język zayse
• Andreas i Pieternel Bauer z Austrii, któ-
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rzy nadal pomagają zespołowi tłumaczy
wykonać wszystkie pozostałe zadania,
pracują z nimi online.
• Pod koniec stycznia Bauerowie przekazali Towarzystwu Biblijnemu w Etiopii
gotowy do druku Nowy Testament
w języku zayse. TB organizuje druk
fragmentów lub całości Biblii w językach
etiopskich, więc teraz pozostaje jedynie
czekać na ich komentarze czy informacje
dotyczące następnych działań. Módlmy
się o dalsze Boże prowadzenie i zaopatrzenie procesu druku Nowego Testamentu w języku zayse.
• Aby uniknąć problemów z internetem, na
pierwszy tydzień lutego zespół tłumaczy
musiał przyjechać do pracy do stolicy
Etiopii, Addis Abeby (połączenie internetowe jest tam bardziej stabilne niż w Elgo,
na południu Etiopii, gdzie zespół pracuje
na co dzień).
• Zespół tłumaczy Zayse ma w swoim
biurze w Elgo jeszcze działającą drukarkę,
ale co jakiś czas pojawiają się problemy
techniczne, z którymi nie umieją sobie
poradzić. Módlmy się o jak najszybszą
pomoc i rozwiązanie.
• W 2022 roku zespół tłumaczy Zayse
rozpoczyna tłumaczenie Starego Testamentu. Módlmy się o Boże prowadzenie w zakupie nowego komputera do
tego projektu.

Alfabetyzacja w języku tsamakko
• Poprawiony i uzupełniony elementarz

w języku tsamakko został wydrukowany
i rozprowadzony w szkołach, w których
mają być prowadzone nowe klasy alfabetyzacyjne. Módlmy się o wytrwałość
dla nauczycieli oraz o efektywny proces
rekrutacji nowych uczniów do klas (nauka
jest dobrowolna, klasy alfabetyzacyjne nie
są częścią szkolnego programu).
• Módlmy się o mobilizację całej społeczności
ludu Tsamakko, która doprowadziłaby do
większej skuteczności nauczania w ich środowisku.
• Buno Muda, koordynatorka alfabetyzacji
w lokalnych Kościołach, nadal organizuje
szkolenia dla nauczycieli oraz zachęca do
czytania czterech ewangelii w języku tsamakko.

Edukacja dzieci w Etiopii
• Dzięki ofiarności grup domowych oraz

indywidualnych sponsorów jako BSM od
siedmiu lat wspieramy czwórkę półsierot
i sierot z południa Etiopii: Abrahama, Elsabet, Riste i Genet. Dzieci dzielnie się uczą
i robią postępy w edukacji.
• Ostatni raport ze strony etiopskiego
koordynatora ujawnił, że dzięki naszemu
wspólnemu wsparciu nie tylko tych czworo,
ale i dziewięcioro innych dzieci otrzymuje
comiesięczną pomoc. Chwała Panu Bogu, że
dzięki trosce i odpowiedniemu planowaniu
tak wzrosła liczba naszych podopiecznych!
Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. ¶
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Michał Domagała

8 warunków zaangażowania
w Pismo – część II
Punkt drugi:
Odpowiednie tłumaczenie.
Zagadnienie odpowiedniego tłumaczenia jest związane z różnymi aspektami
powodującymi „akceptowalność” danego
tłumaczenia dla potencjalnych odbiorców.
Akceptowalność ta może wynikać z wielu
różnych czynników. Omówię pokrótce
kilka z nich: styl tłumaczenia, stosowanie
kluczowych pojęć, kwalifikacje moralne
tłumaczy, aprobata teologiczna Kościołów oraz tekst „oryginału”, którego użyto
do tłumaczenia.
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Styl tłumaczenia – Zapewne każdy
słyszał o tłumaczeniach „dosłownych”,
„dynamicznych” lub „parafrazach”. Wyjaśnię tylko krótko, że tłumaczenia dosłowne trzymają się jak najbliżej formy tekstu
źródłowego, często kosztem zrozumiałości
tekstu. Na przykład zachowują oryginalne
idiomy, które w języku docelowym mogą
nie być zrozumiałe. Ciekawym przykładem
jest np. hebrajski idiom sikający na mur
(przepraszam za bezpośredniość), oznaczający najprawdopodobniej „mężczyznę”,
a chyba żaden z polskich przekładów
nie zdecydował się na zachowanie tego
pięknego idiomu, choć występuje on np.
w 1 Sm 25,22 w angielskiej Biblii Króla
Jakuba (KJV). Tłumaczenie dosłowne
czasami stara się też zachować oryginalny
szyk zdania, oryginalne miary czasu lub
odległości itp. Tłumaczenia dynamiczne próbują oddać raczej sens tekstu niż

formę „słowo po słowie”, dbając o dobry
styl języka docelowego i zrozumiałość dla
czytelnika. Nie zawsze (ale często) zamieniają oryginalne miary, wagi, odległości na
współczesne odpowiedniki. Parafraza to
jeszcze bardziej odbiegające od oryginału
tłumaczenie, dodające czasami informacje,
których w tekście nie ma, ale które (według
tłumacza) są potrzebne do zrozumienia
myśli i przesłania tekstu. Styl tłumaczenia
może być ważny np. dla lokalnego Kościoła. Gdy jest on bardzo tradycyjny, często
preferuje się w nim tłumaczenia dosłowne;
gdy jest bardziej nowoczesny, optuje się
w nim za tłumaczeniami dynamicznymi;
a gdy Kościoła nie ma wcale, niewierzący
ludzie będą oczekiwać, żeby tekst był jak
najbardziej dla nich zrozumiały – czyli
wybiera się parafrazę. Najważniejsze jest
znać swojego „odbiorcę”. Czasami można
posłużyć się metodą hybrydową, czyli np.
dosłowne tłumaczenie na jednej stronie
(bo Kościół takiego oczekuje), a na stronie
obok parafraza, pozwalająca zrozumieć
trudny, bo zbliżony do oryginału, tekst.
Kluczowe pojęcia – czyli najważniejsze
słowa w Biblii, często różniące się w tłumaczeniach z powodu odmiennych tradycji
kościelnych. Jako przykład podajmy ogólne
słowo chrzest. Tłumaczone na inny język
przez katolika lub prawosławnego, może
być synonimem słowa „pokropienie” czy
„polanie”, natomiast tłumaczone przez
ewangelicznego chrześcijanina – najpraw-

dopodobniej zostanie przetłumaczone jako
„zanurzenie”. Podobnie różne mogą być
odpowiedniki słowa modlitwa. W języku
chakaskim tradycyjnie tłumaczone było
jako „bić pokłony”, określeniem związanym
z formą modlitwy w tradycji prawosławnej.
Jednak w większości kontekstów biblijnych
nie pasowało ono w takiej formie, stąd
stosowano zamiennie słowa „prosić” lub
„rozmawiać”. Tak więc często kluczowe pojęcia pokazują natychmiast przynależność
denominacyjną tłumaczy i mogą wzbudzać
kontrowersje teologiczne.
Podobnie zresztą jak pewne kluczowe
wersety, tłumaczone z różnych punktów
widzenia, mogą być nie do przyjęcia dla
docelowych czytelników lub Kościołów, np.
Piotr to „opoka” czy może „kamień”? Ważne
jest zatem „kto” tłumaczy. Osobiste przekonania teologiczne tej osoby również będą
miały wpływ na przekład, bo niestety każde
tłumaczenie jest interpretacją (na którą
wpływają nasze osobiste poglądy). Istotne
jest też „dla kogo” się tłumaczy. Stąd częstą
praktyką są oddzielne przekłady dla różnych
tradycji chrześcijańskich lub tzw. Biblie
Ekumeniczne, tłumaczone przez osoby
wywodzące się z różnych denominacji bądź
przechodzące przez aprobującą komisję
składającą się z przedstawicieli różnych
Kościołów. SIL w procesie tłumaczenia ma
różnorodne procedury pomagające zachować obiektywność przekładu (opisywanie
ich tutaj byłoby jednak zbyt długie). Podsumowując zasady: należy być wyczulonym
na odbiorcę i podejmować właściwe decyzje
związane z kluczowymi pojęciami i kluczowymi teologicznie wersetami.
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Kwalifikacje moralne tłumaczy –
W wielu miejscach – z powodu braku
chrześcijan bądź właściwie wykształconych
chrześcijan – w projektach tłumaczeniowych biorą udział niechrześcijanie. To

czasami powoduje, że uczestniczący w projekcie ludzie są kontrowersyjni (np. utalentowany pisarz niekoniecznie będzie wzorem
chrześcijańskiej moralności) dla chrześcijańskich czytelników. Jest to wtedy wielki
dylemat dla zespołu tłumaczeniowego,
a niezwracanie uwagi na takie szczegóły (o
ile można to nazwać szczegółami) może zaowocować stosami wydrukowanych Biblii,
których nikt nie chce czytać, bo tłumaczone
były przez niewłaściwych ludzi.
Tekst stosowanego „oryginału” – „A to
są różne?!” – zapytacie. Niestety, a może
„stety”, tak jest. W wielkim skrócie: tłumaczenie Starego Testamentu może być
robione na podstawie tzw. tekstu masoreckiego, czyli hebrajskiego tekstu ustalonego
w zasadzie dopiero w średniowieczu, lub też
na podstawie np. Septuaginty, czyli starożytnego greckiego tłumaczenia ST. Różnica
ta jest ważna w tradycji np. prawosławnej,
która uznaje wyższość Septuaginty. Jeśli chodzi o Nowy Testament, to istnieją
dwa „oryginały”, czyli tzw. tekst przyjęty,
używany w starszych tłumaczeniach, oraz
tzw. tekst krytyczny, używany w większości
tłumaczeń nowszych. Ostatnio w wielu
kręgach chrześcijańskich odżyła dyskusja,
który z nich jest właściwszy. W naszym
kontekście – tłumaczeniu dla Chakasów
– ten aspekt był bardzo istotny. Chakasowie funkcjonują w otoczeniu rosyjskich
wierzących nie tylko prawosławnych, ale
i ewangelicznych. W obu tych tradycjach
w Rosji od długiego czasu posługiwano się
przede wszystkim tzw. Biblią Synodalną,
czyli tłumaczeniem na rosyjski z początków
XIX wieku, opartym na mieszance tekstu
masoreckiego i Septuaginty w Starym Testamencie, oraz na greckim tekście zbliżonym to tekstu przyjętego w NT. Mieliśmy
więc dylemat: chcieliśmy korzystać bardziej
z „tekstu krytycznego” jako źródła, ale jednocześnie zależało nam, aby w miejscach,
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w których tekst odróżnia się od tekstu
synodalnego, było jasne, dlaczego tak jest.
Ostatecznie wszystkie „dodatki synodalne” zaznaczyliśmy w tekście w nawiasach.
W ten sposób wierzący mają jednocześnie
tłumaczenie oparte i o „tekst krytyczny”,
i o rosyjskojęzyczną Biblię Synodalną, do
czytania której przywykli.

Punkt trzeci: Dostępne dla ludzi
formy wydawnicze.
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Formy drukowane a formy audio – Jeszcze do niedawna raczej oczywistym było,
że Biblię się czyta. Z tego też powodu SIL
zajmował się nie tylko tłumaczeniem, ale
również alfabetyzacją, stając się organizacją rozpoznawalną w świecie różnych międzynarodowych instytucji zwalczających
analfabetyzm. Nie zawsze jednak da się nauczyć ludzi czytać, zwłaszcza do poziomu
umożliwiającego czytanie Biblii. Na nowo
odkryto, że istnieją tzw. kultury ustne,
czyli preferujące inne formy nad pisanie
i czytanie – np. zapamiętywanie i recytację.
Oczywiście nie oznacza to, że porzucono
nauczanie ludzi czytania i pisania, ale ich
program znacznie się poszerzył – przede
wszystkim o słuchanie, a ostatnio również
o oglądanie. W ten sposób (co ciekawe)
„skrócono drogę” Pisma do człowieka, bo
nawet jeżeli jeszcze nie czyta, to może czegoś posłuchać lub nawet coś obejrzeć.
Jeżeli ludzie nie czytają, to nie wezmą
do ręki książki. Jednak mogą wystąpić inne
przyczyny tej niechęci do tekstu pisanego/
drukowanego. Często przemieszczający
się nomadowie mogą po prostu nie chcieć
wozić ze sobą ciężkich książek, natomiast
łatwiej im zabrać ze sobą mały, zasilany
panelem słonecznym odtwarzacz mp3.
W krajach, w których chrześcijanie są
prześladowani, niebezpiecznie mieć przy
sobie lub nawet w domu Biblii w formie
księgi. Dużo łatwiej mieć ją na smartfonie
w formie aplikacji, którą w razie potrzeby

można usunąć jednym kliknięciem, a potem
zainstalować ponownie. Audiobooki na
wszelkich nośnikach przeżywają rozkwit,
jakiego do niedawna sobie nie wyobrażaliśmy! Dodatkowo powoduje to, że dostępność Biblii – poprzez pobranie bezpłatnej
kopii tekstu – dla wielu ludzi na świecie
stała się bardzo realna, łatwa i szybka.
Ważne jest pamiętanie o wszystkich
uwarunkowaniach właściwego doboru
formy, w której ukaże się tekst Biblii, bo
ma to bezpośredni wpływ na to, czy ludzie
będą używać przetłumaczonego tekstu.
Oglądanie tekstu biblii – jest możliwe
dzięki nowej formie tzw. Projektowi Lumo.
Nakręcono film przedstawiający treść
wszystkich czterech ewangelii, którego
ścieżkę dźwiękową stanowią nagrania audio
poszczególnych ewangelii. Film przedstawia
po kolei sceny ewangelii – aktorzy je odgrywają, ale ich wypowiedzi (choć ekspresyjne,
dynamiczne i naturalne) są po prostu tłem.
To, co słychać, to pełny tekst ewangelii.
Każdy język, na który przetłumaczono
choćby jedną z nich, i w którym dokonano
nagrania audio, może mieć taki film w przeciągu dosłownie kilku dni.
Oczywiście sam film jest opartą na
ewangeliach interpretacją reżyserską, bo
przecież nikt z nas nie wie, jak w rzeczywistości to wszystko wyglądało! Ale dołożono
wszelkich starań, aby zrobić go zgodnie
z tym, co wiemy o czasach Jezusa. Obecnie
dla wielu nieczytających i słabo wykształconych ludzi z różnych części świata jest to
wielka pomoc w zrozumieniu przesłania
Biblii. A dla dużej grupy ludzi to jedyny
„tekst” Pisma, z którym się zetkną.
Istnieje zatem wiele czynników, często
bardzo niewidocznych, które mogą wpłynąć na to, czy człowiek odważy się, zechce
wziąć do ręki Biblię, posłuchać nagrania
czy obejrzeć film – i dowiedzieć się, kim
jest Jezus. ¶
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Nowe wydanie
dostępne w sprzedaży!
Czytelnicy są przyzwyczajeni
do czytania historii misyjnych ludzi
ze świata zachodniego. Tym razem
mogą zapoznać się z przeżyciami
Polaków, którzy spędzili ponad
sześć lat na Syberii, tłumacząc
Nowy Testament na język jednego
z małych narodów Syberii.
Jerzy Marcol
Dyrektor BSM
Cena 35 zł
Zamów online: biuro@bsm.org.pl
lub telefonicznie: 33 854 43 11
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Chakaskie stepy.

Możesz zaangażować się gdziekolw

Jesteś potrzebny!

Europa

A

60 języków

Ameryka Płn. i Pd.

120 języków

Afryka

597 języków

Liczba języków, którymi
mówi się na świecie:
(luty 2022)
Łączna liczba języków mających
dostęp do co najmniej
fragmentów
Biblii:
22
(Co obejmuje 7,04 mld ludzi)

Oceania

401 jęz

95%

7378

Co najmniej
języków
migowych nie ma tłumaczenia B

3495

Liczba języków, które potrzebuj
rozpoczęcia tłumaczenia
lub przygotowania do niego
(Co obejmuje 145 mln ludzi)

wiek!

Azja

Dziedziny naszego
zaangażowania:

836 języków

badania językowe
tłumaczenie Pisma Świętego
popularyzacja Pisma Świętego
alfabetyzacja

Praktyczne
wspieranie misji:
media
księgowość
transport

modlitwa
IT
itp.

Możesz się
zaangażować jako:
misjonarz
wolontariusz

zyków

Kontakt

Biblii

ją

1892
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Żródło: www.wycliffe.net/resources/statistics

biuro@bsm.org.pl
www.bsm.org.pl
tel. 33 854 43 11
BiblijneStowarzyszenieMisyjne
Zachęcamy do wywieszenia tego plakatu w Twoim zborze.

Biblia dla Balangao
Książka edukacyjno-zabawowa z serii
„Dzieciom o misji”. Przeznaczona jest
dla dzieci w wieku 4-6 lat do czytania
z rodzicami lub w wieku 7-8 lat do samodzielnej pracy. To świetny prezent
i okazja, by cała rodzina zaangażowała
się w misję!
Z książki dzieci dowiedzą się, jak lud
Balangao otrzymał Biblię w swoim
języku. Poznają ich życie, zwyczaje,
to, jak się ubierają i co lubią. Lepiej
zrozumieją codzienne życie misjonarzy.
Cena 10 zł
Zamów online: biuro@bsm.org.pl
lub telefonicznie: 33 854 43 11
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Młodzi przedstawiciele ludu Balangao.
Fot. Ana Opungu
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Aleksandra Trytko

Małżeństwo
i singielstwo w misji
W latach 90. XX wieku Martin Till spędził
ponad dekadę lat jako misjonarz organizacji WEC w Gwinei Bissau. Angażował się
w uczniostwo i szkolenie liderów, współtworzył pierwszy Instytut Biblijny w tym
kraju. Ingeborg jest z zawodu pielęgniarką
pediatryczną. Po ukończeniu Cornerstone
College w Holandii pracowała na Bliskim
Wschodzie jako położna. Po ślubie Tillowie
wspólnie służyli w Afryce Zachodniej.
Przez ostatnie lata byli zaangażowani
w pracę ze studentami Cornerstone – Bible
school for Missions. Obecnie zajmują się
mobilizowaniem wierzących do udziału
w misji i pracą mentorską w tym zakresie.
Podczas ZOOM+ mówili o singielstwie
i małżeństwie w kontekście służby Bogu.

Małżeństwo i singielstwo
na polu misyjnym
Zarówno bycie singlem, jak i osobą
w związku małżeńskim ma swoje dobre i złe
strony, gdy wyjeżdżamy na misję. W jednym
i drugim przypadku cel jest ten sam, ale
charakterystyka obu służb jest inna – co nie
znaczy, że któraś z nich jest gorsza. Poniżej
zestawimy ze sobą możliwości i wyzwania,
jakie są związane z każdą z tych opcji.

Bycie singlem na polu
misyjnym – możliwości
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Wyjazd misyjny w pojedynkę oferuje wiele
możliwości. Przede wszystkim single mają
więcej czasu i wolności w modlitwie,
studiowaniu Biblii i szukaniu społeczności
z Bogiem. Oprócz tego mogą poświęcać

czas i cieszyć się dużą swobodą w zapoznawaniu się z kulturą kraju, w którym
służą. Mogą uczestniczyć w wydarzeniach
kulturalnych, angażować się w życie
lokalnej społeczności i na różne sposoby
zgłębiać tematy związane z różnicami
kulturowymi. Mają też większą wolność
w kwestii podejmowania ryzyka związanego
z sytuacjami z pogranicza dwóch kultur.
Chodzi tu głównie o kwestie zdrowotne
i kwestie bezpieczeństwa – w przypadku
choroby lub niestabilnej sytuacji politycznej
w kraju misjonarz odpowiada tylko za swoje
bezpieczeństwo i nie musi brać pod uwagę
potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i życia swoich bliskich.
Kolejnym plusem pracy na polu misyjnym
jako singiel jest większa ilość czasu, który
można poświęcić na naukę języka. Jest to
bardzo pracochłonne zajęcie i przy nadmiarze obowiązków rodzinnych poznanie nowego języka obcego jest nie lada wyzwaniem.
Single mają możliwość szybszej i bardziej
efektywnej nauki, a sprzyja temu również
większa motywacja do tego, by zagłębić się
w lokalną kulturę. Wspomniane wyżej wydarzenia kulturalne są wspaniałą okazją nie
tylko do poznania tradycji i zwyczajów, ale
i stanowią doskonałe narzędzie do nauki języka. Kolejnym nieocenionym sposobem jest
także nawiązanie i podtrzymywanie przyjaźni z miejscową ludnością. Takie znajomości
wymagają zaangażowania i motywacji,
których singlom zazwyczaj nie brakuje.
Ostatnią z zalet, na które warto zwrócić uwagę, jest wolność w aspekcie pro-
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wadzenia prostego stylu życia, a przez to
nierzadko funkcjonowania na tym samym
poziomie, co ludność lokalna. Misjonarze
mieszkający w pojedynkę nie muszą zabiegać o szczególne wygody, nawet jeśli byli do
nich przyzwyczajeni w krajach, z których
pochodzą. Sprawa komplikuje się, gdy trzeba zapewnić byt swojej rodzinie, zwłaszcza
małym dzieciom. Wtedy brak pralki czy
lodówki stanowi poważny problem.

Bycie singlem na polu
misyjnym – wyzwania
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Oczywiście, służenie w obcym kraju w pojedynkę ma swoje słabe strony. Każdy singiel
będzie się borykał z poczuciem osamotnienia – nawet jeśli nie na co dzień, to od czasu
do czasu, zwłaszcza gdy nadejdą kłopoty.
Inną kwestią jest trudność w znalezieniu tzw. accountability partners (dosłownie
„partnerów odpowiedzialności”) w obcej
nam kulturze. Są to osoby – mentorzy, przyjaciele – które pomagają nam dotrzymać
złożonej obietnicy, będąc jakoby współodpowiedzialnymi za nasze zobowiązanie.
Poza tym każdy singiel, który ma w sercu
pragnienie poślubienia kogoś w przyszłości,
może znaleźć się w sytuacji, w której niezadowolenie z obecnego stanu i chęć posiadania
partnera będzie obciążające. Wtedy patrzenie
na szczęśliwe pary i rodziny będzie emocjonalnie trudne i nieraz może sprawiać ból.
Kolejną sprawą, która zresztą często
stanowi temat tabu, jest popęd seksualny.
To naturalna rzecz, ale niekontrolowana prowadzi do wielu problemów. Możemy wymienić tutaj problem na literę „m” (masturbacja)
i problem na literę „p” (pornografia).
Ostatnią rzeczą, o której warto wspomnieć, mówiąc o potencjalnych wyzwaniach, jest fakt, że w bardzo wielu kulturach
bycie singlem jest postrzegane jako bycie
osobą drugiej kategorii. Dwie trzecie społeczeństw na świecie patrzy na osoby niebędące w związku małżeńskim jak na „osoby

niekompletne”, których pozycja w środowisku jest mniej wpływowa niż tych, które są
w związku małżeńskim, mają dzieci.

Jak prosperować jako singiel
na polu misyjnym?
Drogi singlu/Droga singielko, pamiętajcie, że Biblia jest po waszej stronie.
Nie pozwólcie sobie na użalanie się nad
sobą. Małżeństwo jest Bożym zamysłem
dla ludzkości (Rdz 2,24), jednak Jezus dał
pełną aprobatę singlom, którzy pracują dla
Bożego Królestwa (Mt 19,12). Zatem singielstwo jest jak najbardziej właściwą opcją
dla chrześcijańskich pracowników! Paweł
nazywa je „charyzmatem, darem łaski”
(1 Kor 7,7). Singielstwo jest przywilejem,
który otwiera w Królestwie wiele drzwi,
przez które osoby żonate i zamężne wchodzą z trudnością (1 Kor 7,34).
Aby prosperować jako singiel na polu
misyjnym, zadbaj o wartościowe przyjaźnie
zarówno z ludźmi miejscowymi, jak
i z innymi emigrantami. Koniecznie znajdź
„partnera odpowiedzialności” i utrzymuj
z nim dobry kontakt. Bądź zaangażowany
w służbę, ale unikaj budowania swojej
tożsamości na tym, co robisz. Nie spędzaj
dużo czasu w internecie i mediach społecznościowych, tylko w realnym świecie.
Uważaj na pokusy związane z pornografią
albo z tym, by wejść w związek z osobą
niewierzącą lub taką, która nie nadaje się
do pracy misyjnej. Bądź otwarty na kwestię
małżeństwa, ale nie wywieraj presji ani na
Bogu, ani na samym sobie. Niech będzie
to temat, który jesteś gotów całkowicie
poddać Bożej woli.

Bycie małżonkiem na polu
misyjnym – możliwości
Będąc małżeństwem, pracujecie jako zespół złożony z co najmniej dwóch osób, co
jest ogromną zaletą. Podejmujecie decyzje
razem, wspólnie rozwiązujecie problemy.

Odpowiedzialność jest podzielona, a ciężary nie są już niesione w pojedynkę.
W wielu kulturach małżonkowie cieszą
się większym szacunkiem w społeczeństwie niż osoby żyjące i służące same. Role
społeczne są wyraźnie określone i jest to
przestrzeń do komunikacji i asymilacji
w innej kulturze.
Równie istotną rzeczą jest to, że chrześcijanie będący małżonkami i rodzicami
swoim życiem dają świadectwo miejscowej
ludności. Są widoczni – jak miasto położone
na górze. Warto także zaznaczyć, że dzieci
są wspaniałymi łącznikami w nawiązywaniu
i budowaniu relacji w lokalnej społeczności. Plac zabaw, przedszkole czy szkoła
będą miejscami poznawania nowych ludzi
zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców.

Bycie małżonkiem na polu
misyjnym – wyzwania
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Oprócz korzystania z wielu zalet wspólnej
służby misyjnej, małżonkowie również
muszą stawić czoła wyzwaniom. Gdy
pojawiają się dzieci, służba żony polega
głównie na zajmowaniu się nimi, zwłaszcza w pierwszych latach ich życia. To może
sprawić, że żona, porównując się z mężem,
będzie miała wrażenie, że ją coś omija. Jeśli
małżonkowie będą niewłaściwie podchodzić do tematu różnorodności zajęć i będą
próbować ze sobą konkurować, doprowadzi to do wielu napięć w związku i służbie.
Tak jak single mają więcej czasu do
dyspozycji w służbie, tak małżonkowie –
w szczególności, gdy są rodzicami – już nie
mogą sobie na to pozwolić. Czas na naukę
języka i inne zajęcia kurczy się bezlitośnie,
dlatego potrzeba bardzo dobrej organizacji,
żeby móc poświęcić się „czemuś” innemu
niż mąż/żona i dzieci. Stanowi to nie lada
wyzwanie. Do tego dochodzą napięcia
związane z wzajemnymi oczekiwaniami
małżonków w kwestii ich wspólnego życia,
służby i łączenia tych dwóch dziedzin.

Innym potencjalnym problemem jest
edukacja dzieci. Oczywiście będzie to zależeć od kraju, w którym małżonkowie służą,
ale nierzadko bywa tak, że w lokalnej społeczności nie będzie odpowiedniej szkoły,
a wysłanie potomstwa do szkoły dla dzieci
misjonarzy może oznaczać rozłąkę.

Jak sobie radzić z trudnościami
w służbie jako małżeństwo?
Problemów nie da się uniknąć, ale przez
pewne strategie możemy skutecznie je rozwiązywać. Przede wszystkim małżonkowie
muszą się nawzajem uzupełniać, a nie współzawodniczyć między sobą – przecież pracują
w jednym zespole. Obowiązki żony związane
z macierzyństwem są służbą w takim samym
stopniu jak uczenie się języka obcego przez
męża czy jego praca duszpasterska.
Bardzo ważnym aspektem radzenia sobie
z trudnościami jest odpowiednia komunikacja między małżonkami. Kwestie finansowe
muszą być jasno ustalone, podobnie sposób
prowadzenia domu (na przykład na ile będzie
otwarty dla gości). Mąż i żona muszą też dojść
do porozumienia w sprawie balansu między
czasem poświęconym rodzinie a służbą.
Współpracując ze sobą, małżeństwo musi
być świadome toczącej się walki duchowej.
Tylko walka ramię w ramię – wspólnie –
przeciw wrogowi, a nie przeciwko samym
sobie, przyniesie przełom i zwycięstwo.
Reasumując, służenie Bogu na polu misyjnym w singielstwie lub małżeństwie
różni się pod wieloma względami, jednak
nasz stan cywilny nie determinuje jakości
naszej służby lub wyższości jednej służby
nad drugą. Mamy być gotowi na pracę dla
Królestwa niezależnie od tego, czy jesteśmy
z kimś w związku, czy też nie. ¶
Opracowano na podstawie warsztatów przeprowadzonych przez Ingeborg i Martina Tillów na Konferencji
ZOOM+ w Warszawie w październiku 2021 r.

| Boże Słowo dla narodów PNG

Beata Woźna

W przestworza biblijnego przesłania…
Cóż to może być, ten duży przedmiot opakowany w folię aluminiową? Podpowiem,
że pewnego dnia pojawił się w hangarze lotniczym niedaleko naszej bazy w Ukarumpie.
Choć wygląda trochę jak przesyłka z kosmosu, ze statkiem kosmicznym z pewnością
nie ma nic wspólnego. Po odpakowaniu,
okazało się, że to… symulator lotu – dodatek do pracy naszych pilotów.
Muszą oni przechodzić obowiązkowe szkolenia okresowe,
by odświeżyć swoje umiejętności. Urządzenie to przydaje się
też po dłuższej przerwie w lataniu. Choć będąc wewnątrz,
ma się wrażenie przebywania
w kabinie samolotu, symulator
to jednak nie Kodiak czy helikopter, które obsługują nasi piloci. Pewnych ograniczeń nie da
się pokonać – manewry, które
może realistycznie symulować,
są ograniczone. To jakby niedoskonała kopia oryginału. Na lot
w realu pilot przesiada się do
samolotu. Prawdziwe loty nie odbywają się
na ziemi, ale wysoko w przestworzach.
Przypomina mi to nieco używanie Biblii
w Papui Nowej Gwinei. Nadal wiele ludów
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ma dostęp jedynie do przekładów w języku
angielskim lub pidżin, co bardzo utrudnia
im – a często wręcz uniemożliwia – rozumienie zawartego w nich przekazu. Niektórzy używają tych wersji, ponieważ nie mają
Pisma w swoim języku. Niewielu jednak
spośród tych, którzy znają te języki i potrafią czytać, pojmuje znaczenie tekstu. Ich
zakres rozumienia jest ograniczony. Wielu
natomiast, którzy zaczynają czytać Pismo
we własnym języku, doświadcza objawienia
prawdy Bożej. Często słyszymy od nich, że
to, co czytają, teraz staje się prawdziwe.
To dla nich spotkanie Boga w realu.
Tak jak symulator lotu nigdy nie zastąpi
pilotowi prawdziwego samolotu, tak Biblia
w obcym języku nigdy nie zastąpi Słowa
Bożego w języku serca Papuańczyka. Módlmy się o dokonywane już tłumaczenia
i o te, które się jeszcze nie rozpoczęły…☺
Aby jednak ludy PNG mogły
wzbić się wysoko w przestworza
biblijnego przesłania, kluczowa – przy tak dużym zróżnicowaniu lingwistycznym – jest
praca alfabetyzacyjna i skuteczna
edukacja. W przeciwnym razie
przetłumaczone Słowo Boże nie
będzie czytane i stosowane. Raport Banku
Światowego (instytucji, której istotnym
celem jest wsparcie rozwijających się krajów)
po przeprowadzonych ostatnio badaniach
w PNG ujawnił, jak wielka jest potrzeba kontynuacji nauczania początkowego w językach
ojczystych (a raczej matczynych – w tym
kontekście), zanim uczniowie będą mogli
wykorzystać nabyte umiejętności w nauce języka angielskiego. Dla nas to może wydawać
się czymś oczywistym, że najpierw uczymy
się języka polskiego, a dopiero później języka

Zdjecia do artykułu:
Christopher Clark, Theresa Wilson,
Beata Woźna, John Maius.
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obcego, ale w szkolnictwie reprezentowanym przez dwadzieścia różnych prowincji
PNG wiele jest na ten temat nieporozumień,
zamieszania i niezrozumienia podstawowych
zasad nauczania. Okazało się, że przeforsowywanie języka angielskiego, bez uprzedniego fundamentu wernakularnego, przynosi
o wiele słabsze wyniki w nauce. Jak stwierdził
Steven Labuan z wydziału edukacji w prowincji Morobe – to jak rozpalanie ognia
bez uprzedniego zebrania drewna na opał.
Módlmy się o takich adwokatów edukacji jak
Steven i o podejmowanie mądrych decyzji
przez rząd w zakresie systemu nauczania.
Dziękujemy za modlitwę o bezpośredni
kontakt z wyspami. Udało nam się skontaktować z Johnem, jednym z naszych najbliższych współpracowników! Musiał jednak
popłynąć na sąsiednią wyspę Lau, aby się
z nami połączyć, gdyż na Mal Internet wciąż
nie działa. Niestety nawiązanie kontaktu
z Michaelem, będącym na wyspie Patexux,
jest na razie niemożliwe. Z relacji Johna
wynika, że Internet ma zostać przywrócony
na tych wyspach, ale na razie czekają na
transport i odpowiednią pogodę na przeprawę morską z Manus na Ninigo.
Okazało się, że wybuch wulkanu Hunga
Tonga, który wywołał tsunami, miał również negatywne skutki dla ludu Seimat.
Gwałtownie podwyższony poziom oceanu
spowodował powódź. Woda
zalała cały obszar, niszcząc
wszystkie uprawy i kilka
domów. Wysłana z pomocą łódź dowiozła zaledwie
połowę żywności, tracąc resztę
w czasie sztormu. Obecnie
dalsze wysiłki są niemożliwe –
ani drogą morską, ani powietrzną. Trzeba czekać na lepsze warunki
pogodowe i osuszenie gruntu. Dzięki Bogu
ludzie mogą wciąż łowić w bezpiecznych
obszarach laguny, w pobliżu brzegu, ale nie
jest to na dłuższą metę wystarczające. John

powiedział: „Bóg jest dobry zawsze i na
pewno wskaże rozwiązanie na czas… Ludzie
się modlą i proszą o modlitwę”. Módlmy
się, żeby udzielenie pomocy było możliwe,
a sytuacja jak najszybciej się ustabilizowała.
Tymczasem wiele okolicznych wiosek
niedaleko naszej bazy w Ukarumpie zostało dotkniętych przez suszę i insekty,
które również zniszczyły uprawy. Tutaj
z udzieleniem pomocy było o wiele łatwiej.
Dobrze, że drogi były przejezdne – co nie
jest oczywiste o tej porze roku. Fundusze
udało się zorganizować w ciągu tygodnia.
Worki z żywnością, głównie z ryżem, dotarły
do potrzebujących i zostały sprawiedliwie
podzielone dzięki pastorom Ham i Willie,
którzy czuwali nad dystrybucją. Przekazali
oni później listy z podziękowaniami od każdej społeczności. Tu przykład jednego
z nich, tłumaczony z języka
pidżin: „Bardzo dziękujemy.
Byliśmy w wielkiej potrzebie
w Dolinie (Aiyura), zwłaszcza wdowy i dzieci, które nie
mają rodziców. Ryż przez
Was ofiarowany rozdaliśmy
wszystkim klanom. Wszyscy
List ludu Bae przekazał
byli bardzo uradowani i przePastor Ham.
syłają serdeczne podziękowania. Niech Tata Bóg błogosławi Wam za dar
dawania. W imieniu mieszkańców Bae”.
Jak czasami niewiele trzeba, aby przynieść ulgę i radość… Cieszymy się, że mogliśmy wspomóc bliższych i dalszych sąsiadów
w górskim regionie Eastern Highlands.
Wielkie dzięki za modlitwę i partnerstwo w tej misji. Życzę owocnych spotkań
w realu i wrażliwych serc, aby dostrzec
potrzebujących! ¶

| Zwyczaje kulturowe narodów

Izabela Karpienia

Konferencje duchowe
na południu Etiopii
Myślę, że część czytelników magazynu „Idźcie” przeczytała w życiu chociaż jedną biografię jakiegoś misjonarza i ma pewne wyobrażenie tego,
jak może wyglądać życie na „polu misyjnym”. Nie należy jednak zbytnio
dowierzać takim wyobrażeniom, bo sytuacja każdego misjonarza jest
inna, a warunki na polu misyjnym też zmieniają się z roku na rok.

Konferencja
w Arba Minch.
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Przed moim wyjazdem do Etiopii w 2004
roku znałam już biografię Amy Carmichael,
Camerona Townsenda, Hudsona Taylora,
Jima Elliota i kilku innych misjonarzy, ale
wiedziałam, że na pewno nie przytrafi mi się
nic zbliżonego do ich bogatego doświadczenia – przede wszystkim dlatego, że wyjeżdżałam do zupełnie innego kraju niż oni
i w zupełnie innych czasach.
Współczesny misjonarz, w przeciwieństwie do „tych dawniejszych”, często trafia
w miejsca, gdzie lokalny Kościół już istnieje

i bardzo prężnie działa ewangelizacyjnie
i misyjnie. W Etiopii zastałam taką właśnie
sytuację: zarówno w stolicy, Addis Abebie,
jak i na południu kraju widziałam mnóstwo
ewangelicznych oraz ortodoksyjnych społeczności, które nie tylko były bardzo liczne,
ale dalej rosły dzięki swojej ewangelizacyjnej aktywności.
W znanych mi etiopskich Kościołach praktykowane są grupy domowe oraz modlitewne,
które spotykają się w różne dni w ciągu tygodnia, przy bardzo licznym udziale członków
danej społeczności. Niedziela oczywiście
oznacza nabożeństwa, na których często zbiera się kolektę nie tylko w postaci gotówki, ale
też rozmaitych darów, np. owoców, warzyw,
zwierząt, odzieży, a czasem nawet biżuterii.
Pod koniec zebrane dary sprzedaje się na
aukcji, a uzyskane w ten sposób pieniądze
zasilają kościelną kasę i fundusz misyjny.
Pamiętam, jak bardzo spodobała mi się
ta praktyka, kiedy obserwowałam ją po raz
pierwszy, bo jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które gotówki nie posiadają,
ale mają pragnienie ofiarować na potrzeby
Kościoła coś, co da się spieniężyć za pokaźną
kwotę. Przez lata spędzone w Etiopii widziałam, jak gromadzono w ten sposób środki
na budowę dużych budynków kościelnych.

Powyżej:
Konferencja.
Fot. Ayele Atire

Zaproszenie
na konferencję.
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Niewątpliwie taki sposób gromadzenia
zasobów finansowych jest źródłem satysfakcji
i wdzięczności Bogu za Jego zaopatrzenie,
kiedy widzi się, jak „małe” przeradza się
w „wielkie”, i że każdy członek Kościoła może
w tym gromadzeniu mieć swój udział – nawet
wtedy, gdy nie posiada żadnych pieniędzy.
Bardzo interesującą formą współpracy
w dziele ewangelizacji i nauczania międzykościelnego w Etiopii są „konferencje duchowe”
praktykowane w weekendy zarówno na
terenach miejskich, jak i wiejskich. Gromadzą
one ogromne rzesze ludzi, którzy schodzą się
z najdalszych okolic, by posłuchać Bożego Słowa, głoszonego
najczęściej przez zaproszonych
na tę szczególną okazję kaznodziejów. Wśród gości są też
chóry czy pojedynczy muzycy,
usługujący śpiewem podczas
uwielbiania Boga. Wielu z nich
jest znanych i szanowanych
za pokorne podejście do Boga
i służby – a im bardziej szanowany muzyk, tym częściej zaprasza
się go na taką konferencję.
Nauczanie na „konferencji duchowej”
dotyczy duchowego wzrostu wiernych i ma
szczególnie służyć tym, którzy nie są w stanie
samodzielnie czytać Bożego Słowa (powody mogą być różne, ale najczęściej jest to
analfabetyzm). Konferencja trwa zwykle 3–4
dni. Zaczyna się w czwartek wieczorem lub
w piątek po południu, a kończy w niedzielę
wieczorem, więc jest to bardzo intensywny
czas dla wszystkich. Nikt jednak nie myśli
o zmęczeniu, bo duchowe korzyści są stawiane na pierwszym miejscu i życie w takich
dniach jest podporządkowane programowi
konferencji. Oprócz tego, że zaproszony
kaznodzieja naucza o duchowym wzroście
osób już nawróconych i należących do

Kościoła, konferencja nigdy nie odbywa się
bez ewangelisty – na konferencję przychodzi
bardzo wiele osób spoza Kościoła, do których
trzeba dotrzeć z Ewangelią.
Z tego typu konferencji płyną ogromne
duchowe korzyści, które przekładają się na
pozyskanie nowych wierzących, oraz wzrost
tych, którzy już należą do Jezusa. Zostają oni
przygotowani do czynnej służby – niewiele
osób na takiej konferencji jest bezczynnych,
bo tak ogromne wydarzenie wymaga zaangażowania wielu ludzi!
Wydawałoby się, że jedna taka konferencja na rok to wystarczająco duży wysiłek,
prawda? Otóż nie – odbywają się one co
tydzień, i choć nie zawsze w tym samym
miejscu, to w najbliższej okolicy zawsze taką
– mniejszą lub większą – konferencję można
znaleźć. Wiele lat mieszkałam w Etiopii
w odległości kilkudziesięciu kroków od
kościoła, w którym organizowano je dość
często, a podczas moich wyjazdów do różnych wsi trafiałam na lokalne konferencje –
nauczyłam się traktować je jako nieodłączny
element etiopskiej kultury.
Czy spodziewałam się, że coś takiego
zobaczę w Etiopii? Czy myślałam o tym, jaki
wpływ będzie to na mnie wywierać? Czy już
wtedy wiedziałam, że między innymi takie
konferencje wpływają na szczególną atmosferę tego niezwykłego kraju? Oczywiście
nie, ale poznawanie takich szczegółów to
część służby, w jaką angażuje się – bardziej
lub mniej świadomie – misjonarz, kiedy
decyduje się podjąć Boże wezwanie do misji
poza miejscem swego zamieszkania; choć
niekoniecznie musi to być aż tak daleko,
jak w Etiopii. Poznawanie kultury miejsca,
w którym służymy Bogu, jest niesłychanie
fascynujące – zwłaszcza gdy uświadomimy
sobie, że jest to coś daleko więcej niż tylko
etniczne i społeczne różnice. ¶

| Technologia w służbie alfabetyzacji

Autor: Christy Hemphill, Aaron Hemphill / oprac. Izabela Karpienia

Narzędzia ewangelizacyjne
Powiększanie możliwości rozbudowy projektu aplikacji „Gra Edukacyjna”
dla języków mniejszościowych.
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Widok dziecka wpatrzonego w brzęczący telefon komórkowy, uderzającego
w klawisze oraz przesuwającego palcami
po ekranie jest nieodłączną częścią XXI
wieku. Pomimo obaw, że przedłużający się
kontakt dziecka z ekranem jest szkodliwy,
rodzice – na rzecz gier edukacyjnych –
skłonni są znieść ograniczenia narzucane
dzieciom.
Edukatorzy również doceniają potencjalne korzyści gier i starają się wykorzystać
je w szkolnictwie. Wraz z pracownikami
sektora rozwojowego skupili się na tworzeniu gier edukacyjnych w języku angielskim
oraz w innych językach dominujących na
świecie, jednak te zasoby nie są w stanie
zaspokoić wszystkich potrzeb. Cały czas
zwiększa się dostępność do mobilnych
urządzeń telefonicznych nawet w najbardziej odległych miejscach naszego globu.
Szkoły, a nawet rodziny często stać na
zakup smartfona lub tableta za około 1/10
wartości komputera. Poza tym urządzenia
mobilne sprawdzają się lepiej niż komputery tam, gdzie często brakuje energii
elektrycznej, panuje wysoka wilgotność
powietrza i upały oraz przeszkadza
wszechobecny kurz.
W wielu takich miejscach ludzie posługują się jednym z około 7000 języków
mniejszościowych. Rośnie więc zapotrze-

bowanie na wysokiej jakości aplikacje
edukacyjne, które służyłyby tym ludziom
– posługującym się językami mniejszościowymi – i wspierałyby inicjatywy alfabetyzacyjne, które odgrywają dużą rolę na
drodze osiągania celów rozwoju społeczności wielokulturowych.
Małżeństwo programistów, Christy
i Aaron Hemphill, opracowało aplikację
Alpha Tiles, która bazuje na pakiecie materiałów opracowanych przez lokalny zespół
adaptacyjny. Taki zespół przygotowuje
100–200 słów, obrazków ilustrujących ich
znaczenie, a także nagrania ich poprawnej
wymowy. Stworzenie takiego pakietu nie
wymaga jakichś znaczących nakładów
finansowych ze strony zespołu i może być
przygotowany lokalnie, bez udziału programistów (twórców aplikacji).
Oczywiście zakładamy, że wcześniej
zespoły lokalne zostały odpowiednio
wyszkolone oraz mają dostęp do materiałów instruktażowych online. Prezentacje
oraz przewodniki dostępne w Google i na
YouTube, czyli krótkie szkolenia video
po angielsku i hiszpańsku, przedstawiają
techniki obrabiania i normalizowania dokumentów audio oraz zmiany rozmiarów
zdjęć i ilustracji w celu otrzymania plików o wymaganych parametrach. Pomoc
techniczna po angielsku czy hiszpańsku
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dostępna jest także przez email lub wideokonferencję.
Autorzy aplikacji przekonali się, że
lokalnym zespołom językowym – po
otrzymaniu wymienionych form pomocy – wystarczą podstawowe umiejętności
obsługi komputera, by stworzyć pakiet materiałów niezbędnych do zaadaptowania
aplikacji do potrzeb ich języka. Umiejętności programisty czy uprzednie doświadczenie w produkcji i edycji podobnych
materiałów nie są wymagane.
Przygotowanie takiego pakietu językowego lokalnie ma wiele korzyści. Przede
wszystkim: lista słów nie jest tłumaczona,
tylko tworzona przez konkretny zespół
językowy, dzięki czemu istnieje swoboda wybierania słów, w których znajdują
się szczegóły charakterystyczne dla tego
języka. Na przykład zespół może wybrać
wyrazy krótkie, niesprawiające problemów
początkującym czytelnikom, zawierające
jedynie typowe zasady pisowni i zaczynające się na każdą z liter alfabetu danego
języka. Członkowie lokalnego zespołu
adaptacyjnego dobierają też ilustracje,
więc są odpowiednie kulturowo. To oni
decydują, czy będą one użyte w formie
zdjęcia (plik .jpg) czy też rysunku (plik
.png), uwzględniając takie istotne aspekty
jak: łatwość uzyskania wszelkich pozwoleń
i poszanowanie praw autorskich, rozmiary
poszczególnych plików. (Zdjęcia są zwykle
bardzo atrakcyjne, bo kolorowe i łatwiejsze
do zdobycia, ale mają większe rozmiary
niż rysunki i wymagają zdobycia więcej
pozwoleń ze względu na prawa autorskie).
Pozostawienie podjęcia tych decyzji lokalnym zespołom gwarantuje większą wrażliwość na kulturowy kontekst oraz najlepszy
z możliwych produkt końcowy – lepszy niż
uzyskałoby się przy gotowej liście wyrazów
do przetłumaczenia oraz zapewnieniu tych
samych ilustracji dla każdego zespołu, bez
uwzględnienia różnic kulturowych.

Alpha Tiles to aplikacja, która jest
prototypem gier edukacyjnych, umożliwiających ćwiczenie zasad pisowni i zasad
ortograficznych danego języka mniejszościowego. Uwzględnianie lokalnych
szczegółów w aplikacji stwarza większe
możliwości jej rozbudowywania i powiększania poprzez dodawanie nowych
sposobów wyjaśniania zagadnień charakterystycznych dla danego języka.
Większe zainteresowanie współpracą
w tworzeniu aplikacji z możliwościami
rozbudowywania sprawi, że społeczności
mniejszościowe przestaną pozostawać
w tyle. Potrzeba jednak, aby twórcy aplikacji oraz edukatorzy wspólnie walczyli
o to, by czas spędzany przy ekranach
smartfonów przez dzieci i dorosłych
w krajach najmniej uprzywilejowanych
edukacyjnie był dla nich jak najbardziej
pożyteczny. ¶
Źródło: Maximizing Scalability in Literacy Game App
Design for Minority Languages, published on International Journal of Technology in Education 2021, Vol. 4,
No. 4, 668-680.

| Rozważanie

Malcolm Clegg, redakcja: Sara Lang

Frodo i Bilbo?
Lekcje misyjne z wędrówki przez List św. Jakuba 3
Kontynuujmy naszą pielgrzymkę poprzez
praktyczne lekcje zarówno dla rozproszonych plemion Izraela w I wieku n.e., jak
i dla nas. Wielu wierzących w Chrystusa
w tamtych czasach znajdowało się w „sytuacjach misyjnych”, spójrzmy zatem, jak
zapisane dla nich Słowo odnosi się do nas.
Kto z nas chce zostać nauczycielem?
To szlachetne zadanie i przywilej. Jest to
rola, którą większość z nas odgrywa bądź
odegra, choćby będąc rodzicami.

Wersety 3,1–3
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Nie powinniśmy być nauczycielami, jeśli
nie jesteśmy na to gotowi. Fizycznie nie jest
trudno zostać rodzicem. Znacznie trudniej
jest natomiast zostać kompetentnym nauczycielem i odpowiedzialnie wychowywać
dziecko. Nauczyciele/misjonarze w swojej
pracy przede wszystkim używają swojego
języka – mowy. Musimy być szczególnie
ostrożni, gdyż inni nas obserwują. Jesteśmy
przykładem, autorytetem. To sprawia, że
podwójnie ważne jest, abyśmy pilnowali
swojego języka, nawet gdy inni „dają” mu
zbyt dużo wolności. Nie mamy się więc
przyłączać, gdy reszta klasy plotkuje czy
krytykuje ucznia. Zaś tata w domu nie
powinien przyłączać się do kłótni dzieci,
a raczej starać się rozwiązać konflikt.
Język jest tak mały, a tak niezwykle trudny do opanowania. Umiejętność okiełznania go to istotny krok do kontrolowania
całego naszego ciała. Nasz język, wraz z naszym wyglądem i zachowaniem, wpływają
na pierwsze wrażenie, jakie robimy, i na

to, jak odbierają nas inni ludzie. W 1 Liście
do Tymoteusza 4,12 Paweł pisze, aby być
przykładem w różny sposób, zaczynając od
języka, poprzez zachowanie, miłość, wiarę
i czystość. Ale najpierw jest język!

Wersety 3,3–6
Język może rozpalić ogień. Ten, nawet gdy
zostanie ugaszony, może pozostawić po
sobie zniszczenia. Lepiej go nie wzniecać,
niż próbować zwalczyć czy kontrolować.
Dotyczy to nie tylko tego, co mówimy, lecz
także tego, co wyrażamy na piśmie.
Co najmniej trzy razy w życiu zostałem potajemnie nagrany przez „braci w Chrystusie”,
pytających mnie, co myślę na temat różnych
ludzi, aby mnie przyłapać, a następnie przekazać moje słowa tym osobom.
Emaile mogą być celowo lub nieumyślnie wysyłane, aby ranić innych. Wypowiedziane czy zapisane słowa mogą rozpalić
pożar, który może trwać miesiące i lata,
zanim zostanie ugaszony.
Musimy więc uważać na to, jak wyrażamy to, co myślimy. Zastanówmy się, co by
się stało, gdyby nasze słowa zostały przekazane danej osobie – tej, której chcielibyśmy
to powiedzieć jako ostatniej? Być może
to powstrzyma nas przed plotkowaniem,
ocenianiem i krytykowaniem.

Wersety 3,7–12
Człowiekowi łatwiej jest oswoić zwierzęta,
nawet lwy i tygrysy, niż własny język. Z naszych ust wychodzą zarówno pochwały, jak
i przekleństwa.

Fot. Priscilla du Preez, www.unsplash.com

Możesz mieć stopnie teologiczne,
uczęszczać na kursy i do szkół misyjnych,
śpiewać piękne pieśni, głosić wspaniałe kazania, dzielić się Ewangelią, nawet opiekować się lwami w zoo… Ale jeśli twój język
nie jest pod kontrolą, może przekreślić całą
twoją dobrą pracę!
Na polu misyjnym nasz brak poznania
lokalnego języka może czasem działać na
naszą korzyść, powodując, że przestajemy się odzywać. W rozdziale 4 czytamy
o pokorze, być może najważniejszej cesze
dla Boga. Niestety misjonarze z bogatszych
krajów (zwłaszcza Amerykanie i Brytyjczycy), migrujący do biedniejszych, często
mają zakorzenioną dumę, są przekonani,
że wiedzą wszystko najlepiej. Więc nie
przestają mówić, kiedy powinni to zrobić!

Wersety 3:13–18
– nie tylko język, ale i życie
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Paweł modlił się o mądrość duchową Kolosan (1,9). Jeśli chcemy być nauczycielami

lub misjonarzami, musimy być mądrzy
i roztropni.
Salomon modlił się o te cechy, co spodobało się Bogu. Napisał w Przypowieściach,
że bojaźń Pańska jest tam, gdzie zaczyna się
wiedza, mądrość i zrozumienie. Pod koniec
swojego życia powiedział: Słowa mędrców są
jak kolce, a zebrane przypowieści są jak mocno
wbite gwoździe (Kzn 12,11). Mędrcy „gromadzą” mądrość, a ich słowa stają się inspiracją
dla innych. Nie ma końca czytaniu dobrych
książek o misjach… ale kiedy skończymy
już lekturę, musimy pamiętać, żeby bać się
Boga (to początek drogi mądrości) i nadal
przestrzegać Jego przykazań.
Paweł pisał o tym, że duchowe zrozumienie jest dostępne tylko dla duchowego
człowieka. Cielesny człowiek nie może tego
zrozumieć. Tylko dzięki duchowej regeneracji i wglądowi w nasze życie możemy
rozumieć Bożą mądrość. Jego mądrość jest
głupia dla człowieka bez Ducha. Jednak mądrość takiego człowieka jest głupia dla Boga.

Paweł pisze Tymoteuszowi, że prowadzenie pobożnego życia zgodnie z mądrością
Bożą przynosi korzyści zarówno w tym
życiu, jak i w wieczności. Niewątpliwie
pierwsi chrześcijanie, do których zwracał się
Jakub, żyjący w trudnych czasach prześladowań, potrzebowali takiej mądrości.
Mądra, wyrozumiała osoba, która zna
Boże drogi, będzie żyć, nie skupiając się
przede wszystkim na nauczaniu teorii
i uczęszczaniu na kursy, ale raczej na życiu
i praktyce. Wykonuje dobre uczynki z pokorą płynącą z mądrości.
Pokora obejmuje łagodność, aktywne i świadome uniżenie się. Tak jak koń
całkowicie poddany jeźdźcowi – ogromna
siła pod kontrolą. Tak jak Jezus idący na
krzyż – On nie był słaby, miał do dyspozycji wręcz nieograniczone zasoby, ale ich
nie wykorzystał. To imponujące! Pokorna,
zahamowana siła!
Tak więc mądry niekoniecznie jest
tym, który ma teoretyczną wiedzę, tylko
żyje pobożnie.

Wersety 3,14–16
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To kontrastuje z mądrością ziemską, która
wydaje owoce zazdrości i samolubnych ambicji, jest demoniczna i wiedzie do złego.
Taka postawa prowadzić będzie do
sytuacji, w której robimy wszystko, myśląc
tylko o sobie i swojej grupie. Samolubna
gorliwość. Wielu z nas wykazuje ją w stosunku do swojego Kościoła, swojej grupy,
ale niekoniecznie w stosunku do Boga. Być
może jest ona zakorzeniona w kulturze,
w nauczaniu kościelnym, w naszej podstawowej motywacji i postawie, że jesteśmy
lepsi. Jesteśmy dumni z tego, kim jesteśmy.
Jak to się odnosi do pokory…?
Może jest to zakorzenione w naszych
stuletnich systemach społecznych oraz
porozumieniach polityczno-militarnych?
Taka samolubna pycha i ambicja, przejawiające się np. przez Rosję w Ukrainie, podczas

budowania imperium brytyjskiego czy przez
podbijających Amerykę białych osadników.
Prowadzi to dosłownie do niewolnictwa
i wszelkiego zła. Szacuje się, że od XVI do
XIX wieku z Afryki do Ameryki przybyło
dwanaście milionów niewolników. Pomyślmy o wszystkich pełnych statkach i o tym,
ilu ludzi zginęło po drodze…. Jak wielka była
potrzeba takiego Wilberforce’a, aby stawić
czoła złu zakorzenionemu w systemie.

Wersety 3,16–18
Boża mądrość natomiast to mądrość czysta
i pokorna, wolna od grzesznej postawy czy
motywacji. Z niej będzie wyrastał dobry
owoc. Czy możemy wykorzenić częściowo
grzeszne pobudki, jakimi kierujemy się
w naszych działaniach? Czy potrafimy się
głęboko zastanowić, pomodlić, porozmawiać o naszych wewnętrznych motywacjach
dotyczących naszych związków, decyzji,
celów, nawyków, naszego stylu życia,
stosunku do pieniędzy lub własnego kraju
i zwyczajów? Czy wszystko, co robimy, jest
poddane Bogu – w poszukiwaniu Jego Królestwa – bez śladu osobistych korzyści?
Taka mądrość jest wypełniona pokojem,
łagodna, chętna do podporządkowania się
pragnieniom, preferencjom i potrzebom
drugiego człowieka. Jest pełna miłosierdzia, nie odpłaca innym za krzywdy,
triumfuje nad osądem. Jest szczera, nie
powierzchowna ani wymuszona. Jest
autentyczna, bez fałszywego uśmiechu,
bez pustych i zbędnych, nieszczerych
słów typu: „wspaniale cię widzieć”, „och,
musisz nas odwiedzić” lub „co słychać?”.
Taka mądrość, pozbawiona egoistycznych
motywacji, doprowadzi do pokoju nawet
w niesprawiedliwym świecie.
Bez względu na to, w co wierzą ludzie,
których spotkamy na misji, to oni usłyszą
twój język, będą cię obserwować i zobaczą
twoje życie. Natomiast… Co tak naprawdę
usłyszą? Co tak naprawdę zobaczą? ¶

Pomoc
dla uchodźców
z Ukrainy
Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy okazują
nam zaufanie, pytając, jak mogą włączyć się w nasze działania
na rzecz pomocy osobom uciekającym z Ukrainy przed wojną.
Staramy się koordynować zgłoszenia pomocy,
które do nas napływają, i w tym celu uruchomiliśmy
nr telefonu 661 188 500, czynny w godz. 9:00–17:00
oraz adres e-mail: bsmbiuro59@gmail.com.
Trwajmy w modlitwie o Ukrainę.
Zachęcamy do śledzenia naszego Facebooka:
BiblijneStowarzyszenieMisyjne.
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| Świadectwo

Ana Opungu / tłum. Alicja Cieślar

Świadectwo Bożego działania
pośród ludu Balangao
Brat Arona,
Denberg, przytula
Timothy'ego.
Fot. Ana Opungu
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Nawrócenie Any jest owocem tłumaczenia
Biblii dla ludu Balangao na Filipinach. Boże
Słowo przetłumaczone na jej język ojczysty
sprawiło, że jej naród i rodzina nie czczą już
duchów, ale prawdziwego i żywego Boga.
Dorastając w czasie, gdy lud Balangao
zaczął przyjmować wiarę w Boga i doświadczać Jego mocy nad duchami,
Ana była świadkiem przemiany, jaka
zachodziła pośród jej narodu. W rezultacie ona również przyjęła Chrystusa
jako swojego Pana i Zbawiciela. Była
pierwszą osobą z ludu Balangao, która
została pełnoetatowym misjonarzem pracującym za granicą. Obecnie działa wśród
swoich rodaków, pomagając im w pracy
nad tłumaczeniem Starego Testamentu.

Pragniemy podzielić się świadectwem Any
dotyczącym wydarzenia w jej rodzinie, które miało miejsce w 2019 roku, gdy kobieta
brała udział w warsztatach dla misjonarzy.
„Na kilka dni przed zakończeniem
warsztatów dowiedzieliśmy się, że mój
trzydziestotrzyletni bratanek, Aron, zginął
w wypadku samochodowym! Ciężarówka,
którą podróżował przez górzysty teren
Balangao, stoczyła się ze stromego zbocza
do głębokiego jaru. Zaraz po moim powrocie z warsztatów do Manili nasza rodzina
udała się do domu na pogrzeb. Po uroczystości moja rodzina w powiększonym
gronie spotkała się z rodziną i krewnymi
Timothy’ego, który był jedynym towarzyszem Arona w momencie wypadku.
Timothy otrzymał zarzut zaniedbania
i nierozważnej jazdy. Nasze dwie rodziny
spotkały się, wedle tutejszych zwyczajów,
by rozstrzygnąć sprawę. Zgodnie z powszechną pośród ludu Balangao praktyką,
rodzina Arona (czyli mój brat) miała prawo
domagać się zapłaty odzwierciedlającej
wartość utraconego życia. Przeważnie
w taką zapłatę wchodzą ogromna ilość pieniędzy, wiele zwierząt, pól ryżowych oraz
inne rodzaje mienia. W przeszłości rodziny
były pozbawiane całego dobytku, by móc
dokonać wymaganej zapłaty.
Jednak mój brat, Oscar, przemawiając
podczas wspomnianego spotkania, ogłosił,
że nie będzie wymagał zapłaty! Wszyscy
byli zdumieni, a rodzina Timothy’ego
odczuła niesamowitą ulgę. Jej członkowie
okazali głęboką wdzięczność, a także wielki
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smutek, przepraszając za wypadek. Kiedy
wyraziłam uznanie wobec brata w związku
z jego decyzją, powiedział: «Boję się Boga,
a Jego Słowo mówi, że jeśli nie przebaczę innym, nie otrzymam przebaczenia
za swoje grzechy». O tym właśnie mówi
się podczas warsztatów na temat Bożego
Słowa i kultury – podejmowanie decyzji w oparciu o Słowo Boże, nawet gdy
zwyczaje kulturowe są tak bardzo różne od
tego, co mówi Bóg. Osoby biorące udział
w tym spotkaniu dwóch rodzin komentowały z podziwem, że to wydarzenie
było możliwe tylko dzięki Bożej miłości.
W istocie mogliśmy ją odczuć i podczas
tego spotkania Bóg został uwielbiony. Na
koniec wszyscy chwyciliśmy się za ręce
i podziękowaliśmy Bogu za Jego miłość.

Aron przyjął Chrystusa i został
ochrzczony jako młody chłopak, ale
w dorosłym życiu oddalił się od Pana.
Kiedy Oscar otrzymał informację o śmierci
swojego syna, bardzo się martwił z powodu jego stanu duchowego. Dowiedział się
jednak, że ostatnie słowa Arona brzmiały:
«Pomódlmy się», i wtedy się uspokoił –
Aron przed śmiercią zawołał do Boga”.
Brat Any i ojciec Arona, Oscar, po tym
wydarzeniu postanowił ponownie zebrać
przyjaciół syna i rodzinę Timothy’ego, by
opowiedzieć im więcej o Bożej miłości
i Jego planie zbawienia. Możemy modlić się
o Boże błogosławieństwo i dalsze działanie
pośród tych rodzin i całego ludu Balangao
oraz o to, by Ana i jej bliscy mogli dalej
swoim życiem oddawać Bogu chwałę. ¶
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Wala Jarosz

Które książki wybrać?
Na moim biurku w widocznym miejscu widnieje wydrukowany harmonogram
prac redakcyjnych biuletynu „Idźcie”. Dla mnie najważniejsza jest informacja,
do kiedy powinnam wysłać moje recenzje. I właśnie zbliża się ten moment.
Teoretycznie mam jeszcze przed sobą kilka dni, ale praktycznie… to ich nie
mam. Dlatego wstałam dziś wcześnie, aby pisać. Towarzyszy mi piękny
wschód słońca (znowu będzie słoneczny dzień).
Przedstawiam Wam kolejne trzy propozycje. A z książkami o misji bywa u mnie tak:
Jak ich zapas się kończy, to zaczynam się
martwić, czy dalej będę miała co czytać i o
czym pisać. Kiedy uda mi się ten zapas uzupełnić, staję przed dylematem, które książki
wybrać. Poniższe pozycje wybrały się same.
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Bruce E. Olson, Bruchko, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”,
Warszawa 1995.
Swego czasu intensywnie poszukiwałam tej książki. Wydawca
jej nie miał. Próby zakupienia jej
przez internet spełzły na niczym –
ilekroć gdziekolwiek pojawiała się
informacja o sprzedaży, ostatecznie zawsze kończyło się na wiadomości: „produkt niedostępny”. „To
niemożliwe! – myślałam sobie. – Muszą być
ludzie, którzy tę książkę jeszcze posiadają!!!”.
Kilka miesięcy temu znajoma oznajmiła mi, że ponownie zamierza przeczytać
Bruchko, bo ta historia niesamowicie ją
inspiruje. „Masz Bruchko? – spytałam. – Ja
też chcę ją mieć!”. Wiedziałam, że mogę na
nią liczyć i pożyczy mi swoją cenną książkę, ale że lubię mieć je na własność, więc
znowu zaczęłam szukać jej w internecie.
Tym razem się udało i już kilka dni później
miałam w rękach swój egzemplarz. Stan

książki wskazywał na to, że wcześniej ktoś
już ją czytał. I to chyba nie jeden raz.
Dlaczego Bruchko? Bruchko, a właściwie Bruce Olson, to człowiek, który
ponad piętnaście lat swojego życia spędził
w Ameryce Południowej wśród plemienia
Motilone. Plemienia dzikiego, okrutnego
i morderczego. A Bruce „powiązał się”
z tym plemieniem, a w rezultacie Motilone
„powiązali się” z Bogiem.
Boży impuls, aby związać swoje życie
z misją, Bruce odczuł, mając zaledwie
szesnaście lat. W tamtym czasie miał o misjonarzach nie najlepsze zdanie, dlatego
wzbraniał się przed Bożym powołaniem.
Z czasem jednak jego uwagę przykuła
Ameryka Południowa. Zauważył, że przerodziło się to w fascynację. Każdego dnia
marzył o tej urzekającej ziemi i jej ludach.
Mając dziewiętnaście lat (1961 r.) wyruszył
na swoje pierwsze spotkanie z Indianami.
Nawet nie próbuję opowiadać Wam jego
historii – koniecznie przeczytajcie ją sami!
Jest fascynująca, momentami mrozi krew
w żyłach, ale przede wszystkim inspiruje.
To opowieść o człowieku, który żyje w czasach, kiedy człowiek ląduje na Księżycu,
i poświęca swoje życie tym, którzy żyją
z dala od cywilizacji. Po to i aż po to, aby
opowiedzieć im o Jezusie. Należy też wspomnieć, że działania Bruce’a wśród Motilo-

ne znacząco wpłynęły na poprawę ich życia
– szczególnie w sferze edukacji i zdrowia.
O tym również opowiada ta książka.
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Ludmiła Plett, Przebudzenie zaczyna się ode mnie, Oficyna „Cel”,
Kraków 1999.
Stos książek o intensywnie pomarańczowej okładce przyciągał moją
uwagę, gdy tylko przekraczałam
próg naszej fundacyjnej biblioteki.
Wiele jest w niej takich stosików! To zapasy zgromadzone
dawno temu, kiedy żył jeszcze
założyciel fundacji (mój teść, pastor
Tadeusz Jarosz). Od czasu do czasu ze stosików ubywa troszkę książek. Mam w zwyczaju wykładać je na stolik z literaturą, aby
ludzie, którzy bywają w naszej fundacji,
mogli sobie coś z nich wybrać. Niedawno
uszczupliłam zapasy książki Ludmiły Plett…
Zaintrygował mnie tytuł. Skoro coś tak ważnego, jak przebudzenie, ma się rozpocząć
ode mnie, to może warto ją przeczytać…?
Tylko jaki to ma związek z misją? Od
razu przypomnę Wam książkę dr. Kurta E.
Kocha, którą prezentowałam kilka lat temu,
Bóg wśród Zulusów (Wydawnictwo Ewangeliczne TEW, Poznań 1990). Autor opisuje w niej duchowe przebudzenie wśród
afrykańskiego plemienia Zulusów, jakie – za
sprawą pewnego misjonarza pochodzenia
niemieckiego, Erlo Stegena, który pozwolił
Bogu używać siebie jako narzędzie – miało
miejsce w latach 60. minionego stulecia.
Obie te pozycje łączy postać Erlo Stegena.
Pierwsza z nich opisuje jego służbę misyjną,
druga zaś jest zbiorem jego kazań i świadectw wygłoszonych przez niego w Niemczech oraz Republice Południowej Afryki.
Książka Ludmiły Plett jest (bardzo osobistym) opowiadaniem Stegena, ewangelisty
i misjonarza, o darowanym przez Boga przebudzeniu duchowym pośród tego okrutnego i wojowniczego plemienia. Misjonarz

szczerze przedstawia, w jakich okolicznościach przebudzenie musiało się dokonać
w pierwszej kolejności w jego życiu. Po to,
aby mógł być jego dalszym „nośnikiem”.
Głoszone przez niego prawdy biblijne
mogą stanowić dla czytelnika niemałe wyzwanie. Czasem konieczne jest przejrzenie
się w nich jak w lustrze, skonfrontowanie
z nimi swojego życia.
Marzy nam się polskie duchowe przebudzenie? Niech osoba Erlo Stegena będzie
dla nas inspiracją!
Janusz Kokot, Afrobiografia, Wydawnictwo
Arka, Gliwice 2021.
– Walu, czy słyszałaś o Januszu Kokocie
i jego książce?
– Nie, nie słyszałam, ale
chętnie czegoś się o niej
dowiem i ją przeczytam.
Gdzie można ją kupić?
– Ja Ci ją kupię i wyślę…
Kilka dni później przesyłka od Asi Marcol czekała na mnie w skrzynce pocztowej.
Janusz Kokot jest artystą. Uprawia malarstwo i rysunek. Brał udział w wielu wystawach i jest laureatem wielu nagród. Tu
może rodzić się pytanie: Czy artysta może
zostać misjonarzem? Historia opowiedziana w tej książce dowodzi tego, że może.
Jednak podróż artysty w głąb serca
Afryki, do Ugandy, powodowana była nie
względami artystycznymi, ale pragnieniem
pomagania innym oraz walką o ich lepsze
jutro. W książce zawarto poruszające historie ludzi potrzebujących wsparcia oraz
tych, którzy tę pomoc oferują. Nie zabrakło
opisu całego wachlarza zabawnych lub
frustrujących sytuacji, wskazujących na
ogromne różnice kulturowe, jakie dzieliły
misjonarza i ludzi, którym służył.
Artysta misjonarzem…? Pędzel i ołówek
w jego ręce – na okres trzech lat – zastąpio-
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się bezużyteczne. Doświadczenie życiowe
i praktyczne umiejętności – z powodu
różnic kulturowych i braku środków –
najczęściej nie znajdowały zastosowania,
a znajomości z ludźmi biznesu nie spełniły
pokładanych w nich nadziei. Z poczuciem
bezsilności oddawałem Bogu to, co mi pozostało, i za każdym razem ze zdziwieniem
odkrywałem, że… wystarczy”.
Gorąco zachęcam do przeczytania tej książki. Jest pięknie wydana. Zawiera dużo zdjęć
oraz wybrane obrazy artysty. Moje ulubione: African Dusk i Dark Continent.
Życzę miłej lektury!

ne zostały przez młotek i siekierę. A obrazy,
które zdarzało mu się stworzyć, służyły nie
prestiżowym celom, ale zdobywaniu pieniędzy na kolejną paletę cegieł lub wyposażenie
schroniska dla samotnych matek w Zangule.
Artysta misjonarzem…? A jednak! Janusz
Kokot pisze: „Zastanawiałem się, co malarz
i rysownik może robić na misji. W powszechnej opinii do tego zajęcia bardziej predestynowani są duchowni czy ludzie związani ze
służbą zdrowia. Jednak szybko okazało się, że
ta praca wymaga wyobraźni, daru improwizacji, kreatywności i oddania, czyli dokładnie
tego wszystkiego, czego niezbędnie potrzebuje artysta w swojej pracowni”.
Artysta misjonarzem…? Autor podsumowuje: „Zdolności artystyczne i budowana latami pozycja na rynku sztuki okazały

PS Ktoś napisał, że moje recenzje spowodowały, że w domowej biblioteczce przybyło
mu kilka książek. Bardzo mnie to cieszy! ¶
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Gdzie:

Kiedy:

Koszt:

Wrocław

7 maja 2022
godz: 1000-1800

45 zł

Kościół Chrześcijan Baptystów

ul. Kłodnicka 2

Dotknij Misji!

(rejestracja od 9 )
30

Spotkaj misjonarza!

(w tym obiad cateringowy,
przerwy kawowe)

Zadaj pytania!
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Warsztaty prowadzą polscy misjonarze od lat zaangażowani w Misję Wycliffe’a.
Zapisy telefonicznie 33 854 43 11 lub przez e-mail biuro@bsm.org.pl

Bariery oddzielające ludzi
od Słowa Bożego
Brak przekładu

7376 języków na świecie tylko
około 3524 ma dostęp choćby do fragmentu Biblii
Spośród ponad

Analfabetyzm

16% ludności świata to analfabeci
z tego 17% stanowią dorosłe kobiety

Prawie

A
Bieda

Najwyższy wskaźnik analfabetyzmu występuje w krajach
afrykańskich, na południe od Sahary, oraz w krajach azjatyckich

Wielu ludzi nie ma funduszy na zakup Biblii
Nie stać ich na wysłanie dzieci do szkoły

Zakaz rozpowszechniania Biblii

Taka sytuacja występuje obecnie w wielu krajach islamskich,
buddyjskich i komunistycznych

Bariera błędnych poglądów o Biblii
Jest dla ludzi starszych i prostych lub specjalnie wykształconych
Lepiej jej nie czytać, bo od czytania Biblii można zwariować
Jest księgą z innej kultury / innej religii
Pochodzi z przeszłości i nam współczesnym nie ma nic do powiedzenia
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Źródło: www.bsm.org.pl

Czytają ją najrozmaitsi sekciarze
Jestem tak zapracowany, że nie mam czasu na czytanie Biblii

