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| Od redakcji

Robert Bylicki

Czy to już koniec…?
Z pewnością wiele osób zadaje sobie takie pytanie. Być może,
kiedy bierzesz do ręki nasz biuletyn, ceny benzyny wznoszą się
na kolejne wyżyny, nie widać końca wojny na Ukrainie…
a dzisiejsza młodzież jest coraz bardziej zepsuta.
Już Sumerowie 2050 lat przed Chrystusem
pisali na przykład o tym, że „Młodzież
stoczyła się na samo dno i bliski jest koniec
świata”. Widzimy więc, że różnorakie problemy, wojny, strach o jutro towarzyszyły
ludziom praktycznie od zawsze.
Czy obawa o to, co przyniesie jutro, paraliżuje również twoje życie? „Lęk jednak
nie sprawi, że jutro będzie łatwiej, ale na
pewno sprawi, że dziś będzie trudniej”,
jak mawiała Corrie Ten Boom. Zacytuję
jeszcze jedną sentencję – z karteczki, która
wisi u mnie w biurze, a którą otrzymałem przed wieloma laty od żony pastora,
Weroniki Mach: „Z lęku i rozpaczy wyłania
się jasne światło. To Jest Jezus. On żyje! On
jest gotów tobie pomóc i rozwiązać Twoje
problemy”. Te słowa napawają nadzieją
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i dodają sił, gdy nasze serca wydają się zatrwożone. Jeśli martwisz się o jutro, wiedz,
że tylko Jezus jest bezpieczną kryjówką.
Pomimo że tak wiele niezrozumiałych
wydarzeń dzieje się wokół nas, „Idźmy”,
aby zanieść Dobrą Nowinę, pomoc i zachętę dla tych, którzy są zatrwożeni, poszkodowani i nie poznali jeszcze Boga.
W kolejnym biuletynie przeczytacie nie
tylko o działalności naszych misjonarzy,
ale również o tym, jak Bóg porusza ludzkie
serca, jak wielka pomoc mogła dotrzeć do
potrzebujących na Ukrainie, jak żyją Romowie w Szaflarach i o tym, w jaki sposób
mała broszura może pomóc ludziom po
traumatycznych przeżyciach.
Dziękujemy Wam, że wspólnie możemy
tworzyć historię i dawać ludziom nadzieję!

Adres: Biblijne Stowarzyszenie Misyjne,
ul. Cieszyńska 47, skr. poczt. 39, 43-450 Ustroń,
tel. (33) 8544311, biuro@bsm.org.pl, bsm.org.pl
Roczny koszt druku i wysyłki kwartalnika
„Idźcie” wynosi 30 zł.
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
32 1050 1096 1000 0001 0178 4874
z dopiskiem: biuletyn „Idźcie”

| Od dyrektora Wycliffe polska

Agnieszka Domagała

Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych
najmniejszych braci moich, mnie uczyniliście. (Mt 25,40)
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Nigdy nie jesteśmy gotowi na wojnę. Nasz
umysł zawsze pociesza nas nadzieją, że to
niemożliwe, że nikomu się nie opłaca, że
nie warto, że wszyscy na tym stracimy, że
przecież zginą niewinni, że nie warto tracić
ludzkiego życia dla jakichś materialnych
korzyści… A jednak czasami nasze nadzieje
okazują się płonne – komuś coś się jednak
„opłacało”, i choć nie możemy tego pojąć,
to skutki tych pragnień odczuwamy teraz
wręcz namacalnie.
Kiedy powstaje ten artykuł, mija 77.
dzień wojny na ziemiach naszych sąsiadów,
a wojna stała się naszą rzeczywistością.
Do dziś ponad 3 mln 300 tys. uchodźców
przekroczyło granicę Polski. Ich życie
uległo diametralnej zmianie, wszystko
obróciło się o 180 stopni w kilka godzin czy
dni. Od utraty życia bliskich osób do utraty
pracy, domu i często wszystkiego, na co
pracowali przez całe życie. Teraz w wielu
regionach Ukrainy nie ma pracy ani
zaopatrzenia w podstawową żywność, jest
rozdzielenie z rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi. W Polsce uchodźcy znajdują swój
tymczasowy nowy dom, nową pracę. Jedni
próbują zbudować tu swoje życie od nowa,
inni czekają na możliwość powrotu.
Kościoły wszystkich wyznań podjęły się
niesienia praktycznej pomocy. Każdy tak
jak umiał czy mógł. Jedni użyczyli swoich
domów, inni gotowali posiłki, rozdawa-

li kanapki na dworcach, opiekowali się
dziećmi, sortowali ubrania, kosmetyki
i różne produkty. Jeszcze inni uczyli języka
polskiego – jako podstawowego narzędzia do przetrwania w Polsce. Wielu jest
zaangażowanych w transporty żywności,
środków czystości czy medykamentów dla
osób pozostających na Ukrainie.
Wszyscy też się modlili – i modlą dalej.
O pokój, o koniec walk, o bezpieczeństwo
ludzi, o wytrwanie dla zmęczonych walką
obrońców swojej ziemi, o siły dla wolontariuszy, o upamiętanie dla agresorów.
Te trudne sytuacje, które przerastają
naszą wyobraźnię, niosą za sobą wiele napięcia, stresu i bólu. Rozmawiając
z uchodźcami, ciągle mamy do czynienia
z ich emocjami: strachem na wspomnienie zdarzeń sprzed kilku dni czy tygodni,
lękiem przed tym, co czeka w przyszłości,
niepewnością codziennego dnia. Bezpośrednio po trudnym przeżyciu niełatwo
w momencie zebrać w sobie tyle sił, by ze
spokojem patrzeć w przyszłość.
Jedno z działań, którego podjęło się
BSM, to wsparcie psychologiczne dla
osób, które przeszły przez traumatyczne
doświadczenia. Już w pierwszych dniach
wojny wiedzieliśmy, że potrzebna będzie
pomoc. Jak jednak dotrzeć z pomocą do 3
milionów ludzi?! Jednym z „drobnych” sposobów okazała się możliwość dostarczenia

Fot. Stormseeker, www.unsplash.com
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Kościołom materiałów z zakresu Trauma
Healing (Uleczenie zranień), opracowanych
kilka lat temu przez pracowników Wycliffe/SIL działających w strefach konfliktów wojennych.
Broszurka Pokonywanie
kryzysu jest już wydrukowana w wersji rosyjsko- i ukraińskojęzycznej.
Kilka tysięcy egzemplarzy
BSM przetransportował
do Kościołów na Ukrainie,
używając magazynów
Biblijnego Seminarium
Teologicznego we Lwowie. Kilka tysięcy
egzemplarzy rozprowadziliśmy też już

w polskich Kościołach, gdzie prowadzona
jest pomoc dla osób z Ukrainy.
Broszurka Pokonywanie kryzysu przetłumaczona została też na język polski
i wydana razem z krótkim komentarzem,
jak jej używać indywidualnie lub w małych
grupach. (Jest dostępna za darmo – kontakt przez biuro BSM). ¶
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec
miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który
pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym,
abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką
nas samych Bóg pociesza (2 Kor 1,3–4).

| Służba pośród Romów

Jerzy Marcol

Mówić czy nie mówić
o tym, co robimy dla uchodźców?
Co BSM robi dla ofiar wojny?
Ten artykuł składa się z dwóch części.
W pierwszej dzielę się kilkoma refleksjami odnośnie kilku fragmentów Nowego
Testamentu, które mówią o okazywaniu
pomocy i składaniu świadectwa ofiarodawcom. W drugiej przedstawiam działania
BSM związane z organizowaniem transportów z pomocą humanitarną do Lwowa,
Mukaczewa i na wschodnią Słowację.

Nie trąbcie o swoich jałmużnach
W Nowym Testamencie kilkanaście razy
napisano o jałmużnach. Potocznie przez
jałmużnę rozumie się drobne darowizny
przekazywane żebrakom, dzięki którym
mogą oni zaspokoić podstawowe potrzeby
życiowe. W Kazaniu na górze Pan Jezus
oznajmił, że ci, którzy dają jałmużnę, nie
powinni o tym „trąbić”, czyli się tym chwalić (zob. Mt 6,2–4).
Jednakże greckie słowo ἐλεημοσύνη
(eleémosuné) oznacza nie tyle drobne datki,
co okazywanie miłosierdzia i współczucia
ludziom w potrzebie, między innymi przez
drobne dary. Jałmużny Korneliusza były hojne
i systematyczne (zob. Dz 10,2), a Tabity z Joppy – polegały na spełnianiu dobrych i miłosiernych uczynków (zob. Dz 9,36). Ludzie
z boku dostrzegali ich dobroczynność, została
ona wspomniana także na kartach Biblii.

Zarządzanie darowiznami
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W Dziejach Apostolskich opisano sytuacje,
gdy zbierano darowizny od wielu osób, aby

pomóc potrzebującym. Jedna z nich miała
miejsce w zborze w Antiochii – zebrano
darowizny, aby pomóc biednym w Jerozolimie. Nie został wymieniony z imienia
żaden z ofiarodawców, tylko osoby, które
były odpowiedzialne za dostarczenie tej
pomocy do Jerozolimy – Paweł wraz z Barnabą (zob. Dz 11,30).
Wiele lat później Paweł wspomniał
w swojej mowie obronnej przed namiestnikiem Feliksem, że przybył do Jerozolimy
„aby narodowi (…) przynieść jałmużny
i złożyć ofiary” (Dz 24,17). Jałmużny te
musiały mieć bardzo dużą wartość, gdyż
zbierał je w zborach greckich i długo nad
tym pracował.
W powyższych tekstach można dostrzec
pewną sprzeczność. Z jednej strony Pan
Jezus mówi, aby nie „trąbić” o dawaniu
jałmużny, a z drugiej – wymieniono osoby,
które zarządzały zebranymi darami i robiły
sprawozdanie z tego, co uczyniły.

Raporty z działań
Piszę o tym dlatego, że zauważyłem w dyskusjach w internecie zarzuty pod adresem
osób/organizacji zajmujących się niesieniem pomocy dla uchodźców, że „trąbią
o tym, co zrobili”. Pracuję w organizacji,
która dostarczyła na Ukrainę już około 50
ton żywności dzięki darowiznom (czasem
bardzo hojnym) od wielu osób, które nie
chcą być wymieniane w sprawozdaniach
z działań humanitarnych, jednakże bardzo

Rozładunek pomocy
humanitarnej
w Seminarium
Biblijnym we Lwowie.

cenią sobie informacje o tym, co dzięki ich
darom zostało zrobione.
Kiedy Paweł z Barnabą wrócili z pierwszej podróży misyjnej, zebrali zbór, który
ich w tę podróż wysłał, i złożyli świadectwo
o tym, czego Bóg poprzez nich dokonał.
Gdy wyjeżdżamy w podróż misyjną albo
z pomocą humanitarną do ludzi w potrzebie, jesteśmy winni osobom, które nas w tę
podróż wyposażyły, świadectwo o tym, co
Bóg uczynił z ich darami, do kogo trafiły
i komu pomogły. W świecie, w którym
ludzie często myślą tylko o własnych
zyskach, pisanie i mówienie o dobroczynności na rzecz ludzi w potrzebie jest formą
wezwania do zmiany systemu wartości
– aby życie dla siebie przemienić w życie
dla innych.

Co leży w zakresie twoich
obowiązków chrześcijańskich?
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W Biblii opisano sytuację, kiedy to pewien
Samarytanin, będący w podróży z Jerozolimy do Jerycha, postanowił nagle zmienić
swoje plany, aby przez jakiś czas skupić się na
organizowaniu pomocy dla zupełnie obcego
człowieka, którego spotkał na drodze, a który
wcześniej wpadł w ręce zbójców. Zastanawiam się, czy w zakresie swoich obowiązków
służbowych miał wpisany taki punkt: „udzielanie pomocy ludziom, którzy zostali pobici
przez zbójców”? Zapewne nie, ale to nie
przeszkodziło mu w podjęciu tych działań.
Wojna na Ukrainie sprawiła, że wielu
Ukraińców musiało uciekać ze swoich
domów, aby ratować życie. Jako cały naród,
jako Kościoły i organizacje misyjne stanęliśmy przed wyzwaniem: pomagać czy zostawić ich samym sobie? Każdy z nas mógłby
powiedzieć: „Pomaganie uchodźcom nie
należy do moich obowiązków służbowych.
W moim Kościele jestem odpowiedzialny
za to i tamto”, „Nasza organizacja specjalizuje się w takiej czy innej służbie. W zakresie moich/naszych obowiązków nie

ma takiego punktu jak niesienie pomocy
uchodźcom z Ukrainy”. A jednak są Kościoły i organizacje, które odeszły na jakiś
czas od swoich specjalizacji, aby skupić się
na niesieniu pomocy ludziom w potrzebie.

Działania BSM na rzecz
ofiar wojny na Ukrainie
Jedną z takich organizacji jest Biblijne Stowarzyszenie Misyjne. Gdy tylko
uchodźcy z Ukrainy zaczęli przybywać do
Polski, zastanawialiśmy się, co możemy
dla nich zrobić. Na początku pomagaliśmy w przewożeniu ich z granicy na Śląsk
Cieszyński. Szybko zobaczyliśmy, że w tę
służbę zaangażowało się wiele innych
osób. Szybko też otrzymaliśmy informacje
z Ukrainy o potrzebie dostarczania żywności zarówno uchodźcom, jak i lokalnej
ludności. W chaosie pierwszych dni wojny
jedni uciekali ze stref zagrożonych wojną, inni rzucali się na sklepy, aby zrobić
zapasy. W sklepach wprowadzono pewne
limity na produkty żywnościowe. Im dalej
na wschód, tym sytuacja była gorsza. Wiele
sklepów w ogóle przestało działać. Tam
ludzie potrzebowali pomocy z zewnątrz.
Od pastora Michaiła Balko z Mukaczewa otrzymaliśmy informację o tym, że
uciekinierzy ze wschodu Ukrainy docierają
do granicy z Polską czy Słowacją, kobiety
z dziećmi przekraczają granicę, natomiast
mężczyźni w wieku 18–60 lat nie mogą
opuścić kraju. Wielu z nich nie miało do
czego wrócić, gdyż ich miasta zostały zniszczone bądź zajęte przez wojska rosyjskie.
Szukali schronienia w zachodniej Ukrainie,
stale powiększając grupę bezdomnych
uchodźców. Dla nich stworzono noclegownie w salach szkolnych, w kościołach,
świetlicach. Trzeba było jeszcze dać im jeść.

| Służba pośród Romów

Rozładunek
pomocy
humanitarnej.
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W oparciu o to
BSM zwróciło się do
ofiarodawców z prośbą o darowizny, za
które miała zostać
kupiona żywność
i przewieziona na Ukrainę. Dzięki pierwszej spontanicznej fali ofiarności mogliśmy
kupić około 4 tony pożywienia i przewieźć
je do Mukaczewa, do dyspozycji Kościoła
Żywego Boga, który prosił nas o pomoc
dla najbiedniejszych Romów jeszcze zanim
wybuchła wojna, gdyż poprzednie dwa
lata pandemii doprowadziły do wielkiego
zubożenia szczególnie ludności romskiej.
W tym też czasie nawiązaliśmy kontakt
z ukraińską organizacją Epoka, będącą częścią międzynarodowej organizacji Josiah
Venture. Jej członkowie zorganizowali
w piwnicy Seminarium Baptystycznego we
Lwowie magazyn przejściowy, do którego
przywożono pomoc humanitarną z Polski,
Czech i innych krajów, a skąd ukraińscy
kierowcy wywozili ją dalej w głąb Ukrainy,
do miejsc dotkniętych wojną. W magazynie tym pracowała duża grupa wolontariuszy, którzy rozładowywali i załadowywali
przybywające auta.
W miarę jak na konto BSM wpływały
kolejne darowizny, zaczęliśmy się modlić
o kierowców, którzy byliby gotowi przewozić pomoc humanitarną z Ustronia na
Ukrainę. W odpowiedzi na nasze modlitwy
zgłosiło się najpierw dwóch, a potem kolejnych dwóch mężczyzn. Łącznie kierowcy
zaangażowani przez BSM wykonali około
50 kursów z pomocą humanitarną, z tego
około 40 do Lwowa. Jeden z kierowców
wykonał 15 kursów, drugi 13. Mój wynik to
na razie 5 kursów na Ukrainę, 3 do Lwowa,
2 do Mukaczewa i kilka na Słowację. Na
razie łącznie przewieziono około 50 ton
żywności o wartości ponad pół miliona
złotych. Wszystkie produkty kupowaliśmy
w życzliwej nam hurtowni w Wiśle Obłaźcu.

Wielu ofiarodawców
Wartość przewiezionej pomocy jest jak na
naszą małą organizację misyjną po prostu
olbrzymia. Stało się to możliwe dzięki
darowiznom nie tylko z Polski, ale również
z Norwegii, Austrii, Niemiec, Szwajcarii,
Francji i USA. Za wszystkich ofiarodawców
dziękujemy Bogu. Dziękujemy również za
wszystkich, którzy przygotowywali towar,
a także za wszystkich kierowców, którzy
go dostarczyli. Wśród produktów, które
najczęściej przewoziliśmy na Ukrainę, były:
cukier, kasza, ryż, makaron, olej, margaryna, konserwy mięsne i rybne czy fasola.
Nasi kierowcy przewozili to głównie do
Lwowa, skąd Ukraińcy przewozili to dalej,
do regionów zagrożonych wojną bądź tych,
które były przez jakiś czas zajęte przez
Rosjan. Nasza pomoc docierała do Buczy,
Irpienia, Hostomelu, Czernihowa, Charkowa, w pobliże Chersonu, Sumy, Zaporoża,
a nawet Mariupola. Od kierowców ukraińskich otrzymywałem filmy i zdjęcia zniszczonych miast, wiosek, a także spalonych
rosyjskich czołgów. Są na nich również
krótkie podziękowania za okazaną pomoc.
Tło tych filmików jest porażająco tragiczne
– zniszczone domy i zgliszcza. Niektórzy
kierowcy ryzykowali życiem, aby dostarczyć pomoc, a przy okazji wywieźć kilka
osób ze strefy wojny. Jak długo to jeszcze
potrwa? Rosjanom wojna się jeszcze nie
znudziła, zaś wielu chrześcijan znużyło się
już okazywaniem pomocy.

Pomoc dla Romów
W szczególnie trudnym położeniu znaleźli się Romowie, którzy musieli uciekać
z rejonów objętych wojną. Uciekali całymi
rodzinami, a kiedy dowiedzieli się, że
mężczyźni w wieku 18–60 lat nie mogą
opuścić Ukrainy, stanęli przez dylematem,
czy decydować się na rozłąkę, czy też nie.
Wiele rodzin pozostało na Zakarpaciu,
gdzie schronienia udzieliły im wspólnoty

Rozładunek pomocy
humanitarnej.

romskie. Część jednak zdecydowała się na
rozłąkę, to znaczy, że kobiety z dziećmi
wyjechały z Ukrainy, natomiast mężczyźni
zostali na Zakarpaciu. Jakby nie patrzeć,
obydwie grupy – i ci, którzy wyjechali,
i ci, którzy pozostali – potrzebują pomocy w postaci dachu nad głową i jedzenia.
Dachu nad głową udzielają im lokalni Romowie, czy to na Ukrainie czy na Słowacji,
natomiast dostarczenie jedzenia wymaga
pomocy z zewnątrz, dlatego lokalne Kościoły bardzo sobie cenią pomoc humanitarną, którą otrzymują dzięki różnym
organizacjom zagranicznym (w tym BSM).

Dyskryminacja
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O dyskryminacji Romów przy udzielaniu
pomocy wspomniał delikatnie pastor
Michail Balko, mówiąc że Ukraińcy nie
chcą przyjmować ich do swoich domów.
Taka negatywna postawa Ukraińców
wyzwoliła wiele pozytywnych inicjatyw
u miejscowych Romów, którzy wzięli na
siebie odpowiedzialność za pomoc Romom
-uchodźcom.
Podobnie dzieje się na Słowacji. Podczas ostatniego wyjazdu do Pavlovców we
wschodniej Słowacji pastor Marek Gombar opowiadał o tym, że Romowie, którzy
uciekali z Ukrainy, spotykali się na granicy
z pewną dyskryminacją. Na Ukraińców
przekraczających granicę czekały ciepłe
napoje i posiłki, odzież i autobusy, które
przewoziły ich do ośrodków dla uchodźców. Takiego przywitania odmawiano
jednak Romom, a kiedy chcieli wejść do
autobusu, byli z niego wypraszani. Kiedy
Romowie po stronie słowackiej zorientowali się, co się dzieje, zorganizowali dla
Romów uciekających z Ukrainy pomoc –
zabierali ich z granicy do swoich Domów
Modlitwy, gdzie czekał na nich nocleg. Dla
przykładu w Domu Modlitwy w Pavlovcach nocowało czasem ponad 200 osób,
a łącznie przez ten zbór przewinęło się

ponad 500 Romów, których trzeba było
nakarmić i ubrać. Było to dla wszystkich
wielkie wyzwanie. Podobne działania
podejmowały inne zbory romskie. Jeden
transport z żywnością dostarczyłem do
Kieżmarku, gdzie okoliczni Romowie przyjęli do swoich domów około 120 Romów
z Ukrainy.

Współpraca ponad
podziałami i granicami
Zbory romskie ze wschodniej Słowacji
współpracują ze zborami z Ukrainy przy
przewożeniu żywności do Użgorodu, aby
pomóc najbiedniejszym Romom. Wielu z nich tradycyjnie żyło ze zbierania
złomu, ale teraz, podczas wojny, punkty
skupu przestały działać, tak więc ta forma
zarabiania upadła. Przetrwanie tych ludzi
w pewnym sensie jest uzależnione od pomocy humanitarnej. Nasz ostatni transport
z Polski – 4 tony żywności – dostarczyliśmy do Pavlovców. Część z tego zostanie
wykorzystana dla Romów, którzy przybyli
tutaj z Ukrainy, ale większość zostanie
przewieziona do Użgorodu.
Jeszcze raz dziękuję Bogu za wszystkich ofiarodawców i osoby zaangażowane
w dostarczanie pomocy humanitarnej do
Ukrainy, która trafia zarówno do rejonów
przygranicznych, jak i do regionów po
drugiej stronie Ukrainy, blisko frontu.
Akcja pomocy się jeszcze nie skończyła.
To będą długofalowe działania, trwające
dłużej niż wojna. Ofiary nadal potrzebują
naszego wsparcia. Jeśli chcesz dołączyć do tej
sprawy, przekaż swój dar na konto BSM z zaznaczeniem: darowizna dla ofiar wojny. ¶

| Boże Słowo dla narodów PNG

Beata Woźna

Nieprzerwanie do przodu

Mapa regionu
Wyspiarskiego.
Fot. Holly Hong

Uroczysta
prezentacja
przetłumaczonych
fragmentów
Bożego Słowa.
Fot. Beata Woźna

10

Populacja naszego Centrum w Ukarumpie
znacznie się ostatnio powiększyła, kiedy
to personel misyjny z różnych stron kraju
zjechał na trzy konferencje: spotkania
poszczególnych regionów, zebranie ogólne
wszystkich członków oraz Interact, gromadzący zespoły tłumaczeniowe i alfabetyzacyjne działające w Papui Nowej Gwinei.
Region Wyspiarski, którego jesteśmy
członkami, składa się z pięciu prowincji:
New Ireland, East i West New Britain,
Bougainville oraz Manus, do którego
administracyjnie
należy lud Seimat.
Jesteśmy grupą międzynarodową, która
pracuje w różnych
językach z ludami
zamieszkującymi te
rejony, tłumacząc
Biblię, rozwijając
piśmiennictwo
oraz przygotowując
materiały pomocne
w stosowaniu Słowa
Bożego. (Wielu
innych kolegów misjonarzy pracuje w pozostałych regionach reprezentowanych przez
piętnaście prowincji Papui Nowej Gwinei.
Spotkali się oni oddzielnie, zanim wszyscy
zgromadziliśmy się na Interact).
Zebranie ogólne obejmowało uwielbienie, nauczanie Biblijne na temat zarządzania zasobami, których udziela Bóg,
przedstawienie raportów z placówek misyjnych, o tym jak Bóg działał w tym zróżnicowanym narodzie w ciągu ostatnich trzech
lat, również poprzez partnerskie organizacje, oraz dyskusje nad istotnymi sprawami,

aby efektywnie posuwać się naprzód – tam,
gdzie Bóg prowadzi. Ponadto rozważaliśmy
priorytety naszych działań, biorąc pod uwagę liczne relacje, zaangażowanie Kościoła,
metody komunikacji i różnorodne konteksty, w których odbywa się tłumaczenie Biblii, alfabetyzacja, stosowanie Słowa Bożego
i współpraca w rozwijaniu języków PNG.
Bardzo wzruszający był moment, kiedy
przedstawiciele różnych języków podchodzili do przodu, aby uroczyście złożyć przetłumaczone w ciągu ostatnich trzech lat,
pomimo covidowych restrykcji, Słowo Boże.
Na zdjęciu prezentowane są w różnych
formach: cały Nowy Testament, fragmenty
Pisma, nagrania Słowa na rozmaitych urządzeniach oraz film Jezus. Każda pomarańczowa kropka oznacza inny lud, który teraz
ma większy dostęp do Słowa Bożego w języku swego serca niż kiedykolwiek przedtem.
Chwała Bogu za Jego moc i łaskę w tej misji,
której WY jesteście częścią. WASZE partnerstwo ma wielkie znaczenie!
A teraz z wielką radością pragnę ogłosić, że Biblijna strona internetowa („Słowo
Boże”) w języku seimat została uruchomiona! ☺ Dziękujemy za modlitwy. Kiedy połączenie inernetowe z wyspami Ninigo zostało
przywrócone, zrobiliśmy korektę zawartości
strony z naszymi współpracownikami i uzyskaliśmy zgodę, aby wystartować. Personel
medialny przeprowadził audyt końcowy i też
udzielił nam pozwolenia. Jesteśmy wdzięczni wszystkim biorącym udział – łącznie
z partnerami wspierającymi – za każdą
pomoc, zwłaszcza w ciągu ostatnich sześciu
miesięcy podczas pracy nad tą stroną.
Tak więc teraz lud Seimat na wyspach
Ninigo oraz osoby mieszkające w miastach

Grupa
Wyspiarska.
Fot. Beata Woźna

Uroczysta
przezentacja
przetłumaczonego
Bożego Słowa.
Fot. Beata Woźna

Strona internetowa
Seimat.
Fot. Theresa Wilson
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i na innych obszarach PNG mają dostęp
do materiałów biblijnych, nad którymi
pracowaliśmy przez wiele lat – i nadal
pracujemy. Stronę tę można znaleźć pod
adresem: kakaihaeu.com. Będziemy śledzić,
w jaki sposób jest ona wykorzystywana i jak
można rozwijać ją w przyszłości. Modlimy
się, aby ta strona była błogosławieństwem
dla ludu Seimat i zachęcała do poznawania
Chrystusa i stawania się Jego uczniami.
Dziękujemy za modlitwę o kontakt
z ludem Seimat. Internet już działa na wielu
wyspach, tak więc mogliśmy bezpośrednio
rozmawiać i z Michaelem
na Patexux, i z Johnem na
Mal, i z innymi przyjaciółmi na tych wyspach.
Dzięki temu wiemy, że
sytuacja po powodzi się
unormowała i obecnie
ludzie mają wystarczającą
ilość pożywienia. Dzięki
temu udało się przekazać na czas instrukcje od
naszej awiacji, dotyczące
przygotowania lotniska
na lot, który ma się odbyć
w ostatnim tygodniu
maja. Dzięki temu szybko przeszliśmy
z planu A do planu B, kiedy okazało się,
że John z powodu obowiązków w rządzie
regionalnym nie będzie mógł przylecieć do
Ukarumpy, więc tym razem zastąpi go jego
brat, Gary, który kilka lat temu pracował ze
mną i Michaelem nad niektórymi rozdziałami Przypowieści Salomona. Dzięki temu
możemy zorganizować pomoc dla Seli
– żony Johna, która od wielu miesięcy ma

poważne problemy z oczami, a wyprawa do
szpitala na Manus nic nie dała. W drodze
powrotnej z wysp pilot ma przetransportować ją do miasta Madang, gdzie działa
jedyna chyba w tym kraju klinika specjalizująca się w schorzeniach wzroku. Dzięki
temu znamy aktualne potrzeby na wyspach,
dlatego wiem, co mam zakupić i spakować
do Kodiaka, który ma polecieć po Michaela i Gary’ego. Jednym zdaniem: sprawna
komunikacja ułatwia sprawne działanie.
Zdajemy sobie jednak sprawę, że odzyskane połączenie internetowe nie jest
stuprocentowym gwarantem realizacji tego
planu. W zmieniającej się obecnie sytuacji
– tak jak inni – stoimy (a raczej poruszamy
się) w obliczu licznych przeszkód i wyzwań.
Prosimy o szczególny nacisk w modlitwie
przeciwko podstępnym atakom złego.
Mamy nadzieję na znaczny postęp w tłumaczeniu księgi Izajasza podczas długiego
pobytu Michaela i Gary’ego. Ponadto online
odbędą się zajęcia z Theresą w celu przeprowadzenia korekty rozmaitych tekstów
pomocnych dla nauczycieli w szkołach oraz
rozpoczniemy pracę nad stroną internetową – tym razem z zawartością edukacyjno
-alfabetyzacyjną w języku seimat.
Módlmy się o Ukrainę i zakończenie tej
koszmarnej wojny; o ludzi, którzy stracili
bliskich, cały dobytek, dom rodzinny, którzy
cierpią z powodu traumatycznych przeżyć;
o tych, którzy przyjmują ich pod swój dach
i pomagają na różne sposoby.
Wielkie dzięki za modlitwę i partnerstwo
w tej misji. Modlę się o dziękczynne serce
pośród przeciwności. ☺
Serdecznie pozdrawiam. ¶

| Świadectwo

Z Olą Mirgą rozmawia Anna Marcol

Oczy moje podnoszę ku górom…

Zdjęcia
do artykułu:
Ola i Andrzej Mirga,
Anna Marcol

Ola i Andrzej
Mirga.
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Anna Marcol: Jesteśmy w Waszym domu,
w osadzie Romów Zadział, położonej między Maruszyną a Szaflarami. Tu twój mąż,
Andrzej, jest sołtysem. Wystarczy wyjść
kawałek na sąsiednie wzgórze i otwiera
się przepiękny widok na Tatry. Od wielu
lat znam Cię jako osobę skromną, która
dzielnie wspiera swojego męża i z oddaniem
służy innym ludziom. To tak w ogromnym
skrócie, za tym jednak stoi bardzo wiele rzeczy, które wydarzyły się w twoim życiu. Czy
mogłabyś opowiedzieć nam coś o swoim
dzieciństwie, o tym, skąd pochodzisz?
Ola Mirga: Tak naprawdę z dzieciństwa
pamiętam mało. Pochodzę stąd, z Szaflar,
i tu upłynęły moje lata dzieciństwa – do
czternastego roku życia, bo bardzo wcześnie
zaczęłam swoje dorosłe życie. Opowiem
o kilku wydarzeniach, które zapamiętałam.
W domu niestety był alkohol i przemoc,
mój tata pił. Nie pamiętam, aby bił nas,
dzieci, ale mamę bił często. Baliśmy się go
bardzo. Stąd chyba najbardziej utkwiły mi

w pamięci te najgorsze momenty. Kiedy
przychodziliśmy do domu po godzinie
siódmej wieczorem, gdy na przykład byliśmy głodni czy spragnieni, to nie mogliśmy wejść do kuchni, bo każdy szelest
denerwował tatę i sprawiał, że wpadał on
w furię. Po dziewiętnastej wszyscy musieli
być w łóżkach. Pewnego razu – miałam
wtedy około osiem lat – tata wysłał mnie
do wujka po wideo. Było zupełnie ciemno,
kiedy wracałam, i odtwarzacz wypadł mi
z rąk na kamienie. Bardzo się bałam wrócić
do domu, bałam się, że tata mnie zabije.
Zaczęłam w swoim dziecięcym zrozumieniu
modlić się do Boga, prosić o cud, aby wideo
było całe. Podniosłam je, było nieuszkodzone! Odebrałam to jako wysłuchaną
modlitwę, pomyślałam, że Bóg musi istnieć,
bo na tych ostrych kamieniach plastikowy sprzęt nie miał szans. To był chyba dla
mnie pierwszy żywy przykład na to, że Bóg
mnie wysłuchał.
Pamiętam też dobre momenty, gdy
tata był trzeźwy. Około siódmej stawał
w drzwiach i miło wołał: „Dzieci, już bajka.
Chodźcie do domu”. W tamtych czasach
bajki dla dzieci oglądało się tylko raz dziennie. Czasem, jak nie pił, to mnie czesał.
Czasem robił nam kanapki, biedne, ale
smaczne, ze smalcem i ogórkiem.
Choć miałam tylko osiem czy dziewięć
lat, wszystkie domowe obowiązki spadały
na mnie. Sprzątałam, opiekowałam się
młodszym rodzeństwem. Byłam najstarsza
z szóstki dzieci. Pierwszy raz ugotowałam
zupę, kiedy miałam dziewięć lat. Pamiętam
jak dziś, to była pomidorowa. Innym razem,
kiedy mój mały brat miał dwa tygodnie,

Powrót ze szkoły
do wioski.
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gotowałam dla niego na piecu żeliwnym
mleko. Teraz trudno mi to sobie wyobrazić.
AM: W jakim języku rozmawialiście
w domu?
OM: Po romsku. Cały czas wyłącznie po
romsku. Z polskim spotkałam się dopiero,
jak poszłam do szkoły, do pierwszej klasy.
AM: Co możesz powiedzieć o nauce
w szkole, o tym etapie twojego życia?
OM: Bardzo lubiłam się uczyć i bardzo
chciałam chodzić do szkoły. Pierwszą klasę
jednak powtarzałam. Wszystko odbywało
się po polsku, a my nic nie rozumieliśmy.
Zawsze towarzyszyła mi bieda, nie mieliśmy
przyborów szkolnych, brakowało pieniędzy
na zeszyty, książki. Na przerwach wstydziliśmy się jeść nasze skromne kanapki.
Nie mieliśmy papieru śniadaniowego, więc
kanapki zapakowane były w gazetę. Wstydziłyśmy się z kuzynką wyciągnąć nasze
śniadanie i próbowałyśmy coś tam podgryzać pod ławką szkolną. Szczególnie już jako
nastolatki bardzo się wstydziłyśmy.
Cieszyłam się, że mogę uczyć się pisać,
czytać, poznawać nowe rzeczy, ale nie
przypominam sobie, aby kiedykolwiek
ktoś nas pochwalił. Brakowało wsparcia ze
strony nauczycieli. Nie było tak jak teraz,
gdy w klasach są asystenci, którzy pomagają dzieciom romskim opanować język
i nadrobić zaległości. Zostaliśmy wrzuceni
na głęboką wodę – musiałeś się sam włączyć
w ten rytm; albo rozumiesz, albo nie. Przed

pójściem do szkoły rodzice nauczyli nas
jednego zdania: „Chcę do toaleta!”. I tyle.☺
AM: Czy spotykałaś się w szkole z poniżaniem, wyśmiewaniem?
OM: Tak, bardzo często. Przede wszystkim z tego powodu, że nie mieliśmy wielu
podstawowych rzeczy, byliśmy biedni.
Pogubieni.
AM: A co z odrabianiem prac domowych?
OM: Nigdy! W domu nie mieliśmy do
tego warunków, nie było niczego.
AM: A jednak jako dziewczynka miałaś
chyba swoje marzenia?
OM: Bardzo lubiłam pisać. Starałam się
robić to ładnie. Próbowałam pisać wiersze.
No i lubiłam śpiewać. A marzenia? Bardzo
zwykłe – wydostać się poza wioskę, móc
się uczyć. Nie miałam jednak marzeń typu:
„Chcę zostać lekarzem”. To było całkowicie
poza naszym zasięgiem. Owszem, bawiliśmy się w lekarza, ale wiedzieliśmy, że to nie
dla nas. Całkowicie też brakowało wsparcia
i zachęty ze strony rodziców.
Po latach Bóg sprawił cud w moim sercu.
Ponieważ przez długi czas czułam żal, prawie nienawiść do mojego ojca za krzywdę,
jaką wyrządzał mamie, i za to, że nie mieliśmy szczęśliwego, normalnego dzieciństwa.
Zupełnie nie zareagował, że jako czternastolatka opuściłam dom i zaczęłam dorosłe
życie. Nie było też przy mnie rodziców, gdy
przechodziłam bardzo ciężkie chwile po
stracie dzieci. Czułam, że mój stosunek do
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Zajęcia z dziećmi
w świetlicy.
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rodziców jest niewłaściwy, ale emocje były
silniejsze, a w sercu trwał bunt. Nie było
tego widać, ale w środku bardzo cierpiałam.
Nie było też nikogo, kto mógłby mi wytłumaczyć, że tak nie może być. Uważałam,
że mam prawo do żalu i nienawiści. Długo
modliłam się o to i dopiero, gdy Boże Słowo
przemówiło do mnie wersetem: „Czcij
ojca twego i matkę twoją, aby ci się dobrze
działo…”, kiedy to dotarło do mojego serca,
wtedy Bóg mnie uwolnił. To była prawdziwa Boża wolność! Mogę mojego tatę
kochać, szanować, pomagać mu, nawet jeśli
z jego strony nie ma wzajemności. Także
względem innych ludzi Bóg sprawia cud
i pozwala mi szybko zapominać krzywdy.
Wybaczam i nie pamiętam.
AM: Wspomniałaś wcześniej, że modliłaś się już jako ośmioletnia dziewczynka,
nie wiedząc w zasadzie, jaki i kim jest Bóg.
OM: O Bogu słyszałam na lekcjach
religii. Romowie też czasem chodzili do
kościoła, bo jakby „z urzędu” byli zapisani
do Kościoła katolickiego. Boga wyobrażałam sobie na podstawie widzianych tam
obrazów. Myślałam, że jest bardzo stary,
surowy. Nigdy nie czytałam ani nie miałam
w rękach Biblii.
AM: Kiedy pierwszy raz usłyszałaś żywą
Ewangelię o zbawieniu w Panu Jezusie?

OM: Nawróciłam się, gdy miałam osiemnaście lat. Byłam już wtedy od czterech lat
z Andrzejem. Wtedy często zdarzało się, że
takie młode romskie dziewczynki zaczynały
dorosłe życie. Pochodziliśmy z tej samej
wioski, był ode mnie starszy, zaimponował
mi, zakochałam się. Był moim pierwszym
chłopakiem i został mężem na całe życie.
Początkowo mieszkaliśmy u teściów, w starym domku, w tragicznych warunkach, jak
w zimnej sieni. Nie znaliśmy Jezusa i często
także u nas w domu był obecny alkohol.
Kiedy byłam pierwszy raz w ciąży, według
romskiego zwyczaju należało to „oblać”, był
to powód do picia. Doszło do wielkiego zamieszania i bójki, w której oprócz Andrzeja
wzięli udział także jego ojciec, brat, wujkowie, dziadek. Andrzej ranił wujka i dziadka.
I wtedy stało się coś niezwykłego. Jeszcze
jako ludzie nienawróceni dzień w dzień
klękaliśmy z Andrzejem i na kolanach wołaliśmy do Boga, którego jeszcze nie znaliśmy,
i prosiliśmy, aby Bóg mu przebaczył i sprawił, by nie poszedł do więzienia. Do dziś
nie wiem, skąd nam to przyszło, że tak się
modliliśmy. To musiał być Bóg, Duch Święty nas już wtedy dotykał. Pan Bóg wysłuchał
tego wołania i dziadek wycofał oskarżenie.
Jednak musieliśmy się wyprowadzić.
Pojechaliśmy do Bystrzycy Kłodzkiej.
Tam był już mały zbór romski i tam po raz
pierwszy usłyszałam Ewangelię. Wcześniej,
kiedy opuściłam dom rodzinny, wydawało
mi się, że moje życie wreszcie będzie spokojne i piękne. Jednak dość szybko przekonałam się, jak się myliłam. Nie miałam do kogo
zwrócić się po pomoc, ani do rodziny, ani
do policji. Pozostał mi tylko Pan Bóg! Dzięki
Bogu miałam bardzo dobrą relację z moją teściową. Ona nawróciła się pierwsza, potem
zrobił to teść, a ja byłam trzecia. Poszłam do
zboru i usłyszałam wezwanie do pójścia za
Jezusem, do rozpoczęcia świadomego życia
z Bogiem. Bardzo tego chciałam, zrobiłam
krok do przodu, ale dziwna siła, ból, strach
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spadły na mnie. To była walka duchowa.
Jedna z obecnych tam sióstr zaczęła się ze
mną modlić, zapewniła mnie o Bożej miłości
i mocy. Wówczas pojawił się przede mną
obraz krzyża Jezusa i jakby słowa: „Zobacz,
to ja uczyniłem dla ciebie. Proszę, oddaj
mi swoje życie!”. Wtedy jak na skrzydłach
pobiegłam do przodu sali i w modlitwie powiedziałam Panu, że oddaję Mu swoje życie,
że chcę Mu służyć. Wyszłam stamtąd jako
inny człowiek. Wiedziałam, że odtąd Ktoś
jest „za mną”, że ten Ktoś mnie obroni, że
mnie pocieszy, że zawsze będzie ze mną.
Razem z teściową chodziłam do zboru
na wieczorne spotkania modlitewne, a mój
mąż – na dyskoteki. Choć inni już zwątpili, ja modliłam się o niego wiele miesięcy.
Krótko potem, pewnego wieczoru Andrzej,
będąc pod wpływem alkoholu, chwycił
nóż i najpierw rzucił się na mnie, a potem
chciał sam sobie zrobić krzywdę. Trzymał
nóż za rękojeść. Wtedy ja złapałam za ostrze
i próbowałam mu go wyrwać. Szamotaliśmy
się, aż w pewnej chwili udało mi się wyjąć
nóż z jego ręki. Był pewny, że moja ręka jest
cała pocięta i we krwi, jednak kiedy otworzyłam dłoń, nie było na niej nawet małego
draśnięcia. Pan Bóg uczynił kolejny cud,
a Andrzej, gdy zobaczył, że nic mi się nie
stało, po prostu z wrażenia upadł.
Któregoś razu, kiedy byłam już w zaawansowanej ciąży, Pan Bóg przez niesamowity sen dał mi przekonanie, że mój
mąż także się nawróci. We śnie widziałam
Andrzeja z wielką, czarną, skórzaną Biblią
pod pachą, który mówił, że chce dołączyć do ludzi wierzących. Nasze pierwsze
dziecko miało trzy miesiące, gdy Andrzej
oddał życie Jezusowi. To była Boża łaska.
Bóg ma na wszystko swój najlepszy czas.
Akurat wtedy dowiedzieliśmy się, że nasze
dziecko będzie niepełnosprawne. Myślę, że
Andrzej emocjonalnie nie wytrzymałby tego
doświadczenia. Mogliśmy już teraz razem
przechodzić przez te trudne chwile.

AM: Wasze pierwsze kroki w wierze po
nawróceniu stawialiście w Bystrzycy?
OM: Tak, ale dość szybko wróciliśmy do
Szaflar. Tu także Pan Bóg działał i pojawili
się już pierwsi nawróceni Romowie. Stało
się to przez kolejne cudowne Boże działanie. Pewien człowiek, Timo z Finlandii, miał
sen, że rozdaje traktaty ewangelizacyjne
Romom w Polsce. Nie znał języka polskiego (oprócz dwóch słów: chleb i kiełbasa).
Zatrzymał się najpierw w jednym zborze
w Krakowie, gdzie spotkał kobietę, którą
Pan Bóg kilka lat wcześniej pobudził do
nauki fińskiego! Ta siostra pomogła mu
później w tłumaczeniu. Próbowali działać
najpierw wśród Romów w Krakowie, gdzie
nie zostali przyjęci, potem udali się do
Czarnej Góry i Czarnego Dunajca – tam też
zostali odrzuceni. Przyjęto ich tylko w Szaflarach! Ludzie zaczęli się tu nawracać (a my
mniej więcej w podobnym czasie w Bystrzycy). Zadzwonili do nas synowie dziadka,
przepraszali, nastąpiła zgoda, pojednanie, wybaczenie. Dziadek był już wtedy
w ciężkim stanie w szpitalu. Z Andrzejem
pojednali się już wcześniej, a teraz mój mąż
pojechał do niego do szpitala, modlili się razem i dziadek nawrócił się na łożu śmierci.
AM: Osiedlając się ponownie w Szaflarach, gdzie znaleźliście wasz duchowy dom?
OM: Jeździliśmy do zboru w Nowym
Targu. Pastor i starsi wiele nam pomagali.
Najwięcej zrobił dla nas pastor Jan Mamczur. Przyjeżdżał do nas do wsi, nauczał,
wyjaśniał, uczył nas życia, spędzał z nami
bardzo dużo czasu. Mogliśmy się duchowo rozwijać, wzmacniać. I to pomogło
nam później przejść przez bardzo trudne
doświadczenia.
AM: Kiedyś w „Idźcie” pisaliśmy
o traumie, jaką przeszliście, tracąc czwórkę waszych dzieci. Co pomogło wam
w tym bardzo trudnym okresie?
OM: Cały czas byliśmy otoczeni opieką
braci i sióstr ze zboru, opieką i modlitwa-
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mi innych wierzących z innych rejonów
Polski, z zagranicy. A Pan Bóg nas pocieszał
i dodawał sił. Każdego dnia Bóg dawał nam
stosowne Słowo z Biblii, a nasza relacja
z Jezusem i z innymi wierzącymi była niesamowicie ważna. Często Bóg mówił do nas
w Słowie wcześniej, a to przygotowywało
nas na to, co będzie. Po śmierci dziecka wracaliśmy do pustego domu.
Modlitwy działały, ale to był
proces zaufania, to trwało,
to była decyzja każdego
dnia, że chcę ufać Panu, że
nie będę rozpaczać, że podniosę się z Bożą pomocą, że
sięgnę po Boże Słowo i nim
będę się karmić, że nie będę
miała pretensji i żalu do
Boga. Ta walka trwała jakiś
czas. Tu na wsi jest wiele
dzieci dookoła, a moim
marzeniem od młodości
było mieć ośmioro dzieci! Zresztą marzenie
Andrzeja było takie samo: duża rodzina,
dom. A tymczasem wiele lat naszego życia
spędziliśmy w szpitalach, gdzie próbowano
pomóc naszym dzieciom. Staraliśmy się
mimo wszystko być tam dobrym świadectwem. Otrzymaliśmy też bardzo dużo
wsparcia o personelu medycznego, lekarzy,
pielęgniarek. Czy możesz sobie wyobrazić,
że lekarz potrafił razem ze mną płakać?!
Kiedy musiałam poddać się operacji
ratującej życie i przez miesiąc nie mogłam
opiekować się naszym ciężko chorym,
niepełnosprawnym dzieckiem, pan ordynator z Nowego Targu sam zaproponował, że
weźmie go na oddział i zapewni mu opiekę!
Bóg też w swojej miłości pocieszał mnie
kilkakrotnie przez sny. Kiedy z płaczem
modliłam się i mówiłam Mu o pustce,
jaką czuję, i jak bardzo brakuje mi naszych
dzieci, Pan pozwalał mi we śnie przytulać
je, czule do nich mówić, głaskać, czuć wręcz
ich zapach. To były nieziemskie chwile.

AM: Olu, od wielu lat jesteś zaangażowana w służbę wśród dzieci. Prowadzisz
Szkółkę Niedzielną, pracujesz jako asystent
nauczyciela w szkole podstawowej w Maruszynie, a w ostatnim czasie niedaleko
waszego domu wybudowaliście razem z Andrzejem świetlicę dla dzieci z wioski. Sami
ją wyposażacie i organizujecie. Skąd macie
tyle sił, pomysłów, środków do tej pracy?
OM: (uśmiech) Czasem nie mam sił ani
cierpliwości. Przez około rok, w związku
z różnymi problemami, miałam przerwę
w tej służbie, ale Bożego dzieła nie da się
tak po prostu zatrzymać. Bóg mówił do
mnie także przez dzieci, kiedy chodziły
za mną i prosiły, aby znów organizować
zajęcia dla nich. Pytają: „Kiedy będzie
szkółka?”, „Kiedy będziemy się modlić?”.
Dzięki Bogu spotkania znów odbywają
się regularnie, razem z dziećmi przygotowaliśmy salę świetlicy, poukładaliśmy
rzeczy na półkach, a ja… po prostu rozpływam się z wdzięczności Bogu. Są tu
i nastolatki, i trzylatki. Jest ich sporo. To
wielkie wyzwanie. Nastolatki proszą, abym
prowadziła dla nich spotkania młodzieżowe, co oznacza jeszcze więcej obowiązków.
Prowadzę z dziećmi także zespół regionalny. Brakuje mi czasu, bo przecież teraz,
przy pełnym etacie, przez osiem godzin
dziennie jestem w szkole i na dodatkowe
zajęcia mam mało czasu i sił. Modlę się, by
Bóg dał mi jakąś zaufaną osobę do pomocy,
kogoś, kto miałby serce i miłość dla dzieci.
Tu uczę ich nie tylko malowania, robót
ręcznych, gotowania, ale także dbania
o porządek, praktycznego życia, oszczędzania itd. Organizuję dzieciom urodziny,
wdrażam je w obowiązki (typu sadzenie
kwiatków i dbanie o nie), pełnienie dyżurów. Czasem pieczemy ciasta i potem je
sprzedajemy, a pieniądze idą na potrzeby
świetlicy i dla dzieci, na przykład na wyjazd
na basen. Dziewczyny są ze mną, a chłopcy
z Andrzejem.
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AM: Zauważyłam, że prawie cały czas
w pobliżu kręcą się dzieci. Skąd one są?
OM: Oj tak! To dzieci z osady. One
po prostu do mnie lgną. Kiedyś żartem
postraszyłam je, że wybuduję tu taki mur
koło domu, aby mieć trochę ciszy. Przyszły
do mnie wtedy i prosiły: „Ciociu, proszę,
nie buduj tu płotu, bo do kogo my wtedy
pójdziemy?!”. Ciekawe, bo czasem jestem
niemal surowa i zwykle wymagająca, a one
mimo to ciągle chcą być blisko. Około cztery lata temu z okazji Dnia Matki kupiliśmy
takie proste ramki i każde dziecko miało
narysować coś dla swojej mamy. Wtedy coś
mnie ścisnęło koło serca, bo wyobraziłam
sobie, jakby to było otrzymać taki prezent
od swojego dziecka. A potem wydarzyło
się coś wzruszającego. Dzieci dały mamom
prezenty, a następnie wszystkie zwróciły się
do mnie, podeszły i dostałam bombonierę
i kwiaty. Potem zaś dziewczynki z zarobionych za pieczone ciastka pieniążków kupiły
mi storczyk. Schowały go u mnie w domu
z przyczepioną karteczką: „Z okazji Dnia
Matki!”. Popłakałam się bardzo serdecznie.
AM: Od 2014 roku razem z Andrzejem
jesteście zaangażowani w tłumaczenie ksiąg
Nowego Testamentu na język bergitka –
wasz język ojczysty – którym porozumiewacie się na co dzień. Jak to się zaczęło?
OM: Andrzej znał bardzo dobrze Roberta
z Zabrza, wierzącego Roma, który dla własnych potrzeb – aby lepiej zrozumieć Boże
Słowo – zaczął tłumaczyć Biblię z polskiego
na romski i spisywał to w zwykłym szkolnym zeszycie. W tym samym czasie prawie
codziennie przyjeżdżał do nas do wioski pastor i uczył nas Bożego Słowa. Pastor chyba
o tym nie wiedział, ale ja także spisywałam
do zeszytu teksty biblijne, tłumacząc je
z polskiego na romski. Któregoś razu pastor
po przeczytaniu tekstu z Ewangelii Jana
zwrócił się wprost do Andrzeja i do mnie
i poprosił, abyśmy przetłumaczyli to na nasz
język bergitka. Kiedy zaczęliśmy wypowia-

dać słowa Biblii w naszym języku, pozostali
słuchacze byli zachwyceni, a my byliśmy zafascynowani. Pan Bóg włożył w nasze serca
tęsknotę za posiadaniem Jego Słowa w naszym języku! Niedługo potem zmarł Robert
i dopiero po jego śmierci na świetlicy romskiej w Zabrzu odkryto jego zapiski tekstów
biblijnych, a Jurek Marcol powiadomił nas
o tym i zapytał, czy chcielibyśmy dołączyć
do zespołu tłumaczeniowego. Wierzę, że to
Bóg połączył te dwa wydarzenia.
AM: To niesamowite, że kiedy Bóg
powołuje ludzi do jakiegoś zadania, to On
ich także do tego uzdalnia. Nie kończyłaś
studiów lingwistycznych, nawet nie udało
Ci się zrobić matury, a jednak z wiarą
podjęłaś się tej pracy! Bóg patrzył na twoje
serce i używa Cię w zadaniu, którego zgodziłaś się podjąć. Oczywiście jest to praca
zespołowa, ale wy jesteście w niej kluczowymi osobami.
OM: Tak, ale tu muszę zaznaczyć, że
dużo nauczyłam się podczas mojej obecnej
pracy jako asystent nauczyciela w szkole.
Bóg rozwija między innymi moje słownictwo. Siedząc z dziećmi na lekcjach, zadawałam dużo pytań. Prosiłam też nauczycieli
o poprawianie polskich tekstów, które pisałam. W zasadzie cały czas się uczę. Jestem na
lekcjach polskiego, matematyki, angielskiego
itd. Uczę się wszystkiego. Nie wstydzę się,
Bóg dał mi pracę, dzięki której, pomagając
dzieciom, sama mogę się uczyć i uzupełniać
to, czego nie miałam możliwości nauczyć
się w młodości. Kiedyś przyjechała do naszej
szkoły telewizja z zagranicy i robili program
o szkole, w której uczą się dzieci innej narodowości. Wszystko było w języku angielskim.
Kiedy przyszła moja kolej, zadano mi pytanie,
które zawierało bardzo trudne słowo. Nie
rozumiałam go, było za późno, by kogoś
zapytać, więc tylko szybko westchnęłam do
Pana o pomoc i… zaczęłam odpowiadać!
Następnego dnia sam dyrektor podszedł do
mnie i gratulował mi, bo nawet maturzyści
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nie mieli pojęcia, co to słowo znaczy, a ja
odpowiedziałam na temat!☺
AM: Wracając do procesu tłumaczenia
Biblii. Które księgi są gotowe, przetłumaczone i sprawdzone?
OM: Mamy „zrobione”: Ewangelie
(Mateusza, Marka, Łukasza, Jana), Dzieje
Apostolskie i Listy Jana. Na razie na tym pozostaniemy. Z drukarni dostałam niedawno
próbny wydruk w formie zbindowanej
książki, aby na poskładanym tekście jeszcze
nanosić ewentualne poprawki. Noszę go ze
sobą wszędzie! Ciężkie to, ale biorę! Także
do szkoły. Gdy mam na przykład godzinę
przerwy, to już czytam, poprawiam, a przy
okazji rozmawiam o tym z nauczycielami.
Kiedyś nasze dzieci w szkole zobaczyły to,
otoczyły mnie kołem i zauroczone zaglądały do tekstu. „Ciociu, czy to jest ta nasza
Biblia? Czy to po naszemu, po romsku? Czy
to tak będzie wyglądać? Daj nam to! Kiedy
będziemy mogły to kupić?”. Wytłumaczyłam im, że to dopiero wersja próbna.
Później na szkółce niedzielnej ich pierwszym pytaniem było: „Czy będziemy dzisiaj
czytać z tej naszej Biblii?!”. Pomyślałam, że
trzeba zacząć. Na początek postanowiłam
wydrukować na kartkach kilka wersetów
po romsku i po polsku. Zapowiedziała się
też jedna wierząca siostra z Ukrainy z grupą dzieci, którzy przebywają niedaleko. Zapowiada się ciekawie i międzynarodowo.
Wczoraj odebrałam telefon z pytaniem:
„Czy dziś będzie znowu szkółka?”. Dzieci
nie rozumieją, że też jestem czasem zmęczona i potrzebuję chwili ciszy, ogarnąć
dom, ogród.
AM: Co ty osobiście czujesz, gdy czytasz
Boże Słowo w swoim języku ojczystym?
OM: Czuję, że to jest MOJE! Że Bóg
mówi do mnie, że zna mój język, że mnie
kocha taką, jaką jestem. On nie jest Romem, ale On zna nasz język! Rozumie nas.
AM: Kolejna dziedzina, w której Pan
Bóg Cię rozwija, to umiejętność obsługi

komputera czy korzystanie z różnych
aplikacji na komórce.
OM: O tak! Nauczyłam się tego bardzo szybko!
AM: Kiedy myślisz o przyszłości, jakie są
twoje marzenia, plany, o co się modlisz?
OM: Marzę o tym, by wszystkie te dzieci,
z którymi mam kontakt, wiedziały, że kiedy
zaczynają wchodzić w dorosłe życie, nadal
mają we mnie wsparcie – abym była dla nich
dobrym świadectwem, by brały przykład
z Boga, ale także ze mnie. I jeszcze jedno.
Kiedy odejdę kiedyś do Pana, chciałabym,
aby na moim pogrzebie były wszystkie
„moje” dzieci. Ja tego już nie usłyszę, ale
chciałabym, aby wtedy mogły powiedzieć, że
byłam z nimi, gdy mnie potrzebowały. Modlę
się, by być wsparciem i świadectwem.
AM: A tak bardziej „krótkoterminowo”?
OM: Chciałabym, żeby na naszym wioskowym placu – boisku – powstał plac zabaw
dla dzieci. Chcielibyśmy z Andrzejem, by
świetlica działała, dzieci czuły się tam dobrze,
ludzie przychodzili na spotkania chrześcijańskie, Bóg odrodził tu życie duchowe i by
znalazło się więcej pomocników, w których
serca Bóg wlałby miłość i serce dla dzieci
i młodzieży. Abyśmy byli czujni i nie przegapili okazji, które Pan Bóg otwiera.
Bardzo proszę o modlitwy o nas, o naszą
wioskę Romów, o duchową odnowę i ożywienie, o siły i zdrowie dla nas, abyśmy
byli zgodni i mieli dobre porozumienie, bo
wiem, że tam, gdzie dzieją się Boże sprawy,
tam szatan próbuje „zamieszać”.
AM: W twojej polskiej Biblii widzę
dużo podkreślonych miejsc. Które z nich
mają dla ciebie wielką wartość?
OM: „Oczy moje podnoszę ku górom,
skąd nadejdzie mi pomoc? Moja pomoc jest
od Pana, który stworzył niebo i ziemię”.
AM: Dziękuję, Olu, za tę rozmowę.
Życzę ci, aby spełniły się słowa, które
wypowiedziałaś wcześniej: „Bożego dzieła
nie da się tak po prostu zatrzymać”. ¶
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Zbigniew Kłapa

Nadal atrakcyjne…?
Przychodzą mody i trendy. Przyciągają zwolenników i zanikają, bo stają się
oklepane. Jest coś, co nie przestanie być atrakcyjne – Słowo Boże.
Przekonaliśmy się o tym podczas ostatnich rekolekcji.

Ala opowiada
o Angie Garber.
Fot. Natalia Mach

Wprawdzie nie angażujemy się już
w bezpośrednią pracę z dziećmi, ale przed
pandemią obiecaliśmy przyjąć zaproszenie
do Pszczyny – a jak coś się odwlecze, to
niekoniecznie uciecze. Stąd też nasza obecność w tamtejszym zborze ewangelickim
i spotkania w trzech grupach wiekowych,
prowadzone przez trzy dni.
Razem z Alą, naszą córką, choć z obawami, wystartowaliśmy w piątkowe popołudnie z biblijnym nauczaniem. Z jakimi
obawami? Proste – czy
dzieci będą nas słuchać,
czy uda nam się zainteresować je pomimo
tego, że „będzie dużo
z Biblii”. I co…? Obawy
okazały się niesłuszne, gdyż i młodsze,
i starsze grupy dały się
wciągnąć w biblijną
tematykę, czyli przyjmowały Boże prawdy. Przecież o to chodzi,
by podawać odbiorcom duchowy pokarm.

Słowo Boże jest atrakcyjne
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Cieszy nas to odkrycie, szczególnie w kontekście pewnego nurtu edukacyjnego
w Kościołach. Chodzi w nim o to, by za
wszelką cenę złapać uwagę dzieci. Ale cena
jest bardzo zwodnicza. W tym nurcie to nie
Boże prawdy i epizody z kart Biblii mają
przykuwać uwagę dzieci, lecz gra symboli,
mistyka, baśniowość, zabawa, czyli rzeczy,
które – w przeciwieństwie do Słowa

Bożego – nie mogą darzyć życiem. Widzieliśmy przeprowadzane w kręgach chrześcijańskich lekcje, które przenoszą dzieci
w świat wyobrażeń i doznań niemających
nic wspólnego z Bożą nauką potrzebną do
naprawy życia czy dojrzewania w wierze.
Podczas rekolekcji Pan Bóg pozwolił
nam na nowo utwierdzić się w patrzeniu
na Biblię jako wciąż atrakcyjne źródło
nauki, jako niezbędny pokarm dla serca
kochającego Boga i jako drogowskaz dla
serca szukającego Boga.
Zdecydowanie wybieramy Pawłowe
„głupie zwiastowanie”, bo dzięki niemu
może mieć miejsce prawdziwy i skuteczny
Boży posiew. Apostoł podpowiada nam
w 1 Liście do Koryntian 1,21, że nic nie może
być mądrzejsze od Bożej mądrości. Uważam,
że gdy jako nauczyciele chcemy dzieci czymś
zaskoczyć, to źródłem tego „czegoś” nie
może być ludzka mądrość prowadząca do
udziwniania. Coś może wydawać się nowatorskie, pozornie atrakcyjne, ale wnet okaże
się, że jest to nadmuchany, kolorowy balon.
Inną sprawą jest metodyka. Jeśli jest
przemyślana i angażuje słuchacza, to
wykorzysta atrakcyjność Biblii. Pozwoli na wydobycie Bożych pereł ze Słowa
i efektywne ich przekazanie. Czy słyszałeś
stwierdzenie, że Biblia dziś jest już nieatrakcyjna, „nieprzyciągająca”? Atrakcyjny
(łac. ad tracto – przyciągać), czyli przyciągający jest nasz Bóg. Zatem atrakcyjne musi
być Jego Słowo. Dzieło zbawienia i potęga
stworzenia nie mogą mieć sobie równych
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w ludzkich dziełach – pomysłach nauczycieli. Dlatego chcąc być atrakcyjnymi,
musimy czerpać jak najwięcej z Biblii i nie
bać się, że zanudzimy słuchaczy.

Misja jest atrakcyjna

Nela prowadzi
lekcję biblijną.
Fot. Natalia Mach
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Podczas pszczyńskich rekolekcji młodsze
grupy miały bonus w postaci opowiadań
misyjnych. Prawdziwe historie z życia
misjonarzy, czyli ludzi, którzy oddali się
do dyspozycji Boga w szczególny sposób.
Te historie pokazują skuteczność Słowa
Bożego w ich życiu. Dzieci poznały Angie
Garber, która przez 50 lat żyła wśród
Indian Nawaho, a jej służba przyniosła
niezwykłe efekty.
Zatem w części programu młodzi
uczestnicy mieli okazję zobaczyć, że Słowo,
posiane w sercu człowieka, może nadać
jego życiu właściwy sens. I znów przekonaliśmy się, jak atrakcyjne dla dzieci są
opowiadania misyjne, jak skutecznie przyciągają uwagę nawet najbardziej rozbrykanych słuchaczy.
Na rekolekcjach młodsze grupy stanowiły dzieci od 1 do 5 klasy szkoły podsta-

wowej. Ja prowadziłem zajęcia z najstarszą
grupą – od 6 klasy podstawówki po 4 klasę
szkoły ponadgimnazjalnej. Oni wprawdzie
nie spotkali się z Angie Garber, ale starałem się wskazać im na Boga i Jego Słowo
jako źródło prawdy i życia. Są to dwie wielkie wartości, jakich wszyscy potrzebujemy
w zakłamanym i niebezpiecznym świecie.

Jeden sieje, inny podlewa,
Bóg daje wzrost
W czasach, gdy jeszcze regularnie prowadziliśmy rekolekcje, często zadawaliśmy
sobie pytanie: czy warto to robić? Odpowiedź jest prosta – warto. Po pierwsze
jest to dodatkowa okazja do siania Słowa
Bożego. Jeżeli robi się to solidnie, to można
siać z wiarą, że ktoś inny podleje, a Bóg
da wzrost…
Przekonaliśmy się o tym podczas tych
ostatnich rekolekcji. Po zakończeniu zajęć
spotkała nas miła niespodzianka. Podeszła
do mnie kobieta z kilkunastoletnim synem
i zapytała: „Czy mnie poznajesz?”. Pytanie
wprawiło mnie w lekkie zakłopotanie.
Jednak gdy zwróciła się do syna: „To wujek
ze szkółki, na którą chodziłam”, pamięć
wróciła. Co za spotkanie! Zwracając się do
mnie, dodała: „Pamiętam szkółki, lekcje,
piosenki, wersety…”. (Warto? Warto! W naszym wykonaniu rekolekcje zawsze były
przedłużeniem szkółek niedzielnych ze
względu na podobną metodykę, a przede
wszystkim tematykę biblijną).
Mam nadzieję, że Bóg łaskawie posłuży
się tym, co przekazaliśmy młodym słuchaczom. Oby Słowa Życia przyniosły owoc
w życiu uczestników!
Jeszcze jeden ważny fakt: gdy po zakończonych rekolekcjach opuszczaliśmy Pszczynę,
mieliśmy pokój w sercach, bo wiemy, że
młodzież i dzieci są tam w dobrych rękach
– pastor wraz z silną ekipą szkółkowców
zadbają o podlewanie! ¶
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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.

Trauma Healing
Broszura, którą proponujemy, została przygotowana dla chrześcijan
oraz innych grup, by rozpocząć proces odnoszenia się do ich
obaw, wątpliwości i emocji, które pojawiły się wskutek traumy
odniesionej podczas katastrofy. W materiale użyto zasad i ćwiczeń,
zaadaptowanych z modelowego programu autorstwa Trauma Healing
Institute (www.traumahealinginstitute.org).
Broszura może być użyta na różne sposoby. Można ją wysłać/rozdać
ludziom do samodzielnego przeczytania jako całość lub studiować
w kilkuosobowej grupie. Zawiera również części poświęcone temu,
jak pomóc dzieciom.
Tutaj znajdziesz pliki pdf z broszurami
w języku ukraińskim oraz rosyjskim:
bsm.org.pl/pomoc-w-czasie-kryzysu-materialy.

Broszury w wersji
papierowej można
zamawiać online:
biuro@bsm.org.pl
lub telefonicznie:
33 854 43 11.
W przygotowaniu
również wersja polska.
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Jerzy Marcol

Co zmieniła wojna w postawach
ludzi wobec Boga i siebie nawzajem?
Z Michaiłem Balko, pastorem Kościoła Żywego Boga z Mukaczewa,
pracującym wśród Romów już 37 lat, rozmawia Jerzy Marcol, dyrektor BSM.
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Jerzy Marcol: Czy mógłbyś coś powiedzieć
o obecnej sytuacji w Mukaczewie, kiedy
macie tutaj wielu uchodźców ze wschodniej
Ukrainy? Co wasz Kościół robi dla nich?
Misza: „Pokój wam, życzę wam Bożego pokoju”. Dla nas na Ukrainie takie
pozdrowienie obecnie jest czymś bardzo
cennym. Już wcześniej pozdrawialiśmy
się tymi słowami, ale teraz mają dla nas
szczególne znaczenie. Na Zakarpaciu jest
spokój, syreny wyją od czasu do czasu, ale
jak na razie żadna bomba tutaj nie spadła,
dlatego przyjeżdża do nas wielu uchodźców
ze wschodniej Ukrainy. Nie myśleliśmy, że
będzie ich aż tak wielu. Niektórzy chcieli
pojechać dalej do Europy, ale nie wszyscy mogli, dlatego zostali tutaj. Według
oficjalnych danych mamy tutaj zarejestrowanych około 50 tysięcy przesiedleńców.
W Mukaczewie wiele organizacji i wiele
Kościołów otworzyło swoje pomieszczenia,
aby przyjmować uchodźców. Wszystkie
hostele zostały zajęte; gdzie tylko było jakieś
wolne mieszkanie, wszystko zostało zajęte.
Niektóre cerkwie zostały otwarte i ludzie po
prostu śpią na podłodze. Również mieszkańcy otworzyli swoje domy. Teraz – jak
w mrowisku – wszyscy nad czymś pracują
i każdy, kto tylko może, stara się im pomóc.
Wiele osób, które tutaj przyjechało, nie
miało niczego, może małą torbę i nic więcej.
Chwała Bogu, że na tę sytuację zareagowało

wiele organizacji z Czech, Polski, Węgier,
Niemiec, Holandii, które przywożą pomoc
humanitarną, a my staramy się przekazywać
ją dalej. Do akcji niesienia pomocy włączyli
się nie tylko wierzący. W centrum miasta
można zobaczyć miejsca, gdzie przygotowuje się obiady dla uchodźców. W jednym
z takich miejsc codziennie karmią 1200
osób. My również dostarczamy im żywność.
Są tam kucharze i woluntariusze, a bieda
sprawiła, że zorganizowali się, zaprzyjaźnili
ze sobą – jest to po prostu cud, który dokonał się w sposób naturalny.
Ze strefy wojny uciekają również Romowie, jednakże z nimi sytuacja wygląda
inaczej. Zadzwonił do mnie znajomy, który
był zaangażowany w akcję przyjmowania
uchodźców, i opowiedział o ludziach, którzy zadeklarowali, że przyjmą uchodźców,
ale kiedy zobaczyli, że są to Romowie, powiedzieli: „U nas już nie ma miejsca”. I ten
znajomy mówi do mnie: „Misza, pomóż,
ty się zajmujesz Romami, bo ja nie wiem,
gdzie ich ulokować, a to są dwie rodziny
z dziećmi”. Odpowiedziałem: „Dobrze,
postaram się”. Przywieźli tych ludzi, znaleźliśmy dla nich miejsce. Zdajemy sobie
sprawę, że w społeczeństwie stosunek do
Romów nie zawsze jest pozytywny.
Obecna sytuacja pobudziła do działania
wielu ludzi. Niektórzy uchodźcy, którzy
byli wycieńczeni i nie wiedzieli, co z nimi
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dalej będzie, kiedy zobaczyli, jak ludzie
tutaj się do nich odnoszą i ich wspierają,
zmienili spojrzenie na życie. W pierwszej
kolejności chcemy im pomóc. Głoszenie
Ewangelii to teraz druga sprawa. Wiem,
że obecnie trzeba im po prostu pomóc.
Przyjechała jedna rodzina – troje
dorosłych i dwoje dzieci w wieku trzy
i pół roczku i półtora roczku. Odniosłem
wrażenie, że chyba nie chodzili do żadnego
Kościoła. Zadzwoniła do mnie znajoma
z miasta i mówi: „Michaił, pomóż, tych
ludzi nikt nie chce przyjąć, bo to Romowie i niczego nie mają”. Nie mieli nawet
telefonu komórkowego ani dokumentów – wszystko potracili, przyjechali bez
niczego. Nikt ich nie chciał przyjąć i ta
kobieta płakała do telefonu: „Dlaczego
inni odnoszą się do nich w taki sposób?
To przecież są ludzie, którzy niczego nie
mają”. Pomogliśmy im, daliśmy im wszystko, czego potrzebowali. W lombardzie
znalazłem mały telefon komórkowy za 270
hrywien (ok. 30 zł), kupiliśmy im kartę, aby
mogli zadzwonić do swoich bliskich, bo
nie mieli z nikim kontaktu. Powiedzieliśmy
im, że mamy tutaj nabożeństwa i jeśli chcą,
mogą brać w nich udział. Odpowiedzieli:
„O, nigdy nie byliśmy w jakimkolwiek
kościele, przyjdziemy, tak, przyjdziemy
posłuchać”. W ten sposób otworzyli się na
Boga, choć wcześniej nigdy nie chodzili
do kościoła. Cała ta sytuacja sprawiła, że
niektórzy uświadomili sobie, że życie może
się zmienić w jednej chwili. Ludzie mieli
swoje plany i nagle wszystko się zmieniło.
Z jednej strony niektórym ludziom
trudno jest głosić Ewangelię, dlatego że zadają sobie pytanie: „Dlaczego Bóg, jeśli jest
dobry i jest miłością, pozwala na to? Dlaczego inni chcą nas zabić bez powodu?”. Ja
wtedy mówię, że takie pytania to normalna sprawa, wszyscy je sobie zadajemy
– i dobrze, że je sobie zadajemy. Z drugiej
strony – głoszenie Ewangelii jest łatwiej-

sze, dlatego że możemy pokazać, co jest
napisane na ten temat w Biblii, że Jezus zapowiedział, że będą wojny. Kiedyś były one
od nas daleko, w Syrii albo w Afganistanie,
ale teraz są niedaleko. Wypełnia się to, że
przyjście Jezusa jest bliskie, dlatego trzeba
się zastanowić nad tym, gdzie ja będę, kiedy On przyjdzie – czy w Bożym Królestwie,
czy w piekle, tam, gdzie jest diabeł?
Myślę jednak, że dzisiaj nie należy
ludziom dużo mówić. Oni widzą, co się
dzieje, i oczekują przyjęcia, pomocy i miłości – a ta miłość, to nie tylko słowa. Zauważyłem, że ludzie, którzy tutaj przyjechali,
mają wiele do powiedzenia, chcieliby się
dzielić tym, co przeżyli, i po prostu trzeba
ich wysłuchać. Kiedy oni opowiadają, a ja
słucham ich uważnie, jak wylewają swoje
serca, wtedy widzę, że połowa ich problemów została już rozwiązana. Ja jeszcze nic
nie zrobiłem – po prostu ich wysłuchałem
– a oni mówią, że bardzo im pomogłem.
Tak więc ważne jest, aby ich wysłuchać
i pozwolić im się wypowiedzieć. Przekazuję
im, że w ten sam sposób mogą mówić do
Boga. Kiedy się z nimi modlimy, pytają:
„Czy z Bogiem można tak po prostu rozmawiać?”. „Oczywiście, że tak – odpowiadam.
– Bóg nas doskonale rozumie”. Jeśli jednak
możemy ich wesprzeć nie tylko słowami,
ale również konkretnymi działaniami, to
taka pomoc jest dla nich bardzo ważna.
Kiedy Pan Jezus był na ziemi, kochał
ludzi i mówił im prawdę. Ludziom trzeba
mówić prawdę – że wszyscy odeszliśmy od
Boga, ale mimo to Bóg nadal nas kocha –
każdego pojedynczego człowieka – dlatego
postanowił umrzeć za nasze grzechy. Jezus
Chrystus cierpiał za grzechy całego świata,
umarł i został złożony do grobu, ale nie pozostał tam – On powstał z martwych. Niedawno obchodziliśmy święta wielkanocne
i zmartwychwstanie Chrystusa. Te święta
były trudne, ale mówiliśmy ludziom: „Popatrzcie, Jezus umarł i złożyli Go do grobu,
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ale On zmartwychwstał, bo Bóg wskrzesił
go z martwych, gdyż nie popełnił żadnego
grzechu; to On nasze grzechy wziął na siebie. Dzisiaj ta prawda jest nadal aktualna”.
Normalną sprawą jest mówić o tym, kto
dzisiaj umiera. Obecnie na Ukrainie umierają żołnierze. Aby panowała wolność, potrzebna jest ofiara. Żołnierze składają swoje
życie w ofierze, ale najważniejsza ofiara
została złożona wtedy, kiedy Boży Syn stał
się człowiekiem, aby nas ludzi przyprowadzić do Boga. Święta wielkanocne nie były
dla nas łatwym czasem, ale prościej było
wyjaśniać ludziom sens ofiary Jezusa.
Przez ostatnie dwa lata panowała pandemia koronawirusa, sytuacja również była
ciężka. Kiedy przyszła wojna, to wszyscy
jakby zapomnieli o pandemii i nikt już
o niej nie mówi. Obecnie nie trzeba już
nosić masek i nikt tego nie robi. Po prostu
wojna „przegnała” covid. Tutaj przypomina
mi się pewien przykład: Do rabina przychodzi pewien człowiek i mówi: „Rabinie,
przechodzę bardzo ciężki czas, przyszła na
mnie czarna godzina, pomóż mi i pomódl się za mnie”. Rabin odpowiedział:
„Dobrze, pomodlę się”. Po jakimś czasie
znowu przychodzi ten człowiek i mówi:
„Rabinie, przyszedł na mnie bardzo ciężki
czas, pomódl się o mnie”. Rabin odpowiada: „Niedawno byłeś u mnie i mówiłeś, że
przyszła na ciebie czarna godzina”, a człowiek mówi: „Nie, Rabinie, tamto to była
biała godzina, teraz przyszła czarna”.
Kiedy ludzie przechodzą przez trudne chwile, to wydaje im się, że są to te
najtrudniejsze, ale z Bogiem możemy
przez nie przejść. Widzę, że sytuacja, która
nastała w Ukrainie, zbliżyła ludzi do siebie.
Razem z jednym bratem pojechaliśmy na
granicę. Była tam pewna celniczka, która
tak serdecznie odnosiła się do ludzi, że
zwróciła naszą uwagę. Rusłan po chwili
powiedział do mnie: „Pastorze, ta kobieta
jest na pewno chrześcijanką, ponieważ ona

tak odnosi się do ludzi, jak powinni to czynić chrześcijanie”. Zachęciłem go, by podszedł do niej i zapytał, do jakiego Kościoła
chodzi. Zrobił to, a kobieta odpowiedziała:
„Do żadnego Kościoła nie chodzę, ale
dlaczego pan o to pyta?”. „Bo zachowuje
się pani jak chrześcijanka” – rzekł Rusłan.
„Tak? A jak należy dzisiaj postępować? Dzisiaj trzeba ludziom pomagać. Jeśli my sobie
nawzajem nie będziemy pomagać, to jak to
będzie?” – odparła celniczka.
Moja obserwacja jest następująca: obecne problemy zbliżyły wielu ludzi do siebie
i sprawiły, że sobie pomagają – Bóg może
użyć tej sytuacji, by zmienić wielu ludzi.
Podobnie stało się w czasach Józefa,
męża Bożego opisanego w Biblii, który
również wiele przeszedł – bracia sprzedali
go, był niewolnikiem i doświadczył bardzo
trudnych sytuacji, ale Bóg dopuścił to
wszystko, aby przygotować go do czegoś
lepszego. Kiedy po latach jego bracia przyszli do niego kupić żywność, bo panował
głód, a on w końcu ujawnił, kim jest,
powiedział im: „Bracia, nie róbcie sobie
wyrzutów, to nie wy sprzedaliście mnie
tutaj, ale to Bóg tak sprawił, abym przeszedł przez to wszystko, aby uratować całą
naszą rodzinę”. Dlatego wierzę, że również dzisiaj tak się dzieje: ktoś postanowił
wykonać coś złego – może Rosja pomyślała
o tym, aby zbudować imperium, odnowić
Związek Radziecki – ale na niewłaściwych
zasadach. Jeśli wszystko dzieje się na drodze przemocy, przy użyciu całkowitej kontroli nad ludźmi, to takie działanie nie jest
od Boga. Coś takiego nie może się ostać
i nie będzie trwało długo. Dlatego wierzę,
że Bóg położy temu kres. Kiedy na morzu
jest burza, to wcześniej czy później ona się
skończy. Wierzę, że jak po nocy przychodzi
dzień, jak po zimie przychodzi wiosna,
a potem lato, tak ta sytuacja również się
zmieni. Bardzo modlę się do Boga, aby nas
prowadził i dał nam siły.
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Jeden z moich znajomych, który
mieszkał w Popasnej (blisko Ługańska),
ale przyjechał i zamieszkał tutaj razem
z rodziną zaraz na początku konfliktu
w 2014 roku, opowiedział mi o swoim
koledze. „Michaił, mam znajomego, który
nigdy nie chciał słuchać o Bogu. Niedawno
zadzwonił do mnie i powiedział: «Siergiej
(bo tak ma na imię), wyobraź sobie, że
uwierzyłem w Boga». «Tak? Ja tyle razy
chciałem ci mówić o Bogu, a ty nie chciałeś
słuchać». «Posłuchaj, teraz już sam wiem,
że Bóg istnieje. Byliśmy w takiej sytuacji,
że zacząłem modlić się do Boga, choć nie
wiedziałem, jak się modlić, i On nas uratował, i teraz wierzę w Niego». A Siergiej
odparł na to: «Chwała Bogu. Bóg dopuścił
taką sytuację, że ty sam zacząłeś się modlić.
Wcześniej ci o Nim mówiłem, a ty odpowiadałeś, że na to masz jeszcze czas»”.
Dlatego uważam, że teraz jest taki czas
dla wszystkich i lubię ludziom mówić, że
„jutra nie będzie”. Dzisiaj jest ten czas.
To dzisiaj jest czas – i choć sytuacja jest
trudna – to dzisiaj jest dzień zbawienia.
Dlatego wierzę, że Bóg obróci wszystko ku
dobremu. Dzisiaj dokonuje się ocena wartości – tych, które są od Boga, i tych, które
wymyślili sobie ludzie. Jest materializm, ale
wystarczy jedna chwila i wszystko to przemija. Jednak są też wartości duchowe, takie
jak prawda, pokój, miłość, czystość życia,
skromność, zaufanie, wierność – i tym
wartościom powinniśmy się przyjrzeć jak
nigdy wcześniej, na nich budować swoje
życie. Myślę, że ta wojna sprawiła, że ludzie
zaczęli szukać wartości duchowych.
JM: Misza, a jak wygląda dzisiaj sytuacja wśród Romów?
Misza: U Romów to wygląda tak, że
oni zawsze byli w trudnym położeniu, nie
wszyscy mieli pracę, a teraz tym bardziej
jest im ciężko. Przyjechało wielu Romów
ze wschodniej i środkowej Ukrainy,
a lokalni Romowie ich przyjęli. Dziękuję

Bogu za pomoc, którą dostarcza do nas
z Polski Biblijne Stowarzyszenie Misyjne,
za dary z Węgier, Czech i innych krajów.
Dzięki temu możemy pomagać uchodźcom, którzy do nas przyjechali, w tym
również naszym Romom. Widzę, że ludzie
zaczęli bardziej szukać Boga. Wojna trwa
już ponad dwa miesiące i przychodzą do
mnie ludzie, którzy kiedyś uczęszczali do
zboru, ale potem odeszli, a teraz mówią, że
chcą żyć z Bogiem w całej pełni i w pełni
oddać Mu swoje życie. Widzę więc, że ta
sytuacja dotknęła również Romów, którzy
zaczęli na nowo szukać Boga. Dostrzegają potrzeby innych i starają się pomagać
sobie nawzajem, mimo że sytuacja nie jest
łatwa. Ale wierzę, że to również się zmieni,
będą mieli pracę i będą mogli zabezpieczać
potrzeby swoich rodzin.
JM: Misza, pracujesz wśród Romów już
wiele lat. Jak to było kiedyś, na początku?
Jakich przykładów używaliście, aby głosić
Ewangelię Romom, a jakie słowa najbardziej trafiają do nich obecnie?
Misza: Pamiętam, że na początku posługiwaliśmy się przykładem, kiedy Pan Jezus
mówił o człowieku, którzy przygotował
wielką ucztę i zaprosił swoich przyjaciół,
ale nikt nie przyjął zaproszenia. Wtedy
powiedział: „Wszystko gotowe, idźcie i zaproście tych, którzy mieszkają na uboczu,
na małych uliczkach, idźcie do chorych
i chromych”. Użyliśmy tej historii wobec
Romów w tym sensie, że tutaj, na Zakarpaciu, oni zawsze mieszkają na skraju miast
czy wiosek, więc mogliśmy im mówić, że
Pan Bóg już wtedy o nich myślał. Wtedy
Romowie reagowali zdziwieniem: „Czy
Bóg naprawdę o nas myślał?”. To było
Słowo, które sprawiało, że przyjmowali
Ewangelię. Dzisiaj to Słowo również jest
aktualne, dlatego że Romowie nadal mieszkają oddzielnie (no cóż, taka jest sytuacja
społeczna), ale ci z nich, którzy uwierzyli
wcześniej, starają się głosić Ewangelię swo-

im rodakom, a ponadto chcą im pomagać,
w czym są dobrym przykładem dla innych.
Dzięki temu powstały zbory w miejscach,
gdzie głoszono Ewangelię. To się rozwijało
powoli, a obecnie pojawia się nowy zapał
do służby i – tak jak w całej Ukrainie – ludzie budzą się do duchowego życia. Myślę,
że kiedy przyjdzie zwycięstwo i skończy się
wojna, ta odnowa będzie kontynuowana.
Te kroki widać już dzisiaj.
JM: Dzięki, Misza. Czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć ludziom w Polsce?

Misza: W pierwszym względzie chciałbym podziękować wszystkim, którzy modlą
się o Ukrainę. Dziękuję wam bardzo, że
bierzecie udział w niesieniu pomocy duchowej, ale również materialnej i finansowej,
że wysyłacie nam pomoc humanitarną. Dla
nas jest to bardzo cenne. Dziękujemy Bogu
za was. Ceńcie sobie wolność, prawdę, to, co
Bóg wam daje. Niech Bóg ochrania was, wasze rodziny i dzieci. Żyjcie w pokoju, według
woli Bożej, i niech On was błogosławi.
JM: Dziękuję za rozmowę. ¶
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Malcolm Clegg, red. Agata Kawecka

Frodo i Bilbo?

Lekcje misyjne z wędrówki przez List Jakuba 4

Duchowe cudzołożnice
Władimir Putin ma dużo ziemi. Ale nie jest
tym usatysfakcjonowany i pragnie więcej.
To jego misja. Wielu jest oszukiwanych
i zaginionych w tym procesie.
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(Jk 4,1–3) Jeśli angażujemy się w misję,
musimy stale i wnikliwie patrzeć na
siebie. Prawdziwa zmiana zaczyna się od
wewnątrz. Dlaczego naprawdę robimy
to, co robimy? Wewnętrzna moc przyjemności wywołuje w nas pożądania, które
powodują konflikty. Sprawia nam przyjemność, kiedy mamy rację, dominujemy
nad innymi lub ich krytykujemy, idziemy
po swojemu.

Słowo Boże za sprawą Ducha Świętego
jest żywe, aktywne i przenika, aby osądzać
intencje serca. Nasze „spojrzenie w lustro”,
opisane w 1 rozdziale, musi być intensywne,
przenikliwe. Abyśmy nie oszukiwali się, że
robimy coś dla Boga, kiedy może naszą motywacją są własne pragnienia, chęć zaimponowania facetowi w grupie, wyglądania dobrze
lub kiedy podążamy za Bogiem, bo „coś” nam
to daje. Możemy dążyć do własnych przyjemności i obniżyć koszty uczniostwa. Jedziemy
do Wielkiej Brytanii lub Kalifornii i prosimy
Boga o błogosławieństwo albo podejmujemy
ważne decyzje, jakoś je usprawiedliwiamy,
a następnie prosimy Boga o błogosławieństwo dla naszych planów.

| Rozważanie
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(Jk 4,2) Nie mamy więc tego, czego Bóg
chce dla nas, ponieważ nie prosimy Go,
aby nas prowadził, pokazywał swoją wolę,
która może nie być naszą własną. Jesteśmy
zbyt zajęci własną wolą. Może jesteśmy
też zbyt zajęci budowaniem własnego
królestwa czy Kościoła, aby budować Jego
Królestwo/Kościół.
(Jk 4,3) Kiedy prosimy, często robimy to
– jeśli jesteśmy naprawdę uczciwi – abyśmy
mogli mieć przyjemność. „Panie daj mi dużo
ludzi, abym mógł czuć się dobrze”. „Panie,
niech wiele osób przyjdzie na moje spotkanie, abym poczuł się ważny i odniósł sukces.
I niech przyjdą do mojego Kościoła, aby
zaimponować moim sponsorom”. „Niech ta
konferencja lub spotkanie będzie zabawą”.
„Proszę, daj mi tę pracę, tego faceta”.
Naprawdę wiele decyzji może mieć
niewiele wspólnego z Bogiem, a wiele
z nami. Bóg staje się rodzajem wiecznej
polisy ubezpieczeniowej. Modlitwa staje
się czymś w rodzaju pocierania magicznej
lampy i wypowiadania życzeń. Zdarza się,
że – podobnie jak w przypadku zwracania
się do Boga – niektórzy ludzie przychodzą
do nas tylko wtedy, gdy czegoś potrzebują. Zbuntowane dziecko przychodzi
do rodzica jedynie wtedy, kiedy potrzebuje pieniędzy, lub facet zaprzyjaźnia się
z dziewczyną, aby zaciągnąć ją do łóżka.
Często nawiązujemy relację tylko wtedy,
gdy chcemy czegoś od drugiej osoby (np.
szansy, że kobieta stanie się moją żoną lub
przyłączy się do mojego Kościoła). Kiedy
idziemy na spotkanie, to nasz język ciała
mówi: „tu jestem, zauważ mnie” lub „tu
jesteś, jak mogę cię zachęcić?”.
Bóg nie daje się zwieść i nic nie jest
ukryte przed Jego wzrokiem. Widzi wszystko, nawet myśli i prawdziwe intencje naszych serc. Dobrą wiadomością jest to, że
jeśli wierzymy w ofiarę Jezusa, Bóg traktuje
nas z miłosierdziem, a nie z osądzaniem.
To nasza jedyna nadzieja!

Czy w naszym chrześcijaństwie
jest jakiś egoizm?
Jakieś kłamliwe motywy?
Kontrast między mądrością doczesną
a duchową jest wyraźny. Jesteśmy cudzołożnicą, jeśli podążamy za innym źródłem
mądrości. Bóg jest zazdrosny o swojego
Ducha, który został nam ofiarowany, aby
nas prowadził. Bóg jest zazdrosny o naszą
miłość, gdy często wciąż zaprzyjaźniamy
się ze światem. Jednak nawet w swojej
zazdrości On daje nam większą, wszechogarniającą łaskę. Taka jest Jego pokora, że
okazuje łaskę duchowym cudzołożnikom.
(Jk 4,7–10) Nie możemy się wahać
między jedną a drugą drogą. Musimy zdecydować się oddać wszystko Bogu. Życie
dla naszej przyjemności musi zamienić
się w żałobę i pokutę, w zaangażowanie
wszystkiego, czym jesteśmy i co mamy. Kto
z nas jest duchowo mądry i rozsądny?
Skoro dostrzegamy tę samolubną motywację i postawę i jesteśmy z tego powodu
zasmuceni, o ileż bardziej Bóg dostrzeże
nasze samolubne nastawienie! Oprócz
naszego własnego grzechu, szatan również
wypaczy i zniszczy nasze myśli oraz relacje
– w internecie, grach komputerowych,
telewizji, atakowaniu małżeństwa i rodziny
– oraz sprawi, że będziemy niezdolni do
nawiązania głębszej, szczerej relacji.
Mając Boga w „tylnej kieszeni”, do którego
możemy się zwrócić, gdy czegoś potrzebujemy, możemy być jak duchowa cudzołożnica,
która wciąż wraca do Boga, a tak naprawdę
znajduje spełnienie gdzie indziej.
Mądrość duchowa da nam głęboki wgląd,
o czym pisze Paweł w Liście do Kolosan 1,9.
Duch Święty przekona nas o grzechu, przywiedzie na myśl nauczanie Jezusa i pomoże
nam je zastosować, a poprzez to poprawić
naszą relację z Bogiem. Użyje miecza Ducha, Słowa Bożego, aby przeniknąć ciemne
zakamarki naszego wnętrza i zwrócić uwagę

Nie próbujcie kierować własnym
życiem: ukorzcie się
(Jk 4,6) Musimy się ukorzyć, przestać próbować kierować własnym życiem poprzez
np. legalizm, tworząc własny zestaw zasad,
które można zachować. Subtelnie odsuwają
nas one od skoncentrowania się na Bogu
w kierunku egocentryzmu. Wielu zastąpiło
Boga Kościołem, zamiast być Mu posłusznym i robić to, czego On oczekuje (co jest
ostatecznie niemożliwe), robimy to, czego
oczekuje Kościół (co jest możliwe). To po
prostu inna forma egocentryzmu, skoncentrowana na człowieku religijność i legalizm,
który sprawia, że jesteśmy dumni z siebie.
Możemy zwrócić się też ku bezprawiu,
dostając odpowiedzi na modlitwę o nasze
przyjemności. Zadłużamy się, kupując
ładną nieruchomość, na którą nas nie
stać. Przeprowadzamy się więc do Anglii
i prosimy Boga, aby pobłogosławił nas
dobrą pracą. Prowadzimy przyjemne życie
w wygodnym kraju i mówimy ludziom, jak
dobry jest Bóg, że nas błogosławi… Innymi
słowy nasze cele życiowe i styl życia prawie
wcale nie odróżniają nas od ludzi niewierzących, poza tym, że możemy w niedzielę
iść do kościoła lub modlić się przed posiłkami. Ale w zasadzie to my kontrolujemy
nasze życie, prosząc Boga o błogosławieństwa naszych decyzji. Bóg nie jest naszym
Bogiem, tylko magiem wykonującym naszą
wolę, kiedy tego potrzebujemy.
(Jk 4,8) Jesteśmy więc rozdwojeni,
mówiąc o Bogu, ale diabeł zasadniczo ma
dla nas swoją drogę. Po prostu pozwala
nam grać pobożnych w niedzielne poranki.
Chwali się, mówiąc: „Siedzenie w kościele
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nie szkodzi moim ludziom”, „Ktoś, kto
prosi Boga, aby pobłogosławił jego plany,
nie szkodzi mi szczególnie”, „Zajmij ich
wszystkich spotkaniami, kursami, konferencjami, zajęciami dla siebie i nie pozwól
im mieć kontaktu z żadnym z moich
niewolników… aby nie wyszli i nie zdobyli
zaufania jednego z moich naśladowców”.
Większość ludzi ufa Chrystusowi,
ponieważ najpierw zaufali komuś, kto za
Nim podążył. Duch zwraca naszą uwagę na
grzech, na nasze egocentryczne motywacje
w tym, co robimy. Budzi pokutę, żal, który
powinien prowadzić do pragnienia zmiany,
która przerodzi się w determinację pochodzącą z miłości.
(Jk 4,9) Musimy przez chwilę pogrążyć
się w żałobie, uznając, że bez Boga nie
możemy niczego zrobić. Ani legalizm, ani
bezprawie nie są właściwymi drogami. Musimy oprzeć się diabłu i ukorzyć się przed
Bogiem, aby zacząć podejmować decyzje,
zobowiązania, wybory i prowadzić styl
życia w oparciu o duchową mądrość.
Kiedy dochodzimy do światła, ukazuje
się coraz więcej naszej ciemności. Kiedy
idę do dentysty, ma on silne światło, które
świeci w moich ustach i pokazuje to, co
zepsute – inaczej mogłoby to nie być tak
widoczne. Im bliżej patrzysz na siebie w lustrze, tym więcej światła kierujesz na swoją
twarz – i więcej dostrzegasz zepsucia.
Niech światło duchowej mądrości
oświetla nasze postawy i motywacje,
abyśmy się ukorzyli i żyli całym sercem
w Bogu. Wtedy jesteśmy już prawie gotowi
do misji… ¶

Fot. Khamkeo Vilaysing, www.unsplash.com

na subtelny grzech, który tak niszczy naszą
relację z Bogiem i ludźmi.
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Oprac. Izabela Karpienia

Język soninke w mediach
społecznościowych
Bandiougou S. Dramé, kierownik
Zespołu Soninké i Specjalista
Alfabetyzacji, SIL Mali
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Media społecznościowe pomagają społecznościom lokalnym w zdobywaniu
i doskonaleniu umiejętności czytania i pisania, w normalizowaniu formy pisanej ich
języków, w wyrażaniu ich tożsamości oraz
w utrzymywaniu kontaktu pomiędzy diasporami i ich oryginalnymi społecznościami. Przyjrzyjmy się na przykład językowi
soninke, który jest językiem narodowym
czterech państw w Afryce Zachodniej:
Mali, Senegalu, Mauretanii i Gambii. Posługują się nim ponad dwa miliony ludzi.
Tak wielu przedstawicieli ludu Soninke
wyemigrowało, że obecnie
istnieje na całym świecie
duża diaspora*, licząca setki
tysięcy osób – zwłaszcza
w różnych krajach Afryki oraz we Francji. W Internecie można
znaleźć dużą liczbę witryn, grup i blogów
promujących kulturę ludu Soninke oraz
jego język. Bardzo trudno (o ile nie jest to
wręcz niemożliwe) znaleźć stowarzyszenie
wiejskie w Soninkara (rejon zamieszkały przez lud Soninke), które nie byłoby
obecne w przynajmniej jednym z wymienionych mediów społecznościowych,
umożliwiających jej członkom wymianę
informacji na temat życia w ich społeczności oraz rozwijanie relacji. Obecnie jest to
norma, że w wioskach w Soninkara chłopcy i dziewczęta, a nawet ludzie w starszym
wieku korzystają z WhatsAppa. Smartfony

z Androidem są najprostszymi i najczęściej
używanymi środkami komunikacji. Ich powszechność w lokalnych społecznościach
wynika z faktu, że diaspora co roku wysyła
swoim rodzinom, mieszkającym na wsiach,
ogromne sumy pieniędzy, które pozwalają
na zakup nawet drogich telefonów.

Nauka języka i harmonizacja pisowni
Facebook i WhatsApp to obecnie najpopularniejsze media społecznościowe. Wiele
profilów w języku soninke na Facebooku
ma setki, tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy
członków czy subskrybentów. Na niektórych profilach oferowane są kursy językowe online, z których korzysta duża część
diaspory Soninke – zwłaszcza osoby, które
urodziły się we Francji lub zamieszkały
tam jako dzieci czy młodzież, a pragną nauczyć się języka soninke w formie mówionej lub pisanej, czy też rozwinąć posiadane
już umiejętności.
Niektóre strony internetowe koncentrują się wyłącznie na nauczaniu języka
soninke. Prowadzą je specjaliści językowi,
którzy jako wolontariusze poświęcają
swój czas na prowadzenie zajęć. Niektórzy z nich oferują kursy wizualne, typu
wideo lub prezentacja. Nauczany na nich
język soninke zapisywany jest według
oficjalnych standardów lub według zasad
bliskich francuskiej pisowni. Kilkanaście
stron internetowych zaangażowanych jest
w promowanie kultury i języka soninke,
a także ma udział w procesie standardyzacji jego pisowni.

W aplikacji WhatsApp można znaleźć kilka grup poświęconych wyłącznie nauczaniu i standardyzacji pisowni
języka soninke. Najważniejsza z nich
to Safandaanon daaxa 2017, która
powstała w Gambii podczas pierwszego spotkania dotyczącego harmonizacji pisowni, zorganizowanego przez
Stowarzyszenie Sooninkanxannen
Wuruginden Kaho z Gambii oraz
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji
Języka Soninke z Paryża (Francja).
Wspomniana grupa zrzesza nauczycieli, pisarzy, badaczy, studentów,
uczniów, rolników i handlowców.
Można w niej znaleźć reprezentantów
wszystkich czterech krajów, w których
język soninke jest używany: Mali,
Senegalu, Mauretanii i Gambii. Są oni
aktywnymi uczestnikami rozmaitych
dyskusji, prowadzonych przeważnie w języku soninke w formie wiadomości tekstowych lub głosowych, dotyczących tego, jak
zapisywać, standardyzować (harmonizować,
utrwalać) pisownię oraz tłumaczeń konkretnych wyrazów. Podczas dyskusji omawiane
są również zagadnienia gramatyczne oraz
związane z terminologią językową. Czasami
nowym uczestnikom udziela się korepetycji,
aby wspomóc ich naukę języka. Udostępniane są fragmenty książek oraz towarzyszące
im nagrania audio, aby wzbogacić niektóre
lekcje kursów językowych.

Poezja w sieci,
indywidualnie i zbiorowo
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Lud Soninke kocha swoją poezję. We wspomnianej już grupie na WhatsAppie publikowane i omawiane są wiersze napisane w ich
języku. Profil na Facebooku młodego aktywisty, zwanego Dahaba Siby, jest poświęcony
wyłącznie poezji i ma już 11 000 subskrybentów. Na WhatsAppie można znaleźć też
inną grupę, zwaną Fiso.Com Sooninkon
Jando Loogonte, Daaxan Sunkayinbe, która

liczy już ponad 200 członków. Owocem
ich współpracy jest wydanie w 2019 roku
pierwszego tomiku poezji w języku soninke,
zatytułowanego Tankarage do diganxottu
filli, tankarage do koyu filli („52 tygodnie,
52 pomysły”), w którym poruszonych zostało
kilkanaście zagadnień społecznych. To
ogromny postęp dla Soninke. Jak mawiał
nieżyjący już Mamadou Hamet Cissé: „jest
to oznaka nowoczesności”. Współautorzy tej
książki wyrazili w niej to, co myślą o najważniejszych aspektach słownictwa w języku
soninke. W grudniu 2021 roku część grupy
opublikowała drugą książkę, zatytułowaną
Wujine do Toxorandi Toxo Baane („1001 –
tysiąc jeden pierwszych słów”).
Analiza tych wszystkich grup aktywnych
w mediach społecznościowych pokazuje, jak
bardzo społeczność ludu Soninke (a zwłaszcza nauczyciele, badacze i aktywiści) oddana
jest sprawie rozwoju, popularyzacji i nauczania swojego rodzimego języka. Obserwacja
innych form działalności potwierdza rosnące
jednoczenie się ludu Soninke: publikowanie
owoców wspólnych inicjatyw, promocję wydanych książek oraz standardyzację pisowni
ich języka. Wszystkie warstwy społeczności
tego ludu, choć w różnym zakresie, zaangażowane są w ten proces standardyzacji i alfabetyzacji. Dzięki temu media socjalne stały
się sunkayinbe („wieczór wokół ogniska”) dla
całej społeczności Soninké. ¶
* diaspora – rozproszenie po świecie jakiejś
grupy etnicznej lub religijnej; też: grupa etniczna lub religijna żyjąca w rozproszeniu (https://
sjp.pwn.pl/slowniki/diaspora.html)
Mapa: https://en.wikipedia.org/wiki/Soninke_people#/media/File:Soninke.gif
Facebook: https://m.facebook.com/Sonink%C3%A9-172928449472720/
Facebook: Le Petit Soninké, Galerie Soninké
Materiał zaczerpnięty z dwumiesięcznika
„Literati” wydawanego przes SIL International.

| Alfabetyzacja

Mary Morgan, tłum. Izabela Karpienia

Krótka historia działań
alfabetyzacyjnych i edukacyjnych
w językach wcześniej niespisanych
Polityka dotycząca języka
edukacji i jej następstwa
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Kiedy rozpoczynałam pracę w latach 60.
ubiegłego wieku, alfabetyzację i edukację
na całym świecie prowadzono w językach
urzędowych. Osoby, których praca dotyczyła języków mniejszościowych, miały
jedynie pozwolenie na pracę z dorosłymi,
aby pomóc im nabyć umiejętność czytania
i pisania w ich językach ojczystych. Jednak
w niektórych miejscach nawet praca z dorosłymi nie była możliwa. Można tam było
prowadzić jedynie badania językowe.
Na przestrzeni lat programy edukacyjne
typu „tylko język urzędowy” wyszkoliły
kadrę młodych kobiet i mężczyzn, których
rodziny poniosły ogromne koszty, by ich
wykształcić – z nadzieją, że czekają na nich
atrakcyjne miejsca pracy w administracji rządowej lub w handlu. W większości
przypadków doprowadziło to do sytuacji,
w których ci ludzie znaleźli się poza miejscem zamieszkania, bez żadnych perspektyw na znalezienie uczciwej pracy. Wskutek
tego wielu z nich nie wiedziało, jak wygląda
praca na roli w ich rodzinnych gospodarstwach. Rozczarowani mężczyźni organizowali się w grupy przestępcze, podczas gdy
kobiety angażowały się raczej w prostytucję
lub prace domowe niż w pracę umysłową,
na którą wszyscy z nich liczyli.
Wszędzie, gdzie pracowałam jako konsultantka, sytuacja była podobna. Zarówno
zachodni, jak i kolonialny styl edukacji nie

spełnił swojego zadania. Praca umysłowa
była dostępna jedynie dla dzieci urzędników,
a nie dla dzieci rolników czy robotników.

Kampanie alfabetyzacyjne
na szeroką skalę
Organizowano kampanie popularyzujące
alfabetyzację funkcjonalną, która miała
pomóc ludziom mieszkającym nie w miastach, tylko na wsiach. Były to działania na
rzecz upowszechniania mikrobiznesu, jak
np. zakładania firm zajmujących się kuchniami ogrodowymi czy szkolenie techników parających się naprawą samochodów,
motorowerów i odbiorników radiowych.
Podczas innych wydarzeń nauczano, jak
lepiej dbać o higienę poprzez gotowanie
wody do picia lub stosowanie odżywczej
diety. Odbywały się też kampanie mające
na celu „utrzymanie” dzieci w szkołach na
tyle długo, by nauczyły się arytmetyki oraz
zdobyły umiejętność czytania i pisania.
Większość z nich prowadzono w językach urzędowych i narodowych. Niestety
poziom analfabetyzmu nadal był wysoki,
a obietnic dotyczących utworzenia stanowisk pracy nie udało się dotrzymać.

Zmiany w polityce językowej
W krajach, w których operowano wieloma językami, urzędnicy w ministerstwach
edukacji dostrzegli potrzebę przemyślenia
dotychczasowych strategii. Zaczęli uświadamiać sobie, że użycie języków lokalnych,

którymi dzieci posługiwały się w swoich
domach, byłoby lepszym sposobem kształcenia. Należało jednak liczyć się z tym, że
wykształcona ludność może zmienić stan polityczno-prawny, a polityczne skutki zmian
w przepisach dotyczących edukacji zawsze
były traktowane ze szczególną ostrożnością.

Świadomość lokalnej
odpowiedzialności za alfabetyzację
Pewne amerykańskie małżeństwo poczyniło wielkie postępy w szkoleniu i budowaniu potencjału mieszkańców jednej wioski,
pracując nie tyle „dla nich”, co „z nimi”.
Larry i Willa Yost rozpoczęli służbę w SIL
pod koniec lat 70. ubiegłego wieku.
Przeszli szkolenie i zdobyli doświadczenie
w dziedzinie rozwoju lokalnych społeczności i antropologii. Wspólnie z córką, Sherri
Tobias, Larry spisał swoje wspomnienia
w książce Dared to Live („Odważyć się żyć”).
Przedstawione tam przykłady specjalistów
językowych, którzy pracowali z lokalną
ludnością, dowodzą, że ludność ta dostrzegała więcej korzyści z pracy „na poziomie
oddolnym” w porównaniu do dużych
kampanii koncentrujących się na działaniu poza miejscowym terenem. Bywało,
że praca „na poziomie oddolnym” była
finansowana lokalnie, podczas gdy bardzo
potrzebowano pomocy z zewnątrz.

Osobiste obserwacje
• Dane mi było obserwować ludzi piszą-
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cych po raz pierwszy w języku ich serca.
Wielu z nich zdobyło wykształcenie w języku urzędowym i nie myślało, że można
pisać również w ich rodzimych językach.
Nowe umiejętności wzmocniły ich dumę
z własnego języka i kultury. Poczucie
tożsamości tych ludzi oraz ich szacunek
do siebie samych zaczynały rosnąć.
• Gdziekolwiek jeździłam, spotykałam
ludzi, którzy tęsknili za tym, by ich język
został spisany. Spotykałam też osoby,

które marzyły, by nauczyć się nowych
sposobów uprawy ziemi, dbania o zdrowie i troszczenia się o swój dobrobyt.
To właśnie z nimi pracowałam i od nich
się uczyłam.
• Niektóre języki mają formę pisaną na
tyle prostą, że łatwo nauczyć się w nich
czytać i pisać. Inne mogą być nieco trudniejsze, ale są też takie, których forma
pisana bardzo utrudnia proces nauki tych
czynności. Te „łatwiejsze” mają sylaby
o prostych strukturach, niewielką liczbę
samogłosek, proste spółgłoski oraz nie
występuje w nich ton gramatyczny czy
słowny. W bardziej skomplikowanych językach występują złożone struktury sylab
oraz ton zarówno leksykalny, jak i gramatyczny. Pomoc lingwisty jest niezbędna,
by zdecydować, jakie cechy oraz w jaki
sposób powinny zostać przedstawione
w formie pisanej danego języka.

Gratulacje
Pochwalam zaangażowanie tych wszystkich
osób, które organizują szkolenia, planują
programy, szukają sponsorów, redagują
i drukują materiały do czytania oraz prowadzą setki innych aktywności z dziedziny alfabetyzacji i edukacji. Jest to służba
długoterminowa, która ma ogromny wpływ
na zmianę jakości życia poszczególnych
jednostek oraz całych społeczności.

Słowo o autorce:
Mary Morgan – edytorka treści w dwumiesięczniku „Literati”, zaangażowana w służbę Wycliffe Bible Translators oraz SIL od
1964 roku. Obecnie pracuje jako wykładowczyni na University of North Dakota
SIL. Absolwentka Georgetown University
w USA, gdzie zdobyła tytuły magistra
i doktora w dziedzinie edukacji. ¶
Materiał zaczerpnięty z dwumiesięcznika
„Literati” wydawanego przes SIL International.

| Misja Wycliffe’a

Michał Domagała

Program Trauma Healing
(Uleczenie zranień)
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Ten artykuł, choć wpisujący się w cykl
dotyczący popularyzacji Pisma, przerywa
omawianie „ośmiu warunków” na rzecz
opisania jednego z konkretnych materiałów związanych z pracą nad zachęcaniem
ludzi do czytania Pisma Świętego. „Osiem
warunków” jest bardzo ważnym zagadnieniem. Określają one bowiem potrzeby
i problemy związane z tym, dlaczego ludzie
nie czytają Biblii. Tym niemniej i tu wybiegnę daleko w przód. Po określeniu, który/
które z warunków nie jest/nie są spełniane,
należy zastanowić się, jak wskazać potrzeby z nim(i) związane, a przez to, jak usunąć
jakąś przeszkodę i dać ludziom zachętę do
czytania Biblii. Zagadnienie, które chciałbym omówić związane jest z warunkiem
jeszcze przez nas nieomawianym (w kolejności jest to warunek szósty), a mianowicie: duchowy głód.
Duchowy głód albo jest w społeczeństwie bardzo odczuwalny (w naszym kraju
był widoczny wyraźnie w latach 90., tak jak
na terenie chyba wszystkich krajów byłego
bloku wschodniego, jako reakcja na lata
komunistycznego ateizmu), albo mało –
przez ludzi zajętych swoim życiem, materializmem i poszukiwaniem spełnienia w życiu
na różne, niekoniecznie duchowe, sposoby.
Jeżeli jest mało odczuwalny, to możemy
próbować go rozbudzić na przykład poprzez
materiały ukazujące Biblię jako coś przystającego do naszej codzienności lub odpowiadającego na nasze realne potrzeby. Takim
właśnie materiałem jest program Trauma
Healing, czyli Uleczenie zranień.

Chyba każdy z nas doświadczył w życiu
jakiejś straty lub zranienia. Ani ludzie
wierzący, ani niewierzący nie są na nie odporni. Zranienia mogą być różne i wynikać
z różnych sytuacji. Historia materiałów
Uleczenie zranień zaczyna się w latach
90. poprzedniego wieku w Afryce. Kontynent ten był szczególnie trapiony plagą
przewrotów, wojen domowych, wieloletnich walk plemiennych powodujących
szczególne cierpienia i zranienia nie tylko
fizyczne, ale i psychiczne. Jest to również
miejsce, gdzie nie tak łatwo było o wykwalifikowaną pomoc psychologiczną. Rany
fizyczne w końcu się goją. Te psychiczne –
rany naszej duszy – nieleczone mogą mieć
negatywny wpływ na nas przez długie lata.
W takim kontekście więc misjonarze zaczęli zastanawiać się, jak stworzyć biblijny
program pomocy ludziom „po przejściu
kryzysu”, bo przecież samo Pismo zawiera
wiele zachęcających tekstów, pomocnych
wskazówek czy po prostu opisów radzenia
sobie ze zranieniami. Z czasem organizacje
misyjne zjednoczyły swoje wysiłki w jednej
partnerskiej organizacji: Trauma Healing
Institute (Instytut Uzdrowienia Zranień).
Bibliści razem z psychologami opracowali program funkcjonujący według
następującego schematu: cierpienie, być
usłyszanym, żałoba, lamentacja, przyniesienie bólu pod krzyż, przebaczenie,
odbudowa, wytrwałość. Każdy z etapów
oparty jest na lekcji biblijnej i prowadzi ku
kolejnemu. W programie zostało ujętych
kilka tematów „podstawowych” (np. Jeżeli

Fot. Jan Canty, www.unsplash.com
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Bóg nas kocha – dlaczego cierpimy? Jak
uzdrowić rany naszych serc? Co się dzieje,
kiedy ktoś przechodzi żałobę? Jak przynieść
swój ból pod krzyż? Jak mogę przebaczyć
innym?), zaś inne dotyczą konkretnych
problemów (np. Jak pomóc dzieciom, które
doświadczyły czegoś trudnego? Jak pomóc
osobom, które doświadczyły przemocy domowej lub przeżyły samobójstwo bliskiej
osoby? Jak poradzić sobie z uzależnieniem?
Jak troszczyć się o troszczącego?).
W trakcie trwania programu ludzie uczą
się jak towarzyszyć sobie nawzajem w bólu
i żałobie, jak zadawać właściwe pytania,
jak właściwie słuchać, jak nie omijać i nie
lekceważyć bólu, jak pozwolić ludziom
przejść przez trudności szczerze, a nie na
skróty, jak nauczyć się biblijnego lamentu
tak częstego w Psalmach. W materiałach
użyto prawdziwych historii z życia ludzi,
wersetów biblijnych oraz zasad z wiedzy
o człowieku i jego psychice.
Należy też zaznaczyć, że nie są to
materiały dla fachowców – jest to swego
rodzaju duszpasterska (może nawet rówieśnicza) „pierwsza pomoc”. Mają one pomóc
każdemu indywidualnie, ale i przygotować
ludzi do pomagania innym. Są szczególnie
przydatne w warunkach, gdzie wyspecjalizowana pomoc nie jest dostępna, ale NIE
zastępują fachowej pomocy psychologicznej w przypadkach, w których takowa jest
potrzebna. Podstawowy kurs jest cały czas
rozszerzany, dodawane są nowe tematy
(np. dotyczące pandemii).

Program ten ukazał się również w wielu
różnych formach, np. dla ludzi nieumiejących czytać został oparty na historiach
opowiadanych. Również książeczki Pokonywanie kryzysu, reklamowane w tym numerze
„Idźcie”, powstały w oparciu o program
Uleczenie zranień, ale są jego uproszczoną
wersją, skierowaną do konkretnej sytuacji
powodującej traumy. Jest to swego rodzaju
materiał samopomocy emocjonalno-duchowej. Można je czytać samodzielnie bądź
w małej grupie, pomagając sobie lub sobie
nawzajem w przeanalizowaniu emocji towarzyszących nam w wyniku trudnych sytuacji
i ułatwiając sobie przejście przez traumę.
Jak wspomniałem już na początku,
materiały Trauma Healing, są typowym
„produktem” tworzonym na potrzeby
popularyzacji Pisma Świętego. Pokazuje,
jak Pismo pomaga nam znaleźć odpowiedzi na aktualne w naszym życiu pytania,
jak przystaje ono do współczesnej rzeczywistości. Wskazując na ten aspekt, Biblia
przestaje być dla ludzi „odizolowanym od
życia, jakimś starożytnym, religijnym, dziwacznym dokumentem”. Słowo Boże staje
się realne, żywe i pomocne. W taki sposób
odpowiada na duchowy głód, który często
ludzie noszą w sobie, szukając jego zaspokojenia w wielu, niekoniecznie dobrych,
środkach. Świadomość tego „głodu” oraz
zrozumienie, że dobrym miejscem szukania na niego odpowiedzi jest Biblia, będzie
przedmiotem szóstego punktu z „ośmiu
warunków zaangażowania w Pismo”. ¶
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Fekadu Deressa / oprac. Izabela Karpienia

Wpływ edukacji w językach
lokalnych na lokalne społeczności
w Etiopii Północnej
Fekadu Deressa – długoletni edukator,
pracujący z ramienia SIL Ethiopia w projektach edukacyjnych na północy Etiopii,
przeprowadził w 2021 roku wywiady
z dwiema nauczycielkami języków lokalnych oraz z matką dwójki dzieci. Wywiady
dotyczą materiałów dla klasy 4, przygotowanych w ramach projektu edukacyjnego.

1. Nauczycielka z ludu Gwama
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„Byłam ogromnie szczęśliwa, kiedy zobaczyłam książki wydrukowane w języku
gwama! No i to szkolenie, w którym wzięłam udział – o tym, jak nauczać z podręcznika do klasy
4 oraz jak korzystać z przewodnika nauczyciela. Dzięki
temu szkoleniu będę w stanie
pomagać naszym dzieciom
z ludu Gwama poprzez uczenie ich w języku ich serca, aby
wpłynąć na poprawę ich zachowania w szkole i w naszej
społeczności.
Dyrektor szkoły, w której
uczę, zachęca mnie, bym
uczyła klasę 0 w języku amharskim*, ale ja nie chcę tego
robić. Zamiast uczyć po amharsku, wolę uczyć dzieci Gwama w języku
gwama, poświęcając temu cały mój czas.
Martwiłam się, że będzie mi trudno efektywnie uczyć dzieci w klasie 4 bez odpo-

wiedniego przygotowania metodycznego,
ale miałam możliwość uczestniczyć w ważnym dla mnie szkoleniu dla nauczycieli
klasy 4, co podniosło moje kompetencje
i wzmocniło moje poczucie pewności”.
Nauczycielka dodała, że szkolenie nie
było wystarczająco długie; w przyszłości
powinno trwać dłużej niż tylko 10 dni,
dzięki czemu będzie jeszcze bardziej pomocne dla uczestników.
„Materiały dydaktyczne dla klasy 4 w języku gwama to praktyczna pomoc w procesie nauczania i uczenia się, ponieważ dzieci
będą mogły trzymać je w rękach i używać
ich na lekcjach w klasie**, podczas gdy
ja będę korzystała z mojego przewodnika
nauczyciela. Niestety niektórzy rodzice
w naszej okolicy nie są w stanie kupić
dzieciom przyborów szkolnych, takich jak
zeszyty, długopisy, ołówki, a nawet ubrania,
ponieważ mają problemy finansowe, a poza
tym nie są świadomi znaczenia edukacji.
W związku z tym wiele dzieci cierpi z powodu niedożywienia, więc zamiast codziennie chodzić do szkoły, woli pracować
dla lokalnych przedsiębiorców jako dzienni
najemnicy, by zarobić na jedzenie”.

2. Matka dwójki dzieci z ludu Komo
Ocena postępów nauczania języków mao,
komo i gwama jako przedmiotów w klasie
4 miała miejsce na warsztatach w miejscowości Bambasi w dniach 26–28 lipca
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2021 roku. W spotkaniach uczestniczyło
osiemnaścioro przedstawicieli ludów Mao,
Komo i Gwama: sześć kobiet i dwunastu
mężczyzn. Podczas nich Fekadu Deressa
przeprowadził wywiad
z panią Shugutie Fara
z powiatu Keser.
Zapytana o wrażenia ze
spotkań, kobieta odpowiedziała: „Po raz pierwszy miałam możliwość
uczestniczenia w takich
warsztatach i wyrażenia
mojej opinii na temat
książek przygotowanych w moim rodzimym
języku. Podczas spotkań
dowiedziałam się wielu
interesujących rzeczy na
temat mojego języka, kiedy poprawialiśmy
niektóre szczegóły w książkach. Cieszę
się, że miałam szansę wypowiedzieć się na
temat książek, z których nasze dzieci będą
uczyły się w szkole”.
Poproszona o stwierdzenie, w jakim
języku dzieci powinny uczyć się w szkole,
powiedziała: „Powinien to być język ich serca (komo), ponieważ nasze dzieci znają tylko
ten język, kiedy zaczynają naukę w szkole.
Jednak potrzebne jest również nauczanie
dodatkowo w języku amharskim”.
Wyraziła swoje zdanie również na temat
odpowiedzialności rodziców za edukację
ich dzieci, mówiąc: „Dwoje moich dzieci
uczy się w szkole w Keser, jedno w klasie
pierwszej i jedno w drugiej. Co rano wysyłam je wcześnie do szkoły, a kiedy wrócą,
to proszę, by opowiedziały nam, jakich
nowych słów w naszym języku się nauczyły. Poza tym kupuję im przybory szkolne
i zachęcam swoich znajomych, by robili
to samo dla swoich dzieci. W kontakcie
z moimi dziećmi zawsze używam naszego języka, zadając im pytania i słuchając
ich odpowiedzi”.

Spytana, czy obecnie jest zainteresowana nauką czytania i pisania w języku
serca, pani Shugutie odparła: „Gdybym
miała możliwość uczyć się w moim języku
wcześniej, uznałabym to za wielką korzyść.
Jednak nawet teraz, gdybym tylko miała
okazję, z radością zaczęłabym się uczyć
czytania i pisania w języku komo!”.

3. Nauczycielka z ludu Mao
W dniach 1–6 listopada 2021 roku w miejscowości Bambasi odbyło się szkolenie
dla nauczycieli z ludu Mao. Podczas tego
wydarzenia jedna z nauczycielek, pani
Merima Senbeta, zgodziła się wyrazić swoją opinię na temat książek do nauczania
języka mao jako przedmiotu w klasie
4 szkoły podstawowej:
„Obserwowałam, jak nasz język staje się językiem wykładowym w szkole,
i ucieszyłam się, kiedy zobaczyłam, że jest
używany już w czwartej klasie! W moich
oczach wyglądało to
na cud. Sama zostałam
nauczycielką mojego
rodzimego języka. Gdyby jeszcze matematyka
i nauka o środowisku
były nauczane w języku
mao, cała nasza społeczność byłaby bardzo
zadowolona. Książki
do nauki języka mao
w klasie czwartej będą
bardzo pomocne dla
dzieci w nauce czytania
i pisania oraz pomogą
im osiągać lepsze wyniki”.
Zapytana o odczucia po szkoleniu dla
nauczycieli, powiedziała: „Szkolenie dla
nauczycieli z ludu Mao ogromnie mi
pomogło, ponieważ przedtem nie miałam
pewności, czy piszę i czytam poprawnie.
Teraz moja pewność w tej dziedzinie
znacznie wzrosła. Wiem, jak używać
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kropki, gdzie ją postawić w zdaniu. Dzięki
temu, że ukończyłam to szkolenie, mogę
pomagać w nauczaniu języka mao jako asystentka nauczyciela. Tak więc jako lud Mao
mamy teraz lepszy dostęp do edukacji, możemy uczyć się w naszym rodzimym języku
i mamy wyszkolonych nauczycieli. Niestety
zmagamy się też z poważnymi problemami
w naszej społeczności. Większość rodziców
ma kłopoty finansowe i nie jest w stanie
sprostać wymaganiom dotyczącym zakupu
materiałów szkolnych dla dzieci. Problemem jest również niski poziom wiedzy
rodziców na temat edukacji. Wydaje im
się, że rezultaty powinny pojawić się już
po kilku miesiącach, podczas gdy zdobycie
wykształcenia trwa kilka lat. Rodzice nie

widzą natychmiastowych korzyści z nauki.
Potrzebujemy pomocy z zewnątrz oraz
większego zaangażowania naszej społeczności, by rozwiązać te problemy”. ¶
* język amharski – język urzędowy w Etiopii,
używany również jako język wykładowy w szkołach
** zdarza się, że w niektórych szkołach podręcznik do przedmiotu posiada tylko nauczyciel
(przyp. tłum.)
Zdjęcia:
Dwie nauczycielki i matka (rodzic) – wykonał
Fekadu Deressa.
Zdjęcie Fekadu Deressa – z jego własnych
zbiorów.

Bieżące informacje z Etiopii
Drodzy Przyjaciele i Partnerzy Modlitewni,
Z radością i podekscytowaniem informuję
Was, że moja czwarta próba zrealizowania
wizyty w Etiopii zakończyła się sukcesem,
i jestem już na miejscu.
Oczywiście, realizacja naszych planów
zależy tylko od decyzji suwerennego Boga,
więc nadal chcę być elastyczna i gotowa
na wszelkie zmiany, ale proszę o Wasze
wsparcie modlitewne o możliwość usłużenia w Etiopii w jak największym zakresie.
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A oto plany:
1. Rozmowy na temat możliwości mego
dalszego zaangażowania w służbę alfabetyzacji i edukacji w SIL Ethiopia;
2. Przygotowanie i współudział w spotkaniach, promujących alfabetyzację
w języku tsamakko;

3. Szkolenie dla nauczycieli alfabetyzacji
z ludu Tsamakko i szkic podstawowego
podręcznika do matematyki w ich języku;
4. Odwiedziny dzieci w rejonie Geresse,
których edukację wspieracie poprzez BSM
od kilku lat;
5. Spotkanie z nowym koordynatorem
projektów tłumaczenia Biblii w Arba
Minch.
Moja podróż do Etiopii zaczęła się 17 maja,
a moja wizyta w tym kraju potrwa do 14
czerwca 2022.
Z góry dziękuję za Wasz czas, jaki poświęcicie na modlitwę o wymienione sprawy, za Wasze zainteresowanie i wsparcie!
Serdecznie pozdrawiam i błogosławię,
Iza Karpienia

| Książki misyjne

Wala Jarosz

Maroko, Indonezja, Polska…
Chcąc być wierną tradycji, że prezentuję tu nie mniej niż trzy książki
na raz, utknęłam w punkcie, kiedy nie mogłam znaleźć właściwej
kandydatki na trzecią pozycję. (Przyznaję, ostatnio zaczyna mi
trochę brakować tytułów, stąd ta trudność).
Z nadzieją przeszperałam swoje półki
i natknęłam się właśnie na tę – trzecią
– propozycję. Przy okazji okazało się, że
zawiera bibliografię z bardzo obszerną listą
polskich (tzn. wydanych w Polsce) książek
o tematyce ewangelizacyjno-misyjnej. Ku
mojej radości niektóre z nich posiadam –
po prostu znajdowały się w innym dziale
naszej prywatnej biblioteki, np. „ewangelizacji” lub „rozwoju Kościoła”, a nie „misji”.
Jednak warte są zaprezentowania. Nie
można przecież traktować ewangelizacji,
misji i rozwoju Kościoła oddzielnie! Kilka
ciekawych tytułów już zamówiłam. Oznacza to, że nie tak szybko skończę prowadzić
tę rubrykę.☺
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Roger K. Snock, Przyjaciel
Boga, Wydawnictwo Łaska
i Pokój, Katowice 1994.
Przyjaciel Boga to opowieść
o życiu i służbie Alberta
Fallaize. Misjonarza, który
swoje życie poświęcił misji
wśród marokańskich muzułmanów. Bardzo mocno
odczuwał, że jego miłość
kieruje się do tych, nad
których życiem panuje islam.
Wyjechał do Maroka w 1915 roku, jako
25 latek, a opuścił go w 1947 roku, głównie
z przyczyn zdrowotnych – zarówno on, jak

i jego druga żona, Lucy, poważnie chorowali. (Pierwsza żona Alberta, Daisy, zmarła
wkrótce po porodzie. Dziecko urodziło
się martwe).
Fallaize wracał do Maroka jeszcze
kilkakrotnie, nawet będąc już blisko
dziewięćdziesiątki. Do końca swoich
dni pozostawał aktywnym sługą Bożym
i Jego przyjacielem.
Podczas swojej służby wśród muzułmanów Albert doszedł do bardzo cennych
wniosków. Po pierwsze mówił, że: „Chrześcijanin z Zachodu powinien pamiętać,
że muzułmanin może stracić wszystko za
uwierzenie w coś, co kosztuje tego chrześcijanina bardzo mało”. Po drugie twierdził, że:
„Jeżeli chrześcijanin ma dotrzeć do muzułmanina, to zanim pozna język arabski, musi
poznać język Boży. Jest język miłości. Musi
ich kochać”. I tu wróciły moje wspomnienia
z pewnych wykładów w Haggai Institute,
w których uczestniczyłam w 2004 roku.
Osoba, która prowadziła z nami zajęcia na
temat islamu, pokazała nam slajd modlącego się kilkuletniego muzułmanina i z
naciskiem powiedziała: „Musicie nauczyć
się ich kochać”. Wciąż to pamiętam.
I właśnie tą miłością Albert zdobywał
muzułmańskie dusze dla Chrystusa. Mówiono o nim jako o: „Jasnym człowieku,
o charakterze zdominowanym cierpliwością. O zdominowanym przez miłość do
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Chrystusa i całkowicie ogarniętym chęcią
pomagania innym. Prawdziwy człowiek
o ciepłym sercu, przyjaciel i doradca”. Zaś
pewien Marokańczyk powiedział o nim:
„To jest człowiek z Jezusem Chrystusem
na twarzy!”. Czy może istnieć jeszcze jakiś
większy komplement (czy świadectwo)?
(W jednym z wcześniejszych numerów
biuletynu opisałam życie innej misjonarki,
służącej w Maroku – Patrycji St. John).
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Mel Tari, Jak potężny wiatr,
Absolutnie Fantastyczne,
Gorzów Wielkopolski 2021.
Książka ta opowiada o jednym z największych przebudzeń duchowych XX wieku,
które miało miejsce w Indonezji w latach 1965–1971.
Mel Tari był uczestnikiem
i wiernym świadkiem tego
przebudzenia, dlatego odebrał od Boga
powołanie, aby brać w nim czynny udział
poprzez docieranie z Ewangelią do najdalszych zakątków swojego kraju. Miał
również przekonanie, że ma opowiedzieć
o tym przebudzeniu zachodniemu (chrześcijańskiemu) światu, głosząc cuda, jakie
miały miejsce w Indonezji, oraz niosąc
Kościołom na Zachodzie takie przesłanie:
„Wróćcie do Biblii, wróćcie do prostoty
Bożego Słowa”.
Mel Tari opisuje w swojej książce, jak
spektakularne, niesamowite i potężne było
to Boże przebudzenie wśród chrześcijan
indonezyjskich oraz ich pogańskich rodaków. To był wiek cudów – takich, jakich
dokonywał Jezus, chodząc po ziemi. To
była powtórka drugiego rozdziału Dziejów
Apostolskich. Boża obecność w niezwykły
sposób objawiała się w tym narodzie.
W książce przeplatają się trzy istotne wątki. Jeden to wspomniany już opis
indonezyjskiego przebudzenia. Drugi – to
odbiór przez autora zachodniego chrze-

ścijaństwa. Mel Tari jest wdzięczny Bogu
za misjonarzy, którzy przynieśli do Indonezji Ewangelię. Jednocześnie jest świadomy niekorzystnych zmian, jakie zaszły
w chrześcijaństwie zachodnim w XX wieku.
Stąd jego przekonanie, z jakim przesłaniem
miał wyruszyć w swoją podróż misyjną do
Ameryki (i nie tylko). Trzeci wątek to jego
osobiste nauczanie, głównie odnoszące się
właśnie do prostoty Słowa Bożego oraz do
roli Ducha Świętego i wszelkich przejawów
Jego działania w życiu chrześcijanina.
Misja w Polsce jako problem międzykościelny,
red. Tadeusz J. Zieliński, Wydawnictwo
Credo, Warszawa–Katowice 2006.
Książka jest zbiorem
referatów wygłoszonych
w ramach sympozjum
zorganizowanego
w 2004 roku w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym. Temat sympozjum brzmiał:
„Misja w Polsce jako problem międzykościelny”. Referaty wygłoszone zostały przez
przedstawicieli różnych środowisk naukowych i wyznaniowych. Warto tu wymienić
niektóre z nich oraz ich autorów, co może
skłonić czytelnika do zapoznania się z tą
propozycją książkową.
• Nad ciekawym tematem: „Co utrudnia
zainteresowanie ewangelizacją i jej akceptację?” skoncentrował się przedstawiciel
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego,
biskup Zdzisław Tranda.
• Edward Czajko, duchowny Kościoła
Zielonoświątkowego, omówił „Misję Kościoła z perspektywy chrześcijaństwa entuzjastycznego”, zwracając uwagę na cztery
jej elementy: oddawanie chwały Bogu,
modlitwę wstawienniczą i dziękczynną,
troskę społeczną i ewangelizację.

• Andrzej Siemieniecki, przedstawiciel
Kościoła Rzymskokatolickiego, przedstawił
słuchaczom: „Eklezjalny wymiar katolickiej misji” głównie jako misji wewnątrzkościelnej.
• Mirosław A. Patalon, reprezentant Kościoła Chrześcijan Baptystów, skupił się na
„Dialogicznym charakterze misji chrześcijańskiej”. Twierdził, że przyszłością misji są
inicjatywy międzywyznaniowe, skupiające
katolików, prawosławnych i protestantów,
dla których osoba i myśl Jezusa stanowi
podstawę życia.
• Wojciech Kowalewski, również
z KChB, także skupiał się na „Jedności i różnorodności ewangelizacyjnej
w odniesieniu do paradygmatu misjologii

trynitarnej”. Jedność w różnorodności
i różnorodność w jedności lekarstwem na
rozłamy, nieporozumienia i antagonizmy.
• Tadeusz J. Zieliński, także z KChB, zaprezentował bardzo interesujący i praktyczny
temat: „Etyka misji chrześcijańskiej według
międzynarodowych ustaleń ekumenicznych”. Omówił niedopuszczalne zachowania
w toku działalności misyjnej, praktyczne
działania w kierunku etycznej przemiany misji oraz potrzebę implementacji (wdrożenia)
zasad ekumenicznej etyki misji w Polsce.
Jak już wspomniałam, dzięki temu opracowaniu pozyskałam wiele nowych tytułów
książek, którymi chętnie się z Wami podzielę. Życzę miłej lektury! ¶
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Biuro krajowe
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Misja Tłumaczy Biblii im. Wycliffe’a
- A. & M. Domagała
- B. Woźna
- I. Karpienia
- A. & J. Marcol
- tłumaczenie na język migowy
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Dziś żyje więcej ludzi niewierzących
niż kiedykolwiek w historii.
Rok 2022 – 7,9 mld ludzi na świecie
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