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| Od dyrektOra Wycliffe POlska

Jakim pokoleniem jesteśmy? Czy tym, któ-
re opowiada o potędze naszego Boga? Czy 
Jezus jest Panem dla naszego pokolenia? 
Czy myślimy o tym, że ktoś był przed nami 
– i ktoś będzie po nas? Czy postrzegamy 
chrześcijaństwo w kategoriach „pokole-
nie pokoleniu”?

My jesteśmy teraz, ale co rozumiemy 
z otaczającego nas świata? Co wiemy 
o sobie samych? Jak umiejscawiamy siebie 

w historii? Jak po-
strzegamy swoje 
życie? W jaki spo-
sób podejmujemy 
decyzje ważne dla 
naszego życia? 
Kim jestem? Z kim 
przejdę przez 
życie? Jak wybiorę 
osobę na żonę czy 
męża – i dlaczego? 
Jaką ścieżką edu-

kacji podążę – i dlaczego? Gdzie podejmę 
pracę – i dlaczego? Gdzie będę mieszkać 
– i dlaczego? Którego Kościoła będę częścią 
– i dlaczego…?

Jeśli myślimy tylko w kategoriach jed-
nostki, to nasze życie będzie bardzo ubogie 
– jak życie jednostki. Jeśli postrzegamy sie-
bie jako część całości, to nasze życie będzie 
bogate – jako część czegoś większego.

Jeśli zatem jesteśmy częścią Kościoła, 
jakie to ostatecznie ma znaczenie dla 
postrzegania naszego życia? Czy widzimy 
Boże zamysły w historii Kościoła (może 

tego, do którego należymy) i czy w naszym 
osobistym życiu – maleńkim ułamku tejże 
historii? Będąc częścią Kościoła, czy rozpo-
znajemy swoje powołanie? Powołanie, czyli 
zadanie, do którego Bóg nas uczynił?

A wierni twoi niech ci błogosławią! Niech 
mówią o chwale królestwa twego i niech 
opiewają potęgę twoją, aby oznajmiać 
ludziom potęgę twoją i wspaniałą chwałę 
królestwa twego! (Ps 145,10b–12).

Bóg powołał nas do życia tu i teraz – 
w tych granicach geograficznych i politycz-
nych, w XXI wieku. Wyposażył nas w różne 
talenty i zdolności, dał nam różne moż-
liwości życiowe bądź ograniczenia, które 
stają się drzwiami do kolejnych możliwości 
(wszystko jest kwestią perspektywy). Bóg 
zamierzył coś dla nas, bo ma misję. Bożą 
misją jest doprowadzenie ludzi do po-
znania Go i bycia razem z Nim w bliskiej 
relacji – to pragnienie i tęsknota Bożego 
serca. Teraz my jesteśmy częścią Bożej 
misji: zostaliśmy wezwani do opowiadania 
innym ludziom o Bogu, o tym, że jest oraz 
jaki jest (Mt 28,19–20). I możemy to robić 
na tysiące, miliony różnych sposobów!

Będąc częścią Bożej misji czynienia 
uczniami przedstawicieli innych naro-
dów, jak dokładamy do tego starań? Każde 
pokolenie ma jakąś pracę do wykonania 
i pewne kroki do zrobienia. Poszukujmy 
i próbujmy rozpoznać Boże działanie wo-
kół nas i w nas! Bądźmy posłuszni wezwa-
niu i odważni, by podjąć się zadania, które 
ma dla nas Bóg.

Pokolenie pokoleniu…
Agnieszka Domagała 

Pokolenie pokoleniu głosi dzieła twoje,  
opowiada o potędze twojej. (Ps 145,4)
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| Ukraina 

Jerzy Marcol 

Kiedy zabieram się za pisanie tego artykułu, 
agresja Rosji na Ukrainę trwa już ponad 
pięć miesięcy. Przez media społecznościowe 
przewinęło się już tysiące zdjęć z rejonów 
dotkniętych wojną, tak że wielu ludzi 
odczuwa już przesyt obrazów pokazujących 
zniszczenie i tragedię milionów ludzi. Może-
my mieć przesyt tematyki wojennej, jednak 
nie możemy zaprzestać niesienia pomocy 
ludziom, którzy cierpią z powodu tej wojny.

W jej pierwszych dwóch miesiącach, 
w marcu i kwietniu, wiele organizacji 
pozarządowych wysyłało pomoc huma-
nitarną do Ukrainy. Nasze BSM – dzięki 
darom z różnych krajów świata – wysłało 
ponad 50 ton żywności, która była prze-
wożona przez polskich kierowców do 
Lwowa, a stamtąd już przez Ukraińców 
do rejonów dotkniętych wojną. W mię-
dzyczasie sytuacja związana z dostępem 
do żywności w Ukrainie ustabilizowała się 

na tyle, że znowu można ją tam kupować 
w hurtowych ilościach. Miało to wpływ na 
strategię naszego działania. Zamiast prze-
wozić żywność do Lwowa czy Mukaczewa, 
zaczęliśmy dostarczać do Ukrainy środki 
finansowe, aby żywność była kupowana już 
tam – i to w miastach blisko strefy wo-
jennej – i stamtąd przewożona do wiosek 
i miast będących pod obstrzałem wojsk ro-
syjskich. W ten sposób obniżyliśmy koszty 
transportu, a za zaoszczędzone pieniądze 
można było kupić dodatkową żywność.

W służbie organizowania pomocy dla 
ofiar wojny Pan Bóg postawił na naszej 
drodze jeszcze jednego pastora, Victora 
Sobrana ze Swaljawy, który za otrzymane 
dary finansowe kupował żywność i przesyłał 
ją do strefy przyfrontowej, gdzie pracowały 
dwa zespoły, które przewoziły ją do miejsc 
blisko frontu, takich jak Kramatorsk, Krzy-
wy Róg, Czugujew czy Peczenihy. 

Pastor Sobran regularnie przesyła mi 
zdjęcia i filmy pokazujące ludzi zmęczonych 
wojną, żyjących w schronach czy piwni-
cach – bez prądu, dostępu do bieżącej wody 
ani możliwości robienia zakupów – wśród 
zniszczonych domów, będących często 
pod ostrzałem rosyjskim. Na filmach widać 
też ludzi wyrażających podziękowania 
dla wszystkich, którzy przyczyniają się do 
służby niesienia im pomocy. Na innych 
możemy usłyszeć wzruszające modlitwy, 
pełne zaufania do Boga. Rozdawaniu żyw-
ności często towarzyszy głoszenie Ewangelii 

Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych  
najmniejszych braci moich, mnie uczyniliście. (Mt 25,40)

Pomoc dla ofiar wojny 
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o Bożej miłości, naszej potrzebie wyznania 
grzechów Bogu i oddania Mu swego życia. 
(Niektóre z tych zdjęć czy filmów możecie 
zobaczyć na moim profilu na Facebooku). 

Ostatni transport dotarł do miejsco-
wości Peczenihy (Печенеги) w obwodzie 
charkowskim, kilometr od linii frontu, któ-
ra codziennie jest pod ostrzałem rosyjskim. 
Jestem pod wrażeniem osób, które ryzyku-
ją własnym życiem, aby dostarczyć żyw-
ność ludziom, którzy nie mają dokąd uciec 
przed działaniami wojennymi. Pamiętajmy 
o nich w modlitwach, prosząc, aby Bóg 
strzegł ich na każdej drodze. Będziemy też 
wdzięczni za każdy dar przeznaczony na 
pomoc dla ofiar wojny. 

Dołączam kilka zdjęć bez opisów od 
pastora Sobrana i kilka jego ostatnich ko-
mentarzy w oryginalnej pisowni rosyjskiej 
i z moim przekładem na polski:

[25.06.2022] Sobran Victor Svalyava: 
Наша команда ездила в Чугуев 
Харьковской обл , люди ховаются в бомбо 
убежищах за два дня погибло 16 человек 
мы им роздавали литературу говорили об 
Иисусе и роздавали продукты.

Tłum. Nasza ekipa pojechała do Chu-
gujewa w obwodzie charkowskim, [gdzie] 
ludzie ukrywają się w schronach bombo-
wych; 16 osób zginęło w ciągu dwóch dni; 
rozdawaliśmy im literaturę, rozmawiali-
śmy o Jezusie i rozdawaliśmy jedzenie.

[25.06.2022] Дорогие братья и сестры 
Библейного общества благодаря вашим 
финансам мы смогли помочь людям 
которые живут в подвалах, а так же 
просим при возможности потдерживать 

нас финансово дальше, вместе мы 
сможем больше людей накормить как 
духовно так и по плоти во Имя Иисуса 
Христа , да поможет нам Господь.

Tłum. Drodzy Bracia i Siostry z Bi-
blijnego Stowarzyszenia, dzięki Waszym 
finansom mogliśmy pomóc ludziom miesz-
kającym w piwnicach; prosimy Was o dal-
sze wsparcie finansowe, jeśli to możliwe; 
razem możemy w imieniu Jezusa Chrystu-
sa nakarmić więcej ludzi zarówno ducho-
wo, jak i cieleśnie, niech Pan nam pomoże!

[30.06.2022] Дорогой и возлюбленный 
в Господе пастор Юрий мы сердечно 
благодарны вам за открытое сердце, 
доброту и жертвенность пусть Господь 
благословит тебя , жену и детей во имя 
Иисуса Христа. 

Tłum. Drogi i umiłowany w Panu pasto-
rze Jerzy, jesteśmy tobie szczerze wdzięczni 
za twoje otwarte serce, dobroć i poświęce-
nie, niech Pan błogosławi was, żonę i dzieci 
w imieniu Jezusa Chrystusa. 

(Czasem pastor Sobran nazywa mnie 
pastorem). 

[9.07.2022] Дорогие братья и сестры 
миссии библейского общества Устрони 
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| Ukraina 

сердечно благодарим вас за финансовую 
потдержку для людей которые живут 
где идут военные действия , Божьих 
вам благословений.

Tłum. Drodzy Bracia i Siostry z Ustroń-
skiego Biblijnego Stowarzyszenia Misyj-
nego, serdecznie dziękujemy za wsparcie 
finansowe dla ludzi, którzy mieszkają tam, 
gdzie trwa wojna, życzymy wam Bożych 
błogosławieństw. 

[12.07.2022] Дорогая миссия 
библейского общества благодарим вас 
за финансовую потдержку ,благодаря 
вам мы смогли поехать к людям где 
находятся каждый день под обстрелами 
Божьих вам благословений.

Tłum. Droga Misjo Stowarzyszenia 
Biblijnego, dziękujemy za wsparcie finan-
sowe, dzięki Wam mogliśmy udać się do 
ludzi, którzy każdego dnia są pod ostrza-
łem. 

[16.07.2022] Дорогой и возлюбленный 
Господом пастор и миссия библейского 
общества Устрони мы сердечно 
благодарны вам за постоянный ваш 
вклад финансовый в наше служение 
людям которые проживают где идут 
обстрелы каждый день , Божьих вам 
благословений. 

Tłum. Drogi i umiłowany przez Pana 
pastorze i Misjo Towarzystwa Biblijne-
go w Ustroniu, jesteśmy Wam szczerze 
wdzięczni za stały wkład finansowy 
w naszą posługę na rzecz ludzi, którzy 

mieszkają tam, gdzie codziennie odbywa 
się ostrzał, życzymy wam Bożych błogosła-
wieństw. 

[21.07.2022] Молитесь за нас наша 
команда готовится ехать в Краматорск 
Донецкую область сейчас там очень 
стреляют и много ракет ,люди 
страдают остались без дома и многие 
потеряли близких,кто то детей и многие 
остались дети без родителей ,люди 
голодуют в подвалах живут ,нельзя 
даже выйти на воздух сразу могут 
розстрелять, спасибо за потдержку 
Божьих вам благословений. 

Tłum. Módlcie się za nas, nasza grupa 
przygotowuje się do wyjazdu do Kramator-
ska w obwodzie donieckim, teraz jest tam 
dużo ostrzału i dużo rakiet, ludzie cierpią 
i pozostają bez domu, a wielu straciło bli-
skich, niektórzy mają dzieci i wielu zostało 
bez dzieci i bez rodziców, ludzie głodują 
w piwnicach, nie mogą nawet wyjść na 
powietrze, bo od razu mogą ich zastrze-
lić; dzięki za wsparcie, błogosławieństwa 
Bożego dla was.

[22.07.2022] Мы благодарны Богу за 
каждого ,кто молился за нас Господь 
сохранил в дороге и помог добраться 
живыми домой слава Богу. 

Tłum. Jesteśmy wdzięczni Bogu za 
wszystkich, którzy modlili się za nas, Pan 
chronił nas w drodze i pomógł nam wrócić 
do domu żywymi, dzięki Bogu. 

[23.07.2022] И вам спасибо за 
финансовую потдержку благодаря 
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вам моя команда смогла поехать 
в Краматорс и в другие места бо 
обошлось не дешево бо далеко было 
ехать и продуктов много загрузили 
,чтоб им привезти, пусть Господь вас 
всех благословит.

Tłum. Dziękuję wam za wsparcie finan-
sowe; dzięki wam moja grupa mogła poje-
chać do Kramatorska i innych miejsc, nie 
było tanio, to była długa droga i załadowali 
wiele produktów, aby je zawieźć, niech Pan 
wam wszystkim błogosławi!

[30.07.2022] Бог помог приехать 
в Печенеги Харьковская область 
,поблизости границы Росии где сейчас 
идут каждый день без перерыва 
стрельба ,люди страдают и многие есть 
многодетные ,дети видят все своими 
глазами ,многих уже нету в живых ,да 
поможет нам Господь и да прекратится 
эта война. 

Bóg pomógł zajechać do miejscowo-
ści Peczenihy koło Charkowa, w pobliżu 

granicy z Rosją, gdzie codziennie trwa bez 
przerwy ostrzał, ludzie cierpią; niektórzy 
mają wiele dzieci, dzieci widzą wszystko 
na własne oczy, wielu już nie żyje, oby 
Pan nam dopomógł i niech ta wojna się 
skończy! 

Tak, niech ta wojna się skończy. Przy-
nośmy tę prośbę codziennie do Boga 
w modlitwie. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
modlitwy i wsparcie finansowe dla ofiar 
wojny w Ukrainie. Będziemy wdzięczni za 
dalsze wsparcie tej służby!
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W procesie tłumaczenia księgi Izajasza 
na język seimat z jednej strony napotyka-
my różnorakie wyzwania lingwistyczne, 
z drugiej natomiast odkrywamy niezwykłe 
bogactwo języka, którym posługiwał się 
ten prorok. Aby to ponadczasowe przesła-
nie Boga, pierwotnie skierowane do ów-
czesnego Izraela, mogło przemówić z mocą 
do dzisiejszego odbiorcy, potrzeba sporo 
wysiłku egzegetycznego i cierpliwego „drą-
żenia” w języku docelowym, aby odnaleźć 
najtrafniejsze odpowiedniki.

Michael i Gary, z którymi tłumaczę, 
stwierdzili, że jest to najtrudniejszy jak 
dotąd tekst, ale kiedy Izajasz zaczyna 
„przemawiać” w seimat, cały nasz trud 
zostaje stokrotnie nagrodzony! Zaczyna 
się wyłaniać wyrazisty wizerunek Boga, 
Jego charakter w postępowaniu z naroda-
mi pogańskimi i Jego ludem, Jego pasja, 
aby przyciągnąć ich do siebie, odbudować. 
Można zobaczyć serce ojca dla jego dzieci.

Ci, którzy trwają w Jego obecności, 
kosztują owoców obietnicy, że ujrzą Króla 
w Jego piękności.

Doświadczenie
Beata Woźna

W oryginale, czyli języku hebrajskim, to 
wyrażenie piękna czy wspaniałości – w nie-
których przekładach oznacza cechy, które 
są przyjemne dla naszych zmysłów. Micha-
el i Gary odkryli, że doświadczenie tego 
piękna nie sprowadza się do przelotnego 
spojrzenia czy zachwytu nad czymś, co 
przyciąga oczy, ale blednieje z czasem czy 
tonie w zapomnieniu wraz z pojawieniem 
się wzburzonej fali na oceanie życia.

Wzrok, słuch, dotyk, węch i smak – 
wszystkie te zmysły mogą pomóc nam od-
bierać Boga na wszystkich „falach” w naszej 
ziemskiej drodze. Możemy zobaczyć, co 
Bóg uczyni, kiedy nasze ręce zaczynają opa-
dać pod ciężarem zniechęcenia. Kiedy wiele 
głosów usiłuje nas zagłuszyć, możemy usły-
szeć Jego słowo zachęty, radę, w którym 
kierunku zrobić następny krok. Możemy 
poczuć dotyk Jego Ducha w ogarniającej 
nas słabości, orzeźwiający aromat Jego 
obecności w momentach osamotnienia,  
a w niedostatku naszego chleba – posmako-
wać jak dobry jest Bóg w Jezusie, chlebie życia. 

W niektórych sytuacjach niektóre 
zmysły mogą być mniej wyostrzone. Kiedy 
Maria Magdalena nie widziała Jezusa, 
chociaż stał przed nią, na zewnątrz grobu, 
rozpoznała Jego głos. Piotr czasem nie 
przyjmował czy nie rozumiał słów Jezusa, 
ale zobaczył Jego pełne współczucia spoj-
rzenie i poczuł dotknięcie Jego przebacze-
nia. Kiedy mieszkamy w obecności Boga, 
uzmysławiamy sobie Jego piękno.

Michael i Gary zabiorą przetłumaczone 
rozdziały Izajasza na wyspy, aby sprawdzić 

| BOże słOWO dla narOdóW PnG

Króla w jego piękności ujrzą twoje oczy. (Iz 33,17a)

Tłumaczenie 
Księgi Izajasza.

Fot. Beata Woźna

piękna
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jak ten tekst „komunikuje” i co 
trzeba jeszcze poprawić. Zaś 
kiedy tylko będzie to możliwe, 
mamy nadzieję na przetłumacze-

nie pozostałych rozdziałów.
Zajęcia online z Theresą, w tym korekta 

tekstów w języku seimat, zaowocowały 
w postaci wielu podręczników do szkół 
na wyspach, opowiadań w oparciu o tekst 
biblijny oraz materiałów edukacyjnych na 
temat zdrowia.

To była też przerwa dla nas od łama-
nia głowy nad zawiłościami językowymi 
w trakcie tłumaczenia, zwłaszcza przy 
zakładaniu okładek na książki (bez nich nie 
przetrwałyby one zbyt długo w gorącym 
i wilgotnym klimacie wysp Ninigo).

Jak wiecie, biblijna strona internetowa 
Kakai Haeu (Słowo Boże) w języku seimat 

już działa. A kilka dni temu zo-
stała uruchomiona strona Kakai 
Seimat (Język seimat) poświę-
cona edukacji. Materiały tam 
zawarte mogą być wykorzysta-
ne zarówno przez nauczycieli 
w szkołach, jak i w szerszej spo-
łeczności. ☺ Jesteśmy wdzięcz-
ni wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania tej strony.

Teraz lud Seimat – zamieszkujący wyspy 
Ninigo oraz w miastach i na innych ob-
szarach PNG – ma dostęp do materiałów 
biblijnych i edukacyjnych, nad którymi 
pracowaliśmy wiele lat (i nadal pracujemy). 
Stronę tę można przejrzeć pod adresem 
kakaiseimat.com. 

Modlimy się, aby obie strony były błogo-
sławieństwem dla ludu Seimat i przynosiły 
dobre owoce. 

Dziękujemy za modlitwę o wszystkie pil-
ne sprawy w ostatnim czasie. Wciąż działa-
jący Internet umożliwił wymianę informacji 
i zrealizowanie kilku palących potrzeb na 
wyspach. Kiedy brakowało wody i zagrażała 
susza, Jon powiadomił mnie, że odpowie-

dzią na modlitwy były obfite opady deszczu! 
Przygotowanie lotniska na wyspie Mal, 
które usytuowane jest nad samym brzegiem 
oceanu, wymagało ogromu pracy, ponie-
waż zgodnie z nowymi regulacjami musi 
być wydłużone dodatkowo o 160 m na obu 
krańcach, południowym i półncnym. A to 
oznaczało wycinkę drzew na długości 320 m, 
poza regularnym koszeniem na samym lot-
nisku! Jon i jego ekipa stanęli na wysokości 
zadania – choć nie obyło się bez problemów. 
Jon zranił się w stopę, i to w czasie kiedy 
zapasy medyczne na wyspach wyczerpały 
się do tego stopnia, że nie było tam nawet 
tabletek przeciwbólowych czy zwykłego 
plastra. Udało mi się wysłać podstawową 
pomoc i skontaktować z odpowiednimi 
ludźmi, którzy zorganizowali przynajmniej 
leki przeciwmalaryczne (bez nich chorujący 
umiera). Pozostałe leki, takie jak antybiotyki, 
wciąż nie dotarły, więc modlimy się, aby 
odpowiednie instytucje zadziałały. Seli, żona 
Jona, otrzymała pomoc w mieście Madang. 

Dotarła do nas smutna wiadomość, że 
Erik, syn Selindy i Temala, naszych współ-
pracowników i przyjaciół, zmarł w szpitalu 
na wyspie Manus. Nie byli w stanie po-
stawić diagnozy, więc nie wiemy nawet 
co było przyczyną śmierci, ale wiemy, 
że wszyscy oni wierzą i ufają Jezusowi. 
Bez tego cierpienie byłoby o wiele 
bardziej bolesne. (Erik to ten chłopiec, 
który otwierał pierwszy egzemplarz 
Nowego Testamentu w języku seimat w 2013, 
podczas uroczystej dedykacji). Modlimy się 
o pocieszenie i trwanie w wierze.

Wciąż łączymy się w modlitwach 
o zakończenie wojny w Ukrainie i wynikłą 
sytuację międzynarodową. 

Wielkie dzięki za modlitwę i partner-
stwo w tej misji. Modlę się, aby nasze 
zmysły były tak wyostrzone, aby w każdej 
sytuacji doświadczać piękna naszego Boga!

Michael i Gary 
z podręcznikami szkolnymi.

Fot. Beata Woźna

Strona 
internetowa

Kakai Seimat.

Historie 
o Łazarzu 

i Samarytaninie.
Fot. Theresa Wilson

Aplikacja 
w języku 

seimat.
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Wiele moich koleżanek i wielu kolegów 
z SIL Ethiopia odwiedzało ten kraj w tym 
samym czasie, co ja, więc mieliśmy dużo 
okazji do wspólnych spotkań, rozmów, 
wymiany doświadczeń, a nawet łączenia 
planów naszych lokalnych podróży. 

Przygotowania 
Większość planów przygotowałam jeszcze 
w Polsce, ale trzeba było je potwierdzić 
i dopracować już na miejscu, w Etiopii. 
Wtedy dopiero okazało się, kto, kiedy i na 
co ma czas, ale – dzięki Bogu – wszystko 
udało się doskonale dopasować. 

Etap 1
Karen i Fredric Hector, doradcy w projek-
cie tłumaczenia Biblii na język tsamakko, 
właśnie kończyli pracę z zespołem tłuma-

czy w Addis Abebie 
i wkrótce mieli 
wyjechać do Europy 
na urlop. Mimo to 
Karen zgodziła się 
wziąć udział w spo-
tkaniach promują-
cych alfabetyzację 
w języku tsamakko 

od razu, kiedy jej to zaproponowałam. 
Razem z tłumaczami, Hailu i Yonasem, 
wyruszyliśmy na południe, gdzie w Birayle 
i Luqa odbyły się wspomniane spotkania.

| alfaBetyzacja W etiOPii 

Izabela Karpienia

Relacja z wyjazdu do Etiopii

Program w obu tych miejscach był taki 
sam. Najpierw koordynator głównego 
projektu*, w ramach którego prowadzona 
jest praca alfabetyzacyjna, krótko opowie-
dział jego historię, a potem ja przypomnia-
łam dwa poprzednie spotkania promujące 
alfabetyzację w języku tsamakko. Pomogło 
nam to zobaczyć, jak na przestrzeni ostat-
nich czterech lat stopniowo rozwijała się 
praca alfabetyzacyjna. Obecnie prowadzona 
jest w ramach dwóch różnych projektów: 
głównego, we współpracy z lokalną spo-
łecznością Tsamakko, oraz drugiego, który 
jest prowadzony we współpracy z lokalnymi 
Kościołami. W obu wykorzystywane są 
te same materiały, a dzięki temu, że klasy 
alfabetyzacyjne prowadzone są w różnych 
środowiskach, nie ma obawy, że ktokolwiek, 
kto ma chęć się uczyć, zostanie pominięty. 

Osoby, które już nauczyły się czytać, 
podczas spotkań miały możliwość odczy-
tać nie tylko czytanki z elementarza, ale 
też fragmenty Bożego Słowa – z wydruko-
wanych już czterech ewangelii w języku 
tsamakko. Karen, tłumacze oraz kilku 
nauczycieli alfabetyzacji prezentowali też 
różne dodatkowe materiały do czytania 
w tym języku, a także edukacyjne aplikacje 
na smartfony. Dzięki temu społeczność 
Tsamakko mogła przekonać się, że na-
wet podczas krótkich czterech lat można 
naprawdę wiele osiągnąć w dziedzinie roz-

Moja długo wyczekana wizyta w Etiopii okazała się owocna, choć miesiąc  
pobytu na miejscu oraz lokalnych podróży minął bardzo szybko. Pan Bóg 
pobłogosławił każdą ze spraw i wydarzeń, które Mu wspólnie polecaliśmy,  
więc naprawdę mamy Mu za co dziękować!

W drodze 
do Birayle.

Zdjęcia 
do artykułu: 

Izabela Karpienia
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woju języka i piśmiennictwa. Wiele osób 
– uczestników spotkań w Birayle i Luqa 
– zadeklarowało gotowość nauki w klasach 
alfabetyzacyjnych, gdy tylko rozpocznie się 
nowy nabór uczniów. 

Etap 2
Kiedy Karen wróciła do stolicy, Addis 
Abeby, żeby pomóc swojej rodzinie w przy-
gotowaniach do wyjazdu na wakacje, ja 
ulokowałam się w biurze Tłumaczenia Biblii 
i Alfabetyzacji Tsamakko w Birayle. Przez 
kolejny tydzień asystowałam zespołowi 
tłumaczy Biblii oraz nauczycieli alfabetyza-
cji, którzy pracowali nad adaptacją podręcz-
nika do matematyki do ich własnej kultury 
i języka. Z ogromną radością obserwowa-
łam wielkie zaangażowanie całego zespołu 
w pracę, która wymagała od nich nie tylko 
skupienia i cierpliwości, ale też twórczego 
myślenia – aby wyrazić w języku tsamakko 
nowe terminy i pojęcia matematyczne.

Choć mieliśmy do dyspozycji tylko cztery 
dni, okazały się one wystarczające, by nie 
tylko dokończyć szkicowanie podręcznika, 
ale również wykonać jego pierwszą korektę.

Etap 3
Wracając z Birayle, zatrzymałam się na kil-
ka dni w Arba Minch, gdzie odwiedziłam 
swoje dawne biuro alfabetyzacji w Połu-
dniowo-Zachodnim Synodzie Kościoła Me-
kane Yesus. Udało mi się spotkać obecnego 
Koordynatora Alfabetyzacji, który teraz 
urzęduje w tym biurze, i przekonać się, 
że ma on różne dobre pomysły na dalsze 
prowadzenie tej służby w rejonie. 

Następca pastora Berhanu Kambro 
i obecny Koordynator Tłumaczeń Biblii, to 
pastor Getachew Fantaye. Nie byłam u niego 
w biurze, ale wraz z koleżankami odwie-
dziłyśmy go w domu, gdzie odpoczywał po 
tygodniowym pobycie w szpitalu. Pastor 
Getachew dobrze radzi sobie z obowiązka-
mi koordynatora i ma coraz lepsze relacje 
z różnymi zespołami tłumaczy Biblii oraz ich 
doradcami. Chwała Panu Bogu, że zatrosz-
czył się o odpowiednią osobę do tej roli!

Etap 4
Mirjami, moja bliska, wieloletnia kole-
żanka, zgodziła się wyruszyć ze mną na 
wyprawę do Elgo i Gerese. Było to bardzo 

Prezentacja aplikacji 
edukacyjnych 

w języku tsamakko.
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ważne nie tylko ze względu na jej wspaniałe 
towarzystwo, ale też na samochód, którym 
dysponowała – dzięki niemu mogłyśmy 
podziwiać piękne widoki na trasie oraz po-
dróżować niezależnie i we własnym tempie. 

W Elgo miałyśmy nadzieję spotkać się 
z nowym zespołem tłumaczy Starego Testa-

mentu na język zayse, ale 
zastałyśmy w biurze tylko 
jednego z nich. Korzystając 
ze wskazówek udzielanych 
przez telefon, Mirjami 
próbowała naprawić tam 
układ baterii solarnych, co 
jednak się nie powiodło. 
Dobrze, że obecnie w Biu-
rze Tłumaczenia Biblii na 
język zayse funkcjonuje 
już tradycyjna instalacja 
elektryczna i przeważnie 
prąd jest dostępny, więc 

tłumacze nie są już uzależnieni tylko od 
baterii słonecznych.

Po krótkiej wizycie w Elgo pojechały-
śmy do Gerese, gdzie miałyśmy umówione 
spotkanie z liderami lokalnej parafii Kościoła 
Mekane Yesus. Z ramienia BSM od lat współ-
pracujemy z tą parafią, wspierając edukację 

dzieci z niepełnych rodzin. Choć oficjalnie 
takich dzieci jest czworo, nieoficjalnie ta licz-
ba jest znacznie wyższa, gdyż więcej dzieci 
korzysta z wysyłanego przez nas wsparcia. 
Z radością obserwujemy ich postępy w nauce 
i plany na przyszłość, które już teraz mają. 
Jak Pan Bóg pozwoli, przyczynimy się do 
wyszkolenia dwóch pielęgniarek, specjalisty 
komputerowego i inżyniera! Serdecznie 
dziękujemy za Wasz udział w opłacaniu tej 
edukacji, bo to Wasze wsparcie z ramienia 
BSM przekazujemy do Etiopii.

Etap 5
Oprócz podróży, miałam też wystarczają-
co dużo czasu na spotkania w biurze SIL 
Ethiopia w Addis Abebie m.in. z naszym 
dyrektorem, a także z moim bezpośrednim 
przełożonym. Rozmawialiśmy o planach 
na przyszłość i różnych możliwościach 
i formach naszego dalszego zaangażowa-
nia w dziedzinie alfabetyzacji i edukacji. 
Wygląda na to, że w pierwszej kolejności 
rozpoczniemy projekt „Funkcjonalnej 
Alfabetyzacji Kobiet” w kilku językach 
południowej Etiopii. Jak Pan Bóg pozwoli, 
praca w ramach tego projektu rozpocznie 
się na początku 2023 roku. 

Zespół twórców 
podręcznika do 

matematyki w języku 
tsamakko i ja.

Mirjami próbuje 
naprawić 

instalację solarną.
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Podsumowanie 
Jestem ogromnie wdzięczna Panu Bogu za 
moją wizytę w Etiopii – za to, że w ogóle 
mogła się odbyć i że tak wiele udało się 
w tym czasie osiągnąć! Serdecznie dziękuję 
Wam za pamięć o mnie w tym czasie oraz 
za Wasze modlitwy. 

Podręcznik do matematyki w języku 
tsamakko jest już gotowy do próbnego druku 

w ilości 150 egzemplarzy. Mam nadzieję, że 
podczas testowania go – albo tuż po zakoń-
czeniu tego procesu – uda mi się odwiedzić 
Etiopię po raz kolejny i wykonać następną 
„porcję” alfabetyzacyjnych zadań. Jak zwykle 
polecam te plany Waszej modlitwie!

* Banna-Tsamay – Projekt Rozwoju Społeczności 
Pasterskich, Praca Alfabetyzacyjna

Prezentacja 
materiałów 
do czytania 

w języku 
tsamakko.
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Będzie to niezwykła rzeczywistość, gdy tak 
różnorodni ludzie z całego świata uwielbią 
Jezusa. Czy chcemy mieć udział w tej wizji? 
Był taki czas w moim życiu, kiedy liczyło 
się najbardziej spełnienie moich życiowych 
pragnień. Oczywiście Bóg był ważny, wie-
działem, że posłał swego Syna, aby mnie 
zbawić, ale moją życiową misję traktowa-
łem jako najważniejszą. „Panie dziękuję Ci 
za te wszystkie błogosławieństwa. Proszę, 
pobłogosław mnie jeszcze trochę bar-
dziej”. Nie rozumiałem entuzjazmu ludzi 
mówiących o misji. Wcale nie pociągało 

| słUżBa POśród rOmóW 

Łukasz Bujok 

Moje pierwsze  
doświadczenia z Romami

mnie zaangażowanie w misję w jakichś 
odległych zakątkach naszego globu. Nie 
dostrzegałem w Biblii fragmentów, które 
mówią o tym pragnieniu Bożego serca, 
aby w każdym narodzie czynić innych 
uczniami Jezusa… Byłem zbyt zajęty moimi 
meczami, studiami, nauką i wypadami 
z kumplami pod namiot.

Bóg stopniowo zmieniał moje nastawie-
nie do misji. Przede wszystkim pokazał mi, 
że jest ona nadrzędnym priorytetem. Bóg 
bardzo ceni wiarę i posłuszeństwo w tym 
zakresie. Zobaczyłem ludzi w innych kon-
tekstach kulturowych. Jest to niezwykłe 
doświadczenie, ponieważ wielbimy tego 
samego Stwórcę, który objawił się światu 
w Jezusie Chrystusie, ale każda kultura ma 
inną perspektywę Boga.

W tym artykule chciałbym podzielić 
się moimi pierwszymi doświadczeniami 
w pracy z Romami. Okazuje się, że mój 
wcześniejszy wyjazd do Nepalu był cenną 
lekcją… zrozumienia Romów. Nikt nie 
wie, skąd oni przywędrowali, ale z dużym 
prawdopodobieństwem pochodzą z Indii, 
i podpowiada to nie tylko kolor ich skóry.

Romowie trochę przypominają mi 
w zachowaniu Nepalczyków: niewiele 
robić, dobrze zjeść, na wszystko mieć czas, 
a reszta jakoś się ułoży. Mężczyźni siedzący 
bez celu przed swoimi sklepikami i po-
pijający herbatkę, a kobiety pochłonięte 

Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego 
narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem  
i przed Barankiem, odzianych w szaty białe. (Obj 7,9)

Domek 
i podwórko 

Romów.

Zdjęcia 
do artykułu: 

Łukasz Bujok
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przygotowywaniem posiłków, wychowa-
niem dzieci, sprzątaniem… Tak wyglądało 
to często w Nepalu, zwłaszcza na wioskach 
poza Katmandu. Będąc u Romów na 
Słowacji, zauważyłem podobne tendencje. 
Mężczyźni okazują mało uczuć swoim 
żonom. Romski pastor zwracał na to uwa-
gę podczas grupy domowej i zachęcał do 
praktycznego ćwiczenia się w tej kwestii. 
Romowie, podobnie jak Nepalczycy, są bar-
dzo wrażliwi duchowo. Śpiew, uwielbienie 
i modlitwa są na pewno bardziej ekspre-
syjne niż u Polaków. Jest dużo emocji, 
podnoszenia rąk, śmiechu i łez, ale też 
uważnego słuchania.

Romowie są bardzo otwarci na gesty 
dobroci i miłosierdzia – jest to dla nich do-
wód zainteresowania i miłości. (Podobnie 
mój przyjaciel Kabi w Nepalu przygotowu-
je grunt pod zasiew Ewangelii i przynosi to 
kapitalne rezultaty). Służba BSM również 
przygotowuje serca Romów na Słowo 
Boże. Budowanie domków, dostarczanie 
ubrań, pomocy edukacyjnych, żywności 
to działania praktyczne i humanitarne, 
ale mają sens w budowaniu pomostu 
do serc Romów. Kobiety – podobnie jak 
w Nepalu – mają raczej podrzędną rolę, 
ale nie jest to uległość Chrystusowa, lecz 
uległość strachu. Mężczyźni mają trudność 
w utrzymaniu pracy, skłonność do alkoho-
lu i przemocy w domu. Poznałem kobietę, 
którą pijany mąż oblał benzyną i usiłował 
spalić, jednak w porę uciekła… 

Dużo młodych Romów wyjeżdża 
w świat – i jeśli im się powiedzie, wspierają 
swoje rodziny z zagranicy. Silne więzi kla-
nowe, społeczne, rodzinne to cecha kultur 
wschodu. Poznałem lepiej sytuowanych 
Romów – mieli oni doświadczenia pracy 
w Anglii lub członków rodzin aktualnie 
tam pracujących. Niektórzy z nich odnaj-
dują Chrystusa w Kościołach Romskich 
w Anglii! Świadectwa Romów są bardzo 
dramatyczne, ponieważ duchowa wraż-

liwość tych ludzi sprzyja otwieraniu się 
na świat demonów. W duchowej rzeczy-
wistości nie ma próżni, w związku z tym 
ciemność pochłania tych ludzi bez reszty. 
Proszono nas kilkakrotnie, aby w imieniu 
i autorytecie Jezusa wypędzić demona, 
ale w gruncie rzeczy Romowie potrzebują 
wzrastać w poznawaniu Chrystusa, Jego 
Słowa i dojrzałości duchowej. Stąd wśród 
Romów bardzo ważna do wykonania jest 
praca w postaci systematycznej eduka-
cji biblijnej.

Cieszę się, że poznałem kilku odda-
nych pastorów, którzy zaangażowani są 
w działania ewangelizacyjne wśród Romów 
na Słowacji. Liderzy romscy to kluczowe 
osoby, które potrzebują naszej zachęty, 
modlitwy i wsparcia. Prosimy o modli-
twę, aby Bóg dodawał nam mądrości, sił 
i odwagi w usługiwaniu Romom. Jestem 
przekonany, że pewnego dnia przed tro-
nem Baranka staną razem Polacy, Słowacy, 
Romowie, Nepalczycy – i wszystkie inne 
narody. Będzie to niesamowita radość, gdy 
zobaczymy tam kogoś, komu pomogliśmy 
się tam dostać…

Podwórko obok 
budynków 

Romów.

Fragment wioski romskiej, dwa domki  
wybudowane dzięki służbie BSM.



16

Piotr, kiedy na końcu Ewangelii Jana 
dowiaduje się, jaki plan na jego życie ma 
Chrystus, patrząc na umiłowanego ucznia, 
pyta: „Panie, a co z tym…?” – nie otrzymuje 
jednak wyraźnej odpowiedzi. Apostoło-
wie Paweł i Barnaba, wracając ze swojej 
pierwszej wyprawy misyjnej, opowiadają 
w posyłającym ich Kościele w Antiochii 
o tym, „jak wielkich rzeczy dokonał Bóg 
z nimi i jak poganom drzwi wiary otwo-
rzył” (Dz 14,27). Fajne i ważne jest, co Bóg 
czyni przez nas, ale najważniejsze jest, co 
czyni z nami. 

Bóg ma plan dla naszego życia. Nie jest 
to plan tajemniczy – polega na tym, że Bóg 
chce ukształtować nas na podobieństwo 
swojego Syna, Jezusa Chrystusa, czyli 
zrealizować swoje pierwotne zamierzenie: 
uczynić nas na swój obraz i podobieństwo. 
Wiele w realizacji tego planu zależy od nas 
samych, od naszego aktywnego uczestnic-
twa. Nawet Bóg nie zmusza nas do nicze-
go, ale oczekuje naszej zgody i współpracy.

Krótko chciałbym opisać, co Bóg zdążył 
zrobić ze mną – po to, aby zachęcić tych, 
którzy może są na początku swojej drogi. 
Moja droga jeszcze się nie skończyła, do 
celu brakuje jeszcze bardzo wiele… 

Od początku mojego duchowego życia 
misja była dla mnie ważna. Pochodzę 
z miasteczka, w którym pod koniec lat 80. 
był tylko jeden, i to w zasadzie wymarły 
i zrujnowany, Kościół ewangeliczny. Gdyby 
nie pewien misjonarz, który przyjechał 
z Warszawy do mojego mazurskiego mia-
steczka… Ale u Boga nie ma „gdyby”. Bóg 
powołał człowieka, a on odpowiedział po-
słuszeństwem i w ten sposób na początku 
lat 90. w małym miasteczku na Mazurach 

| śWiadectWO 

Michał Domagała

A co
wielu młodych ludzi uwierzyło i postano-
wiło rozpocząć życie z Bogiem. Ja byłem 
jednym z nich, miałem 18 lat.

Pochodziłem z domu, w którym jakikol-
wiek Kościół czy wiara nie miały wielkiego 
znaczenia. Upadek „systemu” i dotychcza-
sowych autorytetów, niepewność wcho-
dzenia w nową rzeczywistość, bezrobocie, 
brak pewności odnośnie do tego, co będzie 
jutro, nowa wolność – wszystko to stwo-
rzyło atmosferę, w której odbyło się swego 
rodzaju „przebudzenie duchowe”. Wielu 
ludzi, zwłaszcza młodych, poszukiwało 
pewnego fundamentu dla swojego życia. 
Wielu fundamentem tym uczyniło Chry-
stusa – wśród nich i ja. Kościół Baptystów 
– z jego innym i świeżym spojrzeniem na 
Ewangelię – odnaleźli najpierw moi dalsi, 
a potem bliżsi koledzy. Ja obserwowałem 
z boku przemiany w ich życiu, funkcjo-
nowaniu ze sobą nawzajem. Zobaczyłem 
prawdziwą troskę jednych o drugich, nową 
jakość relacji, nowe wartości. Walczyłem 
w sobie, z jednej strony chcąc tego samego, 
z drugiej strony bojąc się przemian i pod-
dania swojego życia Chrystusowi. Przełom 
nastąpił w sierpniu 1992 roku na Festiwalu 
Muzyków Rockowych w Jarocinie. Tam 
Bóg przełamał coś w moim wnętrzu, do 
domu wróciłem pewien tego, że muszę 
udać się do Zboru Baptystów i poprosić 
Boga o przemianę. Swoją relację z Bogiem 
przypieczętowałem przez chrzest w sylwe-
strowy, ostatni wieczór tego samego roku. 

Miałem wtedy swoje plany. Byłem jesz-
cze w liceum, marzyło mi się zostanie ma-
rynarzem i obejrzenie świata. Uczyłem się, 
aby zdawać egzaminy do Szkoły Morskiej. 
Jednocześnie poznając Biblię i Kościół, 

ze mną?
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wiedziałem, że nie mogę być bezczyn-
ny, muszę odkrywać swoje obdarowanie 
i miejsce w Kościele. Nie było oczywiste, co 
by „to” miało być. Nie grałem na instru-
mentach, nie byłem mówcą, nie do końca 
wiedziałem, gdzie jest moje miejsce. 

Pamiętam, że pierwszym krokiem, 
wynikającym z mojej modlitwy do Boga 
o pokazanie mi mojego miejsca w Jego pla-
nie, było szczególne zrozumienie wersetu 
1 Listu do Koryntian 2,9 (Głosimy tedy, jak 
napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie 
słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, 
to przygotował Bóg tym, którzy go miłują) – 
i przekonanie, że najważniejsze jest kochać 
Chrystusa, rozwijać się w tej miłości do 
Niego, a wtedy Bóg ma dla nas to, „cze-
go oko nie widziało i ucho nie słyszało”. 
W tym duchu modliłem się dalej i próbo-
wałem coraz bardziej kochać Tego, który 
pierwszy mnie pokochał. Poznawałem 
Biblię, prowadziłem spotkania modlitew-
ne w Kościele, zajmowałem się ulicznymi 
ewangelizacjami i pytałem się Boga, co 
dalej. Najpierw nabrałem przekonania, 
że Bóg powołuje mnie do misji. Czytając 
książkę W cieniu Wszechmogącego o Jimie 
Elliocie i jego powołaniu do pracy misyjnej, 
a także o jego śmierci na misji, zrozumia-
łem, że Boża miłość do odległych narodów 
porusza również mnie. Zrozumiałem, że 
misja to moje powołanie. 

Dalej trzeba było robić praktyczne kroki. 
Po pierwsze zrozumiałem, że szkoła mor-
ska nie poprowadzi mnie we właściwym 
kierunku, więc (z pewnym jednak żalem!) 
postanowiłem zdawać do seminarium.  
Na pół roku przed maturą porzuciłem 
naukę fizyki i matematyki na rzecz histo-
rii. W międzyczasie, oglądając prezentację 
z krótkoterminowego wyjazdu misyjnego 
na Syberię, pokazywaną przez „przyjaciela 
mojego przyjaciela”, zachwyciłem się odle-
głymi terenami byłego ZSRR i przyjąłem to 
jako geograficzny kierunek, w którym Bóg 
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chce mnie posłać. Zamiast marynarzem 
oceanów, miałem zostać misjonarzem azja-
tyckich stepów, pustyń oraz tundry. 

Pojechałem do Seminarium Teologicz-
nego we Wrocławiu. Wiedziałem, że tu 
mogę przygotować się najlepiej w Polsce 
do pracy misyjnej. Nie zawiodłem się – 
spotkałem praktyków misyjnych, miałem 
możliwość odbywania letnich praktyk 
w posowieckiej Centralnej Azji. Tu spo-
tkałem Agnieszkę, moją przyszłą żonę, 
również przygotowującą się do pracy mi-
syjnej. Dużo z naszej wspólnej dalej historii 
Agnieszka opisała w swoim świadectwie 
(„Idźcie”, nr 103/2021). Dwa lata w Cen-
tralnej Azji, powołanie do służby tłuma-
czenia Słowa Bożego dla narodów, które 
go nie posiadają, dziewięć lat pracy nad 
chakaskim Nowym Testamentem, trzy lata 
w Jakucji, trzy lata pracy na Kamczatce nad 
historiami biblijnymi… Wielu ludzi, wiele 
miejsc: pustynie Uzbekistanu i Turkmenii, 
stepy Chakasji, jakucka tundra i wybrzeża 
Kamczatki… Bóg pokazał to, czego się nie 
spodziewałem, pozwolił spotkać nadzwy-
czajnych ludzi, rozmawiać z nimi o Nim, 
tłumaczyć Jego Słowo na najdziwniejsze 
języki, szukając pojęć, które najlepiej Go 
opisują. 

Od początku najważniejszą lekcją, 
powtarzaną raz za razem, było poleganie 
na Bogu. Od poszukiwania finansowe-

go wsparcia w latach 90., kiedy sytuacja 
ekonomiczna była zła, a Kościoły ubogie 
– wyjazdy z paczką dolarów w kieszeni 
i nadzieją, że za pół roku przyjedzie ktoś 
z Polski i dowiezie pieniądze, bo nie było 
jeszcze działających systemów banko-
wych – przez modlitwy o wizy, legalizację 
pobytu, znalezienie życzliwych i pomoc-
nych ludzi, właściwego mieszkania czy 
domu, podróże przy +50 czy -50 stopniach 
Celsjusza, psucie się samochodu „po-
środku niczego”, aż po zaufanie w kwe-
stiach medycznych, gdy wyjeżdżaliśmy na 
Syberię najpierw z jednym, 6-miesięcznym 
dzieckiem, a potem z dwoma maluchami. 
W tym wszystkim Bóg pokazywał, że się 
troszczy i opiekuje, że jeżeli On powołał, to 
zapewni wszystko, co potrzebne do życia 
i służby. 

Dzisiaj, kontynuując – w miarę możli-
wości – pracę nad tłumaczeniem Starego 
Testamentu dla Chakasów, jestem również 
w służbie pastorskiej. Tu w inny sposób 
– ale nadal – Bóg uczy mnie polegania 
na Nim i szlifuje mój charakter, obrabia 
na wszelkie sposoby. Dzieło (czyli ja) jest 
jeszcze dalekie od skończenia. Jednak 
jako pastorowi marzy mi się Kościół ludzi 
świadomych swojego powołania, niedo-
skonałych, jak każdy z nas, ale gotowych, 
aby z Bogiem pójść w kierunku tego „czego 
oko nie widziało i ucho nie słyszało”.
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Pracowałam ze specjalistami z dziedziny 
alfabetyzacji i edukacji na całym świecie, 
w dwudziestu państwach obydwu Ameryk, 
Wschodniej i Centralnej Afryki, Pacyfiku 
i Azji Południowej. Dane mi było spędzić 
z tymi wnikliwymi osobami wystarczająco 

dużo czasu, by wiele się 
od nich nauczyć. Chcia-
łabym wymienić kilkoro 
z nich w poniższym 
tekście. 

Elaine Mielke Townsend (1916–2007) 
wyjechała do Meksyku jako nauczycielka 
we wczesnych latach 40. ubiegłego wieku. 
Zaobserwowała tam, że praca nad rozwo-
jem piśmiennictwa w językach mniejszo-
ściowych Meksyku oraz tłumaczenie Pisma 
Świętego muszą być prowadzone równocze-
śnie z nauczaniem ludzi czytania i pisania 
w tych językach. W późniejszym czasie 
została żoną owdowiałego założyciela SIL, 
Camerona Townsenda. Poznałam Elaine, 
kiedy przebywałam jeszcze w Miami na 
Florydzie. To ona przyczyniła się do tego, że 
w 1964 roku dałam się namówić do przyłą-
czenia się do SIL. Elaine była bardzo towa-
rzyska, gościnna i bez reszty oddana służbie 
w dziedzinie lingwistyki, alfabetyzacji 
i edukacji, by pomagać w jak najpełniejszym 
rozwoju społeczności posługujących się ję-
zykami mniejszościowymi. Prowadziła dom 
otwarty zarówno dla ministrów edukacji, 
jak i urzędników lokalnej administracji czy 
też miejscowych przyjaciół. Budowanie 
relacji było jej modus operandi (sposobem 
działania – przyp. tłum.).

| sil

Mary Morgan, tłum. Izabela Karpienia (przedruk artykułu z magazynu Literati)

Pionierzy alfabetyzacji

Dr. Sarah Gudschinsky (1919–1976) była 
kolejną nauczycielką pochłoniętą analizą 
lingwistyczną dotychczas niespisanych 
języków. Sarah studiowała lingwistykę 
na Uniwersytecie Stanu Michigan, gdzie 
rozpoznano i doceniono jej lingwistycz-
ny talent. Jednak była też nauczycielką. 
W latach 60. ubiegłego wieku opracowała 
metodę wykorzystania informacji lingwi-
stycznej w połączeniu z teorią nauczania, 
która do dziś nosi jej imię. Ta metoda stała 
się fundamentem pracy SIL w dziedzi-
nie alfabetyzacji i edukacji – i stale jest 
stosowana. Sarah opracowała też pierwsze 
kursy z dziedziny alfabetyzacji i edukacji 
na poziomie uniwersyteckim, które były 
prowadzone podczas letniej sesji SIL na 
Uniwersytecie Stanu Oklahoma w 1968 
roku. Uczestniczyłam w tych pierwszych 
kursach i przekonałam się, że Sarah była 
wybitną nauczycielką i naukowcem. Dużo 
podróżowała i była szanowana przez 
specjalistów z dziedziny edukacji na całym 
świecie. Jej praca naukowa i celowe działa-
nia kierowały uwagę SIL na alfabetyzację 
i edukację jako stały element służby. Sarah, 
która była Amerykanką, rozpoczęła pracę 
lingwistki w Meksyku, a potem pracowała 
w Brazylii, zanim została pierwszą koor-
dynatorką pracy alfabetyzacyjnej SIL na 
arenie międzynarodowej.

Dr. Katharine Barnwell, która pochodzi 
z UK, pracowała jako lingwistka i tłumacz-
ka w Nigerii. Wykorzystując metodę Sarah 
Gudschinsky, w 1979 roku opracowała 
Przewodnik dla Organizatorów Warsztatów 

Pionierzy w służbie alfabetyzacji i edukacji, prowadzonej w społecznościach  
posługujących się językami mniejszościowymi – część 1
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Redakcji Elementarza. Przewodnik po-
wstał na bazie jej doświadczeń w pracy 
z Nigeryjczykami posługującymi się 
różnymi lokalnymi językami – i nadal 
jest używany w całym anglojęzycznym 
świecie. Katy jest bardzo przystępną 
nauczycielką, która zdobyła szacunek 
Nigeryjczyków poprzez miłość, którą im 
okazywała, oraz głębokie zrozumienie 
afrykańskich kultur. Wiele razy używa-
łam jej przewodnika podczas nauczania 
kursów alfabetyzacyjnych. Pomimo 
że Katy jest już na emeryturze, nadal 
wspiera pracę alfabetyzacyjną i tłuma-
czeniową w Nigerii.

Margaret (Peggy) Wendell – Amery-
kanka, pełniła rolę koordynatorki alfa-
betyzacji w Meksykańskim Oddziale SIL, 
kiedy opracowała program warsztatów 
redakcyjnych dla przedstawicieli mniej-
szości językowych. Pierwsze warsztaty 
tego typu odbyły się w lingwistycznym 
centrum SIL w Ixmiquilpan, na półno-
cy Mexico City. Jej praca magisterska, 
którą napisała na Uniwersytecie Stanu 
Texas w Arlington w 1982 roku, została 
wydana jako książka Bootstrap Literatu-
re: Preliterate Societies Do it Themselves 
(Początkowa Literatura: Przedpiśmienne 
społeczności robią to same) przez Interna-
tional Reading Association (obecnie In-
ternational Literacy Association). Znana 
jest też jej wersja w języku hiszpańskim. 
Miałam przywilej pracować z rdzennymi 
twórcami tekstów podczas wspomnia-
nych pierwszych warsztatów redakcyj-
nych, które odbyły się jesienią 1970 roku. 
Był to początek tworzenia literatury 
w rdzennych językach przez utalento-
wanych autorów na całym świecie. Cóż 
za przywilej: mieć udział w pomaganiu 
przedstawicielom języków mniejszo-
ściowych wyrażać siebie swobodnie 
i twórczo w językach ich serc!

CDN.

Uśmiechnięta kobieta 
z Biblią w języku 
quechua, którą 
właśnie otrzymała
podczas zajęć 
alfabetyzacyjnych;
Ch\'aqoyo, Peru.
Fot. Marc Ewell



| AlfAbetyzAcjA w Południowej etioPii

21

Syberia z okna misjonarza

„Siedzieliśmy sobie akurat przy herbacie 
po obiedzie, gdy wpadł jeden z naszych 
sąsiadów i powiedział, że mamy dziesięć 
minut, bo woda zaczyna przelewać się przez 
brzegi niedaleko naszego domu… On sam 
zupełnie przypadkiem przejeżdżał ulicą 
położoną przy brzegu i zobaczył, co się dzieje. 
Najpierw chwila niedowierzania, potem 
panika: co zabrać?! Rzeczy naszych małych 
dzieci, mnóstwo ulubionych drobiazgów, 
dokumenty związane z tłumaczeniem. 
Przecież to tylko dziesięć minut, a praca  
kilku lat może być pod wodą!!!”

Cena: 35 zł
Zamów online: biuro@bsm.org.pl  
lub telefonicznie: 33 854 43 11

fragment książki

Chakaskie domy
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badania językowe      
tłumaczenia Pisma Świętego 
alfabetyzacja       
popularyzacja Pisma Świętego

misjonarz    
wolontariusz

biuro@bsm.org.pl
www.bsm.org.pl
tel. 33 854 43 11

media        księgowość
transport       modlitwa 
IT        itp.

Dziedziny naszego zaangażowania: Praktyczne 
wspieranie misji: 

Możesz się 
zaangażować 

jako: 

Kontakt

Jak zostać misjonarzem?

Pragnienia 
serca

Módl się o to, aby 
Bóg je rozwijał 
i pokazał ci rodzaj 
służby, który miał(a)- 
byś wykonywać.

Studia, 
szkoła biblijna

Wybierz odpowiedni 
kierunek studiów, 
który najlepiej 
przygotuje cię 
do przyszłej służby.

Wsparcie 
modlitewne 
i finansowe

Szukaj go wśród osób, 
które będą gotowe utoż-
samić się z twoją służbą  
i będą chciały mieć  
w niej udział poprzez  
regularne wsparcie  
modlitewne i finansowe.

Modlitwa 
z przyjaciółmi, 

pastorem, 
starszymi zboru

Podziel się swoim 
pragnieniem  
z zaufanym przy-
jacielem, poproś, 
aby modlił się 
razem z tobą.

Zaangażuj się 
w swojej 

społeczności

Trudno oczekiwać, że 
ktoś będzie służył Bogu 
daleko w świecie, jeśli 
nie ma ochoty służyć 
innym ludziom w swoim 
zborze/Kościele macie-
rzystym.

Predyspozycje, 
dary, 

umiejętności

Zastanów się,  
co umiesz  
i lubisz robić. 
Jak i gdzie może 
się to przydać?

Zapoznanie  
z kulturą kraju 

służby

Nauka języka urzędowe-
go, poznawanie kultury, 
religii i zwyczajów, zasady 
współpracy w organizacji 
na polu misyjnym.

Cdn.

Zobacz, co Bóg będzie 
robił dalej w twoim życiu 
oraz w życiu innych ludzi, 
w miejscu, do którego cię 
zaprowadzi.

ڜ

Rozpocznij 
przygotowania

Przeanalizuj kwalifikacje, jakie powinna speł-
niać osoba pragnąca zostać misjonarzem, co 
już umiesz, a czego jeszcze musisz się nauczyć.

Skontaktuj się 
z organizacją 

misyjną

M
Pamiętaj, to Kościół 
wysyła cię na misję, nie 
organizacja. Organizacja 
(np. BSM) jest ogniwem 
pomiędzy twoim zborem 
a polem misyjnym.

Szkolenia 
specjalistyczne 

Przed wyjazdem na misję misjonarze 
przechodzą szkolenia specjalistyczne, 
w zależności od tego, czym mają się 
zajmować na polu misyjnym. 

Znajomość 
języka obcego

W przypadku pracy 
w Misji Wycliffe’a 
konieczna jest dobra 
znajomość angiel-
skiego.

Wykształcenie

W misji potrzebni są 
ludzie wykonujący róż-
ne profesje:: lingwiści, 
nauczyciele, teolodzy, 
pielęgniarki, inżynie-
rowie, informatycy, 
księgowi, itd. 

Edu

Otwarte 
oczy

Na jakie potrzeby 
innych ludzi czy 
ludów Bóg otwiera 
twoje oczy?

Pielęgnuj czas 
z Bogiem i czytaj 
regularnie Biblię

Jeśli chcesz, aby inni 
przez twoją służbę 
pokochali Słowo Boże, 
poznawaj je regularnie  
i pielęgnuj osobistą 
więź z Bogiem. 

Tutaj 
więcej
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razem z tobą.

Zaangażuj się 
w swojej 

społeczności

Trudno oczekiwać, że 
ktoś będzie służył Bogu 
daleko w świecie, jeśli 
nie ma ochoty służyć 
innym ludziom w swoim 
zborze/Kościele macie-
rzystym.

Predyspozycje, 
dary, 

umiejętności

Zastanów się,  
co umiesz  
i lubisz robić. 
Jak i gdzie może 
się to przydać?

Zapoznanie  
z kulturą kraju 

służby

Nauka języka urzędowe-
go, poznawanie kultury, 
religii i zwyczajów, zasady 
współpracy w organizacji 
na polu misyjnym.

Cdn.

Zobacz, co Bóg będzie 
robił dalej w twoim życiu 
oraz w życiu innych ludzi, 
w miejscu, do którego cię 
zaprowadzi.

ڜ

Rozpocznij 
przygotowania

Przeanalizuj kwalifikacje, jakie powinna speł-
niać osoba pragnąca zostać misjonarzem, co 
już umiesz, a czego jeszcze musisz się nauczyć.

Skontaktuj się 
z organizacją 

misyjną

M
Pamiętaj, to Kościół 
wysyła cię na misję, nie 
organizacja. Organizacja 
(np. BSM) jest ogniwem 
pomiędzy twoim zborem 
a polem misyjnym.

Szkolenia 
specjalistyczne 

Przed wyjazdem na misję misjonarze 
przechodzą szkolenia specjalistyczne, 
w zależności od tego, czym mają się 
zajmować na polu misyjnym. 

Znajomość 
języka obcego

W przypadku pracy 
w Misji Wycliffe’a 
konieczna jest dobra 
znajomość angiel-
skiego.

Wykształcenie

W misji potrzebni są 
ludzie wykonujący róż-
ne profesje:: lingwiści, 
nauczyciele, teolodzy, 
pielęgniarki, inżynie-
rowie, informatycy, 
księgowi, itd. 

Edu

Otwarte 
oczy

Na jakie potrzeby 
innych ludzi czy 
ludów Bóg otwiera 
twoje oczy?

Pielęgnuj czas 
z Bogiem i czytaj 
regularnie Biblię

Jeśli chcesz, aby inni 
przez twoją służbę 
pokochali Słowo Boże, 
poznawaj je regularnie  
i pielęgnuj osobistą 
więź z Bogiem. 
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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 wywołanej 
podczas kryzysu. 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 ją  
w kilkuosobowej grupie. Zawiera również części poświęcone temu,  
jak pomóc dzieciom.

Broszury można zamawiać online: biuro@bsm.org.pl 
lub telefonicznie: 33 854 43 11.

Tutaj znajdziesz pliki pdf z broszurami 
w języku ukraińskim oraz rosyjskim:
bsm.org.pl/pomoc-w-czasie-kryzysu-materialy.

124851

Jak używać pozycji  

„Pokonywanie kryzysu”

w małych grupach

Przewodnik lidera

iSBn 978-83-964701-1-9

124851

Pokonywanie Kryzysu  
PRZEWODNIK PIERWSZEJ POMOCY DUCHOWEJ 
DLA OSOBY POSZKODOWANEJ PRZEZ KRYZYS 

ISBN 978-83-964701-0-2 

Wydanie polskie wkrótce będzie dostępne.
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| misje – histOria

Edyta Kotyńska

Kiedy poznajemy kogoś za granicą, zazwy-
czaj słyszymy dwa pytania: „Jak masz na 
imię?” i „Skąd pochodzisz?”. W Herrnhut 
zadawane jest jeszcze trzecie: „Dlaczego tu 
jesteś?”. Usłyszałam kilka odpowiedzi: „Bóg 
mnie tu zaprosił” (wolontariusz z Suma-
try); „Mój dziadek był pastorem w Pawło-
wiczkach założonych koło Raciborza przez 
misjonarzy z Herrnhut” (Niemka); „Jedzie-
my do Krakowa i po drodze odwiedzamy 
Herrnhut z powodu święta” (małżeństwo 
z Holandii); „Pochodzę z Herrnhut i wróci-
łam do domu kilka lat temu po kilkunastu 
latach misji” (Niemka); „Przyjechałem 
specjalnie na dni modlitwy i uwielbienia” 
(Anglik); „Zwiedzamy Łużyce i chcieliśmy 
kupić herrnhuckie gwiazdy na prezenty” 

(niemieckie małżeństwo); 
„Przyjechałam na uwielbie-
nie” (Czeszka); „Słyszałam 
o wpływie Braci Morawskich 
na Żydów Mesjańskich 
i chciałam zobaczyć to miej-
sce” (Polka); „Przyjechałem 
z grupą wystawienników” 
(Amerykanin). I jeszcze: 

„Trzydzieści lat temu przeczytałam artykuł 
o Braciach Morawskich (Jednota Brater-
ska, Unitas Fratrum), którzy w Herrnhut 
prowadzili modlitwę 24/7 przez ponad 100 
lat. To było dla mnie na tyle intrygujące, 
że badałam temat i miałam pragnienie 
zobaczyć to szczególne miejsce. Odwiedzi-
łam Herrnhut dokładnie w świątecznym 
tygodniu obchodów 300-lecia założenia 
tej miejscowości”.

Herrnhut – mała miejscowość w Niem-
czech, około 30 km od polskiej granicy 
i od Zgorzelca, założona w 1722 roku za 
pozwoleniem i na ziemi hrabiego Nikolau-
sa Ludwiga von Zinzendorfa (1700–1760). 
Miejsce schronienia dla protestanckich 
uchodźców z czeskich Moraw podczas 
kontrreformacji, miejscowość i jednocze-
śnie chrześcijańska wspólnota religijna 
oraz ekonomiczna, która żyła według okre-
ślonych ewangelicznych zasad. Miasteczko 
na prawach miejskich od 1929 roku. Czę-
ściowo spalone w maju 1945 roku, odbu-
dowane w latach 50. XX wieku. Właściwie 

Herrnhut – dziedzictwo  
Boga Wszechmogącego

 

Wieża widokowa 
„Altan” (w tej formie od 
1790 roku) na wzgórzu 
Hutberg, gdzie dawniej 
odbywało się uwielbie-
nie i modlitwa. Poniżej 
znajduje się cmentarz 

Braci Morawskich, 
zwany Bożą Rolą 

(Gottesacker).

Zdjęcia do artukułu: 
Edyta Kotyńska
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| misje – histOria

są tutaj dwie główne ulice, zabudowane 
barokowymi budynkami, plac z kościołem, 
kilka sklepów, poczta, bar, kawiarnia, ma-
nufaktura. Dlaczego do tego niepozornego 
miejsca przyjeżdżają wycieczki i pielgrzymi 
z całego świata?

„Dlaczego tu jesteś?”. To pytanie jest 
bardzo adekwatne w stosunku do tego 
niezwykłego miejsca. Każdy odwiedza-

jący oraz mieszkaniec ma 
swoją historię, która sięga 
do dziedzictwa Herrnhut 
i do dzieł Boga uczynionych 
poprzez oddanych Mu ludzi 
– kobiety, mężczyzn i dzieci 
z różnych narodów świata. Są 
tutaj świadectwa minionych 
czasów zgromadzone np. 
w Muzeum Etnograficznym, 

Muzeum Miejskim i Archiwum Braci 
Morawskich. Pielęgnowana jest tradycja 

chóralnego śpiewu, a właśnie w Herrnhut 
wydano drukiem pierwszy śpiewnik pieśni 
protestanckich. Wspólnota od 1732 roku 
prowadziła działalność misyjną na taką 
skalę, jak nikt inny w Kościele prote-
stanckim w tamtych czasach. Od 200 lat 
chrześcijańskie domy rozświetlają w czasie 
adwentu herrnhuckie gwiazdy – a gwiaz-
da była tylko efektem nauki geometrii 
przestrzennej w elementarnej szkole dla 
dzieci. Wspólnota dbała również o naukę 
rzemiosła. Wybudowano socjalne miejsca 
schronienia dla wdów, wdowców oraz dom 
dla misjonarzy. Obecnie kontynuowa-
ne są działania w zakresie edukacji oraz 
opieki społecznej (dom dla osób starszych 
i niepełnosprawnych). Z tej małej miejsco-
wości na cały świat jest głoszona Ewangelia 
Jezusa Chrystusa. Od 1731 roku wydawane 
jest drukiem Boże Słowo na każdy dzień, 
w tej chwili już kilkanaście różnych edycji 
(w tym on-line) i w tłumaczeniu na 60 
języków. Nadal istnieje i działa herrnhucki 
Kościół Braci Morawskich (https://www.
ebu.de/startseite/), jednak już nie tylko 
w tym miejscu, ale w 40 krajach na 5 kon-
tynentach.

Wszystkie wielkie dzieła w Herrnhut 
miały swój początek właściwie jednego 
dnia. Młoda wspólnota, do której przy-
łączyło się wielu mężczyzn i wiele kobiet 
różnych stanów i różnego wykształcenia, 
w ciągu pierwszych pięciu lat była już 
skłócona i podzielona. Przełom nastąpił 
13.08.1727 roku, kiedy wszyscy zgromadzili 
się, aby przyjąć wieczerzę. Nastąpiło wtedy 
wylanie Ducha Świętego tak potężne 
w mocy, jak opisują to Dzieje Apostol-
skie (2,1–4). Spotkanie trwało kilkanaście 
godzin, podczas których pokutowano i ob-
mywano sobie nogi, uwielbiano i wychwa-
lano Boga. Od tego czasu wspólnota miała 
nową jakość życia, wiary, miłości, mą-
drości, działania, modlitwy i uwielbienia. 
Odtąd przez ponad 100 lat trwał łańcuch 

Budynek „Jesus-Haus” od strony ogrodu. 
Dawny dom przemysłowy wybudowany 
przez Abrahama Dürningera w 1767 roku.

Jedna z herrnhuckich 
gwiazd, która zdobi 

ulice miasteczka. 
Gwiazda opatento-

wana i wprowadzona 
do produkcji seryj-
nej oraz sprzedaży 

w 1897 roku.
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modlitwy, a niesienie Ewangelii na krańce 
świata stało się kluczowe w działalności 
tego Kościoła.

Już w 1732 roku wysłano pierwszych 
misjonarzy na Karaiby, a rok później na 
Grenlandię. Następne stacje misyjne 
założono w Ameryce Północnej (1734), 
Laponii i Ameryce Południowej (1735), 
Afryce Południowej (1736) i na Labradorze 
(1770). Wysyłano na misje rzemieślników, 
którzy w nowym miejscu musieli sami 
zapracować na swoje utrzymanie. Ewan-
gelizacja była połączona z codziennym 
życiem. Misjonarzy nie uczono teologii, 

tylko tego, jak w prosty 
sposób świadczyć o Jezusie. 
W nowych miejscach żyli 
pobożnie i według zasad 
wspólnoty określonych 
w 1727 roku w tzw. Herrn-
huter Statuten. Zdobywali 
nowych wiernych poprzez 
dobroczynność, uczciwy 
biznes, naukę zawodu 
i pomoc (np. medyczną). 
Byli otwarci i tolerancyjni, 

a jednocześnie żyli według biblijnych zasad 
moralnych, nie czynili różnicy ze względu 
na płeć, stan majątkowy czy rasę. Skala 
działania misyjnego i jej różnorodność 
przekraczały możliwości małej wspólno-
ty (ok. 500 osób w latach 30. i 40. XVIII 
wieku), a jednak zasady pracy misyjnej były 
efektywne. Bracia Morawscy z Herrnhut 
wysłali ponad 3 tysiące misjonarzy (męż-
czyzn i kobiet), a wynikiem ich pracy jest 
obecnie ponad milion członków Kościoła 
na całym świecie.

Kościół przeżył niestety też trudne 
i bolesne czasy nieporozumień i kłótni, 
wojen, panowania nazistów i komunistów. 
Jednak zawsze był „ktoś” wierny w mo-
dlitwie, uwielbieniu Boga i pobożnym 
działaniu. W tym – 2022 – roku Herrnhut 
obchodzi 300-lecie założenia osady przez 

Kościół Braci Morawskich. 
Wybudowany w latach 1756–1757 jako 

wielka sala zgromadzeń. Odbudowany w 1953 
roku po pożarze, który wybuchł w maju 1945 

roku. Na dole strony, 
po prawej – kościół z zewnątrz.

Tablica na budynku, 
który dawniej był 

domem dla 
misjonarzy 

wracających z misji 
lub misjonarzy 

w trakcie urlopu.

Braci Moraw-
skich. Miasteczko 
na nowo jest 
ożywione, zadba-
ne i rozwija się. 
To herrnhuckie dziedzictwo Boga, który 
działa z pokolenia w pokolenie, w każdym 
czasie i ponad denominacjami oraz ludzką 
mądrością – jest posagiem i inspiracją dla 
indywidualnych jednostek i dla Kościo-
łów. Chrześcijańskie Centrum Jesus-Haus 
z Herrnhut jest tego dowodem (https://
www.jh-herrnhut.de/). Od 2005 roku 
istnieje tutaj dom modlitwy i uwielbienia, 
szkoła uczniostwa oraz prowadzona jest 
działalność misyjna. Z okazji jubileuszu 
zwołano zgromadzenie ludzi ze wszystkich 
narodów, aby przez 6 miesięcy – w okre-
sie 18.04–15.10.2022 roku – wspólnie stać 

w modlitwie i uwielbieniu 
24/7, aby płonął na ołtarzu 
ogień modlitwy za narody  
(https://youtu.be/ppNhfw8ljHw).

Czy chcesz usłyszeć pytanie: „Dlaczego 
tu jesteś?”. Każdy jest zaproszony do Herrn-
hut – do tego wyjątkowego miejsca historii, 
misji, ekonomii, muzyki i uwielbienia, od-
nowionej wspólnoty, modlitwy i wstawien-
nictwa, wierności Boga i ludzi – do miejsca 
dziedzictwa Boga Wszechmogącego.
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Jednak z dnia na dzień lody niechęci były 
przełamywane. Dzięki czemu tak się 
działo? Organizatorzy, Margita i Rafał 
Kaczmarczykowie, zadbali o to, by dużo się 
działo. Zorganizowali ciekawe zajęcia dla 
nastolatków, które odbywały się równole-

| edUkacja BiBlijna

Zbigniew Kłapa

Lek na sfrustrowanego 

gle z warsztatami dla rodziców. Po wspól-
nie przygotowywanych kolacjach był czas 
na wieczorną społeczność. (W wolnych 
chwilach zwiedzaliśmy piękne okolice 
jeziora Czorsztyńskiego, spłynęliśmy 
przełomem Dunajca, zwiedziliśmy dwa 

Czy widziałeś kiedyś grupę nastolatków ze zwieszonymi głowami i ponurymi 
minami wyrażającymi zdecydowane niezadowolenie? Byliśmy świadkami  
takiego widoku, gdy kolejne rodziny wysiadały z samochodów.  
Tak rozpoczynał się obóz w Kluszkowcach dla rodzin z nastolatkami. 

Przed wyjściem na Trzy Korony.

nastolatka
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zamki i po prostu byliśmy razem ze sobą, 
aktywnie spędzając czas). Wiodące hasło: 

wdzięczność. Niezwy-
kle ciekawe i wzru-
szające było słuchanie 
rodziców i nastolatków 
dzielących się przeży-
ciami. Ich wypowiedzi 
niezbicie pokazywały, 
jak bardzo obie strony 

są sobie potrzebne, a wzajemne relacje 
wymagają wyrozumiałości i zdrowego 
dystansu. 

Wystarczyło sześć dni, by twarze mło-
dych promieniały radością. Odkryli, że nie 
tylko da się wytrzymać z rodzicami, ale i – 
że może być fajnie. Na początku nie mieli 
ochoty na obóz, ale gdy przyszedł czas 
powrotu do domów, nie chcieli wyjeżdżać! 

Każda rodzina musi się zmierzać z róż-
nymi próbami. Może je przejść zwycięsko, 
gdy jej członkowie – a przede wszystkim 
rodzice – polegają na Bogu i, co ważne, 
mają z Nim autentyczną więź. Autentycz-
ność to coś, czego potrzebują i oczekują od 
nas krytyczne nastolatki.

W rozmowach z rodzicami przewijał się 
wątek narastających problemów czy mno-
żących się – wraz w wchodzeniem dzieci 
w nastoletniość – dla nich wyzwań. Para-
doksalne jest, że z jednej strony wymagają 

troski, a z drugiej chcą być traktowane jak 
dorośli. Rozważaliśmy te kwestie podczas 
warsztatów, które prowadziłem z żoną.

Każdy, kto ma lub miał w domu nasto-
latki, wie, że często stawiają rodziców do 
pionu. Ten burzliwy okres ich rozwoju 
indukuje różne trudności, zaburza relacje 
z rodzicami. Kiedy relacje rodzinne są 
zakłócone, zarówno rodzice, jak i dzieci 
cierpią. Nikt nie chce świadomie ranić 
innego członka rodziny. Ranimy się 
głównie dlatego, że popełniamy błędy. 
Wszyscy kiedyś byliśmy nastolatkami, więc 
na pewno bywaliśmy powodem różnych 
trosk naszych rodziców. Problem w tym, że 
nie pamiętamy, jak to było. Lepsze zro-
zumienie dorastającego dziecka wymaga 
utożsamienia się z jego rzeczywistością. 
Ktoś powie, że wiele się zmieniło od 

Pod szczytem.

No to płyniemy!

Na zaporze. 
Zamek niedzicki.
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czasu, kiedy sami byliśmy dziećmi. Tak, 
to prawda. Nie było chociażby Internetu, 

którego wpływ na rodzinę jest 
przemożny. Jednak pewne 
zasady i mechanizmy dobrego 
funkcjonowania rodziny są 
niezmienne. Tego także doty-
czyły nasze wykłady.

Kilka dni w Pieninach 
pokazało, jak cenny jest wspólny czas ro-
dziców z ich nastoletnimi dziećmi.

Cieszyliśmy się, że mogliśmy być częścią 
obozu z nastolatkami. Organizatorzy wło-
żyli wiele wysiłku w jego przygotowanie 
i przebieg. Sporo obowiązków przydzielili 
swoim córkom i kilku innym nastolatkom. 
Urzekła nas ich postawa i szczere oddanie 

Bogu. Bez nich obóz nie mógłby się odbyć! 
Piękne świadectwo? Tak, ale i ważna lekcja 
dla młodych. Zobaczyli wartość i sens 
zaangażowania się w Boże dzieło, gdy z ust 
uczestników usłyszeli wysoką ocenę obozu.

W nastolatkach tkwi wielki potencjał. 
Takie wyjazdy są wspaniałą okazją do po-
kazywania praktycznego chrześcijaństwa. 
Wierzący rodzice muszą być świadomi 
tego, że rodzina może być „misyjną dru-
żyną”, czyli wykorzystywać różne sytuacje 
do wskazywania innym na Boga. Nic „nie 
robi tak dobrze” nastolatkom, jak mądre 
angażowanie ich w pożyteczne działania. 
Jeśli Bóg pozwoli, powtórka za rok!

Zdjęcia z archiwum prywatnego uczestników obozu.
Uczestnicy 

w komplecie.

Warsztaty 
dla rodziców.

Trochę sportu.
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Biblia jest pełna ruin. Opisuje zarówno ma-
terialne zniszczenia, jak i zrujnowane życia. 
My również żyjemy pośród uchodźców 
i ruin. Jakie lekcje przystające do współcze-
snych realiów można wyciągać z Biblii?

W Biblii opisani zostali tacy uchodźcy 
jak Abraham, Jakub i Józef, Daniel, Nehe-
miasz, Jezus oraz jego rodzice. Większość 
uchodźców prawdopodobnie poświęca 
główną część swojej energii na codzienne 
przeżycie. Jednak niektórzy potrafią wzno-
sić się ponad walkę o przetrwanie, by słu-
żyć innym – to milczący, cierpiący słudzy.

Czasami największe osiągnięcia ludzi 
miały miejsce w czasie wygnania. Przy-
kładem tego jest Rut, która miała niezbyt 
chwalebne dziedzictwo. Lud Moabitów, 
którego była częścią, został zapoczątkowany 
przez pijanego Lota, który uprawiał seks ze 
swoimi córkami – i tak powstał naród. Nie 
mając wybitnej schedy, Rut decyduje się 
jednak dołączyć do ludu Bożego – a Bóg daje 
jej przywilej stania się prababcią Dawida.

Tak jak wielu uchodźców, Rut miała wy-
bór: czy wróci do swoich dawnych bogów, 
czy będzie służyła matce? Czy zaryzykuje, 
czy zrobi to, co będzie wygodne? Zdecy-
dowała się zaryzykować i służyć, wędro-
wać razem ze swoją teściową, która – gdy 
jej mąż i synowie nie żyli – nie miała już 
ochrony. Znajdowała się w obcej kulturze, 
nieprzejmującej się jej kłopotliwym poło-
żeniem jako uchodźczyni… Była nieznana 
i prawdopodobnie pogardzana przez Izra-
elitów jako obcokrajowiec… Moabitka… 
Kobieta pochodząca z narodu o niemo-
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Izajasz 61

Malcolm Clegg, red. Agata Kawecka

Uchodźcy, ruiny i odbudowa 

ralnych początkach, która rozpoczynając 
nowy etap życia, miała prawdopodobnie 
jedynie kilka toreb, które mogła przewieźć 
80 km między Moabem a Betlejem… Rut 
w swej słabości i smutku wybrała niełatwą 
opcję. Przejęła inicjatywę, by zbierać na 
polach. Zaczęła od „dołu”, zajmując niską 
pozycję społeczną. Robiła, co mogła. Boaz 
– w przeciwieństwie do innego krewne-
go – był gotów zaryzykować i zmierzyć się 
z opieką nad Rut i jej teściową.

Mamy więc historię o ryzyku i inicjaty-
wie w poszukiwaniu dobra innych – o po-
rzuceniu własnej wygody, by służyć innym. 
Noemi, Rut, Boaz – oni wszyscy szukali 
korzyści dla drugiego człowieka. Czy to 
Twoja historia…? Niektórzy Ukraińcy są 
jak Rut – podróżują w nieznane, a inni jak 
Boaz, którzy decydują podzielić się z po-
trzebującymi. Jak więc mamy zareagować 
na konsekwencje wygnania?

To prawda, że jeden człowiek potrafi 
oszukać miliony, zniszczyć naród – np. Putin, 
Hitler lub Stalin. Natomiast dobrą wiado-
mością jest, że to działa też w drugą stronę. 
Jeden człowiek może odbudować naród – 
np. Nehemiasz, Ezdrasz, Debora czy Jezus.

Jezus rozpoczął swoje życie na wygna-
niu, natomiast – jak jest zapisane w Księ-
dze Izajasza 60,22 – jedna osoba może 
zmienić świat. On nie miał władzy poli-
tycznej (jak Józef lub Estera) ani prestiżo-
wej pozycji społecznej… ale zmienił świat.

Co powinni zrobić dzisiejsi Ukraińcy? 
Czekać na powrót do domu? Wyjechać do 
Niemiec lub Wielkiej Brytanii, a może aż 
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do USA lub Kanady, aby rozpocząć nowe 
życie, o którym długo marzyli?

W Księdze Izajasza 61,1–4 czytamy o Me-
sjaszu – że został namaszczony, wybrany 
i powołany przez Boga. My podobnie – jeśli 
oddaliśmy nasze życie Bogu, jesteśmy po-
wołani i zostaliśmy namaszczeni Duchem.

Spójrzmy na to, co robił Jezus, pamię-
tając, że mamy działać podobnie jak On. 
On niósł dobrą nowinę cierpiącym; leczył 
złamane serca; ogłaszał wolność jeńcom; 
głosił więźniom wolność, aby obwieścić 
rok łaski Pana, rok umorzenia długów; gło-
sił sprawiedliwość Bożą; pocieszył wszyst-
kich, którzy opłakują; dał ozdobę zamiast 
popiołu. W sumie pokaźna lista!

Żeby to zadanie wykonać, potrzeba 
dębów sprawiedliwości (w. 3), które muszą 
być silne, aby wytrzymać niszczenie oraz 
odbudować spustoszenie pokoleń – tak 
jak się stało po komunizmie. Duch nas 
uświęca. Dąb jest zasadzony przez Boga, 
nie przez nas. Możemy siać ziarno, ale nie 
po to, by ludzie nas wychwalali, stali się 
tacy jak my lub byśmy nimi rządzili. My 
siejemy, a Bóg daje wzrost i rezultat. Opie-
kujemy się ogrodem, zasiewając nasiona 
i dostarczając odżywianie i wytchnienie.

Jak zareagujemy na obecną dewastację 
na wschodzie? Ludzie rozpoznają przez to, 
kto jest sługą Bożym. Bóg może interwe-
niować, ale On nie obiecuje. Tak samo 
bywa z uzdrowieniem – niektórzy twier-
dzą, że mają „dodatkowe słowa od Boga”, 
chociaż samo Słowo ostrzega nas, abyśmy 
niczego do niego nie dodawali. Wierząc 
w coś dodatkowego, stajemy się poten-
cjalnie bałwochwalcami, wielbiąc „Boga”, 
który nie istnieje poza naszym umysłem, 
sercem i wolą. On jest wygodnym „Bo-
giem”. „Duch” prowadzi swój lud do ziemi 
obiecanej, którą w dzisiejszych czasach 
są: Kanada lub Niemcy. To jest wyobraże-
nie Boga, który nie kwestionuje naszych 
wysiłków, aby zbudować dla nas raj na 

ziemi, pełen komfortu, dobrobytu, zdrowia 
i bogactwa. Który popiera naszą stronę 
w wojnie. Do którego możemy zwrócić 
się w czasie wojny i oczekiwać zwycięstwa 
i ochrony, pomimo że Go ignorowaliśmy 
i robiliśmy swoje…

Oczywiście druga strona myśli tak 
samo. Jesteśmy manipulowani przez środki 
masowego przekazu lub polityków oraz 
nauczycieli w Kościele, którzy mówią nam 
to, co chcemy usłyszeć. Że Bóg da nam 
zwycięstwo, zdrowie i bogactwo, otwo-
rzy drzwi do dobrze płatnej pracy i domu 
w Ameryce. Tak wielu z nas jest zajętych 
dotarciem do takiego celu. Wielu innych 
jest sparaliżowanych strachem – przed 
komunizmem, Rosjanami, tym, że stra-
cą wszystko (łącznie z życiem, rodziną, 
domem, pracą). Mają wiele powodów do 
bycia sparaliżowanymi. Niby racjonal-
nych powodów.

Chyba że w Niebie jest Bóg, który ocze-
kuje więcej. Czterdzieści lat temu prze-
niosłem się z rodziną do komunistycznego 
kraju, bo ufałem Bogu, że On zapewni co 
trzeba, pomimo że nie mieliśmy kartek na 
mięso, masło, mąkę czy cukier, jak reszta 
społeczeństwa. Ufaliśmy, że On nas ochro-
ni przed zanieczyszczeniem powietrza oraz 
niebezpieczną wodą do picia, a nawet KGB 
i SB, gdyby nas śledzili, i że zatroszczy się 
o poród mojej żony w skromnym syste-
mie zdrowotnym.

Możemy być sparaliżowani dewasta-
cją, troszcząc się o siebie. Oczywiście, gdy 
lecą bomby, chowamy się za osłoną – nie 
mówię o zuchwałości. Moja żona nauczyła 
się robić przetwory na zimę. Nauczyliśmy 
się negocjować i znajdować sposoby na 
przetrwanie. Znaleźliśmy sposób na Bożą 
ochronę, zaopatrzenie i prowadzenie. Jego 
ludzie pomogli nam zrozumieć inne sposo-
by życia. Z czasem zaczęliśmy więc wznosić 
się ponad paraliż. Powoli uczyliśmy się 
języka i systemu, znosząc śmiech ze strony 
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znajomych i nieprzyjaznych pań w urzę-
dach. Zaczęliśmy odrywać wzrok od siebie 
i naszego użalania się nad sobą, zagubienia 
i bycia outsiderem. Jesteśmy w takiej sytu-
acji od czterdziestu lat, ludzie wciąż śmieją 
się z naszego języka polskiego.

Niektórzy uciekają w bezpieczne miejsce, 
do komfortu i luksusu. Inni są sparaliżowani 
strachem i angażują się w długie, bezowocne 
dyskusje prowadzące donikąd, w których 
komentują tych, którzy coś robią. Niektórzy 
staną się sługami Bożymi, zostaną nazwani 
kapłanami Pana. Będą tacy, którzy wzniosą 
się ponad troskę o siebie i zaczną służyć 
innym. Otworzą swoje drzwi dla obcych i ob-
cokrajowców. Wpuszczą ich do swoich do-
mów. Zaproszą ich do swojego stołu, dadzą 
im dostęp do jedzenia z lodówki, pozwolą 
spać w łóżkach, korzystać z mediów, zabru-
dzić podłogę czy przypadkowo stłuc talerz.

Hiob powiedział, że wie, że jego Odkupi-
ciel żyje i nareszcie zajmie swoje stanowisko 
na ziemi (por. Hi 19,25). Hiob stracił co 
najmniej siedmioro, jeśli nie dziesięcioro 
dzieci, a nie zgrzeszył ani nie obwiniał Boga.

Niektórzy z nas ponieśli wielką stra-
tę. Taką, jakiej ja nigdy nie poniosłem. 
W środku takiego zniszczenia Bóg sprawia, 
że jedni będą się radować w Jego chwale, 
w Jego imieniu, Jego charakterze, Jego war-

tościach, będą się modlić i wypełniać Jego 
wolę, służąc innym. Takim trzeba pomóc, 
żeby mogli pomóc innym.

Kiedy siejemy, Bóg powoduje wzrost 
– jeśli potrafimy wznieść się ponad naszą 
żałobę. Jest czas na żałobę, ale radość przy-
chodzi rano, jeśli skupimy się na Bogu – na 
tym, kim On jest, na tym, co robi. 

Jesteśmy jak ogród. Bóg daje ziemię, 
czyli podstawę zbawienia i sprawiedliwo-
ści. My podlewamy i pielęgnujemy ogród, 
pozbywając się chwastów. Bóg spowoduje 
wzrost, abyśmy się stali dębami sprawie-
dliwości w społeczeństwie, w którym 
na porządku dziennym jest: zabijanie, 
usprawiedliwione manipulowanie prawdy, 
szerzenie strachu za pomocą fałszywych 
argumentów w celu przejęcia kontroli.

W tym wszystkim Bóg będzie działał. 
Musimy zasiać nasiona miłości, samo-
poświęcenia, opowiadania się za prawdą 
i szerzenia Słowa jedynego prawdziwego 
Boga, a nie obrazu boga budzącego fałszywe 
nadzieje, które ostatecznie rozczarowują 
i sprawiają, że ludzie tracą zaufanie i wiarę, 
skoro ich „bóg” nie robi tego, co chcą.

Ptaki przylecą i usiądą na gałęziach 
takiego drzewa. Niech nasze życie będzie jak 
dobrze wypielęgnowany ogród. Jak silny dąb, 
gdzie uchodźcy mogą szukać schronienia.
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Dziś znowu powędrujemy do Ugandy, a to 
za sprawą mojej znajomej, która zaledwie 
kilka tygodni temu wróciła stamtąd z krót-
koterminowej misji. Ania nie napisała 
jeszcze książki o swojej podróży, ale ob-
serwowane przeze mnie jej przygotowania 
do wyjazdu, opisy przebiegu tej misji i to-
warzyszących jej wstrząsów kulturowych, 
doznań smakowych i przeżyć duchowych 
oraz jej obecne wspomnienia, rozterki, 
tęsknoty przyczyniły się do tego, że kiedy 
ona zmagała się na polu misyjnym, niczym 
żołnierz na froncie, ja – siedząc na kana-
pie – mogłam spokojnie przeczytać dwie 
książki na temat Ugandy. Zamierzam je tu 
zaprezentować – a do osoby Ani powrócę 
w końcowej części tego artykułu. ☺

Blaski, cienie, radości i smutki
Wala Jarosz

Honorata Wąsowska, 
Aby do czegoś dojść trzeba 
wyruszyć w drogę, wyd. 3, 
Wydawnictwo JACK.pl, 
Ustroń 2010.
Od razu zaznaczam, że 
o tej książce pisałam do 
biuletynu w 2018 roku. 
Postanowiłam jednak 
ponownie ją przeczytać 
i przypomnieć tu z dwóch 
powodów: 

1. Uganda stała się 
„modna”, „popularna”. 
Może są to nieadekwatne 
określenia, dlatego wpisa-
łam je w cudzysłowie, ale 

Tak się złożyło, że w przedostatnim numerze biuletynu prezentowałam Wam 
bardzo ciekawą książkę polskiego autora, artysty, misjonarza – Janusza Kokota 
– pod tytułem Afrobiografia. Książka ta opowiadała o blaskach i cieniach, 
radościach i smutkach, sukcesach i porażkach, jakie zawierają się w przyjęciu 
tego odpowiedzialnego wyzwania, jakim jest powołanie misyjne. Janusz Kokot 
podjął takie wyzwanie, wybierając za miejsce docelowe Ugandę. Mam nadzieję, 
że przynajmniej jakaś część z Was już zapoznała się z jego książką. 
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niezaprzeczalnym jest fakt, że coraz więcej 
Polaków angażuje się w misję w Ugandzie. 
Dla mnie Honorata wciąż pozostaje pio-
nierem w tej służbie. 

2. Moja znajoma Ania znalazła się 
w Ugandzie na zaproszenie Honoraty. Nie 
było ono skierowane bezpośrednio do Ani. 
Było raczej ogólnym apelem o nowych 
robotników. Do ilu osób ten apel dotarł – 
tego nie wiem, ale Ania usłyszała go bardzo 
wyraźnie i odebrała osobiście.

Pozwolę też sobie zamieścić okładkę 
pierwszego wydania i zacytować to, co na-
pisałam cztery lata temu: „Przyglądam się 
zdjęciu z okładki. Widzę na nim drobną, 
filigranową blondynkę, trzymającą w ob-
jęciach czarnoskórą dziewczynę. Patrzę 
na jej subtelne i delikatne rysy, delikatną 
budowę i zadaję sobie pytanie, ile siły mu-
siało być w tej istocie, aby spędzić osiem 
miesięcy na polu misyjnym w Ugandzie. 
Odpowiedź na moje pytanie znajduję na 
kartach tej książki”.

Jest to książka nie tylko o misji, podczas 
której – oprócz głoszenia Ewangelii – 
główny nacisk kładziony jest na praktyczną 
pomoc niesioną ubogim mieszkańcom 
Ugandy. Głównymi odbiorcami tej pomo-
cy są osierocone dzieci, samotne matki, 
osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ludzie 
dotknięci wirusem HIV. W pamiętniku 
Honoraty widzimy w działaniu Boga, który 
jest Bogiem cudów, zaopatruje, jest ojcem 
wdów i sierot. Widzimy też w działaniu 
ludzi – wiernych, oddanych, ufających, nie-
poddających się przeciwnościom. Pośród 
nich jest Honorata.

Najlepiej o niej mówią jej własne słowa: 
„W lipcu 2007 r. Pan powołał mnie do 
wyruszenia w nieznaną mi drogę, aby dojść 
do nowego wymiaru mojego życia wiary. 
Wtedy o tym nie wiedziałam, ale zdecydo-
wałam się Mu zaufać. Postanowiłam spisy-
wać w formie pamiętnika, co Pan dawał mi 
poznać i doświadczyć w Ugandzie”. Pisze 

też: „Czasem doświadczam trudności, 
ale gdy czuję, że coś jest ponad moje siły, 
mówię sobie: « Nie poddam się, bo jestem 
w miejscu mojego powołania… »”. 

Pragnieniem Honoraty jest, aby czy-
telnik znalazł w jej książce „zachętę do 
podjęcia wyzwania szukania pełni, którą 
mamy w Jezusie, nie zgadzając się na swoje 
mierne życie chrześcijańskie, o ile takie 
jest oraz podejmując z odwagą stawiane 
nam przez Boga wyzwania. (…) Myślmy 
kryteriami wieczności, a będziemy zdol-
ni do poświęceń ze względu na Jezusa, 
motywowani nie tylko emocjonalnym 
współczuciem, które przecież i niewierzą-
cy odczuwają, ale będąc raczej posłuszni 
wezwaniu naszego Boga”. 

Zachęcam – na początek podejmijcie 
wyzwanie do przeczytania tej wspaniałej 
misyjnej historii. Zaznaczam, że przygoda 
Honoraty i jej męża z Ugandą wciąż trwa.

Bogusław Kalungi 
Dąbrowski, Spalić 
paszport, Wydaw-
nictwo Zysk i S-ka, 
Poznań 2017.
Kiedy szukałam nowych 
propozycji książkowych, 
mogących zasilić mój 
zapas prawdziwych hi-
storii z pola misji, zain-

trygował mnie ten tytuł. „Spalić paszport” 
– aż tak?! Właśnie tak… Ojcowie Biali, 
pierwsi katoliccy misjonarze afrykańskiego 
kontynentu, palili po przyjeździe swoje 
paszporty, odcinając sobie możliwość 
odwrotu, gdy przygniecie ich poczucie 
obcości i bezsensu własnych wysiłków. 

Jak możecie się domyślać ze wstępu, 
Bogusław Kalungi Dąbrowski jest misjo-
narzem katolickim. Franciszkaninem. 
Przetrwał na polu misyjnym w Ugandzie 
piętnaście lat. Nie spalił paszportu, chociaż 
wielokrotnie chciał stamtąd uciekać, ale 
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zawsze ktoś go w tej decyzji wyprzedził, 
więc on nie miał innego wyjścia – mu-
siał pozostać na posterunku. Pisał o tym: 
„Tropikalny klimat, nowe jedzenie, tyfus 
i malaria, toaleta w buszu… życie bez prą-
du i łączności telefonicznej, obcość innej 
kultury, słaba znajomość miejscowego ję-
zyka, i co gorsza niewiara, że kiedykolwiek 
się go nauczę, powodowały utratę sensu 
mojej pracy. (…) Afryka ma to do siebie, że 
z dnia na dzień może człowieka wykoń-
czyć. Nagle wydarza się coś, co sprawia, 
że chcesz i czujesz, że musisz stąd uciec”. 
O swoich kryzysach pisze naprawdę bar-
dzo szczerze. Podaje też receptę na swoje 
małe zwycięstwa: „Zrobiłem następujące 
postanowienia: nie odrzucać codziennego 
krzyża, nieść go do końca, zwalczać pokusy 
i zwiększyć samodyscyplinę, codziennie 
pracować fizycznie, modlić się i pisać dok-
torat. Resztę pozostawiłem Bogu. Uzyska-
łem pokój w sercu”. 

Książka Spalić paszport stała się dla mnie 
obfitym źródłem wiedzy na temat Ugan-
dy – nigdy wcześniej tak wiele o tym kraju 
się nie dowiedziałam – a przy tym jest 
pięknie wydana i opatrzona dużą ilością 
kolorowych zdjęć. Zdjęć, które czytelnika 
zachwycają. 

Piętnaście lat pobytu w Ugandzie 
zaowocowało tym, że autor mógł przed-
stawić czytelnikowi ten kraj wielowąt-
kowo. Dowiemy się wiele o historii tego 
kraju, o jego kulturze, o dynamicznej 
polityce. O klanach rodzinnych, o języku, 
o kolorach, o porach roku. O różnorod-
nych zwyczajach, tradycjach i praktykach 
duchowych – również pochodzących 
z głębokiej duchowej ciemności. Dowiemy 
się o codziennych posiłkach, o chorobach. 
O uzdrawiaczach i czarodziejach. O egzo-
tycznych owocach i warzywach, które są 
rajem dla podniebienia. O suszy i głodzie. 
O komarach i malarii. O wszechobecnym 
wirusie HIV. To wszystko, o czym pisze 

autor, to Uganda w pigułce. Tyle wiedzy 
komuś, kto wybierałby się w tamtą stronę, 
wystarczy ☺.

Bardzo gorąco zachęcam do przeczyta-
nia tej książki. 

A teraz… Anna Mag-
dalena Siemczuk. Ania 
jest autorką pięknej 
poezji. W ciągu ostat-
nich dwóch lat zostały 
wydane dwa tomiki 
z jej wierszami: Ziarna 
i Sercopogląd.

Stosunkowo nie-
dawno Sercopogląd Ani 
skłonił ją do podjęcia 
się nagłego wyzwania 

– krótkoterminowego wyjazdu na misję 
do Ugandy (29.04–28.06.2022). Była to jej 
odpowiedź na apel Honoraty Wąsowskiej. 
Odpowiedź spontaniczna, ale również 
mocno przemodlona.  Odpowiedź entuzja-
styczna, przez co ryzykowna (wiele spraw 
w życiu Ani się skomplikowało, czego 
skutki odczuwa po powrocie z misji) i ufna 
(zarówno wtedy, jak i teraz – ufa, że Bóg 
zatroszczy się o wszystko i zaopatrzy).

Ania właśnie zaczęła pisać bloga z tej 
pierwszej– bo wierzę, że nie ostatniej – po-
dróży misyjnej: https://annasiemczuk.pl/
uganda/. Pozwolę sobie przytoczyć z niego 
dwa fragmenty:

„Właściwie to nie wiem od czego mam 
zacząć… więc może od pierwszych odczuć, 
które pamiętam z tych pierwszych 2 tygo-
dni na miejscu, czyli w wiosce Kisekera, tuż 
przy Kaihura (Kyenjojo district). Cóż, czu-
łam się trochę jakbym przybyła do dżungli 
po przebyciu niezbędnego treningu w pol-
skich lasach, przygotowującego fizycznie. 
I po nabyciu bogatej wiedzy książkowej na 
temat trudów, które w dżungli nas spo-
tykają. Niby jest się przygotowanym, ale 
jednak wszystko odczuwa się inaczej, gdy 



to, co się włożyło do 
głowy, nagle zaczyna 
rzeczywiście doty-
kać ciała i staje się 
namacalnym bliskim 
otoczeniem, i gdy, po 
czasem bywających 
gorących polskich 

lasach, nagle znajduje się w inaczej gorącej 
afrykańskiej dżungli… Wszystko oddziałuje 
właśnie inaczej, tak na psychikę jak i ciało. 
Więc byłam takim skautem, po harcerskim 
przygotowaniu na zieloną szkołę, a znala-
złam się na poligonie w powinności bycia 
żołnierzem :D!”.

Oraz:
„Przeżyłam wędrówki mrówek w swojej 

«celi misyjnej», gekony (one akurat są 

naprawdę milusie!), przez chwilkę miałam 
karaluchy, próbę wprowadzenia się do 
mnie szczurów, robaki jakieś, które gryzły 
mnie przez kilka ładnych nocy, spotkanie 
z pająkiem wielkości dłoni, pogryzienia 
przez komary nie raz i zero malarii :D!! 
Wszystko przeżyłam i choć na początku 
chciałam jak najszybciej wracać do Polski, 
zapominając o tym kawałku mego życia, 
teraz jestem gotowa na powrót (może, gdy 
to czytacie już tu jestem :D!)”.

W oczekiwaniu modlitewnym na Boże 
odpowiedzi i prowadzenie Ania dzieli się 
taką myślą: „Daj się Bogu poprowadzić, 
a owoce będziesz oglądać w zachwycie 
i może czasem z niedowierzaniem”.

Aniu, życzymy Ci tego ponownie!!! 
I może kiedyś doczekamy się książki!
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Historyczne wydarzenie  
dla ludu Toba Maskoy 
Projekt tłumaczenia Bożego Słowa dla 
ludu Toba Maskoy rozpoczął się oficjalnie 
w 2008 roku, po przeprowadzeniu badań 
językowych i ocenieniu, jaka jest potrzeba 
przetłumaczenia Biblii dla tego ludu. Koor-
dynatorem tego projektu został Luis Pinto 

z Argentyny.
Luis Pinto (zwany 

Lucho), angażując się 
w to przedsięwzięcie, 
przeprowadził się wraz 
z rodziną z Argentyny 
do rejonu el Chaco 
Paraguayo (pl. para-
gwajskie Chaco). Tam 

pierwsze dwa lata – w projekcie – spędził 
w pobliżu społeczności Toba Maskoy, po-
znając ich język i kulturę, zanim rozpoczął 
pracę tłumaczeniową.

| tłUmaczenie BiBlii – ParaGWaj

Yarimar Ruiz (Organizacja Letra Paraguay), tłum. Alicja Cieślar

Po dwunastu latach, 25 września 2021 
roku, nareszcie mogliśmy świętować punkt 
kulminacyjny tej pracy i znaczący mo-
ment, tak bardzo wyczekiwany w procesie 
tłumaczenia Biblii, jakim jest uroczystość 
dedykacji i przekazania Nowego Testamen-
tu ludziom, dla których powstał. Wydarze-
nie to odbyło się w jednej ze społeczności 
Toba, zwanej Casanillo, i obecni byli na nim 
także przedstawiciele innej społeczności tej 
grupy językowej. Przybyli na nie również 
mennonici z regionu, którzy przez pewien 
czas wspierali misjonarzy biorących udział 
w tym projekcie, a także przedstawiciele 
radiostacji ZP 30 z El Chaco. Ci ludzie nie 
tylko pokryli koszty uroczystości, ale też 
pomogli w jej promocji, emitując wywiady 
poprzedzające to wydarzenie.

Lucho i jego żona, Mariana, przeżywali 
wielkie emocje, wspominając wszystko, 
czego doświadczyli na przestrzeni tych lat, 
i dziękując Bogu – w obecności uczest-
ników uroczystości – za to zwycięstwo 
w życiu ludu Toba Maskoy.

Wspaniale było zobaczyć, że ich Kościół, 
którego przedstawiciele nie mogli przybyć 
z powodu zamknięcia granicy w związ-
ku z pandemią COVID-19, przysłał im, 
zespołowi tłumaczeniowemu oraz całemu 
ludowi Toba Maskoy, film zawierający ser-
decznie pozdrowienie i słowo zachęty. 

Oddajmy chwałę Panu za ten Kościół, 
który wspierał ich przez ostatnie dwanaście 
lat – i chce to kontynuować. Jest to dosko-
nały przykład oddania we wspieraniu misji. 

Wykorzystaliśmy tę okoliczność, by wy-
świetlić fragment filmu Jezus w języku toba 

Dedykacja Nowego Testamentu 
dla ludu Toba Maskoy

Przekazywanie egzem-
plarzy przywódcom 
społeczności (w tym 

dwóm tłumaczom).

Symboliczny pochód 
przy akompaniamencie 

muzyki ludu Toba 
Maskoy, wykonywa-
nej przez starszych, 
za którymi idą przy-

wódcy społeczności.
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maskoy, który został nagrany w marcu 
2020 roku przy współpracy z misją Jesus 
Film Project.

 W uroczystości udział wzięli też 
przedstawiciele kierownictwa organizacji 
Seed Company ze Stanów Zjednoczonych, 
z którą współpracujemy od 2002 roku 
i która jest głównym dostarczycielem da-
rowizn zarówno na ten, jak i inne projekty, 
jakie z Bożej łaski prowadzimy.

Zespoły zaangażowania w Pismo
Uroczystość wsparły również różne zespo-
ły zajmujące się zaangażowaniem w Pismo 
(funkcjonujące pod ogólną nazwą JAHA), 
a także Zespół Międzykulturowy organiza-
cji Word of Life, z którą współpracujemy 
w dziedzinie zaangażowania w Pismo.

„Jaha” oznacza „Chodźmy!” w języku 
guaraní, który – wraz z hiszpańskim – jest 
językiem urzędowym Paragwaju.

Zespół JAHA powstał z założeniem cho-
dzenia (i zachęcania innych, by chodzić) 
do rdzennych społeczności, by nauczać 
wersetów, które zostały już przetłumaczo-
ne na ich język, i czynić uczniami. Zaczął 
pracę pośród ludu Ache, mając zaledwie 
trzech paragwajskich wolontariuszy, ale 
potem Pan poszerzył ich wizję o kolejne 
społeczności, przyprowadzał kolejnych 
wolontariuszy i dzisiaj – chwała Bogu! 
– składają się z prawie siedemdziesięciu 
wolontariuszy tworzących wspomniane 
wcześniej zespoły. 

Gabriela Webers, kierowniczka zespo-
łu JAHA Toba Maskoy, powiedziała: „To 
wydarzenie przypomniało mi moment, 
jak dowiedziałam się, że jest «trochę» 
wersetów z Biblii przetłumaczonych na 
mój język ojczysty, hunsrik. Pamiętam, 
że zaczęłam wszędzie szukać, bo chcia-
łam znaleźć choćby jedno zdanie, żeby 
je przeczytać i sprawdzić, jak to będzie 
brzmiało w moim własnym języku. Jednak 
gdy niczego nie udało mi się znaleźć, 

Modlitwa o działanie Biblii 
w życiu ludzi.

Przedstawiciele Seed Company: 
Milton Jones (z lewej), Jim Vinton 
(w środku) i Nathan Fair (z prawej).

Pastor Sergio Bettin przesyła 
pozdrowienia w imieniu Kościoła 
Primera Iglesia Evangélica Bautista 
(pl. Pierwszy Ewangeliczny Kościół 
Baptystyczny) w Córdobie w Argentynie.

Projekcja filmu Jezus 
w języku toba maskoy.
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ponieważ żaden werset nie został jeszcze 
opublikowany, poczułam głęboki smu-
tek. Wtedy przez myśl przeszły mi słowa 
Nelsona Mandeli, które często podkreślam, 
gdy opowiadam ludziom o tej pracy: «Jeśli 
mówisz do kogoś w języku, który rozumie, 
twoje słowa docierają do jego głowy. Jeśli 
mówisz do kogoś w jego własnym języku, 
twoje słowa docierają do jego serca»”.

Dodała też: „Teraz ludzie będą mieli 
dostęp do całego Nowego Testamentu, nie 
tylko do jego fragmentów!! Jaka to radość – 
móc być tego świadkiem!! Cała ta uroczy-
stość jest dla nas zachęceniem, ale również 
stawia wyzwanie, by kontynuować pośród 
tego ludu zadanie czynienia uczniami 
i nauczać ich, jak być posłusznymi żywemu 
Słowu, które dociera prosto do ich serc”.

To nie koniec
Wiemy, jak ważnym jest, by ludzie otrzy-
mali Biblię w swoim języku, ale to dopiero 
50% pracy – jak mamy w zwyczaju mówić 
w organizacji Letra Paraguay. Głęboko 
wierzymy, że tłumaczenie Biblii polega 
nie tylko na dostarczeniu ludziom Ewan-
gelii, ale także na pracy alfabetyzacyjnej 
i skutecznym uczniostwie (zaangażowaniu 
w Pismo), aby ci ludzie mogli wzrastać du-
chowo, dojrzewać i przynosić owoce – to 
właśnie jest to drugie 50% tej pracy. Takie 

Zespół JAHA Toba 
Maskoy prowadzi 
zajęcia dla dzieci 
po uroczystości 

dedykacji.

towarzyszenie jest niezbędne, ponieważ 
bez niego ludzie, w większości przypad-
ków, pozostawiają przetłumaczoną Biblię 
zakurzoną w magazynie.

Tłumaczenie Biblii jest tylko środkiem 
do wypełnienia naszego głównego celu: 
Wielkiego Posłannictwa. Czynienia uczniami 
wszystkich narodów, chrzczenia ich w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego, uczenia ich 
przestrzegać wszystkich przykazań, które dał 
nam Jezus (patrz: Mt 28,19–20).

Naszym celem jest czynienie uczniów, 
którzy będą czynić uczniów pośród swojej 
grupy językowej, a nawet innych społeczno-
ści. Właśnie dlatego praca nie skończyła się 
na dedykacji. Jest jeszcze wiele do zrobienia. 
Jezus powiedział jednak: „Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało” (Mt 9,37).

Potrzebujemy więcej wolontariuszy, 
najlepiej mieszkających w regionie Cha-
co, chętnych i gotowych, by udać się do 
różnych społeczności Toba Maskoy i pro-
wadzić pracę w obszarze zaangażowania 
w Pismo. Obecnie w zespole JAHA Toba 
jest tylko dwoje ludzi.

Proszę więc, módlcie się do „Pana 
żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo 
swoje” (Mt 9,38). Dołączcie do tego, co Bóg 
będzie dalej czynił pośród tej społeczności!

Zdjęcia z archiwum organizacji Letra Paraguay.
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Jak się tłumaczy Biblię? Czy dam radę 
nauczyć się jakiegoś nowego (i dziwnego!) 
języka? W jaki sposób zostaje się  misjo-
narzem? Jakie wykształcenie muszę mieć, 
żeby zacząć? Czy jeśli jestem 50+, to jeszcze 
mogę wyjechać na misję? A czy muszę ko-

niecznie wyjechać, czy mogę robić 
coś tu, na miejscu, w Polsce…?

To tylko kilka z całej plejady 
pytań, które mają osoby zaintere-
sowane misjami, a na które często 
nie tak łatwo znaleźć odpowie-
dzi, nawet w internecie – „wujek 
Google” niczego nie podpowie. Nie 

tak łatwo (wbrew pozorom, które stwarza 
Internet i Facebook) o możliwość zadania 
tych pytań komuś, kto ma w tej dziedzi-
nie praktykę.

W jaki sposób  
zostaje się misjonarzem?

Agnieszka Domagała

Jako BSM wznowiliśmy – w nowej 
formule – spotkania, które mają na celu 
pomóc osobom poszukującym swego 
powołania. Zorganizowaliśmy Warsztaty 
Misyjne, które w maju tego roku odbyły się  
gościnnie w Kościele Chrześcijan Bapty-
stów przy ul. Kłodnickiej we Wrocławiu.

Nowa formuła zakłada jednodniowe 
(więc bardzo intensywne) szkolenie infor-
macyjne o misjach – nie tylko o pracy Misji 
Tłumaczy Biblii im. Wycliffe’a, ale w szer-
szej perspektywie. Mówiliśmy o sytuacji 
na świecie, o potrzebach ewangelizacji, 
wyzwaniach w procesie zakładania Kościo-
łów, o nowych narzędziach ewangelizacji 
i wspierania Kościołów, które funkcjonują 
w trudnych warunkach geopolitycznych 
i religijnych. 

| Warsztaty misyjne

Jak rozpoznać swoje powołanie? 
Gdzie znajdę pomoc?

Michał opowiada 
o procesie 

tłumaczenia.



Wspominaliśmy też 
o pracy w ramach misji 
tłumaczeniowej: nauce 
nieznanych języków, 
analizie fonetycznej i gra-
matycznej języków, zagad-
nieniach egzegetycznych, 
pomocy w nauce czytania 
i pisania w grupach języ-
kowych, które ciągle mają 
takie potrzeby.

Mamy nadzieję, że dla 
każdego z uczestników był 
to czas pogłębienia wiedzy 

o misjach i o możliwościach osobitego 
zaangażowania w nie. Czas przemyśleń: 
„A gdzie ja znajduję się na tej osi drogi 
z Bogiem? Co mam robić dalej? Co mogę 

zrobić teraz? Jaką dziedziną służby mam się 
zająć – do czego jestem powołana/-y?”.

Chcielibyśmy to kontynuować: pomagać 
ludziom odkrywać Boże powołanie i po-
magać (na ile to możliwe) im je rozwijać, 
a także towarzyszyć im w tej drodze.

Kolejne Warsztaty Misyjne planujemy 
zorganizować 29 października 2022 r. 
w Gdańsku, w Kościele Zielonoświątko-
wym „Radość Życia”. Szczegółowe infor-
macje znajdziecie w ogłoszeniu zawartym 
w tym numerze „Idźcie”.

PS Dorota uczestnicząca w poprzednich 
warsztatach, wspomina: „Warsztaty były 
dla mnie bardzo odkrywcze, inspirujące, 
pouczające. Rzuciły światło na niezwykle 
fascynujący świat misji. Dziękuję Bogu 
za prowadzących”.

l.k.
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Za  skutki  nieczytelnego  lub mylnego
wypełnienia  blankietu  odpowiedzialność
ponosi  wyłącznie  wpłacający.

Tytułem

opłata...........................  

stempel
dzienny

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
W CELU PRENUMERATY CZASOPISMA „IDŹCIE”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych znajdujących się na niniejszym blankiecie w 
zakresie: imię, nazwisko, adres, tel. adres e-mail 
(niepotrzebne skreślić) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób �zycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE.

nazwa odbiorcy

nazwa odbiorcy cd.

D a r o w i z n a  n a  C e l e  S t a t u t o w e

3  2  1  0  5  0  1  0  9  6  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  7  8  4  8  7  4

B I B L I J N E  S T O W A R Z Y S Z E N I E  M I S Y J N E

u l .  C i e s z y ń s k a  4 7 ,  4 3 - 4 5 0  U S T R O Ń

Misja Tłumaczy Biblii im. Wycliffe’a
- A. & M. Domagała
- B. Woźna
- I. Karpienia
- A. & J. Marcol
- tłumaczenie na język migowy

Projekt Etiopia
- Zayse
- edukacja dzieci
- koordynowanie  

tłumaczeń Biblii

Projekt Romowie
- Polska, tłumaczenie 

na język Romów 
Bergitka

- Ukraina
- Słowacja

Projekt ŁEB
- Ł. & E. Bujok

Biuro krajowe
- biuletyn „Idźcie”
- administracja

Projekt Edukacja 
Biblijna
- N. & Z. Kłapa 

Misja na Wschód

Cele realizowane przez BSM:

Nauka języka 
- tajniki fonetyki.

Czas na ćwiczenia.

| Warsztaty misyjne
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Zapisy telefonicznie 33 854 43 11  lub  przez e-mail biuro@bsm.org.pl

Gdzie:
Gdańsk – Śródmieście

Kościół Zielonoświątkowy „Radość Życia”
ul. Menonitów 2a

Kiedy:
29 października 2022

godz: 1000–1800 
(rejestracja od 930)

Koszt:
45 zł 

(w tym obiad cateringowy, 
przerwy kawowe)

Warsztaty prowadzą polscy misjonarze od lat zaangażowani w Misję Wycliffe’a.

Dotknij Misji!           Spotkaj misjonarza!           Zadaj pytania!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, co dzieje się
 obecn
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oże nawet długoterminowych? Zastanawiasz się, jak użyć ta
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Jakiś kraj czy naród ma szczególne miejsce w twoim sercu i tw

oich m
yśl
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h?

Chcesz służyć Bogu i ludziom?

W
ars

ztaty misyjne
„Okno na świat”
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Wielka zmiana
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żyjący w Europie i Ameryce Północnej

żyjący w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji
Na każdego jednego nowo nawróconego na chrześcijaństwo człowieka w Europie 
i Ameryce Północnej przypada prawie szesnaścioro nowo nawróconych ludzi 
w krajach rozwijających się, takich jak Nigeria, Brazylia, Indie i Chiny.
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